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ْْ  َأَف , ْجَعْل َنْفَسَك ِميَزانًا ِفيَما َبْيَنَك َوَبْيَن َغْيِرَكاَيا ُبَنيَّ           ْحِبب
ُّ َوال َتْظِلْم َكَما ال  , ْكَرْه َلُه َما َتْكَرُه َلَهااَو, ِلَنْفِسَك  ِلَغْيِرَك َما ُتِح
ُّ َأْن ُتْظَلَم ُّ َأْن ُيْحَسَن ِإَلْيبكَ  , ُتِح ْْ  اَو , َوَأْحِسْن َكَما ُتِح ِْْب ََ ْسب

ِْْبُحُه ِمْن َغْيِرَك ََ ِِ بِ اَو , ِمْن َنْفِسَك َما َتْس ََباُه   ْرَض ِمَن النَّبا َمبا َتْر
ُْْل َما , َلُهْم ِمْن َنْفِسَك ُْْل َمبا   , ال َتْعَلُم َوِإْن َقلَّ َما َتْعَلُم َوال َت َوال َت

َْاَل َلَك ُّ َأْن ُي  . ال ُتِح

       بالغةال نهج  
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 املقـدمــــة 

 

ستيعااا  الراثنا اإلسالمي ، تبعًا ختتلف أساليب إيصال ما ورد يف ت       
مضامني عظيم اخلطب والوصايا والرسائل فهم ، ومنه ما يتعلق ا ةهج املتبعاملنا

 ..واحِلكـَم وأقوال أمري املؤمنني اإلمام علي ان أاي طالب 
لظروف الزمانية واملكانية   امؤثرا ، مبا فيهمقال  مقام أن لكلِّوال نغفل         

تطوراته الفكرية والعلمية لغته وشخوصه وعمق عصر  ولكلِّ واملوقفية ،
 ..وآلياته  واملعرفية ، ولكلِّ موقف مساته وعالجاته

ُيعيد نشاط وفاعلية ما ينفع الناس ، دون مساس أو التباس  حديثلذا فالت       
 ..واألخالقيا  أو تشويه اجلوهر 

يف نهج البالغة ،  ورددراسة ما لمناهج خمتلفة  ما حفزني التباع وهذا       
علم النفس يف نهج البالغة ،  ؛املتكّونة من  الدراسا  العلمية منهافأجنز  

قتصاد يف نهج البالغة ، علم اال،  اإلدارة واإلسلوب القيادي يف نهج البالغة
جتماع ، وعلم اال نهج البالغة يف –الوقاية والعالج  –علم تلوث الفكر البشري 

 ..يف نهج البالغة 
 املوسوعية دراسا سلسة الملها من اما يكما أواصله ِلفضاًل عن        

 ..واملعارف  ومالعلختلف الوضوعية ومل
ز ، شــرخ خــا  اأيضــاأ أجنــمت أمــا ااالهــاب البنيــوي للــن  املبــار  ، فقــد         

ألقوال واملواعظ واحلكـم الـواردة يف نهـج    ايتعلق اما منها ، لنصو  املتكاملة ل
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 حمـدد  و، وهاملستويا  كل  هستفيد منتمعاصر ،  البالغة ، مبنظور علمي وأداي
دروس مـن حكـم وأقـوال اإلمـام      )، واملوسوم اــ  االعبارا  املباركا  الِقصار 

 .. (عليه السالم )علي 
ــه مــن  وِل ذلكوتواصــاًل لــ          ــا انتههت ــا) م ــبعط طــوال  (   دراســية حلق ل

ــب    ــواعظ والكت ــب والوصــايا وامل ــائل اخلط ــة     والرس ــج البالغ ــن نه ــارة م املخت
هـذب احللقـة    جـات  ومبنظـور معاصـر ،   ا العظيمـة  دروسـه منـافع  لإلستزادة مـن  

،   الانــه احلســن اإلمــام علــي أمــري املــؤمنني الدراســية اخلاصــة اوصــية  
جتماعيــة النفســية والســلوكية واال الرتاويــة واألخالقيــة و  ضــامنيااملوالزاخــرة 

 ..واالقتصادية واالدارية 
طـرخ أفكارهـا   علـ  هـذب الدراسـا  ، حرصـي أن ت     وحفزني شهعينومما       

، جلانب مشرق من تراثنا اجلليل ، وتوعيـة أجيالنـا واألجيـال     اشكل موضوعي
 ..د دواحلف القادمة لالستنارة من هذا الفكر اإلنساني احلقيقي الذي ال يعر

الرتاويــة  –األخالقيــة  حــرا  إســرتاتيهيا  االســتدامةمــا نســتقرأ مــن  ومنــه      
ا كمكـن  مبـ واملوقفيـة ، و كانية انية واملالزماجلوانب الذكية ، وما يتداخل معها من 

 .. التعليمية –املؤسسا  الرتاوية  مضامني النصو  املباركة ،أن تستفيد من 
، ثم  هعل  ما أسدى عليَّ من فضل ِنَعِمعز وجل هلل ال أنس  الشكر اهذا و      

ذوي اإلختصاصـا   لـ  أوضـ  ارمحتـه ، والـذي طاملـا    تعـا   هلل والدي تغمدب ا
،  نهج البالغـة كتاب وما ورد يف  الفكر النبوي الشريفإرث ، ما يزخر  العلمية

 ، ، املسـتمّدة مـن نـور القـرآن الكـريم     ( علـيهم السـالم   ) الكـرام  وأقوال األئمة 
 النصـو   ة، واحلـث علـ  دراسـ    لكـل عصـر   ةاملواكبـ عظيم العلـوم واملعـارف   

 ..اشكل علمي معاصر ، لتستمد اإلنسانية من عظيم هذا الفكر اجلليل 
، فاتســـع املشـــروع  وأنـــا طفـــل أصـــغي لرأيـــه الســـديد  كـــل  لـــك جـــرى       

من خضت ما العلوم ، و خمتلف الكثري منن قرأ  وطموحاتي للقيام اه ، اعد أ
الشعر واألدب اشكل مبكـر ، فضـاًل عـن مـا أجنـز  مـن الدراسـا          هراة نظم
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ــدراتي مــن خــالل مشــاركاتي يف       ــم  ق ــا اخت ــوم ، وم والبحــوث املتنوعــة العل
  ..م  3891املؤمترا  العلمية منذ عام 

مـا  وأدوا   اسـتثمر  مـا كمكـن اسـتثمارب مـن     و، سـبحانه  واستعنت اـاهلل         
، وتوكلت عل  الباريت عز وجل ، ومتسكت ارب علمية وأداية من هته حصد

ويسـهم مبنافعـه   ، لعلِّـي أقـدِّم مـا  ـدم     اعون اهلل تعـا   ؛ العروة الوثق  شفاعة ا
 ..اإلنسانية الرتاوية و

 ..واهلل تعا  املوفق 
 

 احملنك حسني الدكتور هاشم. أ 
 م 3888
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  وصية أمري املؤمنني
 (عليهما السالم)اإلمام علي بن أبي طالب البنه احلسن 

   وذلك عند انصرافه من صفني
 

، اْلُمْسَتْسِلِم  ِمَن اْلَواِلِد اْلفأاِن ، اْلُمِقرِّ ِللزََّماِن ، اْلُمْدِاِر اْلُعُمِر        
ِإلأ  اْلَمْوُلوِد  ؛ الظَّاِعِن َعْنَها غأدًاو،  ، السَّاِكِن َمَساِكَن اْلَمْوَت ْنَيا ِللدُّ

غأَرِض األأْسقأاِم ،  ، ُ  ، السَّاِلِك َسِبيَل َمْن قأْد َهلأكأاْلُمَؤمِِّل َما ال ُيْدَر
ْنَيا ، َوَتاِجِر اْلُغُروِر، الدُّ ِميَِّة اْلَمَصاِئِب ، َوَعْبِدَوَر ، َوَرِهيَنِة األأيَّاِم

ْحَزاِن ، األأ ِليِف اْلُهُموِم ، َوقأِريِنَوغأِريِم اْلَمَناَيا ، َوأأِسرِي اْلَمْوِ  ، َوَح
 .ْمَواِ  َوَصِريِع الشََّهَواِ  ، َوَخِليفأِة األأ َوُنُصِب اآلفأاِ  ،

                                                 
 
دار الجيل /  6 ج /  8مجلد /  2ط/ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم / ة شرح نهج البالغ/ إبن أبي الحديد : راجع مثاًل  - 

 .  3  -9ص /  996 / بيروت  –لبنان / 

بياروت  / دار الكتاا  اللبنااني   /  ط/ ضبط نّصه صبحي الصاال   / نهج البالغة ( / عليه السالم)اإلمام علي بن أبي طالب  -

 .  406 - 39ص /  967 / لبنان  -

/ مصر  -القاهرة / مطبعة اإلستقامة /  3ج/ شرح محمد عبدة / نهج البالغة ( / عليه السالم)بن أبي طالب اإلمام علي  -

 . 64 -42ص 

األمياارة للطباعااة والن اار / تحااا العقااو  عاان س  الرسااو   / أبااو محمااد الحساان باان علااي باان الحسااين باان شااعبة الحرانااي    -

 . 43ص /    20/ لبنان  –بيروت / والتوزيع 

مركا  الدادير   / 4ط/ شرح مفرداته السيد عباس علاي الموساو    / نهج البالغة ( / عليه السالم)ام علي بن أبي طالب اإلم -

 . 636 -5 6ص /    20/ لبنان  -بيروت / 

مؤسساة الراداد   /  ط/ حققاه وضابط نّصاه  ايج بهجاة الصافار       / نهاج البالغاة   ( / علياه الساالم  )اإلمام علي بن أبي طالب  -

 . 539 -9 5ص /  0 20/ إيران / للمطبوعت 

/ العتباة العلوياة المقدساة    / 2ط/ تحقياق السايد هاشام الميالناي     / نهاج البالغاة   ( / علياه الساالم  )اإلماام علاي بان أباي طالاب       -

 . 632 -4 6ص /  2009/ العراق  -النجا ال رف 

دار /  ط/ رج مصاادر  حساين األعلماي    خا / شرح محمد عبادة   / نهج البالغة ( / عليه السالم)اإلمام علي بن أبي طالب  -

 . 543 -526ص /  993 / لبنان  -بيروت / الكتا  اللبناني 
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ُجُموِخ  و ، فأِإنَّ ِفيَما َتَبيَّْنُت ِمْن ِإْدَااِر الدُّْنَيا َعنِّي ، أأمَّا َاْعُد         
،  َما َيَزُعِني َعْن ِ ْكِر َمْن ِسَواَي،  يََّوِإْقَباِل اآلِخَرِة ِإلأ ، الدَّْهِر َعلأيَّ

 غأْيَر أأنِّي َحْيُث َتفأرََّد ِاي ُدوَن ُهُموِم النَّاِس َهمُّ ْهِتَماِم ِاَما َوَراِئي ،َواال
َوَصرََّخ ِلي َمْحُط  ، ِني َرْأِيي ، َوَصَرفأِني َعْن َهَواَيفأَدَنْفِسي ، فأَص

َيُشوُاُه  ال، َوِصْدٍق  َيُكوُن ِفيِه لأِعٌب دٍّ ال، فأأأْفَض  ِاي ِإلأ  ِج أأْمِري
 ، َحتَّ  كأأأنَّ َشْيئًا لأْو ، َاْل َوَجْدُتكأ ُكلِّي َوَوَجْدُتكأ َاْعِضي.  كأِذٌب

، فأَعَناِني ِمْن أأْمِر أ َما  ، َوكأأأنَّ اْلَمْوَ  لأْو أأَتا أ أأَتاِني أأَصاَاكأ أأَصاَاِني
، فأكأَتْبُت ِإلأْيكأ ِكَتاِاي ُمْسَتْظِهرًا ِاِه ِإْن أأَنا َاِقيُت  َنْفِسيَيْعِنيِني ِمْن أأْمِر 

 .  لأكأ أأْو فأِنيُت
َوِعَماَرِة  ، َوُلُزوِم أأْمِرِب -أأْي ُاَنيَّ  - فأِإنِّي ُأوِصيكأ ِاَتْقوى اهلِل        

ْوَثُق ِمْن َسَبٍب َاْيَنكأ َوأأيُّ َسَبٍب أأ . ْعِتَصاِم ِاَحْبِلِه، َواال قأْلِبكأ ِاِذْكِرِب
 !  َوَاْيَن اهلِل ِإْن أأْنَت أأَخْذَ  ِاِه

، َوَنوِّْرُب  ، َوقأوِِّب ِااْلَيِقنِي ، َوأأِمْتُه ِاالزََّهاَدِة أأْحِي قأْلَبكأ ِااْلَمْوِعظأِة        
 ، ْنَياصِّْرُب فأَهاِئَع الدُّ، َوَا ؛ َوقأرِّْرُب ِااْلفأَناِت اْلَمْوِ  ِااْلِحْكَمِة َوَ لِّْلُه ِاِذْكِر

ْعِرْض َعلأْيِه اَو ، يَّاِمْرُب َصْولأةأ الدَّْهِر َوُفْحَش َتقألُِّب اللََّياِلي َواألأَوَحذِّ
وِسْر .  وَِّلنَي، َوَ كِّْرُب ِاَما أأَصاَب َمْن كأاَن قأْبلأكأ ِمَن األأ أأْخَباَر اْلَماِضنَي

، َوأأْيَن َحلُّوا  ْنَتقأُلواااْنُظْر ِفيَما فأَعُلوا َوَعمَّا ، فأ ِفي ِدَياِرِهْم َوآَثاِرِهْم
 ، ، َوَحلُّوا داَر اْلُغْرَاِة ِحبَِّةألأفأِإنَّكأ َتِهُدُهْم قأِد اْنَتقأُلوا َعِن ا!  َوَنَزُلوا

 . َوكأأأنَّكأ َعْن قأِليٍل قأْد ِصْرَ  كأأأَحِدِهْم
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 ؛ َوَدِع اْلقأْوَل ِفيَما ال ْع آِخَرَتكأ ِاُدْنَيا أ، َوال َتِب فأأأْصِلْ  َمْثَوا أ        
َوأأْمِسْك َعْن طأِريٍق ِإَ ا ِخْفَت .  َواْلِخطأاَب ِفيَما لأْم ُتكألَّْف ،  َتْعِرُف
 . ْهَواِل، فأِإنَّ اْلكأفَّ ِعْنَد َحْيَرِة الضَّالِل َخْيٌر ِمْن ُرُكوِب األأ َضاللأَتُه
،  َوِلَساِنكأ ، َوأأْنِكِر اْلُمْنكأَر ِاَيِد أ ُروِف َتُكْن ِمْن أأْهِلِهَوْأُمْر ِااْلَمْع        

َتْأُخْذ أ ِفي  ، َوال ، َوَجاِهْد ِفي اهلِل َحقَّ ِجَهاِدِب َوَااِيْن َمْن فأَعلأُه ِاُهْهِد أ
لدِّيِن، ا ، َوَتفأقَّْه ِفي ْلَحقِّ َحْيُث كأاَنِلَوُخِط اْلَغَمَراِ  .  ِئٍمالاهلِل لأْوَمُة 

!  ُر ِفي اْلَحقَِّوِنْعَم اْلُخُلُق التََّصبُّ ،  َر َعلأ  اْلَمْكُروِببَُّصتََّوَعوِّْد َنْفسكأ ال
فأِإنَّكأ ُتْلِهُئَها ِإلأ  كأْهٍف  ، َوأأْلِهْئ َنْفَسكأ ِفي ُأُموِر أ ُكلَِّها ِإلأ  ِإلأِهكأ

فأِإنَّ ِاَيِدِب اْلَعطأاَت  ، أألأِة ِلَراِّكأَوأأْخِلْ  ِفي اْلَمْس.  ، َوَماِنٍع َعِزيٍز َحِريٍز
َتْذَهَبنَّ َعْنكأ  ، َوال ، َوَتفأهَّْم َوِصيَِّتي ، َوأأْكِثِر اإلْسِتَخاَرةأ َواْلِحْرَماَن

،  َيْنفأُع َخْيَر ِفي ِعْلٍم ال َواْعلأْم أأنَُّه ال . ، فأِإنَّ َخْيَر اْلقأْوِل َما َنفأَع َصْفحًا
 . ِاِعْلٍم ال َيِحقُّ َتَعلُُّمُه وال ُيْنَتفأُع

،  ، َوَرأأْيُتِني أأْزَداُد َوْهنًا ِإنِّي لأمَّا َرأأْيُتِني قأْد َالأْغُت ِسّنًا، أأْي ُاَنيَّ         
، َوأأْوَرْدُ  ِخَصااًل ِمْنَها قأْبَل أأْن َيْعَهَل ِاي  َااَدْرُ  ِاَوِصيَِّتي ِإلأْيكأ
ْو أأْن ُأْنقأَ  ِفي َرْأِيي كأَما أأ ، ِإلأْيكأ ِاَما ِفي َنْفِسي أأَجِلي ُدوَن أأْن ُأْفِضَي
، أأْو َيْسِبقأِني ِإلأْيكأ َاْعُط غألأَباِ  اْلَهَوى َوِفَتِن  ُنِقْصُت ِفي ِجْسِمي

 . الدُّْنَيا، فأَتُكوَن كأالصَّْعِب النَُّفوِر
 ٍت ِة َما ُأْلِقَي ِفيَها ِمْن َشْيْرِض اْلَخاِلَيَوِإنََّما قأْلُب اْلَحَدِث كأاألأ        
، ِلَتْسَتْقِبَل  ، َوَيْشَتِغَل ُلبُّكأ َدِب قأْبَل أأْن َيْقُسَو قأْلُبكأفأَباَدْرُتكأ ِااألأ . قأِبلأْتُه

َ كفأا أ أأْهُل التََّهاِرِب ُاْغَيَتُه َوَتْهِرَاَتُه ،  ِاِهدِّ َرْأِيكأ ِمَن األأْمِر َما قأْد



    

، فأأأَتا أ  التَّْهِرَاِة الِج، َوُعوِفيَت ِمْن ِع وَنةأ الطَّلأِبُؤِفيَت َمفأَتُكوَن قأْد ُك
 . ْسَتَباَن لأكأ َما ُراََّما أأْظلأَم َعلأْيَنا ِمْنُها، َو ِمْن َ ِلكأ َما قأْد ُكنَّا َنْأِتيِه

، فأقأْد  ْبِلي، ِإنِّي َوِإْن لأْم أأُكْن ُعمِّْرُ  ُعُمَر َمْن كأاَن قأ أأْي ُاَنيَّ         
؛  ، َوِسْرُ  ِفي آَثاِرِهْم ، َوفأكَّْرُ  ِفي أأْخَباِرِهْم َنظأْرُ  ِفي أأْعَماِلِهْم
ْنَتَه  ِإلأيَّ ِمْن ُأُموِرِهْم قأْد ُعمِّْرُ  ا؛ َاْل كأأأنِّي ِاَما  َحتَّ  ُعْدُ  كأأأَحِدِهْم

، َوَنْفَعُه ِمْن  ِرِبِلكأ ِمْن كَأَدفأَعَرْفُت َصْفَو َ  ، َمَع أأوَِّلِهْم ِإلأ  آِخِرِهْم
،  َجِميلأُه ، َوَتَوخَّْيُت لأكأ  ُهيلأَنِخْسَتْخلأْصُت لأكأ ِمْن ُكلِّ أأْمٍر افأ ، َضَرِرِب

، َوَرأأْيُت َحْيُث َعَناِني ِمْن أأْمِر أ َما َيْعِني  َوَصَرْفُت َعْنكأ َمْهُهولأُه
لأْيِه ِمْن أأَدِاكأ أأْن َيُكوَن َ ِلكأ َوأأْنَت ُمْقِبُل ، َوأأْجَمْعُت َع اْلَواِلَد الشَِّفيَق

، َوأأْن أأْاَتِدَئكأ  ، َوَنْفٍس َصاِفَيٍة ، ُ و ِنيٍَّة َسِليَمٍة اْلُعُمِر َوُمْقَتَبُل الدَّْهِر
،  َوَشَراِئِع اإِلْسالِم َوأأْحكأاِمِه ، ِاَتْعِليِم ِكَتاِب اهلِل َعزَّ َوَجلَّ َوَتْأِويِلِه

ُثمَّ أأْشفأْقُت أأْن .  ، ال ُأَجاِوُز َ ِلكأ ِاكأ ِإلأ  غأْيِرِب َحالِلِه َوَحَراِمِهَو
ْخَتلأَف النَّاُس ِفيِه ِمْن أأْهَواِئِهْم َوآَراِئِهْم ِمْثَل الَِّذي اَيْلَتِبَس َعلأْيكأ َما 

ْنِبيِهكأ لأُه أأَحبَّ ، فأكأاَن ِإْحكأاُم َ ِلكأ َعلأ  َما كأِرْهُت ِمْن َت اْلَتَبَس َعلأْيِهْم
، َوَرَجْوُ  أأْن  ِه اْلَهلأكأةأاِإلأيَّ ِمْن ِإْسالِمكأ ِإلأ  أأْمٍر ال آَمُن َعلأْيكأ 

، فأَعِهْدُ  ِإلأْيكأ َوِصيَِّتي  ، َوأأْن َيْهِدَيكأ ِلقأْصِد أ ُيَوفِّقأكأ اهلُل ِفيِه ِلُرْشِد أ
 . َهِذِب
أأَحبَّ َما أأْنَت آِخٌذ ِاِه ِإلأيَّ ِمْن َوِصيَِّتي َتْقَوى  ْعلأْم َيا ُاَنيَّ أأنَّاَو        

، َواألأْخُذ ِاَما َمَض  َعلأْيِه  اهلِل َواالْقِتَصاُر َعلأ  َما فأَرَضُه اهلُل َعلأْيكأ
، فأِإنَُّهْم لأْم َيَدُعوا أأْن  ، َوالصَّاِلُحوَن ِمْن أأْهِل َاْيِتكأ وَُّلوَن ِمْن آَااِئكأاألأ
، ُثمَّ َردَُّهْم  ، َوفأكَُّروا كأَما أأْنَت ُمفأكٌِّر وا ألأْنُفِسِهْم كأَما أأْنَت َناِظٌرَنظأُر
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، فأِإْن  ، َواإلْمَساِ  َعمَّا لأْم ُيكألَُّفوا ْخِذ ِاَما َعَرُفواآِخُر َ ِلكأ ِإلأ  األأ
فأْليَُكْن طألأُبكأ َ ِلكأ  أأَاْت َنْفُسكأ أأْن َتْقَبَل َ ِلكأ ُدوَن أأْن َتْعلأَم كأَما َعِلُموا

ْاَدْأ قأْبَل اَو.  َوُعلأِق اْلُخُصوَماِ  ، ال ِاَتَورُِّط الشُُّبَهاِ  ، ٍم َوَتَعلٍُّمِاَتفأهُّ
، َوَتْرِ   َوالرَّْغَبِة ِإلأْيِه ِفي َتْوِفيِقكأ ، ْسِتَعاَنِة ِاِإلأِهكأَنظأِر أ ِفي َ ِلكأ ِااال
فأِإْن أأْيقأْنَت أأْن  . ، أأْو أأْسلأَمْتكأ ِإلأ  َضاللأٍة ي ُشْبَهٍةُكلِّ َشاِئَبٍة أأْولأَهْتكأ ِف

، َوكأاَن َهمُّكأ ِفي َ ِلكأ  ، َوَتمَّ َرْأُيكأ فأاْجَتَمَع قأْد َصفأا قأْلُبكأ فأَخَشَع
 َوِإْن لأْم َيْهَتِمْع لأكأ َما ُتِحبُّ ِمْن ، ْنُظْر ِفيَما فأسَّْرُ  لأكأا، فأ َهّمًا َواِحدًا

 ، ْعلأْم أأنَّكأ ِإنََّما َتْخِبُط اْلَعْشَواَتا، فأ ، َوفأَراِغ َنظأِر أ َوِفْكِر أ َنْفِسكأ
، َواإلْمَساُ   َولأْيَس طأاِلُب الدِّيِن َمْن َخَبطأ أأْو َخلأطأ .  َوَتَتَورَُّط الظَّْلَماَت
 . َعْن َ ِلكأ أأْمَثُل

 ْعلأْم أأنَّ َماِلكأ اْلَمْوِ  ُهَو َماِلُكاي ، وفأَتفأهَّْم َيا ُاَنيَّ َوِصيَِّت          
َوأأنَّ  ، َوأأنَّ اْلُمْفِنَي ُهَو اْلُمِعيُد ، َوأأنَّ اْلَخاِلَق ُهَو اْلُمِميُت ، اْلَحَياِة

َعلأ  َما َجَعلأَها  َوأأنَّ الدُّْنَيا لأْم َتُكْن ِلَتْسَتِقرَّ ِإالَّ ، اْلُمْبَتِلَي ُهَو اْلُمَعاِفي
أأْو َما َشاَت ِممَّا  ، َواْلَهَزاِت ِفي اْلَمَعاِد ، َواالْاِتالِت ، َعلأْيِه ِمَن النَّْعَماِت اهلُل
 ، ْحِمْلُه َعلأ  َجَهالأِتكأافأِإْن أأْشكأَل َعلأْيكأ َشْيٌت ِمْن َ ِلكأ فأ ، َتْعلأُم ال

ا أأْكَثَر َما َتْهَهُل ِمَن َوَم،  فأِإنَّكأ أأوَُّل َما ُخِلْقَت ِاِه َجاِهاًل ُثمَّ ُعلِّْمَت
 ! ِفيِه َاَصُر أ ُثمَّ ُتْبِصُرُب َاْعَد َ ِلكأ َوَيِضلُّ، َوَيَتَحيَُّر ِفيِه َرْأُيكأ  ، ْمِراألأ
َوِإلأْيِه  ، َوْلَيُكْن لأُه َتَعبُُّد أ، ْعَتِصْم ِاالَِّذي َخلأقأكأ َوَرَزقأكأ َوَسوَّا أ افأ

 . َوِمْنُه َشفأقأُتكأ،  َرْغَبُتكأ
نَّ أأَحدًا لأْم ُيْنِبْئ َعِن اهلِل ُسْبَحاَنُه كأَما أأْنَبأأ َعْنُه أأ، ْعلأْم َيا ُاَنيَّ اَو         

َوِإلأ  النََّهاِة  ، ْرَض ِاِه َراِئدًاافأ -َم آِلِه وَسلَّاهلُل َعلأْيِه َو صلَّ -الرَُّسوُل 
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َوِإِن  - لأْن َتْبُلَغ ِفي النَّظأِر ِلَنْفِسكأ َوِإنَّكأ . فأِإنِّي لأْم آُلكأ َنِصيَحًة ، قأاِئدًا
 .             َمْبلأَغ َنظأِري لأكأ - ْجَتَهْدَ ا

َولأَرأأْيَت  ، َتْتكأ ُرُسُلُهْعلأْم َيا ُاَنيَّ أأنَُّه لأْو كأاَن ِلَراِّكأ َشِريٌك ألأاَو        
َولأِكنَُّه ِإلأٌه َواِحٌد كأَما  ، َوِصفأاِتِه َولأَعَرْفَت أأْفَعالأُه ، آَثاَر ُمْلِكِه َوُسْلطأاِنِه

 . َوال َيُزوُل أأَادًا َولأْم َيَزْل ، ال ُيَضادُُّب ِفي ُمْلِكِه أأَحٌد، َوَصَف َنْفَسُه 
َعُظَم َعْن أأْن  . ْشَياِت ِاال ِنَهاَيٍةَوآِخٌر َاْعَد األأ،  ْشَياِت ِاال أأوَِّليٍَّةأأوٌَّل قأْبَل األأ

ْفَعْل كأَما افأِإَ ا َعَرْفَت َ ِلكأ فأ . ُرُاوِايَُّتُه ِاِإَحاطأِة قأْلٍب أأْو َاَصٍر َتْثُبَت
َوكأْثَرِة َعْهِزِب  ، َوِقلَِّة َمْقِدَرِتِه ، َيْنَبِغي ِلِمْثِلكأ أأْن َيْفَعلأُه ِفي ِصَغِر َخطأِرِب

َخْشَيِة ِمْن ُعُقوَاِتِه َواْل،  ِفي طألأِب طأاَعِتِه ، وَعِظيِم َحاَجِتِه ِإلأ  َراِِّه
َعْن  َولأْم َيْنَهكأ ِإالَّ ، ِاَحَسٍن فأِإنَُّه لأْم َيْأُمْر أ ِإالَّ ؛ َوالشَّفأقأِة ِمْن ُسْخِطِه

 . قأِبيٍ 
 ، ْنِتقأاِلَهااَوَزَواِلَها َو ، ْنَيا َوَحاِلَهاَيا ُاَنيَّ ِإنِّي قأْد أأْنَبْأُتكأ َعِن الدُّ         
َوَضَرْاُت لأكأ ِفيِهَما  ، كأ َعِن اآلِخَرِة َوَما ُأِعدَّ ألْهِلَها ِفيَهاَوأأْنَبْأُت
ِإنََّما َمَثُل َمْن َخَبَر الدُّْنَيا كأَمَثِل  . َوَتْحُذَو َعلأْيَها، ِلَتْعَتِبَر ِاَها  ،ْمَثاَلاألأ

 ، َوَجَنااًا َمِريعًافأأأمُّوا َمْنِزاًل َخِصيبًا  ، قأْوٍم َسْفٍر َنَبا ِاِهْم َمْنِزٌل َجِديٌب
 ، َوُخُشوَنةأ السَّفأِر ، َوفَراَق الصَِّديِق ، ْعَثاَت الطَِّريِقفأاْحَتَمُلوا َو

فألأْيَس  ، َوَمْنِزَل قأَراِرِهْم ، ِلَيْأُتوا َسَعةأ َداِرِهْم ، َوُجُشوَاةأ املأْطَعِم
َوال َشْيَت  . ِفيِه َمْغَرمًا َوال َيَرْوَن َنفأقأًة ، َيِهُدوَن ِلَشْيٍت ِمْن َ ِلكأ أألأمًا

  . َوأأْدَناُهْم ِمْن َمَحلَِّتِهْم ، ْم ِمْن َمْنِزِلِهْمُهأأَحبُّ ِإلأْيِهْم ِممَّا قأرََّا
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فأَنَبا ِاِهْم  ، َوَمَثُل َمِن اْغَترَّ ِاَها كأَمَثِل قأْوٍم كأاُنوا ِاَمْنِزٍل َخِصيٍب         
َشْيٌت أأْكَرَب ِإلأْيِهْم َوال أأْفظأَع ِعْنَدُهْم ِمْن  فألأْيَس ، ِإلأ  َمْنِزٍل َجِديٍب

 . َوَيِصرُيوَن ِإلأْيِه ، ِإلأ  َما َيْهُهُموَن َعلأْيِه ، وا ِفيِهُمفأاَرقأِة َما كأاُن
ْحِبْب أأفأ ، ْجَعْل َنْفَسكأ ِميَزانًا ِفيَما َاْيَنكأ َوَاْيَن غأْيِر أاَيا ُاَنيَّ          

َوال َتْظِلْم كأَما ال  ، ْكَرْب لأُه َما َتْكَرُب لأَهااَو، ِلَنْفِسكأ  ا ُتِحبُِّلَغْيِر أ َم
ْسَتْقِبْ  ِمْن اَو ، َوأأْحِسْن كأَما ُتِحبُّ أأْن ُيْحَسَن ِإلأْيكأ ، ُتِحبُّ أأْن ُتْظلأَم

لأُهْم ِمْن  ْرَض ِمَن النَّاِس ِاَما َتْرَضاُباَو ، َنْفِسكأ َما َتْسَتْقِبُحُه ِمْن غأْيِر أ
َوال َتُقْل َما ال ُتِحبُّ أأْن  ، ال َتْعلأُم َوِإْن قألَّ َما َتْعلأُم َوال َتُقْل َما ، َنْفِسكأ

 . ُيقأاَل لأكأ
ْسَع ِفي افأ . ْلَباِبَوآفأُة األأ ، َواِبْعلأْم أأنَّ اإلْعَهاَب ِضدُّ الصَّاَو        

َوِإَ ا أأْنَت ُهِديَت ِلقأْصِد أ فأُكْن  ، َوال َتُكْن َخاِزنًا ِلَغْيِر أ ، كأْدِحكأ
 . أأْخَشَع َما َتُكوُن ِلَراِّكأ

 ،  َوَمَشقٍَّة َشِديَدٍة. أأنَّ أأَماَمكأ طأِريقًا َ ا َمَسافأٍة َاِعيَدٍة  ْعلأْماَو         
َمَع ،  اِدَوقأْدِر َاالِغكأ ِمَن الزَّ،  َوأأنَُّه ال ِغَن  ِاكأ ِفيِه َعْن ُحْسِن االْرِتَياِد

فأَيُكوَن ِثْقُل َ ِلكأ ،  فأال َتْحِملأنَّ َعلأ  ظأْهِر أ فأْوَق طأاقأِتكأ،  ِخفَِّة الظَّْهِر
َوِإَ ا َوَجْدَ  ِمْن أأْهِل اْلفأاقأِة َمْن َيْحِمُل لأكأ َزاَد أ ِإلأ  ،  َوَاااًل َعلأْيكأ
،  ْغَتِنْمُه َوَحمِّْلُه ِإيَّاُباْحَتاُج ِإلأْيِه فأفأُيَواِفيكأ ِاِه غأدًا َحْيُث َت،  َيْوِم اْلِقَياَمِة

ْغَتِنْم اَو . فألأَعلَّكأ َتْطُلُبُه فأال َتِهُدُب،  َوأأْكِثْر ِمْن َتْزِويِدِب َوأأْنَت قأاِدٌر َعلأْيِه
 . ِلَيْهَعَل قأَضاَتُب لأكأ ِفي َيْوِم ُعْسَرِتكأ،  ْسَتْقَرَضكأ ِفي َحاِل ِغَنا أاَمِن 
اْلُمِخفُّ ِفيَها أأْحَسُن َحااًل ِمَن ،  ودًاُؤْعلأْم أأنَّ أأَماَمكأ َعقأَبًة كأاَو         

ال  اَهكأ ِاَوأأنَّ َمْهِبطأ،  ِمَن اْلُمْسِرِع حااًل َواْلُمْبِطُئ َعلأْيَها أأْقَبُ  ،  اْلُمْثِقِل
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 َ ،  ْفِسكأ قأْبَل ُنُزوِلكأْرَتْد ِلَنافأ،  ؛ ِإمَّا َعلأ  َجنٍَّة أأْو َعلأ  َناٍر َمَحالأة
َوال ، "  فألأْيَس َاْعَد اْلَمْوِ  ُمْسَتْعَتٌب " ، َوَوطِِّئ اْلَمْنِزَل قأْبَل ُحُلوِلكأ

 . ِإلأ  الدُّْنَيا ُمْنَصَرٌف
ْرِض قأْد أأِ َن لأكأ ْعلأْم أأنَّ الَِّذي ِاَيِدِب َخَزاِئُن السََّماَواِ  َواألأاو        

،  َوأأَمَر أ أأْن َتْسأألأُه ِلُيْعِطَيكأ،  َوَتكأفََّل لأكأ ِاااِلَجاَاِة،  ِفي الدَُّعاِت
َولأْم ،  َمْن َيْحُهُبكأ َعْنُه ُهَاْيَنَُو كأَاْيَن َولأْم َيْهَعْل،  َوَتْسَتْرِحَمُه ِلَيْرَحَمكأ

،  َن التَّْوَاِةَولأْم َيْمَنْعكأ ِإْن أأَسْأَ  ِم،  ُيْلِهْئكأ ِإلأ  َمْن َيْشفأُع لأكأ ِإلأْيِه
َولأْم َيْفَضْحكأ َحْيُث  ،َولأْم ُيَعيِّْر أ ِااإِلَناَاِة  ، َولأْم ُيَعاِجْلكأ ِاالنِّْقَمِة

َولأْم ُيَناِقْشكأ ،  َولأْم ُيَشدِّْد َعلأْيكأ ِفي قأُبوِل ااِلَناَاِة، ْولأ  ِاكأ أأ ْلفأِضيَحُةا
َاْل َجَعَل ُنُزوَعكأ َعِن الذَّْنِب ،  ْحَمِةَولأْم ُيْؤِيْسكأ ِمَن الرَّ،  ِااْلَهِركَمِة
َوفأَتَ  لأكأ  ، َوَحَسَب َحَسَنَتكأ َعْشرًا،  َوَحَسَب َسيَِّئَتكأ َواِحَدًة،  َحَسَنًة

َوِإَ ا َناَجْيَتُه ،  ؛ فأِإَ ا َناَدْيَتُه َسِمَع ِنَدا أ َوَااَب االْسِتْعَتاِب،  َااَب اْلَمَتاِب
،  َوأأْاَثْثَتُه َ اَ  َنْفِسكأ،  أأْفَضْيَت ِإلأْيِه ِاَحاَجِتكأفأ،  َعِلَم َنْهَوا أ

، َواْسَتَعْنَتُه َعلأ  ُأُموِر أ،  ْسَتْكَشْفَتُه ُكُروَاكأاو،  َوَشكأْوَ  ِإلأْيِه ُهُموَمكأ
ِة ِمْن ِزَياَد،  َوَسأأْلَتُه ِمْن َخَزاِئِن َرْحَمِتِه َما ال َيْقِدُر َعلأ  ِإْعطأاِئِه غأْيُرُب

ُثمَّ َجَعَل ِفي َيَدْيكأ .  َوَسَعِة األأْرَزاِق،  ْاَداِنَوِصحَِّة األأ،  األْعَماِر
َتْفَتْحَت اسفأَمَت  ِشْئَت  ، َمفأاِتيَ  َخَزاِئِنِه ِاَما أأِ َن لأكأ ِفيِه ِمْن َمْسأألأِتِه

فال ُيقأنِّطأنَّكأ ،  ْسَتْمطأْرَ  َشآِايَب َرْحَمِتِهاَو، ِاالدَُّعاِت أأْاَواَب ِنْعَمِتِه 
َوُراََّما ُأخَِّرْ  َعْنكأ  . فأِإنَّ اْلَعِطيَّةأ َعلأ  قأْدِر النِّيَِّة،  ِإْاطأاُت ِإَجاَاِتِه

.  اآلِمِل َوأأْجَزَل ِلَعطأاِت،  ِلَيُكوَن َ ِلكأ أأْعظأَم ألأْجِر السَّاِئِل ،ااِلَجاَاُة
أأْو  ، َوُأوِتيَت َخْيرًا ِمْنُه َعاِجاًل أأْو آِجاًل،  اُبْؤَتَوُراََّما َسأأْلَت الشَّْيَت فأال ُت
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فألأُربَّ أأْمٍر قأْد طألأْبَتُه ِفيِه َهالُ  ِديِنكأ لأْو ،  ُصِرَف َعْنكأ ِلَما ُهَو َخْيٌر لأكأ
؛  َوَااُلُه َوُيْنفأ  َعْنكأ،  فأْلَتُكْن َمْسأألأُتكأ ِفيَما َيْبقأ  لأكأ َجَماُلُه،  ُأوِتيَتُه

 . ْلَماُل ال َيْبقأ  لأكأ َوال َتْبقأ  لأُهفأا
  ال َوِلْلفأَناِت،  ْعلأْم َيا ُاَنيَّ أأنَّكأ ِإنََّما ُخِلْقَت ِلآلِخَرِة ال ِللدُّْنَيااَو        

َوطأِريٍق ِإلأ  ،  ْلَعٍة َوَداِر ُاْلَغٍةَوأأنَّكأ ِفي ُق؛ َوِلْلَمْوِ  ال ِلْلَحَياِة ،  ِلْلَبقأاِت
َوأأنَّكأ طأِريُد اْلَمْوِ  الَِّذي ال َيْنُهو ِمْنُه َهاِرُاُه ، َوال َيُفوُتُه ،  اآلِخَرِة

، فأُكْن ِمْنُه َعلأ  َحَذِر أأْن ُيْدِركأكأ َوأأْنَت  ُادَّ أأنَُّه ُمْدِرُكُه طأاِلُبُه ، َوال
، فأَيُحوَل َاْيَنكأ  قأْد ُكْنَت ُتَحدُِّث َنْفَسكأ ِمْنَها ِاالتَّْوَاِة ، َعلأ  َحاٍل َسيَِّئٍة

 .فأِإَ ا أأْنَت قأْد أأْهلأْكَت َنْفَسكأ  ، َوَاْيَن َ ِلكأ
، َوُتْفِضي  َوِ ْكِر َما َتْهُهُم َعلأْيِه ، َيا ُاَنيَّ أأْكِثْر ِمْن ِ ْكِر اْلَمْوِ         

َوَشَدْدَ  لأُه  ، َاْعَد اْلَمْوِ  ِإلأْيِه ، َحتَّ  َيْأِتَيكأ َوقأْد أأَخْذَ  ِمْنُه ِحْذَر أ
َوِإيَّا أ أأْن َتْغَترَّ ِاَما َتَرى ِمْن ِإْخالِد .  َوال َيْأِتَيكأ َاْغَتًة فأَيْبَهَر أ ، أأْزَر أ

 َيِه ْتأأْهِل الدُّْنَيا ِإلأْيَها ، َوَتكأاُلِبِهْم َعلأْيَها ، فأقأْد َنبَّأأ أ اهلُل َعْنَها ، َوَنَع
، فأِإنََّما أأْهُلَها ِكالٌب  فأْت لأكأ َعْن َمَساِويَهاَنْفِسَها ، َوَتكأشَّ َعْن لأكأ

َوِسَباٌع َضاِرَيٌة ، َيِهرُّ َاْعُضَها َعلأ  َاْعٍط ، َوَيْأُكُل َعِزيُزَها  ، َعاِوَيٌة
َنَعٌم ُمَعقَّلأٌة ، َوُأْخَرى ُمْهَملأٌة ، قأْد  .َ ِليلأَها ، َوَيْقَهُر كأِبرُيَها َصِغرَيَها 

ُسُروُخ َعاَهٍة ِاَواٍد َوْعٍث ، لأْيَس .  ُقولأَها ، َوَرِكَبْت َمْهُهولأَهاأأَضلَّْت ُع
َسلأكأْت ِاِهُم الدُّْنَيا طأِريَق اْلَعَم ، . ُمَها ،  َوال ُمِسيٌم ُيِسيُمَها يلأَها َراٍع ُيِق

غأِرُقوا ِفي َوأأَخَذْ  ِاأأْاَصاِرِهْم َعْن َمَناِر اْلُهَدى ، فأَتاُهوا ِفي َحْيَرِتَها ، َو
 .فألأِعَبْت ِاِهْم َولأِعُبوا ِاَها ، َوَنُسوا َما َوَراَتَها  ، تََّخُذوَها َرّاًااِنْعَمِتَها ، َو
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ُيوِشُك َمْن  ؛ْظَعاُن ُرَوْيدًا ُيْسِفُر الظَّالُم ، كأأأْن قأْد َوَرَدِ  األأ         
 ْن كأاَنْت َمِطيَُّتُه اللَّْيَل َوالنََّهاَر ،ْعلأْم َيا ُاَنيَّ أأنَّ َماَو! أأْسَرَع أأْن َيْلَحَق 

 . َوَيْقطأُع اْلَمَسافأةأ َوِإْن كأاَن ُمِقيمًا َواِدعًا  ، فأِإنَُّه ُيَساُر ِاِه َوِإْن كأاَن َواِقفًا
، َوأأنَّكأ ِفي  َواْعلأْم َيِقينًا أأنَّكأ لأْن َتْبُلَغ أأَملأكأ ، َولأْن َتْعُدَو أأَجلأكأ        
 ، فأَخفِّْط ِفي الطَّلأِب ، َوأأْجِمْل ِفي اْلُمْكَتَسِب. ِبيِل َمْن كأاَن قأْبلأكأ َس

لأْيَس ُكلُّ طأاِلٍب ِاَمْرُزوٍق ، َوال فأفأِإنَُّه ُربَّ طألأٍب قأْد َجرَّ ِإلأ  َحَرٍب ؛ 
 اقأْتكأ ِإلأ  َوأأْكِرْم َنْفَسكأ َعْن ُكلِّ َدِنيٍَّة َوِإْن َس.  ُكلُّ ُمْهِمٍل ِاَمْحُروٍم

َوال َتُكْن  .الرَّغأاِئِب ، فأإنَّكأ لأْن َتْعَتاَض ِاَما َتْبُذُل ِمْن َنْفِسكأ ِعَوضًا 
َوُيْسٍر  ، ِاَشرٍّ َوَما َخْيُر َخْيٍر ال ُيَناُل ِإالَّ .َعْبَد غأْيِر أ َوقأْد َجَعلأكأ اهلُل ُحّرًا 

 !؟ِاُعْسٍر  ال ُيَناُل ِإالَّ
.  أأْن ُتوِجَف ِاكأ َمطأاَيا الطََّمِع ، فأُتوِرَد أ َمَناِهَل اْلَهلأكأِة َوِإيَّا أ       

، فأِإنَّكأ ُمْدِرٌ   ْفَعْلاُ و ِنْعَمٍة فأ َيُكوَن َاْيَنكأ َوَاْيَن اهلِل ْسَتطأْعَت أأالَّا َوِإِن
أأْكَرُم ِمَن ُم َوأأْعظأ قأْسَمكأ ، َوآِخٌذ َسْهَمكأ ، َوِإنَّ اْلَيِسرَي ِمَن اهلِل ُسْبَحاَنُه

 .ِمْنُه  اْلكأِثرِي ِمْن َخْلِقِه َوِإْن كأاَن ُكلٌّ
 َوتالِفيكأ َما فأَرطأ ِمْن َصْمِتكأ أأْيَسُر ِمْن ِإْدَراِككأ َما فأاَ  ِمْن         

َوِحْفُظ َما ِفي َيَدْيكأ  َوِحْفُظ َما ِفي اْلِوَعاِت ِاَشدِّ اْلِوكأاِت ، ، َمْنِطِقكأ
َوَمَراَرُة اْلَيْأِس ، َخْيٌر ِمَن . لأيَّ ِمْن طألأِب َما ِفي َيَدْي غأْيِر أ أأَحبُّ ِإ

 ، الطَّلأِب ِإلأ  النَّاِس ، َواْلِحْرفأُة َمَع اْلِعفَِّة َخْيٌر ِمَن اْلِغَن  َمَع اْلُفُهوِر
َوَمْن  أأْهَهَر ،َمْن أأْكَثَر ! َوُربَّ َساٍع ِفيَما َيُضرُُّب  ، َواْلَمْرُت أأْحفأُظ ِلِسرِِّب

َوَااِيْن أأْهَل الشَّرِّ َتِبْن  قأاِرْن أأْهَل اْلَخْيِر َتُكْن ِمْنُهْم ،. َتفأكََّر أأْاَصَر 
ِإَ ا كأاَن ! َوُظْلُم الضَِّعيِف أأْفَحُش الظُّْلِم ! َس الطََّعاُم اْلَحَراُم ْئِا. َعْنُهْم
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. اََّما كأاَن الدََّواُت َداًت ، َوالدَّاُت َدَواًت ُر. الرِّْفُق ُخْرقًا ، كأاَن اْلُخْرُق ِرْفقًا
َوِإيَّا أ َواإلتِّكأاَل َعلأ  . َوُراََّما َنَصَ  غأْيُر النَّاِصِ  ، َوغأشَّ اْلُمْسَتْنَصُ  

َواْلَعْقُل ِحْفُظ التََّهاِرِب ، َوَخْيُر َما  (3).النَّْوكأ   اْلُمَن  فأِإنََّها َاَضاِئُع
 لأْيَس ُكلُّ. َااِدِر اْلُفْرَصةأ قأْبَل أأْن َتُكوَن ُغصًَّة . َعظأكأ َجرَّْاَت َما َو

 ، َوِمَن اْلفأَساِد ِإَضاَعُة الزَّاد .وُب ُؤطأاِلٍب ُيِصيُب ، َوال ُكلُّ غأاِئٍب َي
 . َوِلُكلِّ أأْمٍر َعاِقَبٌة ، َسْوَف َيْأِتيكأ َما ُقدَِّر لأكأ . َوَمْفَسَدُة اْلَمَعاِد 

ال َخْيَر ِفي ُمِعنٍي ! َوُربَّ َيِسرٍي أأْنَم  ِمْن كأِثرٍي ، التَّاِجُر ُمَخاِطٌر         
َوال  َساِهِل الدَّْهَر َما َ لَّ لأكأ قأُعوُدُب ،. َوال ِفي َصِديٍق ظأِننٍي  َمِهنٍي ،

 . اللََّهاِج  َوِإيَّا أ أأْن َتْهَمَ  ِاكأ َمِطيَُّة، ُتَخاِطْر ِاَشْيٍت َرَجاَت أأْكَثَر ِمْنُه 
ْحِمْل َنْفَسكأ ِمْن أأِخيكأ ِعْنَد َصْرِمِه َعلأ  الصِّلأِة ، َوِعْنَد ُصُدوِدِب ا        

َوِعْنَد ُجُموِدِب َعلأ  اْلَبْذِل ، َوِعْنَد َتَباُعِدِب  ،َعلأ  اللَّطأف َواْلُمقأاَرَاِة 
َحتَّ   ِعْنَد ُجْرِمِه َعلأ  اْلُعْذِر ،َو َعلأ  الدُُّنوِّ ، َوِعْنَد ِشدَِّتِه َعلأ  اللِّنِي ،
َوِإيَّا أ أأْن َتَضَع َ ِلكأ ِفي غأْيِر . كأأأنَّكأ لأُه َعْبٌد ، َوكأأأنَُّه ُ و ِنْعَمٍة َعلأْيكأ 

 .أأْو أأْن َتْفَعلأُه ِاَغْيِر أأْهِلِه  َمْوِضِعِه ،
 ْمَحْطاَو َي َصِديقأكأ ،ال َتتَِّخَذنَّ َعُدوَّ َصِديِقكأ َصِديقًا فأُتَعاِد         

َوَتَهرَِّع اْلَغْيظأ فأِإنِّي لأْم أأَر  ، ِبيَحًةأأَخا أ النَِّصيَحةأ ، َحَسَنًة كأاَنْت أأْو قأ
فأِإنَُّه  ، َوِلْن ِلَمْن غأالأظأكأ. َوال أألأذَّ َمَغبًَّة  ،ُجْرَعًة أأْحلأ  ِمْنَها َعاِقَبًة 
 . َعلأ  َعُدوِّ أ ِااْلفأْضِل فأِإنَُّه أأْحلأ  الظَّفأَرْيِن ُيوِشُك أأْن َيِلنَي لأكأ ، َوُخْذ
ْسَتْبِق لأُه ِمْن َنْفِسكأ َاِقيًَّة َيْرِجُع ِإلأْيَها ِإْن َاَدا اَوِإْن أأَرْدَ  قأِطيَعةأ أأِخيكأ فأ

َحقَّ َوال ُتِضيَعنَّ  َوَمْن ظأنَّ ِاكأ َخْيرًا فأَصدِّْق ظأنَُّه ،.  لأُه َ ِلكأ َيْومًا َما
                                                 

 
 .و النَّْوَكى ؛ وهم الحمقى .. الَموتـَى  َبَضاِئُع: المصدر نفسه / ودي شرح ال يخ محمد عبد  لنهج البالغة  - 
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 .تِّكأااًل َعلأ  َما َاْيَنكأ َوَاْيَنُه ، فأِإنَُّه لأْيَس لأكأ ِاأأٍخ َمْن أأَضْعَت َحقَُّهاأأِخيكأ 
َوال  َوال َتْرغأَبنَّ ِفيَمْن َزِهَد َعْنكأ ، ،َوال َيُكْن أأْهُلكأ أأْشقأ  اْلَخْلِق ِاكأ 

َوال َتُكوَننَّ َعلأ     ِصلأِتِه ،َيُكوَننَّ أأُخو أ أأْقَوى َعلأ  قأِطيَعِتكأ ِمْنكأ َعلأ
  َوال َيْكُبَرنَّ َعلأْيكأ ُظْلُم َمْن . اإلَساَتِة أأْقَوى ِمْنكأ َعلأ  اإلْحَساِن 

َولأْيَس َجَزاُت َمْن َسرَّ أ أأْن  ظألأَمك ، فأِإنَُّه َيْسَع  ِفي َمَضرَِّتِه َوَنْفِعكأ ،
 . َتُسوَتُب 

ِرْزٌق َتْطُلُبُه ، َوِرْزٌق َيْطُلُبكأ ، : أأنَّ الرِّْزَق ِرْزقأاِن ْعلأْم َيا ُاَنيَّ اَو        
، َواْلَهفأاَت ِعْنَد  َما أأْقَبَ  اْلُخُضوَع ِعْنَد اْلَحاَجِة.  فأِإْن أأْنَت لأْم َتْأِتِه أأَتا أ

َت َجاِزعًا ، َوِإْن ُكْن ِإنََّما لأكأ ِمْن ُدْنَيا أ ، َما أأْصلأْحَت ِاِه َمْثَوا أ! اْلِغَن  
ْسَتِدلَّ ا.  ْجَزْع َعلأ  ُكلِّ َما لأْم َيِصْل ِإلأْيكأاَعلأ  َما َتفألََّت ِمْن َيَدْيكأ ، فأ
َوال َتُكوَننَّ ِممَّْن ال  ؛ ُموَر أأْشَباٌب، فأِإنَّ اأُل َعلأ  َما لأْم َيُكْن ِاَما قأْد كأاَن

 ، يالِمِه ، فأِإنَّ اْلَعاِقَل َيتَِّعُظ ِااآلَداِبِإَ ا َاالأْغَت ِفي ِإ َتْنفأُعُه اْلِعظأُة ِإالَّ
ْطَرْخ َعْنكأ َواِرَداِ  اْلُهُموِم ِاَعَزاِئِم ا.  ِاالضَّْرِب َواْلَبَهاِئَم ال َتتَِّعُظ ِإالَّ
َوالصَّاِحُب ُمَناِسٌب ،  ،َمْن َتَر أ اْلقأْصَد َجاَر . الصَّْبِر َوُحْسِن اْلَيِقنِي 

َوُربَّ َاِعيٍد أأْقَرُب  َواْلَهَوى َشِريُك اْلَعَم  ، َصَدَق غأْيُبُه ،َوالصَِّديُق َمْن 
. َواْلَغِريُب َمْن لأْم َيُكْن لأُه َحِبيٌب  َوقأِريٍب أأْاَعُد ِمْن َاِعيٍد ، ِمْن قأِريٍب ،

. ُه ْقَتَصَر َعلأ  قأْدِرِب كأاَن أأْاقأ  لأاَوَمِن  ، َمْن َتَعدَّى اْلَحقَّ َضاَق َمْذَهُبُه
َوَمْن لأْم ُيَباِلكأ . َوأأْوَثُق َسَبٍب أأَخْذَ  ِاِه َسَبٌب َاْيَنكأ َوَاْيَن اهلِل ُسْبَحاَنُه 

لأْيَس . قأْد َيُكوُن اْلَيْأُس ِإْدَراكًا ، ِإَ ا كأاَن الطََّمُع َهالكًا  . فأُهَو َعُدوُّ أ
اََّما أأْخطأأأ اْلَبِصرُي قأْصَدُب ،  ُرَوال ُكلُّ ُفْرَصٍة ُتَصاُب ، َو َعْوَرٍة َتْظَهُر ، ُكلُّ

، َوقأِطيَعُة  أأخِِّر الشَّرَّ فأِإنَّكأ ِإَ ا ِشْئَت َتَعهَّْلَتُه. ْعَم  ُرْشَدُب َوأأَصاَب األأ



 20 

َمْن أأِمَن الزََّماَن َخاَنُه ، َوَمْن أأْعظأَمُه . اْلَهاِهِل َتْعِدُل ِصلأةأ اْلَعاِقِل 
َسْل . ِإَ ا َتَغيََّر السُّْلطأاُن َتَغيََّر الزََّماُن  .َمْن َرَم  أأَصاَب لأْيَس ُكلُّ . أأَهاَنُه

ِإيَّا أ أأْن َتْذُكَر ِمَن . َعِن الرَِّفيِق قأْبَل الطَِّريِق ، َوَعِن اْلَهاِر قأْبَل الدَّاِر 
 . ، َوِإْن َحكأْيَت َ ِلكأ َعْن غأْيِر أ  الِم َما َيُكوُن ُمْضِحكًااْلكأ
َوِإيَّا أ َوُمَشاَوَرةأ النَِّساِت فأِإنَّ َرْأَيُهنَّ ِإلأ  أأْفٍن ، َوَعْزَمُهنَّ ِإلأ            

، فأِإنَّ ِشدَّةأ  ْكُفْف َعلأْيِهنَّ ِمْن أأْاَصاِرِهنَّ ِاِحَهاِاكأ ِإيَّاُهنَّاَو .َوْهٍن 
ِإْدَخاِلكأ َمْن ال  اْلِحَهاِب أأْاقأ  َعلأْيِهنَّ ، َولأْيَس ُخُروُجُهنَّ ِاأأَشدَّ ِمْن

وال ُتَملِِّك .  ْفَعْلاَيْعِرْفَن غأْيَر أ فأ َوِإِن اْسَتطأْعَت أالَّ ُيوَثُق ِاِه َعلأْيِهنَّ ،
َولأْيَسْت  فأِإنَّ اْلَمْرأأةأ َرْيَحاَنٌة ، اْلَمْرأأةأ ِمْن أأْمِرَها َما َجاَوَز َنْفَسَها ،

.  َوال ُتْطِمْعَها ِفي أأْن َتْشفأَع ِلَغْيِرَها ،َسَهاَها َنْفوال َتْعُد ِاكأَراَمِت. ِاقأْهَرَماَنٍة 
فأِإنَّ َ ِلكأ َيْدُعو الصَِّحيَحةأ ِإلأ   َوِإيَّا أ َوالتََّغاُيَر ِفي غأْيِر َمْوِضِع غأْيَرٍة ،

ْجَعْل ِلُكلِّ ِإْنَساٍن ِمْن َخَدِمكأ َعماًل او . َواْلَبِريَئةأ ِإلأ  الرَِّيِب السَّقأِم ،
َوأأْكِرْم َعِشرَيَتكأ ، . َيَتَواكأُلوا ِفي ِخْدَمِتكأ  َتْأُخُذُب ِاِه ، فأِإنَُّه أأْحَرى أأالَّ

َوَيُد أ الَِّتي  َوأأْصُلكأ الَِّذي ِإلأْيِه َتِصرُي ، فأِإنَُّهْم َجَناُحكأ الَِّذي ِاِه َتِطرُي ،
 .                      ِاَها َتُصوُل

اْلَعاِجلأِة  ْسأأْلُه َخْيَر اْلقأَضاِت لأكأ ِفياَو اهللأ ِديَنكأ َوُدْنَيا أ ،ْسَتْوِدِع ا        
 .الُم َوالسَّ، َوالدُّْنَيا َواآلِخَرِة ،  َواآلِجلأِة
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 من مضامني دروس
 املباركةالعلوية الوصية 

 

 خل الوصية املباركةدم -4
 

 ا حـ وطرالتواصـل   ، تهاوخصوااألرضية وسعة الفكر جودة دليل عل          
التطــورا   ا اســتيعاامــن  مــا يرتتــب عليهــالنصــو  ، وامضــامني ة واســتدام

، ومنافعـه  التزود خبري الزاد  امنهولكل عصر ، واملعريف والنمو األداي والعلمي 
تفاعـل  لفكـر اإلنسـاني ، وال  اق افـ اتسـعاع آ ألجيـال املتفتِّحـة علـ     ا يهـد الذي ي

 .. واألخالقيا  ية لرتسيخ القيم السام احلضاري
اخلالــدة املباركــة الوصــية وانــب ج ا ينطبــق اصــورة واضــحة علــ ممــ وهــو        

 ..املتقدمة الذكر الشاملة 
، ومـا يقـوِّم   وفـق منظـور معاصـر    علـ   ا نستوعبه م مضامني لذا مت دراسة        

 .. من خالل كتب اللغة واالدب واملفاهيم والعلوم املختلفة  الدراسة
،   اإلمام علي ان أاـي طالـب   من وصية أمري املؤمننيمدب فأول ما نست        

عل  للولد ما أوجبه الشرع اإلهلي من حقوق وواجبا  ، ومنها احلقوق املرتتبة 
 :األاوي  –، والذي تبدأ ديباجتها املتعلقة االتوجُّه الرتاوي الوالد أو  ويه 

، ْنَيا ، اْلُمْسَتْسـِلِم ِللـدُّ   رِّ ِللزََّمـاِن ، اْلُمـْدِاِر اْلُعُمـرِ   ِمَن اْلَواِلِد اْلفأـاِن ، اْلُمقِـ   )        
 .(  الظَّاِعِن َعْنَها غأدًاو،  السَّاِكِن َمَساِكَن اْلَمْوَت 
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ملوضــوعي ، والتحســس البنــات الفكــري ااملعلومــة ومــن ؛  والشــروع يبــدأ         
ــه   النفســي ، ودعــائم  ــة ؛ ومن ــب مــن الشخصــية األاوي ــا يرتت ــب و مســرية م تعاق

ــال  املوعظــة اــث  ، والــر ى والرســائل واألهــداف والغايــا  ، ملكاســب  األجي
؛ ، مبـا يؤشـرب   لشأن اإلنسان ، وانات ثقافة حتمية الوجود والفنات افعة راحلسنة ال

 .. ْنَيالدُّ، ا اْلُعُمر،  لزََّمانا
ومنـه   ة اانـه  ب اتـذكر ّرقِـ ُيلالفنـات ،  حتميـة  مراعاة ، ه نصب أْعُيِن ضعوو        

نفســية وتراويــة أخالقيــة وواكــل مــا مــيط مــن أاعــاد  امتــداد تــذكرة األجيــال ، 
 ..واجتماعية 

ــة الو         ــوير افاعلي ــق تن ــد الفلســفي واالســرتاتيهي    ، يتحق ــال البع عــدم إغف
حـرا   و والوجـود ،  وطبيعة الكـون ، طبيعة النفس ؛  فهممنه املتمثل والدينامي 

مما يتضمن الن  املبار  ألساليب تعلم التفكري اهذا ، وهما العالقا  احلتمية اين
 3.. ومستويا  عملياته األفقية والعمودية واجلانبية الرتاوي

ــان          ــاإلقرار للزم ــه ، ف ــه االشــدة والعمــر الراحــل ،   و واهاهات اإلعــرتاف ل
،  آدماـين  ناصـية  الفنـات املتواصـل املرسـوم علـ      حتميـة  وحتمية عدم البقـات أو  

 نخارج عما هو اوعي ِل، وسبل هاوز ملسرية احلياة اليت ال هوادة فيها العطات و
 ..  اإلرادة البشرية أو سيطرةال

فصال املخلوق عنهـا مهمـا   نف الدنيا عل  أساس اَوْصمنه ما يتطلب من و        
توقف عهلة ، ودون استمرارية العمل وأنشطتها توقف  ودون،  العمر اه طال 

ما كمهـدب   حبسبما يتهيأ من فكر ونفسية وسلو  ؛ ِلقوم األ رمبا التوجُّهاحلياة ، و
املبنيــة علــ  أســاس اجلعــل التكــويين مــنهج الشــريعة اإلهليــة العظيمــة الســمحات 

للمخلــوق املســؤول مبنظــور اجلعــل التشــريعي اإلهلــي ، ومــا يرتتــب مــن اجلعــل 
ــودي  ــن     –الوجـ ــوق مـ ــه املخلـ ــا كمتلكـ ــدى مـ ــذي ال يتعـ ــي الـ ــدرا  األدائـ القـ

                                                 
 
اإلمارات العربية / دار الكتا  الجامعي / هيم وتطبيقات تعليم التفكير ؛ مفا/ دتحي عبد الرحمن جروان : ُينظر مثاًل  - 

 . 999 / المتحدة 

 .2003/  ط/ والتوزيع والطباعة  دار المسيرة للن ر/ مهارات دي اللدة والتفكير  / نبيل عبد الهاد  ، وسخرون -
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مراعاة نظم مـا يتطلبـه   و،  كتسبا  ، ومنهما يمز توجها  اجلعل الوجوديوامل
 :من األحكام والتكاليف 

ً هع له          )  - َ ها اتسَ  َهل ها  َ َل  ْ ً هع له  َ ها َت َهها ل ا لَل ها  ُْ ًاها لَّلَّها  ْس ََ  ُُ  (682) مـن األيـة  (   لَا ُيَكلُِّف اللَّه

 . سورة البقرة

اا لَّلَّا َ ا آَتَاه ا َ َ جها لُ اللَُُّ ب اهد  ًَُهرٍ يًُهراا لَا يُكَلِّفُ اللَُُّ ََ  ) -        .سورة الطالق (7) من األية( ًْس

كل صفا  وأجوات قوة وضعف الشخصـية ، ومـا مـيط اهـا مـن      ل النظرو         
والتهديدا  واملخاطر ، وما يطرأ عليها من تقلب وتغـيري ،  والتحديا  الفر  

ئم الزائل ؛ القائم افاعليتـه وأنشـطته املعهـودة ، والزائـل مبـا      وحتمية الكيان القا
ومـا  ، ما يواصل احلياة ومسريتها دورة ، ولكل شيت كمضي مما ُحـدِّد من العمر 

 ..جيال يعقبه من أ
 

 حتمية احلياة واملوت -7
 

املــو  ،  -إنســياق الكيــان األزلــي الفلســفي حلتميــة دورة ومســرية احليــاة          
ــادة  ــاوع ــداد يكــون  م ــا     امت ــيري وحلقاته ــادة هندســة التغ املســرية وهندســة وإع

عـم اآلاـات إ  األانـات ، فمـا ال يتحقـق عـم اآلاـات ، رمبـا يتحقـق عـم           املتواصلة 
 :  ل يقوواذا  ..، ومبستويا  متفاوتة من التميُّز األانات 

 ( ِبيَل َمْن قأْد َهلأكأُ  ، السَّاِلِك َسِإلأ  اْلَمْوُلوِد اْلُمَؤمِِّل َما ال ُيْدَر )
ــة                ــني البيئ ــاقط ا ــاة ، ومســتوى التن ــات الفلســفي للحي ــا يظهــر البن وهــو م

ومستقبل اإلنسان ، وما جيـري مـن دورة حيـاة اإلنسـان والبيئـة واألجيـال ، اـل        
دورة حياة احلضارا  ، وما ختطه مـن خريطـة التـاريخ واجليوسياسـي ، وعمـق      

، وهـو ممـا    ( السَّـاِلِك َسـِبيَل َمـْن قأـْد َهلأـكأ     ) امليداني ؛  –وامتداد الفكر النظري 
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الرتاوي ، واالتزامن مـع مـا يتعلـق ااجلانـب      –يشمل عل  علم النفس الفلسفي 
   3.. واألدائي التنفيذي –التخطيطي 

،  لاعمـ جيال وتواصـل األ األتعاقب ، يتمثل اُسّنة احلياة وامتداد حتمية          
ــة (  السَّـــاِلك) ، (  اْلُمَؤمِّـــل) ، (  اْلَمْوُلـــود )امللتقـــي عنـــد ؛  ، مبـــؤهال  تنميـ

الرتايـة ،   –القدرا  واملواهب ، ومنه ما يدخل ضمن اهتمام علم نفس الطفل 
وجانب من امتداداته وتداخله مـع ؛ علـم االجتمـاع وعلـم الـنفس االجتمـاعي       

 ..لبيئة واآلخر وعلم النفس املقارن وعلوم احلياة ، فضاًل عن العالقا  مع ا
تـوازن املسـتقبل    عندها يتهـدد  التشريع ، –ة انسيااية دورة احلياة خالفمبو         

كما هـو عليـه مـثاًل ؛ تـأثري الشـخ  املتقـدِّم مبركـزب        والكيان البنائي للمهتمع ، 
 اجملتمــع يهــددمــا مســتوى القيــادي ودورب االجتمــاعي ومكانتــه االقتصــادية ، و

  ..واملو   ع والتالشيالرتاجمن ؛ والبيئة 
ال علـ  أسـاس اخللـود ، ألن اخللـود ال     يكون الدينامية فإن انات نظام لذا         

ــا     ــدنيا ، وإ  ــذب ال ــوق يف ه ــه خمل ــب والتواصــل    جيــري ينال ــ  أســاس التعاق عل
 .. املعريف –املتنقِّل عل  الكرة األرضية وحرا  رأس املال البشري  احلضاري

، ويكـون هـدف   (  السَّاِلِك َسـِبيَل َمـْن قأـْد َهلأـكأ     )؛ ن هو يكون كل إنساو        
 ..خر العوارض الدنيوية من األمراض واهلوان وامللما  واآلفا  األُُ

ِميَّـِة اْلَمَصـاِئِب ،   َوَر ، غأـَرِض األأْسـقأاِم ، َوَرِهيَنـِة األأيَّـامِ     )والدليل كونه ؛         
 ..(  ُغُروِرْنَيا ، َوَتاِجِر اْلالدُّ َوَعْبِد
 تهصوال، واقبضتها النافذة  مسريته، و دوالعمر احملداملتمثلة ايام األوأسري         
ومدى تـرااط البيئـة    وخماطرهاكمها ، وهو املستهدف اتقلبا  الدنيا حب تهجوالو

  ..الداخلية والبيئة اخلارجية وتداخل املنطقة املشرتكة اينهما 

                                                 
 
 بدداد/ دار ال ؤون الثقادّية  /  ط/  ترجمة  سعيد أحمد الحكيم / علم النفج الفلسفي / دونسيل . ف . جي : راجع مثاًل  - 

 . 986 /  العراق/ 

 .969 / لبنان  /بيروت / مؤسسة منظورة للطباعة والن ر / ترجمة أحمد أمين / مبادىء الفلسفة / رابوبرت . س. س  -

- Schultz, D. A. "History Of Psychology " Academic Press , New York , 1975 . 
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الغيـة املتقدِّمـة ، كمكـن أن نستشـف اـأّن اإلنسـان       ومن احملتوى والصـور الب        
 .. ( ْنَيا ، َوَتاِجِر اْلُغُروِرالدُّ َوَعْبِد) حينما يكون عل  وفق ؛ 

الشخصــية ومنسـاق اــال إرادتــه ، وفاقــد للمعطيــا    عنـدها يكــون ضــعيف        
طر ور ، أو احنطاط تراوي يسياإلنسانية ، مبا يتمّلكه من عبودية وغر –األخالقية 

ــه ، ويوجهــه   ــل واخلــداع مــن أجــل الوصــول إ     علي ــة األااطي يف تعظــيم وتنمي
 ..، واملخاطر تمز حينما تكون ؛ الغاية تمر الوسيلة ، اشكل ال أخالقي اتهغاي
لغويــًا ؛ الشــخ  الــذي يبيــع    ( التــاجر ) ؛ (  َوَتــاِجِر اْلُغــُرورِ ) أيضــًا ؛         

ار ُيبعثون يوم القيامة ُفهَّارًا ِإال من اتق  اهلل أأن التُّهَّ) : ويف احلديث ويشرتي ، 
مساهم فهارًا ملا يف البيـع والشـرات مـن األأكمـان     :  ؛ قال اان األأثري( وَارَّ وَصَدَق 

الكا اة والغنب والتـدليس والراـا الـذي ال يتحاشـاب أأكثـرهم أأو ال يفطنـون لـه ،        
أأصل التاجر عنـدهم  : ؛ وقيل  وصدقِإالَّ من اتق  اهلل واّر : وهلذا قال يف متامه 

 3.. اخلمَّار  صونه اه من اني التهار
خدعــه وأأطعمــه :  ، فهــو َمغــرور وغريــر غــّرب يُغــرُّب غأــّرًا وُغــرورًا وِغــّرة و        

  .. ما اْغُترَّ اه من متاع الدنيا: والُغرور ، االضم ،  االباطل
، وما مملـه مـن    اإلنسان هوا طوع شالنفسي  –البنات الفكري إ ا كان و        

الشــهوة ، فهــو عبــد  خــما  مكبوتــة ، ومــا جيــري ضــمن احلــرا  الســلوكي       
 ..واالنقياد هلا ، واملثول يف طوع أمرها  ،وغرورها الدنيا تها ، وعبد وصنيع
اغرورها ، ويتـاجر  أااطيله كما لو كان تاجر ينمِّي صورة أخرى مكملة ؛ و       

، وهو كمثـل الفـراغ الفكـري والعقائـدي ، وفقـدان       وام لهوال د، مبا ال أصل له 
 ..سالمة البصرية واستدامتها 

الدائن واملدين اتعاقب اخلصم وفهو ، (  َوغأِريِم اْلَمَناَيا ، َوأأِسرِي اْلَمْوِ  )         
، فهـو   دواحملد العمر أيامولكونه أسري والفنت ،  واملناياواملكان واملواقف ن االزم

                                                 
 
 ( .تجر ) ضمن كلمة / العر  لسان / ابن منظور  - 
2
 ( .غرر ) ضمن كلمة / المصدر نفسه  - 
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، ويكمـن اـني الغـريم    لطريق الذي نهايـة مطافـه احلتمـي املرسـوم اـاملو       أسري ا
 ..واألسري ، لفيف من املنايا وسكرا  املو  

َوَحِليــِف اْلُهُمــوِم ،  )؛ ، عنــد  البيئــي –أمــا مــا يــمز مــن اجلانــب النفســي          
 ( . ْمَواِ َخِليفأِة األأَوَصِريِع الشََّهَواِ  ، َو ْحَزاِن ، َوُنُصِب اآلفأاِ  ،األأ َوقأِريِن
تغريهـا   ويكـون ،  غـري املاديـة  واملاديـة   ما يرتتب مـن املغريـا   مبا يف  لك          

، املتزامنة مـع همومهـا    ها من احلاجة والشهولت واإلشباعاتغري أو زوال مسببات
 ..العمر سريان عل  مدى وأحزانها 

علــم  ها يفومضــاميناسيســها عليــة الــنفس وخلهاتهــا وأحيــمز فاممــا وهنــا         
النفس الرتاـوي واألخالقـي ، ومـا جيمـع اـني البيئـة النفسـية واحلـرا  السـلوكي          

  3..النذير مبواجهة التحديا  املتهددة واملستمرة ، اإلرادي وغري اإلرادي 
خـال    الـيت ال اهلمـوم  حتـديا   يف عقـد مـمم مـع    وايئته  اإلنسان كأنو         
هــدف كونـه  واهـا ،  ق وـموثـ هـو  و، األحــزان  ةصـاحب مال خـال  مـن   ، و امنهـ 

امتـداد  واد هلـا ،  يـ نقالا وااخلصو  عنـد اساحة الشهوا  ،  اآلفا  ، وصريع
 ..االشهوا  البهيمية املتنوعة  ويهالكه الدني

خيمـة عليـه ، أو   كمن ينقاد إ  األعمال املنحرفة ، وما تؤدي من نتـائج و         
اجلنسـية ،   املختلفـة ، ومنهـا الشـهوة    تهاب شهواد صوينقالاكما مصل اعواقب 

  ..أو عقلية و نفسية فيصاب اأمراض صحية أو جسدية أ
أمراض اآليدز والسيالن ، وغري  لـك  األمراض املتنوعة واملعدية كوما            

، إاّل صــور مــن أجهــزة املناعــة واألجهــزة التناســلية الــيت تضــعف مــن أمــراض 
 ..صورها املنظورة 

                                                 
 
 .980 /  6 ط  / لبنان/  بيروت/ الماليين  العلم دار/ علم النفج التربو  / داخر عا ل . د: يراجع على سبيل المثا   - 

/  مصر/ القاهرة / د العربي للطباعة دار االتحا –ة العربي نهضةدار ال/ علم النفج التربو  / جابر عبد الحميد جابر . د -

 977 . 
2
/ العراق / بدداد / الدار العربية  / 4ط /   ج / النفج ؛ إنفعاالتها وأمراضها وعالجها / علي كما  . د: ُينظر مثاًل  - 

 988 . 

 . 989  /عراق ال/ بدداد  /الدار العربّية /  4ط/  2ج/ النفج ؛ إنفعاالتها وأمراضها وعالجها / علي كما  . د  -
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، والصراع النفسـي  ض القلق امرأ ؛ ما مدث من خاللوصور أخرى ؛           
 ووقوعـه نقيـادب للشـهوا    ا من جّرات ة الشخ  وأخالقيتهأو ما يطرأ عل  ُسْمَع

 . . يف دائرتهاصريعًا 
هـو املـو  ،   وسـلوكياتهم ،  احلد الفيصل اني األجيال املوروث و وحتمية        

 ..لة املشرعة للعقالت عل  مدى الدهر املوعظة والرساكون تالذي اه 
، ، ومـا  لـف اعضـم اعضـًا     االمـوا    فـات خل اتحيـ األفضاًل عن ما يكون        

مــا يقــّرب الشــرع أو مــا حتــددب أمــور معينــة ، مــن ماديــا  وغــري ماديــا  ، ومنــه 
ــة ،   محــددا  ك ــري املنقول ــة وغ ــوال املنقول ــق ا  وأاألم ــا يتعل ــة  م الســمعة واملكان

 . اخل.. حت  العلمية رمبا والرتاوية واألخالقية واإلجتماعية 
، ومـا مملـه   (  ْمـَوا ِ َوَخِليفأـِة األأ  )مـا يقـرتن اـه ؛    اشكل واسـع ،  وجيتمع        

الن  املبـار  مـن تعـدد املـواعظ والـدروس والرسـائل ، وعمـق فلسـفة املـو           
 ..والفنات القائمة عل  مدى الدهر 

 

 دروس جتريبية وخربات -1
 

عن أهمية التهارب واخلما  ،  ة املباركةصيومن خالل ال ويتواصل         
 ..وما يتطلب من استقرات كل ما جرى وجيري يف احلياة 

أهمية اخلزين املعلومـاتي القـائم تعزيـزب ااملقايضـة مـع       منه ما يكامله منو         
عـن  ارتاكماتهـا  كشف العمر ؛ عمر الشخ   اته ، وعمر اآلخر احلضاري ، لل

 :واملستمرة ، ومدى أهمية االهتمام اسالمة التحسس والبصرية احلقيقة القائمة 
َوِإْقَبـاِل   ، ُجُمـوِخ الـدَّْهِر َعلأـيَّ    و ، فأِإنَّ ِفيَما َتَبيَّْنُت ِمْن ِإْدَااِر الدُّْنَيا َعنِّـي  )         

 .(  اآلِخَرِة ِإلأيَّ
دهر أو الزمــان وغلبتــه وقــدوم مــن العمــر ، واستعصــات الــ مــاٍض ومبــا هــ         

 مبعدود األيام الباقيا  من الـدنيا ، وهـو مـا يكـفّ    ، املؤثر امليتافيزيقي ، اآلخرة 
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فه اإلنسان من اإلهتمام مبا مض  ، وما سيخلِّ ، مبا فيهويصّد عن  كر ما سواها 
الـنفس مـن همـوم ، ومـا      ما يثقـل و، املاضي  ةصب  يف عهدالولد واملال ، وما أ

ي ال صـدق املوقـف الـذ    وثقـل رت  ، يـ  وحتميـة مـا  هـا ، ومـا انفـرد اهـا ،     ميط ا
 ..منا  منه ، وما سيؤول اليه 

ممــا مــا تســتلذب مــن الشــهوا  ، ، والــنفس وميــولصــرف عــن اهلــوى نفي         
، والتوجُّه حنو النفس  شغلما يدون جلد دون اهلزل ول خال  األمر إ  اوصي

 ..علق االنظرة املنههية واملوضوعية والشعورية العمليا  العقلية ، ومنه ما يت
غأْيـَر   ْهِتَماِم ِاَمـا َوَراِئـي ،  ، َواال َما َيَزُعِني َعْن ِ ْكِر َمْن ِسَواَي) وامتدادب ؛         

ِني َرْأِيي ، َوَصَرفأِني َعْن فأَدَنْفِسي ، فأَص أأنِّي َحْيُث َتفأرََّد ِاي ُدوَن ُهُموِم النَّاِس َهمُّ
 . ( َيُكوُن ِفيِه لأِعٌب ، فأأأْفَض  ِاي ِإلأ  ِجدٍّ ال َوَصرََّخ ِلي َمْحُط أأْمِري ، اَيَهَو

اجملتمعيــة مــن جهــة ، ومــاجيري داخــل حلقــا   –وحتقــق الــروخ األســرية         
البيئة املتعددة األطـراف واألنشـطة ، اجلامعـة اـني الـذِّكر واالهتمـام واهلمـوم ،        

فسلهية ال  –س واهلوى ، وما جيري من صراعا  نفسية اوقعها اني الرأي والنف
 3..تفرتق عن كونها امتداد ايولوجي ، وكل احملتوى املوروث وما هو وراثي 

األخـروي ،   –وتفاعل جانـب منـه ، مقـق دروس تواصـل املـد الـدنيوي               
ــة واملســتقبلية     ــارب اآلني ــتج اآث ــة يف العمــل واألدات العــالي املن ، ومــا يقاالــه اجلدّي

يتخلله من عمق الوقع النفسي ، وما يتحقق من توجها  إنسانية ، وما مد مـن  
 ..متادي اهلوى ، وما يبين روخ العطات وسوي النفس وقويم السلو  والعمل

َوِصـْدٍق   )؛  حنـو  الفكـر  –من املعلومة  اسالمة املبن  الداخليمن وما كمتد و       
،  Truthfulnessعن أهمية التوجُّه انقاوة الصدق  الذي ينمُّ، (  َيُشوُاُه كأِذٌب ال

ــذكات  ــؤدي إ   أو الفهــم احلســي ، احلســي  Intelligeceوال ــاوة ووضــوخ  امل نق
ــة ، الطــاردالصــورة  لكــل كــذب يشــوِّب احلقيقــة القائمــة علــ  املعلومــة     ةاحلياتي

 ..وحمتواها واستيعااها وفهمها وتعدد استعماالتها ، وفضات ايئتها 
                                                 

  
 . 98 / لبنان / بيروت  /دار سداق الجديد /   ط/ علم النفج الفسيولوجي / كاظم ولي أغا . د: ينظر  - 
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مع مستوى االستقامة االصدق ، جمموعة أدلة عل  مستوى سالمة وجي       
من مسا  سالمة الفكر والتفكر  Traitالنفس من األمراض النفسية ، وِسَمة 

Intellection  والثقافة ، وانسيااية التفكري والقدرا  العقلية واإلدراكية
اية واملنطقية والعمليا  الفكرية ، وسالمة مكونا  وحلقا  التعلم والرت

وكفايتها ، والبعيدة  Personalityوالتعليم ، وسالمة الرتكيبا  وانات الشخصية 
 .. Inferiority Complexعن عقدة النق  

الفكر وصفات النفس دليل عل  سالمة  ، لصدقتطبيقا  ومكاسب او          
 ..االجتماعي  –األسري  التكاملي التهراة واخلمة يف البناتواجلو األسري ، و

يستحو  حينما وظهور تهديداته اشكل واض  ، أما خطورة الكذب          
إ  الكذب اتفاقم التعزيزا  والتكرارا  ، ليتحول وشخصيته عل  الشخ  

يعتقد فيه ، وهو نزوع استحوا ي للكذب ،   Pathological Lying املرضي
ائع دون وكمثل  لك التعويط من خالل تزييف الوق، الفرد إّن ما يقوله صدق 

  3.. حاجة خارجية
وهو ما متاج إ  التهراة واخلمة يف توجهـا  احليـاة العمليـة ، ومسـتوى             

القدرا  واالهتماما  الفكرية ، وفهم الرموز واستخداماتها أو استعماالتها ، 
املعرفيــة املنتهــة ، والقــدرة علــ   –وســالمة ومســتوى الطاقــة واألنشــطة العقليــة 

خطيط والتنظيم والتنفيذ وآلية وعقالنيـة األدات ، واسـتثمار األدوا    املعاينة والت
 ..والتنسيق املطلوب والرغبة اكل صدق وجاهزية 

وهنا مما يـمز ، النظـرة اإلسـرتاتيهية للعالقـا  وانـات الشخصـية السـوية                  
اعمقها النفسي ، وما تتطلبه من إدارة الذا  وجـودة التعـبري عنهـا اكـل دافعيـة      

 . ( َيُكوُن ِفيِه لأِعٌب فأأأْفَض  ِاي ِإلأ  ِجدٍّ ال) ؛ إنسانية حضارية 

                                                 
 
 . 97  -94 ص / علم النفج دي نهج البالغة / هاشم حسين ناصر المحنك . د: أنظر على سبيل المثا   - 

 . 72 ص ،  258ص  /977 / لبنان / بيروت  /مطابع ال روق / موسوعة علم النفج / أسعد رزوق . د -

ص / 978 /  لبنان/  بيروت/ دار العودة /  2ج+   ج / موسوعة علم النفج والتحليل النفسي / عبد المنعم الحفني . د -

 .  68 ص /  2ج،  442
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، ومـا ُيبنـ  علـ  أسـاس مـادي       من حقائق تهسديما  شخو الاّد من و        
 ..وغري مادي ونفسي ، وامتداداته الروحية 

يف حاضــرب يصــب  كّلــه ه ، اعضــ جيــد اإلنســان َمــْن ســيخلف حينمــا وهنــا         
متـداد لرسـالته ، فلـو ُأصـيب     النقضـات احليـاة ، وا  ااملمثل عنه اعـد  ، وومستقبله 

نقطـاع هـذا اإلمتـداد وتلــك    اهـذا اإلمتـداد مبكـروب ، فكأ ـا ُأصــيب األصـل ، ا     
 ..الرسالة اإلنسانية 

الـيت   واخلطاب اإلنساني األمض  اكل ما تعنيـه احليـاة وأسـاليبها املتعـددة            
، َاْل  َوَوَجْدُتكأ َاْعِضي) تتفاعل مع العاطفة األاوية العالية احلر  والعقالنية ؛ 

 ( . َوَجْدُتكأ ُكلِّي
التحسـس ، واملصـاحب يف خلهاتـه     ةالرائعونظرته هذا الوجود اإلنساني         

وخالياب ، كل متطلبا  وقدرا  البعط والكـل ، أو اجلزئيـة والكليـة لديناميـة     
 ..األسرية  الرسالة – اةاحلي
فضاًل عن تعدد مضامني الوجود وامتدادته واستقامته اـالبعط والكـل ؛            

البيولوجي والفكري والنفسي والسلوكي ، وما يقع من آثار متعـددة ، تشـخ    
 ..ااإلنسان واألاعاد الزمانية واملكانية واملوقفية ، الدنيوية منها واألخروية 

؛ التكوين األسري والعالقا  اني أعضاتب أو أفرادب ، ومـا يبنـ     ومما يمز        
ــات        ــداد ان ــال شــعور األســري ، وامت ــه ومســتوى الشــعور وال ااســتقامته وطبيعت

البنيوي ، والبنات الرتاوي  –األسرة ، اعد امتدادها البيولوجي  –شخصية الفرد 
اعمـق األواصـر    األسرية ، املفعـم  –واألخالقي الذي يبدأ من الدواخل الفردية 

، ليواصل اسـالمته وامتداداتـه البنـات اجلمعـي      النسيج األسري ااالهاب اجملتمعي
، وتوجهـه   واجملتمعي املتفاعل واملستدام اكل ما مقق البنات الثقـايف واحلضـاري  
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ــي  اإلســرتاتيهي ــق     األســري واجملتمع ــل والصــياغة والتطبي ــ  التحلي ــائم عل الق
 3..األخالقية  –ملدنية احلياة ااامتداد و،  املتكامل
ــي                 ــام ، أو اجلزئ ــي اخلــا  والع ــات التحسس ــو البن ــات ه ــذا البن ــم ه وأعظ

ــ        ــنفس الســوية وترويضــها عل ــات ال ــادل األدوار وان ــدعم تب ــا ي والشــامل ، وم
 ..االستقامة يف الفكر والسلو  والعمل 

رتاوي ، وأهميـة  والدليل املتمثل يف مقدمته عل  أهمية االعتنات ااجلانب ال        
 ..، وما جيمله من ر ية واضحة االعتنات الروحي اه 

،  أأَصاَاكأ أأَصاَاِني َحتَّ  كأأأنَّ َشْيئًا لأْو )لذا مما تضمنه احملتوى ، أن يكون ؛         
 .(  َوكأأأنَّ اْلَمْوَ  لأْو أأَتا أ أأَتاِني

تلـف العوامــل ،  وأمـر التحسـس ااإلصـااة والتحسـس اـاملو  وتفاعـل خم              
لكـون الولـد فلـذة الكبـد     مقق تنمية وتطوير الـروخ التقوكميـة والـنفس املطمئنـة      

، ألايه ، وخصوصًا الولد األكم ، املرشد ملـا يعقبـه مـن تواصـل املسـرية القوكمـة       
أخالقيـة ، ويتـبني أهميـة احلـر  واالهتمـام       –وما يتحمله من مسؤولية أسـرية  

 :   اإلمام وهنا يضيف ..ريع اإلسالمي الرتاوي يف التش –األاوي 
، فأكأَتْبُت ِإلأْيكأ ِكَتـاِاي ُمْسـَتْظِهرًا    فأَعَناِني ِمْن أأْمِر أ َما َيْعِنيِني ِمْن أأْمِر َنْفِسي )       

 .(  ِاِه ِإْن أأَنا َاِقيُت لأكأ أأْو فأِنيُت
ذب الوصية النااعة والعودة واإلستعانة االتوجيه ملقوم السلو  ، ومبوجب ه       

، يـة الكركمـة املرشـدة ملـا هـو أقـوم       مـن أنقـ  اأُلصـول اإلهليـة والنبو    استمدادها 
  ..واثقافتها التنظيمية األسرية األاوية مبعايريب الذا  األخالقية البنائية 

علـ  التقـوى والتـزود اهـا ،       اإلمـام  واعد هذب املقدمة للوصية ، مث       
 : ر احلكيم يف سورة البقرة وهو ما أكد عليه الذك

 . 381من اآلية (  ْ تَز َّْدُْا فَإَّنَّ خ َهر  الزَّادِ ال َّقسو ى ْ اتَّقُونَّ ي ا أُْلِي السأَلسع ابَّ )

                                                 
 
/   ط/  2005/ لبنان  –بيروت / المنظمة العربية للترجمة / دائ  الصياغ . ترجمة د/ علم االجتماع / أنتوني غدن   - 

 .وما بعدها  –  25 ص
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التقوى مرحلة من املراحل التكاملية املتقدِّمة اليت همع اني نقاوة الفكـر  و        
طة املستدامة للحياة الذكية اروسوي النفس وقويم السلو  والعمل ، لكونها اخل

 ..األخروية  –العارفة مبواطن السعادة ، واملكتسبة مواطن السعادة الدنيوية 
تعــين الــرت    ؛ تعــين اإلخــال  ، ويف املعصــية    ؛ يف الطاعــة  ؛ والتقــوى         

صـل اهلل  )صـي ، وقيـل اإلقتـدات االرسـول     واحلذر من كل ما هو له عالقة ااملعا
ي جتنــاب املعاصــا لــك  حبســب القــول والفعــل ، ويعــين يف( عليــه وآلــه وســلم

، وتهيئة األرضية الصاحلة ، يتوجب لـزوم أمـر    واآلثام وكل ما حمرم وما شاكله
تبعاع شريعته يف األوامر والنواهي ، وعمـارة القلـب اـذكر    ا، من عز وجل اهلل 

يف الســر   تعـا م اهلل وهـو مـا يشـمل الوقايـة ممـا حـرّ      ، اهلل ، ممـا يقــوِّم األعمـال    
والعلــن ، وعــالج أمــور الــدين والــدنيا مــن األعمــاق املتمثلــة اــالفكر والعقيــدة   

متنعوا اه من ا: وقيل ، والنفس والسلو  ، واإلعتصام حببل اهلل ، أي متسكو اه 
 3..غريب 
 :( جممع البيان يف تفسري القرآن)يذكر و        

 سورة آل عمران/  301من اآلية ( ا تََْرَّقُواْ اَه َصِمُوا بَّح عهلَّ اللَُِّ ج مَِااا ْ لَ )

القـرآن الكـريم ، أو ديـن اهلل االسـالم ، ويف روايـة عـن        ؛معن  حبل اهلل         
وحممـد وآل  الكـريم  القـرآن  هو  حبل اهلل اأن ، (اهلل عليه وآله وسـلم  صل)الرسول 

هم الذي حممد عليهم الصالة والسالم ، عل  اعتبارهم خازنوا علمه ومنته  الف
 ..رادب اهلل سبحانه وتعا  أ

ال  رج املعن  عـن الـدال والـدليل ، أو األصـل الواحـد واملصـدر        عندبو        
النفســية والرتاويــة واســتقامة الواحــد ، الواجــب التمســك اــه ، لصــا  العبــاد  

  ..ية ، والطمأنينة الصادرة عن  لك واإلجتماعية والسلوك
                                                 

 
 ( .تقي ) ضمن كلمة / لسان العر  / ابن منظور : يراجع  - 

/ بدداد / دار ال ؤون الثقادية / التعريفات ( / المعروف بالسيد ال ريا ) أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني  -

 .  4ص / العراق 
2
/ تهران / كتابفروشي إسالمية /   مج / مجمع البيان دي تفسير القرسن / الطبرسي  أبي علي الفضل بن الحسن: راجع  - 

 .هـ  379 / إيران 
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 األسري -البناء الرتبوي  -5
  

األسري ، ما يتمثل يف املوعظة والوعي ، وما  –ومما يبدأ منه البنات الرتاوي        
مققه من عمق إسرتاتيهي ليكون واحد من دعائم مناحي احلياة ، وكمتد كثقافة 
يف التوجُّه التنظيمي كالعروق يف جسد الوعي لُتغذِّي ومتاسك وتدعم البنات عل  

 .. أسس مكونا  منظومة املعلوما 
والتنظيم هو جانب آخر مما تظهر أهميته ضمن البنات الرتاوي داخل اجلسد        

 ..اجملتمعي ، وال يكون إاّل ادّقة التوجه ضمن أنظمة الشرع اإلهلي  –األسري 
َوِعَمـاَرِة   ، َوُلـُزوِم أأْمـِربِ   -أأْي ُاَنـيَّ   - فأِإنِّي ُأوِصـيكأ ِاَتْقـوى اهللِ  ) وصورب ؛        
َوأأيُّ َسَبٍب أأْوَثُق ِمْن َسَبٍب َاْيَنكأ َوَاْيَن اهلِل ِإْن  . ْعِتَصاِم ِاَحْبِلِه، َواال كأ ِاِذْكِرِبقأْلِب

 ( .!  أأْنَت أأَخْذَ  ِاِه
التقــوى متثــل النضــج العقلــي ، ومرحلــة مــن املراحــل   وكمــا اتضــ  ؛ فــإّن       

السلو   وسوي النفس ، وقويم التكاملية املتقدِّمة اليت همع اني ؛ نقاوة الفكر ،
طـة املسـتدامة للحيـاة الذكيـة العارفـة مبـواطن السـعادة ،        والعمل ، لكونها اخلار

 ..األخروية  –واملكتسبة مواطن السعادة الدنيوية 
بيان جانب من مضامني الن  املبار  املتقدِّم ، وما تتضمنه توكمكن        

، و لك من خالل  واملخلوقعز وجل  منظومة الوعي لبنات العالقا  اني اخلالق
 :املخطط اآلتي 

  
 
 
 

 يبني جانب من منظومة (  3 )خمطط 
 واملخلوق العالقا  اني اخلالق

الثقادة 

 والتنظيم
االْعِتَصاِم 

 ِبَحْبِلِه

ِعَماَرِة َ ْلِبَك 

 ِبِذْكِرِ 

 َتْقوى اهلِل

 

 ُ وِم َأْمِرِ ـُل
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البنــات الرتاــوي مبؤشــراته الداعمــة    يكــون ومبضــامني الــن  املبــار  ،             
لإلنسان ، اكل مفاصل وتفاصيل أنشطته وعالقاتـه ، ومـا يـدعم مسـريته ، ومـا      

 :به من تنظيم يتقّوم ااآلتي يتطل
 ــوى ــؤ النضــج و؛  التق ــان    التهي ــل اإلنس ــق جع ــ  وف ــتعدادا  عل واالس

 ..ستقبال األوامر والنواهي الالتكويين 

  طــة ومنظومــة اجلعــل التشــريعي اإلهلــي ارايــان خلــزوم األمــر اإلهلــي ؛
تنفيذ مـا يتطلـب علـ  أرض الواقـع مـن األوامـر والنـواهي ، واملسـرية         ل

 ..ملي اواقعها الع

   الواجبا  واحلقوق املرتتبة عل  اجلعل الوجودي ، وما يرتتب عليه مـن
األدائي ، وما يرتتب عل   لك مـن النفـع والضـرر ،     –اجلعل التنفيذي 

وانات القوة النافعة ، وما يرتتب من فهوا  الضعف املتطلب عالجهـا ،  
ة ، كمـا  ورمبا طريقة استثمارها لتحقيق ما ينبعـث منهـا مـن القـوة النافعـ     

مـدث قبــل واعــد ظهـور كــل مبتكــر ومـا مققــه مــن تطـور وتغــيري علــ      
 ..املستوى اخلا  والعام ، احمللي واإلقليمي والعاملي 

  اخلي ، مبا فيه انات مستوى قـوة ثقافـة   البنات الد ؛عمارة القلب اذكر اهلل
، وما مقق من االسـتعدادا  والقـدرا  وانـات     الفكر السليم وتنظيماته

 ..الرقااة اليت تقوِّم األعمال والسلوكيا   –ة الفكر منظوم

  انـات البيئـة الداخليـة اكـل املسـتويا  والتوجهـا         ؛اإلعتصام حببل اهلل
ضــمن البيئــة اخلارجيــة وتواصــل املســرية  الفرديـة واجلمعيــة واجملتمعيــة ، 

القرآن الكـريم ،  مضامني الواردة يف  والتشريعا وفق أقوم السبل عل  
 .. ة عمليوال لشريعة والفقه جبوانبه النظريةهم أهاًل ل ْنَمتوجيها  و

د اراــه ســبحانه وصــل العبــي وكــل مــا يــة توجهاتهــا ،وثوقوم هــذب الــنظموا        
، وما مققه  اهيعقبمسرية احلياة الدنيوية ملا  تواصل سبلاألخذ ايكون وتعا  ، 

 ..لظفر االسعادتني من ا
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، وانات فكرب ونفسيته وشخصيته وسلوكه لإلنسان  وللموعظة أهمية االغة         
 ..عتبارب النص  والتذكري االعواقب عل  ا
وااــن  النُّْصــ  والتــْذكري االَعواِقــب ؛: الــَوْعظ والِعظــُة والَعظــُة واملأْوِعظــُة و        

: ويقـال  . ان مبـا يلـني قلبـه مـن ثـواب وعقـاب       هـو تـذكري  لإلنسـ   : سيدب يقول 
وعلـ  رْأس  : ويف احلـديث  ، ظ اغريب والشقيُّ من اتََّعظ اـه غـريب   السَِّعيُد من ُوِع

الّسراط واعُظ اهلل يف قلب كل مسـلم ، يعـين ُحَههـه الـيت َتْنهـاب عـن الـدُّخول        
 3.. فيما منعه اهلل منه وحرَّمه عليه والبصائر اليت جعلها فيه

ن املوعظـة يف  واملوعظة مل جيـيت اعالمـة التأنيـث ، ألنـه غـري حقيقـي أو أل              
 : معن  الوعظ ، وهو ما ورد يف اآلية الكركمة اقوله تعا  

(ِ  .. سورة البقرة/  12 من اآلية .. (  فَم نه ج اء هُ َ وهَِظَةٌ َِنه ر بُِّ

، واملوعظة تلـني القلـوب القاسـية ،    ( التعريفا  )  ويضيف اجلرجاني يف         
   ..الفاسدة وتدمع العيون اجلامدة ، وتصل  األعمال 

وهو مما ممله ااإلدرا  عل  توجها  التعزيز والتحفيز  ، وما يدعم قويم         
 ..السلو  والعمل من قويم الفكر وسوي النفس 

املوعظـة اـاملتقني ،   اهلـدى و ؛ اقـرتان   ا غالبًا ما كانت يف اآليـا  الكركمـ  و       
 :كما يف سورة آل عمران 
 (838)ْ هُداى َْ  وهَِظَةٌ لِلسمُ َّقِني   ه ذَا ب َ انٌ لِلنَّاسَّ)  

 :  يقول اآلية املباركة ، حيث من أنوار  اإلمام ويستمد       
 ( ، َوأأِمْتُه ِاالزََّهاَدِة أأْحِي قأْلَبكأ ِااْلَمْوِعظأِة )

ااـن  . ُمْضغٌة من الُفـَؤاد ُمَعلَّقـٌة االنِّيـاِط    : والقأْلُب القلب مركز كل شيت ،        
وجـائٌز يف  : قـال الفـراُت   ،  وقـد يعـم االقأْلـِب عـن الَعْقـل     .  القأْلُب الُفَؤاد: سيدب 

                                                 
 
 ( .وعظ ) ضمن كلمة / لسان العر  / ابن منظور : يراجع  - 
2
/ داد بد/ دار ال ؤون الثقادية / التعريفات ( / المعروف بالسيد ال ريا ) أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني  - 

 . 29 ص /  العراق
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مـا َعْقُلـكأ معـكأ ،    : ما لأـكأ قأْلـٌب ، ومـا قأْلُبـك معـك ؛ تقـول       : العراية أأن تقوَل 
ملـن كـان لـه قأْلـٌب أأي     : وأأين َ َهَب قأْلُبك ؟ أأي أأين  هـب َعْقُلـكأ ؟ وقـال غـريب     

 3..ُسمِّي القأْلُب قأْلبًا لَتقألُِّبه : وقال اعضهم  .َتَداٌُّر َتفأهٌُّم و
ــة والفلســفية  Ascetismوالزهــد           ــه مضــامينه الديني ــاحي  ل ــة واملن والعبادي

االقتصادية يف األكل والشرب االجتماعية ومنها املتعددة من احلركة والسكينة ، 
ــبس وامل ــن واحلاجــة ومنظــور اإلشــباع ،  ل ــفس والفكــر وال ، ه والســلو  والتوجُّ

  ..، ورمبا كان الذكات الفطري املستدام وهندسة أخالقيا  احلياة ، مبكارمها 
 :قة القول املبار  الذي جيمع اني وما أعظم االغة ود          
 (  ــكأ ــِي قأْلَب ــِة) ، و لــك ؛ ( أأْح ــاة وحــرا   : (  ِااْلَمْوِعظأ ــة اــني حي الكائن

  ..حسن املشاعر الكلمة الذكية ، والعاطفة و

  ( َوأأِمْتــُه ) فعنــد الزهــد يكمــن رايــع القلــوب  ،  ( ِاالزََّهــاَدِة) ، و لــك ؛
املستدام ، واـه محايـة الـذا  واآلخـرين مـن جشـع التمـادي واالنقيـاد         

هـــذا العـــامل املعـــروف حبتميتـــه ، واجملهـــول للـــنفس األمـــارة االســـوت ، 
 ..مبحطاته ورمبا انتائهه 

، كمثـل التمييـز   ( قأْلَبـكأ  ) ، واحملـور  ( َوأأِمْتُه ) ، (  أأْحِي )ه ؛ وهو مبضادات         
ــار الــ  ــذكي عياوواالختي ــا  ــ  اخلطــط      ال ــي فيم ــع التكــاملي التعلم ، واجلم
التعليميـة ، ومـا يكـون عليـه      –والتنظيم الداعم للمنظومة الرتاوية اإلسرتاتيهية 

س الـذي جيمـع اـني القـوة     فاعل لتطويع النفس االنفوعمل الزهد وثقافته كفكر 
 ..والعزم واحلزم 

العاطفـة  امتد الستثمار رمبا عند مهارة التحليل اإلسرتاتيهي وتنميتها ، و         
كبيئـة داخليـة ، واـني    واملستدامة واملشاعر النبيلة ومعاجلة نقـاط الضـعف   الذكية 

                                                 
 
 ( . لب ) ضمن كلمة / لسان العر  / ابن منظور : ينظر  - 
2
العاراق   –النجاا األشارف   / دار أنباء للطباعة والن ر / علم اال تصاد دي نهج البالغة / هاشم حسين ناصر المحنك . د - 

 . 48 ص / 
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ة كبيئــ واحلمايــة مــن التهديــدا  واملخــاطر  أعمــال الــدنياقــويم اســتثمار فــر  
 .. كونية  –خارجية إ  خارجية ، وامتدادها يف الفكر اإلسالمي 

ماتـة الشـهوا    وإ،  إحيـات دواعيـه إ  الطاعـة    مما يتضمن القول املبار  ،و       
 3..ا يراب إان أاي احلديد وهو جانب ممعنه ، 
 :  اإلمام ويف مناسبة خارج الوصية املباركة يقول        
َسْوا َعل  ْأِلكأْيال َت: " اَنُه ُسْبَح اَل اهلُلقَأ: ُكلُُّه َاْيَن كأِلَمَتْيِن ِمَن الُقْرآِن الزُّْهُد )         
َولأـْم َيْفـَرْخ   ، لـ  املأاِضـي   َوَمـْن لأـْم َيـْأَس عَ    " .آَتـاُكْم   اال َتْفَرُحوا ِاَمَو، اَتُكْم ا فأَم

 .  (َخَذ الزُّْهَد ِاطأَرفأْيِه فأقأْد أأ، ي ااآلِت
د ااحلال ماديا  ، ومبا يهذاه الفكر ونقاوة النفس ، االتعزيز وهو ما مقق         
، التمادي ااملاديا  واإلنغمـاس اهـا ، و لـك االزهـادة الـيت ُتْخلـي القلـب         من
تطويـع  ، و الـدنيوي  واالنسـياق رت  امليـل  تعزز متاسك الشخصـية ، والتوجُّـه اـ   و

احلـد  و، عاد عن اإلحنرافا  الدنيوية اإلاتو لك ا ،طلبًا لراحة اآلخرة ،  النفس
من الفكر املنحرف ، واحلد من اتساع ايئة اجلركمة ، واحلد ومعاجلة كل ما مقـق  

 ..رائم اجلرتكب من ما ُيالسيطرة عل  
 

 ني واحلكمة وبناء دواخل اإلنساناليق -0
  

أنينة ، وتوجهه الطمواليقني هو ما يدعم موقف اإلنسان ااملوعظة والزهادة        
إزالـة الشـك   اـه  وواملعرفـة ،  ، لكون اليقني هو العلم النفس  –املبنية عل  الفكر 
العلم ، وهـو مـا يتمثـل اـ    اإلكمـان ، وتواصـله انـور احلكمـة     داعم وحتقيق األمر ا

 ..ل فائدته اآلنية واملستقبلية وحتالذي تعظم منفعته للخري 

                                                 
 
 . 63ص /  6 ج /  8مج / المرجع نفسه / شرح نهج البالغة / ابن أبي الحديد : راجع  - 
2
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األشيات عل  ما هي عليـه يف  ؛ هي علم يبحث فيه عن حقائق احلكمة أما          
الوجود اقدر الطاقـة البشـرية ، فهـي علـم غـري آلـي ، وهـي هيئـة القـوة العقليـة           
العلمية املتوسطة اني اجلراـزة الـيت هـي إفـراط هـذب القـوة ، والـبالدة الـيت هـي          

  3.تفريطها 
واحِلكمــة  .عبــارة عــن معرفــة أفضــل األشــيات اأفضــل العلــوم  واحلكمــة           
ــدل  ــة الع ــااهه ،     ، واحلكم ــه ومتش ــرآن ، اناســخه ومنســوخه ، وحمكم ــم الق عل

وغري  لـك ممـا جيـري يف جمـرى     .. ومقدمه ومؤخرب ، وحالله وحرامه ، وأمثاله 
   .احلكمة 

لَّلَّها أُْلُهو السأَلسع هابَّ    يُؤهتِي السحِكسم ةَ َ نه ي ش اءُ ْ َ نه يُؤهت  السحِكسم ةَ فَقَده أُْتِي  خ َهراا تَثِرياا ْ َ ا ي هذَّتَّرُ  )         

 . سورة البقرة (622)

ــع و         ــوة الشخصــية  تنب ــات اســتدامة كمــان ، واإلمــن احلكمــة واملوعظــة و ق ان
حكمـة وجـود اإلنسـان ،    يظهـر الُعهـب فيتـذلل هوحـه اـذكر       رمباالعقيدة ، و

ت قرار االفنـا املو  ، واإل رتذكُّاملو  ومصري اإلنسان احلتمي ، أال وهو وحكمة 
 ..والتبصر مبا يف الدنيا من فهائع 

خـري واعـظ ومـذل اجلـمو  ،      املـو  ووتداول األيام واألجيال ااملو  ،         
أَيهن م ها  ) واه تقلب موازين الظلم ومسرية الظامل ومنظوماته ، أين ما كان املوقـع ؛  

 .. سورة النسات/  19من اآلية (   ةٍتَكُوَُوا يُدهرَّتُكُمُ السم وهتُ ْ لَوه تُنه ُمه فِي بُرُْجٍ َُش ََّد 

ومـا يتطلبـه األمـر    ، اآلالم واالحزان وجانب آخر من املوعظة ؛ ما حتِكمه         
، ومكانتـه  الشـخ    ةالـدنيا وهـول ، مهمـا كانـت صـف      من حذر مـا تصـول اـه   

وتـذل   األحوال جاٍر عل  قـدم وسـاق ، اـني أن ترفـع األ الت ،    كل فالتقلب يف 
 ..ر الظامل سقم القوي املتهبِّعزات ، وتاأل

                                                 
 
 . 54ص  /المصدر نفسه ( / المعروف بالسيد ال ريا ) أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني  - 
2
 ( .حكم ) لسان العر  ضمن كلمة / ابن منظور : ينظر  - 
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أهوال  أو تناسي وهاهل ة الغفلة ،هو الغفلة وغشاو األمرفحش ما يف وأ         
 .. بتقلُّالرى فيها من الدنيا مع ما ُي

مــا جــرى علــ  املاضــيني مــن البشــر ،   موعظــة  االنســانتوقــف ال رمبــا و         
عيــد ، ورمبــا ال تهم كمــانهم وكفــر اعــدهلم وظلمهــم ، وقــوتهم وضــعفهم ، وإ   

وال ليـتعظ ويقـوِّم سـلوكه ،    إ  رشدب حسااا  اجلام  جبموته وغرورب وظلمه 
  ..والزالزل عند متاديه يف طغيانه األعم   حت  الصواعق الكمىُتوِقُفه 

ومن أجل أن ال يكون اإلنسان فريسـة الطغيـان والعبثيـة ، وأن ال    واهذا            
كان موقعه يف احلياة واألدوار واملناصب ، واأيِّ مسـتوى   ُتحهبه الدنيا ، أين ما

طبقــي ؛ اقتصــادي أو اجتمــاعي أو سياســي ، الاــّد مــن أن يســتوعب اإلنســان   
، َوأأِمْتــُه  أأْحــِي قأْلَبــكأ ِااْلَمْوِعظأــِة )التحســس ؛  –و طــط إلعــادة هندســة الفكــر 

 :   ماإلما قول، ليكمِّل اهليكل البنائي عند  ( ِاالزََّهاَدِة
،  ؛ َوقأـرِّْرُب ِااْلفأَنـاتِ   اْلَمـْو ِ  ، َوَنـوِّْرُب ِااْلِحْكَمـِة َوَ لِّْلـُه ِاـِذْكرِ     َوقأوِِّب ِااْلَيِقنِي )         

 ، يَّـامِ ْرُب َصـْولأةأ الـدَّْهِر َوُفْحـَش َتقألُّـِب اللََّيـاِلي َواألأ     َوَحـذِّ  ، ْنَياَوَاصِّْرُب فأَهـاِئَع الـدُّ  
 ( . وَِّلنَيِه أأْخَباَر اْلَماِضنَي، َوَ كِّْرُب ِاَما أأَصاَب َمْن كأاَن قأْبلأكأ ِمَن األأْعِرضْ َعلأْياَو

اجلامع اني قوة اليقني ونور احلكمة ، مبقوِّم  كـر املـو  ، هـذا احلـد الـذي             
ــد إصــااتهم اأصــغر      ــذهلم اهلل عــز وجــل ، عن ــه ، وي ــد عتبت ــاارة عن ُيرعــب اجلب

  ..فريوسي ، لتفقدهم الصحة والراحة خملوقا  جرثومي أو 
 

 ريخ واآلثار والتوجهات السياحيةالتا -2
   

ومل يكن يف اإلسالم احلقيقي أي فراغ فقهي اهاب أمور احلياة والدين ، اـل        
كان هنا  العالجا  واحللول لكل ما يظهر ضمن احلرا  احلضاري ومواطنه ، 

احلضـارة ، وهـو جانـب     –لق ااإلنسـان  ومن هذب االهتماما  واملعاجلا  ما يتع
 :حيوي مما ورد يف الذكر احلكيم 
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لَهك تُهلِّ   قُلس َِريُْا فِي السأَرهضَّ فَاَسظُرُْا تََهف  ب د أَ السخَلسق  ثُمَّ اللَُُّ يُنهشِئُ النَّشهأَة  السآَخِر ة  لَّنَّ اللَُّ  َ )  -

 . سورة العنكبو  (62)ش يهءٍ قَدِيرٌ 

ِريُ)  - ْا فِي السأَرهضَّ فََ نهظُرُْا تََهف  تَان  َ اقِع ةُ الَّهذِين  َِهنه قَهعهلِلَّمه تَهاَُوا أَش هدَّ َِهنهلُمه       أَْ لَمه يً 

لَّهُُ  قُوَّةا ْ أَثَارُْا السأَرهض  ْ َ م رُْه ا أَتسثَر  َِمَّا َ م رُْه ا ْ ج اء تسلُمه رَُُلُلُمه بَّالسع َِّن هاتِ فَم ها تَهان  ال   

 . سورة الروم (2)نه تَاَُوا أََسًُْ لُمه ي ظسلِمُون  لَِ ظسلِم لُمه ْ لَكِ

وأخالقياتهـا  ومضامينها أمور عـّدة ، منهـا مـا يـدخل ضـمن فقـه السـياحة                
ــا ،  ــه  وومواعظه ــا متلي ــواعظ      م ــدخل ضــمن امل ــا ي ــا م ــياحية ، ومنه ــة الس الثقاف

يـدخل  حضارية ، ومنه ما  –والدروس الرتاوية والتوعوية ، ومنه مضامني ايئية 
احلضـاري ، ومنـه مـا يـدخل      –ضمن علم النفس احلضاري والسلو  اإلنساني 

ضمن النهاية احلتمية للحضارة وطبيعة توجهاتها ، والقـدرا  اإلهليـة العظيميـة    
 3..عل  سحق الطغاة والصنمية 

ومن آيا  القرآن الكـريم ؛ هـذا املنهـل اإلهلـي العظـيم الـذي ال حـّد لـه ،                
، َوَ كِّْرُب ِاَما أأَصاَب  ْعِرْض َعلأْيِه أأْخَباَر اْلَماِضنَياَو)   املبار  ؛ الن هذا يستمد

 . ( وَِّلنَيَمْن كأاَن قأْبلأكأ ِمَن األأ
ــة                ــالتعلم والرتاي ــق ا ــّدة ، ومضــامني متشــعِّبة ، تتعل ــور ع ــه يتضــ  أم ومن

اــاخلما   والتعلــيم ، الــداعم لــإلدرا  والــوعي والقــيم االجتماعيــة ، وتتعلــق  
احلضـــارية ، وتتعلـــق  –اخلصوصـــية والعموميـــة ، وتتعلـــق ااجلوانـــب الثقافيـــة 

احلضــارية ،   –ااجلوانــب التوعويــة والوعظيــة لتحســني الــروااط االجتماعيــة      
دنيوي ) ااستذكار اآلخر ؛ املاضي وعالقته ااحلاضر واملستقبل عل  أساس انات 

 ( ..أخروي  –
                                                 

 
شااارف دااي المااؤتمر  / تراتيجية تنميااة المااوارد الب اارية  الثقادااة السااياحية وإساا / هاشاام حسااين ناصاار المحنااك  . د: ينظاار  - 

   .م 4 20/  3/ 2  -  جامعة كربالء ، بتاريخ / العلمي الدولي الثاني الذ  أ امته كلية العلوم السياحية 

السااياحة الدينيااة ووا ااع الفاادمات دااي دنااادق محادظااة النجااا األشاارف وتطويرهااا ، مااع  / هاشام حسااين ناصاار المحنااك  . د -

التاي أ امهااا  ( وا ااع الساياحة الدينياة داي محادظااة النجاا األشارف      : ) رف ضاامن النادوة العلمياة الثانياة    اشا / ميدانياة   دراساة 

 . 995  / نيسان/  9 جامعة الكودة بتاريخ/ مرك  دراسات الكودة 
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ــا  و         ــه م ــدوا من ــي ال ــا    خل اإلنســانيةُينقِّ ــة وعمقه ــه الداخلي ، لإلنســان وايئت
 ..والعالقا  مع احمليط والبيئة اخلارجية ، مبا فيه ما يتعلق ااملناخ االجتماعي 

فضاًل عن ما يتعلق اأهمية اجلانب السياحي وإسرتاتيهية السياحة يف الفقـه         
 :اإلسالمي والثقافة اإلسالمية ، ومدى أهميته يف 

األخروي لإلنسان ؛ كفـرد وهاعـة    –اإلسرتاتيهي الدنيوي  انات العمق -
 ..وجمتمع وحت  عل  صعيد شعوب 

أهميته يف انات الشخصية احلضـارية اشـكل عـام ، والشخصـية اإلنسـانية       -
اشكل خا  ، لدفع مسرية اإلنسان صوب أقوم احلياة الذكية املستدامة 

جــرى وجيــري  واملســتمرة ، الــيت تســتقرأ االدراســة والتحليــل ، كــل مــا 
سيهري ، اشكل يتناسب مع طبيعة تلك القراتة موضوعية توقعا  ما و

وتوجهاتهــا وأدواتهــا وآلياتهــا ومســتحدثاتها ، ومــا يتطلــب مــن حتــديث 
 ..استيعااي له ، واستحداث مادي وغري مادي ونفسي 

البيئـة ، والعالقـا  املتنوعـة القائمـة      –أهمية دراسـة وحتليـل الشخصـية     -
 ..احلضارة  –الشخصية  عليها لبلورة

ــا يكــون  و       ــه م ــائق اعــد مســاع مضــامينها وتفحــ  األُ   من ــور تقصــي احلق م
 :  هاهنيوعواقبها ، ااال

املتناقل أو السماعي  من خالل الكتب وما مت تدوينه ، النقلي التار ي ؛ -
 ..ِعم األجيال 

طـالل  اني ما خّلفـه اإلنسـان مـن حضـارة وأ    السري املعاينة عند  ؛ اآلثاري -
، فيهمــع ابلورتــه اــني تــة للحقــائق املثبِّاآلثاريــة ومــا يــرى مــن املاديــا  

 ..البصر والبصرية 
وعـن طريقهـا يـتم مبوضـوعية      الوجـه املـادي للتـاريخ ،   ؛ اآلثـار   ُعـّد  لذا        

 ..ومادية ، اإلثبا  يف أمور ما جرى اشكل واض  ، ال لبس فيه 
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أأْخَبــاَر  )؛ يف ايــان  (ي التــار ) اجلانــب ، الوصــية املباركــة  ضــمنظهــر وي       
، (  وِسْر ِفي ِدَياِرِهْم َوآَثاِرِهْم )عند؛ ل تمثِّامل (ي ثاراآل) اجلانب ، و(  اْلَماِضنَي

 ..واذاته يشمل عل  مؤشر أهمية استيعاب فلسفة السياحة وتقوكمها الفكري 
ها املتعـددة ومـا تشـمل    ويتض  من تركيب شقيها املتمثل االبيئة وامتـدادات         

اآلثارية ، وما يتضمن من اجلوانب الزمانية واملكانية  –عل  االهاها  اجلغرافية 
واملوقفية حافلة ااملسميا  واألحـداث وحراكهـا ، واالنطبـاع الواضـ  عـن كـل       

 ..شيت وعل  كل املستويا  القائمة اهذا اخلصو  
مور مــا فعلــوا ، ومــا يتعلــق اــاألُ النظــر في ني ؛هــاهواملؤشــرا  املكملــة لال       

ــة وامل ــالعلمي ــن البحــوث والدراســا     ة يداني ــا ُيهــرى م ــن   ، و، وم ــرت  م ــا ُت م
 ..الفاعلة فيه املؤثرة والبصما  

ما يتعلق االتنقل من موقع جغـرايف إ  آخـر ، واإلختيـار املناسـب     مبا فيه ؛        
ة ، وما أعقـب  لـك   حضارستقرار ضمنه ، وقيام انات وعمران وواإل، قع اللمو

 ..حنالل للحضارة ثم املو  اوضمور ووشيخوخة من تراجع 
، والرحيـل   اللحـود  ونـزوهلم  منتقـاهل ااانـزوحهم ، أو  أو حت  مـا يتمثـل           

ق األحبـة ، واحللـول يف دار الغراـة    افـر  حتقـق  ةحتميـ و، الفانيـة  عن هـذب الـدنيا   
ــو اخلــط الفيصــ     ــاملثوى األخــري ، وه ــل ا ــنياملتمث ــامل    ل ا ــدنيوي والع ــامل ال الع

 ..ان ن كخروي ، الذي ال يستثن  منه أي إنسان ، مهما كان ، وَماأل
فأـاْنُظْر ِفيَمـا فأَعُلـوا    ) والِعمة تكمـن ااألخالقيـا  املنظـورة وغـري املنظـورة ؛             

، َوَحلُّوا  ِحبَِّةألأقأُلوا َعِن افأِإنَّكأ َتِهُدُهْم قأِد اْنَت!  ، َوأأْيَن َحلُّوا َوَنَزُلوا ْنَتقأُلوااَوَعمَّا 
 ( . َوكأأأنَّكأ َعْن قأِليٍل قأْد ِصْرَ  كأأأَحِدِهْم ، داَر اْلُغْرَاِة

 :   اإلمام عل  النفس ، لو تبصرنا اعمق قول وما أوقع        
 ( ، َوال َتِبْع آِخَرَتكأ ِاُدْنَيا أ فأأأْصِلْ  َمْثَوا أ )
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ــَوى . ، وهعــه املأثــاِوي الشــخ   ع الــذي ُيقــام اــهاملوضــ: املأْثــوى و         وَمْث
  3.منزله : الرجل 

واملنزل يشـمل علـ  كـل مـا يتعلـق مبسـتوى اإلنسـان املعنـوي واحلقيقـي ،                  
 ..ومنه األسري واالجتماعي واألخالقي والعالئقي 

وأعمــق مــا يتطلــب مــن إصــالخ البيئــة الــيت تبــدأ مــن الــذا    أدق  يــمزو        
 ذي  م اأّن، الوالدينامي  البالغي فردية واجلماعية ، وامتداد العمق الوقائيال

، املوقـع القـادم    لـك احلـرا  احلتمـي املؤهِّـل إ      لإلنسـان ؛ هـو    ةالدار احلقيقي
 ..اعد هذب الدنيا الزائلة  الكائن

ر دااحملقق مؤهال  للـ صالخ ما يتطلبه الصالخ واإل عقالنيةومنطلق توجُّه        
ــي ،  ، اآلخــرة ــا   املســتقر احلقيق ــر إليه ــذي كم ــن خــالل  ال ــة ، دار  م ــدار الزائل ال

 ..اق  نتقاله إ  الدار األ، الهان و ُيأ نفسه اإلنسان ملذي يكّراإلمتحان ا
تبـاع قـويم   اا الوقايـة  لـك تون ال يبع العاقل آخرته اـدنياب ،  أ وعندها جيب        
يضـمن   ومـا النفس ، وقـويم السـلو  ،    سوي، وانات اإلسالمي اإلنساني الفكر 

 ..ونفعها أعمال الدنيا صا  آخرته من خالل 
َس بَّاِع ها         )           ْ لَها يُشههرَّ َ م لَها ح هاِلحاا  َ اهم هلس  ْ احٌِد َفم نه تَان  ي رهجُهوا لِقَهاء  ر بِّهُِ َفلس  ٌُ ََّم ا لَّلَُلكُمه لََّل د ةِ ر بِّهُِ  َأ

 ..  كهفسورة ال/  330من اآلية ( أَح داا 

 

 املعرفة منفذ احلياة -8
 

كـل  ، واإلجااة عل  والعلوم  اورةالورة الفكر واحمل هاساسأأما املعرفة ، ف        
اتوجُّه قائم عل  العلمية واملوضوعية املثمرة علـ  خمتلـف األصـعدة ،     ما مبهم ،

 ..وااملعطيا  املستدامة 
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س املـال املعـريف ، واملـؤدي لتنميـة     واني احلياة واملعرفة ، املنفذ الـداعم لـرأ         
ــة أصــحاب املواهــب       ــة حلماي ــات منظوم ــن ان ــق م ــا يتحق االقتصــاد املعــريف ، وم

 ..واإلاداعا  واالاتكارا  واالخرتاعا  
هو تعبري عن فكر متدرج اواسطة قضايا يـرتبط  ، يف الفلسفة ، لذا فالقول         

مثـرة التقااـل    تعـد مستواها ، والنااع عن املعرفة واعضها ابعط ، وهو املنبعث و
واإلتصــال اــني  ا  مدركــة ، وموضــوع مــدر  ، ومتييزهــا عــن اــاقي معطيــا  
الشعور من حيث إنها تقوم يف آن واحد عل  التقاال واإلحتاد الوثيق اني هـذين  

 3.. الطرفني
مـن  الشـخ   عن القول مبـا ال يعـرف     أمري املؤمنني اإلمام علي نه و        

 نتهـاج أعلـ     حـث من هـذا ،   األعمقو مشكلة معينة ، وع أحيثيا  موضو
عدم إقحام الشخ  نفسه يف ُأمور ال ، و ةرواو احملاحلديث أوأخالقيا   آداب 

 ..تعنيه ، أو غري موجه ااخلطاب اليه 
ــه حتاشــي الكــثري مــن املشــاكل أو املآســي ، وانعكاســا  آالمهــا     و         ممــا جينب

يتهاوز  قب ما يقرتفه اإلنسان وما يندم عليه ، وما قدالنفسية أو اجلسدية ، اعوا
  .. خراأُلنسانية اإلإألاعاد 

 مـا يرتتـب عليـه مـن    عنـد هـذا احلـد ، اـل يتعـداب إ       انعكاساته قف توال         
الريبـة واخلـوف والغفلــة والتيـاب اـني طريــق احلـق وطريـق الباطــل ، ومـا يــؤدي        

املعـّول عليهـا ،   لنتـائج  ا حنـراف وا ، االشخ  إ  اإلحنراف عن قـويم األعمـال  
، وما هو منّفذ علـ  أرض الواقـع   ما هو مرسوم أو خمطط له  دم املطااقة انيعو

 ..األخالقية والنفسية والسلوكية وجمرياته ، امليداني 
يتم االنطالق  ، وهذا ما ُيوجب وضع قاعدة جلودة الفكر والعلم واملعرفة        

اجلودة املعرفية ، وما يرتتب عليه مـن ؛ علـم الـنفس     منها ، وما تتبن  من سلو 
املعريف ، وعلم االجتماع املعريف ، وعلم االقتصاد املعريف ، وااهـاب فلسـفة علـم    
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السؤال واجلواب ، لينعكس عطات جودته املستدامة والذكيـة املنتهـة علـ  سـبل     
عرفــة ، وهــو امل –املعرفــة ، وهــو  البنــات اإلســرتاتيهي الــذكي لإلنســان   –احليــاة 

 :جانب مما تتضمنه قاعدة الن  املبار  
 ( َواْلِخطأاَب ِفيَما لأْم ُتكألَّْف ،  َتْعِرُف َوَدِع اْلقأْوَل ِفيَما ال) 

، السـتيعاب مـا كمكـن اسـتيعااه مـن      ( القـول  ) والاّد من معرفة مفهـوم ؛           
حملقِّق كل لفظ قال اه الكالم عل  الرتتيب ، وهو عند ا: القأْول الن  املبار  ، ف

واعلم أأن قلت يف كـالم العـرب ِإ ـا    : قال سيبويه .  اللسان ، تاّمًا كان أأو ناقصًا
وقعت عل  أأن حتكي اها ما كان كالمًا ال قأـْواًل ، يعـين اـالكالم اجُلَمـل كقولـك      
د زيد منطلق وقام زيد ، ويعين االقأْول األألفاظ املفردة اليت يبن  الكالم منها كزي

من قولك زيد منطلق ، وعمرو من قولك قام عمرو ، فأأما َتهوُّزهم يف تسميتهم 
االعتقادا  واآلرات قأْواًل فألأن االعتقاد  فأ  فال يعرف ِإالَّ االقول ، أأو مبا يقوم 
مقام القأْول من شـاهد احلـال ، فلمـا كانـت ال تظهـر ِإال اـالقأْول مسيـت قـواًل ِإ          

القأْول دلياًل عليها ، كما يسمَّ  الشيت ااسم غريب إ ا كان  كانت سببًا له ، وكان
فكيـف عبَّـروا عـن االعتقـادا      : مالاسًا له وكان القول دلـياًل عليـه ، فـِإن قيـل     

واآلرات االقأْول ومل يعموا عنها االكالم ، ولو َسوَّْوا اينهما أأو قلبـوا االسـتعمال   
علوا  لك من حيث كان القأْول ااالعتقاد أأنهم ِإ ا ف: فيهما كان ما ا ؟ فاجلواب 

أأشبه من الكالم ، و لك أن االعتقاد ال ُيْفَهم ِإالَّ اغريب وهو العبارة عنـه كمـا أأن   
القأْول قد ال يتمُّ معناب ِإالَّ اغريب ، أأال ترى أأنك إ ا قلت قـام وأأخليتـه مـن ضـمري     

نه ِإ ـا ُوِضـع علـ  أأن ُيفـاد     فِإنه ال يتم معناب الذي وضع يف الكالم عليه وله ؟ ألأ
معناب مقرِتنـًا مبـا يسـند ِإليـه مـن الفاعـل ، وقـام هـذب نفسـها قأـْول ، وهـي ناقصـة             
حمتاجة ِإ  الفاعل كاحتياج االعتقاد ِإ  العبارة عنه ، فلما اشتبها مـن هنـا عبِّـر    
ــ  االســتقالل        ــه وضــع عل ــذلك الكــالم ألأن ــيس ك عــن أأحــدهما اصــاحبه ، ول
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عما سواب ، والقأْول قد يكون من املفتِقر ِإ  غـريب علـ  مـا قـدَّْمناب ،      واالستغنات
 3.فكان ااالعتقاد احملتاج ِإ  البيان أأقرب واأأْن يعبَّر عنه أأليق ، فاعلمه 

واملبـــاني وجغرافيــــة املعلومـــة ، اشــــكل مــــؤثر يف   وتـــدخل احلــــواس             
 ..نفيذي االستعماال  والقول ، جبانبيه االستشاري والت

والقول خمتلف عن العمل ، ودائرة أنشطة احلياة همع اني القول والعمل ،        
وإسرتاتيهياتها املسـتدامة الـيت تـدخل ضـمن مفاصـل وتفاصـيل الفكـر والعلـم         
واملعرفة ، وما يرتسخ من حكمـة تكـون قاعـدة عامـة تهتـدي اهـا مكونـا  هـذب         

 ..الدائرة املنتهة 
ومساتهما ، حتددب املعلومة الكائنة يف انـات  ( العمل ) و (  القول) وحرا          

 ..وأنشطة ؛ احلق والباطل ، واحلالل واحلرام ، والعدل والظلم 
وهيعهــا وغريهــا حتــدد مكونــا  ومســا  وحــرا  وتوجهــا  العلــم               

واملعرفة ، ودالال  املعلومة ومعانيها وايانها وموقعهـا واسـتعماالتها ، واملوقـف    
ائن اني املعلومة واستعماالتها الزمانية واملكانية ، وما يرتتب عل  مسـتوياتها  الك

ومصادرها ووقعها اجلامع اني الشخصية واألثر ، وما يدخل مبسـاحة ومسـتوى   
فاعليتها وانسـياايتها ضـمن صـناعة القـرار واختـا ب ، وصـناعة التخطـيط واختـا          

 ..اخلطط مبختلف مدياتها 
ل والعمل ، يكمـن يف املكونـا  البيئيـة الداخليـة واخلارجيـة      ال كائن القو        

من ؛ القوة والفر  ، وما يتحدد من مواطن الضعف والتحديا  ، ومعاجلاتها 
 ..والوقاية من آثارها اشكل مستمر 

ُمراَجَعة الكأـالِم ، وقـد خاطأَبـه اـالكأالِم ُمخاطأَبـًة      : اخِلطاُب وامُلخاطأَبة أما          
  .، وُهما َيتخاطأباِن وِخطااًا 
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ويأخذ اخلطـاب مسـتوى معـني ، ومعاجلـا  معينـة ملوضـوع مـا ، واجلهـة                  
 ..املستهدفة ، والتوقيت واملوقع واملوقف 

مضـامني الـن  املبـار  ،    فضاًل عن ما تقّدم  كرب ، كمكن ايان إشـارا  و         
ه مــا يتعلــق اــالقول   منــواالتقســيم والتميــز ،   Stratificationالتــدرج ومنــه ؛ 

وما  ،، ومتطلبا  مستوى اجملتمع املعريف التدرُّج املعريف واخلطاب ، ومتطلبا  
 ..يواجهه من املشكلة املعرفية 

ومنــه مـــا يتعلـــق اعلـــم االجتمـــاع املعـــريف ، وتوجُّـــه أخالقيـــا  القـــول            
ااســتيفات  واخلطـاب ، ومــا يرتتــب مــن معــايري اجلــودة العلميــة واملعرفيــة ومتيزهــا 

حمتــوى جــودة القــول ، وجــودة اإلجااــة ، وجــودة اخلطــاب ، ومتطلبــا  ثقافــة 
وضع موازين علميـة  ومهارا  اجلودة وحتسس معايريها ، وتنمية وتطوير قاالية 

 اتية الستيعاب احلالة ، ومتطلبا  االستهااة واإلجااـة املناسـبة أو املالئمـة مـع     
 ..احلالة املطلوب عالجها 

يتطلبــه مــن التنشــئة اشــكل عــام ، والتنشــئة املعرفيــة اشــكل خــا  ،    ومــا       
والبنـات الثقـايف للمعلومـة ، والتكـوين العلمـي ِلمـا        Cultureوالبداية من الثقافة 

العلمــي واملعــريف ، واالقــدرة  Imaginationقبــل املعرفــة ، ومــا يتعلــق ااخليــال  
كشــف البنــائي الــذكي الفكريــة يف فهــم الصــورة لتطــوير الر يــا والرســالة ، وال 

ــاب ،        ــول واخلط ــني الق ــدرُّج ا ــات الت ــه ان ــا  ، ومن ــداف والغاي ــتدام لأله واملس
 ..والتدرُّج اني الفكرة والعلم واملعرفة 

قايــة الــذا  مــا يتحقــق مــن و، و الرتاــويومبنحــ  آخــر ؛ يظهــر الــدرس          
جلماعـة يف  اإلحاطـة مبـا ال يوقـع الفـرد أو ا    ، واإلنسانية مـن مسـببا  اإلحنـراف    

 مــا يطــرأ مــن تــردد وخــوف و،  والســلوكي النفســيو الفكــري دائــرة اإلحنــراف
َوأأْمِسـْك َعـْن طأِريـٍق ِإَ ا     )اسـتدامة ؛  اسبب الضاللة املتوقعـة مسـتقباًل ، اتقـدير    

 ..(  ِخْفَت َضاللأَتُه
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 توجها  األمر ؛ كما هو عليه عنـد ؛ وقف واملويظهر االهاب الطردي اني          
وإدارة ، وهـي حالـة وقائيـة وتقوكميـة     ( ة َضاللأال) ، النااع من خوف (  ْمِسكأأ) 

الذا  جبودة السلو  الثقايف العالي واملسـتدام ملكانـة اإلنسـان أيـن مـا كـان مـن        
 ..اخلارطة التنظيمية احلياتية 

َد َحْيـَرِة  فأِإنَّ اْلكأفَّ ِعْن ) الوقائية والعالجية ااستدامتها اإلنسانية ؛ فلسفتهو        
 . ( ْهَواِلالضَّالِل َخْيٌر ِمْن ُرُكوِب األأ

تـاريخ طويـل يف نظريـة الـتعلم ، حيـث       (Inhibition  الكـف  ) إلصـالخ و       
استفادة نظرية التعلم القائمة عل  الفعل املنعكس الشرطي من املفهوم الدينامي 

ادة ، فيكـون الكـف   لعملية الكف يف التحليل النفسي لتفسر اه ظاهرة انطفات الع
 3..نشاطًا إجياايًا تقوم اه الذا  لتقلل من شدة اإلستهااة 

هو تعطيل أو منع  ؛و الردع أو الصّد أ، أو التثبيط الكف  :علم النفس  ويف       
خالهلا وظيفة ما ، من تقوم ، حالة لنشاط أو وظيفة داخلي أو خارجي قوى ، 

ون تأدية وظيفة ُأخـرى أو اسـتكمال   أو وظائف أو اعط الظروف ، ااحليلولة د
، وأيضًا يعـين اإليقـاف الكامـل أو    نشاط معني أو ظهور صيغة من صيغ التعبري 

  ..اجلزئي لفاعلية أو عملية ما 
يشري إ  احلالة اليت تـؤدي فيهـا   فالكف  :يف علم النفس الفسيولوجي أما         

خـالل املمـر النهـائي    وجود منبه معـني إ  ايقـاف عمـل منبـه آخـر ، و لـك مـن        
  1..املشرت  امللتقية عندها املنبها  يف أحدثها لإلستهااه 

الشخصــية  وقــويم قــوةســتوى مب الكــف وتوجــهوالتــأثر التــأثري وال نغفــل          
ــة    ــة واجلمعيــة واجملتمعي ــة ،    الفردي ــة والبيئــة اخلارجي وحــرا  ، والبيئــة الداخلي

                                                 
 
امة للكتا  مطابع الهيئة المصرية الع/ معجم العلوم االجتماعية / نفبة من االساتذة المصريين والعر  المتفصصين   - 

 . 483ص /  975 / مصر / 
2
 . 394 -393ص / المصدر نفسه /  2ج/ موسوعة علم النفج والتحليل النفسي / عبد المنعم الحفني . د: ينظر  - 

 . 58ص / 977 / لبنان  /بيروت / دار العلم للماليين / معجم علم النفج / داخر عا ل . د -
3
 . 98 / لبنان / بيروت  /دار سداق الجديد /   ط/ فج الفسيولوجي علم الن/ كاظم ولي أغا . د: يراجع  - 

 . 483 – 482ص / نفسه  المصدر/ نفبة من االساتذة المصريين والعر  المتفصصين  -



 49 

النفس  –ها احلضاري ، وانات الفكر تطور وها وواألهداف املستدامة ضمنها ، 
وتعزيزاتهــــا  القــــدرا ا العتــــدادواإلرادة والســــلو  ، واواإلدرا  والــــوعي 

 ..ومنظورها اآلني واملستقبلي وحوافزها ودوافعها 
وحاَر َيَحاُر َحْيـَرًة وَحْيـرًا أأي   . مل يهتد لسبيله : َتَحيََّر واْسَتَحاَر وحاَر أما          

ضدُّ اهُلَدى والرَّشاد : الضَّالُل والضَّاللُة أما   . مرب ؛ وَحيَّْرُته أأنا فأَتَحيََّرَتَحيََّر يف أأ
  3..واإلرشاد 

ــا و         ــا هن ــة مم ــمز أهمي ــز الصــد أو الكــف ي ــذكي  املمي ــرتدد   ال ــد خــط ال عن
، مـور  األ يـا  ة جمريمعرف ، اتوجيه( ِعْنَد َحْيَرِة الضَّالِل ) ؛  املستوعب للظروف

 ..(  ْهَواِلَخْيٌر ِمْن ُرُكوِب األأ ) ؛للمواقف ييز الواعي والتم
املخافة مـن  :  اهلأْوُل، وهع َهْول وهو اخلوف واألأمُر الشديد  األأْهوال ؛         

   .. كأَهْول الليل وَهْول البحر ؛ ْدرى ما َيْهِهم عليه منهاألأمر ال ي
ال تهـدي إ  السـبيل القـويم     ليتخري من اخلوض يف اأُلمور االكف لذا ف         

،  الوخيمـة املسـتقبلية  مـن عواقبهـا    أو ما جيري مـن التـوتر النفسـي عنـد اخلـوف     
والكــف محايــة اإلنســان وطاقاتــه وقدراتــه مــن اهلــدر والفقــدان اغــري مواضــع   

والنفســي اســتثمارها ، ومحايــة التوجُّــه الواضــ  والــواعي الســتثمارب الفكــري 
نسـانية ، ضـمن املنظومـة الزمانيـة واملكانيـة واملوقفيـة       واجلسدي ، ااملؤشـرا  اإل 

 ..املعلومة 
فهو ما مقق اإلرادة والثبا  وقـوة  األخالقي ،  – السلوكي ضمونأما امل          

حنرافـا  ،  هاعـة مـن اإل  و أ كفـرد  نسـان تباع ما ممـي اإل ااالشخصية والتمييز 
 ريسـ تم اليـ  وعمـل  كسـلو  واتباعـه   ة ،االخالقيـ  دا  محاية املسريةحدو لك مب

  ..، ومبنههية واضحة وفاعلة وفقه عل  
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وال إنساني ، والسري اهدى ما خالقي أ ال كل توجُّه جتنابوأيضًا حتديد وا        
  ..مددب ويدل عليه الشرع اإلهلي ، وما مققه من استدامة احلقوق والواجبا  

ــإّن  و          ــر ، ف ــا تصــب يف مصــلح حبقيقــة األم اإلنســان ومســتقبله ،   ةهيعه
  ..سان والبيئة اليت يعيش فيها اإلن ه ، مبا فيها ومستقبل من ميط

 

 النهي عن املنكرثقافة األمر باملعروف والذكية بالقوة بناء  -9
  

اليت يتوجب أن يكون عليها اإلنسان ، ليتأهل رضية الصاحلة ومن هذب األ       
يتطلـب مـن    امو، خوض غمار الصحي   عل  ةسدياجلو ةنفسيالاكل املقوِّما  

،  والعمــل اــهمــر اــاملعروف ألل اــوعي ؛ اإلمتثــالو، الــذا  اإلنســانية تصــحي  
واجتنــاب املنكــر واالنتهــات منــه وإنكــارب والنهــي عنــه ، وهــو مــا يولِّــد التــوازن    
الداخلي لإلنسان املدعوم االعدالة والرمحـة واسـتدامة هندسـة وإعـادة هندسـة      

 ..الذكية ومهارة اإلستدامة القوة اها ، وتنمية وتطوير ؛ انات األفكار العامل 
ويتفاعـل مـع العوامـل    قوم ، حنو األاحلياتية تغيري املسرية يسهم اذلك يف و        

خـوض التغـيري   و،  ه للمعـروف املوجِّـ  للساناملساعدة هلا ، كاستقامة اإلنسان وا
، وما كمليه الوعي لألحكام م الذاتي وما ميطه ، ااملوضوعية املعهودة يف اإلسال

احملقــق مــن خاللــه ل اهلل ، وهــو وجــه مــن وجــوب اجلهــاد يف  ســبي ، والتكــاليف 
 ..محاية الذا  واجملتمع 

أهمية مـا يسـهم اـه اإلعـالم ؛ املسـموع واملقـروت واملرئـي ،        ، مز مما ي هناو        
وتوجهاتـه التوعويـة   اأساليبه التقليدية وغري التقليدية ، واكل أشكاله واهاهاتـه  

 ..الفكر املنحرف ، وانات روخ احملبة والسالم ن ماية محلل
وآلياتــه وتعزيزاتــه البنــات التقــوكمي وتوجهاتــه ومنظوماتــه اــه يبــدأ ممــا ولــذا         

،  َوْأُمـْر ِاـاْلَمْعُروِف َتُكـْن ِمـْن أأْهِلـهِ     ) واستدامته وهندسته وإعادة هندسته مـن ؛  
 .. ( َوِلَساِنكأ َر ِاَيِد أَوأأْنِكِر اْلُمْنكأ
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، ويبـدأ ممـا ُيبنـ  علـ      (  َتُكْن ِمْن أأْهِلـهِ ) ومستوى دقته من منطقة التعزيز         
ا يسـهم ومقـق   أسس الوعي والثقافة الفقهية وكل مـا يدعمـه ويعـززب ، وهـو مـ     

 ..الورة الشخصية اإلنسانية  وسالمة،  مستوى انات الشخصية
،  ، َوَجاِهـْد ِفـي اهلِل َحـقَّ ِجَهـاِدبِ     َوَااِيْن َمْن فأَعلأُه ِاُهْهـِد أ  ) :عند وهسيدب        
 .(  ِئٍمالَتْأُخْذ أ ِفي اهلِل لأْوَمُة  َوال

اإلثم  اته أو يقع يف دائـرة سـلبياته وتوااـع    نسان من أجل أن ال يقرتف اإل        
يف علـم اإلجتمـاع    دعـ ، وهـو مـا يُ   حنرافـا  وزاّل  اسلبياته ، أو ما يؤثر اه من 

 3..و اجملتمع أكان عل  مستوى الفرد مبقاومة التغيري السليب ، سوات 
دقة ووسالمة مصادرها ، املعلوما   سالمةمستوى الوعي و ارتفعفكلما         

 ..الوقوف اوجه اإلحنراف  سالمة وثبا البيانا  ، كلما حتقق ومالئمة 
االجتمـاع  علـم  ؛ يف محايـة اجملتمـع    جلاتـه وقايتـه ومعا  وهذا ما يستفيد من        

الــذي يهــتم اتحديــد ومعاجلــا  االحنــراف      Criminal Sociologyاجلنــائي 
اإلجـرام ، ومعاجلـة   واجلركمة ، وتأثرياتها عل  اجملتمع ، وأيضًا يستفيد منـه علـم   

ثنـات  هـا ، أو علـ  أقـل تقـدير يف أ    ارقرتاف اجلرائم قبـل اخلـوض يف غم  أسباب ا
حد من اتساعها وتفاقمها ، أو حت  احلـد مـن تعاقبهـا ، فضـاًل عـن      ، للحدوثها 

ــة      ــمامج الوقائي ــؤر اإلجــرام واجملــرمني ومعاجلتهــا ، ووضــع ال ــ  ا الســيطرة عل
والعالجية ، وانات إسرتاتيهية إصالحية ملرتكيب اجلن  واجلنايا  ، وإسرتاتيهية 

   ..النهاخ اإلستباقي القرتاف اجلرائم واألعمال اإلرهااية 
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ومـا احلـّث علـ  أن جياهــد الفـرد يف اهلل حـق جهــادب ، مـع الثبـا  علــ                  
طريق احلـق واهلدايـة ، إاّل سـبيل التواصـل يف مسـرية قـويم األعمـال ومناصـرة         

ســتقامة ، ومنــه مــا  لــ  ال الــنفس – الفكــر، وهــو تعزيــز احلــق علــ  الباطــل 
 ..هادفة سلوكيا  أو أعمال معينة 

و ُأشكال اجلهاد يف سبيل اهلل ، سوات كان االيد أومراكز و اها اهواكل         
القـول  اكـل أشـكال   و ،( البنائيـة   القوة) كل ما تعنيه القلب ، أي ااو أاللسان ا

والنهـي عـن املنكـر ، أو    ألمـر اـاملعروف   وتوجيهـا  الثقافـة الفقهيـة ل   والنصيحة 
، قـرتف مـن اآلثـام    ا ُيومـ واخلطـأ والظلـم   االكوامن الرافضة لإلحنراف والباطل 

  ..نسان إلاصيانة النفس و ا  زا  الوقاية وتعزيوا
اإلقدام وتذليل الشدائد ، مهما كان غورها ، للوصول إ  سوات والعزم و        

أمر مهم وضروري ، للحيلولة دون  وهو ، ة احلقتمثل ااحلق ومناصرالسبيل امل
 ..ستضعاف احلق ا

الـدِّيِن، َوَعـوِّْد َنْفسـكأ     ، َوَتفأقَّـْه ِفـي   ْلَحـقِّ َحْيـُث كأـانَ   ِلِ  َوُخِط اْلَغَمـَرا )         
 ( . ! ُر ِفي اْلَحقَِّوِنْعَم اْلُخُلُق التََّصبُّ ، َر َعلأ  اْلَمْكُروِببَُّصتَّال

اـأخالق  الذكيـة املسـتدامة   القـوة  انات هندسة وومتهاوزًا اذلك إ  مرحلة         
ُر ِفـي  َوِنْعـَم اْلُخُلـُق التََّصـبُّ   ) واـأعل  مراحـل الصـم ،    التصم الذي كمثل التثبـت  

 ( . ! اْلَحقِّ
القأـِويُّ ِعْنـِدي   َو، لأـُه     آُخَذ احلأـقَّ الّذِليُل ِعْنِدي َعِزيٌز َحتَّ) واهذا يكون ؛         

 . 3(ِمْنُه    آُخَذ احلأقََّضِعيٌف َحتَّ
ــوة ،              ــن ق ــون الباطــل مهمــا كــان م ــه  فهــو ضــ   لك عيف مبكوناتــه وعوامل

 ..إال االتفقه يف الدين والتمييز احلق  استدامة، وما دعامة ووامتداداته 
، واكـل   يعـ تمجمليـة ، انـات واسـتدامة ثقافـة الفقـه ا     الذكالقـوة  وداعم انات         

 ..توجها  احلياة وإسرتاتيهياتها املستمرة املواكبة لكل التطورا  يف العامل 
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العلم ااألحكـام الشـرعية ومـا حتملـه مـن الكشـف عـن وجـه         ة ضرورأي          
 صولةما يدعم ليحد ويوقف ، وقويم األعمال والسلو  وخمتلف األنشطة احلق 
 ..أين ما كان  الباطل
مبستوى ما ممله من تفقُّه وعلم وثقافة نسان جيعل اإل، والتفقه يف الدين           

ــة ؛ للفكــر والــنفس  فقهيــة ، ضــمن منظومــة احلكــم وفلســفته الو  قائيــة والعالجي
  ..عن قويم السبل  واحليلولة اوعي دون االحنرافا ، والسلو  

علـ   الـنفس   رويطيكـون تـ  ، والثبـا   والرغبة والقـدرة  الفهم ستوى ومب        
ما مدث من تضحيا  و،  صاعب ومشاكلمن مالشخ  الصم اكل ما كمر اه 

 األفعـال  ن الـنفس ، ومـا يصـدر عنهـا مـ     خ يفااملال والولـد والـنفس ، ومـا يرسِّـ    
 ..(  ِنْعَم اْلُخُلُق) ، لكونه احلق  والثبا  عل ودون عوائق للتصم 

وهـو الـدِّين   : اخُلُلُق ، اضـم الـالم وسـكونها    و .السَِّهّية : واخُلْلق واخُلُلق         
صـافها  والطْبع والسهية ، وحقيقته أأنه ِلصـورة اإِلنسـان الباطنـة وهـي نْفسـه وأأو     

ومعانيها املختصُة ِاها مبنزلة اخلأْلق لصورته الظاهرة وأأوصافها ومعانيهـا ، وهلمـا   
أأوصاف حَسنة وقبيحة ، والثواُب والعقـاب يتعّلقـان اأأوصـاف الصـورة الباطنـة      
أأكثر مما يتعلقان اأأوصاف الصورة الظاهرة ، وهلذا تكّرر  األأحاديث يف َمـدخ  

 3.. ُحسن اخللق
لـوعي الفقهـي   ا وفقعل  و شدائد احلق هااًل ، فاخلوض يف غمرا  أوإ        

ــد ، والصــم علــ  التضــحيا  أو املكــروب امل     رتتــب عــن هــذا الصــراع ،    املرش
ــات  ، مقــق متاســكوتوجهاتــه الباطــل  وصــور وجــه كــل أشــكال اوالصــمود  ان
ختا ب اوالقرار جمتمع ، وتبصرب حبقائق األمور لصنع نسان ، كفرد واإل شخصية

حتصـني الـنفس   منـه  و،  واملستثمرة للقـوى البنائيـة   املدركةالعقالنية ه اأعل  مراتب
 ..األخطات ومن املزالق واإلحنرافا   ومحايتها
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؛ منـه   ( َوأأْلِهْئ َنْفَسكأ ِفي ُأُموِر أ ُكلَِّها ِإلأـ  ِإلأِهـكأ   )؛ ه يتضمنما امتدادب و        
 ..، اشرطها وشروطها  لتكاليفاو حكاماألاما يتعلق االتوجيه والتوجُّه 

ــا     اللهــوت كمــا مصــل         ــن توجيه ــب م ــا يرتت ــي عــن  ا يف الكســب وم لنه
 الفـرد أخالقيـة  ونفسية ال وكل ما  رائم ، اجلو احملرما رتكاب ااإلحنرافا  و

 .. ومسرية ما حوله من اجملتمعومسريته 
اســتقامة  يتحقــقمــن جهــة أخــرى ، الاــد مــن البنــات املعــريف االشــريعة ، ل و       

، ال وحت  حلول املشكلة اإلنسـانية  (  ُأُموِر أ ُكلَِّها ِإلأ  ِإلأِهكأ) السعي اتوجيه ؛ 
 ..اذلك التوجه 

وهو ما يعزز لدى الشخ  الطمأنينـة النفسـية ، النـااع مـن ترتيـب الفكـر               
،  كأْهـٍف َحِريـزٍ  فأِإنَّـكأ ُتْلِهُئَهـا ِإلأـ      )؛  الواضحة واستقرارب واستقامته وتوجهاته

 . ( َوَماِنٍع َعِزيٍز
و رتكــاب اجلــرائم أامــن اإلحنرافــا  وظ افــلحا هــو كفيــل لتحصــن مبــيأي        

، الـذي هـو    الق عـز وجـل  وحـق اخلـ  ،  هاوحق من ميط ا الذا  احملرما  حبق
 ..الشخ  نفسه وعل  الناس اذاته مردودب عل  

الشـخ    ذي جيعـل الـ  واقيالـ  عـزز ، يهـذا  األخالقي  –الرتاوي  نح واامل       
خـال   ومـا يعقبـه مـن اإل   ، ة واحملرتمـة والكركمـة   املرموقو احملمودةاملكانة  حيث

االسعي الصـادق الـذي   وز وجل ، الطلب من اخلالق ع عل املثاارة و، املطلب ا
  ..واملعنوي الدافع النفسي  عززي

ــزان  هــو،  رمــاناحلأو  عطــاتال يف مــن معــايري الشــرع اإلهلــي و         صــيانة وات
لشـهوا   ورات ا األعمـ   واالنسـياق  واالجنراف من االحنرافا إلنسان ومحاية ا
 ..الزائلة املنحرفة 

املتمثلة اإجالة الرأي يف ،  والتمييز العقالني اإلستخارةار إكثمن  وهنا الاّد       
ــة   ــرأي ، وحراكــه  األمــور املختلف الفاعــل واالنســيااي ،  املــدروس و، وإدارة ال
 ..ار والفعل ب، قبل اإلقدام عل  اإلختومرونته املثمرة 
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العواقب اآلنيـة   ، وامتداداإلختيار األفضل واألنسب توجُّه مما جيعل من          
ــة مــن خــالل  لــك علــ  مســتوى  ا  الفــرد      واملســتقبلية ، وانعكاســاتها املرتتب

ــا  وضــع اأُلمــور يف نصــااها ، و  و ــا متــ ااجملتمــع ، ومبتطلب وافر مــن ســتخدام م
 ..البشرية اجلوانب املادية وغري املادية و

من هع املعلوما  والبيانا   ؛ من خاللالعقالنية تكون اإلحاطة اهذا فو        
مصادرها الدقيقة واملناسـبة ، ويكمـن تكاملـها اإلسـرتاتيهي يف نتـائج دراسـتها       

 3 ..وحتليلها ومدى اإلستفادة منها يف األنشطة املطلواة 
ــا و        ــة وضــع اخلطــط  منه ــن  ، املطلوا ــر م ــه األم ــا يتطلب ــرار  وم  ا صــنع الق

ما يرتتب أو  ، عل  كافة املديا  القصرية والطويلةو،  ا يف ضوت اخلططختا هاو
، وتكامل امتدادب التنفيـذي ، ومـا يعقبـه مـن     سرتاتيهي إمنظور تكتيكي أو من 

، تمرة واملسـتدامة  معلوما  وايانا  تستمد منها دورة عمل اخلطط الذكيـة املسـ  
  ..وصالحيتها املواكبة لكل تغري جزئي أو تغيري كلي 

 

 اتيجية اإلخالص يف املنهج الذكيإسرت -42
 

ومن دعائم اجلودة واإلسرتاتيهية الذكية هو ؛ اإلخال  الواعي ، النـااع         
لـة  من ؛ املستوى العالي لثقافة اإلخال  والثقة اـالنفس والثقـة املشـرتكة واملتباد   
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مع اآلخر ، وكونه العامل األخالقي الكامن واملهم واملؤثر والـُمْتقأن والــُمْتِقن ،  
لوضع منظومة متماسكة ضـمن مكونـا  ؛ اخلطـط ، والتنفيـذ ، واألدات العـالي      
الفاعل ، وجودة اإلجناز وعواقبها املنتهة ، واجلوانـب اأُلخـر املتداخلـة معهـا ،     

ــة الت    ــدخل ضــمن ؛ الثقاف ــا ي ــا م ــلو     منه ــي ، والس ــات التنظيم ــة ، واالنتم نظيمي
والسلو  اإلنسـاني ،  ،  Organizational Clinateالتنظيمي ، واملناخ التنظيمي 

 Behavioural Dynamics .. 3وديناميا  السلو  
الدوافع ، ومـا يتعلـق   احلوافز وفضاًل عن ما يكمن خلف السلو  من  ط         

وحمددا  السلو  ، ومنها ذاذب السلوكي مبستوى النمط السلوكي ومستوى الت
 ..االجتماعي السلو  

َوأأْخِل ْ ِفي اْلَمْسأألأِة ) لذا الاّد من أن يكون قواعد ومناهج تستند عل  ؛         
 . ( ، َوأأْكِثِر اإلْسِتَخاَرةأ فأِإنَّ ِاَيِدِب اْلَعطأاَت َواْلِحْرَماَن ، ِلَراِّكأ
نائية الفكرية والنفسية والسلوكية والتتااع التنظيمي لكون هذب العالقا  الب       

األخــروي ، والســيما حينمــا ُيعمــل  –هلــا ، أْرَســَخها وأنفــذها للعطــات الــدنيوي 
َوأأْخِل ْ ِفي ) اعلم ومعرفة وآلية تصب ااهاب إنساني ، وتنطلق ااستيعاب من ؛ 

 ( .. اْلَمْسأألأِة ِلَراِّكأ
اإلخــال  ، واخلــال  أي االصــطفات واالختيــار  ؛(  أأْخِلــْ ) ويتضــمن         

 ..الذكي األفضل ، ووحدة واصطفات التوجُّه 
فأي نشاط اال إخال  يؤدي إ  تشويه ؛ الر يا والرسالة والبنات الوظيفي         

والتفاعل واالنسـيااية والنتـائج ، وفشـل جنـاخ اسـتمراريتها ، وخفـط مسـتوى        
ــا املنظــورة   ــق األهــداف    اجلــودة يف كــل اهاهاته ــد حتقي وغــري املنظــورة ، وتهدي

 ..املشروع  –والغايا  واستمرارية اإلسرتاتيهيا  

                                                 
 
 .976 / مصر / القاهرة  /دار غريب للطباعة / السلوف اإلنساني دي اإلدارة / علي السلمي . د  -: راجع مثاًل  - 

- Luthans, Fred, " Organizational Behavior " 3ed , McGraw-Hill Inc., Tokyo Japan . 
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ــة اإلخــال            ــة ســالمة منظوم ــا    –وأهمي العمــل اكــل أشــكاهلا وتوجهاته
الدنيوية واألخرويـة ، واسـتدامتها التنمويـة والتطويريـة ، تـدخل ضـمن سـالمة        

رفـة حقيقـة املكافئـة والعطـات اإلهلـي غـري       معايري الكفاتة والعطات ، النااع من مع
 ..احملدود ، والقدرة اإلهلية اليت ال حتدها حدود 

ومســـتوى ثقافـــة اإلخـــال  وتوجهاتهـــا الواعيـــة ، تســـتوعب األســـباب         
، لكون حيثيا  العطـات يقاالـه   (  اْلَعطأاَت َواْلِحْرَماَن) واملسببا  ضمن منظومة ؛ 

، وحيثيا  احلرمان يقااله وقاية ومحايـة اإلنسـان    سالمة اإلنسان كفرد وجمتمع
 ..من اآلثار والعواقب السلبية 

ومن منظور آخر يكون الدعم الداعم للتوجُّه القويم يف دقة ومتام وجودة         
ــة وإشــباع حاجــا  اإلنســان اكــل األشــكال والســبل       األعمــال املنهــزة ، لتلبي

 . ( َوأأْكِثِر اإلْسِتَخاَرةأ) ؛  واملفاتي  اإلنسانية ، وأسس  لك ينطلق من
: واالْسـِتخاَرُة  .  اسـتعطفه :  واْسـَتَخاَر الرجـلَ  .  االستعطاُف:  االْسِتخاَرُة        

كـان رسـوُل اهلل ،   : يف احلـديث  و. طلأُب اخِلرَية يف الشيت ، وهو اسـتفعال منـه   
 لـك أأي  وخـاَر اهللُ . وسلم ، يعلمنا االستخارة يف كل شـيت  وآله اهلل عليه  صل

االسم من  لـك ؛ ومنـه دعـات    : أأعطا  ما هو خري لك ، واخِلْيَرُة ، اسكون اليات 
. أأي اْخَتْر لي أأْصلأَ  األأمرين واجعل لي اخِلْيَرة فيه ، اللهم ِخْر لي : االستخارة 

جعـل لـك فيـه اخِلَيـَرة ؛     : وخـار لـك يف  لـك    . طلب منه اخِلَيَرةأ : واستخار اهللأ 
االصطفات ، : واالختيار  .خار اهلل لك يف هذا األأمر : َرُة االسم من قولك واخِلْي

 3.وكذلك التََّخيُُّر 
، وهو ما  طلأُب اخِلرَية يف الشيت، أكثر (  َوأأْكِثِر اإلْسِتَخاَرةأ) ومما يتضمنه ؛        

 ..يتعلم منه اإلنسان ، طلب أفضل البدائل وأجود وأنسب كل شيت 
، وثقافة البـدائل ،  يُّز التمالتمييز وم يف انات دواخل اإلنسان ؛ اثقافة ويسه        

وثقافة اختيار األفضل ، وثقافة أجود البدائل وأنسبها ، وثقافة الـرأي الـذكي ،   
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وثقافـة األدات   األدات واملرونـة مـع اجلـودة ،    – التنفيذثقافة و، وثقافة االستشارة 
 .إخل ... والسلو  التنظيمي 

وكــذلك هــو ممــا ينطبــق ويــدعم ؛ توجهــا  ماديــا  احليــاة وال مادياتهــا ،         
وينطبق عل  اختيار الصديق ، والتمييز والتميز يف اختيار الشـخ  املناسـب يف   
املكان املناسب ، وهو توجُّه ممكن أن يستفيد منه املعين يف تنميـة وتطـوير وإدارة   

والتعـيني يف الوظـائف الرمسيـة     املوارد البشرية ، فضاًل عن مـا يتطلبـه االختيـار   
 ..وغري الرمسية ، والتخطيطية والتنفيذية ، ويف أمور كثرية وشّت  

 :   اإلمام قولأما و        
 ( َوَتفأهَّْم َوِصيَِّتي )

ــُم         ــب  : الفأْه ــك الشــيت االقل ــة  . معرفت ــه فأْهمــًا وفأَهمــًا وفأهام ــه:  فأِهَم  . َعِلَم
  3.فأِهمه شيئًا اعد شيت : وَتفأهَّم الكالم  .ه وعَرْفته َعقألُت: وفأِهْمت الشيت 

، البيان آفاق و يناعاملعمق تفهم ما ظهر من واهذا يتضمن الن  املبار  ؛        
 .. ن ما ورات السطوريكمما اديع و

من  واإلنتفاع، نتفع من مواعظه وتوجيهاته ُي خري ما يف القول ، ماو        
 ( .. ، فأِإنَّ َخْيَر اْلقأْوِل َما َنفأَع َتْذَهَبنَّ َعْنكأ َصْفحًا َوال) ؛  هاتتطبيقو اتهتنظري
والصف  هو الوجه ، وللقول أوجه ، وخري أوجه القول ما ينفع وما ُيلبِّـي          

متطلبا  استدامة احلياة اإلنسانية ومحاية اإلنسان ، واني القول واإلخال  يف 
مســارب وانســياايته ووضــوحه وعالجاتــه ونتــائج  القــول وجــودة القــول ؛ ااهــاب  

 ..املادي وغري املادي التطبيق ومستوى ما يتحقق من النفع 
ل ، اـ واملعرفـة واحلكمـة   العلـم   عل  خمتلف األوجه والسيماوهو ما ينهرُّ         

ــا يشــمل كــل    ــه م ــا من ــ التوجه ــةتطبيقال التوجهــا و ة ،النظري ــاملأو  ي ،  ةيداني
التفــــريط أو العبــــث أو ضــــياع اجلهــــود والوقــــت فــــراط واإل احليلولــــة دونو

واإلمكانيا  املادية وغري املادية ، أو ضياع أي وجه من أوجه اإلنتفاع مما كمتلكه 
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ــه   ــا يتعلم ــان وم ــا وصــفتها      و ــمب اإلنس ــواطن قوته ــة وم ــل تشــمل املعلوم ، ا
 ..استثمارها استدامة االستشارية وفر  

 

ه تعلم العلم وم -44
ْ
 هنافعفلسفة وفِق

  

العلم االشيت والفهُم له ، وغلـَب علـ  ِعْلـم الـدين لِسـياَدِته       فهوالِفْقُه أما        
وشرفه وفأْضِله عل  سائر أأنواع العلم كما غلب النهُم عل  الثَُّريَّا والُعـوُد علـ    

خاّصـًا   واْشِتقاقُه من الشَّقِّ والفأْت  ، وقد َجَعلـه الُعـْرفُ  : املأْنَدل ؛ قال اان األأثري 
: قـال غـريب   . اعلم الشريعة ، َشرَّفأها اهلل تعا  ، وَتْخصيصـًا اعلـم الفـروع منهـا     

قال اهلل . ُأوِتَي فالٌن ِفْقهًا يف الدين أأي فأْهمًا فيه :  يقال. والِفْقُه يف األأصل الفأْهم 
 3.. لَيتفأقَّهوا يف الدين ؛ أأي لَيكونوا ُعلأمات اه: عز وجل 
فقه يتسع يف حلوله وتوجيهاته لكـل أمـور احليـاة وعلومهـا وأنشـطتها      وال          

وتطوراتها ، للوصول أو استنباط األحكام أو قواعدها الشرعية ، ليكون الرأي 
 ..عل  وفق اتساع ومشولية الشريعة اإلسالمية لكل زمان ومكان وموقف 

خـري   ومن جهة أخرى ؛ يكون تكامل األوجه عنـد مـوطن ومـدى حـرا              
 َواْعلأْم أأنَُّه ال )؛ وتطبيقاته استعماالته ، وسبل ِضدُّ الضرِّ : والنْفُع ،  هنفعاالعلم 

 ..( َيْنفأُع َخْيَر ِفي ِعْلٍم ال
ــان             ــبه اإلنس ــذي اكتس ــم ال ــان العل ــتثمارب   ال ُي، وا ا ك ــة اس ــرف كيفي أو ع

 ا  ولـيس العيـب يف    ، فهذا يعود عل  اإلنسان  اتـه وإمكانياتـه ،  االنتفاع منه 
 .. احلقيقي وثوااتهالعلم 

واطبيعة احلال هو  تلف عن مفاهيم ؛ احلرا  العلمي وتطـورب ، و تلـف          
عن التقصري اذا  العلم واعدم نفعه ، وأخطرب حينمـا يكـون العلـم وتوجهـا      

 ..العلم حمّرمة ، أو تدمريية لألخالق واإلنسان واإلنسانية 
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اأُلمــم اــالعلم اإلنســان و مكانــة رفــع، ل العلــم ســالم مــث علــ لــذا فاإل         
ومؤشـر  وضع حد فيصل وإلنتفاع اه ، ا، ووحمتواب وحراكه املواكب لكل تطور 

، واخلريطة اليت تبيِّن وتدعم الفكر يعلمون ال  ناني الذين يعلمون والذيومعيار 
 :حيث ورد يف كتااه العزيز ، واحلياة املستدامة اعلومها 

سـورة  /  8مـن اآليـة   ؛ (  قُلس ه لس ي ًه َوَّي الَّذِين  ي اهلَمُون  ْ الَّذِين  لَا ي اهلَمُون  لَََّّم ا ي  َهذَتَّرُ أُْلُهو السأَلسع هابَّ    )        

 . الزمر
وجانب مما تتضمنه اآلية الكركمة ؛ أهمية وضـع التقـدير للعلـم والعلمـات ،             

، وأهميــة الســؤال وفلســفته يف فــت  اآلفــاق  ه اــأهميــة خماطبــة العقــل والتفكُّــر و
 –احلقيقة العلميـة واملعرفيـة املنتهـة لقـويم الفكـر ، وأهميـة انـات منظومـة الفكـر          

املعرفة ااحلرية العقالنية املنتهة ، ووضع له دعـائم رأس املـال    –العلم ، والعلم 
 ..املعرفة  –املعريف ، وانسيااية دورة حياة العلم 

وضع كل إنسان مبكانـه ومكانتـه   العقل ، ووجود أهمية يدل عل  وهو ما         
، املرموقـة  ، وجعلـه يف املكانـة اإلجتماعيـة    وقدراتـه  العلمية ومسـتوى إمكانياتـه   

شــخ  املناسـب يف املكــان املناســب  ومـا يناســبه يف سـوخ العمــل ، أي جعـل ال   
 ..واملوقف املناسب 

مـا يتهـه   عرفية الذكيـة املسـتدامة ، و  طة الفلسـفيةامل ارالعلم يقع ضمن اخلو        
مبعــايري اجلعــل  ومــا يتهــه ِفْقــه العلــم اــني مــا مــق تعلمــه ومــا ال مــق تعلمــه ،  ا

 ..، ومنه ما يتعلق ااجلعل الوجودي التشريعي  –التكويين 
الوقت ، وإدارة  -ومنه ما يتعلق ااالنتفاع واستثمار وإدارة العلم واملعرفة         

املعــريف اهلــادف ، فضــاًل عــن إدارة     –ورأس املــال الفكــري  املــوارد البشــرية  
 :   اإلمام املواهب ، وإدارة ثقافة العلم ، حيث يقول

 ( وال ُيْنَتفأُع ِاِعْلٍم ال َيِحقُّ َتَعلُُّمُه )
هذب اإلسرتاتيهية املستدامة العظيمة التبحُّر ، اجلامعـة اـني اإلسـرتاتيهية              

ــرتاتيهية ــة واإلسـ ــتدامة  الذكيـ ــتمرة املسـ ــرا   واملسـ ــرتاتيهية احلـ ــداد إسـ ، وامتـ
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اإلنساني عل  مدى احلياة الدنيوية اكل تفاصيلها ، والسيما البيئي واحليوي من 
 .. احلياة
منهـا مـا   ، الطاقا  وتوصيفها وتصـنيفها   اهب، وموألن الطاقا  البشرية         

، التشريعي  –ويين عل  أساس إستيعااي  كي ، للهعل التك ستثمارالايتوجب 
ما ينفع اجملتمـع ومسـتقبله ،   ا وتسخريها يف خدمة ما يناسبها وفمسؤولية محايته
 ..يرتتب عليها من مسائلة راانية  خروية مباأنسانية ، ومسؤولية دنيوية إ

، العلمـي   –واذا فإن املنبع العلمي النقي الذي ال يشواه التلوث الفكـري          
والفكري اأرفع مراحلـه املتقدِّمـة مـن احلكمـة التشـريعية ،       املعريف ،  –والفكري 

 ..والذي ال مرفه عن مسارب القويم 
النفسية والعقلية ، اجلسدية و مراضستثمارب الواقي من كل األومنه دقة ا         

حمليطـة  البيئة ا، فضاًل عن ما يلحق اومستقبله   فة قد تلحق ااجملتمعومشاكل خمتل
  ..، حبرا  منظوماته املتأثرة واملؤثرة يش ضمنها يع اليتاه ، أو 
ستثمار العلم اأفضل األوجه املطلواة ، ا وضرورة الفهم املشرت  ومفصلية        

مـا  و، وسـعته  النفـع   وأمد،  ية والضارةلنفع؛ النفعية وغري ا ودداحلملا للعلم من 
علـ   مالئمتـه  مواكبة كل ما هو مستهد أو جديـد ، لتطـويرب و  ، و يتطلب تنفيذب

قتصادية الجتماعية واالالبيئية واما يتعلق االعوامل وفق الظروف احملددة ، منها 
 ..وانتكاساته وتقادمة  دارية ، وحت  يف العلم  اتهواألساليب اإل

ــة                 ــة الراهن ــ  مســتوى املرحل ــم عل ــك العل ــن  ل ــع م ــون النف ــد يك  وأأو ق
يتصف ااملواكبة ملختلف ما ، وتة عالية ، ومدى استيعااه وإدارته اكفااملستقبلية 

، واإلجــراتا  االســتثمارية وتبســيطها  ة الــيت يتصــف اهــا ألهميــواالظــروف ، 
 ..لدولة واجملتمع ومستقبلهما ا داعمة ضمن أنشطة هيةسرتاتياأاعاد و

وتوافــق عمـق انــات  حمـدد ،  تعلــم وتعلـيم علــم   ال يسـم  و أ يســم واهـذا          
سـتثماراته املطلواـة   اسـتخداماته و منـه سـالمة ا  وشـريعي ،  الت –اجلعل التكويين 

ــودي   ــل الوجـ ــة اجلعـ ــي  –مبعرفـ ــلته   األدائـ ــدى مواصـ ــه ، ومـ ــتج عنـ ــا ينـ ، ومـ
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، وهنـا  ضرار املرتتبة عليه نعكاساته املختلفة من مادية وغري مادية ، ومدى األاو
 :يظهر ما يتطلب توضيحه يف املخطط املختصر املبّسط اآلتي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اإلسرتاتيهية املستمرة –يبني منظومة اجلعل والبيئة الفلسفية (    )طط خم

 
وجانب من هذا املخطط ، ُيظهر تكامل واستمرارية فلسفة وإسـرتاتيهية            

 :البيئة ، وتفاصيالتها وحراكاتها اآلنية واملستقبلية ، وما يتبني عند  –اجلعل 
 ( َعلُُّمُهوال ُيْنَتفأُع ِاِعْلٍم ال َيِحقُّ َت )

ــا يتضــمنه ،            ــات إ هــو أيضــًا مم ــه لبن ــة  ســرتاتيهيتوجُّ ــة  كي ــة ومعرفي ة علمي
 محايـة عل  أخالقية وإنسـانية العلـم ، ومـا يرتتـب مـن       ةقائم مستدامة ومستمرة
مــن ومحايتهــا الدولــة واجملتمــع والفــرد ،  داخــل منظومــا  ؛ التوجــه اإلنســاني

مسـتقبله وحضـارته ،   ب ، ومـا يرتتـب علـ     الويال  أو اهلدر الالحق من جـرات 
األخالقيـة   الفلسـفية  رتتباتـه متـداد  عدم اخلري يف علم ال ينفـع ، وام  عندواملالزم 
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ملـا يلحقـه مـن    العلـم ،  جانـب مـن   ون أساس عدم إحقاق تعلم واهذا يك         
 ..واملستقبلية  اد املختلفة اآلنيةالضارة اكل األوجه واألاع نعكاسا اهلدر واال

، حرام حالل و وما اّينه منعه الشارع العظيم ، لذا ليس اعتباطًا ، ما شّر        
 ..سالمية كل مناحي النظم اإل توضي ، ووحق وااطل 

 مـا يتطلـب مـنهم   جـدوى   اكـرة األجيـال ،   ليهعـل يف    اإلمـام  ويعود        
احليــاة السياســية ا تعلــقمــا ي إمســا  زمــام اأُلمــور لضــمان مســتقبلهم ، مبــا فيــه  

ــادية   ــة واإلقتصـ ــا ، و .. واإلجتماعيـ ــا إليهـ ــق  ومـ ــا يتعلـ ــة  مـ ــامني الرتاويـ ااملضـ
 ..عمق حضاري شامل ومتواصل يستهدف  ماو واالخالقية الصاحلة ،

حضـوريًا ، لتسـلُّم املسـؤوليا  املتنوعـة ،     اإلنسـان  أن يقف من لذا ال اّد          
املشـرعة  عتمـاد علـ  القـدرا  الذاتيـة ، و    إلا، وثقاهلـا  وحتملها والتمرُّن علـ  أ 

والعاملـة اهـدي وجـدوى    حـة والواعيـة   العقـول املتفتِّ اداعم وتوجها  ما حتمله 
 ..العلوم واملعارف 

خــروي ، هــم أنفســهم كــانوا  ألفاألجيــال املاضــية ، الراحلــة إ  العــامل ا          
حـل ، وللصــغري أن  الحقـون ، فأصـبحوا يف عهــد املاضـي ، والاـد للكــبري أن ير    

ليكون أهاًل لتحمـل املسـؤوليا    ونفسيًا وسلوكيًا ، يكم جسديًا وفكريًا و عقليًا 
الوصـفية  ومكوناتها التوصيفية دقة او،  ، ضمن أمة حّية حبضارتها ومستلزماتها

 ..راد حياة كركمة سوات رضي اجليل أم أا  ، إن أ
نمـا يكـون أوان الرحيـل ، الاـد مـن      فحيواستمراريتها ، وهذب ُسّنُة احلياة         

إسـتدامة  واهـا يكـون   ، البديل ، ليأخذ مقعدب ، ويقود زمام اأُلمور إ  احلسن  
تواصل احلياة واحلضارا  ، مبراعاة وتواصل األنشطة املختلفـة ، للبنـات والنمـو    

دة مما مض  ، مبا فيها اخلما  والتطوير يف هيع املناحي ، مع اإلستفاوالتطويع 
 ..هارا  والقدرا  وامل
اخلصـال واخلـما     تواصـل عـن   واهذب األهمية كشـف أمـري املـؤمنني            

العقــول  سـعة  الُتـي تكامـل اعضــها الـبعط ، وأعمقهـا مــا تكـون املتواصـلة اــني      
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ما هو خمطط كل واخلما  ، واملواكبة لقويم ما يتطور ويستنهط اهلمم ، لتنفيذ 
يتوافر مستقباًل أثنات التنفيذ ، مبا فيه مـا يؤخـذ   له ، ومبوجب ما هو متوافر وما س

 ..النتائج  عل  مستوىطا  ، ينعكس من احتيا
وهنا تمز اإلسرتاتيهية املتمثلة حبفظ األسرار ، والكشف عنها يف أوانهـا ،         

لتأخذ مفعوهلا وحيويتها وتكاملها واحليلولة دون إراا  إنسـيااية األنشـطة اكـل    
مسـتوى الفـرد وخماتـه النظريـة      ها ، وهو ما ينطبق حت  عل مستوياتها وأاعاد

يعقبـه  خرويـة ، ومـا   ألوالتهريبية يف احلياة الدنيا وتأثرياتها أو آثارهـا الدنيويـة وا  
مالئمـة  جـدوى  ، وويهدد مسرية األنشطة سليب اجتناب ما هو ، و ا إجيااي من

  .. ما يتوجب مالئمته
ــق            ــإن أعم ــة احلــال ، ف ــرارا       واطبيع ــن مشــورة أو صــنع الق ــع م ــا يتب م

ــاواختا  ــيااية  ،  ه ــولحبســب انس ــاري    العق ــه ؛ االستش ــّول علي والتخصــ  املع
 ..عل  السلو  التنظيمي املنتج تأثريا  و ، اال مؤثرا  والتخطيطي والتنفيذي

الفكـر الثقـايف واحلضـاري ، واكـل مـا حتملـه        –ولضرورة استدامة احليـاة          
كم العلــم واملعرفــة واحلكمــة والتهــارب واخلــما  ، ومضــامني  احليــاة مــن تــرا

ــا          ــالة واملعلوم ــر ، وســالمة الرس ــل إ  آخ ــن جي ــاة وتواصــلها م أنشــطة احلي
ومصادرها ، وسالمة إيصـاهلا ، وسـالمة قنـوا  املعلومـا  ، واملسـتقبل هلـا ،       

 :   اإلمام قوليحيث 
، َاـاَدْرُ  ِاَوِصـيَِّتي    ، َوَرأأْيُتِني أأْزَداُد َوْهنـاً  ُت ِسّنًاِإنِّي لأمَّا َرأأْيُتِني قأْد َالأْغ )         
، َوأأْوَرْدُ  ِخَصااًل ِمْنَها قأْبَل أأْن َيْعَهَل ِاي أأَجِلي ُدوَن أأْن ُأْفِضَي ِإلأْيـكأ ِاَمـا    ِإلأْيكأ

َيْسـِبقأِني ِإلأْيـكأ    ، أأْو ْو أأْن ُأْنقأَ  ِفي َرْأِيـي كأَمـا ُنِقْصـُت ِفـي ِجْسـِمي     أأ ، ِفي َنْفِسي
 .(  ، فأَتُكوَن كأالصَّْعِب النَُّفوِر َاْعُط غألأَباِ  اْلَهَوى َوِفَتِن الدُّْنَيا

فضــاًل عـــن مـــا ســبق  كـــرب ، يـــمز يف الــن  املبـــار  ، أهميـــة الوصـــية            
مضــامينها كإسـرتاتيهية قائمـة مـع قيـام األجيــال ، لتأخـذ حـرا  وتطـور وتنـوع         

 ..جتماعية يف اإلسالم اال –الرتاوية 
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انـات علـم الـنفس    ما حتمله هذب الوصية املباركة ، وما تشـتمل علـ    ومنها          
وله ، فروع علم النفس  من حدوا دُّعُيالذي  Education Psychologyالرتاوي 

، املساحة الواسعة يف احلياة اإلنسانّية واحلضارّية  ه منيشغل فيمااألهمّية الكبرية 
واملـنعكس  ، سه ويسهم يف تتااع النمو والتطّور والبنات السلوكي القـويم  وما يدر

نِّــي فكــرة مــا يرفــدنا مــن تب فضــاًل عـن  ، علـ   ا  الشخصــّية وأاعادهــا احليوّيــة 
أو الكمي ملعرفة املستوى االسـتيعااي لعقـل الفـرد     اجلانب التهرييب أو املعياري

مبـنهج علمـي   ، ومـا إ   لـك   .. ليهـا  ومستوى تعليمه وتعلَُّمُه والكيفّية املعّول ع
العمـر   ؛ ومبوجب معرفة جـانيب ، تطبيقّية   مدروس عل  وفق أساليب عملّية أو

 Mental Age  ..3والعمر العقلي  Chronological Ageالزمين 
ن األجســاد ، ْهــا  َوســتدراووهنــا  عالقــة طرديــة اــني العمــر والــوهن           

الـرأي  و انات الشخصـية  درا  واإلستيعاب وقوةاإلو اخلمة اسعة هوالتعويط عن
ما تقدم  كـرب ، ومـا يسـع عـاملي الزمـان واملكـان       فضاًل عن ، السديد املناسب 

اإلنسـانية اأُلخـر ، ليسـتوعب مـا يـتم       ضـامني واملوما يكاملـهما التوجُّـه املـوقفي    
، همعهــا استشــعار   وعلــوم نظريــة وتطبيقيــة  وحكمــة ، مواصــلته مــن نظريــة   

املعـريف وفاعليتـه وانسـياايته ، واملواكبـة لطاقـة املرونـة       ا مققه التوجه ملالتحسس 
 ..والفاعلية واالنسيااية وجدوى استثمارها 

، هــذا العامــل البيولــوجي اخلطــري املهــدد   يلحــق وهــن األجســاد  وهنــا          
ــه واســتقرارب   ــة اــ  والعوامــل العوائــقو، لوجــود اإلنســان وراحت ؛  ه مــنامللحق

 ..(  َاْعُط غألأَباِ  اْلَهَوى َوِفَتِن الدُّْنَيا )؛  ، وظهور املخاطر عند ِفَتن ، ا غألأَب
يسهل فعله من  فاهلوى هو ميالن النفس إ  ما تستلذّّب من الشهوا  أو ما        

قـال  ،  يكـون يف مـداخل اخلـري والشـر     واهلأـوى الِعْشـق ،   ، وغري داعيـة الشـرع   
ومتـ  ُتُكلِّـَم   ، أو عقلـه   نسان الشيت وغألأَبُته عل  قلبـه اهلأَوى حمبُة اإِل : اللغويون

                                                 
 
 –النجاا األشارف   / دار أنبااء للطباعاة والن ار    / علام الانفج داي نهاج البالغاة      / هاشم حسين ناصر المحناك  . د: ينظر   -

 .96ص / العراق 
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ااهلأوى مطلقًا مل يكن ِإال مـذمومًا حتـ  ُيْنَعـَت مبـا ُيخـرُج معنـاب كقـوهلم َهـوًى         
 3.. َحَسٌن وَهوًى موافق للصواب

ويكون اـذلك مـن مواقـع الضـعف يف البنيـة الفكريـة الـيت تهـدد اإلنسـان                  
االجتماعي واالنـزالق   –نيا ، منها املتمثلة االتفكك األسري اانزالقه حنو فنت الد

 .. ااجلن  واجلنايا املتمثلة الحنرافا  وارتكاب اجلرائم حنو ا
 : قوله تعا القرآن الكريم ورد يف و         
سورة  (20)من اآلية (  السقَوهم  الظَّالِمِني  ْ َ نه أَضَلُّ َِمَّن  اتَّع ع  ه و اهُ بَّغََهرَّ هُداى َِن  اللَُِّ لَّنَّ اللَُّ  لَا ي لهدِي ) -

 . القص 

َ لَه           ) - ْ ج ا هلَ  ْ َقلسعَّهُِ  َ همهِاُِ  َ لَهك  ْ خ ه َم   َِلسهٍم  َ لَهك   ُُ ُُ اللَّه ْ أَضَهلَّ ُُ ه و اُه  َ نَّ اتَّخََذ لَّلَل  ك ب ص هرَّهِ  َأفَر أَيهل  

  . سورة اجلاثية (63)ْن  غِش اْ ةا فَم نه ي لهدِيُِ َِنه ب اهدِ اللَُِّ أَفَلَا تَذَتَّرُ

أقلـها الوقايـة   أو  ، اإلنسان الوقاية من اهلـوى  عل يتوّجب  اللذا يتطلب        
من سلبيا  اهلوى الذي ُيغش  البصرية ، وُيعمي اإلنسان عن احلقيقة أو ُيبعـدب  

 ..عن احلق ، وما ينهم عنه من األثر النفسي اخلطري 
ب ، وشـرِّ  اهلـوى   رايف ِش وقوعمن الالرأي  مةذا الاد من وقاية استقاواه         

حنـراف حنـو   الاتلـوث الفكـر وا   هايغشـ ييستولي عل  العقول و واحليلولة دون أن
، فـُتقرتف   تهديـدب ا اجملتمعـا  املعنّيـة   املهـدد  و اخلطيئة والضـالل اخلطـر  الر يلة أ
 ..اجلرائم حبق الذا  واآلخرين خمتلف 
النفســية مــع الفكريــة واملاديــة املاديــة وغــري  ؛ وهنــا يظهــر تــالزم اجلوانــب        

 ..لحقهما يوما ، (  َوِفَتِن الدُّْنَيا) ،  ( اْلَهَوى )؛ ، اتالزم والسلوكية 
 الفتنـة ولكون الفنت هي املِضاّل  املكملـة للـهوى ، وهـي البعـد امليـداني ،             

اهلوى ، وأارز  ةبراا  صورة اخلري اغلتضع اإلنسان ما اني نار الشر وغلبته ، وإ
عـن طريـق    الرتاويالداعم ، يتمثل يف التأثريا  النفسية والسلوكية ، و ما يظهر

                                                 
 
 ( .هوا ) كلمة ضمن / لسان العر  / ابن منظور  - 
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املعتمد عل  الفرد  اته يف انات ما يكتسبه ، أو النشاط الـذاتي   Learningالتعلم 
.. فكار ومعاٍن وعواطف وميـول  املؤدي االتالي إ  التعلم واكتساب معارف وأ

وللتعلم نظريا   ، يتطبيقالنظري وال واناتب،  وغري الكميةجبوانبه الكمية اخل ، 
  .. خمتلفة ودراسا  هريبية خمتلفة

املكمـل للـتعلم    Instruction Or Didactic أما السبيل اآلخر فهو التعليم        
، ما يكتسبه اإلنسان من معارف وأفكار ومعاٍن وعواطف وميول وما إ   لك و
النظـري والتطبيقـي ، مبعونـة شـخ  أو أشــخا  ،      يـه الكمـي والنـوعي ،   انبجب

وفق خطط مرسومة وارامج معينة ، علـ  مسـتوى   عل  وقد يكون غالبًا ، مبين 
رمسيــة ، مبــا فيــه رمسيــة وغــري  أو مؤسســا و جمتمعــا  أفــراد أو هاعــا  أ

   ..ة والتعلميمة اأشكاهلا املتنوعة املؤسسا  الرتاوي
، األهميـة البالغـة ، و لـك لبنـات      مالتعلـيم وتكاملـه  ووالرتاية لذا فللتعلم          

 . اخل  …الشخصية ، قبل هاوز املرحلة املطلواة يف التقبل واحلفظ والتمحي  
 

 التقليدي وغري التقليديواخلط الرتبوي ( احلدث )  -47
 

؛ النفسـية والرتاويـة واملعرفيـة    ، مبا فيهـا  ومن النظريا  واحلقائق التطبيقية         
ــدمها  ال ــيت يق ــة ال ــة والدقيق ــام عميق ــذوي االختصاصــا      اإلم ــال ول لألجي

 قـول حيـث ي الرتاوية والنفسية واألخالقية واإلجتماعية وَمـْن يـدور يف فلكهـم ،    
 :   اإلمام
 ( قأِبلأْتُه ٍت ْرِض اْلَخاِلَيِة َما ُأْلِقَي ِفيَها ِمْن َشْيَوِإنََّما قأْلُب اْلَحَدِث كأاألأ ) 

                                                 
 
 ..وما بعدها   209ص / المرجع السابق / أحمد ع ت راج  . د: للتوسع دي هذا الجانب راجع على سبيل المثا   -

 . 279ص /  978 /  3ط/ بيروت / دار الماليين / ُاصو  علم النفج وتطبيقاته / داخر عا ل . د - 

 ..وما بعدها  43 /   980 /  6 ط/ بيروت /  دار الماليين/ علم النفج التربو  / داخر عا ل . د - 

  02 ص/  977 / دار اإلتحاد العربي للطباعة / علم النفج التربو  / جابر عبد الحميد جابر . د - 

/  98 / بياروت  / دار األندلج / اختبارات الذكاء والقدرات العقلّية بين التطرف واإلعتدا  / عطوف محمود ياسين . د - 

 ..ا وما بعده 29ص 
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ا واحد من انود الدسـتور الرتاـوي والعلمـي واملعـريف اإلنسـاني ، ومـا       هذ        
يكشــف عــن عمــق ومنهــل تنهــل منــه األجيــال واملؤسســا  الرتاويــة والتعليميــة  

قف عند التعليم ، اليت ال ت –وم الرتاية ارامج علواستمرارية املتكاملة ااستدامة 
مشـروع إنسـاني شـامل    انات  أو زمان أو مكان أو موقف ، ال منه ما يتمثل جيل

التنفيذية ، واكل أدواتها  –متكامل للرتاية الذكية ، اكل مستلزماتها التخطيطية 
وآلياتها وسبلها التقليدية وغري التقليدية ، وما يتعلق االتعلم والرتاية والتعلـيم ،  

وغري  ةواالفرتاضي ةمن الرتاية والتعليم يف اجملاال  االلكرتونيضمبا فيه ما يدخل 
مع اني ؛ الطالب والتدريسي واألسرة ة اليت هاحلقيقيالتوجها  و،  ةفرتاضياال

 ..واجملتمع واحملتوى الفكري وما يتضمنه من علوم ومعارف وحكم 
القــرارا  واختا هــا علــ  املســتوى اخلطــط واــل يتعــدى حمتــواب إ  صــنع         

هندسـة احليـاة   احمللي واإلقليمي والعاملي ، ال حتـ  ختطـي انـات هندسـة وإعـادة      
وإسرتاتيهياتها املستمرة العامرة واملتكاملة اـالتنوع الرتاـوي والتعليمـي والثقـايف     

 ..والسالمواحملبة واحلضاري ، ومنه انات روخ احملاورة 
وكمكن وضع مؤشر أدائي ميداني أولـي هلـذب املنظومـة واآلليـة الواسـعة ،              

 : وجانب منه يتطلب 
   فئـا  العمريـة ومتطلباتهـا وانسـيااية ؛ الـتعلم ،      معرفة السـبل لدراسـة ال

 ..والرتاية ، والتعليم ، لكل فئة عمرية معينة 

  التعليمية والبيئة الكائنة فيها  –معرفة البيئة الرتاوية.. 

  ، معرفة حيثيا  و طية ؛ البيئة املتخلفة ، والبيئة النامية ، والبيئة املتطورة
 ..مة والبيئة املتطورة الذكية املستدا

    ــة ــة الرتاوي ــو البيئ ــة   ــة مرحلي ــا    –معرف ــدرج وتعــدد أ اطه ــة ات التعليمي
 ..الفكرية  –العمرية 
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  املعرفة ، ومالئمة تلك املصادر اشـكل اسـتيعااي    –معرفة مصادر العلم
تطويريــة ، ومعرفــة مــواطن التنميــة الرتاويــة      –شــامل ملرحلــة تنمويــة   

 ..، فلكل له حيثياته ومتطلباته  ، والتطوير الرتاوي والتعليمي ةوالتعليمي

   التعليمــي وحراكــه ، واخلطــط  –معرفــة اــرامج تطــوير الكــادر الرتاــوي
املرسومة اهذا اخلصو  ، اشكل يواكب ما يدور عل  الصـعيد احمللـي   

 ..واإلقليمي والعاملي ، ووضع حرا  لمامج املالئمة الذكية 

     ــتويا  الرتاويــة ــة املس ــة  طي ــة ، وا –معرف لتحصــيل الدراســي  التعليمي
ومســتوى إمكانيــاتهم يف تنميــة وتطــوير التعلــيم اشــكل يســهم يف تعزيــز   

 ..مواطن كل مرحلة تعليمية ومالئمته 

    معرفة كيفية استثمار الطاقا  والقدرا  يف اجملاال  التعليميـة التقليديـة
ــة        ــيااية عالي ــال واانس ــا اشــكل فع ــبل تطبيقه ــة واملعاصــرة ، وس واحلديث

التعليميـة ،   –ز ورفع مسـتوى قـوة األسـاليب الرتاويـة     للوصول إ  تعزي
 ..ومواطن فر  تعزيز جناحها 

  التنظيميــة ، اــالتوازي مــع  –التــوازن يف اجملــاال  البيئيــة والثقافــة البيئيــة
 ..التعليمية ، اسبل مناهج السلو  التنظيمي اإلنساني  –الثقافة الرتاوية 

    ا  واملـادة العلميـة واملعرفيـة ،    معرفة كيفية التوازن اـني اآلليـا  والتقنيـ
ومــدى إمكانيــة انــات إســرتاتيهية تطبيقيــة هلــا ، لبنــات جيــل مبــدع داخــل  

 ..منظوما  الدولة واجملتمع ، مبا فيها املؤسسا  اكل أشكاهلا 

  واإلسـرتاتيهية  وسوق املعرفة التوازن اني ما مطلوب من سوق العمل ،
التعليميـة ، ومنهـا مـا يتعلـق     داخل املؤسسا  الرتاوية و ةالذكية املستمر

ــه ، واســتثمار هــذب      ــرامج لتطــوير قدرات االكشــف عــن املبــدع ووضــع ا
 ..الطاقا  النادرة 

   انــات روخ التعــاون والثقافــة التنظيميــة وثقافــة حتســني الســلو  التنظيمــي
 ..وجودة املدخال  والعمليا  واملخرجا  املنظورة وغري املنظورة 
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معرفـة مـا يتعلـق مبهـام اإلعـالم       نا املعاصـر ، يتطلـب  وجدير االذكر يف عامل       
واملؤسسا  اإلعالمية اكل أشكاهلا واهاهاتها ؛ املسموعة واملقـروتة واملرئيـة ،   

 ..وتعدد قنواتها وأهداف مموليها ومسيِّريها 
ويتعــدى  لــك كــل مــا يتعلــق ااملعلومــا  واالتصــاال  القدكمــة واحلديثــة          

حتليـل ومعاجلـة متطلبــا  مهـام االنرتنـت واملواقـع علــ       واملعاصـرة ، ودراسـة و  
 ..االنرتنت اليت جعلت ملتق  العامل عل  الشاشة الصغرية 

وهنا يمز ضرورة دخول الـدول ومؤسسـاتها ، وليسـت األحـزاب ، علـ              
خط املواقع اجلا اة ، وتوسيع مهامها اإلاداعية اجلا اـة لكـل الفئـا  العمريـة ،     

ع ابنات منظومة  كية تليب كـل املتطلبـا  ، اشـكل ُتحفِّـز وتولِّـد      والسعي والشرو
طـة  اراحلاجة للبنات عند كل متلقي للمعلومة املطلواة ، مقاال احلد من توسـع خ 

 ..العنف والتدمري الرتاوي والتعليمي ، ومنه التفكك األسري 
ها مـن شـأن  كما هو احلال طرخ مسااقة تراوية أو تعليمية  كية ومستدامة ،         

ع اهلدم واهلدر والعنف ، فتعزيزهـا مـثاًل عـن    تلبية حاجا  البنات ، ووقف إتسا
 :طريق 
      طرخ أفكار علمية لبنات الفكر املتطور ، يتناغم مـع ايئتنـا ويـبين مسـتقبل

 ..األجيال ، وكيفية إيقاف مد العنف عل  جمتمعنا 

        ــي ــزي وعلم ــ  الفصــل الدراســي اشــكل تعزي ــار عل ــذا أفك طــرخ هك
ــ  مســتواب     مــد ــف املســتويا  الدراســية ، وكــلٌّ عل ــ  خمتل روس ، وعل

 ..التفكريي  –الدراسي 
وال أريد أن أدخل يف تفاصيل هذا املثال لئال يفقـد السـما  احليويـة لـه ،             

وهو كمثل تعزيز تنمية وتطوير القااليـا  يف منـاخ إنسـاني مسـتدام ، كمـا هـو مـا        
 .. قأِبلأْتُه  ، ٍتَما ُأْلِقَي ِفيَها ِمْن َشْي، ْرِض اْلَخاِلَيِة ألأا، اْلَحَدِث ،  قأْلُبيتضمنه ؛ 

فضاًل عن ما سبق  كرب ، حريٌّ انا ر ية ما مـدث أمـام أعـني العـامل مـن              
األسرة ، وحتديا  وخماطر ومتاسك انفتاخ خطر هدد ويهدد أخالقيا  ووجود 
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تــ  خـرج زمـام املبـادرة عــن    م الكـثري مـن أانيتهـا ، ح   تفكـك األسـرة  ، اـل هــد   
سيطرتها ، وأخذ املد الكاس  جيري ومطم ما حوهلا ، اال حواجز وال رقيب ، 
 واألخطــر هــو مــا ُترســم مــن اخلطــط والــمامج ااســم حريــة وحقــوق اإلنســان    

 .. وحقوق املرأة وحقوق الطفل
 ؛يف اللغــة ، واحلــدث  (الرتايــة  – احلــدث) وإســرتاتيهيًا املســتهدف هــو          

، جبــاري الفتـ  ، واحلـدث يف علـم الـنفس ؛ اليـافع دون سـن نهايـة التعلـيم اإل        
مـا يكـون   والتعلـيم ، و والرتايـة  استعداد وتلقـّي عن طريـق الـتعلم    عندبويكون 
البعـد  انـات  نسـيب ، وعلـ  وفقـه يكـون     التفكري واإلسـتيعاب  الـ مستوى عليه من 
 .. اشكل مممجهاب سلوكي االرتاوي ، ثم  –النفسي 

علــ  ، األهميــة البالغــة الوراثيــة وغــري الوراثيــة وهنــا للتــأثريا  املختلفــة         
  :، ومنه  ، كالتأثري واملؤثراحلدث 
   ، الفكر واجلينا  الفكرية واسرتاتيهيا  تلوث الفكر اآلني واملسـتقبلي

 ..طة الفكرية الواسعة ، فتهذاه التيارا  اروامتداد العنف ، ليشغل اخل

 انتقال الصفا  الورائية وما حتملـه علـ  امتـدادا  األزمنـة ،     اجلينا  و
 ..جينية  –وما ختلفه من أمراض وراثية 

 عل  احلدث والنفسية  ةادياملغري و ةادياملؤثرا  امل.. 

   ومنتوجا  التغذية امللوثة البيئة وما حتتويها مؤثرا ،.. 

 وغـري   ، وما يقلدهم اشكل أعم يتخذهم احلدث كقدوة  ناألفراد الذي
ــأقواهلم وســلوكياتهم ، والتشــبه اهــم   عقالئــي ، مــا تســهم كــذلك ، وا

 ..املؤسسا  الرتاوية والتعليمية االستثمارية اخلاصة 

  أن إرادي أو غــري إرادي ، وقــد يكــون اقناعتــه دون  اشــكل مــا يلتقطــه
ــذا  ، هلــ  قــيعي ــاا ه عــائق ، ويف هــذب النقطــة اال ــا ،  ةلســلبيا تأثرياته وم

 .. نايا اجلاجلن  وا اجلرائم املتمثلة رتكابا يتقمصه احلدث من
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   يف  ااسـتغالهل  تكمـن عنـد  احلـدث ،   ا يفهمهـ خطورة اللغة اخلاصـة الـيت
علـ  مسـتقبل فكـر األجيـال ، والسـيما       اخلـداع املـؤثر  أساليب اإلقناع و
 ..بنات روخ التعصُّب األعم  منها ما يتعلق ا

 الفـيت أو الشـاب أو   اكـب اسـتقبال  أو يو يتـزامن ،  ويف احلاال  الطبيعيـة          
سلوب أمبا فيه ،  عقليالو نفسيالو سدياجلوالنمو والنضج ،  مراحل احلدث ،

حتـ    ا ، ومـا مـدث مـن تطـور     واألدات التلقي واإلستيعاب والفهم والتفاعل
  .. واإلستعدادا  واإلدراكا وغري احلسية ، يف اجملاال  احلسية 

ــة األوال ننســ  أ         ــبين    ســرةهمي ــوي ، ومــدى اســتيعااها وت ووجودهــا املعن
اإلحسـاس االـدفت   تهيئـة  ، و ، والثقافـة الرتاويـة وايئتهـا    السـوية الرتاية الثقافيـة  

كـل مرحلـة مـن     ما تتطلبـه  والفكر ،  –ي ، خالل مراحل النمو سراألواجلذب 
 ..اخلية واخلارجية املؤثرة ااحلدث العوامل الد ، فضاًل عن مراعاةعمر احلدث 

مسـتوى قـوة    ينبعـث ، الفـردي واجلمعـي    توجهالوبنات ، اأُلسس وال ومن         
وما يتم عل  أساسه اعتماد التعامل مع اآلخر ، والتعامل ،  هاضعفوالشخصية 

مع احمليط اخلـارجي ، مبـا فيـه البيئـة االفرتاضـية ،  ا  اجلـذب التنـاغمي احلـاد         
اخلطرة عل  مستقبل الطفل ، وما  ملختلف الفئا  العمرية ، اليت تسهم اماجمها

 3..مركه تضارب وتوجها  أجندا  كل مؤسسة مع األخرى 
كــون حريــة للــتعلم ، الــذي تن يف أ توّجــهتالــيت نظريــا  تعــدد الوهنــا           

  ..ه ، يف أن ال يرت  الطفل للصدفة هه حنو رأياومن ( سكنر) الفها 
ــ         ــاومضــامينهما ، وال احلــالتني وِك ــة ضــمنها ، لنظري ــا  ا  الداخل َحَهرُهم

جمملـه  و، ( حمتوى املوضـوع امللقـ    ) و ( الـُمتلقِّي ) و (  يالتلقِّ )األساسي هو 
واخالقيـة  نفسـية  وكحالـة تراويـة   ، (  قأِبلأْتـهُ  ٍت َما ُأْلِقَي ِفيَها ِمـْن َشـيْ   )التكويين ؛ 

                                                 
 
/   ط/ دار العلم واإليمان للن ر والتوزيع / اإلعالم والتنمية دي عصر العولمة / محمد الحفناو  . د: ينظر مثاًل  - 

 . 4 20/ دسوق 

 .المرجع نفسه / تعليم التفكير ؛ مفاهيم وتطبيقات / دتحي عبد الرحمن جروان  -
2
/ مؤسسة إيا للطباعة والتصوير / حلمي نجم عبد اهلل . ترجمة د/ علم النفج التجريبي / وليم بارني  : راجع مثاًل  - 

 .لبنان / بيروت 
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ــة   ــة ومعرفي ــا مــن ال  و، وعلمي ــزامن معه ــا يت ــي الضــج نالتطــور والنمــو وم ، عقل
 ..وامتداداته الزمنية 

الـنفس والرتايـة واإلجتمـاع ،    و األخالق وغالبية األاعاد اليت يراها علمات        
ــ  ، وهلـا  واملتكاملـة   ة النسـبية املتداخلـة  وحصيلتها النظريا  املتنوعة ، هلا الصّح

كـأن   ،احلاال  املوقفية للشخ  املتلقِّـي ، ومسـتوى السـالمة النفسـية والعقليـة      
التهراــة والرتايــة ،  وهــاألســاس يف النمــو النفســي للطفــل ؛ يــرى الــبعط مــثاًل 

 3. لك وما إ   ..وآخرون يرون املوروث والفطرة 
تفاو  ما جيري من ، وكل  لك اشكل نسيب واقع احلال ا يشرت يف حني         

مـا  نسـان ، و  ا  اإل منـه مـا يتعلـق يف   العوامل املختلفة ، و ضمنكمن يالنسب 
  ..التكاملي اعاد النمو أ ل منصم
الرتاـوي الواسـع اآلفـاق ، وضـع أمـري املـؤمنني        –وااملبدأ العام اإلنسـاني           

َوِإنََّمــا قأْلــُب  )البنــد الرتاــوي الثااــت علــ  مــد احليــاة ، نصــه ؛   علــي اإلمــام
 .. ( قأِبلأْتُه ٍت ْرِض اْلَخاِلَيِة َما ُأْلِقَي ِفيَها ِمْن َشْياْلَحَدِث كأاألأ

والنظريـة املنبعثـة مـن احلقـائق     التحسسـية  مشوليـة النظـرة   وهو املسـتوعب          
معايشة  اتيـة  ، كاذلك التعلم ويشمل  ،وتكوينه  ا  اإلنسان من و، اإلنسانية 

مع تطور وتوسع تلك البيئة ، وتعامل معه يي ذاحمليط الوة ، يلبيئكل املكونا  ال
 ..ومقروتة  له من معلوما  مسموعة ومرئيةأو احمليط ، مبا ُتهم

تعلِّم عل  يساعد امل، التعليم  يف جمالآخر  شخ سهم يمن البديهي أن و         
 .. ، مع النمو النفسي واملعريفكتساب املعلوما  واخلما  ال ، التعليم

ــواعي   –وَتِوجُّهــه التكــويين           ــا قأْلــ  ) مرشــدب ؛، يكــون الفكــري ال ُب َوِإنََّم
 : تعا   ، كما يف قولههو العقل ، وهنا القلب  (اْلَحَدِث 
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 سورة ق/  11من اآلية (  لَّنَّ فِي ذَلِك  لَذِتسر ى لِم نه تَان  لَُُ قَلسبٌ  )

ومركـز  احلـدث   عقـل املـراد منـه    ؛(  قأْلُب اْلَحَدِث )واهذا يتحقق املعن            
ــذلك أدق تعــ    ــر ا ــي ، واملعبِّ ــه العقالن ــتفكري    حراك ــر وال ــز الفك ــه مرك بري ، لكون

خــــتالف اللــــتعلم والتعلــــيم مــــع  ا ســــتعدادا وهــــو متــــاج إ ، واإلاــــداع 
 ..ستيعااا  واملدركا  اإل

واطبيعة احلال هنـا إشـارة إ  عقـل الفتـ  السـوي املتلقـي ملـا ميطـه مـن                    
، األمشـل  ع واجملتم،  األوسع لرقعة اجلغرافيةل ، ويتسع لينتقل Familyاأُلسرة 

األاعـاد  مـا يكملـها مـن    كـاني ، و التالحق الزمـاني أو العمـري وامل  وما يعقبه من 
 …مبا فيها املؤهال  ، اأُلخر 

 :  يظهر ضمن قوله  فضاًل عن ما تقّدم ، كمكن ايان من اني ماو        
 ( ْرِض اْلَخاِلَيِةَوِإنََّما قأْلُب اْلَحَدِث كأاألأ )

ــة والتشــريعية ؛ اتوصــيفها ووصــفها العــالي   الكــثري مــن            األمــور التكويني
والدقيق ، ضـمن جمـاال  عـّدة ، منهـا مـا مـدد أهميـة اخلطـط احلكوميـة وغـري           
احلكومية الذكية يف جماال  ؛ التعلم ، الرتاية ، التعليم ، اخلـما  ، التـدريب ،   

 :خمتصرها يكون ووأخذها انظر االعتبار والدقة ، 
؛ يعــين يف علــم الــنفس ؛ كــل مــا يكتســبه الفــرد مــن    Learningالــتعلم  -

مــن اجلوانــب ، إخل .. فكــار واملعــاني والعواطــف وامليــول  األعــارف وامل
، النظرّية منها والتطبيقّية ، واحلركّية وغري احلركّية ، الكمّية وغري الكمّية 
 ..وخمتلف ما يكتسبه 

يسـبق   تمـام إ  مـا  وال يقف عند هذا احلد ال الاد من سريان االه       
االهتمـام احلكـومي     تصر ، تكامليةاشكل خممتاج فيه والذي الوالدة ، 

ارعاية احلدث ؛ الصحية والنفسية ، ليكون سوي اكل احملتوى التكويين 
له ، وما يرتتب عليه من مكتسبا  وحقوق الرعاية ، وما يكامله اجملتمع 
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ن الضــغوطا  النفســية مــن تــوافر األجــوات للبيئــة االجتماعيــة اخلاليــة مــ
 ..العقلي  –املستوعبه لسلسلة تكامل األجيال ، مبا فيه التكامل الزمين 

ــ  األســرة ، فضــاًل عــن  ا              ــز عل ــالتوازي معــه يتطلــب الرتكي وا
احلدث ومستوى تلقيه ، وتفاعله التعلمـي والتعليمـي الـذاتي واألسـري     

ــتوى القـــدرا  واملســـؤوليا  واال  هتمامـــا  ، واجملتمعـــي ، وكـــل مبسـ
ــأثري الكلمــة ومســتوى املتااعــة التقييميــة الوظيفيــة        وتعزيزهــا افاعليــة ت

 ..والوظائفية ، والتقوكمية األدائية الفاعلة 

  الرتايةEducation          ؛ فضـاًل عـن مـا تقـّدم ، يتطلـب مراعـاة  ـو وتطـور
البيئة اخلارجيـة وفرصـها وتهديـداتها علـ  اجملتمـع ، والسـيما مؤثراتهـا        

ــذاتيتها   علــ  احلــد ــة ا ــة الرتاي ث ، ومــا متاجــه مــن خصوصــية وعمومي
وموضوعيتها عل  أساس انائي تكاملي ، همع ما اني خطط املؤسسا  

 ..تفاعلة مع مسع  األسرة واجملتمع الرتاوية امل

ــة          ــة االشــارع مــع   واحللق ــطة ،  اخلطــرة املتمثل ــة املبّس خطــورة الر ي
رتاوي البسيط لدى الطفـل ، وكيفيـة   واللبنا  األساسية لتكوين الفكر ال

فهمــه واســتيعاب توجهاتــه ، والتفاعــل معــه اشــكل يــتالئم مــع املرحلــة  
العمرية ومرحلة النضج العقلي الدقيق فيها ، والسـبل الكفيلـة انهاحهـا    
التكافلي والتكاملي اني كل األطراف املعنية اشكل مباشر وغري مباشر ، 

ــورة ،    ــري املنظ ــورة وغ ــا املنظ ــه مــن مالئمــة األدوا      جبوانبه ومبــا تتطلب
 ..واآلليا  الالزمة 

  التعليمInstruction Or Didactic   ؛  تلف التعلُّم عن التعليم ، حيث
ــارف ، خمتصــرها      ــوم واملع ــة يف اكتســاب العل ــة املتقدم ــيم احللق أن التعل
، اشكل عـام تعـين ؛ معونـة شـخ  آلخـر يف اكتسـاب اجلانـب املعـريف         
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ويقوم عل  ، لتعلُّم وتهيئة المامج والظروف احملددة وهو توجيه عملية ا
3..قوانني التعلُّم ومبادئه مبراعاة العوامل اأٌلخر املختلفة 

 

ــا         ــداد إ  وهن ــمز جمــال حــرا  وامت يف اخلطــة مــوقفي  – ســرتاتيهيي
يكــون مرحلــي وتكتيكــي ، واطبيعتــه ال  أكثــر ممــااملســتدامة واملســتمرة ، 
 .. ة جمتمعيةمدب زمان ومكان وفئ

وفيه تتحقق امتدادا  العدالـة واملسـاواة والكفايـة واالسـتعدادا             
ــة املواهــب     ــة والتعلــيم اإلاــداعي الــذكي وتنمي املســتقبلية للــتعلم والرتاي
ــة للكشــف عــن القــدرا       ــا تكمــن مرحلــة حموري وتطويرهــا ، ورمبــا هن

ــن اإله    ــه مـ ــواني ، ومحايتـ ــي للموهـ ــاملي التطبيقـ ــها التكـ ــال وحتويلـ مـ
والتهميش ، وما يتوجبـه مـن الرعايـة الذكيـة املسـتدامة مـع تطـور البيئـة         
ــرتاع أدواتهــا ،        ــور أو ااتكــار أو اخ الداخليــة والبيئــة اخلارجيــة ، وتط

 .. وكونها أفق مفتوخ عل  كل تنمية وتطوير عاملي 
  التدريبTraining    ؛ اكل مراحله وحتدياته وحيثياته العمرانيـة املالئمـة

ــة  لألعمــار و اإلســرتاتيهية ،  –القــدرا  ، اآلنيــة واملســتقبلية ، التكتيكي
اــالتوازي مــع االهاهــا  التنفيذيــة اكــل مراحلــها البنائيــة احلضــارية ،    

 ..وتكامالتها مع اجلوانب املذكورة وغري املشار إليها 

 اخلمة  واملعرفة  Expertise & Knowledge     ؛ وهمـا يكـامالن مـا سـبق
االسرتاتيهي مع ما كمكـن   –لتكامل التخطيطي قوله ، واالذا  خطوط ا

ــة ، الســتدامة      ــيم األساســية واملتقدِّم ــة التعل ــه مرحل ــه وا ــنهط علي أن ت
االاتكـــارا  اكـــل أوجههـــا ، واســـتدامتها حبمايـــة املواهـــب وتنميتهـــا   

                                                 
 
 ..وما بعدها   209ص / المرجع السابق / أحمد ع ت راج  . د: يراجع  -

 . 279ص / المرجع السابق / ُاصو  علم النفج وتطبيقاته / داخر عا ل . د -

 ..وما بعدها  43 / المرجع السابق / علم النفج التربو  / داخر عا ل . د -

  02 ص/ المرجع السابق / علم النفج التربو  / جابر عبد الحميد جابر . د -

وما  29ص / المرجع السابق/ اختبارات الذكاء والقدرات العقلّية بين التطرف واإلعتدا  / حمود ياسين عطوف م. د -

 ..بعدها 
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اإلاداعيــة ، اــالتوازي مــع عــدم إهمــال أي قــدرا  لآلخــرين مــن هــذا   
3..اجليل الصاعد 

 

، واإلسـتعداد  واملـؤهال  املاديـة     ةل السـوي والعقب محاية وهنا يتوج         
والتكيــف  وقااليــة االنســان احلــدث علــ  التلقــي والنمــو والتطــور ،  والنفســية ،

لسلو  معني ضمن احلصيلة الفكريـة والغريـزة املعـول عليهـا للـتعلم والتعلـيم ،       
 ةاملتـأثر  يولاملوملدركا  معينة ومتطورة ، واحلركـة حنـو انـات شخصـية حمـددة واـ      

 .. ( قأِبلأْتُه ٍت َما ُأْلِقَي ِفيَها ِمْن َشْي )وآليا  ؛ اعوامل معينة واأاعاد 
الـنفس الرتاـوي ، وعلـم الـنفس     األخـالق وعلـم   وهو مـا يهـتم اـه علـم               

اإلجتمــاعي ، وعلــم الــنفس التكــويين ، وعلــم الــنفس اإلرشــادي ، وعلـــم        
  .ا ليهوما إ ..جتماع وعلم اإل اإلجرام ،
،  ( قأِبلأْتـهُ ) ، و (  ٍت ِمـْن َشـيْ  ) ، و ( فيهـا  ) ، والوعـات  ( َما ُأْلِقَي  )واني           

 : التعليمية  –وما حتمله من مضامني قبل وأثنات واعد أنشطة املنظومة الرتاوية 
        ــتوى ــة ضــمن ؛ مس ــتثمار واجلــودة الداخل ــط واالس ــن اخلط ــتوى م مس

 ..( عقل احلدث ) صالحية األرض ؛ 

  اجلهــا   اــه ، ومــا تســهم( الــمامج الرتاويــة) الســقي وطبيعتــه وآلياتــه ؛
 ..الرتاوية والتعليمية 

     كمثلـه  النمو والسالمة املتعددة االهاها  ، الزمانيـة واملكانيـة واملوقفيـة ،
 ..اوته متداد احملتوى الفكري وسالمته ونـق، وااألمن الرتاوي والتعليمي

  خل ضـمنها مـن املـوارد البشـرية والبنـات الفكـري       البيئة املالئمة ، وما يـد
 ..والعلمي واملعريف ، واخلما  والتدريب 

                                                 
 
مكتبة الصفحات الذهبية ( / ستراتيجيات لتعليم الموهوبين وتنمية االبداع)عقو  المستقبل / علي السيد سليمان : ينظر  - 

 ( .999 / )السعودية  –الرياض / 

 .المرجع نفسه / تعليم التفكير ؛ مفاهيم وتطبيقات / د الرحمن جروان دتحي عب -

 2ط/ األردن  –عمان / دار الفكر للطباعة والن ر / مدخل الى تربية المتمي ين والموهوبين / ناديا هايل السرور  -

/2000.  

 .2003/  ط/ توزيع والطباعة وال دار المسيرة للن ر/ مهارات دي اللدة والتفكير  / نبيل عبد الهاد  ، وسخرون -
2
 . المصدر نفسه/ موسوعة المصطلحات اإلدارية واالجتماعية واال تصادية والتجارية / هاشم حسين ناصر المحنك . د - 
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   وسياسا  واـرامج  وخطط وحتليل اإلسرتاتيهيا  إدارة وإسرتاتيهيا
 ..وتنفيذ ، ومتااعة ورقااة توجيهية وتقييم وظيفي وتقويم أدائي 

      عليميـــة ،  الـــدورة املواكبـــة للهندســـة وإعـــادة اهلندســـة الرتاويـــة والت
والتطــورا  والتغــيريا  اجلاريــة يف كــل املنــاحي املاديــة وغــري املاديــة ،   
داخل دورة احلياة ، ودورة ودوران العمل ، وما يدخل ضمنها من انات 

 .وهكذا ..  اتي وموضوعي ، وما يدخل من مؤثرا  حسية وحتسسية 
، ومـن   ب الفطـرة واالغة وعمـق وعقالنيـة  لـك ، مـن اـا     (  قأِبلأْتُه) كون و        

بنـ   ُيوأسـس  التعلم وقبول ما يتعلمه احلدث ملسرية حياتـه ، هـو نتيهـة ألرضـية     
 ، ًاأو ســلبي ًا، ســوات كــان إجياايــ  الســلوكيو الفكــري والنفســي عليهــا املســتقبل

السـلو  أو  آليـة  ، ا تنفيذ وظيفته اإلنسـانية ومتطلباتـه   ليملكونا  ما قبلته ، وحتو
، ومــا يعقبــه مــن دات الفعلــي إلجنــاز أو األرتتــب مــن ا، ومــا يعمــل الو فعــل أال

 ..مرهع ؛ األثر والتأثر والتأثري ، التقليدي منه وغري التقليدي 
السـوية   بنـات الرتاـوي وانـات مقومـا  الشخصـية     لاوتعزيز كان استدرا  و         

والقوكمة املتكاملة واملستوعبة عل  شكل ؛ آلـي وغـري آلـي ، ومنـتج وااتكـاري ،      
منه محاية البن  األساسية للفكر واستدامته ، والوجهة املتقـدِّم منهـا ؛ العلميـة    و

 :  اإلمام قولواملعرفية ، حيث ي
 ( َدِب قأْبَل أأْن َيْقُسَو قأْلُبكأفأَباَدْرُتكأ ِااألأ )

املبادرة هي املسارعة واملعاجلـة لألمـر املتمثـل اـاألدب الـذي يـبين كـل مـا                
املنـتج   –وهو كمثـل احلـرا  الـذكي اهلـادف      3..ُيبِعد عن القبائ   ُيحمد عليه وما

ــه وســهولته   ــدخل و، مبرونت ــا  اإلنســان    امل ــا  العصــر ، ومتطلب ــواعي ملتطلب ال
 ..عل  وفق معاصرة ما جيري من تغيريا  منظورة وغري منظورة ( احلدث )

                                                 
 
 ( .بدر ) ضمن كلمة / لسان العر  / ابن منظور  - 
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َي أأَداــًا ألأنــه َيــْأِدُب ؛ ُســمِّ الــذي َيَتــأأدَُّب اــه األأديــُب مــن النــاس:  األأَدُبو        
.  والـدَّْرسِ  أأَدُب الـنَّْفسِ :  األأَدُبو . وَيْنهـاهم عـن املقأـاِا     ، الناَس إ  املأحاِمد

 3.. َعلَّمه:  وأأدَّاه فأَتأأدَّب . الظَّْرُف وُحْسُن التَّناُوِل:  واألأَدُب
اإلنسـان يسـبق مـا    األدب ، حينما يكون توجُّه  –املبادرة  مفصلية وتكاملية       
 .. يف املكان والزمان واملوقف،  قأْلبالَيْقُسَو 
: والقأْسـَوُة   .وهـو ضـد اللـني     .مصدر قأسا القألـُب َيْقُسـو قأسـات    : القأسات و        

، وأيضـًا ؛ الغلظـة والشـدة ، وصـورة ممـا يتمثـل اـاألرض        الصَّالاُة يف كل شيت 
  .الصلبة اليت مل ُتنبت شيئًا 

ــار  ؛   هممــا يتضــمنو         ــن  املب ــهال ــة األدب وهاليت ملعاجلــة  ومداركــه أهمي
 هما يتطلب التوجـه اـ  املعوقا  واحلواجز النفسية يف أسلوب الرتاية والتعليم ، و

 ..األخرى  المامج الرتاوية قبل
ــب أن يُ            ــا يتطل ــه م ــاب     ومن ــوي منح ــف الرتا ــان واملوق ــان واملك ــل للزم هع

واملعرفية ، وما يتطلبه من الوصول إ  دقـة التحسـس ودقـة     واستيعاااته العلمية
 ، املتضــمنة الــزمين –توقيــت اخلطــط والــمامج الرتاويــة حبســب العمــر العقلــي  

علم الـنفس الرتاـوي وعلـم الـنفس      ما يعاجلهمنه الكثري من احليثيا  ، والسيما 
 ..املعريف واألخالقي 

وهـو  أال ت اللغـوي والـذكات املنطقـي ،    وجانب آخر مما يتضمنه ؛ انات الذكا        
واالنفتــاخ عنــد منطقــة فــي وتقــوكمي أدائــي يف علــم الــنفس ، توجــه تقييمــي وظي

التمييز والتفكري العقلي ، وتدريبا  التعلم ، والوصـول ملرحلـة الشـروع عنـد ؛     
كيــف يــتعلم احلــدث ويتــذكر ، أو حتقيــق عــادا  ؛ تعلــم احلــدث كيــف يــتعلم    

مققه مـن امـتال  األدوا  واآلليـا  الالزمـة ، والسـعي      ويتذكر ، ومستوى ما 
ملالئمة ما كمكن مالئمته ، واستثمار توظيف قدراته وتنميتها وتطويرها ، وتوليـد  

                                                 
 
 ،( أد  ) ضمن كلمة / المصدر نفسه  - 
2
 ( . سا ) ضمن كلمة / المصدر نفسه  - 
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منــاطق تفكــري إاداعيــة االــذكاتا  املتعــددة اجملــاال  ، مبــا متلــي القــدرا  مــن    
 ..ة التفكري اإلاداعي اإلسرتاتيهي منههي
املالئمـة ، ضـمن    –لق االوقاية واملعاجلة علـ  أسـاس املوقـف    مثاًل ما يتع          

اجملتمع الرتاوي والتعليمي ، وانفتاحهـا   –مكونا  ومشرتكا  منطقة املعلوماتية 
ااهاب اإلسرتاتيهية الرتاوية الذكية املستدامة واملستمرة االعطات والتنوير ، وتنمية 

اتوجُّـه متعـاون ومشـار  مـع      اإلدارة الذاتية الذكيـة لـدى احلـدث   الدور وثقافة 
احمليط اه ، اكل ما كمتلكه من قـدرا  وقااليـا  وتراكمـا  تنمويـة ، وتوظيفهـا      

 3..املثمر اأصوهلا العلمية 
َشْغل احليز التكويين لإلنسان ، ومكانته ، واحليز البيئي ، واملناخ مؤشر و          
 ..(  َوَيْشَتِغَل ُلبُّكأ )؛ ل عموآلية  مبنظومة، ، والبنات العلمي واملعريف  الفكري
، وهـي   ؛ األأخـرية علـ  لفـظ املفعـول     َرُجل ُمْشَتِغٌل وُمْشـَتَغل ويف اللغة ؛          
يعــين أن هنــا  حيــز ، ومــا هــو يشــغل احليــز ، ولرمبــا يشــغل احملتــوى     ، نــادرة

االصفة املتقدِّم والتنمـوي واملتنـور ، أو رمبـا يكـون اعكسـه مـا يشـغل احليـز مـن          
 ..حملتوى املتخلف والظالمي والظامل ا

ومما يشمل ؛ هو ما يشغل الفكر اكل اهاهاته وحيثياتـه وتكويناتـه ، ومـا             
يولدب من صراعا  داخـل كيـان اإلنسـان ، ومـا ُيحـيط اـه ، واخلطـر والتهديـد         

ختلـف وتلـوث وتعصـب وإرهـاب     يكمن عنـد منـاطق الضـعف ومـا يشـغله مـن       
 ..واالنقياد له  الفكر

                                                 
 
/ العين /  2007/   ط/ دار الكتا  الجامعي / تنمية الذكاءات المتعددة / محمد عبد الهاد  حسين . د : ينظر مثاًل  - 

 .وما بعدها  9 ص / اإلمارات العربية المتحدة 

 سم  /إبراهيم محمد ال ادعي . أحمد عصام الصفد  ، د. د: ترجمة / تعلم كيا تتعلم / نوداف ، بوف جوين . جوزف د -

 .السعودية   –الرياض / جامعة الملك سعود / المناهج وطرق التدريج كلية التربية 

 .  988 /  العراق/  بدداد/ دارالحرّية للطباعة  ترجمة إ با  أيُّو / تدريب اإلدراف الحسِّي الفائق / ميالن ري   . د  -

 .  989 /  العراق/  بدداد/ ّية للطباعة دار الحر/ ترجمة محمد جابر علي / العقل والجسم / هربرت بنسن  -

/ بداداد  / دار الحرّياة للطباعاة   / رؤوف موسى ألكااظمي  . ترجمة د/  ّوة الفكر دي الحياة العملّية / وليم دالكير اتكينسون   -

 . 988 /  العراق 

 .   200/   ط/ سوريا  – ق دم/ دار الرضا للن ر والتوزيع / مهارات التفوق الدراسي / ابراهيم عبد الكريم الحسين  -
2
 ( .شدل ) ضمن كلمة / لسان العر  / ابن منظور  - 
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ه البحـث  وحينما يكون الصراع هادفا وإجياايا واّناًت ، عندها يكـون توجُّـ           
السليم ، ويكون التوجُّه عقالنـي وتنـويري    عن احلقيقة وما مققه من انات الفكر

 ..يف البحث والتهراة واالستنتاجا  املستثمرة 
يم والنقي ب السلهنا هو ؛ العقل ، ومنه الل( اللب ) ومما ممل مضمون          

توّلـد   خمـاطر  ، ومـا مـد مـن    املعلوما  – واخلال  من الشوائب وتلوث الفكر
 ..الفهوا  ، وما يكون عليه من توجها  مستوى جودة التغيري الشامل 

البنــات الرتاــوي للــن  وتركيباتــه ودالالتــه ، وممــا ُيظِهــر العمــق البالغــي و         
ما تتضمنه من جوانب تتقدمها املضامني النفسية وانات اجلودة الرتاوية الذكية ، و

الرتاوية ااالمتدادا  ؛ اإلسرتاتيهية التعليمية السـّباقة ، ومسـتوى    –واألخالقية 
احلـــوافز والـــدوافع واحلاجـــة واالختيـــار واألولويـــا  ، واســـتمرارية تصـــاعد  
ن واستدامة مستوى جودة احملتوى الذكي للمامج الرتاوية والتعليمية الـيت يكـو  

احلضــارة ، والســيما مســتوى ونســبة تتــااع ودورة  –حمورهــا الفاعــل ؛ اإلنســان 
، وسـالمة الـمامج الداعمـة    ( هـدد روخ الشـباب   ) حيـاة األجيـال املسـتدامة ؛    

ملستقبل وأنساق احلضارا  وانفتاحها ، وجودة التطور ار وس األموال املعرفية 
ــه الــداعم الكــبري لالقتصــاد املعــر      ــا ، ومن يف ، واالقتصــاد املعلومــاتي  ومحايته

،  ملعتقــدا وان مســتوى ســالمة دورة حيــاة الفكــر والنفســي والســلوكي ، لكــو
اإلسـرتاتيهي   –انـاتب الفلسـفي   وتطبيقاته ، ونتائهه املستدامة ، جانب مما مـدد  

 3..مستقبل اإلنسان وشخصيته احلضارية و
عـّدة ، منهـا مـا يتعلـق ؛      واستكمااًل ِلمـا تقـّدم ، هنـا  متطلبـا  تراويـة                

ا ، ومـا تسـتويف ملتطلبـا  معاجلـة مـا      مـ الرسـالة وحمتوياته و الر يا جودةستوى مب
                                                 

 
الجودة دي اإلدارة المدرسية ؛ أبعاد ورؤى دي تطوير الممارسات / رجب بن علي بن عبيد العويسي . د: يراجع مثاًل  - 

 .   20/ األمارات العربية المتحدة  –العين /  دار الكتا  الجامعي ط/ 

إستراتيجية المنا  ة دي التدريج وتهيئة جيل من المبدعين ؛ دراسة نظرية / محمد جهاد جمل . ريفة أبو الففر ، دظ. د -

 . 0 20/ األمارات العربية المتحدة  –العين /  دار الكتا  الجامعي ط/ وتطبيقية 

دار الكتا  / نمية التفكير واإلبداع أساليب الك ا عن المبدعين والمتفو ين وت/ محمد جهاد جمل . زيد الهويد  ، د. د -

 . 3 20/ األمارات العربية المتحدة  –العين /  الجامعي ط

 . 983 /  2ط/ لبنان  –بيروت / دار التنوير للطباعة والن ر / دلسفة العلم / صالح  نصو  . د -
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واملناخ والسلو  التنظيمـي  حمدد من املوضوع ، وجودة االتصاال  ووسائلها ، 
 ..  وعمق العالقا  التنظيمية واإلنسانية

آخر ، مبنح  إسرتاتيهي  واعد هذب الُبن  األساسية ، يظهر جانب تراوي         
 كي حبراكه التكاملي املسـتمر واملسـتدام ، ومنـه تكـون مرونـة وحـرا  وفاعليـة        

  ..(  ِلَتْسَتْقِبَل ِاِهدِّ َرْأِيكأ ِمَن األأْمِر )وانسيااية ضمن ؛ 
ــات الرتاــوي  لاالجتهــاد يف األمــور أو األعمــا ، يف اللغــة ؛  اجلــدو           أو البن

 : مما يتضمنه الن  املبار  ( ب جان) والفكري ، و
 الفاح   الذكي أهمية سالمة استقبال الرأي واستيعااه العقلي التنويري

 ..والناقد 

    أهميــة العالقــا  اشــكل عــام ، والعالقــا  اإلنســانية داخــل اجملتمعــا
 ..اإلنسانية 

      الثقافة والوعي هلما أهمية االغة لدعم فكـر اإلنسـان العاقـل ، والسـيما
 .. ل واالستهااة الذكية مع متطلبا  األعمال والبيئة واحمليط يف التعام

  وثقافة الـرأي َوِفْقـه الـرأي القـائم     أهمية انات شخصية اإلنسان الفكرية ،
عل  العلم واستقامته واستعماالته وتداوله ووسطه ومكانته اـني ؛ احلـق   

 ..والباطل ، واحلالل واحلرام ، واألمر ااملعروف والنهي عن املنكر 

        ، ــي ــي واجملتمع ــردي واجلمع ــذكي ؛ الف ــة االتصــال ال ــات نظري ــة ان أهمي
املتكون من املرسل والرسالة واملرسل إليه ، وكل مـا يتعلـق اـذلك ، مبـا     

، ومنه ما يدخل ضمن معاجلـا    يه قنوا  االتصال واملعلوما  املرتدةف
ــة       ــذكي ، والعناي ــوقفي ال ــة االتصــال امل ــه نظري ــا  توجــه وتوجي ومتطلب

 ..التنفيذ  –قيت واملوقع ، ومنه ما يرتيب عليه سالمة دورة اخلطط االتو

      ــات ــة يف ان ــة املتكامل ــدرة وإســهام املنظومــة الرتاوي ــات مســتوى ق ــة ان أهمي
التعليمـي   –املوقف ، وما يتطلبه مـن صـنع القـرار الرتاـوي      –الشخصية 

 ..وحزم ملعاجلة ما ُيواَجه من األمر  وعزم واختا ب جبد 
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  رتاويـة والتعليميـة لـدى احلـدث ،     ميـة انـات االسـتعدادا  ال   هنا تظهـر أه
وامتدادب لكل الفئا  العمرية والعقلية ، وتتااع رصـانة و كـات اراجمـه ،    

 .. وما يتطلبه من خما  كفيلة لسالمة التنفيذ
 

 التجربة والبناء الرتبوي والرتاكم املعريف -41
  

اتيهي اعمـق سـالمة توجهاتــه   اإلسـرت  داعمالـ  وضـرورة وأهميـة انـات هـذا            
َمـا قأـْد    )؛ وتكاملية مضامني علميـة وعمليـة    الفلسفية ، مقق استيعاب مضامني
 ..(  َكفأا أ أأْهُل التََّهاِرِب ُاْغَيَتُه َوَتْهِرَاَتُه

ــُل التََّهــاِرِبو          الــذين هلــم اخلــمة والبصــرية مبــا عرفــوا األمــور    ؛ هــم أأْه
واهلدف  طأِلَبُتههو :  ُاْغَيَتُهأما ما تعنيه . نوها وأحكموها وجراوها وَعِلموها ووز

 ..والغاية املراد الوصول إليها 
وهنا يتض  أهمية التهراة واخلمة ، ومتطلبا  ختطي االزدواجية وتكرار          

التهارب وضياع الوقت واإلسـراف يف التكـاليف والطاقـا  واجلهـود املنظـورة      
عل  االقتصاد اكل أشكاله احملمودة ، والعقالنيـة فيـه ،    وغري املنظورة ، واحلث

ومنه انات اقتصاد املشكلة واحللول واألهداف ، وانات اقتصاد الوقـت وإدارتـه ،   
ــات منظومــة اقتصــاد املعلومــا  املتطــورة     ــات االقتصــاد املعــريف وإدارتــه ، وان وان

ه العلمية واملعرفية ، وإدارتها ، وما تتكّفله ابنات انك املعلوما  وتكامل امتدادات
 ..      القنوا  الرقمية يف الفضات املعلوماتي يف عاملنا املعاصر ومنها 
ــق نتيهــةوصــول إ  الو         ــة     حتق ــي ومســتدام ومســتمر حلماي ــام  ك ــات نظ  ان

ضياع رأس املال تشتيت وومنها عدم ،  درمن اهلقتصادية الوا الطاقا  الفكرية
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، وعـدم  وتواصل النمـو والتطـور    ع فر  التقدموعدم ضيااملعريف والفكري ، 
 3..ضياع اإلنسان وتراكماته العلمية واملعرفية 

ما يكاملـها  ووالمامج الرتاوية والتعليمية ، وعند سلسلة متاسك اخلطط            
 :احللقا  االقتصادية واإلدارية ، وفلسفة استدامتها وانسياايتها من 

  (وَنةأ الطَّلأِبُؤفأَتُكوَن قأْد ُكِفيَت َم  )    والقـوة  ، واملؤونـة التعـب والشـدة ،
، وهـو يتضـمن    عظـيم التعـب يف اإلنفـاق علـ  مـن َيُعـول      واملؤونة أيضًا 

مفـاهيم منهـا   عدة ، والطلب يتضمن  الطَّلأِبو وَنةُؤاملأاحلرا  الذكي اني 
يف  ويقرتن الطلب ااحلاجة ، وتوجهها األخالقـي اقتصادية واجتماعية ، 

والغاية واإلشباع ، وجمريا  إدارية ومعلوماتيـة تسـتويف املبتغـ      الوسيلة
 ..دون عنات 

  (  ــْن ِعــ ــَت ِم ــِة الِجَوُعوِفي ــك   ، (  التَّْهِرَا ــك ويصــرف األ ى عن أي يغني
والعلــل والباليــا وثقــل التهراــة وعالجهــا ، ويغنيــك عــن جمريــا  كــل   

 ..أشكال تضحياتها وتكرارها ، وهاوز  لك 

  اـال تعـب وإنفـاق وشـدة     (  َتا أ ِمْن َ ِلكأ َما قأْد ُكنَّا َنْأِتيـهِ فأأأ) والنتيهة ؛ ،
الطلب ، وأتا  ما تروم الوصول إليه اال معاناة ، يف حـني حتّمـل وكااـد    

 ..ثقله وصعوااته َمْن سبقك يف  لك 

 ( ْسَتَباَن لأكأ َما ُراََّما أأْظلأَم َعلأْيَنا ِمْنُهاَو  )   مـا يتعلـق   ، وجانب مـن حمـورب
يتحقق عند التطور العلمي واملعريف ؛ املادي وغري املادي ، ااآلليا  وما 

واســـتثمار ر وس األمـــوال البشـــرية ، والســـيما رأس املـــال املعـــريف ،  

                                                 
 
 –بيروت / الوحدة العربية  مرك  دراسات/ الفضاء المعلوماتي / حسن مظفر الرزو . د: راجع على سبيل المثا   - 

 . 2007/   ط/ لبنان 

 .2004/   ط/ األردن  –عمان / دار صفاء للن ر والتوزيع / مقدمة دي نظم المعلومات اإلدارية /زياد محمد ال رمان  -

 استطالعية  ق األداء المتمي  ؛ دراسةـر  دي تحقيــات ورأس الما  الفكـة المعلومـتقني اثـر/  بسام عبد الرحمن يوسا -

/ أطروحة دكتورا  مقّدمة إلى مجلج كلية اإلدارة واال تصاد بجامعة الموصل / جامعة الموصل عينة من كليات   دي

2005 . 

وأثرها دي القدرات الممي ة ؛ دراسة وأثرها دي القدرات الممي ة ؛ دراسة العال ة بين ِتقانة المعلومات والتدريب / شيماء عبد اللطيا سلمان الم هداني  -

ماجستير مقدمة إلـى مجلج كلية اإلدارة واال تصاد   رسالة //ن دي ال ركة العامة للنقل البر  ن دي ال ركة العامة للنقل البر  مسحية ألراء المدراء العامليمسحية ألراء المدراء العاملي

 . 2002/ جامعة بدداد   دي



 85 

وتطور وسائل البحث العلمي واملعـريف ، املـؤدي للكشـف عـن احلقـائق      
واحللول واتضاخ األمور املتنوعة ، ومنه وضوخ ما جرى وجيـري ، واـه   

ا خفــي عــن األجيــال ممــلكشــف عــن مــا يســتبان لألجيــال الالحقــة يــتم ا
 ..املاضية 

الطلــب احلاجــة واملعــارف ،  –وجيمــع تواصــل فاعليــة مفصــلية األجيــال          
مـن   هوالتهراة مـن جهـة ، والنتـائج واالستكشـافا  ومـا ُيسـتبان ، ومـا يتضـمن        

مرة ، البعيـدة االقـدرا    الكفاية واجلودة الذكية املستدامة واملسـت املهارة ومعايري 
مـن أدوا  وآليـا  ومعاجلـا      عن عظيم التعـب والشـدة ، مبـا تـوافر     املستهدة

 ..الحقة أو مستقبلية 
تفاصيل ا يضع من ، هو أدرى مب بجنازإتنفيذ ما يتطلب  واجليل القائم عل        

تطــااق  صــورة عنــدالاكتمــال ، ووَمــواطن قوتهــا وضــعفها عنــد التطبيــق   األدات
 ..، أو مطااقة ما خمطط له وما مت تنفيذب ظرية والتطبيقية نتاجاته النستا

 ونقــاط القــوة اإلجياايــا أو متااعــة وتــدوين  ومالحقــة مالحظــةوحتديــد و       
ونقـاط الضـعف ملعاجلتهـا أو السـيطرة      السـلبيا  ، وأيضًا حتديـد  لإلستفادة منها 

صـنع  عنـد  ، واملسـتقبلية   اإلسـرتاتيهية  وضع اخلطـط ، و لك عند هنبها و عليها
ان الزمـ ) ما يتطلبه ؛ ، مع مراعاة الذكية املواكبة هلا أواًل اأول ختا  القرارا  او

 ..جملتمع ا ، وما يرتتب عل ( واملوقف كان وامل
 واألنشــطة ، ســوات كــان املعــين يشــمل خمتلــف املســتويا    طبيعــة احلــالوا       

  ..كمؤسسا  أو مشاريع ، أو شخ  معنوي و جمتمع أ ردفك شخ  حقيقي
من الن  املبار  املتقدم ، اخلطة الرتاوية املباشرة  بنستمد مما أيضًا جانبو        

واملؤسسـا   مـع اجملتمـع   ( احلـدث  ) لبنات شخصية ومسـتقبل وتفاعـل   وأهميتها 
املعـين اهـا ، أو الـداخل ضـمنها اشـكل مباشـر أو غـري        لـف األنشـطة   وخمتاملعنية 
 .. مباشر
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الـتعلم   ه مـن تضـمن ، ومـا ت لرتايـة  لويكون مشوهلا علـ  ؛ التمهيـد السـااق           
 ةاملنشِّـط وأدواته العاملـة و ، ااألدب ، وتنمية وتطوير وصقل القدرا  والتعليم 

 (احلدث)، ملعرفة ما مرتز اه والتحسس مبهريا  احمليط والقدرا  لألحاسيس 
 ..خطات عن هيع أنواع اإلحنرافا  أو األ

وتؤثر عل  النفسية األفكار امللوثة أو املنحرفة ،  أو تتداخل كي ال تدخلول      
 ..اجلرائم وفة هاهه صوب األعمال املنحراوهعل وامليول واحلرا  ، 

للفكـر املنحـرف    Fanaticism التعصُّـب  ، ال تـؤدي إ   أو عل  أقل تقـدير       
ؤثر ، واـدورب يـ   لفكرة أو قضية أو شـخ   واألعم  الذي كمثل احلماس املفرط

عل  التوجها  النفسية والسلوكية للقيام اأفعال خطرة اهاب ما ميط اه ، أو مـا  
يهدد مسرية ومستقبل اجملتمع ، ومنه ما يكون مؤشرب عند الوصول إ  املنصـب  

 3.. الدولة ومؤسساتها املتنوعة واجملتمع ومؤسساته املؤثر عل  مسرية وأمن
تعليمية مبنظـور وعمـق فلسـفي ،     –إسرتاتيهية تراوية وعمومًا كمكن حتديد        

ومنهــا انــات منظومــة تراويــة عاليــة الــذكات والدقــة ، اــالتوازي مــع انــات املنظومــة   
اليت تنهط ااملواهب املتنوعة ، ضـمن اـرامج ور ى    ة الذكيةاملعرفي –التعليمية 

ريـا   التهـارب السـااقة وجم   اسـتعراض هادفة ومدّعمة تتكامل ااستفادتها مـن  
 ..استنتاجاتها عل  املستوى احمللي والعاملي 

ــمز         ــا ي ــك ، مســار االســتهااة    ومم ــؤثرا   ل ــن م ــيريا  الســلوكية  و م التغ
توجها  احملتوى املوضوعي االستفادة والتحسني من خالل للمتعلم ، ومستوى 

 ..للعوامل البيئية 
مبّسـطة وخمتصـر   سـيااي  ان، كمكـن وضـع خمطـط    من الن  املبار  املتقدِّم و        

ذب املنظومــة املســتدامة ، وتكــون هلــ يــةتكاملالؤشــرا  امل وتوضــيحي ، يتضــمن
 :كاآلتي 

                                                 
 
المصدر /  موسوعة المصطلحات اإلدارية واالجتماعية واألعما  التجارية / هاشم حسين ناصر المحنك . د: راجع  - 

 .  32ص / نفسه 
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 يبني املضمون الرتاوي العالي الذكات واالستدامة واالستمرارية(  1) املخطط 
 
مــع اـني البيئــة  خمطـط إدراكــي متكامـل جي  نظومــة اهـاب مل يعـين أّن هنــا   ممـا         

مـا يشـمل علـ   ـط اسـتهااة وتعزيـز       لية والبيئة اخلارجيـة ومكوناتهـا ، و  الداخ
 ..؛ التعلم والرتاية والتعليم  لقا تفاعلي حل

هـو  ، الرتاويـة والتعليميـة يف خططهـا    ؤسسـا   امل همنـ  ا تسـتفيد مممضمون و       
ما ااخلصو  و وفاعليته يف فهم املوضوع والعالقة اني عناصرب ، التعلم املنطقي

املتلقِّــي ، وهــو اهلــدف واحملــور األساســي ( احلــدث )  ه الشــخ خل ضــمنيــد
 ..املستقبلي للشخصية احلضارية ،  والبنات احلضاري واستدامته واستمراريته 

العــالي الــذكات والدقــة ، اتوجيــه  النظــام الرتاــوي  وكمكــن مــن خاللــه انــات        
األدات  –كســة علــ  التنفيــذ اإلدارة الرتاويــة ، املدعومــة االكفــاتا  العاليــة املنع

هية ثقافـة  إسـرتاتي  قـويم العالي ، وما ممله من االسـتدامة واسـتمرارية العطـات ا   
التماسـك الرتاـوي    النظام مـن أسـس  يبين وما ، واالاتكار  زالتمياجلودة العالية 

 ..  املعريف –والتعليمي 
يف مواقــع ع اجملتمــدورب تراويــًا ، لكــي ال يفقــد  دثمحايــة احلــ الاــد مــنو       

النتيهـة  ، وواقـدراتهم  ْستـُهــِني اهـم   أاحلياة ، فكم مـن أحـداث    العطات ودعائم

َ ْلُب 

اْلَحَدِث 

ْرِض َكاأَل

 اْلَفاِلَيِة

َما ُأْلِقَي 

ِديَها 

ِمْن 

 ٍءَشْي

 َ ِبَلْتُه

َ ْبَل َأْن 

َيْقُسَو 

 َ ْلُبَك

َوَيْ َتِدَل 

 ُلبَُّك

ِلَتْسَتْق

ِبَل ِبِجدِّ 

َرْأِيَك 

ِمَن 

 اأَلْمِر

َما َ ْد 

َكَفاَف 

َأْهُل 

التََّجاِرِ  

ُبْدَيَتُه 

 َوَتْجِرَبَتُه

َ ْد 

ُكِفيَت 

َمُؤوَنَة 

 الطََّلِب

ُعوِديَت 

ِمْن 

 الِجِع

 التَّْجِرَبِة

اْسَتَباَن 

َلَك َما 

ُربََّما 

َأْظَلَم 

َعَلْيَنا 

 ْنُهِم

 

َأَتاَف ِمْن 

َذِلَك َما 

َ ْد ُكنَّا 

 َنْأِتيِه

َباَدْرُتَك 

 َدِ ِباأَل
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زخـر  و،  عل  قويم الرتاية املبينلشخصي ، النبوغ العالي ، أظهروا اتواصلهم ا
 3..العلمية واملعرفية ريخ اآثارهم التأ
ل وصف والتحليواطبيعة احلال ، فإن هذا النظام الرتاوي ، يعتمد عل  ال         

ْرِض اْلَخاِلَيـِة َمـا ُأْلِقـَي ِفيَهـا     َوِإنََّما قأْلُب اْلَحَدِث كأاألأ) ؛ مبدأ  عل  ةاملبنيواملعاينة 
 ..(  قأِبلأْتُه ٍت ِمْن َشْي

جيمـع اـني    ه ويبتعد عن مـا قلبن يقسو ، أ( احلدث ) عليه أخطر ما يكون و       
 .. قويم الفكر اناتطبيعة ا ومنه ما يتعلق،  العقل والعاطفة والتحسس

ومـا يلحـق مـن مرحلـة     ، ( َوَيْشـَتِغَل ُلبُّـكأ    )متمثلـة ضـمن ؛   عقبه مرحلة وت       
ومـا متـرُّ احليـاة     صـوب احليـاة ،   اـالفطرة املتفـت   أو احلـدث   فتـ  ستقبال عقل الا

من البيئة ؛  هيلتقطو يعيش معه ماومنحرفها ، وهيلها وقبيحها ، و قوكمهاأمامه ا
 .. من التصور الفكريويلتقطه  هصادفياويًا ونفسيًا ، فضاًل عن ما تر

ــك         ــوي   وكــل  ل ــامج الرتا ــه، المن ــة ال وفلســفته هدف ــة أو  فتــ محاي محاي
ســتقاللية  اانــات  محايــة  ، والفكريــة ( ا  الفريوســ ) تهديــدا  ؛  احلــدث مــن  

، صانتها الشخصية التدرجيي واملتواصل عل  أساس التوجيه اقويم األفكار وح
 ..الفريوسا  الدخيلة من  تهماياأنظمة وارامج حل احلاسوب دعمكما ُي
احلصـانة الفكريـة   ما مملـه مـن   ونظامه املفتوخ ، املشرع اعد هذا الوعي وا       

 :  هلوق اإلمام  الذكية والعقالنية ، أعقب
 ( ِلَتْسَتْقِبَل ِاِهدِّ َرْأِيكأ ِمَن األأْمِر )

الرسالة وحمتوياتها وأهدافها ، وما يتم استقباله مـن جمريـا    : يمز هنا مما         
أمن املعلومــا  ، والتمييــز  اــعي لــواوســتعدادا  الاملعلومــا  اخلارجيــة ، وا 

وإشـباعا   وأدوار ما حتملـه مـن قـدرا     معرفة وأساليب اختيار املعلوما  ، و
 .. اتية وموضوعية ومنافع 
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ــه            ــإّن  فضــاًل عــن مــا تقــّدم ايان املــبين علــ  أســاس احلقــائق  (  اجلــّد )، ف
، املبتعد عن التهاون أو اإلستهانة ااأُلمور والغايا   واألهدافاملبتغ   ووضوخ

سـنني   سـتثمار اووإدارتـه  ختزال الوقت اال يكون  لك إاّل االذي و، واألحكام 
ُــّر  )العمر ، املعتمد  ُل التََّهـاِرِب  َمـا قأـْدَ كفأـا أ أأهْـ     )؛  ومعاينـة ومكاسـب  (  اتفك
 .. املعريف -، هذا اخلزين املعلوما  ( ُاْغَيَتُه َوَتْهِرَاَتُه

، وكمـا  (  وَنـةأ الطَّلأـبِ  ُؤفأَتُكـوَن قأـْد ُكِفيـَت مَ   ) ؛ والنتيهة احلتمية للمرحلـة          
 ..قدم والنمو والتواصل الوقت وفر  التااهلدر  مقق عدماأنه  كرنا ، 

؛ ، وااخلصـو  يف عاملنـا املعاصـر ، هـو     تخلـف  ا  المسـ اـني  من لكون         
، وعـدم  والبدايـة مـن جديـد    وإهمال أو تدمري ما مت اناتب ، والرتاجع ، ف التوق

ــام ــا    التكنوا االهتمـ ــام وتكنولوجيـ ــدان النظـ ــة ، وفقـ ــتدامة والنظيفـ ــا املسـ لوجيـ
مة ، ومنهــا املســتدا ا ســرتاتيهيســتخدام اإلاوعــدم واالتصــاال  ،  املعلومــا 

مة النتـائج ،  وسـال كـاني  اني واملاملعتمدة عل  التواصـل الزمـ   رتاوية والتعليميةال
لتسارع خط  البنـات والتقـدُّم    ة التغري اجلزئي والتغيري الكلي الداعممواكبوعدم 

اجملتمــع ولفـرد  ملختلـف األنشـطة التنمويــة اإلاداعيـة واملعرفيـة املتعلقــة مبسـتقبل ا     
 ..الدولة و

مــن اــني فهــو ، البنــات والنمــو والتقــدم  تدامة واســتمراريةاســ أمــا تواصــل        
، ومـا تتوّجـه اـه صـوب انـات      أو الـيت تتطلـع جبـدٍّ للتقـدم      مسا  الدولة الناميـة 

 ..التدريب  –جودة اخلمة املهارة وإسرتاتيهية املعرفة وثقافة 
رية احلضاري وانات الشخصية احلضا ستقبلاملل  عينطبق أما املتقدم ، فهو         

 تكراراحليلولة دون الو، (  التَّْهِرَاِة الِجَوُعوِفيَت ِمْن ِع)  ؛الذكات و الدقة العالية
،  وتراجـع انـاتب احلضـاري   ضـياع الوقـت والفـر     ونسان املؤدي إ  ضياع اإل

ر وس وأخطــرب مــا يــتم مــن هــدر اســتثمار   ،  ةكرامــالوهــدر  مــوالاألدر هــو
ــة  ــوال املعرفي ــو األم ــ     ، واحليلو ةالفكري ــل وحت ــا ، ا ــا وتطويره ــة دون تنميته ل
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قـدرا  الـتفكري والعطـات اإلاـداعي     الطاقـا  و هـدر  منهـا  و، تعويقها وحماراتها 
 3..املتفرِّد ااملواهب 

 تالحــق تكامليــة األنشــطةمــا يتطلــب مــن يظهــر جانــب آخــر ، أال وهــو  و        
،  نتاجيــةاال واملشــاريع اــني االنظمــة هاتواصــلوالــتفكري والتهراــة واخلــما  ، و

و ، هو مدخال  أو اـدايا  لنشـاط أ   مشروع معنيكون خمرجا  أو منتها  تف
 ..أنشطة إنتاجية الحقة ومتواصلة 

ملراحــل صــناعة املعلومــا  اخلــام لتكــون جــاهزة للعلــوم       كمــا مــدث           
 ..ضمن أنشطة املشاريع  وأواملعارف ، أو تدخل ضمن اخلطط والقرارا  ، 

يف املاديا  اإلنتاجية من غزل القطـن أو الصـوف ،   مثاله عليه  أو ما يكون       
 اختيـار املوديـل والتفصـيل   و نسـهها يف مشـروع أو مصـنع آخـر ،    صـباغتها و ثم 
 ..يف مشروع آخر  ةياطاخلو

تواصل الالماديا  املتمثلة يف ما مدث ِل، تتعدد األمثال والصور وهكذا         
ستيعاب وإمكانيا  وقدرا  لتطبيقها اعقبه من االفكر ، وما يضعه العلمات وما ي

علمـات  ويكامله عل  أرض الواقع ، أو ما يضعه علمات يف مرحلة معينة ليواصله 
، أو يـــتم هـــاوزب و النتيهـــة املطلواـــة مـــن اعـــدهم حتـــ  يصـــلوا إ  املبتغـــ  أ 

 ..الاتكارا  مستدامة جديدة 
للعلمـات   واملـوقفي املسـتمر   يكـان ني واملاالتواصل الزمأيضًا ما يتحقق من و       

 منـه واملسـرية  نطـالق  اإل تواصـل ، و(  ِلـكأ َمـا قأـْد ُكنَّـا َنْأِتيـهِ     فأأأَتا أ ِمْن َ )  ضمن ؛
 ..(  ْسَتَباَن لأكأ َما ُراََّما أأْظلأَم َعلأْيَنا ِمْنُهاَو ) ؛حقق  تيل

خـر  ف حقـائق أُ كشّـ تأو توالصـور ،  اأُلمـور واألفكـار    وضوختكامل واه ي       
 .. عموديالوهلا صفة التكامل اأُلفقي جوانب معينة تتقارب و أ، مكملة 
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 التكامل املعريف  -41
 ة التارخيية واآلثارية واحلضاريةضمن البيئ

  

ــا يكــون          ــة    ومم ــة البالغ ــه األهمي ــة ل ــد  ، الفاعلي ــل عن ــات تواضــعيتمث  العلم
عــن التعــالي ،   تبعــد، الــيتوالعلميــة واملعرفيــة أصـحاب اإلمكانيــا  الفكريــة  و

 تقدمي اأُلمة وقادتها ، ومن يعمل للإلفادة من خمتم احلياة ، والتعاون اني مفكر
العلـم واملعرفـة ، ليكـون امتـدادًا      من روادسبق  امم التواصل، و ناسوسعادة ال

التفريط مبـا  و االاتعاد عن اإلفراطًا عل  فضلهم وما أجنزوب ، ولرقيهم ، وشاهد
 ..اليه  جاهدوا للوصول

ــوال ،               ــنفس والســلو  املرتجــم لألق ــا ال ــد ثناي وتظهــر صــور التواضــع عن
 ..ا كـان مـوردب ، ويف أيِّ عمـر كـان     ، أينمـ والتعلـيم  والسيما ما يتعلق اـالتعلم  

 :   اإلمام أمري املؤمنني حيث يقول
،  ، فأقأْد َنظأْرُ  ِفـي أأْعَمـاِلِهمْ   يِإنِّي َوِإْن لأْم أأُكْن ُعمِّْرُ  ُعُمَر َمْن كأاَن قأْبِل )        

 ..(  ؛ َحتَّ  ُعْدُ  كأأأَحِدِهْم ، َوِسْرُ  ِفي آَثاِرِهْم َوفأكَّْرُ  ِفي أأْخَباِرِهْم
: واملأْنظأـر . ظأرة وَنظأر ِإليه ِحسُّ العني ، َنظأرب َيْنُظرب َنظأرًا وَمْنظأرًا وَمْن: النَّظأر         

ــر   ــول َن. مصــدر َنظأ ــب      وتق ــر القل ــني وَنظأ ــر الع ــْن َنظأ ــذا ِم ــذا وك ــر  ِإ  ك .  ظأ
النَّظأــر تأأمُّــل الشــيت اــالعني ، وكــذلك النَّظأــراُن ، االتحريــك ، وقــد  : اجلــوهري

وِإ ا قلت َنظأْرُ  ِإليه مل يكن ِإال اـالعني ، وِإ ا قلـت نظـر      .َنظأر  ِإ  الشيت 
 3.االقلب يف األأمر احتمل أأن يكون َتفأكُّرًا فيه وتدارًا 

، ر يـة   ربمـا تقـدم  كـ    فضـاًل عـن   هيشـمل ؛ ممـا  (  َنظأْرُ  ِفي أأْعَمـاِلِهمْ ) و          
اتفكر وتداُّر االعقل املنـتج ، وادقـة  كـات النظـرة املعرفيـة      هية الشيت وجوهرب ما

؛ التحليلية والبنائيـة والوظيفيـة والتنفيذيـة واألدائيـة     ومعرفية النظرة ، اسلسلتها 
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ــة والبحـــث   والتوافق ــاج الدراسـ ــة، وهـــي جوانـــب حتتـ ــة والتقوكميـ يـــة والتقييميـ
 .. التفصيلي ، وال يسع تناوهلا 

الدراسـة  ، وخـوض   ؛ اعـد هـع املعلومـا  وتبويبهـا    (  فأكَّْرُ )  شملوت        
دلوال  املنـتج ، ومبـ   تفكـر وتـداُّر االعقـل    والتحليل علـ  مـا جـات اـه النظـر مـن      

ق ممـا تشـمله األدوا  املسـتخدمة وأاعادهـا ، ومـا      وايانا  ومعلوما  وما يتعلـ 
شــمل الدراســة ت علــ  وفــق مــاســتنتاجا  أوليــة ، يكاملــها الســري  اتبلــور مــن ت

 ..التحصيل النظري  اليت تعقب ةدانيامليللمهريا  والتحليل 
الــيت  وأعمــق لغتهــا واســتعماالتها ودالالتهــا البالغيــة ومــا أدق املفــردا         
ري املـادي وغــ  هـاهني ، اكــال اال عمـل ال انسـيااية د ي، لتهســ ختارهـا االمـام   ا

،  ( ِسْرُ  )و (  فأكَّْرُ  )و (  َنظأْرُ  ):  ، كقوله املادي ، النظري والتطبيقي
 ( .. آَثار) و (  أأْخَبار) و (  أأْعَمال) وما يقاالها عل  التوالي ؛ 

واختزاهلـــا ودراســـتها وآلياتهـــا واســـتقرائها ونتـــائج تفاصـــيلها وهعهـــا         
ــة املضــامني ؛   ــَد دق ــها ، َجّس ــِدِهمْ  ) وحتليل ــْدُ  كأأأَح ــ  ُع ــم   (  َحتَّ ، هــذا الرتاك

 ..، املستق  من التقصي والتحقق واالستقرات املعلوماتي والعلمي واملعريف 
وهــو ممــا يــدلل علــ  أْن ال حــواجز للعمــر واملكــان والزمــان واملواقــف ،            

لة حياة التعلم والرتاية والتعليم ، وأن تواصل حلقا  العلـم  لالستمرار يف مزاو
 ..املاضي واحلاضر واملستقبل  ومسرية والتعلم جيمع اني حيثيا 

حلقا  ُتكامل اعضـها الـبعط ، وأْن   تاريخ وآثار وومما يعين أّن األجيال         
تعلــيم ، ومــا ُتمليــه اــرامج الــتعلم وال ( اإلنســانية ) ال حــواجز اــني احلضــارا   

الذكي واملستدام واملستمر ، وما تشمله من هارب اآلخر ، وأْن ال حـواجز اـني   
 ..املعارف أين ما كانت ، فضاًل عن أّن للتاريخ دروس وأخبار وِعم 

ــة اآلخــر واســتيعاب افكــارب ونفســيته وســلوكه ،              ــوات ثقاف ــّد مــن احت والا
 ..ياة ج يف كل جماال  احلواملنت –ملضاعفة االستثمار 
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ــا ،                ــة االتصــاال  وقنواته ــا  وأهمي ــة املعلوم ــ  أهمي ــدلل عل ــا ي ــو مم وه
ــا  الشــعوب واحلضــارا  ، الشاخصــة اآثارهــا      ــني ثقاف للتواصــل والتفاعــل ا
وتار هــا ، وأهميــة الرتاكــم الثقــايف ، ومــا خّلفتــه الشــعوب مــن األثــر العلمــي    

ا منها ما يتعلـق ااإلسـتفادة   ، والسيم ملعريف ، وأهمية استقرات مسرية الشعوبوا
ــامل واملســتمر         ــوي الش ــدرس الرتا ــون ال ــياحية لتك ــة الس ــياحة والثقاف ــن الس م

 3..لإلنسانية ، وهو ما ُيدلل عل  أهمية إنسانية التعامل مع احلضارا  
َاْل كأـأأنِّي   )؛  عمق واألدق حينما تكون الثروة غري املنظورة منتهة عندواأل       
 .. ( لأيَّ ِمْن ُأُموِرِهْم قأْد ُعمِّْرُ  َمَع أأوَِّلِهْم ِإلأ  آِخِرِهْمْنَتَه  ِإاِاَما 
اليت ال تقـف عنـد عتبـة معينـة ، اـل      ( ثقافة استيعاب احلضارا  ) لكونها        

اسـتنتاجية   –متتد اآفاقها الال متناهية ، واملنفتحة عل  اآلخر اتطلعا  اسـتقرائية  
ا كمكــن مــن اإلفــادة ، عنــدها يــتم اســتثمار مدروســة وواعيــة ومفيــدة اأقصــ  مــ

 ..األخروي  –الطاقا  العقلية اأقص  ما يتحقق من البنات الدنيوي 
ــا                  ــق العالق ــا  احلضــارية وعم ــتوى للعالق ــع مس ــل ؛ أرف ــا كمث ــو مم وه

اإلنسانية ، وكأنه استقرات واستدالل سلوكي للحضارا  وأخالقياتهـا ، يوجهـه   
ــة الدراســة  ــة      كــات منظوم ــة ؛ التقيمي ــل ، و كــات حــرا  منظومــة الرقاا والتحلي

الوظيفية ، والتقوكمية األدائية ، الشاملة واملتكاملة واجلامعة للعمق اإلسرتاتيهي 
 ..املنتج للحضارا  املستدامة 

 

 أهمية السياحة اآلثارية ضمن البناء الرتبوي واملعريف -45
 

ه مــن اســتنتاجا  مضــامني الــن  فضــاًل عــن مــا تقــّدم ، وممــا  لــ  إليــ         
اآلثـار ، وموقـف اإلسـالم     –املبار  ، أهميـة توجهـا  ومعاجلـا  فقـه التـاريخ      
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اإلنساني من احلضارا  ، وكيفية التعامل معها واالنتفاع من هاراها ، كهوانب 
خميـة وتوثيقيــة ومعلوماتيــة وايانيــة ومعرفيــة ، وجوانــب تتعلــق اــاملتعلم واملــادة  

ة اتساعها وطبيعة اجملتمع وآرات العلمات ، وجوانب آثارية ماديـة ،  املعرفية وسرع
متثل الوجه املـادي حلضـارا  الشـعوب ، املنبثـق منهـا مـا هـو ِعـمة لإلنسـان يف          
حياته وحتمية وجودب وحتمية موته ، وفلسفة وجودب يف هذب الـدنيا ، ومنهـا مـا    

 ..يكون حلقة وصل للمعلوما  والعلوم واملعارف 
وسـبق حبضـارته ،   تقـدم   ْنمـن فضـل مَـ   نكـارب  ونتيهته كـان مـا ال كمكـن إ            

 :امليداني والبنات واستثمار مضامني لكشف ل والتوجُّه ااالستيعاب الذكي
ْسَتْخلأْصُت لأكأ ِمـْن  افأ ، ، َوَنْفَعُه ِمْن َضَرِرِب ِرِبفأَعَرْفُت َصْفَو َ ِلكأ ِمْن كَأَد )         

 ..(  ُهلأيَنِخُكلِّ أأْمٍر 
مسـتقبل   والوصـول اهـا إ     ، واملختم املؤهِّل لتلـك املعلومـا  والبيانـا            
مطلوب وما املالئمة الدات والدوات ، ويكون املرشد إ   سبيله،  ضارياحلالبنات 
 ..ليل وتقويم لألنشطة املعنية اها ختا ها كدمن ا

ــب ؛              ــمز مؤشــر آخــر جلوان ــا ي ــة ال) ومم ــة ) و ( تحــرِّي العلمــي  ثقاف ثقاف
وثقافـة اإلدارة والصـناعة   ( ) ثقافة التعامل واالسـتثمار الـذكي   ) و ( التحسس 
، واسـتخال    َضَرروَوَنْفع ،  ركَأَدوَصْفَو اني ؛ ( ثقافة التمييز ) و ( املعلوماتية 

ــا       ــاة والســلم احلضــاري ، ويصــب تنظــيم احللق ــة للحي أقومهــا ، كمــادة فاعل
ب يف ظل إدارة رفيعة املستوى همع اني استدامة اإلستدامة واستدامة الثقافية هذ

 ..اإلدارة 
؛ وهـو كخـط شـروع ومنطلـق      ( عـد ُ  )اــ    هو ما يعـم عنـه  املتقدِّم و         

املعاينة واالستنتاج والبدائل والتمييز ، ومنه ومتقدِّم ومتواصل ، اعد االستطالع 
 ..(  ، َوَصَرْفُت َعْنكأ َمْهُهولأُه َجِميلأُه كأ َوَتَوخَّْيُت لأ ) دقة االختيار ؛

، يكمـن التنظـيم والـال    (  َمْهُهولأـهُ ) و (  َجِميلأـهُ ) واني مضـاعفة سـلو  ؛           
تنظيم يف اختيـار مسـتوى مـنهج احليـاة اـني السـلم والتحـديا  والعنـف ، واـني          
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اضــها الــيت راحــة الــنفس واســتقرارها وانســياايتها ، واــني صــعقة الــنفس وأمر  
 ..تتفاقم لتنتج األمراض العقلية املدمرة 

ــة ، وتوجهــا  البحــث العلمــي    وهــو مــا يتضــمن           ــة متكامل دراســة علمي
لوقايـة والعـالج ، قبـل وأثنـات     ملنهج ا الوصول يكون ما هومناأدواتها املتكاملة ، 
 ..عليه ، يف خمتلف مناحي احلياة  واعد اإلجناز املعّول

تكمااًل لذا  املوضـوع ، فـإن خمتـم احليـاة ، اـال حـدود ، لـذا كمكـن         واس         
 ..الستقرات كل ما ينفع الناس كمعني ال ينضب  اها جيري فيستفادة مماإل

أسـباب احنـدار وتـدهور    الكشـف عـن   ، و أعمال السااقنياومنه ما يتعلق         
 ..ا  واضمحالل وضمور وتالشي احلضاروشيخوخة 

خطـ   ، والسري يف مبا جرى عل  األمم  خبار والتفكرمن األيظهر  منه ماو        
 ..وما وصلوا إليه نوا عليه وما أصبحوا فيه آثارهم ، أي متااعة ما كا

التبحـر يف أمـورهم ،   والسـلوكيا  ، و األفعـال   مـا جـرى مـن   وهي نتـائج          
ليه إآلوا يه ، وما لعملام مبا كانوا هم هلًة وتفصياًل ، واإلتعايشم تكون املعاينةوا

 ..من أطالل احلضارا  
وكمكن إسهام علـوم عـّدة يف إغنـات هـذا اجلانـب ، منهـا ؛ علـم االجتمـاع                  

وعلم وعلم النفس االجتماعي وعلم االجتماع التنظيمي وعلم النفس التنظيمي 
 ..والعلوم املعرفية اأُلخر النفس السياحي ، 

وأفعـاهلم  وأفكارهم وأنشطتهم  اسنينهم ك األممتل مع وافرتاضية العيش         
ة امليدانيــ غمــار جولــة وجمريــا  البحــوث العلميــة مــن  العــودة، ووســلوكياتهم 

التهـــارب املهـــارا  وتلـــك  يثيـــا  وحصـــادحمّمـــاًل حب ، اآلثاريـــة –ة التار يـــ
 .. موالِعواخلما  

يــة ضــمن اقايــا مــن معايشــته امليدان  اإلمــام يؤكــد  لــك ، مــا رآبممــا و         
اـل  ، البنـات احلضـاري   مراحـل  يف خـوض  أحـدهم  آثارهم ، حت  استشعر كأنه 

نتهـ  اليـه مـن    اكمتلكه من األدوا  والعلوم ، ومتااعة ما مبا   كان استشعارب
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 يبدأ من أوهلم الذيوعمقه العمر اإلضايف امتداد حصل عل  ميزة وُأمورهم ، 
 ..لينتهي اآخرهم 

رات الذي ممل متقصي احلقـائق اصـَوِرب الواضـحة املعـامل ،     اإلستق منهو         
اسـتقطاب  أقطـاب و ذب املعايشة الشاملة لعمق الـوعي والعلميـة اجلامعـة اـني     واه

والغو  يف االستكشاف ، وما يكسب من ثقافة التميز ،  احلقائق والفرضيا  ،
مــا وشــيات ألنقــاوة اأُلمــور وا ومشوليــة اإلســرتاتيهية الذكيــة لثقافــة التمييــز اــني

، واني ما هو يضيف إضافة تراكمية ويتسع ما ينفع وما يضر كميز اني و،  ا الفه
وُيستدام ويستمر ، واني ما هو منتج ومستمر اآثارب إ  ما اعد الدنيا ، واـني مـا   

 ..يقتصر عل  احملدود واملنظور من الدنيا 
، واه يتم  لبديل املناسباختيار ا رونة يفامل، وهنا  البدائل  تظهر واذلك         

اإلختيـار ومـا    عـن أحسـن  اطبيعتهـا  ي اختيار من تلك اأُلمور عظيمها ، والتحرِّ
 التمييـز  ليـه مـن  إ مت الوصـول وحصـيلة مـا   ، نشطة يتناسب مع احلالة واملعين ااإل

 ..غمور واملاجملهول ، والكشف عن  احلقائق عن فكشوال
عل  حر  وخوف اآلاات عل   ينمب، الكشف  اهذ مواضبةوجانب من          

كمــا ، اب األجيــال املتواصــلة هــااألانــات ، وهــو مــا ينبــع مــن الــوعي ااملســؤولية  
 .. (زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون ) ؛  يتضمنه القول املأثور

 ملتطلبــا  ومــنهج سـلوكي أخالقــي ونفسـي ومبـدئي ،    بنـات الرتاـوي ؛  وال          
ومســتقبل البنــات األســري   ات الشخصــيةتنصــب يف ســالمة انــ حقــوق وواجبــا  
 ..أخالقيا  احلضارة والتواصل احلضاري واجملتمعي ، وانات 

ما وِل ويةواحلتمي للثواب عم احلياة الدنيب اإلسالم اإلمتداد الطبيعي ّدعو         
عـن كاهـل األجيـال    خمـاطر اجملهـول   تخفيـف  لمنفـذًا  احلـر    جيعـل اعدها ، مما 
 ..اعضه البعط كامل ، لُياألجيال ورة حياة وسالمة د، املتالحقة 
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 فقـي اأُل اهذا املنح  احلضاري والثقايف التوعوي ، سالمة البنات ويتواصل        
مبا فيه مـا يتعلـق ويكامـل توجهـا  وتشـعبا  ومتطلبـا         وتكامله ، عموديالو
 .. ةاديغري املواملادية حلياة ا

حتسس و،  ةالرصينخاطر مبعايري الرتاية سبق املالشايف ، ولذا كان الواقي          
وترايتهم اأرق  صور الرتايـة وأخالقياتهـا ، لكـون التعـالي علـ       ، األب اأاناتب 

، و التخـــبط فيهـــا يف منحـــرف احليـــاة أأفـــراد األســـرة الرتايـــة واألدب ، ُيوقـــع 
 .. املستقبل خماطرمواجهة تهديدا  وو
 

 مكتاب اهلل عز وجل منبع الرتبية والتعلي -40
   

والعقيـدة البالغـة املبتغـ      املوعظـة  عمـق إسـرتاتيهية   مـن آخر ينبع جانب و        
 :  قوله  مضامني الواردة يف والتحسس اإلنساني وعالجا  القلق الوقائي ،

، َوأأْجَمْعـُت َعلأْيـِه    َوَرأأْيُت َحْيُث َعَناِني ِمْن أأْمِر أ َما َيْعِني اْلَواِلـَد الشَّـِفيقَ   )       
 ..(  ِمْن أأَدِاكأ أأْن َيُكوَن َ ِلكأ َوأأْنَت ُمْقِبُل اْلُعُمِر َوُمْقَتَبُل الدَّْهِر

، وخصوصـيتها وخصوصـية املعـين اـاألمر ،     ( رأيـت  ) وما املنظـور يف ؛           
وفلسفتها الوظيفية واألدائية والسلوكية ، إاّل اجلامع لعمق إنسـانية األاـوة ، ومـا    

سـس اإلنسـاني يف خضـم النصـ  واحلـر  علـ  الصـالخ        حتمله من عمق التح
السااق والالحق لإلصـالخ ، يعـين السـااق لوقـوع املنصـوخ ااخلطـأ واالحنـراف        
الفكــري والنفســي والســلوكي ، والالحــق نتــاج ونتــائج اإلصــالخ املــؤدي لبنــات  

 ..وعودة تنشيط فاعلية الصالخ 
ظـرف ُمـْبهم   : َحْيـُث   ، و(  َنـاِني َع )و (  َرأأْيـتُ ) اـني ؛  ( َحْيُث ) وتتوسط        

 ( .. َما َيْعِني اْلَواِلَد الشَِّفيَق( ) ِمْن أأْمِر أ ) الذي جيمع اني ؛ ،  من األأْمِكنِة
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ــك أي أأخــاف   و         ــِفق علي ــا ُمْش ــو أن يكــون    . أن ــفأقة وه ــفأُق أيضــًا الشَّ والشَّ
اخليفـُة مـن   : شَّـفأق والشَّـفقة   وال .الناِصُ  من ُالوِغ النُّْص  خائفًا علـ  املأْنصـوخ   

 3.الناِصُ  احلري  عل  صالخ املنصوخ : والشَِّفيق . شدة النص  
 :  اإلمام حيث قرن، االغة القول عمق نظر دقة واو        

  ؛ هـو  ( العمـر  ) و،  مصدر أقبل يقبل إ ا قـدم الذي هو  (مقبل)العمر اـ
  ..حلياتيةااحملدودية انفع الذا  ومن حوله ما يعين وما ي

  ؛ يكـون ال حمـدود   ( الدهر ) و  الذي يعين مستقبل ،( مقتبل)والدهر اـ
كمــر ولعامــة املخلوقــا  ، كمـا هــو عليــه يف جمــال العمــر ، فيكـون الــدهر   

سـلوكياتهم ،  يشمل تنوع أفكارهم ونفسياتهم وإهااًل ليشمل اجلميع و
 ..( َوَنْفٍس َصاِفَيٍة  ، ُ و ِنيٍَّة َسِليَمٍة )؛ ما يبن  عل  من كان  إهالهو

النفس الصافية ، ووالنية السليمة ، السالمة  ؛ وال يكون كل هذا و ا  من        
 ، إاّل حينمـا يـدخل  الـذي ال شـائبة عليـه     املطلـق  الصـفات احلقيقـي  وما حتمله من 

 :ضمن ارامج تراوية وتعليمية راسخة املبادئ ، وخطوا  البنات التعليمي 
ــهِ  َوأأْن )         ــاِب اهلِل َعــزَّ َوَجــلَّ َوَتْأِويِل ــيِم ِكَت ــِدَئكأ ِاَتْعِل َوَشــَراِئِع اإِلْســالِم  ، أأْاَت

 .. ( ، ال ُأَجاِوُز َ ِلكأ ِاكأ ِإلأ  غأْيِرِب ، َوَحالِلِه َوَحَراِمِه َوأأْحكأاِمِه
 اخلطط والتطبيقا  البنائية الشاملة واملسـتدامة واملسـتمرة والفاعلـة    لكون         

 إ  ةهوجِّاحلياة وتراكمها ، وامتدادها عل  مدى احلياة ، وامل –ملكارم األخالق 
، ومنهـا مـا تكفـل اـاحتوات احلاجـة وتوجيههـا        األخرويـة  –الدنيوية  سبلال أقوم

 ..اأسلم سبل اإلشباع واملنفعة املستدامة 
الـنفس   مبا يف الدواخل مـن قـويم  ، للبنات السليم  سلوب الوقائيألفيكون ا       

عرفة احلّدين القويم واملنحرف ، لينبعث منها مبو تلوث الفكر ، إلاعاد شوائب أ
ل القويم ، املبين عل  النيـة السـليمة ، الـيت هـي االتأكيـد سـبيل       فعو الالسلو  أ

، املسـتق  ممـا هـو أنقـ       نسـاني للهداية القوكمة اليت ينبعث منها  لك السـلو  اإل 
                                                 

 
 ( .شفق ) ضمن كلمة / سان العر  ل/ ابن منظور  - 
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ومـا  ، القـرآن الكـريم   اكتـاب اهلل تعـا  ؛   تمثـل  امل، و مرشـد  وأسلم قوموأ فكر
، ومنـه  اهـاب  اتـه واآلخـرين    امـي اإلنسـان مـن نفسـه     مـن تشـريعا  حت  جات فيـه  

 ، والوقايـة ممـا مـيط اـه ، مـع اتبـاع أسـاليب العـالج        ممي البيئة اكل تفاصيلها 
 ..فيه حق جهادب مكن عالجه ، وجياهد ما ُيكل ل
 

 ياة الرتبوية والتعليميةالتوازن بني متطلبات احل -42
  

ومن اني خماطر التوجُّه اإلنساني واملـنهج الرتاـوي ، حينمـا ختـتلط األمـور              
وتتشااه االر ى واألهوات واآلرات ، فيختلط احلق االباطل ، ويدخل اإلنسان يف 
الشبها  ، وعنـدها يتوّجـب االسـتنارة واالستشـارة مـن موثـوق املصـادر وَمـْن         

 ..احلق لإلسرتشاد اه واتوجيهاته  َحِمَل لوات
ورمبا ممل لوات املبادرة أشـخا  أو مؤسسـا  حكوميـة وغـري حكوميـة              

هـذب املسـؤولية   أعبـات  ورمبـا تشـمل حتمـل    لكشف عن احلقائق ، واتباع احلـق ،  ل
تنفرد وتستقل اـذاتها ، أو تشـرت  اشـكل ثنـائي أو     قد العظيمة ، حلقا  عّدة ، 

دأ من الـذا  ، ومـرورًا ااألسـرة واجلماعـة واجملتمـع والدولـة ،       أكثر ، واليت تب
لتنســـيق والتنظـــيم الفكـــري ولكـــلٍّ نصـــيبه يف مســـك زمـــام مبـــادرة التوجيـــه وا

ــرامج وخطــــط وقــــرارا  ، وسياســــا    والرتاــــوي ــا  اــ ــا كانــــت هنــ ، ورمبــ
وإسرتاتيهيا  ، واهتماما  ورصد أموال عظيمة ، ختدم هذا اجلانـب ، لكـون   

هـا  والتـوازن والبنـات الثقـايف والرتاـوي والتعليمـي ، مـدد مصـري         طبيعة التوج
 .. مكانة اجملتمعا  والدولومستقبل و
وألهمية وخماطر  لك ، كانت ثقافة املبادرة األاوية لـدى أمـري املـؤمنني                

 :تتهّل  عند قوله  اإلمام علي 
ْخَتلأَف النَّاُس ِفيِه ِمْن أأْهَواِئِهْم َوآَراِئِهْم اكأ َما ُثمَّ أأْشفأْقُت أأْن َيْلَتِبَس َعلأْي)           

 ( . ِمْثَل الَِّذي اْلَتَبَس َعلأْيِهْم
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 : ضمن املفاهيم احلديثة ، ومما يتضمن القول املبار  هو            
 .. هندسة الفكر لدى احلدث قبل أن ختتلط أو تلتبس عليه األمور  -

املتقدِّمة أعمارهم علـ  عمـر احلـدث ،     إعادة هندسة الفكر لدى الناس -
ْخَتلأــَف اَمــا ) واملتكــون لــديهم مــن الفكــر املنطبــق عليــه الــن  املبــار  ؛ 

 3( .. النَّاُس ِفيِه ِمْن أأْهَواِئِهْم َوآَراِئِهْم
؛ حتمــل الكــثري مــن املعــاني  (  أأْشــفأْقُت) وفضــاًل عــن مــا مت  كــرب ، فــإّن           

الناِصـُ  احلـري    : والشَّـِفيق  حرصـت ،  ين ؛ خفـت ،  واملضامني ، منهـا مـا يعـ   
، وانات نفسي  وحتمل املضامني الفكرية والوعي املناسب ، عل  صالخ املنصوخ

 ..، والسيما األب الناص  وأخالقي ، ومنبعث سلوكي مستدام 
 :الطبيعي والصحي السوي ونااعة من اخلوف (  أأْشفأْقُت) وفلسفة         
  (َس َعلأْيكأ أأْن َيْلَتِب )ئة الداخلية لإلنسان ، مبا فيـه انـات   البي لذي يشمل؛ ا

وانات الشخصية وانات منظومة العالقا  ، ومواقع القوة والضغف  الفكر
 ..هلذب الشخصية مبا فيها البلورة الرتاوية ؛ الفردية واجلمعية 

  ( ْخَتلأَف النَّاُس ِفيِه ِمْن أأْهَواِئِهْم َوآَراِئِهـمْ اَما  )البيئـة اخلارجيـة    تشـمل  ؛
وتكويناتهـا وعواملـها ، ومـا تكـون فيهـا مـن مـواطن فـر  وتهديـدا           
وحتــديا  وخمــاطر ، وانــات الشخصــية اجملتمعيــة والتنظيميــة ، ومــا يكــون 
عليه السلو  ، وتعـدد مـؤثرا  السـلو  الفرديـة واجلمعيـة واجملتمعيـة ،       

اجملتمـع   الرمسية وغـري الرمسيـة ، ومـا يرتتـب مـن توجهـا  مؤسسـا        
املــدني ، ومــا مكــم مــن ر ى ورســائل ، وتعزيــز التوجهــا  يف ضــوت    

 ..الغايا  واألهداف ، وما يسهم اجلانب الذاتي واملوضوعي 

  (ِمْثَل الَِّذي اْلَتَبَس َعلأْيِهْم  )   ؛ وهو أخطر حلقة هاعية وجمتمعيـة تبلـور
ليمي ، ومنـه  الرأي العام ، وتهدد البنات الفكري والثقايف والرتاوي والتع

                                                 
 
 ..هناف للمؤلا بعض المؤلفات الفاصة بهذا الموضوع  - 
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تهدد انات الشخصية احلقيقيـة املتمثلـة اـالفرد ، وانـات الشخصـية املعنويـة       
 ..املتمثلة ااملؤسسا  أو املنظما  احلكومية وغري احلكومية 

، يف كيفيـــة التحليـــل املوضـــوعي أو   (  اْلَتـــَبَس َعلأـــْيِهمْ ) ورمبـــا يكـــون           
زمانيـة  الظـروف  التااعـة ، و الستقلة واملعوامل ا فيه ما يتعلق اال، مباإلسرتاتيهي 

وقفية ، كما هو عليه يف ظروف وأزما  احلرب ومـا اعـد احلـرب ،    املكانية واملو
النفســية وعالجاتهــا والوقايــة منهــا ، ويف األزمــا  الفكريــة ووأزمـا  احلــروب  

االقتصــادية ومــا اعــدها ، ويف األزمــا  األخالقيــة ومــا اعــدها ، ويف األزمــا    
العدالــة ومــا اعــدها ،  –عليميــة ومــا اعــدها ، ويف أزمــا  السياســة الرتاويــة والت

 .. وأزما  كل  لك وضغوطاتها النفسية والسلوكية وآثارها اجلانبية واجلوهرية 
ــدات إ  وال يكــون اإل         ــويم  اســتقامةهت األفعــال والســلو  ، إاّل الفكــر  وق
معاجلتـه  الـذي يتطلـب   ام احلـر اينـه واـني   ز يـ ميتالتعلـم احلـالل وسـبله ، و   ثقافة ا
أو و ســلوكه الشــرع فعلــه أ جــّوزإ  مــا  االسرتشــاده ، واــاحلالل يـتوقِّــنبــه وهو

 ..احلقوق والواجبا   ، وااحلالل محايةاكتساب حماسنه 
 للحد من مساحة تمييزالاحلالل ، و ومزاولة يف تعليم  اإلمام لذا حث        

  ..ستقبلية ة واملمن شرورب وآثارب اآلنيماية واحلاحلرام 
يكــون  احلالل ومتييــزب عــن احلــرام ، هــذا العــامل الــذي ال حــدود لــه ،  واــ       

مـا أمـر اهلل اـه ، وهـو مـا يبعـد عـن الصـراع الـداخلي واخلـارجي           الوقوف عند 
 ..منهج واض  لديه ثقافة وال اليافع الذي ال الفرد لإلنسان ، واالذا  ، 

والصـراعا  والتضـحيا    اخلـارجي   يطاحملاصطدام هنب اإليكون اذا و        
  ..احلرام االباطل ، واحلالل ااحلق يلتبس  حينما ال، وهدر الطاقا  والقدرا  

، انـه  إاخلشـية أو اخلـوف علـ     ووحرصـه   موقـف األب وفلسـفة  وار يـا  و         
مـيالن الـنفس إ    رى مـن  جيـ وما أهوائهم ، فيه من ف الناس  ختالا ىحينما ير
مـن  لـك    اآلراتتضـمن  ت داعية الشـرع ، ومـا   من الشهوا  من غرياه ما تستلذ 

لتـبس علـيهم مـن جـرات تلـوث أفكـارهم ،       ي ، مبـا حنراف النفسي والسـلوكي  اإل
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هــا ، الشــبها  فيرى مــن هــمــا خــتالط احلــق االباطــل ، واحلــالل اــاحلرام ، واو
بــه مــا يتطل، ِلوضــبطه ، وهــي رســالة لكــل اآلاــات  أحكــام  لــك وماتتطلبــه مــن 

 ..اشكل عقالني  اإلشفاق أو اخلشية عل  أانائهم
ــْن      )           ــْن َتْنِبيِهــكأ لأــُه أأَحــبَّ ِإلأــيَّ ِم ــاُم َ ِلــكأ َعلأــ  َمــا كأِرْهــُت ِم فأكأــاَن ِإْحكأ

 ..(  ِه اْلَهلأكأةأاآَمُن َعلأْيكأ   ِإْسالِمكأ ِإلأ  أأْمٍر ال
تيعاب وقــوة اإلقنــاع يف مــنهج  ظهــر األهميــة البالغــة للــوعي واإلســ توهنــا         

هاب مـا ينفعهـا حتـ  وإن    االتوجيه اقيوم الفكر وسبله املالئمة ، وتطويع النفس ا
تطلب اإلجبار ، للحيلولة دون التسليم ألمر حمدد ، فيـه اإلنصـياع واإلستسـالم    

 ..فقدان الذا  وتوازن الشخصية تشويه وإ  اهلال  املؤدي والضياع و
 لــك إاّل اــاإلدارة الرتاويــة املســتوعبة إلســرتاتيهيا       تســاعا وال يكــون        

املواقف واستقرات احلرا  البيئي وعوامل التغيري وتهديدا  ما جيري مـن تفشـي   
أنـواع وأشـكال اجلهـل ، كمـا مصــل يف عاملنـا املعاصـر مـن تغـيريا  معلوماتيــة         

 ..املسيطر عليها متسرعة ، وما يتهدد من االنفتاخ والعوملة املعاصرة وآثارها غري 
وتظهر مصطلحا  ؛ االقتصاد الرتاوي ، واجلدوى الرتاوية ، والتماسك          

الرتاوي ، ومتطلبا  العصر الراهن من ؛ سياسا  وخطط وارامج تراوية حتمل 
 ..اجليل  –ثقافة التعاون املشرت  ، ودراسة لغة العصر 

راعا  اـني األجيـال ، وهـي    مبعن  أن هنا  أفعال وردود أفعال وتوالد ص       
تتطلب اإلهتمام ااملنطقة املشرتكة املتفق عليها ، وما حتققه من إلتقات ، ومنها تتم 

االقتصاد الرتاـوي  ) الدراسة والتحليل واملعاجلا  ، واالتفاق عل  انات منظومة 
، وجانــب منــه ؛ املعلومــا  ومســتهداتها واختزاهلــا وســبل الســيطرة  ( الــذكي 

ع قاعدة معلوما  وايانا  ختصصـية مبواـة ومسـتثمرب اشـكل     وض عليها ، ودقة
، واختــزال الوقــت واملكــان ، واملــوارد البشــرية ورأس املــال املعــريف ،   مناســب

التعليميـــة ومســتلزماتها ، واســـتثمار جانـــب   –وســبل انـــات الصــناعة الرتاويـــة   
 .وما إ   لك .. االتصاال  واإلعالم الرتاوي والتعليمي 
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ر اعط الفهوا  الرتاوية ، أفضل من الفضاتا  الرتاوية اليت تفقد وظهو       
ــا اإلدارة الرتاويــة الســيطرة والتوجيــه الرتاــوي ، والســيما منــه مــا يتعلــق          فيه
ويتكامل مع رقااة التقييم الـوظيفي والتقـويم األدائـي ، ومـا يـدخل مـن جـودة        

 ..تها املستمرة املدخال  وحت  جودة املخرجا  واملعلوما  املرتدة ، واستدام
وهــو مــا يشــمل كــل مــا يــدخل ضــمن املنظومــة الرتاويــة مــن  ا  الفــرد            

واألسرة حت  الوصول إ  أعقد املؤسسا  الرتاوية ، ومفتاحها يبـدأ ويتكامـل   
، فأَعِهـْدُ    ، َوأأْن َيْهـِدَيكأ ِلقأْصـِد أ   َوَرَجْوُ  أأْن ُيَوفِّقأـكأ اهلُل ِفيـِه ِلُرْشـِد أ   ) من ؛ 

 .(  لأْيكأ َوِصيَِّتي َهِذِبِإ
منهـا ؛ ثقافـة    مـة ثقافـا  ؛ نظريـة وتطبيقيـة ،    ومما كمكن استنتاجه مـن منظو         

ــة      ــة الرتاوي ــة احلري ــوي ، وثقاف ــات اســتيعاب األدوار وتبادهلــا الرتا األدوار و ك
الذكية املبنية عل  اإلكمان ، وثقافة روخ الرتايـة الدكمقراطيـة واالختيـار الـذكي ،     

ثقافة املرونة الرتاوية الذكية اليت ال تتعارض مع القـيم واألخالقيـا  ، وثقافـة    و
ــالمة  األخرويــة ، وثقافــة   –التحســس الرتاــوي اــالرا  واخلســارة الدنيويــة     س

 .وهكذا .. التضامن وروخ الفريق الرتاوي الواحد 
ذكي ت ثقافــة التحســس واملســؤولية املشــرتكة ، وثقافــة اإلكمــان الــ لــذا كانــ        

ومتاسـك   قـوة ) الرتاـوي ، ومنـه    –ادايته التنموية هو الذكات العـاطفي   الرادع ،
إسـتمداد التوفيـق مـن اخلـالق عـز      كنـه  ،  ( َوَرَجـْو ُ ) ضمن ؛ ( اخلطاب  ورفق

الرشاد واهلداية واإلستقامة ، من أجل انـات قـوة   الرشد وتباع سبل اوجل عل  
 .. ، ومنها الشخصية الرتاوية الشخصيةومتاسك 

، ، ودور علـم الـنفس الرتاـوي    ما يتعلق ااألاعاد النفسية والسلوكية  منهو        
، وهداية القصد الـذي ال إحنـراف فيـه ، واإلسرتشـاد اـه       ةستقاماالالذي يدعم 
 ..، مبستمدا  احلكمة  املستقطب واحملفِّز الستثمار الرشد احلقعل  طريق 

قـوة  يا اـين كـل مـا قلتـه مـواطن      : قول ي  وخمتصر مبّسط ، كأن اإلمام        
وتتسـع فهـوا  الضـعف ، وتفقـد السـيطرة      أمـام اإلنسـان   وستتفاقم ، ضعف و
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حت  عل  نفسك ومستقبلك املنظور وغري املنظور ، واه تكون مؤّهـل للضـياع ،   
، ومنهـا ثقافـة   العقـل   –تتوجـه اصـالخ الرتايـة    إ ا مل تكن هنا  ثقافة مسـتدامة  

 ..داية والتعاون املشرت  التحسس الرتاوي واهل
ــام ويضــيف         ــوي     اإلم ــات ، و اصــور التحســس األا ــاب األان ــتمد ه مس

احلر  عل  استقرارهم النفسي املنبعث أو املبين علـ  قـويم الرتايـة ، واحملقـق     
 ..ملنفعة  وي العالقة  السلو  القويم

َيا ُاَنيَّ أأنَّ أأَحبَّ َما أأْنـَت   ْعلأْماَو )؛  اذلك تكون املفاتي  الرتاوية العظيمةو        
 ..(  آِخٌذ ِاِه ِإلأيَّ ِمْن َوِصيَِّتي َتْقَوى اهلِل َواالْقِتَصاُر َعلأ  َما فأَرَضُه اهلُل َعلأْيكأ

أصـدق وأقـوم مقومـا  الفكـر ،     اسـتعانة  لإل ،  السـلو  اتقـوى اهلل  اهاب و       
مـع أي  ، اجتمـاع تقـوى اهلل    عـدم  فمن البديهيلبنات أقوم النفس والشخصية ، 

 ..و سلوكي احنراف فكري أو نفسي أ
 التقوى نكولمتيل إ  السوت ، وأية نية قلقة و ال ال اجتماع اني تقوى اهلل        

ا  ، ومـا فرضـه   األقوى واألثبت واحلائل دون الوقوع يف شر  اإلحنرافالرادع 
؛ املنظـورة  مـن كـل العلـل    وإكسـري احليـاة   جرعا  من الدوات الشـايف   كمثلاهلل ، 

ــور   ــري املنظ ــا وغ ــان ، ويف     ةمنه ــة لإلنس ــا احلياتي ــل اهاهاته ــا )، واك ( التعريف
  3:للهرجاني ، ورد اأن الفرائط تقسم عل  وجهني هما 

 ( فرض عني  )         املتمثـل مبـا يلـزم كـل شـخ  إقامتـه ، وال يسـقط عـن ،
 .. اوحنوهوالصالة قامة البعط ، كاالكمان البعط اإ

 أي مـا يلـزم هيـع املسـلمني إقامتـه      ( فـرض الكفايـة   )اآلخـر   الفرض ،
 ..كاجلهاد وصالة اجلنازة  ؛  ويسقط اإقامة البعط عن الباقني

وأقول رمبا يكـون هنـا  فـرض ادايتـه فـرض عـني ، ويكـون عنـد                 
االستهااة له فـرض كفايـة ، كمـا مصـل ملواجهـة خمـاطر علـ  مسـتقبل         
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اوجهه وجاهد ما يكفي الردع واحلماية سقط ف البالد والعباد ، فإن وق
 ..عن اآلخرين  وجواه

    ، الفـرض أساســًا مــا ثبــت اــدليل قطعـي ال شــبهة فيــه ، ويكفــر جاحــدب
 ..ويعذب تاركه 

مـا  : والفأـْرُض   .أأْوَجْبُتـه  : فَرْضت الشيت أأْفِرضه فأْرضـًا وفأرَّْضـُته للتكـثري    و       
؛ وفــرائط اهلل  .ك ألأنَّ لــه َمعــاِلَم َوُحــُدودًا أأْوَجبــه اهلل عــّز وجــّل ، مســي اــذل

حدودب اليت أمـر اهـا ونهـ  عنهـا ، وكـذلك الفـرائط اـاملرياث ، والفـرض مـا          
وأيضـًا يعـين مـا    ، أوجبه اهلل عز وجل ، مسِّي اذلك ، ألن له معـامل وحـدودًا   

  3.. وجبه سبحانه وتعا أ
 رفـع تواصـل  وترسـيخ و  استقطابيتم اوترسيخ ووضوخ معامل الفرائط        

علـيهم  )نبيـات والرسـل   األ ، مبـا اّشـر اـه   والثقافة الفقهيـة  بنات العقائدي المستوى 
، ترسيخه من اعدهم ( عليهم السالم ) وصيات األما واصل و، ( السالمالصالة 
 ..نتهج سبيلهم من الصاحلني اومن 
خــذ اســالمة األ  اإلمــام التوجُّــه الســليم للبنــات العقائــدي ، خصــ  وا       

ــة     مصــادر الفكــر وآلياتــه وحراكــه ودعائمــه ، واألخــذ اتــاريخ الفكــر ، أو اواا
 :اكم الفكري ، وتواصله املستدام الرت
، َوالصَّـاِلُحوَن ِمـْن أأْهـِل     وَُّلـوَن ِمـْن آَااِئـكأ   َواألأْخُذ ِاَما َمَضـ  َعلأْيـِه األأ   )          

 . ( َاْيِتكأ
تيهية حضــارة ، همــع اــني األســباب والنتــائج ،  وعنــدب كمكــن انــات إســرتا        

احلضـارة   –ليكون اعضه يبين اعضًا افكر معلوماتي تقين معاصر  جيمـع اجلعـل   
 :كية املستمرة ، وجانب منه كمكن هعه عند املخطط املبسط املختصر ااحلر
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 احلضارة -مبّسط يبني اإلنسان املستقبل اذكات اجلعل (  4 )خمطط 
 
 اآثارهـ مسـتوى  ، و ةالعظيمـ  ةاإلهليـ الرسـالة  منهـاج  ما مضـوا عليـه مـن    و         

 : اإلنسانية وحراكه القويم نفسدواخل اليف البنائي 
 ( فأِإنَُّهْم لأْم َيَدُعوا أأْن َنظأُروا ألأْنُفِسِهْم كأَما أأْنَت َناِظٌر )

ــني ؛           ــُروا) وتوجهاتهــا ا ــاِظٌر) ، (  َنظأ ــا  لقــويم ت(  َن ــة وآفاقه نميتهــا الفكري
 ..الواسعة والشاملة واملتكاملة 

مل يرتكـوا النظـر    ؛ املبـار   هذا القولمضمون لشيخ حممد عبدب يف ا ىوير        
ثم ردتهـم آالم  ، اعني ال ترى نقصًا وال حتذر خطرًا ، يف أول أمرهم ، ألنفسهم 

عــن عمــل مل  وإمســا  أنفســهم ، التهراــة إ  األخــذ مبــا عرفــوا حســن عاقبتــه 
 3.. يكلفهم اهلل إتيانه

أن يقتصـر علـ  القيـام اـالفرائط ، وأن يأخـذ       ، فريى ان أاي احلديدأما ا       
اسنة السلف الصا  من آاائه وأهل ايته ، فإنهم مل يقتصروا عل  التقليـد ، اـل   
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فقـد نظـروا ألنفسـهم كمـا ينظـر      ، ، وتأملوا األدلة وفكـروا فيهـا    نظروا ألنفسهم
سان لنفسه ليخلصها مـن مضـرة عظيمـة سـبيلها أن تقـع اـه إن مل ينظـروا يف        اإلن

فة اهلل ، واخلوف اخلال  منها ، وهذا هو الوجه يف وجوب النظر يف طريق معر
  3. من إهمال النظر

منـه  الدليل الشامل ودقة النظر وتفحُّـ  الفكـر ،    ؛  اإلمام قوليبني و        
عم الزمن املمتد ، وما يتطلبه مـن األمـور   اللي واستداستقرائي  توجهما يكون ا

هــو مــا  و، ومــا هــو كــائن أوتطوراتهــا والتواصــل العقالنــي اــني مــا هــو مــاٍض  
يكـون  ، و مواملسـتقبل احملتـ  مـا هـو يكـون يف قااـل األيـام أو      مواكب لألفـراد ، و 

 .. ةاضيمن األزمنة املاتهاوزب 
 

 الاحلياة الرتبوية والتعليمية وتواصل األجي -48
  

والبنـات احلضـاري وشخصـية وقـوة      الشـاملة ،  واهذب العموميا  اإلنسانية        
 ..(  َوفأكَُّروا كأَما أأْنَت ُمفأكٌِّر )؛ ترتتب صورة ، املسلمة اقيم السمات  شخصيةال

ــيت  :  الفأْكــُر والِفْكــرُ           ،  التَّفأكُّــر اســم الــتَّْفِكري  ، و ِإعمــال اخلــاطر يف الش
  . كُّر التأأملالتَّفأو

امتــدادها التــار ي ، عمــق وتبقــ  آليــة وتطــور الــتفكري اإطارهــا العــام و         
يدعمه وجيـري ضـمن مسـتحدثا  األدوا  ومراحـل انتقـال العلـوم واملعـارف        

م ، وما جيري من انتقاال  اوسائل التعلم والرتاية والتعليم والتـدريب ،  كأواحِل
 ..ة ، وانات التفكر الفردي واجلمعي واجملتمعي مبا فيها االستقرائية والتهريبي

منه التفكري املبين عل  أساس عدم االزدواجية يف طلـب العلـم واملعرفـة    و        
ومـا  واحلكمة ونتاجه احلديث واملستهد ، مبعنـ  عـدم تكـرار مـا جـرى وجيـري       
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ه اع اجلهد والوقت ، ال التوجُّه اتكاملية توقيتا  املطلـب ومواقعـ  يضيؤدي إ  
الذكيــة واملســتدامة ، وتوجهاتهــا التقييميــة الوظيفيــة والتقوكميــة  املنتهــة ومواقفــه 

أسـاس اآلثــار   املـبين علـ    األدائيـة املسـتمرة العطـات اإلنسـاني واألخالقــي علـ      
األخروية ، ليكون حقـًا رأس املـال الفكـري اآفـاق تصـورا  اخليـال        –الدنيوية 

 .. وااتكاراته واستكشافاته واخرتاعاته  مبواهبه النافع العلمي اإلنساني املبدع
،  ْخـِذ ِاَمـا َعَرُفـوا   ُثمَّ َردَُّهـْم آِخـُر َ ِلـكأ ِإلأـ  األأ     )ما يشمل ؛ والدليل عليه         

 ..(  َواإلْمَساِ  َعمَّا لأْم ُيكألَُّفوا
؛ (  ْخـذِ األأ) تخطـيط ؛  الوالتحليـل  وما ممله من دروس جامعـة خلارطـة           

، وعنــدها احليلولــة دون  ( َعمَّــا لأــْم ُيكألَُّفــوا )؛ ( اإلْمَســاِ  ) ، و (  َرُفــواِاَمــا َع)
ــد   ــت ، و –ضــياع اجله ــه الوق ــائي   من ــرعة التواصــل البن ــوم   –س ــاني للعل اإلنس

ــه     ــة وتوجهــا  التمييــز العنصــري ، وهــو توجُّ واملعــارف ، البعيــد عــن اجلغرافي
وحقـوق  حقـوق اإلنسـان    حبماية حقـوق الفكـر ومحايـة حقـوق العلـم ومحايـة      

ــة النــاس  ــبين القائمــة علــ  ، احلقيقي ــدأ ؛ ي ــة   مب اعضــه اعضــًا مبوضــوعية ودراي
بعط يف كـل اجملـاال    الـ ، واال استغنات اعضـه عـن   وتعاون واستشعار وحتسس 

 ..فريق البنات الواحد تكامل واستدامة واستمرارية اإلنسانية واروخ  –احلياتية 
التعلم ما جيري من ، اواقع واراجمها األهمية الرتاوية  رسِّخ ويبنيوهو ما ُي        

فيما ينظـر اليـه ، وأخـذ احليطـة     والتفكري هما ، ومتطلبا  التفكر يوالتعليم وعمق
 فيما ال يكون له وجوب أو عدم معرفته أو عدم اإلملام اه ، لئال يقع الشخ  يف

ــبها  ــا  و الش ــر    والصــراعا  اإلحنراف ــون األْو  ت ــد يك ــين  ، أو ق ــا ال يع م
 انــات منظومــة الشــخ  ، وامتــدادب إ  اإلمكانيــا  العلميــة والعمليــة ، مبــا فيــه 

 ..  واملعرفة واملستوى الثقايف التخص
فأِإْن أأَاْت َنْفُسكأ أأْن َتْقَبـَل َ ِلـكأ ُدوَن أأْن َتْعلأـَم كأَمـا َعِلُمـوا فأْلـيَُكْن طألأُبـكأ         )       

 ..(  َوُعلأِق اْلُخُصوَماِ  ، ال ِاَتَورُِّط الشُُّبَهاِ  ، ٍم َوَتَعلٍُّمَ ِلكأ ِاَتفأهُّ
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جعـل اهلل   ، مما يعينخشية اهلل  اْسَتْشعارويف كل  لك ُيبن  عل  أساس ؛         
ــة – عار القلــبتعــا  شــ ، واســتثمار عنصــر العاطفــة الذكيــة ، وهــو يــبين    احملب

 ..ومتييز منظومة التحسس ااآلخر ، ااهاب موضوعي واال استثنات 
 :، هلا (  َتْقَبَل َ ِلكأ )، ( أأَاْت َنْفُسكأ ) و استقرات        
   اهــاب اعلــم ودرايــة ، واتوجُّــه مــا جــرى وجيــري مــن  ــو وتطــور احليــاة

والعلوم واملعارف ، ومكمه اجلانب املوضـوعي ومـا يبنـ  علـ  أسـاس      
فاضـلة واالختيـار ِلمـا    ، وما جيـري مـن امل  (  ٍم َوَتَعلٍُّمَ ِلكأ ِاَتفأهُّ) طلب ؛ 

التعلـــيم االكيفيـــة والســـعة    –ُيناســـب ، وممـــا يشـــمله أهميـــة الـــتعلم     
 ..واالستيعاب ، اعيدا عن الشبها  

  يتهــه آخــر اــدون علــم ودرايــة ، مكمــه اجلانــب الــذاتي ،   خطــورة مــا
 ..واجلهل االشيت، وما يغلب عليه من االاتعاد عن احلقيقة واالنتفاع 

ه الن  املبار  ؛ اإلستدامة الدنيويـة ااستشـعار اآلخـرة وأثـرب     ومما يتضمن         
األخـروي ، وهـو    –العلمي واملعريف ، وما ُيملي من أخالقية التحسس الدنيوي 

ــ          ــة املقتصــرة عل ــا  العلمي ــاطي ااملادي ــق اإلســرتاتيهي املتع ــ  العم ــا يتخط م
 ..حمدودية املنظور الدنيوي 

ــداد احلــرا  اإلســرتاتيهي          ــوا ) املســتدام ؛  وامت ــا َعِلُم ــَم كأَم ــ  (  َتْعلأ ، عل
واسـتمرارية  والفـر   أساس عمق فلسفي مبين عل  حـرا  اخلـمة والتـدريب    

التعلم الـُمتقن والقائم علـ  أسـاس انـات منظـومي واضـ  ، ومـا يتوّجـه اـه مـن          
نيـة  ، حلماية كل شيت اوعي وعقال(  ٍم َوَتَعلٍُّمِاَتفأهُّ) وضوخ وانسيااية األنشطة ؛ 

 ..الوقاية والعالج ، و كات استيعاب مستقبل العواقب 
أو عــدم ، واإلســتيعاب املطلــوب واخلــمة اإلملــام األخــذ اعــدم فــإن لــذا          

التعامـل معـه جبهـل     كـون وضوع ومؤشراته وما ميط اه ، ياإلحاطة مبا    امل
اقـــا  والضـــرر واهلـــدر االطوعشـــوائية ، ممـــا يـــؤدي إ  ارتفـــاع نســـبة اخلطـــأ 

 ..واالحنراف واخلسارة 



   0 

واآلخر ، ، نفسية حتول اني الشخ  وأعماله  زوما يرتتب عليه من حواج        
 ..املنظورة وغري املنظورة  نعكاسا االو عواقبالنهر عل  ما يو

اإلنسـان يف دواخلـه    ولـد غ ، أن ال يالالبـ  البليـغ  وجانب من هـذا الـدرس          
، وما تصنعه من حواجز اينـه  حتول اينه واني عقله  اليتنفسية الواجز العقد واحل

ــي     ــي واجملتمع ــردي واجلمع ــني اآلخــر ؛ الف ــالي دون وا ــا، والتع ــتفهم كتم ال ال
نغمـاس يف  الوا تورطال وعواقب مغلق عل   اته ،إنطوائي وه والتعلم ، مما جيعل

 مـا يولـدب مـن   اـني احلـالل واحلـرام ، و   يف أعمالـه اعشـوائية   الشبها  ، فيتخـبط  
اتساع الفهوة مع احملـيط  ما ميط اه ، مما يؤدي إ  الذا  والصراع السليب اني 

روخ التعصب والبغط وكل ما هو سليب  ظهورالضعف ، و، وتعاظم فهوة  اه
 ارتكـاب و لزلـ ال والدخولـه ضـمن دائـرة الصـراعا  ، عنـدها يكـون      ، ومدمر 

  ..اخلصوما   وأقلهااجلرائم ، 
، الاـّد مـن املقـوِّم الفكـري     توجيهـا   و توجهـا   مـن واعد كـل مـا تقـدم            
، وأدق ما مقق  لك ، مـا يرمسـه الشـرع اإلهلـي العظـيم ،       فسي السلوكيوالن

 :   اإلمام قول وهو ما يتضمنه
 ( ْسِتَعاَنِة ِاِإلأِهكأْاَدْأ قأْبَل َنظأِر أ ِفي َ ِلكأ ِااالاَو )

ومـا  وتعا  يف كتااـه العزيـز ،   سبحانه  همبا أنزل ة واالستعانةدايموجِّه اهلو        
علــيهم ) وأوصــيائه ( اهلل عليــه وآلـه وســلم  صــل)م عظـ كشـف عنــه الرســول األ 

يف  والدرايـة  اإلختصـا   أصـحاب اـه   واجتهـد امـا  مـن اعـدهم ،   و، ( السالم 
 ..وية والدني يةالدينتوجهاتهم 

ــاهلل اــالقول وال تكــون اإلســتع           اســتعانة تتعــدد صــور، اــل فحســب انة ا
 ..عقل سليم وفكر قويم  ؛ مناخلالق عز وجل دب اإلنسان مبا جّن

وعزم اهلل تعا  من ؛ قوة عقلية ، وقوة ادنية ، وقوة  واشكل عام ما رزق        
استعماال  واستثمارا  هذب الطاقا  اـذكات قـويم مـن خـالل ؛ قـوة مـا       وحزم 



     

( التنظيمية  -اإلدارية ) درا  قاال ةمتوافر من إمكانيا  وفر  التداري ، املتمثل
 ..وما يتميز اها من جودة خططها ، واملواطن واملواقف التطبيقية املثمرة 

، حتديد توجه اإلنسان لسـالمة الفكـر   (  ِاِإلأِهكأ ْسِتَعاَنةاال) ويكفي عمق ؛         
والتوجُّه ضمن مساحا  احلق ومتاسك اإلنسانية ، واستثمار كل مـا هـو حـالل    

وكل ما ينفع اخللـق والكـون ، اـال حـدود وال متييـز ، واهلـدف والغايـة         طيب ،
 ..ااتغات رض  اهلل تعا  

والتعزيــز املنظــور ،  ةزاحملفِّــتظهــر الرغبــة ، (  ِاِإلأِهــكأ ةْســِتَعاَناال) ِعنــد ؛ و        
التوفيـق  وامتـدادب  ، األخـروي   –سبحانه الـدنيوي  للتقُّرب ا  اهلل وغري املنظور 

وأعلـ  مسـتوى مـن جـودة     وجه وأكمل صـورة   أقومألعمال واجنازها عل  يف ا
 ..األدات العالي والتنفيذ املستدام واملستمر 

ا يف علـم الـنفس   حبد  اتهـ  العقالنية املنتهة ، فهي الرغبةهنا يظهر عامل و        
للموضوع املستهدف واملهـتم اـه الشـخ  حليازتـه أو      تنطوي عل  إدرا مثاًل ، 

 ..واملوضوعية والوعي الر ية وضوخ ا  حتمًا يصحبه واإلدر، ه متالكا
لـه   ورية لعالج موقـف أو موضـوع معـني   والرغبة تنبع من شوق وإرادة شع       

وداعـم  ، يف جماال  األعمـال   التنظيمية – اإلدارية انعكاساته اإلنسانية وفاعليته
 ..اقتصادي واجتماعي 

الواسـعة واملتعـددة االهاهـا  واملرامـي      منياملضـا  ورد يف وهو جانب ممـا         
 :   اإلمام قولواملعاجلا  ، ضمن 

ــِه ِفــي َتْوِفيِقــكأ  )        ــِة ِإلأْي ــي ُشــْبَهةٍ   َوالرَّْغَب ــْرِ  ُكــلِّ َشــاِئَبٍة أأْولأَهْتــكأ ِف ، أأْو  ، َوَت
 .(  أأْسلأَمْتكأ ِإلأ  َضاللأٍة

والـال شـعور ، وغالبـًا مـا تكـون       تتبلور من خالل الشـعور  Wishوالرغبة         
غري مصحواة مبحاولة لبلوغ موضوع الرغبة ، وضبطه وامتدادب العقالنـي املنـتج   

وما جيري حبسب ما يشتهي املرت ومـا   Wishful Thinkingهو التفكري الراغب 
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ــر مــن العوامــل املوضــوعية     ــا  الشخصــية للفــرد أو اجلماعــة أكث ُتوجِّهــه الرغب
 3..والعقالنية 

أعمق وعـات  اـ  ، عنـدما تكـون مقرتنـة   أدق رغبـة   يف الن  املبـار  ، يبـيِّن  و        
العاقـل   همنـ هـل  نيوم ِدقْـ َييتصف ااملوفقية ، لتتحقق البيئة املالئمـة واملنـاخ الـذي    

 ..البعيدة عن الشائبة والشبهة والضاللة ز أهدافه والتسديد يف مساعيه إلجنا
علــ  مــردودب كون يســ،  اــهتتصــف ومــا ،  هانعكاســاتا جياايــا إ نكــول         

نقـات منطلقهـا ،   ، ومحايـة   ا والشبه وائبالشمن  ، خالصةالشخ  واجملتمع 
 ..يؤدي إ  الضاللة  ما االاتعاد عنو

ــا            ــا    والضــاللة اطبيعته ــا ومســتوياتها وخماطره ــا ودوافعه ــدد اهاهاته وتع
ــا  و   ــا ، توجُّه ــا وحراكه ــا ومواقفه ــدد   وســبيل يا ســلوكوظروفه ــا يه مؤداه

، واألخطر حينمـا كمتـد ليهـدد    الضياع واهلال   ايكون فيهل، العالقا  اإلنسانية 
 ..منظومة صناعة القرارا  واختا ها 

 املهدد، والتنظيمي للحياة اإلستقرار منه املؤثر عل  العالقا  التنظيمية وو        
مـا يـدخل   املؤثر عل  ، و نسانما يستوعبه اإل للمناخ والبيئة املعلوماتية وانسيااية

دعم عـاملي اخلشـوع واالمتثـال    مـا يـ  العقالنـي الرشـيد و   والـتفكري  التفكرضمن 
 .. اوحدانية اهلل عز وجل اإلهليةوامر وحدة األل

ــزز اســتدامة اهلــدى                ــد عــن الضــاللة ، ويع ــتج يبتع ــوي من ــف ترا وكموق
 الحتـوات املشـكلة  التحسس والوقوف اثبـا    وحدة تعزيز واالستقامة ، الاّد من

مـر  كونـه األ ، يف املعاجلـة   ، وما يتطلبـه مـن التعـاون التضـامين واملشـاركة     اهلم و
ية ومشاكلها وصعااها ومستهداتها الدنيوواحملن ضروري لتهاوز كل العوائق ال

 ..وتهديداتها 
 

                                                 
 
/ المصدر نفسه / ة واال تصادية والتجارية موسوعة المصطلحات اإلدرية واالجتماعي/ هاشم حسين ناصر المحنك . د - 
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ه باستقامة الفكر الرتبوي والتعليمي -49
ُّ
 التوج

  

والـيقني اـني القلـب وشـعور اخلشـوع ،       ومن جهة أخرى ؛ يكمـن الصـفات         
ــه   ع الــرأي وســالمته وانســياايته ، وامتــدادا  جممــ هــذا التحســس الرفيــع اكيان

 ..هلدف واحد معلوم وحمدد عل  أساس الثبا  العقالني وسالمته املتوجه 
،  فأـاْجَتَمعَ ، َوَتـمَّ َرْأُيـكأ    فأـِإْن أأْيقأْنـَت أأْن قأـْد َصـفأا قأْلُبـكأ فأَخَشـعَ       )؛ واهذا         

 ..(  ْنُظْر ِفيَما فأسَّْرُ  لأكأا، فأ َوكأاَن َهمُّكأ ِفي َ ِلكأ َهّمًا َواِحدًا
،  الِعْلــم وإزاحــة الشــك وحتقيــُق األأمــر:  الــَيِقنُي، و َنقــيط الشــك: الــَيِقني        

 3.. احلق هو غري اليقني ، إ ا هو خالُصه وأأَصحُّه، و تقول َعِلْمُته َيقينًا
وهو مما يكمن ضمن خصـائ  قـوة املعلومـة والعلـم فيهـا ، املعـززة للثقـة                
للتقصي واالستكشاف الناقـد املنـتج ، والعمـل     لنفس ورصانة التفكري اهلادفاا

ادافعية ومثاارة تنبع من معايري داخل النفس الفردية واجلمعية واجملتمعية ، ومنه 
 ..ة ما مقق حتمل املسؤولية واملهما  اإلنساني

،  ( ْنُظْر ِفيَمـا فأسَّـْرُ  لأـكأ   افأ) ومقق تدريب وانات تراوي واض  املعامل ؛         
 ( ..  َوَتمَّ َرْأُيكأ فأاْجَتَمَع) مستوعب لكل القيم اإلنسانية ؛ 

، مبعـايري  (  َوكأـاَن َهمُّـكأ ِفـي َ ِلـكأ َهّمـًا َواِحـداً      ) ومواجهة كل الصعاب ؛        
ماسك الشخصية ومـا متتلكـه مـن القـوة التحسسـية ، والسـيطرة       منها ما يتعلق ات

عل  نقاط الضعف الذي يتوازن مع الفر  من جهة ، وما مقـق مـن مواجهـة    
 .. املخاطر والتهديدا  ومواقف التحديا  

 :   اإلمام علي قول وفلسفته ، مضامنيتعليل  لك كمتد و      
ْعلأْم ا، فأـ  ، َوفأـَراِغ َنظأـِر أ َوِفْكـِر أ    ُتِحبُّ ِمْن َنْفِسكأَوِإْن لأْم َيْهَتِمْع لأكأ َما  )       

َولأـْيَس طأاِلـُب الـدِّيِن َمـْن َخـَبطأ أأْو       . َوَتَتَورَُّط الظَّْلَماَت ، أأنَّكأ ِإنََّما َتْخِبُط اْلَعْشَواَت
 ( .  ، َواإلْمَساُ  َعْن َ ِلكأ أأْمَثُل َخلأطأ

                                                 
 
 ( .يقن ) ضمن كلمة / لسان العر  / ابن منظور  - 
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 :املبار  ، املخطط اآلتي  وكمكن أن نستمد من الن        
 
 

 
 
 
 

 يبني تهديدا  وحتديا  التوجُّه العقالني(  2) خمطط 
 

،  ( َنْفِسـكأ ) ، و ( ُتِحـبُّ   )، و ( َيْهَتِمـْع  ) وتتعدد اهاها  اآلرات اـني ؛          
، من جهة مقاالة ، وممـا يعـا    (  ِفْكِر أ)  َو، ( َنظأِر أ ) ؛ ( فأَراِغ ) من جهة ، و 

ــ ــع       ه ــا وانســهامها م ــتوى دقته ــة ومس ــي املعلوم ــا  والفهــوا  ، ه ذب الفراغ
 ..متطلبا  األمور ، وما يرتتب عل  غور امتداداتها يف العلم واملعرفة واحلكمة 

اهلل  مـا ُيرضــي  مراميـه ،  اهلــادف يفالعمـل اجلـاد   ، هــو يـمز  ممـا   جانـب و        
علـ  أسـاس الرعايـة     تم التمسـك اـه  يـ ضـ  ومـا   تيما وحبسب  ،وتعا  سبحانه 

للوقاية اآلنية واملسـتقبلية ،   ، اليت تضع اإلسرتاتيهية الواضحة الذكية املستدامة
  ..فضاًل عن وضع مبدأ ُمْشرع يهدف ؛ دوات الدات ، واحلماية من دات الدوات 

 ، ومـا الواضحة للشـخ   عدم اجتماع احلقيقية عند وإن كان خالفه ، أي       
  ..طر  اخاملظهور املشاكل وحالة  ؤدي إ ، ت يطمئن هلاويستوعبها 

الدراسـة ، وتعاقـب خطواتهـا    االعتنـات االبحـث و  ل عل  أهمية دلي و مماوه      
ــة  ل ــد املوضــوع أو احلال ــا   املســتهدفة العــالج  تحدي ، وهــع املعلومــا  والبيان

 ا ختـ اإ   ؤهلـة لوصول إ  النتائج امللوتفريغها يف حقوهلا ، ودراستها املطلواة 
والتحليـل اإلسـرتاتيهي وصـياغته     الدراسة حبسب،  عالجما يناسب الوقاية وال

 .. ستدامةاملوتكاملة امل

َوِإْن َلْم 

َيْجَتِمْع 

 َلَك

ِمْن  َما ُتِحبُّ

 َنْفِسَك

َوَدَراِغ َنَظِرَف 

 َوِدْكِرَف

َتْفِبُط 

َداْعَلْم  اْلَعْ َواَء

َأنََّك 

َوَتَتَورَُّط  ِإنََّما

 الظَّْلَماَء

َوَلْيَج 

َطاِلُب 

الدِّيِن َمْن 

َخَبَط َأْو 

 َخَلَط
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ما متوافر مـن اإلمكانيـا  املاديـة وغـري املاديـة والبشـرية ،       مالئمة حتقيق و        
،  طـط الفرعيـة والرئيسـية   اخلتكامليـة   ضـمن نسـيااية تنفيـذ مـا مت وضـعه     ا ومدى

 علــ  مســتوىكــان  لــك  ختناقــا  أو معوقــا  ، ســواًتا هــورن ظاحليلولــة دوو
ــراد  أنشــطة ــف امل أنشــطةأو ، أف ــف شــاريع ، وخمتل ــ  خمتل ــ عل ــة ازمالديا  امل ني

 ..       ة اإلسرتاتيهيو ةالتكتيكي أانيتهااملستويا  والتعقيدا  والتداخال  وو
، (  َوَتَتـَورَُّط الظَّْلَمـاتَ   ، َعْشـَواتَ ْعلأْم أأنَّـكأ ِإنََّمـا َتْخـِبُط الْ   افأـ  ) ؛ واـدون  لـك         

تـــؤدي إ  ختـــبط   القـــدرا  ،حمدوديـــة لبصـــرية واهلـــدى وا حمدوديـــة لكـــون
ــة  ةنشــطيف األ العشــوائية ــان ، الدنيوي ــا أو  الشــخ   ا  مســتهدف ســوات ك م
نعكاسا  وتوااـع  ا من سيلحقا  املناسبة ، احلد مما عاجلاامل ويكون،  مكلف اه

 .. سلبية أو منحرفة
خــروي ، املــادي وغــري  ألالــدنيوي وا جــراأل مســتوى يــؤثر علــ خبالفــه و        

تبعـًا  ويالتهـا ،   ما يلحقه من، و ال ُيحمد ُعقباهاواقب املادي ، وقد يتورط يف ع
قـوة املـؤثرا    مـا يرتتـب مـن    مـا  ـ  ، و  منها و، منها ما يعم ، أُلمور متعددة 

 . اخل  …فعال ، وسعة ومستوى املتأثر وردود األ اوسعته
ورعايته ،  الردع الدييناستقامة وهنا يظهر عامل رئيسي ، أال وهو عامل         

ما تدعمه ، تبعًا ملستوى االكمان واليقني ، و معينةمستوى حصانة  واستدامته لبنات
مطلـوب  مسـتوى مـا   ، و عـارف املووالعلوم  ا املعلوما  والثقاف قواعد دقةمن 

 ..(  َولأْيَس طأاِلُب الدِّيِن َمْن َخَبطأ أأْو َخلأطأ ) ؛ الوعيأو ما يناسب من 
واخلبط ما يتم التحر  اعبثية ودون عقل ودون ضـبط وكيفمـا يتفـق ومـن             

 ..عل  غري هدى جبهل وغري معرفة و
 املوضــوعي يــدعم اســتقامة النظــر والتوجــهالتوجُّــه ، هــذا مــن ســالمة الو        

املعوقـا   كـل  عـن   املبتعـد فيـه  و ، التحيـز التعصـب أو اجملـرد مـن صـفة    ، املتبحر 
مـا يتمثـل   ، و فكـر نقـاوة ال  ماسـك اـه  ا يتممـ  ثق، ومنب وآثارها األساسية واجلانبية

  .. ( َخَبطأ أأْو َخلأطأ ) دونستيعاب ، الوعي واالافاعلية 
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حصانة الشـخ  مـن اخلـبط أو اخللـط ، الـذي ينشـد العلـم        و ةملوضوعيو        
سـتقرار  الفكـري  المور ، أن كمتنع عن مسبباتها ، ويطلـب اإلسـتقرار   حبقائق اأُل

 ..كل ناعق  كميل مع كل ري  ، وال ينعق مع احليلولة دون أن، ونفسي 
تكون السالمة الفكريـة ، مؤادهـا إ  السـالمة النفسـية ،     ، طبيعة احلال او        

طالب الـدين  من  طلبتيوااعها ، ا  السالمة السلوكية وتو ةؤدياملنعكاساتها او
 ..أن يسلم من كل العاها  الفكرية والنفسية والسلوكية واملعرفة ، 

ب املشـوِّ اخلـبط واخللـط   مؤثرا  ن البعيدة عية ئالوقا والاّد من انات املنظومة        
، وإضافة السلبية حلد من كل اآلثار واليت تسهم يف ا، ملسرية اإلنسان واإلنسانية 

قـوة  انـات إسـرتاتيهية   ه مـن  لرتاية والتعليم ، ومـا يرتتـب عليـ   ا ملنظومةمواقع قوة 
َواإلْمَسـاُ  َعـْن َ ِلـكأ     )؛  مبنحـ  وتتهه ،  وسالمة مقاصدها وغاياتهاالشخصية 

 ..(  أأْمَثُل
ــة    واإلمســا            ــا  البنائي ــدد التوجه ــا يه ــور فهــوا   عــن م ــِـّب ظه ؛ ُيهن

هـا مـن تنفيـذ األعمـال وجـودة      الضعف يف هندسة وانات الشخصية وما يـنهم عن 
 ..األدات ونتائهه عل  خمتلف الصُّعد 

فــاحلالل واحلــرام ، واحلــق والباطــل ، وفــرز متناقضــا  األفكــار ، مــن             
ختيار أساليب التنفيذ عل  ُأسس اإلجناز مة الخالل معرفة اأُلمور الشرعية املقوِّ

خـبط  ) ؛ اـال  يقوِّمه الدين وعي إنساني وأخالقي وطط املستمر جبودة اخلالسليم 
 .. املتكاملةوجماالتها كل أنشطة احلياة املسرية والعالقا  يف  وما يهدد( أو خلط 

اخلبط يف  الدين ، واخللط اني ، مؤداب اصرية وال هدى  اال سعيالكذلك         
 هـا ، وقوكم طاحلهاوحرامها ، وحقها وااطلها ، وصاحلها و ُأمور احلياة ، حبالهلا

، اميط اه انفس ومال، مؤثرًا اذلك عل   دنياالو دينال، فيفسد أمور  هاحرفمنو
دون كَمْن يسع  ا  رزقه ارأس ماٍل حـالل طيـب ، فيسـتغله يف أنشـطة احلـرام      

قنـوا  هاريـة راويـة     يدخل ضمن أو،  ةمنحرف يتوّجه ااهاها ، أو أن يدري 
  ..االجتماعية  –ة االقتصاديأو حمرمة ، واليت تفسد اجملتمع والبيئة 



   7 

األموال يف ُأمور الشبها  أو السحت  أو استثمار ليتشغا كذلك ما يتعلق        
قتصادية لدول أو جمتمعا  ُأخر ، ختـل  اأنشطة  ضمن الدخول ، أوأو املشبوهة 
انظامــه  ، أو ُتِخــّلواإلنســانية  ةاإلســالمي ا اجملتمعــ فيهــا أو حتــارب أو تضــعف
 ..له وتطورب ومستقب ومسريته

علـ   مبوضـوعية و مـور  ألاإلنسان األشيات وا يروالفكر ، ُي ةوصفات النظر         
، ( تشــري  وظيفــي ) حبســب مــا ينبغــي مــن ؛ توصــيف لــها يليــتم حتف، حقيقتهــا 
ضـع  تم وطبيعتهـا ، ويـ  حبسـب  ، ( وظيفيـة  ) ، ومواصفا  ( وظيفي ) ووصف 

وال خديعــة وال  اــال أهــواتومــا يقتضــيه املوقــف ، ، احللــول مبــا تقتضــيه احلالــة  
  ..عشوائية وال جهل 

 :   اإلمام قول وحينما نقف عند        
 ( فأَتفأهَّْم َيا ُاَنيَّ َوِصيَِّتي )

يظهر التعزيز والقواسم املشرتكة احلميمية األاوية ، واملراتب واملسـتويا            
تفهُّم الرتاـــوي احلميميـــة األســـرية ، واملرتبطـــة مـــع املعلومـــة واالســـتيعاب والـــ 

الصـدمة الرتاويـة    هاليـة  أسـلوب  الوصـية ،  إنسـيااية أثنـات  والتعليمي ، ويظهـر  
، والتحول الحق من مرحلة سااقة ملوضوع  ةالناقل ةاملنبِّه التعزيزية اإلستدراكية

  ..ستذكارب او وفهمهإ  أمر آخر ضروري علمه ومعرفته 
من عملية يتم  عدم اإلجتماعية ، ُييف جمال العلو Understandingوالفهم         

موقــف أو موضــوع خــارجي وراطــه يف إطــار عالقــة  واســتدرا  إدرا   خالهلــا
، وهنا  فرق اـني الفهـم واإلدرا  والتـذكُّر    ، فضاًل عن احلرا  الداخلي معينة 

ــه ،      ــ  عن ــاإلدرا  حتصــيل موضــوع خــارجي وتكــوين معن ــة ، ف وإدرا  العالق
ي ، أمــا إدرا  العالقــة فهــو حتديــد عالقــة اــني  والتــذكر إدرا  جــزت مــن املاضــ 

موضوعني منفصلني جديدين ، والفهم يعتمد عل  قدرا  الفرد وخماته ، لذا 
 تلف فهم املوقف من فرد آلخر ، والفهم كظاهرة اجتماعية يشـري علـ  معرفـة    
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الناس اسلو  اآلخرين ، والسـيما اشـرتاكهم يف توقعـاتهم إزات موقـف معـني ،      
 3..ل متعددة حتدد عملية الفهم ، كامليل واالهاب العاطفة ومثة عوام

متعـددة ، الرئيسـية منهـا تصـب يف     نتـاج عوامـل   الفهم  دعُي واشكل عام ؛        
مـا  و والرتايـة والتعلـيم واخلـما  والتـدريب والتهـارب ،     الـتعلم  ؛ نضـج  جمال 
 ..الشخ    ا  الفهم عل  قدرا  وخما  بيعتمد
، وموقف وآخر ، وايئة وأخـرى ، ورمبـا   وآخر  فهم اني شخ تلف ال و       

يرتتب تأثري التوقيت واملوقع علـ  االسـتيعاب والفهـم ، ورمبـا أّثـر علـ  حـرا         
الفهم من عصر آلخر ، تبعًا للمعلوما  واآلليـا  والتقنيـا  واالتصـاال  ومـا     

  جيــري مــن تطــورا  متســارعة ، ومــا يــؤثر علــ  مســرية احليــاة مــن اإلجياايــا  
 ..والسلبيا  اليت تولِّدب العوملة 

 مؤشرها حصيلة ونتاج مـا يكـون  ، ظاهرة اجتماعية ما سبق القول ، وكوك       
ــلو  اآلخــرين ،       ــة اس ــة متعلق ــن معرف ــر م ــدى البش االتصــورا   هماشــرتاكول

 ..توقعاتهم اهاب موضوع عام املوضوعية و
نسـان عـن الفوضـ  ،    بعـد اإل ُي ، الـتفهم قويم انسيااية ثقافـة االسـتيعاب و  و       
، واحليلولة دون الوقوع يف دائـرة عـدم فهـم    احلكم الصائب املتزن  تهه ااختا في

مـا  نظر إ  املوضوع اعقالنية والأو أو حت  فهم اآلخر للمعين ااألمر ،  ،اآلخر 
 ..املوضوع  ما ، لصا  كل من يعنيهستيعاااتهجيري من ا

 

 ة واملوتالفكر الرتبوي وثقافة احليا -72
  

املوعظـة املسـتدامة   أاـرز مـا يتطلبـه اإلنسـان ، هـو      من جهة أخرى ، فـإن  و        
، املبنية عل  أسـاس ثقافـة وفلسـفة وإسـرتاتيهية احليـاة      اإلستذكار حلتمية املو  

واملــو  ، ومــا متلكــه مــن قــوة وضــعف وفــر  وحتــديا  وايئــة داخليــة وايئــة    
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األخالقـي السـتيعاب الفضـات املنظـور      –الرتاـوي   اجلانـب  خارجية ، ال يتعـداب 
تنقيـة  و، سـلو   فكـر والـنفس وال  مة للاملقوِّومنه انسيااية املنظومة ، وغري املنظور 

عم هذب اآثارها ، واألعمال املمتّدة وايئته الداخلية واخلارجية اجلوهر اإلنساني 
 ..الدنيا ، وما يرتتب عليها من آثار مستقبلية 

، املو  واحلياة ايدب عز وجل الذي  اخلالق؛ اهاب  لتوجيهيا انات الوعيو        
لبنــات ثقافــة ردع تراــوي فكــري ونفســي   الاــّد منــه تقــوكمي –وهــو أمــر تــوجيهي 

 –وسلوكي ، مبين عل  أساس حتميـة وجـود نظـام احلسـاب واجلـزات الـدنيوي       
 :  اإلمام األخروي ، مبهاال  القبل واألثنات والبعد ، حيث يقول

 ، َوأأنَّ اْلَخـاِلَق ُهـَو اْلُمِميـتُ    ، اْلَحَيـاةِ  ْعلأْم أأنَّ َماِلكأ اْلَمْوِ  ُهَو َماِلـكُ او)         
َوأأنَّ الدُّْنَيا لأـْم َتُكـْن ِلَتْسـَتِقرَّ     ، َوأأنَّ اْلُمْبَتِلَي ُهَو اْلُمَعاِفي ، َوأأنَّ اْلُمْفِنَي ُهَو اْلُمِعيُد

أأْو َما  ، َواْلَهَزاِت ِفي اْلَمَعاِد ، َواالْاِتالِت ، َعلأْيِه ِمَن النَّْعَماِتَعلأ  َما َجَعلأَها اهلُل  ِإالَّ
 ( .  َتْعلأُم َشاَت ِممَّا ال

حيث جعل اهلل عز وجل العالمة الفارقة العميقة للحياة الدنيوية ، حتميـة          
الـيت  املو  والزوال ، ولكل شيت فيهـا لـه نهايـة وفنـات ، وهـي النعمـة العظيمـة        

ااملو  تسحق اجلباارة وتغيِّر وتعيد إسرتاتيهية هندسة احلياة ، وال كمكـن تصـور   
استدامة احلياة الدنيوية اال مو  ، ومؤشر من مؤشرا  هذب النعمة ، هو فـراغ  

مـن اآليـة   (  ْ تِلسهك  السأَيَّهامُ َُهد اَّْلُل ا ب هَهن  النَّهاسَّ     ) وفر  وحتديا  وهدد األدوار وتبادهلـا ؛  

 .سورة آل عمران  340
وتتعــدد موضــوعا  وحمــاور الــن  املبــار  الــذي جيمــع اــني ؛ املالــك ،           

ومـا يرتتـب مـن اسـتقامة الـدنيا ، و لـك اتوافـق واسـتدامة ؛         .. اخلالق ، امُلغين 
اجلعــل التكــويين للمخلــوق ، واجلعــل التشــريعي اإلهلــي ، واجلعــل الوجــودي  

، واآلفـاق  (  َواْلَهَزاِت ِفي اْلَمَعاِد ، َواالْاِتالِت ، اِتِمَن النَّْعَم) للمخلوق اإلنسان ؛ 
 .. ( َتْعلأُم أأْو َما َشاَت ِممَّا ال )املفتوحة ومساراتها وحراكاتها الال حمدودة ؛ 
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أنـه  حيـاة أاديـة دنيويـة ، و    يـبني أن ال  وانات اجلعل اإلهلـي اكـل أشـكاله ،           
،  املميت اال منـازع هو و، الق كل شيت خ ، وهو ايدب كل شيت ه وتعا سبحان

ومـا جيـري مـن    ،  ضراتوال سراتعيد اعد الفنات ، واملمتحن يف الم هو عز وجلو
، هـذا االختبـار الـدقيق اتوجهاتـه حلمايـة املسـرية        عبـادب ااملـال واألوالد   اختبار

 ..األخالقية  –اإلنسانية 
 مثـل ااإلنفـاق اإلسـتهالكي   اشـقيه املت  األمـوال  ومنه مؤشرا  اهـاب إنفـاق          

ــاقو ــتثماإلا اإلنف ــر ، و    يرس ــذ اخلــري أو الش ــ  مناف ــايري عل ــوال ســياقمع  األم
اإلاتالت هذا ، والنهاخ يف هاوز  هما يوافق الشرع أو ال يوافق حبسب وتوجهاتها

 ..السلو  ونتائهه قويم أو اإلمتحان ا
تبـاع أسـاليب الرتايـة    ا يريدقة معـا  مدى مما مددبوالد ، فااأل اتالتأما اإل        

 ا الواجبـ وق احملمودة وتأدية احلقـوق  األخالمدى دقة اتباع معايري املطلواة ، و
وعمـل  سـلو   فكـر و هلـي يف كـل   تبـاع الشـرع اإل  مدى دقـة معـايري ا  وهاههم ، ا

  ..ومستوى أدات 
متلـك مـن عافيـة    اختبـار ، وسـقم وفقـر ، فمهمـا     ااتالت واوألن الدنيا دار         
 حتميـة  وا ، خـرى إ  السـقم والفقـر    معّرض اني حلظة وُأ املخلوقف، أموال و
 ..وتهديدا  التغيريا  ، مقاال ما تتطلبه من استقامة  ستقرارإ الال

ــة                ــد ايئ ــدنيا ، يولِّ ــذب ال ــتقامتها يف ه ــة واس ــر ى اإلجيااي ــدُّد ال ــل َتَع وتفاع
تها ال تتحقق إاّل عل  وفـق  منسهمة ومتكاملة وإاداعية منتهة ، واستدامة مسري

 ..وافق للهعل التكويين للمخلوقا  اجلعل التشريعي اإلهلي امل
اا لَّلَّها َُْهها ل ا لَل ها    ) ، و وما يرتتب من اجلعل الوجودي للمخلوق          لَا يُكَلِّفُ اللَُُّ ًََْس

 . سورة البقرة/  92 ية اآلمن (  َ ا تًَ ع له ْ َ لََهل ا َ ا اتس ًَ ع له

الصـراعا   و التوجهـا  واألفكـار   وخبالفه تتوّلد ايئة مسـارها خلـيط مـن           
  ..والتضحيا  والتخلف والتمزُّق 
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ما ميط ااإلنسان من خـري وشـر ، ومـا مـدى     ووالتنشئة ، النشأة وال نغفل         
مـا  مستوى ، ووالعوامل املؤثرة تعامله أو تفاعله مع  لك احمليط وعي اإلنسان و

احلصانة و القدرا ما كمتلك من وواستقالليتها ، خصائ  الشخصية  لكه منكمت
 ..واملعرفية وسالمتها  الرتاوية

فكم من دول ، توجهت االوعي والقناعة واملثاارة والثقة االقدرا  الـيت           
حباها اهلل تعا  اها ، ومنه حققت كشف مفتاخ خزائن ر وس أمواهلا املعرفيـة  

ون من الدول املتقدِّمة واملثاارة واملتواصـلة اتقـدمها ، كمـا حصـل     الوطنية ، لتك
 ..مثاًل لليااان وماليزيا وأندونيسيا 

 

 اجلهل وفلسفة التحسس الرتبوي والتعليمي -74
  

الـيت   هاتياشكالإو فضاًل عن ما تقّدم ، فإّن حتمية ظهور مستهدا  احلياة        
ــا  ــًا   رمب ــتوعبها الشــخ  آني ــه ، ال يس ــل    الكن ــة والتحلي ــليط األضــوات العلمي تس

ــة واالجتهــاد ،  والقناعــةالدراســة و ــالنســيب والكمكــن احلــّد  واملعرف مــن يت يوقت
علمـًا   ، اجلهـل مسـاحا  وفهـوا    حـول  لتت،  تهايشـكال وإ وايئتهاجلهل  مساحة

ونورًا وهدًى ، ويكون التوجه املنتج ، مستمر العطات واالستدامة ، ونرى دليلـه  
 .. امليداني واسع

ْحِمْلُه افأِإْن أأْشكأَل َعلأْيكأ َشْيٌت ِمْن َ ِلكأ فأ) العلمي هو التواضع ؛  املفتاخو        
 ..والتعالي ااجلهل عل  جمهوله  ال يف التشكيك اه ،(  َعلأ  َجَهالأِتكأ

ومن التطبيقا  الواضحة هلذا الن  املبار  ، هو عنـد ورودنـا إ  منهـل            
ــة املقدســة ، ال كمكــن اســتيعااه    القــرآن الكــريم ، فمــا ورد يف النصــو  القرآني

وتفسريب ضمن حمدودية عقل اإلنسان وتفكريب وقدراته وما كمتلكه من ماديا  ، 
والدليل ما جيري من تغيريا  ضـمن تطـورا  احليـاة والعلـوم واملعـارف ، ومـا       

مـة الـيت   ينكشف عندها الكثري من األمور اجلديـدة ، واحلقـائق الواسـعة والعظي   
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سسُ ْ السجَّنُّ َ لَك أَنه ي أستُوا بَّمِثسلَّ ه ذَا السقُهرهآَنَّ لَها ي هأستُون  بَّمِثسلِهُِ     ) يتضمنها القرآن الكريم ؛  قُلس لَئِنَّ اجه َم ا لِ السإََّ

 ..سورة اإلسرات  (88)ْ لَوه تَان  ب اهضُلُمه لِع اهضٍ ظَلَّرياا 

كمثــل أعظــم أســلوب تنظيمــي  فضــاًل عــن كــون مضــامني الــن  املبــار  ،         
، وإدارة والــيت ال تقــف عنــد حــد معــني إلدارة اإلســرتاتيهيا  املعرفيــة اــذكات 

املشــاكل واألزمــا  املعرفيــة ، وانــات اإلدارة الذكيــة الحتــوات املشــاكل الرتاويــة   
والتعليميــة وتعــددها ، واحلــد مــن تهديــدا  اجلهــل وحتدياتــه ، وتنميــة وتطــوير 

ومضــامينها ، وتعظــيم القــدرا  ااحلــد واملعاجلــا       القــدرا  اكــل أشــكاهلا  
املســــتمرة للههــــل ومســــتهداته ، وتعظــــيم مســــاحا  العلــــوم واملعــــارف       

 ..واستكشافاتها واتساع اآلفاق اإلستثمارية املنتهة اقيادتها وريادتها 
ورمبا لو مت دراسة هذا الن  املبار  مبعرفة وعلمية ، وحتديد مفاتيحه وما         

مضامينه اقراتا  موضوعية  كية هادفة ، ليتم التوجُّه أو التوصُّل إ  يكمن يف 
نظام حراكي للنظرية الرتاوية والتعليميـة واملعرفيـة املسـتدامة واملسـتمرة ، ااهـاب      

نق  وفهـوا  اآلفـاق الفلسـفية واإلداريـة      أخروي ، كملي اه –تكاملي دنيوي 
ياسـية ، للحـد مـن الصـراعا      واالقتصادية واالجتماعيـة ، وأهمهـا اآلفـاق الس   

والسباق عل  السلطة واالنفراد اهـا ، واالاتعـاد عـن الصـراع العـاملي املسـتمر ،       
واالاتعاد عن ظلم الناس ، واالاتعـاد عـن هـدر الطاقـا  والقـدرا  مـن أجـل        

 ..املصا  الشخصية والفئوية 
مور يف وللحيلولة دون تنمية اجلهل واستفحاله ، تعويط  لك اوضع األ         

، ( ْحِمْلـُه  ا)  و(  أأْشـكأَل َعلأْيـكأ  ) نصااها ومواضـعها احلقيقيـة ، املسرتشـدة اـني     
 ( .. َجَهالأِتكأ)  ومنه القضات عل 

ويـدعم احلـوافز والـدوافع     السـلو  ،  –وهو ما يدعم املنبه وحرا  الفكر         
عن ادائل التوجه ، والباحثة  كات الوقاية والعالج والتعزيزا  الداعمة ملنظومة 

 ..مع اجلماعة واجملتمع  عي ، الذي يبدأ من الفرد االتعاونالذاتي واملوضو
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التوصــيف تتــائج دراســة وحتليــل حمتــوى    اوالتوجــه العقالنــي وتعليلــها         
فأِإنَّكأ أأوَُّل َمـا   ) والوصف واملواصفا  ، لعدم التعالي عل  احلقيقة الشاخصة ؛

 .. ( ُثمَّ ُعلِّْمَتُخِلْقَت ِاِه َجاِهاًل 
وممــا يتضــمنه الــن  املبــار  ، الوقايــة والعــالج يف جمــاال  الرتايــة وعلــم          

، وامتداداته العاطفية الذكية ، وما ُيزيل من واملعريف النفس الرتاوي والتعليمي 
ومـا كاملـها ، ليلتقـي    .. احلواجز النفسية ، وحواجز العمر واجلنس واجلغرافيـة  

لرتاية والتعليم عند نقطـة واحـدة ، يتفاعـل عنـدها النظـام املفتـوخ       كل شيت يف ا
املتكامل اـني أنظمتـه الفرعيـة والبيئـة احمليطـة ، ااهـاب اسـتثماري مسـتمر ومنـتج          

 .. األخروية  –اتوافقه مع هندسة البنات الرتاوي الذكي ااستيعاااته الدنيوية 
ــدو        ــل  يولِّ ــل ؛ فهــوة  اجله ــة اجله ــأس ، وايئ ــاارة  ا وعالجــه الي الصــم واملث

، ًا العلم االشيت ، حتـ  الوصـول إ  الكشـف عـن مـا كـان مبهمـ       ويل والتحص
ورمبا كشف مفتاخ ما كمتلكه اإلنسان من قدرا  ، يفت  عل  العامل أاواب مـن  
املعرفة اجلديدة واملبتكرة ، كما حصل التغيري عنـد اخـرتاع الكهراـات ، واخـرتاع     

تصـــاال  واملعلوماتيـــة ، واالاتكـــارا  واالخرتاعـــا  التقنيـــا  احلديثـــة يف اال
 ..املتنوعة اليت مل تكشف عنها الدول املتقدِّمة 

ِفيِه َاَصـُر أ ُثـمَّ    َوَيِضلُّ، َوَيَتَحيَُّر ِفيِه َرْأُيكأ  ، ْمِرَوَما أأْكَثَر َما َتْهَهُل ِمَن األأ )        
 ..(  ! ُتْبِصُرُب َاْعَد َ ِلكأ

ية ما سبق  كرب مع ما يلحقه ، أمر واض  ملعاجلا  وإزالة حواجز وتكامل        
ومعوقا  التعلم والتعليم اشكل تراوي عظيم ، تسـهم ضـمنه الفلسـفة الرتاويـة     
واسرتاتيهياتها ، وعلم النفس الرتاوي والتعليمي ، واإلدارة الرتاوية الذاتية يف 

ا للعلـم إ  حيـاة   امتصا  صـدمة اجلهـل ، لتحـوِّل خمـاطر الصـدمة وتهديـداته      
 ..عطات مفعم االعلم واملعرفة ، والداعم الرتاوي هلذب البيئة 

، واملرونــة ( علــم التحســس ااجلهــل ) وجانــب آخــر ممــا يظهــر هنــا هــو ؛          
الرتاويـة الذكيـة ، الـيت تفـت  اـاب مـن أاـواب البحـث والدراسـة املوضـوعية ،           
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ع يف البصـرية اجلامعـة اـني ؛    توجُّـه للتوسُّـ  الوجوانب من أاواب طلب العلـم ، و 
اإلنسـانية ، واملوقـف    –طة التنظيمية ارالتوقيت لطلب العلم ، وموقعه ضمن اخل

التقييمي الوظيفي والتقوكمي األدائي لكشف اجلهـل ، مبـا متليـه مكونـا  املثلـث      
، والـرأي ، والبصـر ، ومـا ُيقاالـه مـن مكونـا  وتفاصـيل ؛         ْمـر األأاجلامع اني ؛ 
 ..رارا  ، واالستشارا  ، والتنفيذ واألدات اخلطط والق

ال كمكـن  و،  شيت يسري عن كل شيت مـن العلـوم   إلنسانوكمكن أن يتعلم ا        
، مـا دام اإلنسـان    أن يعرف كل شيت ، ويلم اكل شيت ، ويستوعب كل شيت

متاج ااستمرارية إ  ؛ الـتعلم والرتايـة والتعلـيم والتـدريب وتواصـل اسـتدامة       
 ..، وما دامت احلياة يف تطور وتغري جزئي وتغيري شامل  اخلما 

فمثاًل عـالأم مـا قبـل غـزو الفضـات ،  تلـف االتأكيـد عـن عـالأم االنرتنـت                    
واالتصاال  والتقنيا  احلديثة ، وعالأم املعلوماتية والفضات املعلوماتي والعـامل  

اـني الـدول املتقدمـة     االفرتاضي وما يولِّدب من فهوا  رقمية واسـعة ومتسـارعة  
 ..اليت ال كمكن السيطرة عليها ، ووالنامية واملتخلفة 

واذا  االهاب  تلف عن عالأم اخليال املعلومـاتي واخليـال العلمـي الـذي             
واجلــانيب ، ومــا يتعـدى العــالأم املعــريف ، ويتكامــل االشــكل األفقــي والعمــودي  

العلمـي املتسـارع يف تطـورب ، وال يقـل     من اإلسـهام الكـبري يف البنـات     جيمع اينهم
اتطوراتـه   اجلديـد ، القـديم اتوجهاتـه   أهمية عن  لك تقنيا  النانو ، هذا العلم 

، ومـا  املعا  للمادة عل  املقياس الذري واجلزئـي املتنـاهي الصـغر    و املستمرة ،
 ..يتوقع من تطوراتها وتأثري ما حتققه من التغيريا  املستقبلية 

العهز ف ويقرُّ اهذا رتيع دامة اإلنسان وشخصيته وحضارته ، حينماواست         
ــتثناتا   ــاوز واالسـ ــا كمتلكـــه مـــن  ، لكـــي ال يتهـ ــة مـ  قـــدرا غـــرورب حمدوديـ

ال اهـذا التهـاوز ، أن    مـا جيعـل  وهـو  ،  ، سرعان ما تكـون متقادمـة   مكانيا وإ
ــاة االســتقرار واكتســاب طلــب   ــتعلم  يتمتــع حبي ــة ال ــدوالتعلــيم والرتاي ريب والت

 .. ستيعاااته وعلميته وقدراتهامداركه و لتتسع آفاق واخلمة
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، أي تطـور األنسـان مـن طفولتـه حتـ  املـو        و ـو  مـن صـورب ،   وصورة         
تتغري اتغري ما يسـتزيد اإلنسـان    وكونها ،دورة حياة اإلنسان الذاتية واملوضوعية 

واخليـال العلمـي    وخما  ، وفت  أاواب اإلهلاموهارب  رفااه من علوم ومع
مـا يكتسـبه   ، ونمـو  والتطـور  ، صـوب ال  اشـكل واعٍ  تـه اقدرمما يوّجـه  ، واملعريف 

  ..ما مسنه استمرارية استدامة و، وما ينتهه ، اعل معه ويتف
 ، هو منفذب للبصـرية واـه يهتـدي   البصر من خالل رى ليس كل ما ُياهذا و        

صاحبه ، ألسباب خلقية أو  ضاًلصر ُمرمبا كان الب، و حقيقة الشيتإ   اإلنسان
 ..ما شاكله ثقافية وايولوجية أو تصورية أو فكرية أو 

حبــد  اتــه ال كمنــع أو يعطــي احلــق اعــدم  ووهــ، يتطلــب ان يراعــ   لــك و        
ــا  واإل     ــوير القاالي ــدار  والبصــرية ، أو عــدم تط ــتعلم وتوســيع امل ــا  ال مكاني

 ..انب املنظورة وغري املنظورة ، وما يتعلق ااجلوالنظرية والعملية 
اـل  ويشـهع  علـ  محايـة اإلنسـانية اـالعلم ،     فاإلسالم قـائم  ، واال ريب          

، ال أكثـر مـن    اجلليلة تهمكانم صيانةو، وجمالسة العلمات العلم  طلب عل يأمر 
املتنوعة من العلوم واإلستزادة  لك ، النظر لوجوب العلمات ُمكِسب للحسنا  ، 

وهـو اذاتـه مكسـب نفسـي مسـتمر      ،  ويـة خراألامتدادا  مكاسبها دنيا وال لبنات
 ..يقي لبنات قوة الشخصية احلضارية وداعم حضاري حق

ه َوَّي الَّذِين  ي اهلَمُ )  الزمرسورة  (8)من اآلية  (  ون  ْ الَّذِين  لَا ي اهلَمُون قُلس ه لس يً 

 

ه الرتبوي للعالقة بني اخلالق واملخلوق -77
ُّ
 التوج

  

ك حببـل اهلل عـز   التمسـ  ؛ ومـا يعنيـه مـن   اإلعتصـام   ومن دعائم الثبا  هو        
عتصـم االـذي   استمداد صا  عواقـب األعمـال منـه ، فـال يـذل مـن       اوجل ، و

الفكر ، وتهـذيب الـنفس    –، اصيانته للمعلومة ال يكون يف عز وكرامة ، خلقه 
 ..وتقويم التوجها  السلوكية 
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ــُه َتَعبُّــُد أ ، ِاالَّــِذي َخلأقأــكأ َوَرَزقأــكأ َوَســوَّا أ   ْعَتِصــْمافأ )         ــَيُكْن لأ ــِه  ، َوْل َوِإلأْي
 . ( َوِمْنُه َشفأقأُتكأ،  َرْغَبُتكأ

واالعتصـام يبـدأ مـن     . ن املأْعِصـية اُلْطـِف اهلل عـ   واْعَتَصم اـاهلل ؛ إ ا امتنـع         
املعريف ، وما يتعلق ت الفكر ابناستقات املعلوما  ، وما كمرُّ امصادر املعلوما  ، و

االسالمة النفسية والعقلية ، والتقويم السلوكي والعملي ، مبا فيه اخلطط والتنفيذ 
 ..واألدات وجودة النتائج 

واســـتدامة االعتصـــام ؛ اتوقيتاتـــه ومواقعـــه ومواقفـــه ، وانـــات الشخصـــية         
الدنيويـة واألخرويـة ،    الرتاوية ، ومـا ييرتتـب مـن املـؤثرا  اآلنيـة واملسـتقبلية ،      

 :اآلتي املبسط بيان جانب منه ااملخطط توكمكن 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يبني االعتصام ااهلل والبنات الفكري والتوجُّه السلوكي(  2 )خمطط مبّسط 
 

، عاملنـا املعاصـر   ومن خماطر مـا تواجهـه مسـرية وسـالمة احليـاة ، نـرى يف               
ــه اإل نســانالل اإلإ والســيطرة وســتغالل االج انمــا  املمتــد ااســم ،  نســانألخي

ــا  الدينيــة         ــتغالل التوجه ــط واــرامج اس ــاق خط ــان ، ومنــه انبث ــوق اإلنس حق
واملذهبية والقوميـة والعرقيـة ، وخمـاطر التالعـب االتوجهـا  العاطفيـة لتحقيـق        
مآرب معينة ، املؤدية ااإلنسـان للوصـول إ  منطقـة الفـراغ اإلنسـاني ، وفهـوة       

مستوى 

االعتصام 

 باهلل

مصادر 

 المعلومات

استقاء 

 المعلومات

بناء الفكر 

 المعردي

السالمة 

النفسية 

 لعقليةا

التقويم 

السلوكي 

  والعملي

 

 استدامة االعتصام
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ألخالقــي ، واإلفــالس الرتاــوي واألخالقــي ، ووأد الثقافــة  اإلفــراغ الرتاــوي وا
 ..واحلضارة اإلنسانية واإلنسان 

 وخبالفه ما مصل كمنهـاج مـن توّجـه اإلنسـان اـداعم الـوعي واالعتصـام              
 ..وهو حصن كل مؤمن ااهلل ، فهو حسبه ، 

ــة ، واال           ــة الفقهي ــة اقــوة الثقاف ــة ، متمثل ــه الفاعل ــه وآليات ســتيعااا  ودعامت
تعا  كل مناحي احلياة وحراكاتها ، ومنها ما يتعلق اكـل  تقوِّم والتشريعية اليت 

؛ الرقمية أو االلكرتونيـة وغـري التقليديـة ،    ( املعامال  ) مستهد من مستهدا  
  ..والتقليدية وغري الرقمية ، وما ينهم عنهما من تاثريا  آنية ومستقبلية 

، األقــوال ؛  والتنسُّــك وأشــكاله ، فمنــه مــا يظهــر يف د التعبُّــواهــذا يتنــوع         
األعمال أدات رغبة والشوق خلري عل  الخبالصه والسلوكيا  ، املبين ، واألفعال 

 ..انه وتعا  لتقرب إ  اهلل سبحا يتوّجه اه ل، ومجودة  هاكملو
إاّل  الطاعة مـع اخلضـوع ، وال يكـون اخلضـوع    ، هي اللغة  يف؛ العبادة أما         
 ..، وعل  كل شيت قدير اخلالق والرزاق  فهو ، وله العزة هيعًا ،تعا  هلل 
وانات قوة الشخصية الرتاوية املسـتدامة والذكيـة ، تبـدأ مـن العالقـا  اـني               

ــا       ــاخ هــذب العالق ــه ، ومفت ــه والتوجُّ ــه حمــدد التوجي اخلــالق واملخلــوق ، لكون
 .. ( َوِمْنُه َشفأقأُتكأ،  َوِإلأْيِه َرْغَبُتكأ ، لأُه َتَعبُُّد أَوْلَيُكْن ) املتنوعة ومناههها ؛ 

، عــامل واســع مــن العالقــا   ( َشــفأقأُتكأو،  َرْغَبُتــكأو ، َتَعبُّــُد أ) واــني ؛          
ا يتعلــق ؛ التحســس والبنــات املعــريف ، وممــ  املعرفيــة ، وجانــب منــه مــا انبثــق مــن 

افقية ، وما يرتتب من تنمية وتطـوير  القـدرا    ااجلوانب الوظيفية والبنائية والتو
واالهاها  الفكرية ، ومـا يرتتـب مـن توجُّـه علـم الـنفس املعـريف أو اإلدراكـي         
الذي مما يهتم اه ، هو كيفية اإلدرا  والتفّكر والتذكُّر والتحدُّث والقـدرة علـ    

 ..معاجلة املشاكل واألزما  
هـذب احللقـا     ة ،َشـفأقأ الو،  ةَرْغبَـ الو ، دَتَعبُّـ االمـا ينصـب    ومن املعاجلـا          

 ..للمدركا  التحسسية املعرفية ، وما يرتتب من عمق األسس والبنات 
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. اخلـوف  هـو   :الشَّـفأُق  لكون من نتائج التحسس السوي ودليـل مـا يعنيـه            
ــِفق عليــك أي أأخــاف  : تقــول  ــا ُمْش ــفأقة وهــو أن يكــون   . أن ــفأُق أيضــًا الشَّ والشَّ

أأْشـفأْقت عليـه أن َينالأـه    : تقـول  . ناِصُ  من ُالوِغ النُّْص  خائفًا علـ  املأْنصـوخ   ال
َحِذَر ، وأْشفأق منه َجـِزع ، وَشـفأق   أي وأْشفأق عليه : اان سيدب ويقول . مكروب 

الناِصـُ  احلـري    : والشَّـِفيق  . اخليفُة من شدة النص  : والشَّفأق والشَّفقة . لغة 
رقَّـة ِمـْن ُنْصـٍ  أو ُحـبٍّ يــؤدِّي إ      : والشَّـفأق والشَّــفأقة   .علـ  صـالخ املنصـوخ    

 3. أأْشفأْقت منه ، فإ ا تعن  حِذْرته: وإ ا قلت  .خوف 
 هما أنزل ةهدايمبعايري و ، والسلو  البشرية نفسألم األفكار وايتقوووتقييم        

ــاتب ور عــم املقدســة الكركمــة مــن الكتــب الســماوية اهلل تعــا   علــيهم )ســله أنبي
 .. (الصالة والسالم

اأهـداف منهـا ؛ مـا     فلسـفته ل معلِّـ من اخلالق عز وجل ، لذا حت  اخلوف         
يتعلق مبكاسبه ، وما يصب يف جمريا  محاية اإلنسان وحقوقه ، ومحاية كل ما 

 الذيقوم واأل العالي الذكي داتميط اه ، مبا فيه البيئة والفضات ، وما يتعلق ااأل
 .. يكمن يف داخلهما و مطااقة الظاهرمستوى نية الشخ  ، و تقويم منيبدأ 
خوف املخلوق من املخلوق ، فغالبًا إن مل يكن دائمًا ، ال  ملهوهو ما ال م       

ــْظينطبــق مــا ُي ، ومــا مــؤثرا  وتوجهــا  ردع  ر ِمضــاألعمــال مبــا ُأ أدات ر مــنِه
 ..دنيوية  – العقواا  القانونية واجملتمعية إال كونها دنيوية

 هعلـ  أسـاس املكشـوف ومعرفـة مـا يكِمــن      الق عـز وجـل   واخلوف من اخل        
التقويم النفسي ثقافة التفكري و ولِّددن  احلاال  ياإلنسان من السرائر ، وهو يف أ

 علـ  انـات  نعكاسـاته اآلنيـة واملسـتقبلية    ا، و الفكـر  تنقيـة  وااألساس، والسلوكي 
 ..خالق التماسك األمثل وقويم األجتماعي واإل ستقرار النفسي والرتااطإلا

 بظـواهر و هدواخلـ افس الـن  –اإلنسـان ، يولِّـد صـراع الفكـر      اخلوف مـن و        
 ..وصور العنف  فعالاألوالسلو  الصراع عم ومرور البشرية ، 

                                                 
 
 ( .شفق ) ضمن كلمة / لسان العر  / ابن منظور  - 
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التمــرُّد واإلنفهــار ،  ؛ مــا يولِّــد فمــؤداب ، وا ا كــان الكبــت هــو الوســيلة         
وعـدم الصـدق اـني البشـر وعالقـاتهم       ، حنـراف األخـالق  او، تقرار وعدم اإلس

مـن   والنـاجم ،  صـور الضـحايا  ااجملتمعـا  الـيت تتميـز    كما هو عليه نسانية ، اإل
جرات عـدم انـات منههيـة اإلكمـان ، وهـو مـا أثبتتـه أحـدث الدراسـا  يف الـدول           

حلمايــة نظــام  املتقدمــة صــناعيًا ، لــذا اههــت إ  انــاتب لــدى أفــراد اجملتمعــا  ، 
 ..فط مستوى اجلرائم مبختلف صورها الدولة وخ

فعـل لإلنسـان هدفـه     ااإلكمان احلقيقي ، اكل ما يعنيه اإلكمان ، يكون كلو        
قويم األفكـار ،   ج عنضنالاّد أن يلذا الرغبة يف الثواب من اهلل وُحسن مآب ، 

دات أحسـن األعمـال   لقويم األفعال ، واإلقدام عل  اإلحاطـة اكـل اأُلمـور ، أل   
الُرقي والتقـدم ،  والنمو والتطور واإلجنازا  املختلفة اليت تدفع ااجملتمعا  إ  

وتمز الشفقة اليت هي صرف اهلّمة إ  إزالة املكروب عن اجملتمعـا  اإلنسـانية ،   
 ..م وهو ما ُيستق  منه من رب رحي

 : األاوية العاملية ة الرتاويالنورانية  عظيم الوصيةيف   اإلمام ويضيف       
 -نَّ أأَحدًا لأْم ُيْنِبْئ َعِن اهلِل ُسْبَحاَنُه كأَما أأْنَبأأ َعْنُه الرَُّسـوُل  أأ، ْعلأْم َيا ُاَنيَّ اَو )       
فأِإنِّي لأـْم آُلـكأ    ، َوِإلأ  النََّهاِة قأاِئدًا ، ْرَض ِاِه َراِئدًاافأ -َم آِلِه وَسلَّاهلُل َعلأْيِه َو صلَّ

 .( . َمْبلأَغ َنظأِري لأكأ - ْجَتَهْدَ اَوِإِن  - َوِإنَّكأ لأْن َتْبُلَغ ِفي النَّظأِر ِلَنْفِسكأ . ِصيَحًةَن
ــا حراكهــا   و         ــم ؛ هل ــادة والقيــادة ،   اعل ــني الري ــداعم لا ــات الــداخلي  ال لبن

والتوازن للتنسيق مع احمليط اخلارجي اكل تدرجاته ، و لك جيمع اني ؛ الرشاد 
 .. ةواألخروي ةرض  ، واملسرية للنهاة ، الدنيوياال

الرســـالية الرياديــة القياديــة اخلامتـــة   الكشـــف عــن النبــوة   تضــمن ؛  يممــا  و       
ــه  ، وزمــان تها عــم األااقاســ عــن للرســاال  الســماوية ، مبميزاتهــا  ــه ا مــا توجِّ

نه سـبحا ،  وقـد حفظهـا    مطـاف الـدنيا   ةمتانسان مبهاميعه البشرية ، لكونها خاإل
 :  وتعا  من التحريف
  سورة احلهر (2)لَََّّا ََحهنُ ََزَّلسن ا الذِّتسر  ْ لَََّّا لَُُ لَح افِظُون   )
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مـدى احلـر    و، الرمحـة اإلهليـة علـ  البشـرية      هو مما يتمثل فيه عظمةو        
احلـد  ، وهـو  ، وما يتحقق من أمـن وطمأنينـة   وحدة الروخ فيهم وهدايتهم عل  

، أو  والتحديا تهاوزا  ما جرى من الأ عل  اقية األديان ، وما طر واختزال
 .. وسلطاتها ها اتما طرأ عل  مصدر تشريع

ته املتمثلة امعهزطليعة النور النبوي العظيم ، وا االهتدات احلث عل كان و       
،  الدســتور أو الرســالة الســماوية ونقــات اــالقرآن الكــريم ، ومــا ورد مــن صــفات

 وقيادتـه واملواقف ، الزمان واملكان  ى، عل  مدوللعاملني شرية لتكون رمحة للب
للوصول إ  خروي ، والفوز األادي ألاألمان واإلستقرار الدنيوي وا ارصوب 

ْ َ ا أَرَه لسن اََ لَّلَّا ر حهم ةَ لِلسا الَمِني  ) النعمة اإلهلية العظيمة عل  الكون املرتامي األطراف ، 

 . سورة األنبيات (827)

ــدهاو         ــهالالرمحــة ومل تكــن  عن ــا وك إاّل توجُّ ــات أعمــق  ا هلــمااتمامه ، وان
سعادة لرفد مسرية احلياة ، ووضع األهداف ومصداقية تنفيذها ميدانيًا ، ضـمن  
دورة خطط مستمرة ومستدامة ، وآليا  التنفيذ واألدات العالي ، وما تتطلبه من 

 ..ق جوانب من الرمحة اإلهلية التقييم الوظيفي والتقويم األدائي ، لتحقي
وال كمكن  لك إاّل انشر ثقافة وتطبيق العدالـة واملسـاواة وإحقـاق احلقـوق ،           

وما يتحتم من مرتتبـا  الواجبـا  واملسـؤوليا  ، والتعـايش والسـلم واحملبـة ،       
لنََّهاِة َوِإلأ  ا ، ْرَض ِاِه َراِئدًاافأ) وتتعاظم انسيااية قوة وفاعلية واتساع وانتشار ؛ 

 ( .. ر حهم ةَ لِلسا الَمِني ) ، لتتحقق عاملية الرمحة ، وتكون (  قأاِئدًا

هـو   لإلمام  من ناحية أخرى ، فإن مضامني وما يشمله الن  املبار و        
، السـلمية ملـن سـامل    محاية اإلنسـان وتنميـة وتطـوير القـدرا  واالسـتعدادا       

ــا  وا    ــع والتوقيت ــز املواق ــالعلم ،    واحلــث وتعزي ــتيعاب النصــيحة ا ــف ااس ملواق
، وحتميـة وجـودب لبنـات    مقتبـل العمـر    هو يف عمله اهاب َمْنما مطلوب والسيما 

 منالعهد وانات هديد ت، ل لوعيل تهحاجاستمرارية ووإستدامة مستقبل احلياة ، 
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 ، ولإلقبــال علــ  اهلل ســبحانه وتعــا  للحيــاةالتنظيميــة النظاميــة  منظــور الثقافــة
 ؛ يف اـه السـااق  جتهـد  امـا  كسـب  وسـليم ، و ومتبحِّر ومتفت   وواعد واعٍٍ اقلٍب

 ..خروية األاأُلمور الدنيوية وختلف مب، واخلمة العلم والدراية و
 املتمثـل ، والفلسفة الفكريـة  لفكر ا ا أهم مرتكز ل ع  اإلمام ؤشروي        
مـق فلسـفتها اإلنسـانية    ، وانات ثقافتها الفكريـة ، وع الوحدانية اإلهلية  ؛ وضوعمب

 ، وانـات القـوة  اوحـدة التوجـه    ستيعااهكمكن استيعاب ما المتطلباتها ، والسليمة 
، مة سـتدا ل املمتد اآثارب إ  احليـاة امل والعم،  اهلادفة األخالقية نسانيةاإل الذكية

 : ، من قوله  ة احلقيقة العرفانيةيعرفومب
َولأَرأأْيَت آَثـاَر ُمْلِكـِه    ، َتْتكأ ُرُسُلُهلأْو كأاَن ِلَراِّكأ َشِريٌك ألأْعلأْم َيا ُاَنيَّ أأنَُّه اَو )       

ال ، َولأِكنَّـُه ِإلأـٌه َواِحـٌد كأَمـا َوَصـَف َنْفَسـُه        ، َولأَعَرْفـَت أأْفَعالأـُه َوِصـفأاِتهِ    ، َوُسْلطأاِنِه
،  ْشـَياِت ِاـال أأوَِّليَّـةٍ   أأوٌَّل قأْبـَل األأ  . َوال َيُزوُل أأَادًا َولأـْم َيـَزلْ   ، ُيَضادُُّب ِفي ُمْلِكِه أأَحٌد

 ..(  ْشَياِت ِاال ِنَهاَيٍةَوآِخٌر َاْعَد األأ
النعمة اإلهلية العظيمـة الشـاملة ؛    وجمرياته األخالقية ، ؛ والعلم( ْعلأْم اَو )       

ق للتعلم والرتاية والتعليم ، لتعزيز استدامة العقول واحلياة والعالقا  اني اخلـال 
واملخلوق ، ومنه ما يمز االعلم ، وما يأخـذ مـن مـدى وعمـق اسـتيعاب فلسـفة       

واملعرفية ،  الرسالية ، افاعلية البديهيا  والماهني العقلية وامليدانية –الوحدانية 
األخالقي هلندسة وتهذيب دورة احلياة اإلنسـانية  ومنه قيام األسس وانات الفكر 

 ..قاتهاملتهددة انتاج خري العقول وتطبي
ة العقلية املستوعبة للوحدانية اليت ي، والبديهالفلسفي العقلي  نهجملواهذا ا        

اإلشرا   سبيل النهاة من  اإلمام ، ُيَمهِّدلذوي العلم واملعرفة  ال جدال فيها
لغـري   رسلالتوجه كن يلم ، فااهلل تعا  اإلشرا  دوناعقالنية ااهلل ، واحليلولة 
ومل تعــرف  آثــار لســواب يف امللــك والســلطان ، كشــف د ، والاهلل الواحــد األحــ
 متفــردًا اهــا دون املخلوقــا    ، لــه إاّل الوحدانيــة والــدوام  أفعــال وال صــفا  

فكــان علــ  مــد  ، هيعــًا ، ومل ُيعــرف ُكْنــه نفســه إاّل هــو ســبحانه واملوجــودا 
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ا  قنو خالل يبق  كما وصف سبحانه وتعا  نفسه ، ومنو ، الدهور إله واحد
 ..أوض  وهل  لعقول خلقه ( السالم الصالة عليهم)رسله وانبيائه 

نقياد وال رسل وأنبيـات  اواذا مل يضادب يف ملكه أحد إ  يوم القيامة ، فال         
 ..أادًا  إاّل له وحدب ، ومبطلق الكلمة ال يزول 

لويـة  فلـه األو  ، حـدود  سبحان من هو قبل األشـيات اـالوجود والسـبق اـال            
اآخرية مطلقة ال نهاية هلا ، وال اّد مـن   املطلقة ، وسبحانه وتعا  آخر االشيات ،

أأوٌَّل قأْبــَل ) ؛  واحملدوديــةليســتا مبعنــ  احلــد  اإلشــارة إ  ان األوليــة واآلخريــة ،
 .. ( ْشَياِت ِاال ِنَهاَيٍةَوآِخٌر َاْعَد األأ،  ْشَياِت ِاال أأوَِّليٍَّةاألأ
االشـمس والقمـر ، لتقريبـه اامُلـدر  ،      الالحمدود و مت وصف اجلأمالكما ل        

 مـدار   ةقصور وحمدوديو لك نااع من ولرتميز الشيت للتقريب واإلستيعاب ، 
َعُظـَم َعـْن أأْن َتْثُبـَت ُرُاوِايَُّتـُه      ) ، املاديـة وغـري املاديـة   األشيات  الستيعاب اإلنسان

 .. ( ِاِإَحاطأِة قأْلٍب أأْو َاَصٍر
النظـر اـالعني اجملـردة ، ألن اهلل     ثبت افكر واصـر ، أو ُين وَعُظم ؛ أي كم أ       

ا  العلـوم  مباديـ  وأمس  من القيـاس  اوايته أمس  من  لك ،ورسبحانه وتعا  
 ..ا هوال ماديات واملعارف

 :ريم يف القرآن الك وردكما        
ر بُُُّ قَالَ ر بِّ أَرََِّي أََسظُره لَّلََهك  قَالَ لَنه تَر اَِي ْ لَكِهنَّ اَسظُهره لَّلَهك     ْ لَمَّا ج اء  َُوَ ك لِمَِقَاتِن ا ْ تَلَّم ُُ ) -

اِقَا فَلَمَّا السج ع لَّ فَإَّنَّ اَه َقَرَّ َ كَاََُُ فًَ وهف  تَر اَِي فَلَمَّا تَج لَّك ر بُُُّ لِلسج ع لَّ ج ا لَُُ د تًّا ْ خ رَّ َُوَ ك ح 

 . سورة االعراف( 843)تُعهلُ لَّلََهك  ْ أَََا أََّْلُ السمُؤهَِنِني   أَفَاقَ قَالَ َُعهح اََك 

َسه ُمه تَنهظُهُرْن              ) - ْ َأ ُ  ج لههر ةا فَأَخ هذَتسكُمُ الصَّهاََِقةُ  ِن  لَهك  ح  َّهك ََهر ى اللَّه َ هك لَهنه َُهؤَه َُو  ْ لَّذس ُقلس ُمه ي ا 

  … سورة البقرة( 55)

، ومـا   ( َتْثُبـَت ُرُاوِايَُّتـُه ِاِإَحاطأـِة قأْلـٍب أأْو َاَصـرٍ      َعُظَم َعـْن أأنْ  )واعد ايان ؛         
اجلعـل  مـن املعرفـة و    اإلمـام  ينتقـل حتمله مـن ثقافـة فلسـفية عقليـة عظيمـة ،      
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اإلقـدام حنـو األفعـال حبسـاااتها     ، ووالنظر مـن خالهلـا   ، للوحدانية  ياإلستيعاا
يـة مـن كـل مـا هـو      لوقاالتخطيطية والتنفيذيـة ، والتوقعـا  املمكـن تصـورها ، ل    

 .. ةالفكريحنرافا  منحرف أو يسهم يف اإل
ــات الثقــايف التوعــوي           ــدقيق ،   – االســتدالليواعــد هــذا البن االســتنتاجي ال

 : ه قولضمن الوصية العظيمة املباركة ا   اإلمام يتواصل
 ، ْن َيْفَعلأـُه ِفـي ِصـَغِر َخطأـِربِ    ْفَعـْل كأَمـا َيْنَبِغـي ِلِمْثِلـكأ أأ    افأِإَ ا َعَرْفَت َ ِلكأ فأ )       

 ..(  ِفي طألأِب طأاَعِتِه ، َوكأْثَرِة َعْهِزِب وَعِظيِم َحاَجِتِه ِإلأ  َراِِّه ، َوِقلَِّة َمْقِدَرِتِه
، وآلية كفايتهـا  ( املنتهة ) ودقة االنسيااية ، حينما تصل إ  مرحلة املعرفة        

 ..فاية اإلنتاجية واجلودة العالية فاتة أو ك؛ ااستيعاب وك( ْفَعْل افأ) عند ؛ 
مما متثله من التوصيف الوظيفي ، (  كأَما َيْنَبِغي) ويظهر توازن دقتها عند ؛         

ــه        ــا وصــل إلي ــاملي ِلم ــان تك ــة أي اي ــوظيفي ، ووصــف الوظيف أي التشــري  ال
ن عليـه  ؛ متثل مواصـفا  الوظيفـة ، أي مـا يكـو    (  ِلِمْثِلكأ )التشري  الوظيفي ، 

اإلنســان مقااــل الوصــف الــوظيفي ، ومــا يكــون عليــه ضــمن اجلعــل التكــويين   
ــل ال  ــه واجلع ــذ   لإلنســان وقدرات األدات ،  –وجــودي لإلنســان ، ومســتوى التنفي

 ( : أأْن َيْفَعلأُه ِفي  )ليتحقق ؛ 
 ِصَغِر َخطأِرِب  .. 

 َوِقلَِّة َمْقِدَرِتِه ..  

  َوكأْثَرِة َعْهِزِب.. 

 ِفي طألأِب طأاَعِتِه  ، ِتِه ِإلأ  َراِِّهوَعِظيِم َحاَج.. 

ومنه ما يتعلق االدقة يف الدراسة والتحليـل والعدالـة واملسـاواة والكفايـة ،            
 :عندما تتعادل كفيت املعادلة فتكون 

 النشاط األدائي+ النشاط الوظيفي = التقويم + التقييم 
تـبين األسـس واالمتـدادا  األفقيـة      هذب االنتقالة املرحلية املتواصـة الـيت           

ــة ــة  والعموديـ ــداداتهما اجلانبيـ ــة   وامتـ ــاة الدنيويـ ــة ،  –للحيـ ــة األخرويـ املرتهـ
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واألمشــل مــن اإلســرتاتيهيا   واألعمــق ارســوخها وعمقهــا ، وكونهــا األاعــد  
 .. املادية الدنيوية البحتة 

ب إ  اهلل الفعــل الـذي ُيـراد اـه التقــر   و االسـتعداد  أن يكـون  تطلـب يلـذا          
ااإلمكانيا  والقدرا  اليت كمتلكها الشـخ  وكمـا ينبغـي لـه      ،وتعا  سبحانه 

األدات الفعلــي ، مــع النظــر إ  احملدوديــة يف صــغر خطــرب ، وقلــة املقــدرة ، ومــا 
مــال ، ممــا يظهــر العهــز يف األدات لألفعــال أو الســلو  أو األع ةيرتتــب مــن كثــر
 .. حانه وتعا سباملطلق قادرة ال عظيم احلاجة إ 

نظـر  الالطاعة واإلنقياد لراوايتـه وطلـب طاعتـه ، و    عل  اإلنسان ؛ ترتتبو       
 طلـب اوازنـه  وتن مقاالتـه  هنا إ  الرتااط العميق اـني احلاجـة ، ومـا يتوّجـب مـ     

ــوازن نفســي وإنســاني    ، تعــا  هلل الطاعــة  ــب مــن ت ــا يرتت  ا شــباع حاجــ إلوم
َواْلَخْشَيِة ِمْن ُعُقوَاِتِه َوالشَّـفأقأِة ِمـْن    )احلياة ، يف كل مناحي  منظورة الال نساناإل

قـوة  فكـر امللـوث واملنحـرف ، وكـاا  لل    ، وجانـب منـه يكـون كـاا  لل    (  ُسْخِطِه
 ..املفرطة والسلو  املنحرف وارتكاب احملرما  

ليــة تعمــالن ملعاجلــة الــدات االــدوات ، افاع    ؛ ( َوالشَّــفأقأِة)  ،( َواْلَخْشــَيِة)         
منظومة الوقاية والعـالج حلمايـة  ا  اإلنسـان ، الـيت تبنيهـا طاعـة اهلل تعـا  ،        

العقواة ، مما يرتتب من ردع السلو  والورة قويم نتائج دعم تصّبان يف وعندها 
 ..ت تقااالخافه و؛ امل( َواْلَخْشَيِة) تعين املنحرف ، مما املقاالة لذلك السلو  

، ورمبا كان امتـداد املنـافع   اإلنسان  ا صيصب يف وجدواب  الردع صفةو        
تهذيب ت كثواب وعقاب لاجلزا يشمل ما ميط ااإلنسان ، فضاًل عن فاعلية ردع

ال يقـف منظـورب   ، و طرف معين اـاألمر صوب ما ينفع كل السلو  اهاب تغيري و
ستدامة فهم عمق وا إ  ، العملية املؤثرة هتنمية ثقافتا، كمتد  عند هذا احلد ، ال

 ..خروي ألاجلزات ا إسرتاتيهية
والتوجيـــه  التوجُّــه يأخـــذ  ،ســـبحانه وتعــا   (  ِمـــْن ُعُقوَاِتــهِ  )؛ ومــا دام          

 ومنـه عـالج  ، ئي الوقـا والـتفكري  لتفكـر  الفكـر ، ومنـه ا   –بنات املعلومة ل التنظيمي
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 نضـم الشخ   واحليلولة دون وقوعالسلوكية ، و النفسيةو الفكرية اإلحنرافا 
 .. ةدائرة العقوا

زالـة  إ حنـو الشـفقة ، صـرف اهلمـة     فاعليـة  ل حينمـا تكـون  واألعقد واألثقـ         
 .. عدم رضابوعن غضب اهلل  واإلاتعاد اقويم األعمالاملكروب عن اجملتمع ، 

يف توجيها  شدة النص  هو ، (  َوالشَّفأقأِة ِمْن ُسْخِطِه )؛  مما تتضمنأيضًا و       
 .. صوب احملسوب انتائهه ومؤداب الذا  واآلخر

ــر           ــا يتضــمن أم ــز وجــل    ومم ــالق ع ــاناخل ــل ،  لإلنس ــه العاق ــة منفعت  محاي
 .. خرويألا –ستقبله الدنيوي استدامة مو

 ااإلنسـان ومَـ   يضـرُّ  الـذي قبـي   ال خلقـه إالّ  ما حـّرم علـ   اطبيعة احلال ، و        
لـ   تـأثري  لـك ع  ، وقـد يتعـدى    والبيئة الـيت يعـيش فيهـا   املخلوقا   ميط اه من

اإلجتماعية واإلقتصـادية   توجها لاعل  تأثريب  شملخر ، ويجمتمعا  وايئا  ُأ
، اــل ويشــمل حتــ  الفضــات وحقــوق افيــة والرتاويــة والصــحية والسياســية والثق
 ..الفضات حبمايته 

وهـذا مـن دقـة     ،(  َعـْن قأِبـي ٍ   َولأـْم َيْنَهـكأ ِإالَّ   ، ِاَحَسـنٍ  فأِإنَُّه لأْم َيْأُمْر أ ِإالَّ )        
،  ِاَحَســٍنوعظــيم الــنِّعم اإلهليــة علــ  اإلنســانية هعــات ، حينمــا يكــون ؛ األمــر 

 .. َعْن قأِبيٍ والنهي 
ووضوخ املنهج الـيت رمستـه الشـريعة اإلهليـة السـمحات ، ومـا يـنهم مـن                 

واآللية واألدوا  ، وما  املستقبلية من خالل التوجُّّه وتوجيه الفكراآلثار اآلنية و
يتبني من مستويا  همع اني العمق والبنات املعريف ، والتميـز والتمييـز ، والـتغري    

 ..اجلزئي والتغيري الكلي للمحتوى املعريف واهاهاته يف الفقه املعريف 
ــوة ، واحلــد مــن اتســاع فهــوا                ــواطن الق ــدعم نتائهــه املســتدامة ؛ م وت

ــا يف   ــاة ، وتعــاظم اســتثمار    الضــعف ومعاجلاته ــة وأنشــطة احلي ــة االجتماعي البني
الفر  ، والسيطرة عل  التحديا  الكامنة يف كل ما يهدد احلياة واستقرارها ، 

 ..ومحاية اإلنسان اكل االهاها  والتوجها  
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ــافع  مــا وعلــ  العمــوم واكــل األحــوال ، هــذا           يصــب ضــمن أنشــطة ومن
 ..لية وايئته اخلارجية اإلنسان ، واستدامة ايئته الداخ

َهل ها ثُهمَّ لَّلَهك ر بِّكُهمه            )؛ وآخر املطـاف الـدنيوي            َ هاء  َفا َل َ هنه َأ  ْ ِهُِ  ًْس َ مِهلَ ح هاِلحاا َفلِن  َ هنه 

 . اجلاثيةسورة  (85)تُرهج اُون  

  

 األخروي -ثقافة االمتداد السلوكي الدنيوي  – 71
 

مـن  كـل األجيـال ،   يف وصيته املباركة   اإلمام  اطباطبيعة احلال ؛ و        
وحتمية ما يواجهه ، وجدواب  هوحراك وامتداداتهخالل حمددا  العمر ومساته 

من تهديدا  وخمـاطر وحتـديا  وصـراع وزوال دنيـوي ، ومـا يسـتوعبه الرسـم        
االكلما  الـمبدعة ، وحتسسـها كنـبط إنسـاني ، وامتـداد مـا ُيقاالـها مـن حيـاة         

 :  إلماما أاق  ، حيث يقول
َوأأْنَبْأُتـكأ   ، ْنِتقأاِلَهـا اَوَزَواِلَهـا وَ  ، ْنَيا َوَحاِلَهـا َيا ُاَنيَّ ِإنِّي قأْد أأْنَبْأُتكأ َعـِن الـدُّ  )         

، ِلَتْعَتِبـَر ِاَهـا    ، ْمَثـالَ َوَضـَرْاُت لأـكأ ِفيِهَمـا األأ    ، َعِن اآلِخَرِة َوَما ُأِعـدَّ ألْهِلَهـا ِفيَهـا   
 .(  َهاَوَتْحُذَو َعلأْي

ــا                  ــفي ، والتطلعـ ــات الفلسـ ــة ، البنـ ــود واملعرفـ ــني الوجـ ــون اـ ــا يكـ وممـ
اإلسرتاتيهية الرتاوية ، وثقافة التعلم والتعليم احملدود املرحلي ، املواصلة حللقة 
حمدودة دنيوي أخرى ، مبكوناتها املوضوعية وحثياتها الذاتية ، وارتقـات املنـاهج   

 ..؛ كإنسان وموروث ومكتسب وايئة وفضات  الكفيلة ااستيعاب اإلنسان
وتتمثل استدامة الرتاية والتعليم ، واسـتدامة املنظومـة الرتاويـة والتعليميـة             
، (  َوَتْحـُذوَ ) ، (  ِلَتْعَتِبـرَ ) ، (  ْمَثـالَ َوَضَرْاُت لأكأ ِفيِهَما األأ) ، (  َوأأْنَبْأُتكأ) يف ؛ 

ة ، وتهـذيب الـنفس   ب الفكـر والبصـري  ومضمون أو جانب منه مـا يكـون لتهـذي   
 ..وتهذيب السلو  
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الرتاكمـي اـني املاضـي واحلاضـر ، وحتليلـهما لصـياغة املسـتقبل ،        واتساعه        
تهذيب احلياة وإسعاد الكائن املخلوق ااستيعاب الثاات واملـتغري  لما يكون ومنه 

ار واملواهـب ،  ، ونسبية ومستوى  لك يف ايئة اإلاداع واالاتكـ والتااع واملستقل 
احلقوق الشريعة اثقافة  هاني الفكر وتطبيقاته اتوجيها  الفهم والعلم ، وما تهذا

 ..األخالقيا  وما يرتتب من جوانب فقهية تكون مفتاخ السبل القوكمة و
عـدم ثباتهـا ، ومـا يطـرأ     وحراكهـا و نيا حـال الـدُّ  توكيد استذكار خالصة و        

ووعــي  ســتيعابوا ثقافــة ، ومــا تتطلبــه مــنال نتقــالــزوال واإل دورة عليهــا مــن
ــة التعامــل معهــا ، و  ــ جنــازا  الصــاحلةاإلجبــودة ســتثمارها اوعقالني بين الــيت ت

 ..ملستقبل حافل ااستدامة العطات ستقرار النفسي الدنيوي ، املؤدي اإل
اإلمـام   البالغية ألمـري املـؤمنني   الصورحماكاة ما أادع مضامينه ،  ورد منو       
 :   علي
فأـأأمُّوا   ، ِإنََّما َمَثُل َمْن َخَبَر الـدُّْنَيا كأَمَثـِل قأـْوٍم َسـْفٍر َنَبـا ِاِهـْم َمْنـِزٌل َجـِديبٌ         )       

 ..(  َمْنِزاًل َخِصيبًا َوَجَنااًا َمِريعًا
 . وَخَبْرُ  األأمَر أأْخُبُرُب إ ا عرفته علـ  حقيقتـه  . وَخُبْرُ  ااألأمر أأي علمته         
. مـا أأتـا  مـن َنبـِإ عمـن َتْسـَتْخِبُر       :  واخلأَبُر. واحد األأخْبار : َبُر ، االتحريك واخلأ

 3.اخلأَبُر النََّبُأ ، واجلمع أأْخَباٌر ، وأأخاِاري هع اجلمع : اان سيدب 
َنِقـيُط  ؛ ال نبت فيه ، وقليل املطـر ، وهـو   (  َمْنِزٌل َجِديٌب) والتمييز اني ؛         

؛ كـثري اخلـري ، ومرونـة االختيـار ،      ( َمْنِزاًل َخِصـيبًا َوَجَنااـًا َمِريعـاً    )، و  اخِلْصب
، ليكـون البنـات اأوجـه اجلـودة والسـعادة      (  َخَبـَر الـدُّْنَيا  ) والعمل ابيان وهدي ؛ 

 ..والفساد والصراعا  والظلم الكونية البعيدة عن االحنراف  –اإلنسانية 
ُيهسِّــد ؛  ( َمْنــِزاًل َخِصــيبًا) ، (  َمْنــِزٌل َجــِديٌب)  :اــني املقاراــة التمييز يف فــ        

دق مـا يـتم   ، وأ الرتايـة والتعلـيم  و الـتعلم  سـبل أقوم وضوخ الصور ، ويتضمن 

                                                 
 
 ( .خبر ) ضمن كلمة / ر  لسان الع/ ابن منظور  - 



  38 

، والتمييـز الواضـ  اـني     الـنفس و الفكـر  سـتقرار ال الداعمـة  اخلـمة  اكتسااه من
 ..البدائل واالختيار األفضل واألنسب للعمل 

 مـن حتميـة  النـاس   عليـه يكـون  ، مـا   ن صـور التوجُّـه الرتاـوي   مما تمز مـ و        
 مكلـل االتهديـدا  واملخـاطر   يف منـزل   هـم ، وأو الرحيل عن هذب الـدنيا  سفر ال

 مكــان االعمــل والعطــات ، فقصــدوا أو طلبــوا   والتحــديا  وعــدم االســتقرار  
 املستدامةقامة ر وطيب اإلفااخلصواة واخلري الو من وما يتصف اه، ستقرارهم ا

 ..املتكاملة واملكللة االسعادة  والرفاهية لنعيماكل متطلبا  ، وفيه واألادية 
فأـاْحَتَمُلوا   )؛  عليـه أو مـا حتملـوب مـن عنـات      ستثمار ما صـموا ا وهو مؤدى       

مـا  و، (  َوُجُشـوَاةأ املأْطَعـمِ   ، َوُخُشـوَنةأ السَّـفأرِ   ، َوفـَراَق الصَّـِديقِ   ، ْعَثاَت الطَِّريِقَو
 .. عظيمة آ ثواب ومكاف من،  ة مسريتهم ومثاارتهمحصيلمن له قاا
املتمثلـة منهـا    العوائـق  ، ومـا يواَجـه مـن   الطريق  مشقةوهكذا يكون حتمل        
 عبـات األحتمـل  و االسـتعدادا   ، وما يتطلبه السـفر مـن  واحلبيب  صديقفراق الا
 ..ياة الرغيدة احلو الوصول إ  سعة املستقر، وغلظة الطعام ، حت   ةشوناخلو

فألأـْيَس   ، َوَمْنـِزَل قأـَراِرِهمْ   ، ِلَيْأُتوا َسَعةأ َداِرِهـمْ  )؛ وهاوزب االسعي والصم        
 .. ( َوال َيَرْوَن َنفأقأًة ِفيِه َمْغَرمًا ، َيِهُدوَن ِلَشْيٍت ِمْن َ ِلكأ أألأمًا

، اـال أمل وال عـوز   وجيمع اني الدار واملنـزل ، السـعة والطمأنينـة واملسـتقر            
 ..وال ضغوطا  وال ندرة وال مشقة معنوية أو مادية أو نفسية 

َوال َشْيَت أأَحبُّ ِإلأْيِهْم ِممَّا  )، ااهاب  ، حينما يتوّجه التعزيزعظم األاملنهج و       
الـوعي   ، وهو ما يكشف عـن عمـق  (  َوأأْدَناُهْم ِمْن َمَحلَِّتِهْم ، ْم ِمْن َمْنِزِلِهْمُهقأرََّا

  …واإلكمان مبا أقدموا عليه وإليه يف آن واحد 
دنـ  ،  ل األمسـ  االـذي هـو أ   أّما َمَثل َمن ُخدع يف هـذب الـدنيا ، كَمـن اـدّ           

املــرارة واألمل والصــراع االنتبــاب و أشــباب امللــذا  الــيت تنتهــي إ ا مكّبــلفــراخ 
لـذي ال ينفـع اعـد    م االنـد ما ُيخلـف  ، و ستقرار النفسطمأنينة واالنفسي وعدم 
 ..فوا  األوان 
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أو  جهـلٍ  إاّل نـاجم عـن  ، واآلثـام  ت األخطـا االحنـراف و عل   ارصرما اإلو        
هعُُُ ج ل نَّمُ ْ لَعَّئسس  السمِل ادُ )؛ كمن  ،عل  الواقع  تعاٍلتعصب أو  َهن   ( أَخ ذَتسُُ الساِزَّةُ بَّالسإَّثسمَّ فَحً 

 ..سورة البقرة  ( 622)اآلية 

يــانع ومنــتج للســعادة احلقيقيــة ،    مبنــزل خصــيب   وجــه آخــر ، يتمثــل  و        
 ويهـدف مـا هـو خـري ونـافع ،      ، وأداتالعمـل الصـا    والتقـوى   قوته ساسواأل

املمتدة اليت وسعت السموا  و املستدامة ورمحته ونعمته تعا  اهلل إ التقرب 
 ..، ال كل شيت واألرض 

 ،اـه البيئـة واألجـوات الرائقـة والعظيمـة       ومـا حتفـل  تركوا كل هذا النعـيم  و       
وال ختاروا املقام الذي ال خري وال نفـع  او ، وانساقوا ورات اجلهل وتراجع الفكر

 ..وضعف كيانها  وتصدُّع انات الشخصية ال فيه إال الذل واهلوانفيه ، و جدوى
 فأَنَبا ِاِهْم ِإلأـ  َمْنـِزٍل    ، ٍل َخِصيٍبَوَمَثُل َمِن اْغَترَّ ِاَها كأَمَثِل قأْوٍم كأاُنوا ِاَمْنِز )        

ِإلأ   ، وا ِفيِهفألأْيَس َشْيٌت أأْكَرَب ِإلأْيِهْم َوال أأْفظأَع ِعْنَدُهْم ِمْن ُمفأاَرقأِة َما كأاُن ، َجِديٍب
 . ( َوَيِصرُيوَن ِإلأْيِه ، َما َيْهُهُموَن َعلأْيِه

مــا  ، فضــاًل عــن عظــيمالمل ألمبنحــرف اعمــاهلم ، يعــانون ا اصــبحوأواــذا        
ما يسـتخلفه مـن   ضنك العيش و ، وما وصلوا إليه من فاتهم وما فارقوب وأادلوب

 ..ومنه ما ُيهمل اه كل االهاها  النفسية واجلسدية  وضغوطاته ، أمل العذاب
ــم          تشــعب اإلســرتاتيهيا  ،  ز ضــمن النصــو  املباركــة ؛ تعــدد و  وممــا ي

وما يف الدنيا ، ومـا  . املفتوخ ، وما حتت الصفر املفتوخ  لتكون ؛ ما فوق الصفر 
 ..فوق الدنيا ، وتظهر عندها اإلسرتاتيهيا  عند هذب املناطق واملواقع 

واشــــكل عــــام ، جانــــب مــــن العمــــق الفلســــفي اإلســــالمي ، وفلســــفة        
ل اإلسرتاتيهيا  الوقائية والعالجية ، مشولية وموقعية وموقفية وتوقيتية ؛ ملا قبـ 

 ..الدنيا ، وللدنيا ، وما اعد الدنيا 
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جــودة الفكــر وهمــع اــني ؛ اخللــق والتوالــد ، و  وتفاصــيل وهــي مفاصــل        
والعمـل  . العمل ونقاوته واستقامته وتكامله ، والعمل الفاقد للهـودة وتكاملـه   

 ..النافع ، والعمل غري النافع ، والعمل الضار 
صل اهلل ) معظقول الرسول األنستمد  العظيم ،ومما يتضمنه األثر النبوي         

 : ( عليه وآله وسلم
 3(الدنيا سهن املؤمن وجنة الكافر ) 

طة الفكرية ، ومـا يتمثـل مـن    ارمما يتض  من الدرس النبوي املقدس ؛ اخل        
اإلكمان والكفر ، وتوجها  امليول واحلوافز والدوافع ، واالستقرات اني احلقيقـة  

عدد الثقافا  ، وتعدد أساليب الفهم ، ومساحة القناعة والصـم ،  والواقع ، وت
وما يمز عل  املستوى الفكـري ، والعوامـل النفسـية ، واسـتيعاب كينونـة البيئـة       
الداخليـــة والبيئـــة اخلارجيـــة ، والـــر ى والرســـائل ، واألهـــداف والغايـــا  ،  

األمد ، وما هو  واإلسرتاتيهيا  والتكتيكا  ، والنظرة القصرية األمد والبعيدة
ــذ واألدات  ، الكــائن  ــي    ، ضــمن اخلطــط والتنفي ــردي واجلمع ــ  الصــعيد الف عل

 ..واجملتمعي ، والتوجها  والنتائج السلوكية ، وامتداداتها املستقبلية 
، لر يـة مـا هـو دائـم وحقيقـي      ملؤمن من روخ الشوق يكون عليه اما ومنه        
، ومـا يقـرتف مـن     كـل ظـامل  تهـا  زاانيو، سـهن   الـدنيا  عندب تكـون له ، وما يناو

وإجـرام حبـق كـل مـا تطولـه      من معاصـي   هيقرتفالظلم والقهر واالستبداد ، وما 
 ..اآلمثة  أياديه
، ورفط كل النـزوا  وامللـذا    الظلم  قبضة إلفال  منل املؤمن جهادو        

  .. ةالدائمالزائفة الزائلة ، والسري يف الطريق املؤدي إ  احلياة 
يف غشاوة امللذا  املنغِّصة ، واليت هرفه صـوب  أو الظامل يكمن الكافر و        

يرى دارب الدنيا ، ونعيمه يف فيها ، دون رادع ، حت  يرى املادي الر يلة والغلّو 
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ه ، دون فيتمادى يف غيِّ، سعادته وأفراحه ، فال نعيم يرى إاّل يف دنياب تعزيز  فيها
 ..قوط وضياع من س أن يعي ما هو آيل إليه

القاتـــه  يف عواخالقياتهـــا  املـــؤمن ، املـــوازين الدقيقـــة    ســـلو   ومؤشِّـــر        
 ..والواجبا  احلقوق امليزان معيار لذا يكون عندب اإلجتماعية واإلنسانية ، 
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امج تنمــوي للقــدرا  أن يضــع ارنــ ، اإلنســان العاقــل يتوجــب علــ ممــا و       
،  املبدعـة والذكيـة  االجتماعيـة   –انات تكاملية الشخصـية اإلنسـانية    ااهابالذاتية 

 االــذا اإلنســاني  ثقافــة التحســسحنــو  نهــاخ اــرامج تتوجــهومنهــا مــا يتعلــق ا
هلا ، وتطبيقا   لك عل  الذا  اتقم  األدوار ومتثيلها ومدى تقبله ااآلخر و

املتحققــة مـن تــدريب الــنفس  واجلــدوى ســتوى املنفعـة  ، ومااهـاب األخ والــنظري  
ــا      ــنفس اإســعاد الغــري  ، وم ــة إســعاد ال ه مــن مققــومكاســب اخلــما  يف كيفي

 : ثقافة مستوى  استدامة
أيــن مــا كــان موقــع نشــاطه ، وتكاملــه مــع        الــذاتيالــوظيفي التقيــيم  -

 ..يمية الرمسية وغري الرمسية ياالهاها  التق

ي املنتج ااهاها  التنفيذ املطلـوب ، اكـل أشـكال    األدائي الذاتالتقويم  -
 ..التنفيذ املنظور وغري املنظور 

جانب ُمتـناٍم لبنات الشخصية حبسب ارامج تراوية وأخالقية حتسسية وهذا          
 :  هقولإليه ا  اإلمام يشريعليه و شاملة ، وهو جانب مما مث

ْحِبـْب ِلَغْيـِر أ َمـا    أأفأ ، انـًا ِفيَمـا َاْيَنـكأ َوَاـْيَن غأْيـِر أ     ْجَعْل َنْفَسكأ ِميَزاَيا ُاَنيَّ  )        
 ، َوال َتْظِلــْم كأَمــا ال ُتِحــبُّ أأْن ُتْظلأــَم ، ْكــَرْب لأــُه َمــا َتْكــَرُب لأَهــا اَو، ِلَنْفِســكأ  ُتِحــبُّ

ْســَتْقِبُحُه ِمــْن ْســَتْقِبْ  ِمــْن َنْفِســكأ َمــا َتاَو ، َوأأْحِســْن كأَمــا ُتِحــبُّ أأْن ُيْحَســَن ِإلأْيــكأ



  42 

ال َتْعلأـُم َوِإْن   َوال َتُقـْل َمـا   ، ْرَض ِمَن النَّاِس ِاَما َتْرَضاُب لأُهْم ِمْن َنْفِسكأاَو ،غأْيِر أ
 ..(  َوال َتُقْل َما ال ُتِحبُّ أأْن ُيقأاَل لأكأ ، قألَّ َما َتْعلأُم

ي متماسـك  ومن واسع ما ممله الن  املبـار  ، هـو انـات تراـوي وأخالقـ             
وموجِّه لثقافة احملبة والذوق التحسسي يف احملبة ، والثقـة املتبادلـة الـيت تبـدأ مـن      
تدريب الذا  املتنامية واملستدامة ، ومنها االستيعاب والتوجُّـه يف العالقـا  مـا    
اني الذا  واآلخر ، وتعزيزها االتحسس اإلنساني للمتناقضا  ، واحلماية مـن  

 ..اطر القبي  من السلو  تعدد مضار وتهديدا  وخم
وامليزان ؛ شامل وجامع عظيم اني احلقوق والواجبا  ، ومهـبط السـعادة           

ــانية احلــرة        ــاة الشــعوب اإلنس ــوازن حي ــق لت ــداعم املطل ــي ، وال ــن اجملتمع واألم
 ..املستدامة الراسخة والشاخصة اتنوع ثقافاتها وحضاراتها التكاملية 

الوعي واإلحساس  ثقافة الداخلي املنبعث عنوضوعي املهذا امليزان منه و       
، والتحسس مبشـاعرهم مـن خـالل حتسـس عدالـة واسـتقامة مشـاعر        ااآلخرين 

، وتضـامنه العقالنـي اـاألثر     مـرتبط اـه و صـه   لغـري  ل ب، كما لو كان أداتالذا  
 ..واملؤثر ونتائهه اآلنية واملستقبلية 

العدالة وميـزان الظلـم ، وشـتان مـا      انِميَزوشتان ما اني مستودع مضامني        
، اإلحسان وعـدم اإلحسـان ، اجلمـال     لْظلمراهية ، العدالة واكاني ؛ احلب وال

 .وهكذا .. والقباحة ، الرض  وعدم الرض  ، العلم واجلهل 
، كونه (  ْجَعْل َنْفَسكأ ِميَزانًاا) ، فإّن مما ممل وجيمل ؛  ما تقّدمفضاًل عن         

فع انات ثقايف لتنمية وتطوير إنسانية إسعاد اإلنسان ومكونا  ايئة السعادة كمثل أر
والعطات ، واستدامة حياته وعالقاته العامة واخلاصـة ، ومسـتقبله املنظـور وغـري     
ــل       ــداعم إلعــادة هندســة الســلو  والتأهي ــد عــن التطــرف ، وال املنظــور ، البعي

 ..  لإلعتدال ، والدفع امامج التدريب للذا  امليزان
، يف التطلعا  وانـات العالقـا    (  ِفيَما َاْيَنكأ َوَاْيَن غأْيِر أ) والسبق مرتبط ؛         

، االنســانية االســتهااة مــا يتطلبــه مــن وأخالقياتهــا ، وانــات التــوازن اإلنســاني و 
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نسـان ، اـل مراعـاة كـل مـا      اني اإلنسان وأخيـه اإل والعطف وامتدادا  الرمحة 
فيـه احلمايـة مـن كـل أنـواع التلـوث ،        الفضات اخلـارجي ، مبـا  مما يف البيئة و ميط

 ..والتعاون عل  اخلري  منظومة التحسسوموازين 
 وتواصــلهاــالقول والفعــل ، اإلنســان مــنهج ثقافــة التحســس  واــذا ينــتهج         
َرْب لأُه َما ْكاَو) ؛  وإضافة قوة إنسانية، (  ِلَنْفِسكأ ْحِبْب ِلَغْيِر أ َما ُتِحبُّأأفأ) بدأ ؛ اامل

 ( .. َتْكَرُب لأَها
َوال َتْظِلْم كأَما ال ُتِحـبُّ  ) ؛ عند مبدأ سلو  حتسسي مستدام آخر ، يتمثل و       

 .(  أأْن ُتْظلأَم
املرضي البائس الدال عل  تلوث الفكر  اإلستبدادي الظلم ؛ هذا السلو         

خصية من عقـد خلفتهـا   ما حتمله الشوهلا ، واحنراف النفس عن التوجه السوي 
 ..التهارب والظروف 

، يـتم تعزيزهـا يف انـات    (  ال ُتِحـبُّ أأْن ُتْظلأـمَ  ) وامتداد احلقـوق اإلنسـانية ؛          
، ومعادلتهـا  (  َوأأْحِسْن كأَما ُتِحبُّ أأْن ُيْحَسَن ِإلأْيكأ) ؛  النفس –وترويط الفكر 

 :عند 
 أأْحِسْن=  َ  ال َتْظِلْم

اسـتدامة احلقـوق عنـد    العالقا  اليت تبنيها إدارة وف إدارة الذا  وال تق        
 .(  ْسَتْقِبْ  ِمْن َنْفِسكأ َما َتْسَتْقِبُحُه ِمْن غأْيِر أاَو) هذا احلد ، ال يكاملها ؛ 

، ُيستحسـن  مالحقة املرآة السلوكية العاكسة لتمييز ما ُيحلـظ واختيـار مـا    و       
 ، وعمق تكامـل إنسـانية التطبيقـا    نسانية اإلنسان ثقافة كائنة يف وجود وإثبا  إ

 .. احلسية اجلامعة اني املنظور وغري املنظور
  لتحفيـز لأن يكـون  ، األمور الضرورية الفاعلة والداعمة و العوامل ومن        

Motivation  اإلنســانية واســتدامتها ،  انســيااية العالقــا انــات وســلو  تنظيمــي
 ..دة اليت ازواهلا تزول العالقا  البعيدة عن املصا  اجلام
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ــادل اـــ             ــ  متبـ ــون الرضـ ــب أن يكـ ــًا يتطلـ ــوازين  وأيضـ ــة ومـ داعم املرونـ
التضامنية اأخالقيتها ، وما ينبثق عنها روخ املبادرة املنتهـة  األحاسيس اإلنسانية 

احلقـوق  ثقافـة  للتواد والرتاحم والتسامج ، وترسيخ هـذب السلسـلة الفاعلـة مـن     
ْرَض ِمـَن النَّـاِس ِاَمـا    اَو) املتبادلة ، مبيزاتها ودوافها العامة واخلاصـة ؛  اإلنسانية 

 ( .. َتْرَضاُب لأُهْم ِمْن َنْفِسكأ
مـا  قويم ، فيتوجب أن يكون مبين عل  أساس  ةرواحملأما مسألة الرأي وا        
 ( . ا َتْعلأُمال َتْعلأُم َوِإْن قألَّ َم َوال َتُقْل َما)  ؛مه اإلنسان وما يعمله تعّل

ومقــق ،  ةعرفــاملمــن  ةســتزادالــداعم هــو مســتوى الثقافــة والــوعي واال و        
 ، واـذا  الوقـت الاـّد مـن امـتال       اإلملـام حبيثيـا  املوضـوع   ب وض يف غماراخل
ــاإل ــة و واإلرادة ا مكاني ــا  دق ــًا ،    املعلوم ــور ُجزاف ــه يطــرخ اأُلم ــا ال جيعل ، مب
 .. فراد أو اجملتمعاني األ ةخصيشاملوقف ومكانة ال ضِعف منوُي

َوال ) ؛ لحيلولـة دون اإلخـالل االعالقـا  ، أال وهـو     آخر ل يتكاملمبدأ و        
  .(  َتُقْل َما ال ُتِحبُّ أأْن ُيقأاَل لأكأ

، يضع الشخ  ميـزان احلـق    يالسلوكو الفكري والنفسي واهذا التوازن        
والتفـاهم   اعي ، وانـات جسـور احملبـة   اإلجتمـ يحقـق اإلسـتقرار   ل،  كسـلو   أمامه

 ..والتعاون والتماسك والثقة املتبادلة 
إ  تراجــع اجملتمــع  اأشــكاهل تعــدديف  ةاملؤديــ ا اإلاتعــاد عــن الصــراعو        

ــة ، و وتفكــك أوإضــعاف التماســك   ــاقم  رمبــاواصــر احملب إ  العنــف وهــدر  يتف
 .. التعاونو ةروااحمل، اليت تتوجب توجيهها ا الطاقا  املختلفة

ــدني              ــة ومؤسســا  اجملتمــع امل ــة والتعليمي ــذا تلعــب املؤسســا  الرتاوي ول
واملؤسسا  اجملتمعية األخرى ، الدور الكبري يف توجها  األخالقيـا  التنمويـة   
املتقدمة للبيئة الداخلية والبيئة اخلارجية ، كما هو عليه انات وتنمية روخ االنتمات 

دقة ثقافة التحسس اإلنساني امليـداني قبـل   ام التحفيز وامن ، واستثمار نظوالتض
 ..األدات ، وكمتد ليشمل توجيه السلوكيا  االقتصادية والسياسية 
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،  خالقيةالرتاوية واأل، ومنها دروسه عظيم إ    اإلمام علي ويضيف         
فضــل أل اهلادفــة،  يف جهادهــا ثمــرةحيــاة م ضــمن، واخلــوض  اإلنســان مايــةحل

 اجلهل س أو الذا  من، ومحاية النف وأمثل األعمال القوكمة والصاحلةوأنسب 
 هـب ومـن هليـا  خمـاطرب وتهديداتـه عنـد منطقـة عُ      ،  رفكـ ال ويشوب وما يلوث
 .. أو اذاته سلوكه أو فكرب عمله أو ااإلنسان 

حينهـا يشـعر   ، و حوله القاصي والداني من يتغري السلو  وينفر الُعهبوا        
 ..ه جمتمعهاعته و ملؤملة انيا االغراة
اهلل ســبحانه  شــريعة اإلاتعــاد عــنا الــذا يتفــاقم إضــرار  أخطــرب حينمــاو        
 .. سور الكميات والتعالي هلنفس جيعلا مم،  وتعا 

 ( ْلَباِبَوآفأُة األأ ، َواِبْعلأْم أأنَّ اإلْعَهاَب ِضدُّ الصَّاَو ) 
: ما َيـِرُد عليـك لِقلَّـِة اْعِتيـاِدب ؛ وهـُع الَعَهـِب        ِإنكاُر: الُعْهُب والَعَهُب         

أأصُل الَعَهِب يف اللغة ، أأن اإِلنسان إ ا رأأى مـا ينكـرب   : قال الزجاج . أأْعهاٌب 
: اان األأعرااي . ال َعِهْبَت ، معناب ال َعُظَم ِفْعُلهم عند  : وقيل .. وَيِقلُّ ِمْثُله 

ِإ ا َيَتَعهَُّب اآلدميُّ مـن الشـيِت   .  مْألوف وال ُمعتاٍد الَعَهُب النَّظأُر ِإ  شيٍت غري
 3.. إ ا َعُظَم َمْوِقُعه عندب ، وَخِفَي عليه سبُبه

، اون وتضاد ، وإخفـات للحقـائق ،   (  َوابالصَّ) و (  اإلْعَهاب) واني ؛          
،  ( ْلَبـابِ ألأآفأُة او)  ، ( َواِبِضدُّ الصَّ) ؛ (  اإلْعَهاب) ويكفي أن يكون سلو  

 ..والعالقا   وهو ُيفسد ما حتمله العقول من األفكار
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 س االقتصادي والتوجهات السلوكيةعلم النف -75
  

ما تقّدم من حماور متنوعة ، يظهر وجه آخر مرتبط حبياة اإلنسان كل واعد         
القتصـاد  ال وهو مستودع اه وخماطرب وتهديداته وحتدياته ، أوتوجهاته ، وله وقع

 ..وتعدد مفاهيمه يف تفاصيل ومفاصل ونبط احلياة 
النفسية وتوجهاتهـا السـلوكية ،    افهو يدخل يف اجملاال  الفكرية ومؤثراته         

امللموسة وغري امللموسة ، وحمورب اإلسرتاتيهي مرتبط االنـدرة ، الـيت تبـدأ مـن     
ــال الفكــري أو االقتصــاد املعــريف ، مــرورًا ا   ــدرة رأس امل ــدرة الوقــت وعــدم  ن ن

 ..ينه ، وندرة املوارد الطبيعية زختاستطاعة 
، واجلــودة وكــل  لــك وغــريب مــرتبط مبســتوى اهلــدر والضــياع والتلــف            

، واإلشـباع  واحلاجـة  واملرونة وتوجُّه آخر مرتبط االعرض والطلب واالستهال  
، املـرتبط   السـلو   –ومستوى االستدامة ، وعندب ويف جماال  ُأخر يظهر النفس 

ــنفس        ــم الـ ــا  علـ ــان ، واهتمامـ ــداخلي لإلنسـ ــزت الـ ــة اجلـ ــق ادراسـ ــا يتعلـ مبـ
 ..والسلوكيا  اذلك ، وما يرتبط ااإلدارة واالقتصاد واالجتماع 

املـؤدي إ  خـري    والكـدخ  إاّل االسـعي  خمتلف التوجها  ال يكـون  تفاعلو       
 .. الكسب الفكري واملا  واملادي

  متعــددة ضــمن مــا تقــّدم  كــرب ، تــبين منظومــة ناههــا  تظهــر حلقــالــذا         
 :العقالنية والطمأنينة واالستقرار النفسي ، املفتاخ فيها يتضمن ما متوي 

َوِإَ ا أأْنـَت ُهـِديَت ِلقأْصـِد أ     ، َوال َتُكـْن َخاِزنـًا ِلَغْيـِر أ    ، ْسَع ِفي كأْدِحكأافأ )       
 ..(  فأُكْن أأْخَشَع َما َتُكوُن ِلَراِّكأ

الكأــْدُخ يف اللغــة السَّــْعُي واحِلــْرُ  والــدُُّ وُب يف العمــل يف اــاب الــدنيا   و        
  3.والكدخ االكتساب مبشقة . اآلخرة وااب 
 ( : ْسَعافأ )؛  الدخل –املضامني، السيما منه فر  مفصل العمل تعدد تو        

                                                 
 
 ( .كدح ) ضمن كلمة / لسان العر  / ابن منظور  - 
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تهـــا احلـــرا  الســـلوكي اإلنســـاني الـــواعي للمـــوارد البشـــرية وتطلعا      -
والتوجها  العمليـة يف اسـتثمار طاقـاتهم ومهـاراتهم ومـا كمتلكونـه مـن        
ــاة      ــة وقــوى جســدية يف كــل جمــاال  أنشــطة احلي ــا  وقــوى عقلي إمكاني

 ..املشروعة الكركمة ، واهاها  جدواها ، وتعاظم تنميتها وتطورها 

ممل من املرونة العالية للعمل والتخص  واخلما  واملهـارا  ، وهـو    -
لقــدرا  مقــق الســيطرة علــ  مســتوى نســبة البطالــة ، واســتدامة اهــذب ا

التدريب املواكب لظـروف العمـل ومـا مصـل مـن تطـورا         –اخلما  
ــة واتســاع الفضــات      ــة واملعلوماتي األعمــال واملنتوجــا  الســلعية واخلدمي

 ..املعلوماتي الكبري ،  وتنوع اجلوانب التقليدية وغري التقليدية 
ــة والقصــوالســعي والكــد        اهاهــا  قــويم الســلو   د ، جيمعهــم خ واهلداي

واستدامته ، اتطبيقا  اخلشوع هلل تعا  ، ويكون عل  طريق تطبيق التشريعا  
 ..اإلهلية يف احلالل واحلرام ، الداخل تنظيمه يف كل تفاصيل ومفاصل احلياة 

ــا  ســوق العمــل              ــة متطلب ــة ودعــم واســتقرار وتلبي ــدب يتطلــب محاي وعن
Labor Market  االجتمــــاعي  –األمــــن االقتصــــادي ومســــريته ، ومحايــــة

واسرتاتيهياته ، وانات منظومة العدالة ، واستثمار وتعاظم فر  العمل ، ورفع 
مســتوى إثــرات العمــل االتوســع األفقــي التخطيطــي والتنظيمــي ، والعمــودي        

روخ ألسلوب العمـل ، وإغنـات العمـل اـاحملتوى واملهـام والواجبـا  ، ورفـع الـ        
 ..املعنوية وتوجيهها العقالني يف العمل واألدات العالي 

اشــقيه االختيــاري   Labor Turnoverويلعــب مســتوى دوران العمــل           
واإلجباري ، الدور الكبري يف احلرا  وإدارته ، ومستوى وطبيعة وجودة ورقعة 

 ..مستوى البطالة  التغيري ، ومستوى االستقرار ، ومعاجلة
 اإلنسـان  –احليـاة  مسـة  ، (  ْسـَع ِفـي كأـْدِحكأ   افأ )؛ السـعي القـويم   نهج مو        
،  األعمال وطلب الرزق احلـالل الطيـب   ريخلالسعي ا املتمثل األمس ، و املنتج

يكـدخ للغـري ويكسـب    ال و ذل حباجته للغري ،ُي ، ال ليكون اإلنسان عزيز النفس
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، ويكـون سـعيه وجهـدب    ومبادئـه وأخالقياتـه    األموال هلم عل  حسـاب كرامتـه  
 .. يتحمل آثام عمله وعمل غريب رمبا، و غريلاسن لاحمل يرت و،  واااًل عليه

اهذا الاّد من انات منظومة لتـوازن احليـاة علـ  مسـتوى الفـرد واجملتمـع ،                
ومنه ما يتعلـق اكـب  رغبـا  الـنفس اجلاحمـة ، والتعامـل اتـوازن وعقالنيـة مـع          

 .. باع املادي والنفسي والروحي احلاجة والقناعة واإلش
واشكل خمتصر وحمدد ، كمكـن وضـع املخطـط التوضـيحي يف هـذا املنحـ                

 :االقتصادي وكاآلتي  –النفسي والسلوكي 
 
 
   
 
 

 يبني منظومة(   1) خمطط 
 اإلشباع ومستوى القناعة –احلاجة 

 
مله مــن ؛ القناعــة  وتظهــر القناعــة اكــل اهاهاتهــا واتســاعاتها ، ومــا تشــ           

العاطفيــة ، والقناعــة العقالنيــة ، والقناعــة املبدعــة واملنتهــة اريادتهــا وقيادتهــا ، 
 ..وعل  خمتلف املستويا  الفردية واجلمعية واجملتمعية 

ن املرضي ، اخلطر واملهدد واملعوُّق والقاتل يخزتوهاوز مرحلة ؛ غريزة ال        
االجتماعي ، واطبيعـة احلـال    –االقتصادي  والدوران ا الستقامة وسالمة احلر

ــ)  تلـــف  ــوال يزختـ ــن ( ن األمـ ــوال ) عـ ــار األمـ ــدوافع ( ادخـ ــر ى والـ يف الـ
، والتخــزين هميــد وتعطيــل دوران واألهــداف والغرائــز والتعزيــزا  والنتــائج 

 ..االستثماري ، واالدخار تأجيل اإلنفاق  –النقد واإلنفاق االستهالكي 

 

 اإلشباع

 

 احلاجة

 قناعةال
 املنتهة

 القناعة

 طلب عرض
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ن األمـوال اتوجُّـه ؛ سـوي أو    يزختـ إما أن يكـون  كل خمتصر ، واشوأيضًا          
ــي ،      ال ــي وغــري طبيع ســوي ، مرضــي أو غــري مرضــي ، واٍع وغــري واٍع ، طبيع
ن من أجل االستهال  املستقبلي يخزتن والبخل ، واليخزتن من أجل اليخزتوال

 ..يتحول مبفهومه إ  إدخار ، ويتحول هدفه إ  اإلنفاق 
ون  لك السلو  علـ  الصـعيد الفـردي ، وضـمن صـناديق أو      وعمومًا يك       

خزانا  خاصة ، وتنقطع عن دورة األموال املنتهة اقنواتها الطبيعيـة ، وقنـوا    
 ..احلقوق والتوزيع السليم 

دعــم طبيعــي مــن أهدافــه ل وتوجــه ميــألمــوال ؛ هــو احلقيقــي لدخــار الوا        
وران االقتصـاد والتنميـة والتطـوير    االقتصاد وانسياايته ، وما ينهم من تعاظم د

البنــات اإلســتثماري  اســتدامة ، ومــا يتحقــق مــنواالزدهــار والرفاهيــة والتقــّدم 
 ..السلعية واخلدمية واملعلوماتية  يف اجملاال واجلانيب األفقي والعمودي 

خمتلف املشاريع الثقيلـة واخلفيفـة ، الكـبرية     االستثمار تنشيط –ااالدخار و        
ة ، واملعقدة وغري املعقدة ، واالسرتاتيهية وغري اإلسرتاتيهية ، ويكـون  والصغري

 شـرتاكهم ا يـتم  أو رمبا ،الفرد واجلماعة واجملتمع والدولة توجهاتها عل  صعيد 
د خمتلف الصععل  كمتد ورمبا  ولوجية ،ديي، و لك يتحدد تبعًا للفلسفة واإلمعًا 

 3..دول مشرتكة ل  توجه يكون ع وأاحمللية واإلقليمية والدولية ، 
والتخطـيط ، للمخّطـط   وسوق املعرفـة  وكمكن إضافة مكون ؛ سوق العمل         

َوال ) املتقدِّم ، ليكون أكثر مشوليـة مبفرداتـه الداخلـة ضـمن تكامليـة منظومـة ؛       

                                                 
 
 : راجع على سبيل المثا   - 

 .العراق  –النجا األشرف / دار أنباء للطباعة والن ر / اال تصاد دي نهج البالغة علم / هاشم حسين ناصر المحنك . د -

 . المصدر نفسه/ موسوعة المصطلحات اإلدارية واالجتماعية واال تصادية والتجارية / هاشم حسين ناصر المحنك . د -

- Culyer , A. J. / Economics /Basil Blackwell Inc. / Glasgow / 1985 . 

- Stewart, T.A., " Intellectual Capital: The New Wealth of Organizational ", New York: 

Doubleday – Currency, 1999 . 

- Luthans, Fred, " Organizational Behavior " 3ed , McGraw-Hill Inc., Tokyo Japan . 

- Schultz, D. A. "History Of Psychology " Academic Press , New York , 1975 . 



  50 

َمـا َتُكـوُن   فأُكـْن أأْخَشـَع    )، (  َوِإَ ا أأْنَت ُهـِديَت ِلقأْصـِد أ  )  ،(  َتُكْن َخاِزنًا ِلَغْيِر أ
 :، ومنه نستقي اآلتي  ( ِلَراِّكأ

 
 
 
 
 
 
 

 يبني منظومة (  9 )خمطط 
 االقتصاد –العمل 

 
ــول              ــدها تظهــر احلاجــة وشــدتها والتحســس والتكــرار واملي  Interestوعن

،  Movementواحلــرا  والســلو   Motivesوالــدوافع  Incentivesواحلــوافز 
واألدوار ، ومـــا يتمثـــل حنـــو اإلشـــباع  ومســـتوى انـــات الشخصـــية والتوجهـــا 

ومستوياته ، ومستوى حرا  االقتصاد والكفاتة واجلودة ، وما يتمثل مـن البيئـة   
والتــدريب والفهــم واملشــاعر واإلدرا  والقــدرة واملثــاارة واملهــارة الفنيــة وغــري  

ة األدائي ، وتأدية األدوار املناط –الفنية واالختيار والتطبيق واالختبار الوظيفي 
 ..اكل شخ  ، وحتقيق األدات العالي لألعمال 

رضـ  اهلل سـبحانه    يكـون و،  لذا يتوجب السعي لصيانة النفس وكرامتهـا         
حقـوق   أدات من له ، وأدات ما يرتتبالرئيسي ه واهلدف املوجِّ، الدليل و وتعا 

،  ل، ومنها دفع احلقوق الشرعية املرتتبة عل  ما يكتسبه من علم ومـا  وواجبا 
 ..وتوازناته يبه الينمو وسط اجملتمع خبريب واركته واأط

 

 اإلشباع

 

 احلاجة

 قناعةال
 املنتهة

 القناعة

 طلب عرض

سوق العمل 
 وسوق املعرفة

 التخطيط
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اهلدايـة للقصـد عـن    حـرف  تن ، ال املوجههو  الوعي الرشيدوحينما يكون         
لنعم مكتسبة ألنقـ   ، واه تكون ا والرزق احلالل الطيب األعمال خرياستقامة و

د ماملسـت ،  هلـي ، واجلهاد من أجل نيل ما يرشد اه الشرع اإلصادر ومن أنق  امل
ع أقومـه يف  اتبـا ، و ، واحلـق والباطـل   يفـرق اـني احلـالل واحلـرام     فكـر  من أنق 
تباع مـا  اهلل عل  فضله ا شكروال،  األدات واإلجناز، واه يكون اخلشوعوالسلو  

 .. يرضاب لكرامة اإلنسان وسالمته 
 

 إسرتاتيجية القدرات وأعباء األعمال -70
 

ــا  و         ــارا   الســتثمار الطاق ــب، وامله ــل  يتطل ــي  –إســرتاتيهي حتلي وظيف
، جنــازا  اإل –لتحقيــق األدات العــالي  واضــ  هعــل التطبيــقخطــط ومنهــاج و

ســتيعااية اال، وتعــاظم القــدرا   لإلنســانخــالل املــدى العمــري مــن وإهالــه 
واسـتثمار املهـارا    ،  للتوازن اني القدرا  وأعبات العمل، واملؤدي  االتدريب

 ..دوافع االقبال عل  العمل وحرا  العاطفة الذكية االوعي واخلما  و
َوأأنَّـُه ال ِغَنـ    ،  َوَمَشقٍَّة َشِديَدٍة. أأنَّ أأَماَمكأ طأِريقًا َ ا َمَسافأٍة َاِعيَدٍة  ْعلأْماَو )        

فأـال  ،  ظَّْهـرِ َمـَع ِخفَّـِة ال  ،  َوقأـْدِر َاالِغـكأ ِمـَن الـزَّادِ    ،  ِاكأ ِفيِه َعْن ُحْسـِن االْرِتَيـادِ  
 .(  َتْحِملأنَّ َعلأ  ظأْهِر أ فأْوَق طأاقأِتكأ

فأَيُكـوَن ِثْقـُل َ ِلـكأ     )؛  وفلسـفته اإلسـرتاتيهية    السـبب والعلة استكشاف و        
لـــه خصائصـــه ومعانيـــه وتأثرياتـــه ، والثقـــل والعـــبت كالهمـــا (  َوَاـــااًل َعلأْيـــكأ

األدات  –قااـل لـه مسـتوى التحمـل     التحسسية والنفسية واجلسدية واحلراكية ، امل
 ..العقلي واجلسدي 

؛ اإلسـرتاتيهيا  املسـتمرة واملسـتدامة ااملعرفـة      القول املبـار   مما يتضمنهو        
األنشــطة املختلفــة للفــرد ، مبــا فيهــا مشــاريعه   –والــوعي وثقافــة انــات الشخصــية 

 ..أو دولة  أو حكومة أو جمتمعأو هاعة ومشاريع غريب ، كأفراد 
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َ ا َمَسـافأٍة  ) ، ( أأَماَمـكأ طأِريقـًا   ) ؛ املنظورة وغـري املنظـورة اـني     واالقدرا        
ــِديَدٍة)  ، ( َاِعيـــَدٍة التحليـــل اإلســـرتاتيهي املســـتمر جيمـــع واـــه ، (  َوَمَشـــقٍَّة َشـ

 :اني ، ومنه صياغة اإلسرتاتيهية وتطبيقاتها ، واملستدام 
   ونقـاط الضـعف ومعاجلاتهـا واحلـد     ، وتعاظمهـا  نقاط القوة واسـتدامتها

، ورمبـا تـدويرها لـدعم نقـاط القـوة ،      يف البيئة الداخلية أو اخلاصة منها 
 ..كما مصل مثاًل يف إعادة أو تغيري مسار معني أو تفكري معني 

     ــن اســتثمارها    أو العامــة مــا جيــري يف البيئــة اخلارجيــة مــن فــر  كمك
للســيطرة عليهــا  مهــا ، وحتــديا  كمكــن وضــعها ضــمن اخلطــط      اظوتع

، ورمبـا االسـتفادة منهـا يف حمـور املنافسـة وضـغوطاتها ، ومـا        ومعاجلتها 
 ..جيري من تضحيا  ااملكاسب دون اإلضرار االبيئتني 

التعـاون وإدارة الـذا  الذكيـة ، الـدور الكـبري يف      العالقا  ولعب وهنا ت         
ي إ  مكاســب املنــاخ التنظيمــالســلو  التنظيمــي وحتويــل جوانــب منهــا ضــمن  

وتدوير وخفط مستوى قوة صـدماتها ، والتحـول اـاإلدارة الذكيـة الـيت حتقـق       
استهااا  الذا  الفردية واجلمعية ، عنـدما يـتم معرفـة ؛ كيفيـة التـوازن ورفـع       

 ..دة أي منتوج ، ملموس وغري ملموس مستوى جو
، (  َشقٍَّة َشِديَدٍةَوَم) ؛ التحمل ويلتقي عند الوقاية والعالج للتأهيل ملرحلة         

مبضامني  لك ،  والتنظيمي واهتماما  علم النفس ، ومنه علم النفس اإلداري
 ..األخروية  –ومؤثرب اإلسالمي ، وامتداداته الدنيوية 

ــادية            ــة واإلقتصـ ــا  اإلداريـ ــارة ا  أن أحـــدث النظريـ ــّد مـــن اإلشـ والاـ
اجلــدوى تفاعـل  و، والتنفيذيـة  اجملـاال  التخطيطيـة    ، يفوالنفسـية  واالجتماعيـة  
والتـأثريا  النفسـية علـ  العـاملني واجملتمـع احملـيط       ، االجتماعيـة   –اإلقتصـادية  

 .. ااملشاريع
،  وما يرتتب عل  األمور اإلجتماعية واإلمكانيا  والتغـيري اإلجتمـاعي            
هنــا   ، لتكــون مبوضــوعية النظــر ا  كــل األنشــطة البســيطة واملعّقــدة تقــرُّنراهـا  
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،  إلجنـاز ايه الشخ  من قدرا  عقلية ومهارا  دراسة مستفيضة ملا يتمكن عل
االسـتمرارية يف  و، لقـدرا  املتـوافرة   ووضع اخلطط املطلواة واملمكن إجنازها اا

 ..والعقبا  املشاق وختطي حتمل 
، الكثري مـن   ( فأال َتْحِملأنَّ َعلأ  ظأْهِر أ فأْوَق طأاقأِتكأ) واهذا من مضامني ؛         

التوجيهــا  التكامليــة ااســرتاتيهياتها املســتمرة ، وعلــ  كافــة األصــعدة ، واــني 
عـبت األعمـال وإسـهاما  القـدرا  واملواهـب      ثقـل و احلمل والطاقة ، يكمـن  

واإلاداعا  املثمرة ، ومـا يرتتـب مـن أدوار ومسـتوى أدات ومسـتوى اجلـودة ،       
 ..يؤثر عل  الروخ املعنوية ، وما  واحلفاظ عل  وترية املرااطة والثبا 

خطورة مرحلـة التصـنُّع للقـدرا  والسـيما العلميـة واملعرفيـة       جانب منه و        
، وهـو درس عميـق واـالغ التطبيقـا       ( فأَيُكوَن ِثْقُل َ ِلـكأ َوَاـااًل َعلأْيـكأ    )منها ؛ 

 ..العملية العلمية و
املؤدي ا  خري اإلنسانية يوية اإلسالم منهج احلياة الدناطبيعة احلال ، فإّن و       

الســعادة و للوصــول إ  حســن الثــواب ومــا يرتتــب عليــه ، العواقــب وأحســنها
 .. ( فأَيُكوَن ِثْقُل َ ِلكأ َوَاااًل َعلأْيكأ )، وخبالفه ؛  الدائمةاألخروية 

ــؤمنني و           ــري امل ــي  إن أم ــام عل ــال  ي  اإلم ــول واألعم ــه العق  صــوب وجِّ
 اهاهاته، ا مشقته الشديدةثقله وسافته البعيدة والنظرة العملية ملالطريق املتمثل ا

، ويدعمــه مبســتوى اإلنســان تكامــل مــا  ططــه و،  ة واملوقفيــةواملكانيــ ةالزمانيــ
واإلحنرافـا  الـيت تثقـل     لـل الز ، ومحايـة الـنفس مـن   ب املتكامل ستثمارا جودة

 .. كاهل اإلنسان يف الدنيا واآلخرة
اإلرث خطـورة تعـاظم سـلبيا     مـل عواقـب مـا يرتتـب مـن      واحلذر من حت       

، ومـا   ، ومـا يكـون ثقلـه مرتتـب علـ  الـذا  اإلنسـانية        عل  األجيـال الالحقـة  
 .. طري يف نتائهه ومستقبلهاخلواال الن ممل م

ــاب           ــإن مــا يتوجــب أن يقدمــه اإلنســان يف دني مــن أدات احلقــوق الشــرعية   ف
هـاب كـل   ا، والواجبا  املرتتبـة  قوق الناس اليت تصب ضمن مصب ح املطلواة
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، فُيسـعد   ، وما يقرُّ العني من رفيق مصـاحب ا  يـوم احلسـاب    األطراف املعنية
 .. ونور العمل الصا النفس انعيمٍ 

شهيع عليهـا ملسـاعدة كـل    الصدقا  والت استدامة وجانب منه اإلسهام يف        
 :   اإلمام يقولالدرس اإلنساني واهذا  ... احملتاجني

،  َوِإَ ا َوَجــْدَ  ِمــْن أأْهــِل اْلفأاقأــِة َمــْن َيْحِمــُل لأــكأ َزاَد أ ِإلأــ  َيــْوِم اْلِقَياَمــةِ  )       
َوأأْكِثْر ِمْن َتْزِويِدِب َوأأْنـَت  ،  ْغَتِنْمُه َوَحمِّْلُه ِإيَّاُبافأُيَواِفيكأ ِاِه غأدًا َحْيُث َتْحَتاُج ِإلأْيِه فأ

،  ْسَتْقَرَضـكأ ِفـي َحـاِل ِغَنـا أ    اْغَتِنْم َمـِن  اَو . فألأَعلَّكأ َتْطُلُبُه فأال َتِهُدُب،  قأاِدٌر َعلأْيِه
 ( .  ِلَيْهَعَل قأَضاَتُب لأكأ ِفي َيْوِم ُعْسَرِتكأ

الفاقة والزاد ؛ حاجة وقناعـة وإشـباع ، ومسـرية وحـرا  وعمـل ، ولكـن               
، حتمل مغـازي حـريُّ انـا أن نكتسـب     الصور البالغية العظيمة يف الن  املبار  

، وهـم أهـل الفقـر واحلاجـة     ( أأْهـِل اْلفأاقأـِة   ) منها الـدروس اإلنسـانية العميقـة ؛    
 ( .. ِإلأ  َيْوِم اْلِقَياَمِة) ، ( َيْحِمُل لأكأ َزاَد أ  )الذي ، 

مبعن  مبّسط ، حاجة وإنسانية إشباع احلاجة ؛ ضمن مرحلة دنيوية ، ومنه ؛        
ْغَتــِنْم َمــِن اَو) ، وهــي مرحلــة عطــات وســخات اــال متييــز ، ( َوأأْكِثــْر ِمــْن َتْزِويــِدِب ) 
ــا أ ا ، يقاالــه حاجــة وإشــباع للــذا  اتوجُّــه وحــرا   (  ْسَتْقَرَضــكأ ِفــي َحــاِل ِغَن

، مرحلـة إيفائيـة   (  فأُيَواِفيـكأ ِاـِه غأـداً   ) مستقبلي ؛ إمتدادًا هلـا مرحلـة أخرويـة ،    
، وإســـرتاتيهية مســـتمرة ومســـتدامة  العمـــق اإلســـرتاتيهية وعقالنيـــة متعاظمـــ

ِلَيْهَعَل قأَضاَتُب ) لتحويل نقاط ومراكز الضعف إ  نقاط ومراكز قوة وتعزيزها ، 
 .. ( لأكأ ِفي َيْوِم ُعْسَرِتكأ

امليسورة عند احلاجة ، ساعدة املا ان السبيلااحملتاج واملسكني و َعدسفكما ُي       
 .. أخروي –ري مستقبلي يكون كرصيد إدخا

لحـرا   الن  املبار  أيضًا يف مردوداته الدنيوية احملققة لوالننس  مضامني        
اجملريا  النفسية واألمنيـة ، ومـا يتحقـق مـن التكافـل      ووالتهاري ، االقتصادي 
  ...اإلنسانية االجتماعية واألخالقية  العالقا والتضامن و
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أهـل الفاقـة ،    تحسسـية حنـو  الصـور البالغيـة ال   وةوالن  املبار  كمثـل نقـا          
 : وسخات يوم يقاالة استثمار  لك االدخار عند يوم عسري

 سورة الشعرات ( 82)لَّلَّا َ نه أَتَك اللَُّ  بَّقَلسبٍ َ لَِمٍ ( 88)ي وهم  لَا ي نهَْعُ َ الٌ ْ لَا ب نُون    )

امليـزان  وا مقااـل اآلخـرة ،   وشتان مـا اـني زمانيـة ومكانيـة وموقفيـة ؛ الـدني             
طردي ، أي كلما َعُظـَم العطـات ،   ال هاالستثماري اشكل –والتعويط االدخاري 

 :َعُظَم اجلزات ، مبوازين إنسانية عظيمة 
ل ا الَّهذِين  آََ نُهوا لَها تُعهُِلُهوا     ي ا أَيُّ( 623)قَوهلٌ َ اهرُْفٌ ْ َ غسِْر ةٌ خ َهرٌ َِنه ح د قَةٍ ي  سع اُل ا أَذَى ْ اللَُُّ غَنِيٌّ ح لَِمٌ )         

 فَم ثَلُهُُ تَم ثَهلَّ ح هْسو انٍ    ح د قَاتِكُمه بَّالسم نِّ ْ السأَذَى تَالَّذِي يُنهِْقُ َ الَُُ رَّئَاء  النَّاسَّ ْ لَا يُؤهَِنُ بَّاللَُِّ ْ السَ هوهمَّ السهآَخِرَّ  

قسدِرُْن  َ لَك ش يهءٍ َِمَّا تًَ عُوا ْ اللَّهُُ لَها ي لههدِي السقَهوهم  السكَهافِرَّين       َ لََهُِ تُر ابٌ فَأَح اب ُُ ْ ابَّلٌ فَ َر تَُُ ح لسداا لَا ي 

 .سورة البقرة ( 624)

العالقـا  اإلنسـانية ، وحتقيـق    العطـات و وهو أرفع مستوى تهـذييب لثقافـة            
األخالقــي العظــيم للعطــات والتعــويط املــادي وغــري املــادي ،  –البنــات اإلنســاني 

 أعبـات مـن   ةفـ خفِّامل،  عمالـنِّ  واسـتدامة  احملققـة حلـرا    ، اليت ال تعّوض  الفرو
بـة اـني أفـراد اجملتمـع     اإلسهام يف خفط اجلرائم ، والتقريب واحملمنها ، و احلياة

 الذي ال نسان حتت وطأة احلاجة، واحليلولة دون وقوع اإل اإلنسانيواإلسالمي 
ومنه احليلولـة دون الوقـوع   ،    احلياةعل  الصم واجملالدة أمام ملمافيها يقوى 

 .. ا  وتفاقمهايف دائرة الر يلة واإلحنراف
االتحـذير ممـا يواجـه اإلنسـان يف حياتـه مـن عقبـا           اإلمـام  ويتواصل        

ــال  ، ولكــي ال يعــوِّق مســريته وتقدمــه حنــو اهلــدف    صــعبة وشــاقة املرتقــ  واملن
مـن األوزار والسـيئا  والـذنوب     ، يتطلب أن يتقدم مبسريته وهو خاٍل األمس 

، حيث كلما ختفف منها أو من كل أشكاهلا املادية  واألعمال املنحرفة وعواقبها
ـــ  اكـــل ثبـــا   هدفـــه األمســ  ، وصـــل ا  حنــراف  لال ةدوغــري املاديـــة أو املمهِّ

 :   اإلمام واهذا يقولواستثمار تطلعاته ومدخراته ، 
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،  اْلُمِخفُّ ِفيَها أأْحَسُن َحااًل ِمَن اْلُمْثِقـلِ ،  ودًاُؤقأَبًة كأْعلأْم أأنَّ أأَماَمكأ َعاَو )        
ال َمَحالأـةَ ؛ ِإمَّـا َعلأـ      اهَـ كأ ِاَوأأنَّ َمْهِبطأـ ،  ِمَن اْلُمْسِرِع حااًل َواْلُمْبِطُئ َعلأْيَها أأْقَبُ  

 ..(  َجنٍَّة أأْو َعلأ  َناٍر
الكأــْأداُت : ااــن األأعرااــي . وهــو الصَّــُعوُد  امُلْرَتقــ  الصَّــْعُب ،: والكأــُؤوُد         

: وعقأَبٌة كأُؤود وكأـْأداُت  . اهلأْوُل والليل املظلم : الشّدة واخلأْوُف واحِلذاُر ، ويقال 
 3..شاقَّة املأْصَعِد َصْعَبُة امُلْرَتق  

ومن الدروس املستفيضة االعطات ، تظهر أهمية االهتمـام ااملسـتقبل ، ومـا            
بـــه مـــن االستفاضـــة واإلحاطـــة يف اســـتيعاب األعمـــال ، ووضـــع اخلطـــط  يتطل

املستدامة وقويم تنفيذها ، مع األخذ انظـر االعتبـار اجلـودة ومعاجلـة كـل أنـواع       
الفســاد واملعوقــا  والصــراعا  واملشــاكل واألزمــا  ، واســتثمار الطاقــا        

 ..واألدوا  واآلليا  
ملكاسب ، مقااـل املرونـة وخفـط أعبـات     والتوجُّه اجملتمعي اسعة العطات وا        

وتهديــدا  وخمــاطر االرهاليــة والتســرُّع يف اختــا  القــرارا  ، وهــو جانــب مــن  
، الــيت تشــمل حتميــة امتــداداتها املنظــورة (  ودًاُؤأأَماَمــكأ َعقأَبــًة كأــ) مضــامني ؛  

ةَ ؛ ِإمَّا َعلأ  َجنَّـٍة  ال َمَحالأ اَهكأ ِاَوأأنَّ َمْهِبطأ) األخروية ؛  –وغري املنظورة الدنيوية 
 .. ( أأْو َعلأ  َناٍر

 

 األخروية -والزمانية الدنيوية  النظرية املكانية -72
 

وهنا مما يمز جانب مهم ، أال وهو املكان والزمان واملوقف ، وما يـدخل           
مــن نظريــا  ، كمــا هــو عليــه النظريــة املكانيــة يف اجملــاال  االقتصــادية   ضــمنها 

، وما يرتبط اها الزمان لتظهـر النظريـة الزمانيـة كمـا هـو عليـه       مثاًل ية واالجتماع
توقيتا  االدخار واالستثمار ، وما ترتبط اهما النظريـة املوقفيـة ، كمـا هـو     مثاًل 

                                                 
 
 ( .كأد ) ضمن كلمة / لسان العر  / ابن منظور   - 
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يف احلــرب والســلم ، والتضــخم والعهــز واالنتعــا  االقتصــادي ،   مــثاًل عليــه 
 .. التضخم وما يتعلق يه من وجهي املنافع والضرروحت  
؛  واملميز واألفضل اإلختيار الواعيواحلرا  و البدائل وتوجها  الطلبو        

 ..  ( َوَوطِِّئ اْلَمْنِزَل قأْبَل ُحُلوِلكأ،  ْرَتْد ِلَنْفِسكأ قأْبَل ُنُزوِلكأافأ) 
املناطق هلم وله ويستكشف الذي يتقّدم القوم هو الشخ  وأأصل الرائد          

، وهــذا التوجُّــه والســلو  كمثــل  ر هلــم الكــألأ ومســاقط الغيــثُيْبِصــاملتنوعــة ، و
دراسة ميدانية للمنطقة املطلواة واملناسبة السكن واالستقرار ، اكل ما حتمله من 
املواصفا  حلماية اإلنسان وحقوقه واستقرارب وكرامته وتلبية حاجاته املتنوعة ، 

 ..تدام واالجتماعي واالقتصادي املسوأمنه اإلنساني والغذائي 
أما ما يشمل عليه الوطأ التمهيد والتهيئة والتسهيل لالختيار واالستيطان ،        

 ..وهي مراحل مستوعبة لكل ما مت متهيدب من املراحل املتقدِّمة 
، وجيمعهمـا   ( ُحُلوِلـكأ ) ، (  ُنُزوِلكأ) ، يقاالهما ؛ (  َوَوطِِّئ) ، (  ْرَتْدافأ)        
، وإسرتاتيهية اإلنسـان واملـأوى ، جيمـع  لـك احلـرا       (  اْلَمْنِزَل) ، (  ِلَنْفِسكأ) 

 ..األخروي  –العقالني ، وما جيري من مكونا  األسس والبنات الدنيوي 
  أكثــر عمقــًا ومشــواًل ، فممــا  لــن  املبــارولــو توســعنا وجعلنــا نظرتنــا ل         

املعرفــة  مبعنــ  معاصــر ؛ لالستكشــاف واكتشــاف مــا هــو متعلــق اتعزيــز يتضــمنه 
واملوقفيـة ، اتعـدد أوجههـا ،    السياسية ، والنظرية املكانيـة والزمانيـة    –اجلغرافية 

،  وأمنهما ، ومواجهة حتديا  اجملتمع والبيئة ومنها ما يتعلق االوجه االقتصادي
ــي    ــيط العمران ــة والتخط ــة البنائي ــي   –والنظري ــاعي ، والبيئ الصــحي ،  –االجتم

ا يشـمل التنميـة الذكيـة املسـتدامة وختطـيط املـدن ،       االداري ، ورمب –والتنظيمي 
كما حدث تار يًا الختيار الكوفـة ومتصـريها يف عصـر الفتوحـا  ، ومـا ترتـب       

 3 ..عليها من همع جمتمعي ؛ اسماته اخلاصة والعامة 
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وما يرتتب عل  األفكار واألنفس والسلوكيا  واألعمـال ونتائههـا ، ومـا           
ال  اهَـ كأ ِاَوأأنَّ َمْهِبطأـ ) يتعلق حبلقا  التواصل إ  ما ورات الطبيعة املتمثلة عند ؛ 

 .. ( َمَحالأةَ ؛ ِإمَّا َعلأ  َجنٍَّة أأْو َعلأ  َناٍر
خرة ، هذا االمتداد املستمر التكاملي اني الدنيا واآل احلتمي االمتدادو        

فألأْيَس َاْعَد اْلَمْوِ   " )؛  اانسياايته األدائية ، وما مدد اجلزات ، وما جيري عند
ْ اتَّقُوا ي وهَاا تُرهج اُون  فَُِِ لَّلَك اللَُِّ ثُمَّ تُو فَّك تُلُّ ََْسسٍ  ) ،(  َوال ِإلأ  الدُّْنَيا ُمْنَصَرٌف، " ُمْسَتْعَتٌب

 . سورة البقرة( 688)له ْ هُمه لَا يُظسلَمُون  َ ا تًَ ع 

مها، وهو ما قوأاألعمال و م عل  اإلنسان اإلستزادة من طيبواه يتحتِّ       
، فإما أن  تار مقعد صدق أو  والبواعث والدوافع بن  عل  صدق الدواخلُي

مكانه اعد يتحدد  وسلوكياته العمل وطبيعة نوعلاإلنسان اختيار ، وا ِخالفه
 ..وجرائمه  أو يهلك خببائثه ، ، فينعم اطيباته و امل

، فال يكون اعد  ، واآلخرة حساب اال عمل فالدنيا عمل اال حساب يذكر        
 .. ، فإما يكرم املرت أو يهان االمتحان إال النتيهة

والتمييـز   واملعاينة،  ة هودسورٍ ( 822) من اآلية (ْ لَََّّا لَمُو فُّوهُمه ََصَِع لُمه غََهر  َ نهقُوصٍ)        

ما ُيعانيه نفسياً َمن كان توااع ، و نفسّياً َمن كان قويم األعمال كون عليهي مااني 
 ..طمأنينة النفس واضطراااتها ان مااني ، وشّت ُمنحرف األعمال

 

 ثقافة الدعاء الكنز الدنيوي العظيم -78
 

 ات نفســية متمثلــة يف متعــةأجــوإ    أمــري املــؤمنني اإلمــام علــي وينتقــل        
ثقافـة  العظيمة يف تنمية  البليغة دروسهونعمة الدعات اآلفاق الواسعة لاملناجاة ، و
الثقافة الفكرية ، وتنمية البنات الروحي ، مبا ممله الـدعات مـن الوقايـة    املعلومة و

والعالج لذا  اإلنسان ، وأدايـا  الـدعات حبـد  اتهـا ممـا تشـمل علـ  أسـلوب         
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سالة ، ونصو  ثقافية تتضمن توصيف ووصف ما ميط ااإلنسـان ،  ومنهج ور
ومنـه مـا يظهـر    ، وما ممله الدعات مـن هاليـة وأدب خماطبـة املخلـوق للخـالق      

 :  قولهفاعليته ضمن 
ــَماَواِ  َواألأ   او )          ــَزاِئُن السَّ ــِدِب َخ ــِذي ِاَي ــْم أأنَّ الَّ ــي  ْعلأ ــكأ ِف ــْد أأِ َن لأ ْرِض قأ
 .. ( الدَُّعاِت
ومما يشمل الدعات عل  ؛ اإلستغاثة ااخلالق عز وجل من ملما  الـدهر ،          

 فضـرٌب منهـا  : هلل علـ  ثالثـة أأوجـه    الـدعات   فضـاًل عـن أن  وتوجها  عباديـة ،  
ــه   ــاُت علي ــدُب والثن ــَو    توحي ــأألة اهلل العف ــاني مس ــه  ، والث ــرِّب من ــا ُيقأ ،  الرمحــة وم

ــن ا    ــظِّ م ــث مســأألة احلأ ــدنياوالضــرب الثال ــُه اهلِل   ، و ل ــة َتْنزي ــِل اجلأنَّ ــاَت أأه أأنَّ ُدع
: وسـلم ، أأنـه قـال    وآلـه  اهلل عليـه   وروي عن النيب ، صـل عز وجل ،  َتْعِظيُمهو

 3..كم اْدعوني أأْسَتِهْب لكم وقال راُّ: الدُّعاُت هو الِعباَدة ، ثم قرأأ 
يب األهــداف الر يــا والرســائل وتهــذيبهما وتهــذومــن مكونــا  الــدعات ؛        

، وقنوا  االتصاال  الروحيـة ، ومنفـذ طمأنينـة    وما اعدهم هيعًا  والغايا  ،
 ..الصم والعمل واملثاارة العلم واملعرفة والنفس وترويضها ودعمها ا

، واشـرطه وشـروطه   تعـا    القاخلـ  يف مناجـاة والدعات هو رسالة املخلوق        
 : أاواب رمحته سبحانه وتعا تفت  أاواب الرمحة اإلهلية ، فهو مفتاخ 

ِنُهو           )       َُؤَه ْ لس ًههَ جََُّعوا لِهي   َ َ هانَّ َفلس َههو ة  الهدَّاذَّ لَّذَا د  َِّي قَرَّيهٌب أُجََّهُب د  َ نِّي فَهإَّ َ أََلك  َِع ادِي  ا بَّهي لَا لَّلُهمه   ْ لَّذَا 

 ..  سورة البقرة (882)ي رهشُدُْن  

، (  َوَتكأفََّل لأكأ ِاااِلَجاَاِة )؛ ألهميةالبليغة البالغة ا ودرس آخر من الدروس      
َوأأَمـَر أ   ) ؛ويقظـة احلـواس واجلـوارخ    ،  هالتوجُّـ رمحة اإلجااة املرهونة اوحدة 

؛  رمحته عز وجـل عظيم تواصل و، (  َوَتْسَتْرِحَمُه ِلَيْرَحَمكأ،  أأْن َتْسأألأُه ِلُيْعِطَيكأ
جـل   معرفتـه  علـ  أسـاس  ، املـبين  (  َيْحُهُبـكأ َعْنـهُ   َمـنْ  ُهَاْيَنَُو كأَاْيَن َولأْم َيْهَعْل )

                                                 
 
 ( .دعا ) لمة ضمن ك/ لسان العر  / ابن منظور   - 
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وامللـبس واملقصـد ، كـل     نقاوة الروخ والبدن والـنفس جالله ، وسبل االرتقات و
الكسـب احلـالل الطيـب وجمرياتـه ، ومـا مققـه مـن انـات         عل   املبين  لك وغريب
 ..املنتهة الطمأنينة الشخصية و

َولأـْم ُيْلِهْئـكأ ِإلأـ  َمـْن َيْشـفأُع       )عمة ؛ آخر ، وأصل من األصول الدا ومبدأ       
هي عالقة اال حواجز اـني اخلـالق واملخلـوق ، املـبين علـ  أسـس       و، (  لأكأ ِإلأْيِه

اإلقــدام وعــودة اإلنســان لألخالقيــا  الداخلــة اتشــريعاتها يف عــروق احليــاة        
 .. طاملا الدنيا قائمة وقلمها كمضي مستمرةالتواة وسالمتها ، و

َولأــْم َيْمَنْعــكأ ِإْن أأَســْأَ  ِمــَن   )وتعــا  ؛  وتواصــل عظــيم رمحتــه ســبحانه        
وما حتمله من عظيم الـدروس ، ومنهـا دروس العطـات يف إسـرتاتيهية     ، (  التَّْوَاِة

الفلسفة وفلسفة اإلسرتاتيهية غري املتناهية واليت ال مدها حدود ، املستمدة من 
 ..واسع رمحة اهلل تعا  

وعدم اليأس مـن  للحد من اإلساتة  الواسعة اخلصبة األرضهذب املساحة         
العودة لكي يتهه ا، وأجل أن ال يكون اإلنسان مشروع ومرتع للر يلة واجلرائم 

وعمـل اخلـري ، ومنـه وضـع     والـنفس والسـلو    الفكـر  املعلومـة و للعقل وسالمة 
، ومحايـة الـذا    ومالزمتهـا  واملصاحلة مـع الـنفس املطمئنـة    العميقة العالجا  

 ..والناس والبيئة من خماطر اليأس وتواصل التدمري 
َولأـْم   ،َولأـْم ُيَعيِّـْر أ ِااإِلَناَاـِة     ، َولأْم ُيَعاِجْلـكأ ِاالنِّْقَمـةِ   )؛ والدليل عل   لك        

 ..(  ْولأ ِاكأ أأ ْلفأِضيَحُةاَيْفَضْحكأ َحْيُث 
عاية وحر  اخلالق عل  املخلوقـا   تبني ريمضامني الن  املبار  ، من و       

لتنظيم وإعادة تنظيم احلياة ، وهو ما مقق التغيري وإعادة هندسة الفكر والنفس 
 ..والسلو  ، ومنه اإلسهام وشغل املوقع والدور البّنات داخل منظومة احلياة 

،  اهلل سبحانه وع ا الرج ؛ ، واإلنااة ( َولأْم ُيَشدِّْد َعلأْيكأ ِفي قأُبوِل ااِلَناَاِة )       
وهو ما مقق التعزيز النفسي وعدم اليأس من رمحة اهلل تعا  ، ومل يـتم قطـع   

 ..واحلياة الطيبة منظومة اخلري والعطات  ة ضمنالطريق للعود
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، لكـون احليـاة الـدنيا ، دار عمـل وال حسـاب      (  َولأْم ُيَناِقْشـكأ ِااْلَهِركَمـةِ   )        
 ..حساب وجزات  فيها ، واآلخرة هي دار

الفر  الواقية واملعاجلة مـن   –واذا  الوقت انات إسرتاتيهية القوة املثمرة        
التحديا  واملخـاطر والتهديـدا  ، وتنقيـة واسـتدامة البيئـة       –الضعف واليأس 

 ..الداخلية والبيئة اخلارجية والفضائية مبنافع اإلنسان وخصواة استثماراته 
، وهو منهج يف سبل (  َولأْم ُيْؤِيْسكأ ِمَن الرَّْحَمِة )؛  دليلال واذا  الوقت        

معاجلة النفس من ترسبا  املاضي وعقدب النفسية ، ومنـه تنميـة إرتقـات اإلنسـان     
 ..حنو تنقية دواخله ، وانات الروخ اإلنسانية وتنميتها لديه 

اصيله ضمن واحلد من خماطر ما يواجه اإلنسان من اليأس الذي يدخل اتف        
ــادي يف        ــن التم ــا م ــنعكس اإفرازاته ــا ي ــية ، واحلــد مم ــة والنفس ــب الفكري اجلوان
التوجها  السلوكية املختلفة ، ونوازع األعمال الفردية واجلمعية ، وما يؤثر فيه 

 ..عل  أمن اجملتمع وأمن الدولة 
 

 الدعاء وإنسانية احلوافز بني احلسنة والسيئة -79
 

باط اني انات الفكـر والـنفس والسـلو  مـن جهـة ، واـني       وهنا  مستوى ارت       
 ..والعالقا  والكشف الدوافع واحلوافز واالستهااة والتحسس الدعات و

 األشــكال واملســتويا  دأ مــن اقــرتاف اخلطــأ واخلطيئــة اكــل واحلــواجز تبــ       
 ..، وما تؤدي إ  مشكال  وأزما  العموميا  و اخلصوصيا و،  التأثريا و
، ل والـــدعات اعمـــألري االزمـــة اإلنســـان خلـــمبهـــري الرمحـــة اإلهليـــة ، و       

دة عـن ارتكـاب   استنهاض روخ العو،  عز وجلاهلل  وكرم من رمحة واألعظم
ما حّرم اهلل تعا  ، والتوجه لتحسني السرية واملسرية وجودة العمـل ، وامتـداد   

َوَحَسـَب  ،  ْنِب َحَسـَنةً َاـْل َجَعـَل ُنُزوَعـكأ َعـِن الـذَّ     ) ؛ مؤشرا  واتساع الرمحة 
 . ( َوَحَسَب َحَسَنَتكأ َعْشرًا،  َسيَِّئَتكأ َواِحَدًة
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وهنا مما يمز ، االهتمام ابنـات ثقافـة تنميـة االمتنـاع الـذاتي ، ودعمهـا مـن                
 ..خالل التمييز الذاتي والتحول عن اقرتاف الذنوب إ  قويم السلو  

 جــراأل ومكاســب  حــوافز حانه وتعــا واألعظــم رمحــة ، أن جعــل ســب         
 ، كما هو عليـه االمتنـاع عـن ارتكـاب    عاد عن  نبه  نِلَم،  األخروي –الدنيوي 

حماسـن   ، وجعـل قرتافها اعدم ل عل   ا  اإلنسانانفعه يعود ،  ثماإلركمة أو اجل
 ..وأمنه  عل  اجملتمع والنظام اإلجتماعيواملردودا   االمتناع

، ودقــة التعزيــز الــنهج اجلعــل و حلكمــة ، ومنتهــ  دقــة ا عظــيممــن وهــو         
 ..  همايالوقائي واإلصالحي للفرد واجملتمع ونظام

فمن نعيم رمحته وكـريم إحسـانه ، أن   ، احلسنة حوافز اإلقدام وعمل أما         
 :جعلها اعشر أمثاهلا ، وهذا ما ورد يف القرآن الكريم 

ْ هُهمه لَها يُظسَلمُههون            َ هنه ج هاء  بَّالسحً  هن ةِ فَلَه     )        ََِّئةِ َفلَها ُيجههز ى لَّلَّها َِثسلَل ها  ًَّه َ هنه ج ههاء  بَّال  ْ َهثَالِل ها  َ شههرُ َأ  ُُ(822) 

 . األنعامسورة 
ومما يبنيه ؛ إرادة االمتناع الذاتي لإلنسان ، وهـو وجـه مـن وجـوب التعزيـز              

يت إ  احلسـن ،  والثبا  عند خط األمـل والتغـيري والتحـول السـلوكي مـن السـ      
والتحول ااألدات من االحنراف إ  االستقامة ، وما مققه جذب وحوافز اجلزات 
واملكافأة ، وهو تعزيز ودعم لقوة اإلرادة وقـوة الشخصـية السـوية ، واـه تعزيـز      

 ..أمن اجملتمع وأمن الدولة 
نـد  ، وما تفرزب من األمل واحلـد مـن الصـراع ، ع   اإلهلية تتعاظم الرمحة و       

ــذا      ــة ، واتســاع مســاحة احلــرا  إلصــالخ ال والصــالخ اتســاع الرمحــة االتوا
 .. ، واحلد من تعاظم اجلرائم املتمثلة ااجلن  واجلنايا  عطاتاملومبادرة العمل 

الواضـحة  القوكمـة  ، وسبل توجهاتها  آفاق الرمحة اإلهلية العظيمة امتدادو       
،  ؛ فأـِإَ ا َناَدْيَتـُه َسـِمَع ِنـَدا أ     َوَااَب االْسـِتْعَتابِ ،  َوفأَتَ  لأكأ َااَب اْلَمَتاِب )عند ؛ 

ــَوا أ   ــُه َعِلــَم َنْه ــكأ  ،  َوِإَ ا َناَجْيَت ــِه ِاَحاَجِت ــكأ ،  فأأأْفَضــْيَت ِإلأْي ــُه َ اَ  َنْفِس ،  َوأأْاَثْثَت
َوَسـأأْلَتُه  ،  ُمـوِر أ َواْسَتَعْنَتُه َعلأ  ُأ،  ْسَتْكَشْفَتُه ُكُروَاكأاو،  َوَشكأْوَ  ِإلأْيِه ُهُموَمكأ
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َوِصـحَِّة  ،  ِمـْن ِزَيـاَدِة األْعَمـارِ   ،  ِمْن َخَزاِئِن َرْحَمِتِه َما ال َيْقِدُر َعلأ  ِإْعطأاِئِه غأْيُرُب
 ( .. َوَسَعِة األأْرَزاِق،  ْاَداِناألأ
محته ، الفت  الكبري ألاواب ر(  َوَااَب االْسِتْعَتاِب،  َااَب اْلَمَتاِب) واني ؛        

و (  َسِمَع ِنَدا أ) سبحانه وتعا  عل  مستوى الفرد وكل البشرية ، الداعم له ؛ 
، ومنهمـــا ايـــان ؛ احلاجـــة واإلخبـــار اهـــا وشـــكوى اهلمـــوم (  َعِلـــَم َنْهـــَوا أ) 

 ..والكروب ، واالستعانة اه تعا  
ــاَدِة األْعَمــاِر) واجلــامع لتكامــل كــرم اســتهااته ؛          ــَداِناألأ َوِصــحَِّة،  ِزَي ،  ْا

، واعقالنية احلرا  واألدات ، الاّد من استثمار اإلنسان لنعمة ؛ (  َوَسَعِة األأْرَزاِق
، يف منافع احلياة املستدامة لتحقيق (  األأْرَزاق)  و، (  ِصحَّةال)  و ،(  األْعَماِر )

 ..حضاري مستمر العطات  –مستوى إنساني 
ة ، حينما تقرتن األعمار االصحة ، وتدعمهما وما أعظم هذب النعمة اإلهلي       

، وأرفـع مسـتوياته مـا    استدامتها االشكر وسالمة تنظيمها وإدارتهـا  و، األرزاق 
 ..صيانة اإلنسان وكرامته ومستقبله احقق تي

تعــاظم منــافع هــذا الفــت  الكــبري ، اشــكل مباشــر وغــري مباشــر ، علــ     تو       
ق األمـن والصـحة   يـ ، مبـا فيـه مـا يتعلـق اتحق    مستوى اجملتمع والدولة واإلنسانية 

 ..واالقتصاد والتنمية وإتقان العطات العالي اجلودة 
،  فعـال األو عمـال األ وتقـويم سـلوب التواصـل اإعـادة النظـر     أواذا يكون        

ــم  ــ،  املخلــوق دعــاتيف  باطــأدب اخلوتعل ــه وعي وال ــة  ِلمــا تكــون علي حمدودي
املنظورة وغري  احلاجة شباعالسعي إل استقامة ما يتطلبه من، والقدرا  البشرية 

ا يف يــد التــذلل ملــ، دون  يف طلــب حاجتــه جيعلــه عزيــزًاا والتوجــه مبــ، املنظــورة 
 .. ناس لا
مل و، اهلل خــزائن الســماوا  واألرض  ايــدالعظــيم يف األمــر ؛ أن تكــون و      

، عات أجـاز للعبـد اـاب الـد    وتعزيزهـا مبـا   ،  مـن خلقـه   أحـد  عـن  ارمحتـه كمنعها 
 .. إلجااةاوتكفل 
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وطمأنينـة الـنفس والصـم  علـ       البشـرية  للـروخ  إصـالخ اذاتـه انـات و   وهذا      
 ..  العوامل الرتاويةمراتب صيانة األخالق اأرفع وأعل  منه ، وضيق احلياة 

حــة أاــواب الوصــل مفّت تكــونحيــث ، ف ِنَعِمــه جــل جاللــه  مــن لطــ ووهــ      
، فإفضات احلاجة لندات مسموعا ، واملناجاة معلومة ، واذا كان ا للغفران والتواة

إ   تصـعد  ما يف النفس والشكوى من البلوى واهلموم يف السـر والعلـن ،   ثوا
 ..الواحد األحد سبحانه وتعا  

الصـحة النفسـية   الصحة الفكريـة و وجدير االذكر أن الصحة تشمل عل  ؛        
، ومما يشـمله العمـر علـ  ؛    وكية والصحة السلوالصحة العقلية والصحة البدنية 

العمــر املنظــور والعمــر غــري املنظــور ، وممــا يشــمله الــرزق علــ  ؛ الــرزق املــادي 
 ..والرزق غري املادي 

م عنــد طاعــة اهلل تعــا  ، حينمــا جيمــع املثلــث اأركانــه ؛ العمــر  الــنِّع ومــن       
 :ته يف رض  اهلل عز وجل وطاع معافاتها عندما تصبوالصحة والرزق ، و

 
 
 

 يبني استثمار الصحة (  8 )خمطط 
 والعمر والرزق يف طاعة اهلل تعا 

 
 

تعـا  ، واهـدى   عمـار يف طاعـة اهلل   األ ، أن تكـون  ةسناحل ةقباالعومنته          
ــا  الف   ــا ، وتوجيهـ ــنهج عمرانهـ ــريعته الســـمحات ملـ ــة شـ ــه ادقـ ــام أداتقـ  األحكـ

 ..يف كل جماال  احلياة األنشطة واألعمال والتكاليف ، وما تشمله من 
العلميــة الــدعائم و، فمنهــا مــا يتعلــق ااجلوانــب االقتصــادية واالجتماعيــة         

 .. واملعرفية ، وما كاملها

 الرزق الصحة

 

 العمر

 

 طاعة اهلل
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 :  أمري املؤمنني اإلمام علي ويضيف        
فأَمَتـ    ، أألأِتِهُثمَّ َجَعَل ِفي َيَدْيكأ َمفأاِتيَ  َخَزاِئِنـِه ِاَمـا أأِ َن لأـكأ ِفيـِه ِمـْن َمسْـ       )       
 (  ْسَتْمطأْرَ  َشآِايَب َرْحَمِتِهاَو، ِاالدَُّعاِت أأْاَواَب ِنْعَمِتِه َتْفَتْحَت اسِشْئَت 
واخلزائن هلا مشوليتهـا يف املعنـ  الظـاهر والبـاطن ، فالظـاهر هـو املوضـع               

يف العلـم   عليـه  كمـا يكـون  منظـور   ويتعدى فيه إ  الـال ، الذي  زن فيه الشيت 
 ا العقل ، وخزائن العلوم يف عقول البشر ، اتفاوتها يف اإلمكانيا  واإلستيعاا

 ..والبنات احلضاري ي تعليمالتحصيل الثقايف وال فيها مب، واالستثمارا  
، مبا فيها رمحته ونعمتـه   الكثري اخلزائن عل  تشملعز وجل وعند اخلالق        

هلذب اخلزائن أاـواب ،   ، جعلتغية ، فقد هّسد  يف صورة االوتعا  سبحانه 
أ ن اهلل تعــا  فــت  هــذب اخلــزائن ااملســألة ،  ، وومفاتيحهــا اــني يــدي اإلنســان  

لـب  علـ  اإلكمـان اـاهلل ، وط     الـذي يبنـ   اشـرطه وشـروطه   عاتواالستفتاخ االـدُّ 
، واسـتيفات الشـروط العامـة    من الذنوب ن راِّه عاملغفرة وزوال ما مهب العبد 

 .وما إليه .. يكتسي من حالل يكتسب وواخل البشرية وما من نقات الد
وتوسيع ِنَعم اهلل مبا يرزق من مال وانني وعلـوم ، وعلـ  قـدر أهـل العـزم             

ــدُّعات ، مــن خــالل      ــأتي العــزائم ، كمــا يقــال ، فيكــون مفاتيحهــا املصــاغة اال ت
عــال والرصــانة األقــوال واألفعــال ، والنيــة الداعمــة لألقــوال والبنــات عليهــا ااألف

  ..املتوخاة منها ، فلم تكن مفاتي  خزائن اهلل عند عبادب إاّل مبا أ ن ااملسألة 
، االعمـل   التوكـل علـ  اهلل  ، واألقـوال واألفعـال   و النيـة مة سـال افالتمهيد        
والتوجُّـه  ، ؛ كطهارة األاـدان ونقـاوة الـنفس    اشرطها وشروطها  منها ما تسهمو

وكمـا ُتحيـ  األرض اعـد     ، عمهي اليت ُتفـت  أاـواب الـنِّ   و،  الطيب من احلالل
 ..اإلنسان  ومصلحة الدعات مبا يتناسب استهااةكذلك ، األمطار اموتها 
،  فال ُيقأنِّطأنَّكأ ِإْاطأاُت ِإَجاَاِتِه )واملوقف ؛ واملكان فعظيم فلسفة التوقيت لذا         

ِلَيُكـوَن َ ِلـكأ أأْعظأـَم     ، َوُراََّمـا ُأخِّـَرْ  َعْنـكأ ااِلَجاَاـةُ     . فأِإنَّ اْلَعِطيَّةأ َعلأ  قأْدِر النِّيَِّة
 .. ( اآلِمِل َوأأْجَزَل ِلَعطأاِت،  ألأْجِر السَّاِئِل
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النية ، وأو تأخريها  واذا يتطلب من اإلنسان أن ال ييأس من إاطات اإلجااة        
 ..املرت وما نوى وهي احملددة لقدر العطية ، 

أأْو  ، َوُأوِتيـَت َخْيـرًا ِمْنـُه َعـاِجاًل أأْو آِجـالً     ، اُب ْؤَتَوُراََّما َسأأْلَت الشَّْيَت فأال ُت)        
 .(  ُصِرَف َعْنكأ ِلَما ُهَو َخْيٌر لأكأ

 عطـات منـه مـا كمكـن توضـي  جوانـب مـن       ، و اإلهلي التوجيه يكونذا واه        
 :ختصر اآلتي ااملخطط امل اخلالق تعا  وفلسفة توقيته وظروفه

 
 
 
 
 
  
 
 

 يبني جانب من فلسفة الدعات وتوقيت وموقف االستهااة(  30) خمطط 
  

فألأُربَّ أأْمٍر قأْد طألأْبَتـُه ِفيـِه    )؛ خر الغيبية العميقة ومن األسباب اأٌل، تكاماًل و       
 ..(  َهالُ  ِديِنكأ لأْو ُأوِتيَتُه

اد ، ومحايتهم من عواقب اأُلمور الـيت  وهذب هي الّرمحة اإلهلية عل  العب      
 .. وخماطرحنرافا  ا، ملا فيها من زاّل  ووتعا   ال يعرفها إال اهلل سبحانه

 ويصـم عليـه   ما يتحمله وفقعل   لذا فالتعويط اإلهلي أمر وارد مستقبال       
، واذا يتطلب أن تكون املسألة مـع حسـن   ه إكمانإراا   احليلولة دونو، اإلنسان 

، وامتـداد   نسـان ال اقـات لـه يف الـدنيا    واإل، ، فاملـال زائـل    لعاقبة وطيـب احليـاة  ا
 ..العمل وطبيعته ااٍق اأثرب وعدم تقادم احلقوق 

ُء ِإْبَطا

 ِإَجاَبِتِه

اْلَعِطيََّة 

َعَلى 

َ ْدِر 

 النِّيَِّة

ُربََّما ُأخَِّرْت 

 َعْنَك ااِلَجاَبُة

 َأْعَظَم أَلْجِر السَّاِئِل

ُربََّما َسَأْلَت 

 ال َّْيَء َدال ُتْؤَتاُ 

 اآلِمِل َأْجَ َ  ِلَعَطاِء

 

َوُأوِتيَت َخْيرًا ِمْنُه 

 َعاِجاًل َأْو سِجاًل

َما َأْو ُصِرَف َعْنَك ِل

 ُهَو َخْيٌر َلَك
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؛ فأاْلَمـاُل ال   َوَااُلـهُ  َوُيْنفأـ  َعْنـكأ  ،  فأْلَتُكْن َمْسأألأُتكأ ِفيَما َيْبقأـ  لأـكأ َجَماُلـهُ    )        
 .. ( لأُهَيْبقأ  لأكأ َوال َتْبقأ  

ا  اليت ختدم ، واإلجناز والذي يبق  رفيق واحد ، أال وهو العمل الصا        
 .. اخلالق  يسبقها رض ، و اإلنسانية
مـدد  ، و يف اإلقامـة والرتحـال   املو  املصـاحب وحتمية ناقوس  يدقلذا          
 من نأدات احلقوق والواجبا  عل  أمت وجه ممكو عمالاألمبوجب ميزان موقعه 
 .. خالقاأل –الفكر 

 / 19مـن اآليـة   (  أَيهن م ا تَكُوَُوا يُدهرَّتُكُمُ السم هوهتُ ْ لَهوه تُنهه ُمه فِهي بُهرُْجٍ َُش هََّد ةٍ        )و       

 .سورة النسات 
ثقافة مـا اعـد الـدنيا ، ومـا تتطلبـه مـن مـنهج ملعرفـة حقيقيـة          الاد من انات و        

األخرويـة ،   –مـن خـالل االمتـدادا  الدنيويـة     الدنيا ، ومعرفـة مـا اعـد املعرفـة     
 ..السو   –لتكون الرادع األخالقي للفكر وكيفية تنميتها وتطويرها 

،  ِلْلَبقأـاتِ   ال َوِلْلفأَنـاتِ ،  ْعلأْم َيا ُاَنـيَّ أأنَّـكأ ِإنََّمـا ُخِلْقـَت ِلآلِخـَرِة ال ِللـدُّْنَيا      اَو )        
َوأأنَّـكأ  ،  َوطأِريـٍق ِإلأـ  اآلِخـَرةِ   ،  ْلَعـٍة َوَداِر ُاْلَغـةٍ  نَّـكأ ِفـي قُ  َوأأ؛ َوِلْلَمْوِ  ال ِلْلَحَياِة 

،  ُاـدَّ أأنَّـُه ُمْدِرُكـهُ    طأِريُد اْلَمْوِ  الَِّذي ال َيْنُهو ِمْنُه َهاِرُاُه ، َوال َيُفوُتُه طأاِلُبـُه ، َوال 
قأْد ُكْنَت ُتَحـدُِّث َنْفَسـكأ    ، يَِّئٍةفأُكْن ِمْنُه َعلأ  َحَذِر أأْن ُيْدِركأكأ َوأأْنَت َعلأ  َحاٍل َس

 ( . فأِإَ ا أأْنَت قأْد أأْهلأْكَت َنْفَسكأ ، ِمْنَها ِاالتَّْوَاِة ، فأَيُحوَل َاْيَنكأ َوَاْيَن َ ِلكأ
ومما يمز هنا ، هو أهمية التخطيط والتنسيق وإدارة الذا  ، ومدى أهمية         
وكي ، وتعزيزاته مبواقـع القـوة ، واسـتثمار    السل –االرتباط النفسي و الفكر وقع

ــع  ــزم دفـ ــر  ، اعـ ــر     الفـ ــا  الفكـ ــعف وعالجـ ــع الضـ ــ  مواقـ ــا  ـ ــل مـ  كـ
الوجودي اجلامع اـني اخلـط    –واالستعدادا  النفسية اقدرا  اجلعل التكويين 

، اكــل (  أأْهلأْكــَت) ، وحلظــة ؛ (  ُخِلْقــت) ووضــوحه ؛ حلظــة ؛ املقــارن البيــاني 
 .. املنظور لألدات وطبيعته والنية القائم عليه وإنسانيته احملتوى املنظور وغري
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 املفصلي ملدى ومستوى وقع االرتباط الرتاوي والتعليمي وامتداد الدرس         
، وردعهــا مــن والفنــات ، وحتميــة املــو  الســلوكي حللقــا  ؛ الــدنيا  –فســي الن

 .. اقويم الفكر وسالمته االحنراف
ــا          ــة )أمـ ــ؛ (  ُقْلعـ ــاتفـ ــدنيا ،  تعين الفنـ ــوكـــون الـ ــتوطن تليسـ ــم مبسـ  دائـ

 ..للمخلوقا  ويف مقدمها اإلنسان 
سـتثمار الفـر  يف مكـان    اعلـ    ةهـ نبِّامل يوهـ  ، تعين الكفاية؛ (  ُالغة ) و        

 .. اإلختبار واإلمتحان اإلهلي
ولـة  احليل، و اأُلمـور  يقـوِّم و تبين دواخل الفرد واجملتمع مبـا يصـل  احلـال   و       

د عـــن  ، واإلاتعـــا ألســـباب موضـــوعية إاّل التمســـك االشـــيت  و دون التعلـــق
َوأأنَّـكأ  ) ، املبين علـ  حتميـة كـون املخلـوق ؛      داخل الفرد واجملتمع ا الصراع

 ..، واهلروب إ  املو  اال إرادة (  طأِريُد اْلَمْوِ 
 

        

 

 
 يبني حتمية املو  يف احلياة الدنيوية(  33 )خمطط 

 

ــالي هلــا ،                ــاظم األدات الع ــه تع ــة ، ومن ــة واجلمعي ــذا  الفردي ــة ال وحلماي
 ااإلكثار من  كر املـو    اإلمام ، يوصيوهردها من كل الشوائب الدنيوية 

توازن ، ومقق  عدم التشبث يف الدنيا نزعة ولِّدما يالذي ال يستأ ن أحد ، وهو 
،  النفسي والرتاـوي واإلجتمـاعي  األدائي ؛ الفكري و والتقويمالتقييم الوظيفي 

 .. لذا  واآلخريناخلري  قوكمةتوالتفاعل مع األخالقيا  ال
،  ، يتوجب أن جيعـل مـن املعـين    والعمل اجلاد يف طلب الدنيا والدين معا       

، لـئال يقـع يف غـور الغفلـة     االثقافـة الفقهيـة    ختا  احلذر واإلحرتاز واإلحـرتاس ا

 ال َيْنُجو ِمْنُه َهاِرُبُه

 ال َيُفوُتُه َطاِلُبُه

 ال ُبدَّ َأنَُّه ُمْدِرُكُه

حتمية 

 اْلَمْوت
 آلِخَرةا دُّْنَياال
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انــات واســتدامة ، ديــن  اأنــه ديــن  ، فــة اإلســالميتوجــب معرولــذا ،  واخلــذالن
 .. عبادةال –عمل يرتسخ فيه حتسس األدات واإلجناز ، وجودة ال

انــات ، وتداخلــهما معــا يف املولــدة للســعادة تــالزم العمــل والعبــادة ومــدى        
، ، وانات الفكر املبدع واستدامته القيم اإلنسانية وانات اجملتمع املادي وغري املادي 

 .. م أحدهما اآلخريقوِّ، يعزِّز و عبادةالو عمل؛ الكالهما و
مــا ، واملنتهــة ملتعــة الســعادة املســتمرة  إ  أفضــل الســبل قويمالويهتــدي اــ       

ا  اخليِّــرة اإلســتعدادمتاســك ، و التعــاون علــ  الــم والتقــوىيرتتــب عليــه مــن 
 .. ر لإلنسانإ  نهاية العمر املقّدوالرغبا   االقدرا 

منــه ممــا يــمز اتوجهــه ؛ الوقــائي والعالجــي اجلــامع اــني احلتميــة والواقــع  و       
َوِ ْكـِر َمـا    ، َيا ُاَنيَّ أأْكِثْر ِمْن ِ ْكِر اْلَمْوِ  )عند ؛  التشريعية –واجلوانب التكوينية 

 ، َ  ِمْنـُه ِحـْذَر أ  ، َوُتْفِضي َاْعَد اْلَمْوِ  ِإلأْيِه ، َحتَّ  َيْأِتَيـكأ َوقأـْد أأَخـذْ    َتْهُهُم َعلأْيِه
 . ( َوال َيْأِتَيكأ َاْغَتًة فأَيْبَهَر أ ، َوَشَدْدَ  لأُه أأْزَر أ

مما يتضمنه الن  املبار  ؛ منهج لكيفية البنات املتكامل الذي جيمع اني وهنا        
احلالل واحلرام الذي يسع كـل   فقه سعادة احلياة واملو  ، وما يتطلبه من معرفة

، والعمــل مبوجبــه علــ  هــدى التشــريع اإلهلــي ، ومــا يرفــع مــن    أنشــطة احليــاة
، خبطوطهـا العامـة    احلياة املتكاملـة  طخط ه منشملمستوى جودة العمل ، وما ي

 .. اليت تكون يف خدمة اإلنسانية ودون املساس حبقوق الغري
 لاألااطيـ اإلنسان وُتغريـه  خدع ُيال أن  ه ،من  اإلمام روامتدادب ما مذِّ        

 ..وزخرف احلياة املخرِّاة الستقامة الفكر واستدامة السعادة 
شـتّد  ي، ممـا   غـري الـدنيا الدنيـة   النـاس  ال يرون ، عندما  وتبدأ حتديا  الفكر       
 ..وملغرياتها  صبحوا عبيدا هلاي، و، وتشتد الصراعا   عليها ر احل
ِمْن ِإْخالِد أأْهـِل الـدُّْنَيا ِإلأْيَهـا ، َوَتكأـاُلِبِهْم      َوِإيَّا أ أأْن َتْغَترَّ ِاَما َتَرى )  واهذا ؛       

َنْفِسـَها ، َوَتكأشَّـفأْت لأـكأ َعـْن      َعـْن   لأـكأ  َيهِـ  ْتَعلأْيَها ، فأقأْد َنبَّأأ أ اهلُل َعْنَهـا ، َوَنعَـ  
 . ( َمَساِويَها
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 ملرئــياملنظــور ا ، تــدخل مــن خــالل(  َتْغَتــرَّ ِاَمــا َتــَرى) وإدرا  مضــامني ؛        
عل  النفس ، وااخلصو  من خالل قناة النفس األمـارة   حمتوى الفكر وتأثريبو

ة اإلنســان ؛ االسـوت ، وعنــدها تــمز التحــديا  واملخـاطر والتهديــدا  لشخصــي  
 ..كفرد وهاعة وجمتمع 

ــدما تتســع املســؤوليا              ــاملي ، عن ــ  املســتوى الع ــد عل ورمبــا يكــون التهدي
 ..الناس رقاب الدولة ووارد ويتحكم الشخ  القيادي مب

صفت حاهلا مبـا جيـري   وما ، و دار الفنات واستيعاب ما تعنيه الدنيا ؛ كونها       
، اجلامعــة والواضــحة انقــاط  ، فــال عقــل ملــن متّســك اســرااها وهــي الفانيــة  اهــا

،  ( اِويَهاَوَتكأشَّفأْت لأكأ َعـْن َمسَـ  ) ، ( َنْفِسَها  َعْن  لأكأ َيِه ْتَوَنَع) ضعفها اني ؛ 
 ..وعندها يتطلب انات ثقافة حتمية الفنات ، وثقافة إدارة الذا  وسالمتها 

 

 التقويم السلوكي وعلم النفس املقارن والرتبوي -12
  

 البشــري للســلو  الصــادمة الصــور البالغيــةو اد الــدرس الرتاــويمتــداو        
 اإلنسـان  اا يتقمصـه معنـد وما تكـون عليـه الـنفس احليوانيـة     املقارن ، احليواني و

 ..وصراعاتها الدنيا  ليتشبث مبغريا 
َوِسـَباٌع َضـاِرَيٌة ، َيِهـرُّ َاْعُضـَها َعلأـ  َاْعـٍط ،        ، فأِإنََّما أأْهُلَهـا ِكـالٌب َعاِوَيـةٌ    )       

 ( . َوَيْأُكُل َعِزيُزَها َ ِليلأَها ، َوَيْقَهُر كأِبرُيَها َصِغرَيَها
السلوكي ،  –التوصيف النفسي و التحليل دقة ،بار ومما يتضمنه الن  امل        
يـوان ومـا   اـني مـا يكـون عليـه احل    ، علم النفس املقـارن  عاجلا  منه ما يتعلق مبو

 ..يتقمصه اإلنسان اسلوكه 
ينطــوي علــ  عقــدة نفســية أو نــوع مــن لإلنســان  التوجــهيكــون هــذا  رمبــاو       

ويـدل  ، قصا أو عهزا أو فشال لتعويط الذي يلهأ إليه الفرد ليغطي ضعفا أو نا
ــ   ســاساألا ــاتعل ــو     والتوجــه البن ــوي املنحــرف أو املنق ــه  الرتا ــا حتمل ، وم
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الشخصية غري السوية مـن الظـواهر العقليـة والسـلوكية ، ومـدى تراجـع العقـل        
 ..حادية للحياة األالنظرة وما تكون عليه ، اجلمعي واملعايري والوعي العام 

، ومـا شـكله الفكـر املعلومـاتي      الواضحة ةحقيقلل صرةة القاالنظراسبب و       
،  الـنفس  –ضطرااا  الفكر ال ةولدامل أدى إ  البيئة احلاضنة، املنكوس اخلطري 

 ، واحليلولـة دون  اماهلـدّ لصراع السليب لسلو  ا ومنها فكر سيادة القوة املؤدي
،  انياإلنســـ نظـــورالســـليم املـــبين علـــ  امل ون اإلجتمـــاعيالتعـــا انتهـــاج مـــنهج

مـن  حـد  اووالسلو  احليواني ،  عند واإلقتصار عل  ماديا  احلياة وحمدوديتها
أمثاهلـا اهـذا السـلو  ، وتشـعر      االكالب العاوية اليت همـع  ةثلاملتم صورهذب ال

 ..ما ميط اها  دمريتعند  اجلمعي اوجودها
لضـارية  الثانية أال وهي صفة السـباع ا  أو صورتها التقمصية وهسد صفتها        

املتمثلــة  ؛ وهــي اجملموعــة املفرتســة مــن احليوانــا  الــذي مكمهــا قــانون الغــاب 
اعضـها   ظهرب مـن سـلو  الشـر واحلقـد اهريـر     ، وما ت اشديدها وقويها وضعيفها

، فضاًل عن كونها تشبع حاجاتها وما ترغبه اوحشية ضـارية  اآلخر  البعطعل  
 ..وعبثية وتدمريية ظاملة 

العبس وإطالق الصو  والتكشري عـن   هو طااعه ، الكلبأخذ وأارز ما ي        
ــا  ) ؛ ، واــذا  ( َيِهــرُّ َاْعُضــَها َعلأــ  َاْعــطٍ ) ، و  أنيااهــا ــُل َعِزيُزَهــا َ ِليلأَه ، ( َوَيْأُك

وقـانون  ، (  َوَيْقَهـُر كأِبرُيَهـا َصـِغرَيَها   ) ،  ويكون الضعيف هو املغلوب عل  أمـرب 
 ..  د، وهو السائالغاب هو امُلتبع 

، وتنقلـب املـوازين    وينطبق هذا عل  عاملنا املعاصر الذي تضيع فيه احلقوق      
ــو احلــق    ــو الباطــل   ليصــب  الباطــل ه ــون علــ  ااطلــهم    ، واحلــق ه ، فيهتمع

، واألنانيــة هــي  الســلو  الالســوي هــو الســوييصــب  ، وويتفرقــون عــن احلــق 
 .. ، واحلرام هو املتبع  األمس 

َنَعٌم ُمَعقَّلأٌة ، َوُأْخَرى ُمْهَملأٌة ، قأْد أأَضلَّْت ُعُقولأَها ، َوَرِكَبْت ) لكونهم ؛         
 ( . َمْهُهولأَها
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ــنََّعم          ــات ،      : وال ــل والش ــنََّعم اإلا ــة ، وال ــال الراعي ــي امل ــام وه واحــد األأنْع
دوا اها ، فإ ا قالوا األنعام أأرا والعرب إ ا أأفرد  النََّعم مل يريدوا اها إال اإلال

 3.. اإلال والبقر والغنم
نغماسـهم  ا ليعـرض مسـتوى  ،  اجلانب اآلخر للصورة  اإلمام كشفوي       

 كاإلاــل ، ال ليكونــوا،  ويــةالدنيلرغبــاتهم  االنســياقاجلهــل و يف دّوامــةاألعمـ   
، وركبـت مـا    ، وقد أضاعت عقوهلـا  ، وأخرى ُأهملت تسري إاّل حيث يراد اها

 ..  تدري نتائهه المل تعلم عاقبته أو 
عـدم وجـود موجِّـه     ، وركـوب اجملهـول ، يتشـكل    ُمْهَملأـةٌ ، و ُمَعقَّلأـةٌ واني ؛        

 كـل توجـه  املبتعد عـن  انات احلياة العلمية واملعرفية ، و عن ه، املبتعد حبراكالعقل 
ــا  خ يضــع األمــور يف نصــااها   طــة طريــق ينتهههــا  ارلتكــون احلقــوق والواجب

 ..يع احلقوق ، وال تهمل الواجبا  املعلومة اإلنسان ، فال تض
  
 
 
 

 يبني خماطر (   3 )خمطط 
 عدم االتزان االعقل

 
ُسُروُخ َعاَهٍة ِاَواٍد َوْعٍث ، لأْيَس لأَها ) ؛  تكون غري  لك العقل املرشد ،وا          
، َوأأَخـَذْ    ِريـَق اْلَعَمـ   َسـلأكأْت ِاِهـُم الـدُّْنَيا طأ   . ُيِسـيُمَها   ُمَها ، َوال ُمِسـيمٌ يَراٍع ُيِق

ِاأأْاَصــاِرِهْم َعــْن َمَنــاِر اْلُهــَدى ، فأَتــاُهوا ِفــي َحْيَرِتَهــا ، َوغأِرُقــوا ِفــي ِنْعَمِتَهــا ،          
 ( .  فألأِعَبْت ِاِهْم َولأِعُبوا ِاَها ، َوَنُسوا َما َوَراَتَها ، تََّخُذوَها َرّاًااَو

                                                 
 
 ( .نعم ) ضمن كلمة / لسان العر  / ابن منظور  - 

أأَضلَّْت 
 ُعُقولأَها

 َنَعٌم ُمَعقَّلأٌة

 َوُأْخَرى ُمْهَملأٌة
َرِكَبْت 
 َمْهُهولأَها
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،  ة واآلفة النازلة اليت أصاات املاشيةأنها كاألموال السارح؛  تضمنيمما و        
، ومـع كـل هـذب     ، وال يثبـت احلـافر فيـه وال اخلـفّ     اواٍد رخٍو يصعب السري فيه

  .. فإنها ال راعي يقودها إ  ُهداها ويرعاها، الصعاب النازال  
والغة تتهه انوع من التحليل واالستقرات واملعاينة املعاصرة ملسرية الناس ،         
احملكمـة ااملعرفـة ،   سـرتاتيهية  قائـد ورائـد يأخـذ ازمـام أمورهـا اإل     يس هلـا  لاأن 

وعل  وفق ما وفاعل و كي يصنع القرار ويتخذب اشكل مدروس  وليس هلا َمْن
تضــعه اخلطــط القصــرية والطويلــة األمــد ، ولــيس هلــا ارتبــاط اتوجهــا  الفكــر  

عتمة ، فضـاع احلـق   والسلو  املراعي الحتياجا  الدنيا ااألحكام والتكاليف امل
ــاإلدارة الفاشــلة الــيت ال تراعــي إال    ــراب مناســبًا  والواجــب واملســؤولية ، ا  مــا ت

 .. املدمرة والقائدة إ  األزما  ة واألهوات اجلاهلة العبثيةملصاحلها الضيق
الـيت ومسـتهم    ، والظلمـة  لذا سلكت اهم الدنيا طريق الذي ال هداية فيها       

،  ، وأخذ  اأاصارهم عّما يهديهم إ  سوات السـبيل (  اجلهل اخلطري )االعم  
 ..ة جعلهم يف حريالذي بهم املتالطم فكانوا اذلك يف تياب هذا اجلو امُل

،  واغرقـ ونعيمهـا ف  نعمتهـا أوهـام   يفحتـ   ال يعرفون العـوم  هلهم جب وجعل       
 يعـدم رشـدب  وتـه ،  فمن يغرق ال يشعر الذيـذها ومـا هـو فيـه ، ويغـو  يف حري     

ــه ــي  وعقالنيت ــر ،  هادوامتر اشــيت إاّل اــ وشــعو ليتخــبط دون وع  واتخــبط الفك
نسـيه  اللـهو يُ االسـتغراق يف  ، وهذا  لتلعب اه ويلعب اها يتخذها إهلًا ، وينحدر
ما هم آيلني إليه ، وما ينتظرهم يف نهاية املطـاف مـن العاقبـة    ومن عل  شاكلته ، 

اـذا   ، وفتمتعـوا اهـا    ورشـدهم  ، فال حيـاتهم أحيوهـا اـوعيهم   اخلطرية السيئة 
 ..  اعدهافيها وما ، ليستحقوا نعيم ما  مل مصدوا من صا  األعمالالوقت 

قدسيتهم هلا اختذوها وا،  ها عبيدًالذات، جعلهم مل تخبطهم يف الدنياكذا او        
  وا، ولعبـوا اهـا مبـا تلـذ     وتقلبـا  وأهـوات  ، فلعبت اهم مبا فيها مـن غـرور    إهلًا

، ومـا ورات  لـك مـن حسـاب      ، وغفلـوا أنهـم يف رحيـل عنهـا     تهااسـكر م أوهاا
 .. ، إال األعمال الصاحلة رفيقا  ، يف يوم ال ينفع فيه مال وال انون وعقاب
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،  ، فتظهــر احلقيقــة اطلــوع الفهــر ، وَمــْن غفلــها (  ُرَوْيــدًا ُيْســِفُر الظَّــالُم )       
، وتنهلـي   ومـا جهلـه اإلنسـان    المه الظغشيفق والتمهل يكشف الضيات ما فبالّر

ــر احلقيقــة مباهيتهــا  الغفلــة حبلــول أكــم احلقــائق قســوة أال وهــي املنيــة   ،  ، وُتْخِب
 .. الطاغو والشيطان وكل أعوان  امل ،ظـكل لتسحق 

 عنــد حلــق حبتفــهوأســرع و دنــاإ  َمــْن ، و إ  مــا هــو حتمــي دواواهــذا ور       
َمـْن   ُيوِشـكُ  ؛ْظَعـاُن  كأـأأْن قأـْد َوَرَدِ  األأ   )؛  ، أراد اإلنسان أم أاـ   ورود ساعته

 . ( !أأْسَرَع أأْن َيْلَحَق 
، وكأنهـا   أن تصل أو تبلـغ األظعـان احملمولـة عـم األيـام     من حتمية وال اد        

، إ  اآلخـرة دار   ر الفنـات ، لتنتقـل مـن الـدنيا دا   صورها األعمـال  سفرة قصرية 
 ..وختامها  ةحسن العاقب األاق و،  البقات

 

 الفلسفة الزمانية واملكانية واملوقفية -14
  

ــة القائمــة علــ  فلســفة الزمــان واملكــان              اصــورة عامــة وخمتصــرة ، احلتمي
املســتوى ،  اإلســرتاتيهي – املسـتوى التكتيكــي ؛  حيثيــا  واملوقـف ، همــع اــني 

وى الـدينامي  املسـت ف ، واهـد لأل املسـتوى الـدينامي  لر يا والرسـالة ،  الدينامي ل
 ..األخروي  – املستوى الدينامي الدنيويلكون ، ول

احلد الفيصل اني اإلرادة والال إرادة ، واني مستوى انات الشخصية ،  ومنه        
 امع هلـم ومستوى الثاات واملتحـر  واملـتغري ، ومسـتوى البنـات احلضـاري ، اجلـ      

 ..املعرفة  –الفكر  واستشراف مستوى استشراق
فأِإنَُّه ُيَسـاُر ِاـِه َوِإْن كأـاَن     ْعلأْم َيا ُاَنيَّ أأنَّ َمْن كأاَنْت َمِطيَُّتُه اللَّْيَل َوالنََّهاَر ،اَو )        
 .(  َوَيْقطأُع اْلَمَسافأةأ َوِإْن كأاَن ُمِقيمًا َواِدعًا ، َواِقفًا
ة الشـامل املتكامـل افلسـفتها املختزلـ    املشـرق ،   لبالغة وغورهاق اومن عم       

، (  َمِطيَُّتـُه اللَّْيـَل َوالنََّهـارَ   ) العمر اـل الـدنيا جبملـة واسـعة اآلفـاق تتمثـل عنـد ؛        
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الـيت تطـوي سـهل احلضـارا  وسـهل      املغرية واملتغرية اني الوقـت واآلخـر ، و  
 :فأِإنَُّه وحت  سهل الكون ، ، ال املخلوقا  

لــيت ال مــدها مبتكــرا  ؛ هــذب الديناميــة ا(  ُيَســاُر ِاــِه َوِإْن كأــاَن َواِقفــًا)  -
 َواِقــفاملخلــوق  اــالال إرادة للمخلــوق ، ولــو كــان ُيَســاُرالعقــول اــني ؛ 

 ..فلسفة احلتمية لا وهو ما جيمع كل حيثيا اإرادته ، 

؛ ويكامــل فلســفته احلتميــة  ( َوَيْقطأــُع اْلَمَســافأةأ َوِإْن كأــاَن ُمِقيمــًا َواِدعــاً )  -
، وفلســفة حتميــة املســافة الــزمن اجلامعــة اــني الزمــان واملكــان واملوقــف 

 ..واملكان واإلقامة ، اشكله ومضمونه 
ويعهز القول عـن ُكنـه اجلزئيـة والكليـة ، وخصوصـيا  وعموميـا  ، مـا               

خالصـة فلسـفة شـاملة لكـل مكونـا  الزمـان       ما لـه مـن   ممله الن  املبار  ، و
 ..احلضارية  –الثقافية و املعرفية واملكان واملوقف وقواعدب

التنظيمـي   ، وعمقـه  املوقـف  – املكان –ومما ممله وجيمله من إدارة الوقت        
كل إنسان من جهة ، واكل املخلوقا  حت  اجلمـاد والبيئـة ،   افاعليته ، املتمثل 

واملتمثل اكل األنشطة والعمليا  املنظورة وغري املنظورة ، وما حتمله من فاعلية 
ك ، ن ، االنتـاج واإلنتـاج أو خبـالف  لـ    احلواس والتحسس ، ااحلرا  والسـكو 

 .. ي ، وما اعدباملواقف –املكاني  – يالزمان ال يتعدى مفصلية تداخله
التنظـيم وتعاظمهـا    –ورمبا قيام التوقيـت يف طيـا  مـا مملـه مـن اإلنسـان              

اكل األجناس والطوائف والكيانا  واأللـوان ، ومـا مملـه مـن معلومـة وفكـر       
 ..اني جهل وعلم حت  كمة ، ال وعلم ومعرفة وح

نهايـة  و ادايـة  احملدد من العمر ، الاـد لـه مـن   ا ممله مبمبعن  آخر مبّسط ؛ و       
، اـأثر أو اـال أثـر ،     الفـه عمـل أو خب را  الوقرين ، اأي شكل من األشكال ، حبـ 

واذكر أو اال  كر ، وكأنها املسافة اليت تقطع جبسدب البالي ، وروحه اليت ترجع 
مــا األثــر و راهــا ، فــالعمة ليســت االســري أو الوقــوف أو املســافا  ، وإ ــا يف إ 

 .. وحتمية ما كمضي، كمضي 



  76 

واهذا لن يبلغ اإلنسان أمله يف حتقيق كل شيت ، أو اخللود يف هذب الـدنيا           
، والطريــق الــذي ســلكه اآلخــرون  ، ولــن يتهــاوزب األجــل احملتــوم عليــه الدنّيـة 
 .. كل َمْن هّب ودّب يسلكه واالتعاقب ، اال شكاملو  إ اهم وأّدى 
، َوأأنَّكأ ِفي َسِبيِل َمْن  َواْعلأْم َيِقينًا أأنَّكأ لأْن َتْبُلَغ أأَملأكأ ، َولأْن َتْعُدَو أأَجلأكأ)        

 ( .    كأاَن قأْبلأكأ
أأْيقأـَن ُيـوِقُن    الِعْلـم وإزاحـة الشـك وحتقيـُق األأمـر ، وقـد      : يعـين  ، الَيِقنُي و        

َنقــيط الشــك ، : والــَيِقني . إيقانــًا ، فهــو ُمــوِقٌن ، وَيِقــَن َيــْيقأن َيقأنــًا ، فهــو َيقــٌن  
 3.والعلم نقيُط اجلهل ، تقول َعِلْمُته َيقينًا 

الر يا والرسالة واهلدف وضوخ املتسع الكبري ل، (  َيِقينًا) و ( اْعلأْم ) واني        
الكاشـف اعلمـه ويقينـه عـن     الرافع املسـتقطب ، و والتوكيد والغاية وما اعدها ، 
 ..كل جهل وضالل 

وتظهر أهمية التوازن االعقل الفـردي واجلمعـي واجملتمعـي واسـرتاتيهته ،            
املوّجــه اــإدارة الــذا  الــيت تعــين مــا يــتم اتبــاع األســاليب الداعمــة الســتثمار    

نسان وانـات التـوازن مـا اـني     القدرة التكوينية لإل –الطاقا  القصوى من الوقت 
احلقوق والواجبا  والرغبا  والدوافع واحلوافز لبنـات احليـاة مـع اآلخـر ، كـل      
 لك وغريب يكون االتوازن مع اإلدارة والتنظيم داخل املشروع ، ورمبـا يتعـدى   

 ..موقع العمل والبيئة اخلارجية 
د السـلو  والسـلو    والاّد من انتظام الذا  والتفكري العقالنـي اـني اقتصـا          

ــؤثرا  النفســية واملشــاكل        االقتصــادي ، كمــا يتعلــق ااملهــارا  التحليليــة وامل
رتاتيهي املستمر ومبنظور التنظيمية ، وهو ما متاج إ  تنمية وتطوير العقل اإلس

 ..األحكام والتكاليف ، وما حتمله من حقوق وواجبا  ومسؤوليا  
ــت           ــة ال ــ  آخــر يتعــدى حمدودي ــيم   مبعن ــا  تقي ــدنيوي ، ويعــين أن هن فكري ال

 ..وظيفي وتقويم أدائي  اتي وطوعي ومستمر 
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 يبني فلسفة(  31 )خمطط 
 حتمية الفنات املستمر

 
، وحاجاتهـا  يف طلـب الـدنيا   االنفس ، والتداُّر لذا يتطلب ال جيب الرفق         

 ..مهّذاة كية  إنسانية عقالنية ؛ ، والتداري اتوجها  والتحسس مبا هو زائل 
 ،سورة الرمحن  (67)ْ ي عهقَك ْ جهُُ ر بِّك  ذُْ السج لَالَّ ْ السهإَّتسر امَّ  ( 62)تُلُّ َ نه َ لََهل ا فَانٍ ) و        

ويرفـع مـن مكانتـه ، مـا      ،و نـوب   مـن وزر ا مملـه  مبـ اإلنسـان  يومهـا حسـاب   و
 ..األخروي  –الدنيوي  حسن ويطيب وجيمل املكسبأ

، ي َحالِلَهـا ِحَسـاٌب   فِـ ! آِخُرَهـا فأَنـاٌت   َو، ُلَهـا َعَنـاٌت   وَِّصُف ِمْن َداٍر أأا أأَم) و         
 . 3(ي َحَراِمَها ِعقأاٌب َوِف

واســوي بنــ  األاــدان واألديــان ، ُت البنــات الوقــائي ،الفكــر و –املعلومــة وا        
 ..من املنحرف واالسلو  يتحدد القويم النفس وطمأنينتها ترسخ األمور ، 

لكـي ال  ، نسـان علـ  الـدنيا    ، أن ال مر  اإلالداعمة ومن اأُلمور املهمة        
اخلـري وإعاقـة   ومنـع  واجلشـع  الطمع و مرحلة التشبث االدنيا ر إ وصل اه األمت

أفـراد اجملتمـع   الـذا  و اني  إ  الصراع ؤديي الذي ،وسالمتها  احلقوقاحقاق 
 اجلن املتمثلـة اـ   اجلـرائم  ارتكـاب   ، وقـد يتعـداب إ  الكسب والرزق  يف الواحد

ــا  و ــا     رمبــاو، اجلناي ــدول ، واه ــاقم إ  حــروب اــني اجملتمعــا  وال ُتزهــق يتف
 .. وقضيع احلقتموال واأل تسلبواخ واألر
يكون سـهل  طلب ُينه ليس كل ما ، اب تفكرينسان يف أن يضع اإل الاّد منو       

 ااحملدود مـن نع تقاال كّل َمن ق يف سعيه وحرصه ، وو، أو كل طالب مرز نالامل

                                                 
 
 . 06 ص / نهج البالغة   - 

َواْعلأْم 
 َيِقينًا

 َملأكألأْن َتْبُلَغ أأ

 لأْن َتْعُدَو أأَجلأكأ

أأنَّكأ ِفي َسِبيِل 
 َمْن كأاَن قأْبلأكأ
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، هو فقري ، ال هو غـين اتـداريب وقناعتـه وانـات شخصـيته       الطيبالرزق احلالل 
 ..املتكاملة مع أمثاله من الناس 

، وال خمطـط لـه   حـالل لـيس ااحلسـبان    رزق  ورمبا اصمب وأناته ، يكسـب         
شخصـية والثقـة   ومتاسـك ال اإلستقرار النفسي  وختطي هذا ؛ يكفي ما يكسبه من

للصـم  اذا  الوقت ، وواحرتام َمْن ميط اه من الناس واحرتام الذا  االنفس 
وما يتحقق من زمام املبادرة ، املشهِّع امليداني التساع  ،جر آخر يف هذا املنوال أ

 ..مساحة احلالل الطيب اأهله 
فـة إدارة  ثقافة مواجهـة الـذا  ، وثقا  مستوى ،  الذا  وهزكمتهاواني فوز         

الوجودية ، واحلـرا  مبوجبهـا    –الذا  ، وثقافة معرفة قدرا  الذا  التكوينية 
ــة        ــدرا  العقالني ــيم الق ــة تعظ ــا اثقاف ــل التشــريعي ، وتعاظمه ــنهج اجلع ــ  م عل

 ..املستدامة ، مبا فيه التداري والتدريب واخلما  واألدات العالي 
اإلاــداع  –فيــة كشــف القــدرا  وامتــدادب مبعنــ  ثقافــة معرفيــة ؛ ومعرفــة كي      

اـالتعلم والرتايـة والتعلـيم والتـدريب واسـتثمار اخلـما  مـع مواكبـة         واملواهب 
ود التطورا  يف ايئة االاتكـار واالاـداع ، وتكـوين حمميـة ااتكاريـة خـارج احلـد       

 .وما شاكل  لك .. راطية التقليدية والروتينية والبريوق
 

 الطـلب وحقوق اإلنسان -17
 

الطلب حبسب وعي  –درس آخر يف جمال تكاملي وقائي ، تكون احلاجة و        
 : التوجُّه والتوازن والسعي والعمل واإلشباع عل  وفق مبدأ 

فأِإنَُّه ُربَّ طألأٍب قأْد َجرَّ ِإلأ   ، فأَخفِّطْ ِفي الطَّلأِب ، َوأأْجِمْل ِفي اْلُمْكَتَسِب )       
 ( .  ِاَمْرُزوٍق ، َوال ُكلُّ ُمْهِمٍل ِاَمْحُروٍملأْيَس ُكلُّ طأاِلٍب فأَحَرٍب ؛ 
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وَخفِّْط عليك ؛ أأي َسهِّْل ، وَخفِّْط عليك جْأشك ؛ أأي سـكِّن قلبـك ،            
  3.  لني العيش وسعته:  واخلأْفُط واخلفيضُة هيعًا

ب أو أو حدد أو هذِّ ؛ مما يعين سهِّل أو قلل أو سكِّن َخفِّْط ِفي الطَّلأِبو        
رشِّــد أو عقِّــل التوجهــا  ، وهــو جانــب مــن دليــل عــدم اســتهال  الطاقــا  ،  
واللني واملرونة يف الطلب املقروت والنـافع ااسـتدامته ، ليكـون الطلـب ااسـتقرار      

 ..سلوكية عقالنية وواقعية مستدامة و كية  –وموازين نفسية 
ناسبة ، تكون من خالل امل ةضـع العزيـزاوإلكـرام النفس ووضعها فـي املو        

ومعرفـة  ، وضوخ الصورة احلقيقيـة والر يـا للحاجـة والطلـب ومسـار اإلشـباع       
 من أجل أن، وجودة ِرفعة األساليب أو املناهج وأاداها وأعالها  سالمة اختيار

،  الغرياملتبادل مع حرتام االعدم يؤدي اه إ  ضع اال جيعل اإلنسان نفسه يف مو
 حنوتنحدر الشخصية واهذا واغريب ال ، حنطاط والر يلة اإلكذلك االاتعاد عن و

 ..  امراحملوارتكاب املهانة 
الشخصـية مـع    –، قوة إضـافية فاعلـة لتـوازن الـنفس     الطلب عقالنية ف لذا        

احمليط اخلارجي ، وكل ما من شأنه أن مول دون اضطرااا  الـدوافع وسـلو    
 ..ن اهلدر والتبذير االقتنات واالستهال  والنفع ، وما مد م

اتـذال  اإلو اإل الل نمـ الـنفس   يانةجـل صـ  مـن أ يكـون  املـال   فمثاًل طلب         
ــة  ــات الرتاــوي  واملهان الفكــري ، واالســتثمار ، وجــدوى   –، والعمــل ااهــاب البن

 ..االجتماعي  –السلو  االقتصادي 
، ادي ، والسـلو  االقتصـ  كما هو عليه معاجلا  علـم الـنفس االقتصـادي           

الواجبـا    –، وسالمة احلقوق التكافل  –الضمان  سالمة مفصلية وتكاملها مع
  ..الر يلة الضياع وحندار صوب من أجل اإليس ، ولواملسؤوليا  

                                                 
 
 ( .خفض ) ضمن كلمة / لسان العر  / ابن منظور  - 
2
شارف دي المؤتمر  /غة والفكر المعاصر علم النفج اال تصاد  بين نهج البال/ هاشم حسين ناصر المحنك . د: ينظر  - 

/  6مج / ، وتم ن ر  ضمن  3 20/    /    – 0 / 30العلمي الدولي الثاني للعتبة العلوية ال ريفة بتاريخ 

 . 5 20عن أكاديمية الكودة دي هولندا الصادرة ( اإلنسكلوبيديا العلوية)
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عامــل الــوعي وانــات الــدواخل البشــرية  ؛ م هــو يقــوللتالــداعم  – والــرادع       
وقيادتهـا حنـو أدات    والسـيطرة علـ  زمـام أمورهـا    وصيانة النفس  كماناإلوهرة جب

وسـيلة  ، هلـا   عياألموال والسـ و املاديا  تكونل، الواجبا  واكتساب احلقوق 
أو يــتم  ،واـال جـدوى   وليسـت هـدف وغايـة ، لـئال يكـون هــع األمـوال عبثـًا        

التوجه جبمع األموال اصفة سلبية ومريبة ، كما هو عليـه انتهـاج سـلو  البخـل     
 ..  عل  أموال وحقوق اآلخرين والشُّ  والسحت ، أو سلو  االستحوا

يف هـذب   بخلـود عـدم  و إلنسـان امـو   ثقافة حتمية ترسيخ فضاًل عن نشر و       
 ا املاديــ توليــد نســانية ، ولــيسالــروخ اإل إنبعــاث اثقافتــههم يســ الــذي الــدنيا ،

 ( .. فأِإنَُّه ُربَّ طألأٍب قأْد َجرَّ ِإلأ  َحَرٍب) والتسااق والصراع املدمر ؛ 
 : اإلنسانية –الشخصية الرتاوية  عليه يتوجب أن ُتبن لذا مما       
الرَّغأاِئِب ، فأإنَّـكأ لأـْن َتْعَتـاَض     ِنيٍَّة َوِإْن َساقأْتكأ ِإلأ َوأأْكِرْم َنْفَسكأ َعْن ُكلِّ َد )      

 ( .. ِاَما َتْبُذُل ِمْن َنْفِسكأ ِعَوضًا
عمق  ُيْظِهروحراكه املستمر واملستدام ،  ؛ اثقافته وقيمه وسياقه أأْكِرْمومبدأ        

 :االجتماعي واألخالقي العظيم ، والذي يبدأ احلق من  –الفكر الرتاوي 
   معرفـــة حـــق الـــنفس علـــ   ا  اإلنســـان يف ثقافـــة اإلكـــرام ، واتباعـــه

 ( ..  َوأأْكِرْم َنْفَسكأ )العقالني عند ؛ 

 ا املتماسك منها انات الشخصية السوية العزيزة ؛ اشكلها ومضمونه.. 

  ــرف ــْن ال يع ــ     َم ــدراها عل ــا   أن يكــرم نفســه وي ــه حــق إدارته إدارة  ات
 ..، ال يعرف أن يكرم اآلخر اذكات معطات ويقودها 

   مما كمثل ؛ تكاملية واستمرارية المنامج الذاتي التدرييب للنفس ، وقـويم
 ..فاعلية النفس الفردية واجلمعية واجملتمعية 

  وانــات أنظمــة التقيــيم الــوظيفي (  ْن ُكــلِّ َدِنيَّــٍة َعــ) ســالمة املعلومــا  ؛ ،
، واحملــور (  َســاقأْتكأ) ، والتقــويم األدائــي للــذا  ؛ (  أأْكــِرْم)َللــذا  ؛ 

 ( .. َنْفَسكأ) الشاخ  والفاعل يف الكون احملدود والكون الواسع ؛ 
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      معرفة مديا  حق احلرية والعدالة واملسـاواة ، املقااـل لـذلك ، احلقـوق
واجبا  ، ومدى التالعب ااحلقائق والرفاهية والسعادة اني مـا مـق   وال

 ..وما ال مق 

     مــا يتحقــق ممــا  ــ  الــذا  كــذا  ، ومــا  ــ  الــذا  كمــؤثر علــ
 ..اآلخرين واحمليط اخلارجي للذا  

     هــو التحسـس االــذا   ( َوأأْكــِرْم َنْفَسـكأ   )جانـب مهـم مــن مضـامني ؛ ،
ات وتقم  األدوار قبل وقوعها ، والتحسس ااآلخرين من خالل استقر

 ..استشرايف ، وقائي وعالجي  –استشراقي  وعل  أساس

 َوأأْكـِرْم   )؛ واآلخـرين   الوقاية والعالج مـن ضـياع الـنفس والـذا     قق حت
ــٍة َوِإْن َســاقأْتكأ ِإلأــ  ) ، (  َنْفَســكأ َعــْن ــِب ُكــلِّ َدِنيَّ ، املؤديــة إ  (  الرَّغأاِئ

 ..تهديد القيم اإلنسانية 
، وغلبتـه علـ  العقالنـي     ؛ حتمل التوجُّـه واالنقيـاد غـري العقالنـي     َساقأْتكأو       

واجلذب اإلرادي وغري اإلرادي حنو فعل معني ، وما حتمله من مستوى  احلـث  
: غيبُة ؛ والرَّ َرغيبٌةرغبة و، واحدُتها  الرَّغاِئب، و الرَّغأاِئِبواحلوافز والدوافع و

 3..ه األأمُر املأْرغوُب في
من أجل املاديا   ا يتوجب أن يعرف العاقل ، اأن ما يبذله ويقدمهعندهو       

سـتخدامها  ا ومسـتوى  يف طريقـة  منهـا مـا تظهـر    ،، وما حتمله من شرور الزائفة 
 ..من آثارها  املردودا  احلاصلة بيا سل ما ينتج من، و اتغالهلساو

فأإنَّكأ لأْن َتْعَتـاَض ِاَمـا َتْبـُذُل    ) ؛  وفلسفة  لك احلق واألدات العالي والدقيق       
، وحمور الصيانة همع اني ؛ البذل والِعَوض ، وما يتوسطها  ( ِمْن َنْفِسكأ ِعَوضًا

 ( .. ِمْن َنْفِسكأ) من تضحيا  وما يتأثر اها ؛ 
اليت  املستدامة، ال تكامل حقوق الناس  انود حقوق اإلنسان تكاملو       

مستمدًا ، ضمن اآلثار النظرية والتطبيقية  اإلمام علي منني أمري املؤعلنها أ
                                                 

 
 . ( رغب ) ضمن كلمة / لسان العر  / ابن منظور : راجع   - 
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ونور الدعوة ؛ القرآن الكريم ، لرسالة السماوية من مضامني ا عمق قيمها
النهي عن ما جيعل و ومنهج اهاها  احلرية اإلنسانية ،، اإلنسانية  احملمدية

 :   اإلنسان يف خضمِّ العبودية للغري
 ( ْيِر أ َوقأْد َجَعلأكأ اهلُل ُحّرًاَوال َتُكْن َعْبَد غأ )

واني احلرية والعبودية ، مركز التحول اإلنساني ، واحلد من انتها  حقوق         
؛ العظيم والدقيق ، الذي يبدأ من استيعاب اجلعل اإلهلي الناس  –اإلنسان 
الوجودي لإلنسان ، واملوجها  التشريعية اإلهلية ، وما يكون احلر  –التكويين 

َجَعلأكأ ) أيها اإلنسان إاّل كما (  َوال َتُكْن) اآفاقه الواضحة وحراكه القويم ؛ 
الواضحة والواجبا  احلقوق و كات استدامة ، انظام وانتظام  ( اهلُل ُحّرًا
 ..، واستمرارية العطات واملتبادلة 

 النااع منلبنات الشخصية اإلنسانية واعتدادها ، هذا البند  أعمق وما        
اإلنسانية نبع الكرامة  جعل من اإلنسان، الذي الدستور اإلسالمي العظيم 

تتهزت اقَيِمها املادية وغري املادية والروحية ، حت  يصل إ  أن  املتكاملة اليت ال
 ..الفردية واجلمعية واجملتمعية واإلنسانية ذاته لُيهزِّت  اته اال ينساق اإلنسان 

وتعا  أن تكون احلرية اسطوعها وإجيااياتها ؛ انه اهلل سبح نعم اهأ ومما       
وحقوق مسؤولية واجب و وأن يكون لتنظيم ما مقق مسارب سعادة اإلنسانية ،

،  يف كل ما ينبغي من مناحي احلياة الكركمة ة ، يتوازن ااملساواة والعدالةمتبادل
رايني جسد يف شاملتعالية األهداف والغايا  اليت تسري مبا فيه تطبيق روحيتها 

عام نساني نبيل يهدف للصا  الإاحلقوق والواجبا  ، واأرق  وأعمق روخ 
يقيِّم  ما، و يبين اعضهم اعضًا ماو ، اعضهم اعضًاما يصل   واخلا  ، ومنه

 ..اعضه البعط وممي م قوِّيو
ا ال ِغَن  ِاَبْعِضَهَو ،ِاَبْعٍط  ا إالَّاٌ  ال َيْصُلُ  َاْعُضَهةأ طأَبقأيَِّعالرَّ نَّأأ..  )و         
 ..   (..  ٍطَعْن َاْع

                                                 
 
 .  43ص / نهج البالغة  - 
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ومن البن  التحتية للحرية ؛ اإلرادة املستقلة ، وما ُتهيِّئ الدولة للمواطن ما       
مقق  اته ، وتنمية وتطوير شخصيته وإرادته االرتاية والتعليم ، وانات منظومة 

ة حرية الرأي وحرية ثقافة احلرية وحرية الثقافة ، ليكون اإلنسان اوعي استقام
 .. االعتقاد وحرية العمل ، وما يوازن احلرية السياسية واحلرية االقتصادية 

واشكل عام ،  تلف مدلول احلرية عم العصور واملواقف واملواقع ،        
اقيمها ومذاهبها وفلسفاتها ، ومؤثرا   لك عل  ظهور القوة والضعف يف 

 3..ميدان احلرية وتطبيقاتها 
إنسانية  ؛يف اإلسالم  األاعد أن تكون العالقا  اإلنسانيةو واألعمق       

ما انتهت   مت، ية فوضووليست  ، وتطبيقاتها ونتائهها وثقافتها اروحيتها
قطع عن إنسانيته انـانته  اإلنسان و ، وانته  اإلشباع الغريزيواألدوار املصا  

 ..وصفته اإلجتماعية السامية 
عقله ووعيه وتفكريب ونقاوة نفسيته ، هو اإلنسان  تميز اهي وأساس ما       

اعضه : بنات اجملتمع عل  أساس ل ةدفا، اهلاخلالقة سلوكيته قويم وروحيته ، و
 االضياع ضمن ثقافة الفوض  اعضه يبين اعضا ، وليسو اعضا ، يصل 

، الضياع اثقافة ؛ قانون اهلدر من أجل البقات ، وال اكل أشكاهلما الصراع و
 ..القوي يأكل الضعيف وقانون الغاب 

الفردي  ؛تكاملهم إيثارهم وال حت  يكون الناس االبنات أحرارا ا        
، يف ظل الرمحة اإلهلية  ةواملوضوعي ةالذاتيتوجهاتهم ، و واجملتمعي عيواجلم

يف توادهم وترامحهم كمثل اجلسد الواحد  ا، ويكونوالناس قلوب اليت توحد 
ا  والكالم االشعار وليس ، لتحسس والصالخ واإلصالخ والبناتواا ااحلقائق

 ..الدنيوية العميات واملصا   وو النفوس  الفارغ الذي ينادي اه

                                                 
 
/ اال تصادية والتجارية  –موسوعة المصطلحات االدارية واالجتماعية / هاشم حسين ناصر المحنك . د: راجع  - 

 . 348ص / المصدر نفسه 
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وتأخذ احلرية يف إعالن حقوق اإلنسان العاملي ، واالذا  التنظيم الدنيوي         
خرين ، منه ، حيث تعين حرية االختيار والقدرة عل  فعل كل ما ال يؤ ي اآل

ويف موطن آخر ؛ احلرية تعين رغبة الفرد يف أن يكون سيد نفسه ، يسري مبوجب 
ما ن مضامني غايا  وأهداف شخصية واعية ، وهذا وما تقّدم  كرب ، جانب م

الناس االتوازي والتكامل  –ممل حقوق اإلنسان ، لكنه جات اه القرآن الكريم 
 3 ..ية يف العطات االستمرا –الذكات  ةستداممع املفصلية امل

هذا اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ، ومنه ما يتعلق  وجدير االذكر أن        
ااحلرية واملواطنة ، حمورب وانودب مقتصرة عل  احلياة الدنيوية وتوجهاتها 

، وهو رمبا يؤدي إ  السلو  احملذور ، وضياع احلقوق عند عتبة الدنيا احملدودة 
يف يف التعامل الظاهر والكامن اني النظريا  والتطبيقا  منه ، واخللط والتزي

 ..وامتداداتها العميات للحرية 
ال تكون حدود وآثار احلرية وثقافتها احلقيقية ااملفهوم اإلسالمي ، لذا و       

حبدود ثوااها وعقااها الدنيوي ، ال تتعدى  لك ، اعدم تقادم احلقوق 
اإلنسان العاقل اآثارها إ  ما اعد الدنيا ، ومعطياتها لصيانة احلرية ، وتالزم 

ته ، وعامل يدخل وسلوكيا والفكر والنفس وهو اذاته عامل مقوِّم للذا 
حت  يف ؛ النية ، والعمل ، والتفاعل مع حقيقة وعقلنة احلرية ، حبماية احلرية 

 ..األخروية وسعادتها  –جبمالية االمتدادا  الدنيوية 
الكلمة الطيبة للحرية والكلمة قدسية وهالية ، واعتم  وجعل اإلسالم           

وما  العالقا  اإلنسانية ومنها استدامة احلريا  ، تبين أعمقلكونها ،  صدقة
 تقوم اردم الفهوة املفرِّقة اني الناس ، ومنها ما يكون يف انات وتواصل التماسك

                                                 
 
من ورات الحلبي / الحريات العامة دي ظل الظروف االستثنائية / محمد حسن دخيل . د: راجع على سبيل المثا   - 

 .وما بعدها    ص /  2009/ لبنان  –بيروت /   ط/ لحقو ية ا

 2ط/ لبنان  –بيروت / دار من ورات عويدات / حقوق اإلنسان ؛ ال فصية والسياسية / عبد اهلل لحود ، جوزف مدي    -

 .وما بعدها  5 ص /  985 / 

/ دار العارف للمطبوعات / الية التطبيق الفكر السياسي اإلسالمي ؛ جد  النظرية وإشك/ عبد األمير كاظم زاهد . د -
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ذا تكون حرية ، واه أواصر التعاون ة واستدامة استمراريةوتقوياجملتمعي ، 
كرامة أخالقية والكلمة هلا متاسكها ، وللكلمة منهج سعادة ، ومنهج انات 

 ..احلضاري و ثل مستوى التوجُّه والوعي الثقايفومت ، نساناإل
،  ةاإلسالمي ليكون منهج من املناهج اتالبن –اإلصالخ  –الصالخ ويصل        

، الرافط  لسلو  والعملاألخالقيا  وا، ا ناس اعضم اعضًااحرتام الومنه 
 بيئةال تنقيةأراد  واه،  ةنسانيدوا  املستخدمة غري اإلحت  للسبل والوسائل واأل

 .. السلو ونفس الواألفكار ومناخ  اخلارجية –الداخلية 
 ( !؟ِاُعْسٍر  َوُيْسٍر ال ُيَناُل ِإالَّ ، ِاَشرٍّ َوَما َخْيُر َخْيٍر ال ُيَناُل ِإالَّ )

ري والشر نتائج وعواقب ، وما يتعلق االوسيلة ، وال خري االغاية واني اخل       
 ..اليت تمر الوسيلة ، وإ ا كانت الوسيلة فيها ضرر ، ال خري يف خريها املزعوم 

للوصول  ، ل الشديد والعسريحتمُّوسر يف احلياة إ  العمل حتاج الُيافإ ا        
،  وهواٍن اإلنسان نفسه يف  لٍّمن أن جيعل  مس أفذلك  ، إ  اهلدف اإلنساني
للوصول إ  ما  ، العزيز النفس يكون عائقا  شاب اإلنسان فالعسر جيب أن ال

لئال يزله إ  اإلجنراف حنو  ، حوله ْنَم يصون كرامةو، مكانته و صون كرامتهي
اإلجنراف  ال ممي اإلنسان منإن كان ال خري االيسر ، الر ائل والذل ، و

  ..ة واإلستنقا  من  اته وكرامته ذّلواملواالحنراف 
ما و والبصرية ، رـالذي يعمي البص اإلنسانطمع  من ذرتوجب احلوي       

، فيهن  اه صوب اإلحنراف أو الطريق الالسوي يؤدي من خالله إ  اهلال  
 .. واه ينحدر للوقوع يف دائرة اهلال  والعاقبة غري احملمودة ، واشاعته

 ( ُتوِجَف ِاكأ َمطأاَيا الطََّمِع ، فأُتوِرَد أ َمَناِهَل اْلَهلأكأِةَوِإيَّا أ أأْن  )
حنو الفضيلة والقيم  لإلندفاع والعالجي الدرس الوقائي إاّل ذاما هو        

لذا  من الوقوع يف املساويت واستغالل اآلخرين اوالكرامة ، والدفع عن 
 ..املنظورة وغري املنظورة م ئاجلرارتكاب و
 :يتمصل عند امتداد وعمق قيم هذا الدرس اإلسرتاتيهي الال حمدود و      
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، فأِإنَّكأ ُمْدِرٌ   ْفَعْلاُ و ِنْعَمٍة فأ َيُكوَن َاْيَنكأ َوَاْيَن اهلِل ْسَتطأْعَت أأالَّا َوِإِن )         
أأْكَرُم ِمَن اْلكأِثرِي أأْعظأُم َو قأْسَمكأ ، َوآِخٌذ َسْهَمكأ ، َوِإنَّ اْلَيِسرَي ِمَن اهلِل ُسْبَحاَنُه

 ..(  ِمْنُه ِمْن َخْلِقِه َوِإْن كأاَن ُكلٌّ
فالنعمة اإلهلية عظيمة من مصدرها ، واالذا  الشعور انعيمها ، عندما ال        

 .(  ُ و ِنْعَمٍة َاْيَنكأ َوَاْيَن اهلِل )يكون ؛ 
 ، ِلما لتبعيةك أي ال يكون أحد غري اهلل عز وجل ترجوب لنعمة يسديها علي       
ا  أن تكون اقساوتها  قيود ، وقد تتهاوزللمخلوق من ل والنعمة ـالفض

شأن  ال يرفع ، عطاتب لعبادبان ُمَي اهلل الذي ال ِمن إاّل ، عبودية لصاحبها
 .. وكرامة ومشم ةعّز اإلنسان انعمته اليت ال وسيط فيها ،

ثقافة  انات املؤدية إ  واحلريةصاديق نعمة اإلنسان احلر ، ممن حد واوهذا        
 :مبدأ إسناد دعم واحلرية األخالقية لإلنسان احلر ، وكيفية إدارتها ، احرية 

 ( َوال َتُكْن َعْبَد غأْيِر أ َوقأْد َجَعلأكأ اهلُل ُحّرًا )
والذي يكمن فيها أساس تكامل احلرية ، عند اجلعل التكويين لإلنسان        

ي ، ومواقع استعماالته وحراكه ضمن اجلعل الوجودي واجلعل التشريعي اإلهل
طبيعة واختبار الناس ، وما تكون عليه  لإلنسان ، وعندها يكمن يف اختيار

واملنطلق اإلنساني ، وحدود الظلم ، وحدود والبنات ؛ األسس من التوجها  
التوجها  والتوجيها  والتالعب مبسرية اإلنسان وحقوقه ومستقبله وحريته ، 

 ..يدعم متاسك  لك ، مستوى استقامته ؛ كثقافة وعمل وما 
أن ال يكون صاحب النعمة إال اهلل الكريم ، والسعي يف  واملنطلق القويم ،        

 ..، وصيانة حريته وكرامته  ع الناساالتعاون مالرزق عل  هذا السبيل 
طلب يف ، ومبقتض  تشريعاته إ  اهلل وحدب  هالتوّجالوعي وواذا يكون        

 .. والسعي يف حالل رزقه كل احلاجا 
للتخل  من  ، وهنا يشمل الفرد واجملتمع اإلسالمي واإلنساني معا       

وحت  السياسية والسلوكية وما األخالقية واإلقتصادية واإلجتماعية  ا التبعي
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شاكلها ، فيكون تبعية اإلنسان هلل وحدب ، والشكر عل  نعمه اخلالصة ، 
 ، تدااألوااحلقوق والواجبا  و ، ر ااألقوال واألفعال واألعمالد الشكيوهس

 ..وفق الشريعة اإلهلية العظيمة عل  ها قومتباع أاو
 اإلنسان االتوكل واالسعييتوجه اه ف،  لقهخل عز وجل اهلل ُهَمَسقأ ما ماأ       
ِإنَّكأ فأ) ؛ ف  هذب الدنيا  قزرال حالل كه ، واألخذ مما له منادرإل العمل واجلدو

 .(  ُمْدِرٌ  قأْسَمكأ ، َوآِخٌذ َسْهَمكأ
 شرخسورة ال (2)لَّنَّ َ ع  الساًُهرَّ يًُهراا   )و 

أأْكَرُم ِمَن أأْعظأُم َو َوِإنَّ اْلَيِسرَي ِمَن اهلِل ُسْبَحاَنُه) ليكون ؛  اإشراقه وكمتد        
 . ( ِمْنُه اْلكأِثرِي ِمْن َخْلِقِه َوِإْن كأاَن ُكلٌّ

َدّار ُتاهداب وعز وجل ،  طاعة اهللووالقناعة والصم واليسري اليسر و       
طيب   اـأ كذلـك يأتي من اخللق ، و ممااعطاتب مور ، وهو أكرم وأعظم اأُل

 ..الذل واملهانة والتبعية الشبها  ومما يأتي من املغموس ا ، اركتهحالله و
كل النعم من اهلل  ّنإ ، سبانيف احل الذي يتطلب أن يكون اآلخر الدرسو       

تي ويف حسبانه ، أنه مهما أ اإلنسان رام ، وليضعإاّل احلالرزق  وما يشوِّب، تعا  
ما أن يكون هو زائل عنها ، أوهي الزائلة إفمن أموال ونعم فهو وكيل عليها ، 

عنه ، وهو ما ينطبق حت  عل  مستوى األمم والدول ، ومناههها السياسية 
 ... واالجتماعية  واالقتصادية

وما آلت إليه  ، يكشف عن هذب احلقيقة اليت ال جدال فيها، وما نعاصرب        
عل  حساب احلق واألخالق واملهانة من التبعية واإل الل إاّل الدول والشعوب 

 .. إلنسانة وكرامة اوالقيم واملباديت اإلنساني
ا القاصر البعيد عن القيم حبسااه  صوب هذب التبعية جنّرافكم من دولة         

عم املادي البسيط ، ثم تطور إ  االستغالل الطُّ ةبدايانغّر  او ،واألخالق 
املنظورة منها وغري والتضحيا   ة، والسري يف ركب املذّلوالظلم والقيود واملهانة 

 ..املنظورة 
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إ ا ، وحندر  االتبعية غري املباشرة ، ثم تعاظمت اوكم من دولة عظيمة         
إلحنالل ، وآل اها إ  ا أعمق حندار سحيق وتفككاطريقها صوب انكشاف ا

، املوجعة ، وراحت يف خضم هذب املوجة العنيفة والصراعا  وويال  احلروب
 ..تركط الهثة ورات من أصب  يتحكم اها 

، الكركمة مناهج اإلسالم القرآنية النورانية  وإنسانية سالمةفلو اقتد  ا        
، تلك القدرا  العالية والبن  التحتية املتكاملة اامتدادها للبن  الفوقية وهي مت

 .. وتطور واستدام طريقها وعظمت و ت وشعواها ، ألكرمت  اتها 
إليه ن اإلحتاد السوفييت ؟ وما سيؤول أي: فلو نظر  اطرفك ، وتساتلت         
م توجهاتها وتقويم ، إن مل تستدكمى قوية ودول إليه ؤول ت؟ وما س... غريب 

 .؟  ..واستدامة حضاراتها وتعاونها السلمي واإلنساني مع الشعوب 
 

 فلسفة الصمت يف كسب حماسن الكالم -11
  

يظهر درس آخر ، متاجه كل إنسان وصواًل إ  مستوى اجملتمعا  و        
إصالخ صالخ ول استدراكًاوالدول ، وملختلف األنشطة والفعاليا  ، ومقق 

 الذكي تباع سبيل الصمتاا، وحتقيق القوة املضافة  النفس واملنطق –ر الفك
الكالم ومكاسب حماسن افلسفته وأساليبه النفسية ،  الذي غالبا ما يأخذ

علم علم الصمت ، وه ؛ تسميكمكن ت، الذي ممكن أن يعاجله ما  ومواقعه املتقدمة
توجهاته ن سالمة ما كمر مويعا  اإلنسان من الداخل ،  الذينفس الصمت ، 

العتبارا  ، وما كمكن أن يسهم يف اجملاال  اإلعالمية ،  السلوكية –الفكرية 
 :ولذا يظهر للصمت ، يتيه وموقعية وموقفية توقمتعددة 
  ،والقرار ، والتكتيك ، والتخطيط ما يتعاظم منافعه اني اإلسرتاتيهية.. 

  الوضع واستيعاب،  يف البيئة الداخلية والبيئة اخلارجيةاستقرات الوضع 
 .. لالستفادة منه ليلهدراسته وحتو
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  وارهالية القرار عدم التعهل يف الرأي غري الدقيق أو الرأي اخلاط ت ،
ُيغري  مامن سخط األصدقات وفقدانهم ، ومثاًل ؛ حفظ صاحبه بدأ من وي

من موقف األعدات ، أو حت  استكمال الصورة ودراستها مبوضوعية 
 ..ناسب املوإادات الرأي 

 ولِّد اخلالفا قد ي غري املخطط له ، اإلستعهال يف الكالم أو إادات الرأي 
املشاكل ، أو جيعل اإلنسان متناقط يف مواقفه وآرائه ، والصمت أيسر و

 ..من تدار  الرأي واسرتجاع ما سبق إ  غري الصواب من الكالم 
 ، َمْنِطِقكأ ِمْن ِإْدَراِككأ َما فأاَ  ِمْنَوتالِفيكأ َما فأَرطأ ِمْن َصْمِتكأ أأْيَسُر  )       

 .(  َوِحْفُظ َما ِفي اْلِوَعاِت ِاَشدِّ اْلِوكأاِت
، ورمبا جير  أو احلكم القولالنطق ا يتحدد االتوقيت عند وفوا  األوان       

،  املناسباه ، وهو خالف الصمت  ااالشخ  ومن ميطو لحقإ  مصائب ت
سهوله ، أو جعل الصمت حبد  اته جوااًا ، وهو املمكن استدراكه وعالجه ا

 ..من ااب الوقاية خري من العالج ، إن كان للكالم اخلطر له عالجًا 
أو ختلق الصراعا  اني األفراد أو  وُرّب كلمة تنهي حياة إنسان أو جمتمع ،       

 ولذا يعذر غالبا الصامت يف مواضعه ، وال يعذر املتكلم اجملتمعا  أو الدول ،
واذا فإن حفظ ما يف العقول  املخطوتة ،والتوقيتا  واملواقف يف غري مواضعه 

 ..كاللسان واجلوارخ اأُلخر  ، اضبط منافذ كشف األسرار
َوِإيَّا أ أأْن ُتوِجَف ِاكأ َمطأاَيا الطََّمِع ، فأُتوِرَد أ  )؛ وهو ما يظهر يف درس        

َوتالِفيكأ َما فأَرطأ ِمْن َصْمِتكأ أأْيَسُر  )اآلخر ؛  ، املرتبط االدرس(  َمَناِهَل اْلَهلأكأِة
 .(  َوِحْفُظ َما ِفي اْلِوَعاِت ِاَشدِّ اْلِوكأاِت ، َمْنِطِقكأ ِمْن ِإْدَراِككأ َما فأاَ  ِمْن

نتيهتهما ؛ الطمع ، والنطق يف غري توقيته وموقعه وموقفه ، وكالهما        
 .. هلاهلال  االعهلة واإلنسياق ورات اجل

فأَرطأ ِمْن  )، املرتبط االدرس اآلخر ؛ (  اْلَهلأكأِة لطََّمِع ،ا ): ومتااعة سلسلة        
 .(  َمْنِطِقكأ فأاَ  ِمْن )، ( َصْمِتكأ 
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؛ سعته ( اْلِوَعاِت  )،  ؛ ما يتعلق ااملاديا  وغري املاديا ( ِحْفُظ )  و        
 ..االقتصادي واالجتماعي  ، ومنه األمن؛ ما مقق حفظ (  اْلِوكأاِت) وسالمته ، 

؛ أهمية املعلوما  ومصادرها وسالمتها ، وأهمية  منها عل دلُّ ستمما تو        
احلفاظ عليها ، وأهمية حرا  املعلوما  ، وأهمية العلم واملعرفة ، وأهمية 
التوافق اني التوقيت واملوقع واملوقف ، وأهمية رأس املال الفكري ، وأهمية 

انب اإلعالمي وخطورته ، وأهمية األسرار ومستوى ثقافة حاملها ، اجل
االجتماعية ، وأهمية النظرة اإلسرتاتيهية والتكتيكية يف  –واألهمية االقتصادية 

 .وما ُيكامل  لك .. ضوت التخطيط والقرارا  
ما مطلوب من اإلنسان يف وتواصل أسس انات كرامة اإلنسان وصيانتها ، و       

مع مراعاة  سلوب التوازن يف مكونا  احلياة املادية وغري املادية ،وأ ،سلوكه 
احلياة اإلقتصادية  توجها مبا يف  لك  التعامل مع اجملتمع أو اآلخرين ،

 هو مضمون من مضامنيو ..التفريط والتبذير  البعيد عن ،الكركمة واإلجتماعية 
 :   اإلمام قول

 ( ِإلأيَّ ِمْن طألأِب َما ِفي َيَدْي غأْيِر أ َوِحْفُظ َما ِفي َيَدْيكأ أأَحبُّ )
متعددة ما يف يدب ، سوات كانت أموال ِل محاية الشخ حفظ أو ألن        

ما مطلوب من فإنها تتطلب عقالنية  ،األشكال واملضامني وامللكية أو غري  لك 
اإلستثماري اإلنفاق  اشقيها ؛املستدامة والتنموية والتطويرية ، احلماية اإلنفاقية 

اعيدة  ،وقرارا  مدروسة و كية  من خطط تطلبيوما  ، واإلنفاق اإلستهالكي
  هال  ما يف اليد من إ اتعاظمه املؤدي،  نفاقي غري املممجالسلو  اإل عن

وفر  ، ورمبا هال  الشخ  ؛ احلقيقي أو املعنوي ، ويظهر ومعلوما  أموال 
 .. سان ومستوى تبعيتهشباع ، وكرامة اإلنمؤشر احلاجة واإلعند 
األزما  ما يتمثل يف ها ِرَوُصمن و ، ستعانة اغري اهلل ل اإل ويعقبها        
، منها ما  اجملتمع والدولةلحق االفرد وصورها وسعة ما يوتعدد قتصادية اإل

األمن الغذائي وأمن  اجتماعية ، وتهديد يف –يدخل ضمن أزما  ؛ سياسية 
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تب عل  الدورة الرئيسية ؛ للدخل ، االستهال  ، اجملتمع والدولة ، وما يرت
السلوكية اتعدد  –االدخار ، االستثمار ، وحت  كمتد ليشمل التأثريا  النفسية 

 ..أوجهها ونطاقها وشخوصها ، وأساليب التفكري والنتائج 
لو تلف مثال عن ،  (  َوِحْفُظ َما ِفي َيَدْيكأ ):  قولوالاّد من التنويه اأّن        
الشيت واني  أأن َيُحوَل اني الشخ  ؛(  املأْنُع)  ألن ، (ك يمنع ما يف يدو) :  قلنا

املنع ناجم عن ِعّلة ما ، كأن  رمبا يكونوالذي يريدب ، وهو خالُف اإِلْعطاِت ، 
تكون العّلة فكرية أو نفسية أو تراوية أو أخالقية ، ورمبا يؤدي إ  تعطيل 

 ..سلو  البخيل أو الشحي   صورة منهوتية ، جانب من جماال  األنشطة احليا
؛ ُيبن  عل  أساس األمانة واحلماية واملراقبة ، ومضمونه ( احلفظ  )أما         

االستثماري ، واتوجُّه مدروس  –االقتصادي ؛ وقائي اتوجهه االدخاري 
محاية الشيت من ه مبا في سرتاتيهي خمطط له ،انظور ومب ،عقالني ورشيد و

وخبصو   ، اإل الل وصيانته من اإلاتذال أو ، و التلف أو اهلال الضياع أ
 ..ا أو تشتتها ضياعه ، ملنعاعقالنية  اهإدارتها وحرا  إنفاق يتم ،األموال 

وحلقة أخرى ترتبط وتكمِّل اآلنف الذِّكر ، أال وهي محاية أو صيانة كرامة       
 .. ( ْيٌر ِمَن الطَّلأِب ِإلأ  النَّاِسَوَمَراَرُة اْلَيْأِس ، َخ )اإلنسان عند احلاجة ؛ 

، لبحث  والصم ورمبا تكون املرارة ؛ املنبِّه ، والعامل احملفِّز ، وقوة اإلرادة       
 .. منفذ للخروج من طائلة احلاجا  واملشاكل واألزما  و ل السؤال 

وعّز   ومن خالل هذب املعادلة واملبدأ اإلنساني ، مقق لإلنسان إنسانيته      
 ..الطلب  –نفسه واستثمار قدراته ، وتنمية أخالقية وثقافة احلاجة 

مما يتضمن أن هنا  و،  ا  نفسية وتراويةمتداداو مضامنيله  ، ن اليأسوإ      
اسبب ، وال ادائل هلا حلول  المشكلة أو أزمة ، ورمبا عل  املدى القصري ، 

 ..واآلليا  والوسائل لبحث واالتقليدي لتفكري ا، منها ما يتعلق امعوقا  
ونسقها وضبطها ، وما حتمله من ضغوطا  نفسية ، ورغم مرارة اليأس        

وما يرتتب من متطلبا  الصم والثبا  ، والعمل املتواصل للتخفيف من 
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ا ف  ملمن الطلب اكثري أرحم  وفهوطأتها ، وما كمتد اانعكاساته عل  السلو  ، 
 ..عن التبعية اكل أشكاهلا  االشخ  ، لكونه يبتعد أيدي الناس

 : العميق واألخالقي املمتد منوالعظيم الدرس اآلخر يتكامل مع و       
 ( َوال َتُكْن َعْبَد غأْيِر أ َوقأْد َجَعلأكأ اهلُل ُحّرًا )

حبلقاته املتالحقة لكينونة وماهية  ستمرق واملالنبط احلياتي املتدفِّوهو        
 .. يف كل مناحي احلياةونبضها  هاعروق ادوامتد ،كه وحرا رامة اإلنسانك

التشريعي ، وما يكون عليه اإلنسان من  –هذا املكون واجلعل التكويين        
طة حياة احلقوق ارخ األدائي ، وعمق العمليا  ضمن –اجلعل الوجودي 

ميزان القوى اني ؛ الشكل واملضمون ، واحلاجة منها احلرية والعبودية ، وو
لب ، اشقي اجلعل املنظور وغري املنظور ، ووقعه لالعتداد االنفس ومتاسك والط

مكونا  الشخصية ، وما ُيبن  من العالقا  عل  الصعيد الشخصي والطرف 
اآلخر ، وامتدادب من الذا  الفردية مع كينونتها ، حت  الوصول إ  أعل  

ا  الدولية اني العالقما تفرزب مستويا  العالقا  اإلنسانية اني الشعوب ، و
 ..األنظمة واملنظما  والدول ، وما يرتتب من اسرتاتيهيا  وسياسا  

 

 احلرفة والعفة منهج األخالق االقتصادية واالجتماعية -11
 

لبنات ودعم واستدامة استقاللية الفرد احلر ، وما له  اآلخرْسَتمدُّ ـُماليطالعنا       
درا  والرغبا  واإلشباع ، أال ة والقمن عالقة وثيقة وراعية همع اني ؛ احلاج

مصدر االستقاللية املالية ، والكسب احلالل الطيب وسالمة مصادرب ،  وهي
ومنه سالمة إنفاقاته واستثماراته ، اكل وعي واستيعاب مثمر لطبيعة العمل 

Work  ، 3:الذي يكون منظورب مثاًل 
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 ال من األعميف علم النفس ؛ كونه نشاط جاد وهادف ومنتج ، و
العالجا  النفسية ، ودليل جناخ العالج  واحلرف ما تدخل ضمن

 .. هلا وحبهأو احلرفة إستعادة املريط لقدراته عل  العمل 

  يف علم االجتماع ؛ منه يسهم يف االندماج اجلمعي واجملتمعي ، ومنفذب
والتعاون  الصالخ واإلصالخ انات اجملتمع اعضه اعضًا عل  أساس

يتناوله علم االجتماع  هي ايئة عمل اجتماعيوالتكامل املنتج ، و
 ..الصناعي واإلداري 

 وحراكه وتفاعله ؛ عمومًا هو إنفاق لقوى اإلنسان النظرة الفسيولوجية.. 

  يف علم الطبيعيا  ؛ تغلُّب أو تفوق القوة املبذولة عل  املقاومة ، وما
 .. ا يؤدي إ  توليد احلر

  ، آلًة أو جهازًا :   يف مثاًلكفعل ؛ يدير ويسهم يف األدات.. 

  النظرة الفنية التخصصية ، كما هو عليه ؛ صناعة ملعادن حبسب ما
 ..مطلوب من األشكال عن طريق استخدام األساليب املتنوعة 

 يقوم اه الفرد للوصول إ يف االقتصاد ؛ كمثل العمل ، جمهودًا اختياريًا  
 ..هدف أو غرض نافع 

 أو  ،( الفكرية ) ؛ العقلية  هودع اجلوعمومًا ؛ ما يتم اذله من منّو
إلمتام شيت ما ، أو مع مكمالتها ، أو كالهما ، ( اجلسدية ) عضلية ال

  ..حتقيق هدف حمدد 

هنا مما يعين ؛ ما يزاوله الفرد جبهد منتج ومهنية ، عل  وفق ما كمتلك من و      
 ..املؤهال  واخلما  واإلمكانيا  والقدرا  والرغبا  

فهو املؤدي إ  االستيعاب والفهم الدقيق  Specializationأما التخص         
، لكونه املبدأ األساسي  Division Of Laborلتحقيق منافع تقسيم العمل 

الراسخ يف عملية التنظيم التنفيذي واألدائي حبدود معينة ومدروسة وخمطط هلا 
 ..ل لرفع مستوى اجلودة واإلنتاج وخفط التكاليف وضغوطا  العم
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 واحلرفة واملثاار يف عمله للعمل ؛ جعلت الشريعة اإلسالميةواشكل عام         
قائم عل  الدعم ومدى استمراريته أخروي ، وطبيعة  –جزات دنيوي وحرفته 

 ..قدراته وإاداعاته وعطاتب املنتج و شخصيةكانة ما يتعلق مبمنه انات أخالقي ، و
 ( :عليه السالم) تضمنه قول اإلمامدِّم  كرب ، جانب مما يواملتق       

 (َواْلِحْرفأُة َمَع اْلِعفَِّة َخْيٌر ِمَن اْلِغَن  َمَع اْلُفُهوِر )
معايري الـذكات األخالقيـة ، ومـا    يف الن  املبار  ،  ةاملبهر الدروس عميقو       

معــايري الفقــر والغنــ  ، ومعــايري العفــة والفهــور ، ومعــايري   : متتــد ضــمنها مــن  
ولو تعقبنا ثقافة اللغة العرايـة املعهميـة اـني ؛     ...رزق احلالل واحلرام المكسب 
  3:، نبدأ اها من  اْلِعفَِّة ،اْلِحْرفأُة 
  كأماُل الرُُّجوِليَّة: امُلُروَتة . 

  اإِلنسانية: وامُلُروَتة . 

    وسـئل آَخـُر عــن   . الِعفَّـُة واحِلْرفـُة   : مـا امُلـُروَتُة ؟ فقــال   : وقيـل لألأْحَنـِف
امُلُروَتة أأن ال تفعل يف السِّرِّ أأمرًا وأأنت َتْسَتْحِيي أأن َتْفَعلأه : مُلروَتة ، فقال ا

 .َجْهرًا 
، ااملروتة ، اليت هي ؛ كمال الرجولة ،  اْلِعفَّةواْلِحْرفأُة واهذا تلتقي ؛         

 واإلنسانية واألخالق ، ويعين مضامينها تشمل عل  القوة املنتهة العقالنية ،
واإلنسانية مبا حتمله من رمحة ، واألخالقية مبا حتمله من فكر ونفس وسلو  ، 

 .. مع ، واكل املستويا  احلضاريةعل  مستوى الفرد ، مرورًا ااجلماعة واجملت
وكذلك هي ثقافة أخالقية مهنية همع اني ؛ احلرفة ، والقدرة املالية أو        

من وسلوكه اإلنسان فكر  يار لصيانةمستوى الدخل ، وسالمة املعاينة واالخت
األمارة االسوت ، ومؤثرا  التالزم إلدارة الذا  اشكل منسهم  النفس حبائل
 ..والنتائج وآثارها واملردودا  املادية واملعنوية األنشطة واألخالقيا  : اني 
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ــراِف وهــو االْكِتســابُ   و          ــُة اســم مــن االحِت ــُة ،  احِلرف ــناعُة : واحِلْرف . الصِّ
  3..َضْيَعُته أأو َصْنَعُته : وِحرفُة الرجِل .  الصِّناعُة وِجهُة الكأْسب:  احِلْرفُةو

، ورمبا متتد واإلاداع تقرتن مبستوى املهارة والتقنية واملوهبة  الذكية واحلرفة       
 ..عليم والتدريب واخلمة واملعرفة ما اني التعلم والت

ن اإلنتاج يقوم فيه عل  احلرفة واحلرفية ، وتشـمل   أما االهاب التقليدي ، فإ       
ثالث طبقا  همعها وحدة املصـلحة واحتـاد احلرفـة ، والطبقـا  هـي ؛ ر سـات       
العمل ، والصّناع ، والعمال حتـت التمـرين ، واـتغري األنظمـة احلديثـة للعمـل ،       

  ..تتغري املصطلحا  وما تتضمنه من التفاصيل 
، ومـا  (  اْلُفُهوِراـ اْلِغَنـ   ) ، و ( اْلِعفَّـِة  ااْلِحْرفأُة ) ان ؛ وشتان ما اني اقرت          

 ..يرتتب من توجهاتهما األخالقية وطبيعة الكسب والدخل 
َعفَّ عن املأحاِرم واأُلْطماع . الكأفُّ عما ال َيِحّل وَيْهُمُل : فإنها الِعّفة أما         

وَعفافـة ، فهـو َعِفيـٌف وَعـفٌّ ، أأي كأـفَّ وتعفَّـَف       الدَِّنية َيِعفُّ ِعفًَّة وَعّفـًا وَعفافـًا   
 1.واْسَتْعفأَف وأأعفَّه اهلل 

اني ما  ،القول املبار  يف   اإلمام علي أمري املؤمنني واستقطب هعو        
والسلوكية ، وما  ةواإلجتماعي ةاإلقتصادية وواألخالقي وانب اإلنسانيةاجلحرا  

وااخلصو  ؛ علم النفس االقتصادي  يرتتب من استيعاب علم النفس ،
وعلم النفس االجتماعي وعلم النفس األخالقي والتنظيمي والسلوكي ، 

 ..وسالمة املكسب وحالله واستدامته مصدر نقاوة ما يتعلق ا، ووالرتاوي 
 َعب الكثرية ،كون العبادا  هلا الشُّل، ل اعماأل أقوم عناإلسالم  ومث       

، ااجلهاد األكم املتمثل ( اهلل عليه وآله وسلم صل)هلل ومنها ما وصفه رسول ا
من مادي وغري  واكل ما هو قويم ، ، وانات اإلنسان ااألقوم جبهاد النفس ،
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انات اجملتمع والبيئة  مع ارخ ، وتزامنها جنبا إ  جنباجلو عفةو،  مادي ونفسي
  .. ة واخلري اإلنسانيوالدولة عل  وترية احملب

االجتماعي ، إن مل يكن  –املكسب وسلوكه االقتصادي قر وما أح        
تعلق توجُّه ي واض  الر يا والرسالة اإلنسانية واحلياتية ، وااخلصو  عندما

، الفهور املتعدد األوجه عند السلوكيا  الفهور ليقرتن ا  الغن وسلو 
 : التنظيمية واالقتصادية واالجتماعية ، كما هو عليه مثاًل يف جمال 

 فاق اإلستهالكي ؛ ومما يشمل مؤثرا  اإلنفاق اإلستهالكي لألموال اإلن
 .. ومنه اخلا  والعام ، وجماال  احلالل واحلرام ، احلق والباطل 

   اإلنفاق االستثماري ؛ ومما يشمل اإلنفاق االستثماري لألموال عل
 اخلا  والعام ، ويف اجملاال  املباحة وغري املباحة ، واملشاريع اليت ختلُّ
ااألمن االجتماعي ، وما توِقع الضرر يف اجلوانب الصحية واالقتصادية 

وغريها من األمور اليت يكون هدفها النظر إ  .. والرتاوية واألخالقية  
األرااخ واملكاسب ، وكل ما يدخل ضمن السحت ، وراا النسيئة وراا 

 .. التفضيل ، وما ينضوي حتت احلالل واحلرام ، فيقرتن الغن  االفهور

  االستثماري  ؛  وما يتعلق مبستوى التوجها   –االنفاق االستهالكي
، وخطورة  البنات اإلنساني –التشريع اإلهلي تنظيم والثقافا  و

وما يرتتب من التوجُّه التدمريي اكل أشكاله ، وما االحنراف األخالقي 
يرتتب من توجيها  وحرا  األهداف والغايا  ، ومستوى الفهم 

ثار املستقبلية ، والثواات واملتغريا  ، مثاًل مستوى تأثري والعمل واآل
ما يؤثر ، ودعه يعمل دعه كمر : الغاية تمر  الوسيلة ، أو مبدأ : مبدأ 

 ..االستثماري  – لك عل  اإلنفاق االستهالكي 

  جمال االدخار وأهدافه ، كما هو عليه االدخار يف البنو  الراوية ، أو
، وما يرتتب من مكسب ستثمار غري املشروعة االدخار يف مؤسسا  اال

 ..احلرام ، وما يدعم قوى الشر 
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، وغن  النفس ( اْلِعفَِّة ااْلِحْرفأُة ) ؛  غن  النفسوادورب املتعارض مع        
هادن ركب املعاصي والفهور ، وال ُيواجلشع ال جيتمع مع الطمع  الذي

رفضه االقلب ، وهو جه تو، حت  ولو كان  واإلحنرافا  والكفر والر يلة
  ..أضعف اإلكمان 

وااستقامة وسالمة منظومة الثقافة وفاعليتها ، يتحقق السند الوقائي         
، هذا األخطبوط (  اْلُفُهوِرااْلِغَن  ) حلماية النفس والسلو  االقتصادي من ؛ 

املتعاظم االركوب إ  ما ال مل ، واه ركب األمور القبيحة ، وارتكاب كل 
شكال املعاصي ، وامليل عن احلق والصدق وخمالفتهما ، املهدد دقة االستقرات أ

للتخطيط احملقق لتعظيم االستفادة من املوارد ،  ةوالتوقعا  املستقبلية الداعم
 ..احلقوق منظومة واملهدد أمن احلياة والشعوب والدول ، وااختصار إنه يهدد 

غسيل األموال والفساد : هيئة  وجانب من الفهور ما يظهر مثاًل عل        
اإلداري واملالي الذي ُيعاني العامل من ويالته ، وامتداداته ، وما ُيحدثه من 

 ..األخالقية  –العنف واألزما  ، وما يتوّجه اهذا التوجُّه املهدد لإلنسانية 
، سب اكينبع من غن  النفس ونقاوة املاملبار  ، فإنه أما الرزق الكريم         
البنات سالمة إلستقرار النفسي وقوة الشخصية والشمم اإلنساني ول لِّداملو

 ..واحلضاري والثقايف الفكري 
ِ أَفَم نه أَََّس  بُنهَ اََُُ َ لَك تَقسو ى َِن  اللَُِّ ْ رَّضسو انٍ خ َهرٌ أَمه َ نه أَََّس  بُنهَ اََُُ َ لَك ش َْا جُرُفٍ ه  )        ارٍ فَاَسل ار  بَُّ

 .. التواةسورة  (822)ج ل نَّم  ْ اللَُُّ لَا ي لهدِي السقَوهم  الظَّالِمِني   فِي ََارَّ

ا لَّكُمه قُلس لَا ي ًه َوَّي السخَعََّثُ ْ الََُِّّبُ ْ لَوه أََهج ع ك  تَثسر ةُ السخَعََّثِ فَاتَّقُوا اللَُّ  ي ا أُْلِي السأَلسع ابَّ لَ )          

 .. ةاملائدسورة ( 822)تُْسلِحُون  

وإدارة  مبستوى ما مققه التنظيمال  االكثرة ، ليس ؤشراملاملعيار وف         
 التقوى ، وانتهاج انعيم خري والعمل قوة اإلكمانالتوازن وسلسلة سالمة الفكر و

 .. ة واحلرفةالعّف تشمل عل  اليت ، النااع من املر ة مصدر احلالل الطيب
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 دية وغري التقليديةإسرتاتيجية األسرار  بني التقلي -11
  

؛ فيبدأ مؤشرب من فهمه وحيثياته وكيفية التعامل معه ، ومنه يّتسم  ا السّرأّم       
 ..اإلخبار عنه أو اإلفضات اه  ال تريد السر اكل ما أخفيته وال تريد إظهارب أو

أهمية املعلومة وخطورة تداوهلا ، أو رمبا يدل السر عل  دليل عل   والسِّر       
هو و ، علومةحساسية املتفاع مستوى تثمينه املعنوي واملادي ، أو ُيدلل عل  ار
 .. لدى الشخ  هكتمان بتطليما 

 ( َواْلَمْرُت أأْحفأُظ ِلِسرِِّب )
: والسر . من األأْسرار اليت تكتم : ( السِّرُّ ) و .اإلنسان : يف اللغة ( املأْرُت )        

 3.ما أأْخفأْيَت ، واجلمع أأسرار 
، واعواقبه ( اإلنسان ) أواًل من صاحبه ( السر ) ويبدأ انطالق وتأثري        

، أو عل   فقد هلك أحفظ لسرب اإلنسان ن مل يكنوإ ينتهي لذا  صاحبه ،
 ، ليكون منفذ نقاط الضعف كشف عنال يؤدي إفشات السر إ  ، أقل تقدير
متعلق االقدرة املالية ، وما  منه ما يكونمثاًل املنظور وغري املنظور ، ف لالخرتاق

 .. يتعرض الفرد االضائقة املالية ، أو السمعة األخالقية واملكانة االجتماعية 
الثغرة عن سر كشف ال يكون من نتائج رمباعل  أوسع نطاق ، وااتساعه        

 مستقبلهم ،تهدد ياجملتمع أو الدولة ، ومكانة وجسد ضعف ، يأو الفهوة 
القيادة وما مصل لسلو   ها ،دتمة أو قاطليعة اأُلدات ألكما مصل وآثارب 

 ..واالجتماعية ، ونتائهها واتساع مؤثراتها السياسية الفكرية والروحية و
الفرد ، أو يتعداب     وثقافة السر وما كمكن تسويقه ؛ يتحدد مباوالسر        

 ..لرمسية ليشمل اآلخر اكل أشكاله وانتماتاته وتنظيماته الرمسية وغري ا
كل أشكال األسرار ومكوناتها وتوجهاتها ومستوياتها تتحدد و         

 ..ومنافعها  إصالحاتهاضررها  أو صالحها ودى وتطبيقاتها ، مب
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قوق جهة معينة ، حب مبعن  ؛ مدى ما حتمله األسرار من مستوى املساس         
 ..، أو كمكن استثمارها ها ا ضرارما يؤدي إ  اإل وأ
معرفة اجلهة املتعلقة االسر ، واجلهة اليت تودع فيها األسرار ،  ذا يتطلبل        

كاشخا  ، أو أجهزة متنوعة منها احلاسوب ووسائل االتصاال  أو 
 ..املؤسسا  

وأيضًا يتعلق األمر مبستوى إمكانية جهة كشف األسرار ، واجلهة املنتهة         
من السر ، واجلهة املتضررة من السر  ، واجلهة املستفيداملعلوما   –للسر 

وكشفه ، فضاًل عن حمددا  السر وما يتعلق جبوانبه املادية وغري املادية ، 
 .. وظروفه الزمانية واملكانية واملوقفية 

وعاملنا اليوم ، عامل حرب املعلوما  ، وإرهاب وتهديدا  حرا          
ار ، احملقق لتغيري الرأي املعلوما  وخماطر تفاعلها ، ومنه حرب كشف األسر

 ..العام ، وضعف اجلها  املعنية اتلك األسرار ورمبا انهيارها 
وكلما يتطور العامل وتتطور احلياة ، وتتطور أساليب االتصاال  وسرعة        

انتقال املعلوما  واألسرار ، وتطور العامل الرقمي ، وما يتخط  االهاها  
هديدا  واملخاطر غري املتوقعة ، منها ما يتعلق التقليدية ، تمز التحديا  والت

وقرصنة املعلوما  واألفكار ، وأمن املعلوما  واألفكار ، اأسرار املعلوما  
 ..واملنظومة املعلوماتية 

 ، إاّل، ااألساليب التقليدية وغري التقليدية لذا ال يلوم من يكشف سرب         
 .. تهديدا ضعف واللأو التعرض ل اهلال و الضرر فع اللوم اعدوال ين نفسه ،
مكاسبه لسعي وتكاماًل مع األسرار ، يظهر جانب آخر  يتعلق ااحلرا  واو       

اصورة موضوعية من األهداف املنشودة ، اخلطط ما مققه تنفيذ و،  وإجيااياته
إستدامة م يت اوفق ما متوافر من طاقا  وأدوا  مطلواة ، ومن خالهلعل  

 .. احلياةتواصل األنشطة و
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والنظرة ،  غري املخطط لهالعبثي ، أو السعي  جتمع السعياما وإ ا         
 وية ،نافع الدنياملوواملصا  مع الشر واجلهل القصرية لألمور احلياتية والسياسية 

 ..رمبا أهلك صاحبه  والنيل من حقوقهم ، ، اإلضرار ااآلخرينما يستهدف و
 ( !ُب َوُربَّ َساٍع ِفيَما َيُضرُّ )

، إنه أو طمعه األعم  أو ما شاكل  لك  اغشاوة جهله ريتصّوورمبا           
 .. كسب املنافع ااحليلة واملكرالتوّجه املناسب  ل مقق
تبادل له ، أو املبين عل  خطط غري املعقالني أو غري الينقلب سعيه  ورمبا         
كاألعم  ،  ااجلهل هذا يكون اتخبطه ، و الوقوع يف احملذور والضرر إ  املنافع

ه َوَّي الَّذِين  ي اهلَمُون  ْ الَّذِين  لَا ي اهلَمُون  ) اصورة شاملة ؛و  .. سورة الزمر/  8من اآلية  ( قُلس ه لس يً 

 

 أهمية سالمة العقل والتفكر -15
  

واستيعاب  ةاألمور اال رويِّ فاإلقدام عل  األشيات أو ، ومعل  العمو        
ستوى ، ويتفاو  الضرر تبعًا مل الضرروالبيئة لحق ااإلنسان ُي ،ومتييز 

 ،واخلوض يف غمارها رتدد الو علهاف وترية إلنعكاسا  السلبية ، واإلكثار منا
،  العقل وخصائصه ائفوظولسما  وتوظيف ثمار ستااالقول والفعل ، اال 

 .. واال نفع ووعي ، وااإلكثار تظهر األخطات
تباعد ونأى وتر  واعتزل ، ورمبا  ؛ أأْهَهَرو، ( أأْكَثَر أأْهَهَر  َمْن )واهذا        

 قدرة ما ممله منعرفه عن ضرر الشيت ، وتكون مبنزلة أحسن االاتعاد ، ملا 
 ..التمييز واختيار السلو  وتأديته 

التحديق مل والتأالتفكر هو ،  التَّفأكُّر اسم التَّْفِكريو ،(  َوَمْن َتفأكََّر أأْاَصَر )        
سلوب العقـالني عل  وفق اأُل أو البيئة أو املشكلة املوضوعواستيعاب 

ما مطلوب  ستدرا  أجن ال ،   أو تقليب اأُلموراملوضـوعي ، واه يكون تفحُّ



 20  

تأثري وفاعلية اخلمة واملعايري  وما يظهر من مستوى 3،من البصرية ملأْن تبّصر 
 ..واجلودة واملعرفة والسلو  

الذهنية واتساع اخليال العلمي  القدرا  يمز للعقل اهاب تفعيلهنا و        
واملعريف واستخدام املعلوما  والبيانا  ؛ اخلام واملصنعة ، وإحكام القرارا  

 ..ومواطن الذكاتا  
أيضًا مما يتض  هو ؛ هندسة واستدامة املعلوما  والبيانا  والبنات و        

، مع األخذ انظر  ( َوَمْن َتفأكََّر أأْاَصَر )اتيهية ؛ الفلسفي وانات وآلية وإسرت
 ، أأْاَصَر –َتفأكََّر االعتبار ، سالمة احلواس والوسائل املادية وغري املادية ملعرفة 

أيضًا هو و ، إسم التفكري هو التفكرتبدأ من معرفة ؛ تعلم كيف تفكر لتبصر ، و
الكفر  لظالم إ  النور ، أو خرج منا إ ا خرج من، أأْاَصَر الرجُل ومنه  لالتأمُّ

 .. ِإ  اصرية اإِلكمان
ويتضمن إجيااية االهاب حنو تكامل األدوا  واآلليا  والبيئة واملناخ ،        

سالمة العقل ، وسوي ؛ كمثل اإلنسان العاقل ، و(  أأْاَصَر )، (  َتفأكََّر) ليكون ؛ 
 ..ودقة النتائج ن االستعدادا  وعندها تكو، والسلو  قويم التوجُّه النفس ، و

، ُأمور  عدة ض ، تت ( أأْاَصَر)  ، (أأْهَهَر ) و  ( َتفأكََّر)  ،(  أأْكَثَر) اني و       
 وحقيقي ، فقد أاصر ملا هو فعلي أفضلها وأنسبها للحالة املطلواة  تهّليو

  ..   سبيلهاإ أو ما يؤدي ، ة فظفر اهاواه يكون قد طلب احلقيق ، وعملي
 ا علم ومعلومورسالة وأهداف و ر ى ؛ يعين هنا  سااقة تفّكراهذا و       
 ائجحتليل ونتدراسة وو ستيعاباوعي و عل  واذا تؤخذ اأُلمور ، ا وايان

؛ أرفع مستوى للعبادة ، ومنه عمق يف اإلسالم ، والتفكر  تورد ا  مـا أاصر
 ..ة جودة األدات ، ونبط حرا  احلياة املنتهة واملستدام

لعلي ان أاي ( وسلم  اهلل عليه وآله صل)رسول اهلل وصية عظيم ومن         
 : ، يقول فيها ( عليه السالم)طالب 

                                                 
 
 (دكر ) ضمن كلمة / لسان العر  / ابن منظور : ينظر   - 
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 3 ( وال عبادة كالتفكر) 
أو  نعما قبل ُصنرى تظهر متطلبا   ، ريف عاملنا املتطوِّوانظرة معاصرة       

سبيل لتنفيذ ووضعها كختا ها اواعد  عها ،صن، وأثنات ورمسها  اخلطةصياغة 
للوصول إ  األهداف معايري اجلودة واأعل  مستوى من األدات واألعمال 

 ..جيااية نعكاساتها اإلااملنشودة ، وحتقيق أفضل النتائج واملنافع و
وهندسة وإعادة  وضع اإلسرتاتيهيا  ملختلف األنشطة ،يسبق  لك و       

شروط  حبسب اإلقتصاديةدوى هندسة اإلسرتاتيهيا  ، ومنها ما يتعلق ااجل
 ودقة املعلوما  والبيانا  املطلواة ، ختيار الكادر ،او، الدراسة من ؛ الوقت 

 .وما كاملها  .. اإلسرتاتيهيةمتطلبا  وتوافقه مع  ، متَّ حتصيلة اووضوخ م
خطوا  الدراسة اليت تعتمد عل  حتديد املوضوع ، فضاًل عن خطوط و       

ختيار البديل األفضل واألنسب ، وإعداد هع ال ووما متوافر من ادائ
كتااة التقارير  ويتم ، ومراجعتها ودراستها املعلوما  والبيانا  وما مققها ،

 . .والدراسا  حبسب حيثياتها  والبحوث
، وإجناز ما مطلوب ، وهكذا حت  الوصول إ  تكامل األعمال        

ل األعمال اطرق أو أساليب نامية املادية وغري املادية ، وتواص ردودا املو
  .. املوارد البشريةما يتطلب من  امبا فيه متطورة ،و

ضخامتها مستوى اتفاو  األعمال واألنشطة و وكل هذا يتفاو         
  .. ومستوى أهميتها وخطورتها ومشوليتهاواتساعها ، 

  أساس بن  علُي األخالقية ، –والبعد اآلخر للعالقا  اإلجتماعية         
، ، ومستوى ما ممله من جودة والتعليم  ةيالرتاووفق التعلم عل  اإلندماج 

 ..السلو   – ختيارواإل ج الفكري والتأثريا  املختلفةالنض ه منضمنما يتو
 :يتضمنه الن  املبار   اوهو جانب مم          

 ( رِّ َتِبْن َعْنُهْمَوَااِيْن أأْهَل الشَّ قأاِرْن أأْهَل اْلَخْيِر َتُكْن ِمْنُهْم ، )
                                                 

 
 .   ص / المصدر نفسه / ن علي بن الحسين بن شعبة الحراني أبو محمد الحسن ب - 
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وتوجها  العقل اني اجلذب املتميز ااخلري ، والنفور من تهديدا  الشر ،        
وما يتحقق ااملقارنة والتمييز يف ظل التطورا  املستدامة واملستمرة ، االسبب 
والتوجها  والنتيهة ، وحرا  وعمق الفهم والتمييز اني اخلري والشر ، كفكر 

 :ودة ومعايري  وسلو  وأخالقيا  وايئة ومعرفة وج
  ( َتُكْن ِمْنُهْم( ) أأْهَل اْلَخْيِر  ) ( ..  قأاِرْن )؛ الذكي ، وعمقه املعياري 

  (َِّتِبْن َعْنُهْم ( ) أأْهَل الشَّر ) ( .. َااِيْن) ؛  ، وعمقه معيار التمييز 
 :اآلتي وك   مضامني الن  املبار راخمطط حلوكمكن وضع        

 
 
 
 
 
 
 
 

 يبني إسرتاتيهية ثقافة االختيار االتمييز اني اخلري والشر (  34 )خمطط 
 

األخالقيا  يف كل  –واني اخلري والشر ، مستوى املعلوما  وثقافة اجلودة         
مناحي احلياة ، وعمق ما حتمله املوارد البشرية من ؛ أخالقيا  اجلودة وجودة 

، ااالجتناب الذكي الوقاية اثقافة ختيار إلاالتمييز ومنظور  األخالقيا  ، ليكون
أو احليلولة دون الوقوع يف دائرة  ، وقاية املشكلة دون املرور اها ما يتحقق منو

 ..من العالج  خرٌيوهو  ، املشكلة أو السلو  أو الفعل املنحرف
ا ممله من مستوى عاٍل من معرفة وثقافة التمييز ، أو مب وال يكون  لك إاّل       
، واالذا  عند حتديد ( قأاِرْن  )  تنمية قدرا  ثقافة التمييز ؛ ليصل ملرحلة حت

مستوى 
جودة الفكر 
وسوي 

النفس وقويم 
 السلو 

 قأاِرْن

 َااِيْن

 َتُكْن ِمْنُهْم أأْهَل اْلَخْيِر

 َتِبْن َعْنُهْم أأْهَل الشَّرِّ

ثقافة التمييز 
 واالختيار
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والتمييز الفكري والنفسي والسلوكي، وحت  التمييز ، (  أأْهَل اْلَخْيِر) ومعرفة ؛ 
مصاحبة ، ومشاركة اخلري اجلمعي واجملتمعي ، ومنه  ( َتُكْن ِمْنُهْم) املوقفي ؛ 
معهم ، واملشاركة  اخلري أداتم وأفعاهلم ، وارهم وأقواهلاأفك أهل اخلري
َدُهْم ، واخلري جزت أَحسلوكه كليكون  ،واستدامتهامتفتحة وعقالمية اروحية 

  .. كما هو جزت منهم منه ،
ههر ا اإلاتعاد عنهموههرهم ، ومنه ومفارقتهم ( أأْهَل الشَّرِّ ) ومقاطعة         

ة بوجمان ، اعد متيزهم ومعرفتهم ،عية فكرهم وتوجهاتهم النفسية والسلوكية اجلم
أفعاهلم  وما هرُّ ، مآسي شرورهم وأخالقهم وطباعهم السيئة وغري السوية

مما يصيبهم فـي وغفلتهم أهل الشرّّ  وما أجهل عل  َمْن يتعدى عل  حقوقهم ،
، لذا  فحبلهما قصري ، فمهمـا طـال عمـر الشـر والظلـم ، وما اعدها دنياال

 ..  يدومكااوسهما ال
ومشـاركتهـم  ، ّيًامادري واإلندماج معهم روحّيًا وبيان أهل اخلت يكون وهنا       

والرض  االلسان والفعل  ، الروحـي وتأييدهمي واالرضـ  الداخلـي ؛ النفسـ
 ..والعمل معهم ودعمهم 

وعدم الرض  عن  ، أما أهل الشر فاإلاتعاد عنهم قلبًا ولسانًا ويداًً        
 :عل  وجهني ، منه حماراة أفعاهلم  اهلم ، وإن كان ااإلمكانأفع

  ااملوعظة احلسنة للخري أحدهما اتغّير السلو  وحتوهلم من أهل الشر.. 

 ومقاطعتهممبهانبتهم التوجُّه يكون  ؛عدم النفع  ثانيهما يف حال  ،
أعماهلم أو  وعدم التهاوب معوالعمل عل  التحذير منهم وحتذيرهم ، 

املادية وغري املادية  ومصادرها ، والعمل عل  إضعاف قدراتهمأفعاهلم 
 .. ، اشرط أن يكون أسلوب ردعي تقوكمي ال تدمريي والبشرية

محاية اجملتمع من يكون ، مدروسة وخمطط هلا ومبوجب آلية معّينة        
تفعيل حالة الوعي  شرورهم وجرائمهم املختلفة ، ويف مقدمة هذب اآللية ،
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ختلف األساليب الفاعلة للشباب واألطفال ، والدفع اهم األخالقي مب
 ..عل  عمل اخلري مبحبة وشوق وفخار واالتشهيع 

يبـدأ  ، عمل اخلري يف  ةرغبوطواعية الوالتكرار واحملاكاة والتعزيز واملبادرة        
، والتوجه اسـوي الـنفس وقـويم السـلو  ، ليتحـول       من سالمة املعلومة والفكر

 ..ب وامليول والرغبة ، ومنه ما يتحول إ  مرحلة احلافز والدافع إ  االستقطا
 واهلـدر االطاقـا    وما يقااله من كشف املخاطر والتهديدا  والصـراعا         

عن الشر سبل االاتعاد انشر ثقافة اجلا ب  التعزيزعمل الشر ، وعند التوجه أو 
محايـة اجملتمـع   ائج ، وما يتحقق من مكاسب ، وما يكون عليه مـن نتـ  ومقوماته 

،  اإلقتصادي –بنات التماسك اإلجتماعي منه التحول لاجلرائم ، وتهديدا  من 
 ..ة اإلنسانية القوكمة ياحلضار الثقافية وانات قوة الشخصية

 

 والظلموالعدل جوانب من فلسفة احلالل واحلرام  -10
 

جمرد فكرة اسيطة رام ، اأن احلالل واحلأو املعرفة رمبا يرى احملدود الثقافة         
 ..ممل توجيهاتها أي إنسان وعل  وفق ما يراب من احلسن والسيت والقبي  

مـا توجـه اـه التشـريعا       ، وحبسـب  شـكل واسـع  لكن األمر يتعدى  لك ا       
، كمـــا هـــو عليـــه ؛ الواجـــب الفقيـــة والتكـــاليف الشـــرعية  األحكـــاماإلهليـــة ا

 3.. واملستحب واملكروب واملباخ 
 اتأثريهــا علــ بالغــة ال هميــةاأل ،ومســتوى ســالمته للبنــات اجلســدي اهــذا و       

أو مورد كسبه  مصدرالطعام كما هو عليه حينما يكون  نفسية وسلو  اإلنسان ،
عن طريق الغصـب والسـرقة   ، أو غري مباشرة  مباشرةاصورة ، أو مقتطع  حرام

 .. حرام مورد  كذا، ويكون اإلشباع من خالل هوالرشوة واختالس األموال 

                                                 
 
/  7ط/ تحقيق رحمة اهلل الرحمتي األراكي /  4+  3+  2+   ج / أصو  الفقه / محمد رضا المظفر : ينطر مثاًل  - 

 /هـ  434 / مؤسسة الن ر اإلسالمي 
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، (  !َس الطََّعاُم اْلَحَراُم ْئِا )؛  ، يكونغريب مما حرم الشرع اإلهلي اواهذا و        
 ..شري إ  الشدة يف األمر  م ِلما يتوجه اه من السيئا  ، ويائس هو معن  و

خمتصـرها  لقـا   هـا  ، مـرورًا حب  الـدور الكـبري يف التوج   ، يلعب الطعامو        
 :من  متكون
         مرحلة ما قبل حاجة الطعام ، مبـا فيـه مصـادر تـوافر حاجـة الطعـام مـن

 ..اجلوانب املادية وغري املادية واالستعدادا  النفسية واملالية 

     مرحلة توافر الطعام ، طبيعة  ا  الطعام واإلمكانيا  املاليـة والرغبـا
 ..والقدرا  وما يتعلق االصحة 

  حاجة الطعام  ، ومنه احلاجا  اعد إشباعمرحلة اإلشباع وما.. 
ولكل مرحلة عواملها وحيثياتها وما يـدخل ضـمنها مـن اجلعـل التكـويين              

اإلهلي ، ومنهما تتبلور القدرا  التشريعية واختيار للمخلوق واجلعل التشريعي 
 ..ونتائهه وآثارب األدائي  –اجلعل الوجودي وما يكون مبوجبه ، الدور 
تعلميــة مــن هيئــة وثقافــة وفكــر ، واســتعدادا  عليــه يرتتــب مــا يدعمــه وو       

قـدرا  ومـا يكاملـها ،    السـتهااا  و الامستوى ومهاراتية ، ووتعليمية تراوية و
اخلط الفيصل اني احلالل واحلرام الذي يشمل كل أنشـطة  االتشريعا  ، ليحدد 

مـن الوقايـة   احلياة حت  ارتباطه مـع مـا يتعلـق مبـا ينـوي اإلنسـان ، ومـا يتطلـب         
تحـديا   ال، ويف البيئـة الداخليـة   ضـعف  ال :ومعاجلـة  لذاتية منها واملوضوعية ، ا
التوجهـا  الفرديـة    طبيعـة  ضـمن و، يف البيئـة اخلارجيـة   تهديـدا   الخاطر واملو

 ..واجلمعية واجملتمعية 
احلـرام   مشـول  احلـرام ، فأننـا نـرى اـأن     ولو هاوزنا جمازًا ِلما يعين الطعام       
 .. الشرع واألخالقاإلنسان ، وال يقبل فعله  كل فعل يقرتفهل
ــاوىت                 ــرُّ املس ــذي جي ــرام ، وال ــه احل ــبس في ــذي يتل ــام ال ــذا الطع ــئس ه  فب

 .. عل   ا  الفرد واجملتمع  والتهديدا 
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تُلُون  فِههي لَّنَّ الَّههذِين  ي ههأستُلُون  أََهههو الَ السَ  َههاَ ك ظُلسماهها لَََّّم هها ي ههأس  : )ورد يف الــذكر احلكــيم  ممــاو       

 .النسات  سورة (82)بُُُوَِلَّمه ََاراا َْ  َ صهلَوهن  َ اِرياا 

؛  واني املصدر واحلاجة واإلشباع ، عظيم احلقوق والواجبـا  ، كحقـوق          
، ومنفـذ تقوكمـه اثقافـة احلـالل واحلـرام ،       ةأو معنوي ة، حقيقي غري عينيةأو  ةعيني

 .. سلو فكر واه كاإلتعاظ وتطبيقاته ، و هذا العامل الواسع اآلفاق اني فقهه
وامتداد آخر لعدم إحقاق احلق ، هو الظلم وأصله اجلور وجمـاوزة احلـد ،          

والظامل يبدأ اظلم نفسـه وينتهـي اظلـم نفسـه ، دون أن يعـي  لـك ويشـعر اـه ،         
 . ( !َوُظْلُم الضَِّعيِف أأْفَحُش الظُّْلِم  )يتعدد الظلم اأشكاله وأوجهه ، اذا و

اكل ، يف اإلسالم  ال حقوق الناس وهذا اند آخر من انود حقوق اإلنسان       
ث علـ  محايـة   مـ يقف اوجه حتديا  الظلـم ، و الذي ما يتشمل عليه الناس ، 

 :ظلم ، ومارب الظامل أشّد حماراة ، لكون من الاإلنسان 
       رة الضعيف مع احلق يف اإلســالم ، قـوّي وا  جانبـه كـل القـوى اخليِّـ ،

 ..والشرع اإلهلي  يدعم األخالقالوا

  ما دام َيْظُلْم أخيه اإلنسان يف اإلسالم ، فهو ضعيف ، أّما القوي الباطل
 .. صاحب احلق

 يكون الباطل والظامل يف دولة أو جمتمع ال نصيب لتطبيقـا    لكن حينما
 َوُظْلــُم الضَّــِعيِف أأْفَحــُش )، الضــعيف  علــ  ظلــمالعدالــة فيهــا ، يقــع ال

 . ( !الظُّْلِم 
 ةنسـاني جـو مـن الـروخ اإل   ايئة التسام  واحملبـة ، و  تنشأ، وحبماية الضعيف        

إحقاق احلـق   عل  ساتهانعكإما مقق منه و، املتحضرة ، والطمأنينة واإلستقرار 
ــن    ــتتباب أمـ ــاعي واسـ ــك اإلجتمـ ــع اوالتماسـ ــتقرار  ، جملتمـ ــل لإلسـ ــا يؤهِّـ ومـ

، بعط اعضه الين َيْبو يصل الناس  طبقا يصب  و، وتطورب اإلقتصادي و وُّب 
 ..قوتها تعاظم و ةمما يؤدي ا  ازدهار الدول
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 تطبيـق  وفقـدان اسـبب الظلـم    در  احنوحضارة تراجعت و ةفكم من دول       
ــة  ــ،  واغتصــاب احلقــوقالعدال ــة الضــعيفة الــيت  ةوخبالفــه الدول حققــت العدال

،  عدالتهاا قوية تصبحوأ ، ة اني الدولوإحقاق احلق ، فكان هلا املكانة املرموق
 .. أريخ احلضارا  املتنوعةوهذا ما يكشفه ت

 سورة النمل (22)قُلس َِريُْا فِي السأَرهضَّ فَاَسظُرُْا تََهف  تَان  َ اقِع ةُ السمُجهرََِّني  

من غري منظورة منظورة وما يضعه اإلسالم من حقائق  غفلالنأيضًا و       
سورة ( 1  )من اآلية (  ْ َ َ اهلَمُ الَّذِين  ظَلَمُوا أَيَّ َُنهقَلَبٍ ي نهقَلِعُون   )، م خالل القرآن الكري

 . الشعرات
القيادية ، املستويا  تضمنه ت وما  البشرية والتنظيمية ، للسلوكياكذلك و       

ــبرية   ــة الك ــا األهمي ــا        هل ــادي ، يع ــري م ــادي وغ ــاني ، م ــاج إنس ــة ، لنت الفاعل
ة مسرية احلياة وما تتطلبه ملختلـف  ائلطاملنظورة وغري املنظورة ، حتت   شاكالامل

وفـق  األنشطة النافعة ، واذا ختتلف األساليب اإلدارية ؛ والقياديـة منهـا ، علـ     
 ..اإلستيعااية املواقف 

مـن املضـمون الوقـائي يف     ومن هذب العالجا  وما يضـعه القـول املبـار              
 :   اإلمام قول

 ( ا كأاَن الرِّْفُق ُخْرقًا ، كأاَن اْلُخْرُق ِرْفقًاِإَ  )
واخُلـرق ،  .  ِخـالف العنـف  ، ما اْسُتِعنَي اه ولني اجلانب ، لطف و:  الرِّْفُق        
  3..اجلهل واحلمق : االضم 

ألســاليب ااملواقــف و ّن التهديــدا  والتحــديا  ، تكمــن ضــمن   لــذا فــإ        
يتنــاقط فيهــا التنظــيم والتنفيــذ واألدات ، ومــا    حينمــااملســتخدمة يف األنشــطة ، 

 ..يتحقق من املناخ التنظيمي وتتعدد أقطاب القيادا  

                                                 
 
 ( .خرق ) ة ، وضمن كلم( ردق ) ضمن كلمة / لسان العر  / ابن منظور : راجع  - 
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داري ، وما يرتتب يتحتم عل  الشخ  القيادي أو اإلمن جهة أخرى ، و       
ولــني اجلانــب  طــٍفواختيــار مــا يناســب مــن ُلومتييــز  ة ووعــيعليــه مــن مســؤولي

ومـا يناقضـه مـن اخلـرق أو العنـف ، ويشـمل  لـك         فق ،ولطافة الفعل ، أي الرِّ
 ..لسلو  اأُلسري القويم ل يوالرتابنات ال

حتــ  أعقــد التهمعــا  اإلنســانية  ،ســرة وربُّ اأُلســرة واهــذا يبــدأ مــن اأُل       
 ..حت  أرفع املستويا  داخل الدولة واإلجتماعية ، مبا فيها اإلقتصادية و

مـن مفسـدِة    مر ضروري ، ملا قـد يسـبب الرفـق   أفاختيار ما يناسب املوقف        
لطبيعة العمل واألفـراد العـاملون    تبعًاوموقعه توقيته ويف غري  األنشطة ، إ ا كان

 ..فيه ، وقد يسبب التمرد أو اإلحنالل أو التهاون يف العمل 
سـلوب  يف األاحلـزم  ووالعـزم  وهنا  فـرق يف التمييـز واالختيـار اـني القـوة             
العزم ل الرفق إراا  اإلنشـطة ، فـ  لعالج املوقف أو املشكلة ، فإ ا حوَّقيادي ، ال
 ..جن  إلجناز املهام األ اإلنساني سلوبألا هواحلزم و

ــات قــويم   توجهمــا ســي، ِل ويــةترا إلدارة ســلوبأك هاتباعــ منــهو        عنــه مــن ان
ــة اإلنســان مــن    يقــوم أو ، الســلو  الشخصــية و ــردع ومحاي ــام التأديــب وال مبق

 .. ظام من أنظمة احلياةرتكاب اجلرائم أو اإلخالل يف ناحنراف أو اإل
 التـوازن ضـروري الختيـار مـا يقـي يف حالـة احلاجـة ا         سلوبأوعمومًا ف       

 .. لعالج ملشكلة معينةأو املعاجلة يف حالة احلاجة ا  ا ، الوقاية
تطلـب  يومـا   ، سـلواه اأ ، يكون التوجـه احلزم العزم وتطلب ا  يما واهذا        

 ..مع مراعاة التوعية واإلقناع  ،التوازن اينهما التوجه اسلواه ، أو أالرفق فيتبع 
أداة ( إ ا ) مـن اإلشـارة ا  أن اجلملـة أو القـول املبـار  قـد اـدأ اــ          والاّد       

 .. ، كان اخلرق رفقًا  الشرط يف حالة الرفق خرقًا
ــدَّ  )وامتـــدادب         ــاَن الـ ــا كأـ ــدَّاُت َدَواًتُراََّمـ ــّع(  َواُت َداًت ، َوالـ ــاب ، ويتشـ ب مبعنـ

قد يكون لبعط األدوية آثار  ، فبتحديد األمراض ،ومضامينه الظاهرة والباطنة 
 ..ف الدات املعضل خلِّقد ُت ،جانبية 
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تضـحت اـأن هلـا اآلثـار     اْت لعالج مـرض معـني و  َعفكم من أدوية قد وِض        
اإلنســان  ، ورمبــا ُأصــيب اإلنســان مبــرض أعطــاب  ، وقــد تهلــكاخلطــرة اجلانبيــة 

وهـو مـا    فيكـون الـدات دوات حينهـا ،    ،َخـر  مناعة من املـرض نفسـه أو أمـراض أُ   
 .. يطالعنا عليه الطب احلديث وهاراه املختلفة 

اشـكله اجملـازي ، فإنـه كـم      املبـار   القـول  جوانب من مضامني  يوضتأما        
طة ، فزاد  الطني الَّة ، كما ُيقال ، وأصب  من عالجا  وضعت ملشاكل األنش

فأصــبحت  ، ع أن تكــون معضــلةاــذلك الــدوات دات ، وكـــم مــن ُأمـــور قـــد توقـــ
ــز   عــالج ل ــد يع ــان   ىلمشــاكل املســتقبلية ، اســبب ق ــف ا  املكــان والزم واملوق

واملوارد البشرية ، أو ما مدثه عمل معني تكون نتيهته التغيري اإلجيااي والـتفهم  
وهنـا يظهـر اإلسـتيعاب املتـأخِّر الـذي َيـْبين        اعد الصراعا  املريرة ، ، قفللمو

 .. التألف والتعاون 
دية ا  تقديم الضحايا يف سبيل القضات عل  الشر ؤاحلروب املانت ك ورمبا      

 .. اخلري نشر ، وإحقاق احلق و ، وإصالخ اجملتمعا  والباطل والظلم والكفر
 

 وإسرتاتيجية اإلدارةالنصح واالستشارة  -12
     

ا  عدة ، منها مـا يتعلـق ويسـهم يف التمييـز     عتبارالأهمية االغة  وللنصيحة       
وتنقيـة املنـاخ   العمـل   للمعلوما  والبيانا  ، واستدامة واستقامة ايئة واالختيار
 ..من شوائب الفساد املرتتب من ُأمور أو عوامل معينة التنظيمي 

تـوافر االستشـاري الـذي يسـدي النصـ  ، مبـا كمتلكـه مـن         ذا الاـد مـن   واه       
 ..يل املعريف واألكادكمي والثقايف التحصو، املؤهال  واملهارا  واخلما  

وضــع الشــخ  املناســب يف املكــان املناســب   فضــاًل عــن مــا يتطلــب مــن          
مـع املسـؤوليا    والقـدرا   اإلمكانيـا    اـني  ، ليكـون تطـااق  واملوقف املناسب 

 ..إجنازها أو عالجها  املطلوب، واملهام واملواقف واألدوار   واحلاال
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ــاة ، ضــرورة وجـــود التخصــ  ؛              ــف أنشــطة احلي ــا يف خمتل ــر لن ــا يظه وهن
ـــي ، واستشــاري وتنفيــذي ، وااإلمكانيــا  الفكريــة واجلســدية ،    كـــإداري وفن

 ..واخلما  واملهارا  
الوظـائف ومواصـفاتها ، ومبـا    ويلعب هنا حتليل الوظائف املتضمن وصـف        

لــئال يكــون عــدم    ، يا  وصــالحيا   مــن مســؤول   الوظــائف واملهــام   تتحملــه 
 ..ي وما هو تنفيذي من الوظائف ماهو استشار استيعاب

ن يشغل ص  ، وما ُيناسبها من وظائف وما تمز أهمية اإلستشارة والُناذو       
 ..واألعمال هذب الوظائف 

مـور  النص  يف موضعها املناسب ، لكي ال تتـداخل األُ وتكون اإلستشارة و      
 ، غري الكفـؤ  توجهالو التحايلات من جّرناسبة والنتائج غري امل لتباسصيبها االوُي

 ..اإرادته أو اعدم إرادته ومعرفته 
  لتقـديم  ـب مـن شخـ  ـأو الطلـ  ،ن َـّعيـ ستشـارة ملوضـوع مُ  انت االك وسوات     

وهـو جاهـل    ، قتصـادي معني كأن يكـون ا جلدوى مشروع الشخصي أو النص  
كتحيـزب املضـاد    ؛ألسباب معينة  ،مور ، أو اليكون أهال هلذب النصيحة اهذب اأُل

، أو ما يبديه مـن آرات إرهاليـة تضـر    أو نق  يف املهارا  واملؤهال  واخلما  
فشـل املشـروع مـن    و الضرر وااجملتمع ، واالتالي يؤدي ا  املشروعا ه أواصاحب
 .. ة منه األهداف املرجوُّ حتقيق

 ( َوُراََّما َنَصَ  غأْيُر النَّاِصِ  ، َوغأشَّ اْلُمْسَتْنَصُ  )
وهنا تمز اهمية أهليـة ومسـؤولية االستشـارة والنصـيحة ، ومـا يتطلبـه مـن               

اـه   قـد هـرُّ    كالمشاأي  قع الطرف اآلخروي ال كيلأمانة الناص  واملستشار ، 
تـه علـ  اجملتمـع ، تبعـًا للمشـروع أو      أكـه ، وتتفـاو  وط  هالا  هال  أموالـه أو 

 ..املتنوعة  األنشطة
جانب آخر له صلة ااملوضوع اشكل مباشر وغري مباشر ، أال وهو  ومن       

إلمخاد  ،، اشكا أعم   ن  وتعليل النفس ااألمانيْم امُلاخلطورة أن تسَه مستوى



 2 2 

ولذا حـذر أمري  .. ا  اهلدف ، دون العمل للوصول اإلنسانالذا  أو عزكمة 
  : اقوله  اإلمام علي املؤمنني

 3 ( النَّْوكأ  َوِإيَّا أ َواإلتِّكأاَل َعلأ  اْلُمَن  فأِإنََّها َاَضاِئُع )
هع أنو  وهو  ؛ والنوك ،  ( اضائع املوت  .. )؛  ويف رواية أخرى       

البيع و تلبية الطلب ووه ، وكل منهما اليصل ابضائعه ا  املبتغ  ، األمحق
يصل أو  فال َينال مرامه وال ْن أصب  سبيله التمين اال عمل ،واهذا َم ، والرا 

 .. َينال شيئا منها ورمبا ال ، مقق أهدافه
عز  القاخل وقد جعلوما يناله من اهتمام ،  ، مبستوى قدراتهويمز العقل       

، واه ُيرفع وُيَذّل ، واه ُيعرف  ُيعاقباه ، فبه ُيثاب وله من مكانة رفيعة  وجل
اجملنون ، واه ُيقأّوم مبستوى األفكار واملعرفة والعلم غري العاقل أو العاقل من 

 ..والرتاية واألخالق واملنطق 
واه ما ينال من الدنيا  الثقافا  واحلضارا  ، مستويا  حتدد العقلوا       

كل  لك ، رض  اهلل عز وحماسنها ، واآلخرة واألجر العظيم ، واألعمق من 
 .. وجل 
وآثارهم  والعلم واملعرفة واحلكمة ،عقول الُتقاس اأُلّمة إاّل ا ويف الدول ال        

 ..اليت تسهم يف رفدها وتقدمها وكرامتها 
واملنطـق والفسلهة م النفــس والفـلسـفة وعــل؛ اهتـم االعقل كـل مــن مما و       

 .وماإليها .. واألخالق 
فيه ، لكونه املوِجه لكل األفعال القوكمة ،  تخصصيةولكـل علـٍم لـه آراتب ال       
ضمن علم النفس ؛ يكون اجملموع الكلي املنظم للعمليا  النفسيه  ا ينضويممو

 ..املنطقية اليت متكِّن الفرد من التفاعل مع البيئة 
ق من كميز اه احلأما العقل ؛ اوجه عام ؛ و ضمن منظور الفلسفة ، هو ما        

ويطلق عل  امس  صورمن العمليا  الذهنية  ،الباطل ، والصواب من اخلطأ 
                                                 

 
 ..الَموتـَى  َبَضاِئُع: ودي شرح ال يخ محمد عبد  لنهج البالغة  - 
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عند املدرسيني  وهو. اعمـومها ، وعلـ  المهنـة واإلسـتدالل اشـكل خا  
، ، وهو وسيلة املعرفة كليةستخال  املعاني الاخاصة ؛ ما يعني عل  التهريد و

 .. لعامة اجلزئي كما يدر  املعاني ا اه فيدر 
واعتم أرسطو ؛ أن هنا  عقاًل االفعل وعقال االقوة ؛ فأحدهمـا فاعل       

 .. يستغن  واحد منهما عن اآلخر  واآلخر منفعل وال
وأيضا يعتم ُشّراحه املتأخرون ؛ أن تسمية العقل االفعل عقاًل فعاال ،        

 .. لفنات وأغدقو عليه صفا  تسمو اه عل  عامل املادة وتمئه من ا
واذا تتضارب اآلرات حوله فمنهم من جعل له موقعا كالرأس والقلب ،        

ومنهم من جعله مـع الـذا  أو النفـس ، ومنهـم َمـْن جعلـه جممـوع التهـارب 
 .. وهـكذا.. الشعوريـة 

 :   اإلمام علي يقـول أميـر املؤمنيـنو        
 ( َوَخْيُر َما َجرَّْاَت َما َوَعظأكأ َواْلَعْقُل ِحْفُظ التََّهاِرِب ، )

فالغريزي  ، العقل نوعان ؛ غريزي ومكتسب: وهنا قالوا املتكلمون          
العلوم البديهية ، واملكتسبة ما أفادته التهراة وحفظته النفس ، واهذا كميلون ا  

ا ا مل تعظك التهراة فلم : علم النفس ، والتهارب حتديدًا ، قال إفالطون 
 .. هرِّب ، ال أنت سا ج كما كنت 

وإدراكي من خالل  يلذا فاألاعـاد الـذي ياخذهـا العقـل ، استيعاا       
التحليل املناسب ، وما تصقل العقول وتوسِّع املدار  هي التهـارب الذاتيـة 

أعطت الدرس املوجِّه للسـلو  ،  وهارب اآلخرين ، وخري تلك التهارب ما
 .. ـا أقـوم السـلو  واألفعـال أواألعمال بـِع مـن خالهلاتو

أال وهي  ، ة اارزة للعقلمسيظهر لنا   اإلمام قولمضامني من اني و       
أو  ، حفظ ما جيري أمـام اإلنسـان مـن هارب ، سـوات كان هو اخلائط فيها

اإلنسان اهذب التهارب ، ويقوِّم  ظأن يتع اآلخرين ، وأفضل ما يكون وخريب
 ..وهراة  اتقويم ما يسبقه من فكر سبل احلياة ، ويقوِّم السلو والفكر 
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سان ، فر ويتمهد لإلناستثمار أو استغالل ما يتواأما الفرصة فهي حلظة         
 .. من اغتنام النفع اإلجيااي

مقق مسـرية متواصلة و ا  ومبادرة استثمار الفرصة يف وقتها السان  ،         
ل ، أو قد تتحوالفرصة اها  رتكرت انسـيااية لنشـاط اإلنسـان وتقدمة ، اليت قد ال

يف حالة عدم إغتنامها يف حينها ، أو قد يؤدي ا  حسرة أو واال عل  صاحبها 
ستقرارب اثر أو تراك مستقبله وؤم الذي الينفع ، أو عل  األقل تا  الند

هّر حتـ  عل  نفسية الشخ  ، وهذا ينطبق حت  عل  وراحته ، وقد ين
وهو مما يتضمنه قول االمام علي .. اجملتمعا  أو الشعوب أو اأُلمم أو الدول 

  : 
 (َااِدِر اْلُفْرَصةأ قأْبَل أأْن َتُكوَن ُغصًَّة)

والغصة ؛ شدة وتواصل ما ممله األمل واهلم والغم واحلزن ، وهلا         
ها ما تأخذ مأخذها االفكر ، ومنها االنفس ، ورمبا متتد لتؤثر أسباب كثرية من

 ..عل  السلو  واألفعال 
احلث والتشهيع عل  إغتنام العمر  تضمن القول املبار  ،يمما  اهذاو        

 من وجوب األعمال الصاحلة واستثمار الدنيا اأفضل ما كمكن اأفضل األعمال ،
اب ، ومتتد ا  ما اعدها، للفوز يف احلياة اليت تعود خبريها عل  اإلنسان ودني

 ..نسـان إاّل قويـم وصا  األعمال األخروية ، يوم الينفع اإل
ينفع إاّل خري العمـل، ويـحددب اجلزات ،  واعد هذب الدنيا واانتهائها ال        

وتكون غصة عل  الكافرين و وو األعمال املنحرفة وغري الصاحلة ، فال فرصة 
 ..ال إاّل يف هذب الدنيا ، فيتوجب إغتنامها قبل أن تكون الغصة خلري األعم

واغتنام الفرصة من العوامل املشهعة عل  استثمار كل ما هو حالل طيب        
 ..لإلسهام ابنات احلياة املثمرة واملستدامة وتطورها املستمر 
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اله تكريـس اجلهـود لطلـب شـيت أو هدف معني ، ال يتحقق مناغري و        
 .( طأاِلٍب ُيِصيُب  لأْيَس ُكلُّ ) لذا  ..دائما ، وال يأتـي دائمـا انتيهته الطيبة 

واها تتفاو  نتائج ما يطلبه الشخ  وما يبذله عل   لك من جهود ،          
ها ، اتويتبع اذلك الفر  واستثمار ، يـريـد أو كل ما يـريـد وقد الينـال ما

 .وما اليها .. ود املبذولة واألدوا  املستخدمة واإلمكانيا  املتوافرة واجله
إما للعمل أو ألسباب  ، عن ِاالِدب أو دياِرِبوعلل الغائب ألسباب رمبا و        

نتقاله ا  او اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية ، وما شاكلها ، أو لفقدان احلياة
هل واألقراات را  العودة ا  األحبة واألد، ويفقد اذلك كل مقالعامل اآلخر 

 ( .. وُبُؤَوال ُكلُّ غأاِئٍب َي ):   إلمام واألصحاب ، واهذا يقول
 ( َوَمْفَسَدُة اْلَمَعاِد ، َوِمَن اْلفأَساِد ِإَضاَعُة الزَّاد )

احملمول من الدنيا ؛  ةعل  اعدين ؛ زاد الدنيا ، وزاد اآلخر مما ينطبق اهو      
، ورفط احلرام والعدالة الل واحلق فزاد الدنيا يكون صالحه ااتباع احل

 ..والظلم  والباطل
وخالفه يكون الفساد يف ِنعم الدنيا اإضاعتها ، واحليلوله دون الوصول        

عن أصحااها اظلم ا  القنوا  الطبيعية لتلك الِنَعم اإلقتصادية ، وحهبها 
 .خرة ما ينعكس حت  عل  إفساد ما ممله اإلنسان ا  اآل وهو، الشرعيِّن 

هو العمل الصا  والعمل مبوجب ما شّرع ، الزاد  مفهوم نتضميمما أو        
، واإلنسانية متثال ألوامرب اليت هي حتمًا خري لإلنسان ، واال وتعا  اهلل سبحانه

 . وهو ما ال ينايف العقل أادا 
ملعاد ،   يوم اوإ يف دنياب وترى اإلنسان ُيفسد هذا الزاد ليحمله انتانته       
 .. ما ينتظرب من عقاب حبماقته هذب  توجه إ وي
تتمثل حبسن العاقبة ، أو ، ل( َوِلُكلِّ أأْمٍر َعاِقَبٌة  )وتظهر عاقبة األفعال ،        

 ..ة ، وما تعكسـه مـن خيـر أو شـر سوت العاقب
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فمرة ما مملـه من أفكار ، وعاقبة ُأخرى ما ممله اإلنسان من نفسية        
أو  ، حتدث من جّرات اقرتاف أو إجناز عمل معني ، وُأخرى ما هاحمددة مبميزات
أو شر ، أو خري وما حتمله من عواقب حسنة أو سيئة ،  ، سلو  حمدد

وستتحدد النتيهة اقدر ما تستحقه تلك األعمال املنهزة ، وما نية اإلنسان من 
 :خالهلا ، وما يتحدد يف الدنيا واآلخرة ، واه 

 ( َف َيْأِتيكأ َما ُقدَِّر لأكأَسْو )
التعامل مع ماديا  احلياة ، وآليا  منهاج التهارة فهي أما املتاجرة و        

يـكون  السعي املناسبشـرات ، واالبيـع والطلب ، والعرض والالسوق من 
 خمتلف ر وس األموال من خالل، وحماولة إ ات  الكسـب واحلياة الكركمة

ااإلمكانيا  والقدرا  امليدانية رمبا كان املكسب ، واالقتصادية  ألتشطةا
 ..والعلمية الواسعة أو احملدودة للّتاجر 

 وآليته يف تقلبا  السوقو ااملنافسةالتهارية االقتصادية ووتتاثر األنشطة        
طلب ، وما تفرضه العوامل اإلقتصادية واإلجتماعية واستقرار العرض وال

 .. املستقلة والتااعة الدولة وغريها من العوامل
لذا فالتاجر اطبيعة أعماله ، حتيط اه املخاطر املؤدية اه ا  ؛ إما حتقيق         

 .. األرااخ ، أو الوقوع يف خط اخلسارة من خالل تقلبا  األسعار 
 تكمنضمن احمليط التهاري  نرىك اقليل ، أعمق من  ل اشكل دخولالو       

احلالل واحلرام ، واحلق ر  والتحديا  ، و؛ اليسر والعسر ، والفخطوط 
، واألمانة واخليانة ، واخلري والشر ، واخلمة وعدم ، والعدل والظلم  والباطل

اخلمة ، اأاعاد اأُلمور العلمية والعملية ومسندها الفقهي يف اجملال اإلقتصادي 
  .. اني التهارة والرِّاا ظهريضمن املتاجرة ، وما  ةأو املعامال  الداخل

 :يف موضع آخر ، اأن   اإلمام ذا أشارواه       
 3(ا ي الرَِّااَتَهَر ِاَغْيِر ِفْقٍه فأقأِد اْرَتطأَم ِف َمِن) 

                                                 
 
 .، وليست ضمن الوصية المباركة  ، تم ذكرها ، وهي من الحكم القصار لإلمام علي  555ص / نهج البالغة  - 
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العلم : الِفْقُه و 3.. َتَهَر َيْتُهُر َتْهرًا وِتَهاَرًة ؛ ااع وشرى ، وكذلك اتََّهَر       
 ه وشرفه وفأْضِله عل  سائراالشيت والفهُم له ، وغلَب عل  ِعْلم الدين لِسياَدِت

  ..والِفْقُه يف األأصل الفأْهم ،  أأنواع العلم
وَرطأْمت . وقع فيه فَتَخبَّط : واْرَتطأم يف الطني .  اْرَتطأم أي وقع فيه واْرَتَبك       

واْرَتطأَم فالن يف أمر ال  .الشيت يف الوْحل َرْطمًا فاْرَتطأم هو فيه أي ارتبك فيه 
 1.ه إال اُغّمة لزمته خْمرج له من

الفقهي ، املرشد لقويم  –وأخالقية التاجر واملتاجرة تبدأ من البنات الثقايف         
االقتصادي والتهاري ومعاجلاته املتكاملة مع علم النفس  –السلو  التنظيمي 

 ..االقتصادي ، وجمرياته ضمن العالقا  اجملتمعية 
أينما كان موقعه إلنسان امحاية يف  هلياإل لشرعلتوجُّه وأدق وهو أعظم        

األنظمة االقتصادية جمريا  واالجتماعية ،  –من خارطة األنشطة االقتصادية 
 ، الذي واالستثماري السلو  التهاري حنرافا اخمتلف من اهلادفة للحماية 

يف  زمعزم واحل، واإلستعدادا  النفسية للومؤشراته الفقهي  ملرشديعتمد عل  ا
 :   اإلمام امتداد قول ضمن ض يت مضمونه ماو ..األدات  –التنفيذ 

 ( !َوُربَّ َيِسرٍي أأْنَم  ِمْن كأِثرٍي  )
وواحد من مفاتيحه وورقته الثقافية العميقة ؛ الوقائية والعالجية ، هي       

القناعة اليت تسهم ابنائها النفسي والسلوكي عل  أساس ؛ سالمة الفكر ، وانات 
 ..املستدامة السوية قوة الشخصية 

تكون هذب املتاجرة وحقوق وواجبا  شرعية ،  تدعميف املتاجرة  والقناعة       
  من الكثري الذي ينحدر ا  الشرعية ، أ وجيهوفق التعل  املوجهة ة سرييال

 ..والسُّْحت والغصب واخليانة  الباطلاحلرام واجلشع وصوب 

                                                 
 
 ( .تجر ) ضمن كلمة / لسان العر  / ابن منظور  - 
2
 ( .قه د) ضمن كلمة / المصدر نفسه  - 
3
 ( .رطم ) ضمن كلمة / المصدر نفسه  - 
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الال  بصورو مل وحرام جبميع أشكالهاظ هو ما، إن التوجه إ  واالتاكيد        
وما  ة ،اإلقتصادي  اجملاال يف واملعامال  التعامل ، خطورته ضمنأخالقية 

سيلحق الضرر ااإلنسان عل  ما ،  اشكله املباشر وغري املباشر،  عكسهي
 ..مواردب ، كفرد أو جمتمع أو دولة و

ما و ، ن آثام وعواقبواه يفقد اإلنسان إستقرارب الدنيوي وما يلحقه م      
 ..مِّرة للمهتمع ومتاسكه اإلنساني املدوالعنف  الصراعا  السلبية ب منولدي

البطون ويبين األجساد  لياحلالل الطيب الذي كم الدخل مكاسبأّما        
انات وتنمية ر وس األموال ، مما جيعل روخ الرض   ادورته يواصلووالعقول ، 

 ..عاملة التهاريـة أو اإلقتصاديـة لكل األطراف الداخلة ضمن امل
نعيم واستقـرار الكثري ، ويبين عاملي القناعة  ، وهو ماجيعل من القليل       

 ..والتدمري واهلدر مما يقي من التسااق عل  احلرام واجلشع  ، والصم
، (  التَّاِجُر ُمَخاِطٌر )القول املبار   مضامني يوجه اهكمكن أن جانب آخر و      

 : واهاألعمال السيئة ، واألعمال الصاحلة اني زج املهو 
 سورة التواة/   30من اآلية  (خ لَُُوا َ م لَا ح الِحاا ْ آَخ ر  َ َِّئَا) 

فإنه خماطر ، ألنه ال يأمن أن يكون اعط تلك السيئا  حتبط أعماله        
يئا  ، الصاحلة ، كما ال يأمن أن يكون اعط أعماله الصاحلة يكفِّر تلك الس

 3..واملراد أنه ال جيوز للمكلَّف أن يفعل إاّل الطاعة أو املباخ 
، فقد يقع يف الدنيوية اشكل فوضوي  أن من كان يتاجر يف أعمالهو       

احملذور ، كما لو كان مثال يسرق وشطحا  الاحملذور والسيت ، وقد يقع يف 
سه أساعمل حرام وهو  ، ومسبها اسيئة ويتصدق اها ومسبها اعشرة أمثال

،  ةم الكبرياثع اهلل فيقع يف دائرة احلرام واآل، ويتصور اأنه يتاجر موتوجهاته 
 .. اشطحا  القياس اإلهليالشرع أو الفقه او لك االسرقة وتالعبه 

                                                 
 
/ لبنان  –بيروت / دار الجيل / 6 ج - 8مج / تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم / شرح نهج البالغة / ابن أبي الحديد  - 

 . 04 ص /  996 /  2ط
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جيمع التمييز اني اليسري والكثري ، وما يتوجه مبهرياته ومن جانب آخر         
 : حنو النمو والتنمية ، يظهر عند

 ( !َيِسرٍي أأْنَم  ِمْن كأِثرٍي  َوُربَّ )
 :وانظرة جانبية ، كمكن تبيان  لك اني        
  لكنه ال مسن إدارتها وتنظيمها وتنميتها من األموال تاجر كملك الكثري ،

 ..، وال مسن املنافسة املنتهة املستدامة ، فيشتت أمواله اشكل مشروع 

 لكنه مسن الدراية واإلدارة  ، من األموال تاجر آخر كملك القليل
الفر  مواقع مسن اختيار وواملنافسة املنتهة املستدامة ، والتنظيم 

 ..املناسبة اليت ال تشتت ما كمتلكه من أموال االتحديا  العبثية 
ما ينطبق عل  ما ُيقدمه اإلنسان من خري كثري  الن  املبار  ؛ منومضمون       

، فما نفع أحسن اليهم ، فيمحق كل اخلريا   وصدقا  ويعقبها اأ ًى للذين
 .. مما يعمله من اخلري الكثري

 : كقوله تبار  وتعا        
 (  ٌسورة البقرة( 623)قَوهلٌ َ اهرُْفٌ ْ َ غسِْر ةٌ خ َهرٌ َِنه ح د قَةٍ ي  سع اُل ا أَذَى ْ اللَُُّ غَنِيٌّ ح لَِم 

  ( ُِلُوا ح د قَاتِكُمه بَّالسم نِّ ْ السأَذَى تَالَّذِي يُنهِْقُ َ الَُُ رَّئَاء  النَّاسَّ ْ لَا يُؤهَِنُ ي ا أَيُّل ا الَّذِين  آََ نُوا لَا تُعه

دِرُْن  َ لَك بَّاللَُِّ ْ السَ وهمَّ السآَخِرَّ فَم ثَلُُُ تَم ثَلَّ ح ْسو انٍ َ لََهُِ تُر ابٌ فَأَح اب ُُ ْ ابَّلٌ فَ َر تَُُ ح لسداا لَا ي قس

 .. سورة البقرة  (624)تًَ عُوا ْ اللَُُّ لَا ي لهدِي السقَوهم  السكَافِرَّين  ش يهءٍ َِمَّا 

ما يرتتب عمل اخلري والِبّر ، دون املساس ِامعادلة حفظ كرامة طريف عند و      
 :يكون ،  قوقحمن 
ِقُون  أََهو الَلُمه فِي َ عََّلَّ اللَُِّ تَم ثَلَّ ح عَّةٍ  )      ُ َ ثَلُ الَّذِين  يُنْه أََسع  َله َ عهع  َ ن ابَّلَ فِي تُلِّ َُنهعُلَةٍ َِئَةُ ح عَّةٍ ْ اللَُّ

 .. سورة البقرة  (628)يُضَاَِفُ لِم نه ي ش اءُ ْ اللَُُّ ْ اَِعٌ َ لَِمٌ 

نقـاوة الفكـر والنفـس ، ليطااـق الفعـل إسرتاتيهية  انات، مما يتوجب وهنـا         
 .. الكثري ، ويتحقق االيسريخبريب القويم 
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والاد للعالقا  اإلنسانية ما كمدها ويدعمها ويصونها ويستدكمها ، كما هو        
التكافل  املادي وغري املادي والنفسي ، ومنه ما يتمثل يفعليه ما يتعلق االداعم 

ما مقق منه ، ووالتعاون االجتماعي ، يتكفلها شخو  ومؤسسا   نوالضما
 ..وكرامة اإلنسان اإلشباع  –تكامل مفصلية احلاجة 

قضات احلوائج وتزكية األموال واألنفـس  اهذا شهع اإلسالم عل و      
الذي اإلجتماعي  التضامـن والتكافـل، وااـط أو التماسـك اإلجتماعـي والرت

ك يف الدين أو ة وتطبيقا  إنسانية ، إما أخ ل، وحتقيق فكريصون كرامة الناس 
نظري لك يف اخللق ، وما حتققه من عالقا  وأخالقيا  هلا عظيم النمو يف كل 

 ..جماال  احلياة 
 ( ال َخْيَر ِفي ُمِعنٍي َمِهنٍي )و 

 بتقرُّ ال اممهو وال همع أخالقية العطات اني اإلعانة واإلهانة واإل الل ، و        
ي املهانة حّول اإلعانة ا  املهانة ، اشّقتتاأْن  نيةالقيم وال اإلنسا األخالق وال

، وعل  كل املستويا  امُلِعينة وامُلعانة ، كأفراد أو جمتمعا   ملادية وغري املاديةا
 ..أو دول ، كما مصل من جّرات اإلعانة اإل الل والتبعية واإلستغالل 

م ، لكون اإلسال اهيقرُّ ال اليتانية إنس وعاملنا يعج اهذب النما ج الال       
دين إنسانية وحمبة وحتسس إنساني مبين عل  سالمة الفكر وسوي اإلسالم 

التشهيع عل  نشر وتنمية وتطوير ما يتوجه اه من و ،النفس وقويم السلو  
وتنويع ثقافة العطات املستدام يف كل شيت ، حلماية اإلنسان واإلنسانية ، ومحاية 

 ..مستقبله احلضاري 
، ، وتنمية صدق النية والبنات الثقايف هلا يسبق العمل النية لذا جيب أن         

 ، وال النفس القائمةاناتا  سوي و، والنية مبنية عل  أساس الفكر القويم 
يشرتط فقط أْن يقوم ااإلقدام عل  اخلري وعمل اخلري ، وإ ا تشهيع اآلخرين 
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ب داخل األنفس ب وإعانتهم وترويضهم أو تدريبهم عليه إل اتب وتطورإجنازعل  
 .. اإلنسانيةوالبيئة 
آَي اتِ لِقَوهمٍ ْ السع لَدُ الََُِّّبُ ي خسرُجُ ََع اتُُُ بَّإَّذسنَّ ر بُِِّ ْ الَّذِي خ عُث  لَا ي خسرُجُ لَّلَّا ََكِداا تَذَلِك  َُص رِّفُ الس )       

  . سورة األعراف ( 58)ي شهكُرُْن  

مهما حاول أن ُيصوِّر نفسه من يعطيه ،  ال كمكن لفاقد الشيت أنوكذلك        
 .. ، والفارق كبري اني الشكل واملضمونأهل اخلري 

؛ لكون العالقا  اإلنسانية والتعاون ( ال َخْيَر ِفي ُمِعنٍي َمِهنٍي  ) كذلك ؛و        
، وما ممله من استقامة  ، متاج إ  استقامة مصدر املعنيعل  المِّ والتقوى 
اعدة اإلنسانية ، فكار ، فال كمكن أن يؤدي مهام املسخة األالشخصية ورسا

 .. املنحرف والفاقد ألاسط مؤشرا  العطات
ومقوما  مع الصديق أو الشك ال جيتمع الظن أما يف العالقا  ، ف      

الظن ، ملا يفقدب من خاصية ومسة وفلسفة الصداقة القائمة عل  حسن الصداقة 
 :، واهذا النية والتصور و

 ( َوال ِفي َصِديٍق ظأِننٍي )
لكون الصداقة  ون ،مبا متليه الظنوال كمكن أن تقوم للعالقا  قائمة        

يعكر تقدِّمة وأسس انات العالقا  اإلنسانية ، وأخطر ما املرحلة امل، وسالمتها 
 ..الصديق الصداقة والعالقا  ، هو الشك واالتهام لسلو   –الشخصية  صفو
روخ التسام  ثقافة أن جيعل ُيريد من املسلم أو اإلنسان ،  اإلسالمو      

 ..سبيل تبادل الشعور وتطبيقاتها 
أن يأخذ قول أخيه ومما حتتاج العالقا  ، ترويط النفس والسلو  عل          
ل األقوال مبا ، وال يؤوِّّمن صدق النية اًل َمْحعل  سبعني َم أو اإلنسان املسلم
التوجُّه ال يكون  ومتاسك اجملتمع ،ية نسانأُلخّوة اإلا وحقيقة رصانة لُّ ا
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وصدق سن الظن حُب ا مفعمةاروخ كلُّه االعالقا  ، والسيما الصداقة منها ،
  ..الشعور اإلنساني املتبادل 

       ،تكون الصداقة احلقيقية صدوقة اشكل متبادل وواض  واهذا جيب أن        
 زوال الصداقة واحملبة احلميمة فة ازواهلااملوقو املصا  قياس عن واالاتعاد

تتحول  ، اليت سرعان ما والخري يف مثل هذب الصداقة، ة انتائهها السلبية ااملشو
، ورمبا صراع البغضات والعداوة ووالالشك والريبة فهوة يناقضها ، ا ا  ما

 ..ضحايا الالعنف و
نفسية واجتماعية : منها عّدة الظن يأخذ أاعاد جدير االذكر ؛ أن و       

كمكن التعرف عليها من خالل تغيُّر الرأي ا  رأي آخر ، من جّرات  ،وأخالقية 
 ..اهاب صديقه  صديقيل ، وعدم اإلستقرار النفسي للالتأوسلبية عدم الثقة و

 :وورد يف الكتاب العزيز         
ُوا ْ لَا ي غس َبه ب اهضُكُمه ي ا أَيُّل ا الَّذِين  آََ نُوا اجه َنِعُوا تَثِرياا َِ )        ًَّ ن  الظَّنِّ لَّنَّ ب اهض  الظَّنِّ لَّثسمٌ ْ لَا تَجً 

 (86)حَِمٌ ب اهضَا أَيُحِبُّ أَح دُتُمه أَنه ي أستُلَ لَحهم  أَخَُِِ َ َه َا فَكَرَّهه ُمُوهُ ْ اتَّقُوا اللَُّ  لَّنَّ اللَُّ  تَوَّابٌ ر 

 ..  سورة احلهرا 
الدال عل  الرأي الذاتي القائم عل  وهو عند الفالسفة ؛  ف تلالظن و       

اتداًت من الوهم حت  ااإلدرا  احلي ، مما يدل عل  ظالل املعاني لإلدرا  ، 
الرأي املشرت  اني عامة الناس ، وهو معرفة أدن  من اليقني الذي متمل الشك 

ل اتقاد الراج  مع احتموأيضا هو اإلع ، علموال يصل إ  مستوى ال
 3..النقيط

يف تعامله ووسطيًا يكون ليِّنًا  وكذلك يتطلب من اإلنسان أن ُيساهل ، أو      
 .. الفكر استقامة منالئم تيو يتوافق مع احلياة ، ومبا

 ورة البقرةس/  392من اآلية (   يُرَّيدُ اللَُُّ بَّكُمُ السًَُهر  ْ لَا يُرَّيدُ بَّكُمُ الساًُهر   )

                                                 
 
 . 83ص /   المصدر نفسه ( /المعروف بالسيد ال ريا ) أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني : راجع مثاًل  - 
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ن تضرُّ م تضّر ااإلنسان وال بين عل  اأُلصول القوكمة اليت الامل؛ واليسر        
اإلسهام  مستوىلتحقق  نسياايةاا، وتنساق  بيئةمن البشر وال حولههم 

اإلصالحي والبنائي ، اشكل يواكب كل تطور حضاري ، واستثمر الفر  
 :  اإلمام ه قولتضمنا يمموهذا  ..املستدامة اذكات 

 ( ا َ لَّ لأكأ قأُعوُدُبَساِهِل الدَّْهَر َم )
ما وواختا  قرار موقف اختيار واملساهلة أو املالينة أو املساحمة ، متييز و       

استيعاااته البالغة  مدى لإلنسان ، واالمتداد التكامليسلو  ، يناسبه من 
وتوجهاته يف العالقا  والسعي اجلميل ، واهاهاته وقدراته ودوافعه وحوافزب ، 

اعلية وما مل اه من ظروف وما يتطلبه من همة وإرادة  ومرونة وفالزمان عند 
 ..املكوث والصم واجملالدة وانسياق انسيااي ، وثباته ا

عمقها النفسي واإلنساني ، املنتهة اليت تصون كرامة اإلنسان ، وللقناعة        
من شأنه  توجهجتماعي ، وهلا اعليها من استقرات وانات ومتاسك  وما يرتتب

توقعا   الشخ  من اإلقدام عل  املخاطرة والتضحية مبا كمتلكه مقاال محاية
كما لو دفع ، واملنافسة يف جوٍّ يشواه الطمع واملخاطرة  يرجو أكثر منه امل عبثية

مبركب يف أمواج عاتيه ، أو جّو يشواه احلرب اني الدول ، لتحقيق أقص  
 :   اإلمام قالو ..رواخ يفقد املركب واألموال واأل األرااخ ، واهذا قد

 ( َوال ُتَخاِطْر ِاَشْيٍت َرَجاَت أأْكَثَر ِمْنُه )
صر النظر أو عدم اإلملام ق املخاطرة هنا سبيل للهال  االطمع أو لكون       
 ... ااملزمع خوضه ةطنشأو األ ثيا  األعماليحب

 : اقوله   اإلمام حذركذلك و        
 ( ِاكأ َمِطيَُّة اللََّهاِجَوِإيَّا أ أأْن َتْهَمَ   )

عل  اعتبار ما يغلب من خصوما  ، هعل الشخ  خارجا عل  عقله ،         
 .. وقد يقع يف احملذور وما هو ضار ، ثم التمادي يف اخلصومة والعناد 
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واحلث عل  ، خالقي اإلجتماعي واأل املضمونقول املبار  ، مما ممل الو       
، اداًل من أن تغلب ومحاية احلقوق م والعقالنية ، سلال منهجالوعي ، واتباع 

 ..وتستعصي وتتمادى يف العناد واخلصومة والعدات 
 :  اإلمام نسانية اإلجتماعية املتمثلة اقولودرس آخر ؛ للعالقا  اإل        

 ( ْحِمْل َنْفَسكأ ِمْن أأِخيكأ ِعْنَد َصْرِمِه َعلأ  الصِّلأِةا )
ِه ؛ قطيعته ، واألخ أو األخو ؛ أكثر ما يستعمل للداللة عل  وتعين َصْرِم        

اأُلسرة الواحدة ، ولألصدقات ، واألخ من األسرة ألب وأم ، أو من أحدهما ،  
والصداقة أخوة من نوع آخر وهي عاطفة مكتسبة متبادلة تقوم عل  ضرب من 

واملشارب ، اإلختيـار والتفضيـل ، منشـؤها التعاطـف واملشـاركة يف امليول 
وحقيقة الصداقة اريئة اذاتها ، واال غرض أو مصلحة ؛ ألن الصداقة ا ا كانت 

 ..يكون ازواهلا تزول الصداقة وفق املصا  سعل  
اد من أن يتصف الصديق االصدوق ، والعالقة ُتبن  عل  أساس وال       

اق مايف ومتبادلة ، ويتطا مكتسبة إنسانية اإلختيار والتفضيل ، وتكون عاطفة
ه وما جيري عل  لسانه يظهر عل  قسما  وجهه ، وماينطق دواخله مع ما

 ..سلوكه وأفعاله  يرتههو
ويتوجب اكال الصفتني من اأُلخّوة ، أن يلزم اإلنسان عل  الصلة حت         

 .. أو األخ الصديق ؛من أخيه االنسان القطيعة وإن لقي 
َوِعْنَد ُجُموِدِب َعلأ  اْلَبْذِل ، َوِعْنَد  ،طأف َواْلُمقأاَرَاِة َوِعْنَد ُصُدوِدِب َعلأ  اللَّ )       

َحتَّ   َوِعْنَد ُجْرِمِه َعلأ  اْلُعْذِر ، َتَباُعِدِب َعلأ  الدُُّنوِّ ، َوِعْنَد ِشدَِّتِه َعلأ  اللِّنِي ،
 .(  كأأأنَّكأ لأُه َعْبٌد ، َوكأأأنَُّه ُ و ِنْعَمٍة َعلأْيكأ

صفا  الصديق الصدوق واألخ املتقدم  كرب ، مبالحظة  وشرط كل      
 : الوقائي التحذير 
 ( أأْو أأْن َتْفَعلأُه ِاَغْيِر أأْهِلِه َوِإيَّا أ أأْن َتَضَع َ ِلكأ ِفي غأْيِر َمْوِضِعِه ، )
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، وفلسفتها الرتاوية الصال  والعالقا  اإلنسانية العميقة  هذب قمممن و       
 ما يعا ، و رصنيالجتماعي التماسك اوال تفاهمالتبين من وما ، االجتماعية 

 ةاراحملا كل املشاكل املتمثلة ؛ مبقاالة القطيعة االوصل ، واإلمتناع عن خمالفته
 :، ومن مضامني  لك ، كمكن وضع املخطط املبسط اآلتي سلوب التواصل وأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النيةاستشراف العالقا  اإلنسانية العقيبني (  32) خمطط 
 

،  برِّيق ماو وما كميزالعالقا  لطف والتفاهم ورفق الصدود ؛ الومقاال       
املشرت   تعاونالو األخوية اإلنسانية واصراألعل   ةؤثرامل ةعيالقطللحيلولة دون 

 ..صعواا  احلياة معاجلة و
اصماته  له يكون القدوة حينما، اإلجيااي أو السليب  ويظهر التحسس      
 الشخ ُيقتدى اوالسيما حينما وما كماثلهما ، يف الفكر والثقافة  رةاملؤث

قيم ااملؤثر  الكاريزمي والعمق، وحراكه اإلعالمي  واسلوكياته وأفعاله
 .. قياديال أو السياسيأو  االجتماعي قعوأو املاملنصب شاغل وأخالقيا  

 املوقع األزمة

 لةاملشك

املعلومة 
 والفكرة

 الزمان

 البيئة اخلارجية 

 

 البيئة الداخلية

 االستشراف الوقاية

 املعاجلة

 االستشراق

الغاية 
 واهلدف

الر ية 
 والرسالة

 

 التفاهم املوقف

 الصال 

العالقا  
 اإلنسانية
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واذل ما ، اللني واملرونة افضاًل عن وجوب مقاالة البخل األخالقي ،        
، ومقاالة التباعد االتقرب ؛  جفات يواجه من وماتذليل الصعاب اذله لكمكن 

 ..مبسافة الكلمة الطيبة والتفاهم 
 ستوىع ا  املهسد هذا التواضتي ، ومامقاالة التعالي االتواضع ومنه        

كأنه صاحب النعمة وجبعله  عمق العالئقي، وحت  يصل ال هيتعومبوض املفهوم
له اعد الغفلة ،  ه ، فلو كانت أحاسيسه قد استغفلها االتعالي ، ستعودعلي

 ..األخوة ولمحبة ل سبياًلر اعتذتخذ االلي كإنسان ،
مقااله  للحفاظ عل  اأُلخوة والصداقة ، السلو  اإلنساني وتواضع الهذا ا       

مل يكن ن خالقي العظيم مع َممن اتباع هذا السلو  األالتحذير ا ما يتم التوجه
حسن النية و هذب املساعيومل يقدر ، األخالق ضعفا  َمن يعدو، له  أهاًل

 .. واملودة
عالقة إنسانية جمردة من املصـا  ، وترتقـي اأخالقيـة     دومن الصعواة أن ه       

 ..األصعب التفريط اها أو تعويضها  منعند تواجدها ومستمدا  الصداقة ، و
ال َتتَِّخَذنَّ َعُدوَّ َصـِديِقكأ َصـِديقًا    )داقة واألخوة ، من ااب الوفات للصلذا        

 .(  ِبيَحًةأأَخا أ النَِّصيَحةأ ، َحَسَنًة كأاَنْت أأْو قأ ْمَحْطاَو فأُتَعاِدَي َصِديقأكأ ،
بيِّـت  النهي عن اختا  عدّو الصـديق صـديقا ، ملـا قـد يُ    فلسفة وإسرتاتيهية و       

يقه وما قد جيمع من معلوما  عن الصديق من صد،  ُأمور معينة تضر االطرفني
يكـون   ، أو مـا  تهـا ُيضـعف مـن قو   أو مـا  ،ة قايتخذها كعصا يضرب اهـا الصـد  ل

ممـا قـد يتحـول اـذلك ا  معـاداة      ضـاغط علـ  الصـديق ، ومـا إ   لـك      عامل 
 ..؛ ضعفه وقوته  الكثري من مواطنيخسر الصديق الذي يعرف عنه الصديق ، ف

 قد العون والقوة والسند ، ويستبدهلا اصداقة غـري متوازنـة وغـري   يفاهذا و        
صــفو العالقــة مــع الصــديق احلقيقــي ،   ثر علــ عقالنيــة وغــري مناســبة ، ممــا يــؤ 

ومضاعفة اإلنعكاسا  السلبية ، وقد ُيفقد مصداقيته أمام اآلخـرين وَمـْن مـيط    
رين ، اسبب أو اه ، ملا ينتقي ويتحول من صديق إ  آخر له صفة العداوة ااآلخ
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دون سبب ، وهذا اليعين أن ال يقيم نوع من العالقة اينـه واـني عـدوِّ صـديقه ،     
 ..كاشفة األسرار اليت تضر ااجلميع لكنه ال جيعلها ترتق  إ  الصداقة وم

ــة   أمــن جمتمعــي –نفســي  داعــموهــو         لتواصــل روخ اأُلخــوة وقــوة ومحاي
وهـذا ينطبـق حتـ  علـ      ، جتماعي الطرفني من الضعف والصراع والتفكك اإل

طلــب مــن عالقــا   أعلــ  املســتويا  ويتعــداب إ  اجملتمعــا  والــدول ، ومــا يت  
 ..متوازنة ومدروسة 

ــفأة الصــداقة          ــة   وِص ــا  الدولي ــني الشــعوب ، والعالق ــا  ا ، تأخــذ خطورته
 .. اني األفراد ، وأوسع وأدق مبفرداتها عليه دها وعمقها ، أكم مما تكون يوتعق
  ، هـو النصـ  اـني الصـديق وصـديقه    إنسـانية   قيممن عليه ارز ما يكون وأ        

 ..مرآة الصديق حماكي و، لكون الصديق التعليمي  والتقويموالتعلم والرتاية 
تحمـل الصـديق أقصـ  نقـد     ي، واحملاكيـة  الدقة واملكاشـفة   املتناهية وللعالقة      

 ..ومن والديه ال يتحمله من أخيه  ، قد هصديقيوجهه له 
، ومن اة الذا فاأُلخوة مع الصداقة ترق  إ  مراتب أعل  وأنق  روحيا وقر      

 :   اإلمام قولترهانها النصيحة ودقتها ، وهو مضمون من مضامني 
 ( ِبيَحةًًأأَخا أ النَِّصيَحةأ ، َحَسَنًة كأاَنْت أأْو قأ ْمَحْطاَو )

أو اخلال  منه ،  ، يشواه شيت  الطه كل شيت خل  حت  ال :واحمْلُط        
واهذا يتوجب أن  ل  األخ أو الصديق ألخيـه يف النصـيحة الـيت هـي نقـيط      
الغش ، وهي الدعوة إ  ما فيه الصالخ ، والنهي عن كل ما فيـه مـن الفسـاد ،    

، ةأحسنه ويقي نفسه من قبيحة أو سيئوايان ما هو احلسن وما هو القبي  ، ليتبع 
أو مـا يصـدر عنـه    دوق ، واألخ املـانع املنيـع لكـل مـا يضـر أخـاب       ق الصـ فالصدي

 .. فُيسيت لسمعته ويضرب ويضر اآلخرين 
فمن مسا  املؤمن املبدئية ، أن مب ألخيه ما مب لنفسه ، ويكرب ألخيه         

 .. ما يكرب لنفسه ، فريشدب ملا ينفع وينتفع ، ومذرب مما َيضُّر وُيضِّر 
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هــو مــا ممــي الفــرد واجملتمــع مــن   ، اإلجتمــاعي اآلخــر  ضــمونوهــذا امل        
وهـدر الطاقـا  اإلنسـانية ، ومـا يلحـق مـن       والصـراعا   اإلحنرافا  والتفكـك  

 ..احملمودة غري العواقب غري السليمة أو 
وتتكامل هذب الصورة اإلنسانية ، وقوة الشخصية وثباتها ، ومحايتهـا مـن           

 مستوى ما يولدب منوعل  اجملتمع من إفرازا  ،  يعكسهالصراع النفسي ، وما 
املطاولة والصم ، ومـا  تـم ااملشـاكل احمليطـة اـه ، وكيفيـة التـأني يف جمااهتهـا ،         
ووضع احللول االتفاهم واحلوار ، ال االصراع والضحايا ، وهو ما يتطلب النظر 

 :   اإلمام وفق قولعل  لألمور 
 ( َوال أألأذَّ َمَغبًَّة ،ي لأْم أأَر ُجْرَعًة أأْحلأ  ِمْنَها َعاِقَبًة َوَتَهرَِّع اْلَغْيظأ فأِإنِّ )
الرتويــط النفســي وانــات قــوة  ؛ ارنــامج تراــوي يســهم يف وهــو ممــا يتضــمن       

، وألفضـل عـالج للمشـاكل ،     يكون أهـون الشـر  وتهذيبها ، ومنه ما الشخصية 
 يواجهه االصـم وكظـم الغـيظ،   واأفضل النتائج وسيادة اخلري عل  مطاولته ، ملا 

ــا   وجعــل اإلرادة املوضــوعية، أو هــرع الغــيظ  فــوق اإلرادة الذاتيــة وتــأثري األن
عليها ، واه مافظ عل  متاسك الشخصية ومتاسك احمليط الذي يتعامل معه عل  
أساس قوة األخالق ، ال عل  أساس استضعاف األخالق واستضعاف املتعامل 

 ..تفاهم والروية وفقها ااملهادنة والعل  
  النفس ، وردود الفعل الكامنة ولذا هرع الغيظ ومرارة  لك التهرع عل        

ال تعادل العاقبة أو النتـائج العظيمـة ، علـ  الصـعيد الشخصـي واإلجتمـاعي ،       
املادي منه وغري املادي والنفسي والبشري ، فتتحول تلك املرارة اعاقبتها احلسنة 

  األحلـ  واأللـذ مبـا يصـل إليـه الطعـم الروحـي والنفسـي         الرائعة واإلنسـانية إ 
 ..واستقرارهما 

املوقـف العـاطفي واإلنفعـالي الـذي يتميـز ؛       دوالغيظ ؛ يف علم النفس ؛ يع       
وعرقلـة أمـر معـني     إلستيات منه ، اسبب موقف معنيااحلقد عل  أحد األفراد وا

قااـل مـا ُيعيـق مصـا  أو     يلحق الضـرر ، فهـو ؛ أي الغـيظ ، يتولـد يف الـنفس م     
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أنشطة معينة ، وقد يتولد من جـّرات تصـور اـأن املعـين اـاألمر هـو املسـبب هلـذب         
 .. العرقلة 
وقــد جيســد هــذا الغــيظ مــا يقاالــه مــن ارتكــاب محاقــا  منظــورة وغــري            

 .. منظورة ، إلحلاق الضرر ااآلخرين وحت  تتعدى اسلوكها إ  الالعقالنية 
ــذا فك         ــع املســـتوى الثقـــايف    لـ ــك الشخصـــية  لمـــا ارتفـ ــوعي ومتاسـ ، والـ

تصـف الشـخ  اكظـم الغـيظ ،     اواإلستيعاب من جـرات سـعة اإلدرا  ، كلمـا    
ــي      ــوات والعــالج العقالن ــة اإلحت ــه ، للوصــول إ  مرحل ــرغم مــن مرارت ــ  ال عل
الرشيد واحلليم ، واحليلولة دون وقـوع أي شـكل مـن أشـكال الضـحايا وهـدر       

 .. لصراعا  املريرةالطاقا  وخلق ا
وكما مصل من هرُّع املريط ملرارة الدوات لعالجه ، والوصول ا  حالوة        

مـن لذيـذ   وتعـا   ولذة الشفات والصحة اهلانئة ، والتمتـع مبـا أحـّل اهلل سـبحانه     
واحليلولـة دون اإلضـرار    ، كذلك ملتهرِّع هذا اإلنفعال وكظمه ،العيش واحلياة 

العـدواني  اإلنتقـام  سـلو   الغضـب الشـديد و  لوقوع يف دّوامة من جرات الغيظ وا
 .. اجملسِّد له ، والتعهل يف اختا  القرارا  

احلسـنة ، وكمـا    ، حالوة النتيهة وعواقبهاللمرارة ويكون للمتأنِّي املتهرِّع        
  …إلمتحان ، هو النهاخ والتفوقالو كانت مكافأة تعب 

و َمـن  الكـافر والعاصـي الغـيظ، واملـؤمن هـ      قـرين  ويف القرآن الكريم يظهر       
 ..اجلنة  الغيظ قبل دخوله اإلنسان مننتزع ُيو اكظم الغيظ يف حياته ، يقرتن

ســلو  الســتيعاب هــو يف العالقــا  اإلنســانية ، واملرونــة الذكيــة اللِّــني أمــا        
ة كمكـن إمتصـا  شـّدة اإلسـات    ومـن الغلظـة أو اخلشـونة ،    نوع  فيه موقف معني

  .. سلوب مناسب من اللنيأا
 ْ اَهه َغسِْره  فَعَّم ا ر حهم ةٍ َِن  اللَُِّ لِنهل  لَلُمه ْ لَوه تُنهل  فَظًّا غَلَِظَ السقَلسبَّ لَاَسَْضُّوا َِنه ح وهلِك  فَاَهفُ َ هنهلُمه  )      

 .آل عمران  (852)نَّ اللَُّ  يُحِبُّ السمُ َو تِّلِني  لَلُمه ْ ش اَّْرههُمه فِي السأََهرَّ فَإَّذَا َ ز َهل  فَ َو تَّلس َ لَك اللَُِّ لَّ
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تَأَََّهُُ ْ لِهيٌّ ح مِهَمٌ    ْ لَا تًَه َوَّي السحً  ن ةُ ْ لَا الًََِّّئَةُ ادهفَعه بَّالَّ ِي هِي  أَحًه نُ فَإَّذَا الَّذِي ب َهن ك  ْ ب َهن ُُ َ هد اْ ةٌ   )       

 .سورة فصلت ( 34)

 :   اإلمام ليقوالتوجه واهذا        
 ( فأِإنَُّه ُيوِشُك أأْن َيِلنَي لأكأ ، َوِلْن ِلَمْن غأالأظأكأ )

الذكية اهلادفة حلماية اإلنسان وما ميط اه ، مبا مملـه مـن فكـر    والعالقا        
 ..وامتداداتها النفسية واحلراكية 

 خالقــيالتـوازني األ  نطبــاعالفمرونـة الكلمـة والفعــل أو السـلو  ، يعطـي ا           
عم اآلخر للتقارب وتقليل فهـوة اخلالفـا    امن شأنه أن يكون الد الذي ورااحمل

ط عنـه  يعـو التن ُخلـُق التعصب والتشـنج ، و عد فيه عتب، انتائج أفضل وأعمق 
، والوصــول إ  مــا ُيرضــي هيــع األطــراف ،   اورةاســلو  تبــادل اآلرات واحملــ

نـاحر اـني األطـراف ، وفسـ      والت ا أوعل  أقل تقدير ، اإلاتعـاد عـن الصـراع   
تفهـم اعضـهم   اقنـاة وصـلها   و ، اجملال لسماع األطراف ، اعضهم للبعط اآلخر

كــل الــبعط ، للوصــول إ  نقطــة االلتقــات والتــوازن واملــودة ، وهــو مــا يشــمل  
 .. حت  الدول والشعوباملستويا  و

وتفهـم  مبتااعـة   ، من الطرف اآلخـر  ا واداية عالج مشكلة خشونة العالق        
خلفيا  وأسباب الِغلــْظة يف السـلو  ، ومقاالـة هـذب اخلشـونة يف التعامـل ، مـا        

مـع مواكبـة  لـك مبـدِّ جسـور التفـاهم ،        ، يالئمها أو يناسبها مـن اللـني املبـدئي   
ــا احلســنة ، ممــا قــد ي وإاــ رد فعــل وإعــادة النظــر لــدى اخلصــم يف   ولــددات النواي

ايـة لتقـارب األنفـس واآلرات ، فيتحـول     وقد يصـب  اد  سلوكياته ، الغري ممرة ،
 .. شيئا فشيئا اني اجلذب والعطات

ــدات            ــه اات ــه اإلنســان ألخيــه اإلنســان ، لكون ــة كــبرية يتقــدم ا وللفضــل أهمي
 .. إحسان اال ِعّلة ، واستعداد وتقديم عمل أوفعل يتصف ااخلري 
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يتهاوز احلدود االحاطة أو منع سلو  العدو من أن  وما يكون اإلمسا  أو      
علـ  العــدو ،   املالئـم الــذكي  فضـل اااتــدات ال يكـون الرتكـاب العمـل الضــار ،   

ااإلحسان ، وتعبيد الطريق وتذليل الصعاب ، وإادات ُحسن  اورةليفت  ااب احمل
 ..النية وكل ما مقن الدمات االيت هي أحسن 

وآليــة فعليــه وإ ا كــان هنــا  التعــالي أو التكبُّــر ، فســيكون عامــل مســاعد          
للتخفيف من وطأته ، واهـذا فإمـا أن يسـهم مبنـع العـدو مـن ارتكـاب اإلعتـدات         
نفســّيًا وأخالقيــًا ، فيضــعف وحــدة الــرأي ااإلعتــدات ، أو نــوع مــن احلمايــة مــن  

 ..إعادة النظر مبواقفه العدوانية  شرور العدو ، أو جيعل العدو يف
خال  إاّل االعدوان ، سيهعله أمام ويف حالة تصور العدو اأنه المنفذ وال        

طريـق آخـر اـديل ممـي طاقاتـه مـن اهلـدر وممتلكاتـه مـن          إعادة النظـر ، وأمـام   
هــدد الســالم اــني دولــتني ، التــدمري ، وخصوصــا وضــوخ  لــك يكــون حينمــا يت

 ..والسالم يد العون والتقارب  هما اـَِمدِّاحدإوتبادر 
 :   اإلمام علي قول هو مضمون منو       

 ( َوُخْذ َعلأ  َعُدوِّ أ ِااْلفأْضِل فأِإنَُّه أأْحلأ  الظَّفأَرْيِن )
مز إسـرتاتيهية التمييـز والتميـز واالختيـار واالختبـار ، وحـرا        مـا تـ  ومنـه         

ــا ظفــر االتقــارب إســرتاتيهية اجلغرافيــة الفكريــة ،  دون الصــراع أو احلــرب فإّم
ما يتطلبـه  ، و والقانونية ّهة الشرعيةإلقات احل أو، وهدر الطاقا  وسفك الدمات 

، وكـل   ا  الصـراع أو احلـرب   األمر اعد فرض، حت  وإن  الناسأمام العرف 
الظفر فـ ، واكل األحوال يتم اخلصام ،  تهوعمومي تهخصوصي مستوى عل  قدر

 ..واستدامة اناتب والغلبة للخري أو الفوز 
، عل  هنبها اإلسالم  اليت مثفهي من األمور أما القطيعة أو اهلهران ،        

 : إلنسانيا منهههقتضات الظروف القسرية ، فاويف حالة 
ْسَتْبِق لأُه ِمْن َنْفِسكأ َاِقيًَّة َيْرِجُع ِإلأْيَها ِإْن َاَدا لأـُه  اَوِإْن أأَرْدَ  قأِطيَعةأ أأِخيكأ فأ )        

 .(  َ ِلكأ َيْومًا َما



 232 

لة اني اإلنسان وإخيه اإلنسـان ، أمـا يف الـدين    العتبار اأُلخوة الواص و لك      
ــة أو اأُلســرية ، حتــتم   علــ  الشــخ   أو يف النســب ، وهــذب العالقــة اإلجتماعي

ن تعـذر  إ، والتفـاهم الكـريم   أشـكال  اـأي شـكل مـن     العالقـة  العاقل ، أن ُيبقي
 ..من العالقة حت  وإن كان الشيت اليسري  لك ، فالاد من إاقات 

ع هذا املبدأ ، ممل مضامينه منهج للعالقا  الدوليـة واجملتمعيـة   وعند اتسا       
اليت ال تغلق أاواب الصال  املستقبلية للعودة لطاولة التفاهم ، ومبنظور فلسـفة  
إسرتاتيهية العالقا  الدولية اليت حتـد مـن الصـراعا  واحلـروب املـدمرة اكـل       

َاِقيَّـًة  ) ا  من خـالل ؛  أشكاهلا ، وتتقارب االتعاون عل  هاوز املشاكل واألزم
 ..، دون احلاجة إ  سفك الدمات  ( َيْرِجُع ِإلأْيَها ِإْن َاَدا لأُه َ ِلكأ َيْومًا َما

  لك عل  الرغم منالشك ،  معرفة أدن  من اليقني ويتحمل هوفالظّن أما        
لراج  مـع احتمـال   اإلعتقاد ا الظن هو يضًاأوم ، ه ال يصل ا  مستوى العلإنف

 : واذاالنقيط ، 
 ( َوَمْن ظأنَّ ِاكأ َخْيرًا فأَصدِّْق ظأنَُّه )

عل  أسس وضوخ الر ية وثقافـة االسـتيعاب   واحملاكاة ويقوم هذا التعزيز         
إاّل مبقاالـة الظـن    وال يكون تصـديق الظـن اـاخلري   ، وإدارة الذا  وإدارة التغيري 
 ..  ةواصلمو السبل صالحام يقو عل والسري  احلسن ااألفعال أو األعمال ،

ــو اســتثمر اإلنســان           ــت ، القــول املبــار   اهــذمضــامني فل األنفــس  لتقوم
دون ارتكـاب املعاصـي أو مـا  ـلُّ     اداعم احملاكاة  تواألفكار والسلو  ، وحال

 .. انظام اجملتمع ، ال نظام احلياة إهاال 
اليسـري   هـو واحلـق   فهو نقيط الباطل ، وهعه حقوق وحقـاق ، احلق أما        

 ..التعامل معه مواقفه وشخوصه واخلفيف الثقيل ، مبحدد  املعّقد والعسري
إسم من أمسات اهلل احلسن  ، وما جات  األديان أساسا إاّل ااحلق ،  احلقو       

وما أراد  إاّل احلق ، ملا هو خري للبشـر وانتظـام حيـاتهم املاديـة وغـري املاديـة ،       
مـن كـان    دق والصـواب ، وأقـوى موقـف وأعظمـه    رف الصـ وااحلق ُيهتدى وُيع
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احلق  معه ، وااحلق تتوازن اأُلمور ويقاالـه الواجـب واإللتـزام ، وعلـ  الـرغم      
 ..الشخ   ظلهتلف أاعادب وما يتمتع امن أن احلق واحد فقد تتفاو  أو خت

تـه  ّدعهانـب ممـا   ذي يوضـع فيـه ، ف  لذا يأخذ اعدب ومفهومه من الوعات الـ         
احلـق واخلـري واجلمـال ، وهـي      ؛ القيم الثالث املتكونـة مـن   من حدوا ، لفلسفةا

، كما هو عند املثاليني  ستيعاااتهاا ليا ولكل مذهب أو مدرسة فلسفية ؛القيم الع
 .. احلكم التمييز وصفة عينية كامنة يف طبيعة األقوال ، واه يصب  

فها العقـل ا  األقـوال طبقـا    الصـفة الـيت يضـي    ؛ أو كما هو عنـد الطبيعـيني         
 ..  احلق ااختالف من يصدر احلكم تبنيواذا ي للظروف املتغرية ،

طااق  أما يف النظرية املعرفية فقد  هب أرسطو واملدرسيون ا  أن احلق ما       
الواقع ، وديكار  ومـن اتبعـه ، اعتـموب مـا يبعـث علـ  التسـليم اـه لوضـوحه          

 ..لعقلية ومتيزب ومطااقته للمبادىت ا
ــور   و        ــن منظ ــب م ــو األخــالق ؛  احلــق جبان ــد واملبــادىت   ه ــااق القواع ماط

 ..  3( اِطُلَباْل كأ إالََّوال ُيوِحَشنَّ، احلأقُّ  كأ إالَّال ُيْؤِنَسنَّ) ؛ ، لذا  األخالقية
وهذا اإلهتمام ااحلق اليزيـد علـ  مـا جـات  اـه الرسـالة احملمديـة وأوهلـا                

، ( عليهم السـالم  )م والسُّنـّة النبوية الشريفة وأقوال األئمة الكرام القرآن الكري
 :  ومنها قول أمري املؤمنني االمام علي 

تِّكأااًل َعلأ  َما َاْيَنكأ َوَاْيَنُه ، فأِإنَّـُه لأـْيَس لأـكأ ِاـأأٍخ     اَوال ُتِضيَعنَّ َحقَّ أأِخيكأ  )         
 .(  َمْن أأَضْعَت َحقَُّه

 ، وديـن  املعاملـة  احلـق ، وديـن   ديـن م ، واإلسال م أخو املسلمن املسلكول        
يتوّجب أن اليضيِّع الشخ  حـق  ، و استقامةة وكل حوالنصيالصدق واألمانة 

الوضـعي أو املكتسـب ،   أخيه ويرتكه ومل يعينه ، فإضاعة حق األخ ؛ الطبيعـي و 
 .. ضياع مسريةيدل عل  

                                                 
 
 . 88 ص / نهج البالغة   - 
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والتعاون املتواصل عل  هذا املنهج القويم  ، قإحقاق احل ترتجمفاالخوة          
انـود حقـوق   أن يكـون انـد مـن     وحـري اـالن  املبـار     ، الذي اليظلم فيه أحد

 .. اإلنسان احلقـّة ، الذي الُمناورة فيه وال ُمهادنة
 ونارااني اإلسـالم واألشـخا  الـذين مـ     مبوضوعية قولذا جيب أن نفرِّ        

  .. اإلسالم اإسم اإلسالم
لوحـدة اإلسـالم ووحـدة    مسـاعيهم  الـذين يواصـلون    واني رموز اإلسالم        
واملناداة اتواصل روخ اأُلخوة ، عـم إحقـاق احلـق    ، واأُلخوة اإلسالمية  الروخ

 ..وإزهاق الباطل ، اال تعصب وال مذهبية 
َمـْن أأَضـْعَت    فأِإنَّـُه لأـْيَس لأـكأ ِاـأأخٍ     )اأُلخوة اإلنسـانية ،  تطبيقا   وما أعمق        
هـا واألاعـاد املكملـة اـال     موقفهـا و زماندات احلقوق ألهلها ، مبكانهـا و ، اأ(  َحقَُّه

 ..نقيصة وال انتقا  
وتأتي احلقوق اإلنسانية اأُلسرية ، النواة اأُلو  للمهتمع ، الـيت اصـالحها         

ــات اأُلســري     ــذا يتطلــب اإلهتمــام االبن ــ  ُيصــل  اجملتمــع ، ول ــق التعل ــاهم وف ف
والتعــاون املثمــر واملســتمر واملتماســك ، وتواصــل محايــة الكــبري للصــغري ، مــن 
خمتلف األخطار املادية وغري املادية ، مبا فيها البنات األخالقي الكريم ، وااملتااعة 

 :   اإلمام علي واهذا يقول ..نسانية لتقويم األفكاروالسلو  ، اأساليب إ
 ( اْلَخْلِق ِاكأ َوال َيُكْن أأْهُلكأ أأْشقأ  )

امني ممــل مضــ منــه مــا  ، و ضــدُّ الســعادة :  ، اــالفت  الشَّــقاُت والشَّــقاوةُ        
 : تعلق جبوانب ومؤثرا  وضغوطا  ت

 .. العدواني لسلو ل النفس –انسياق الفكر وتهديدا  خطورة  -

 سرية ، ومنه إ األ –التأثري عل  انات الشخصية النفسية أسرية ؛ مستوى  -
األسـري ، ومسـتقبل تكـوين     وتهديد متاسك البنـات ، الكراهية التفكك و

، وتعدد أقطـاب   اتها ، وطبيعة دورة حياة األسرةاألسرة اجلديدة وعالق
 ..القرارا  األسرية وتوجها  الصراع األسري 



 235 

كالتـأثري السـليب علـ  العالقـا  اجملتمعيـة وعـدم االسـتهااة        ؛ اجتماعية  -
اجملتمعيـة   –د االسـرتاتيهيا  األسـرية   والتعاون والثقـة اـاآلخر ، وتهديـ   

 ..وانسيااياتها وتفاعالتها 

، وتــأثري  القــدرا ا الثقــةالســليم ، ومــدى  التــأثريا  علــ  انــات الفكــر  -
 ..املشاكل عل  توجها  التفكري واإلاداع 

 ، غري املتوازن والعالقا التعامل  أسلوبن ما تقدم  كرب ، فإ فضاًل عن         
الرتايـة  مسـتوى  اأسـاليب التفـاهم و  و لـك  ، احلقـد والصـراع    سـرة علـ  األ  ّرجي
 .. املشاكل حلآلية و

 قسوةاإلاتعاد عن القهر والالكلمة والفعل ، و، اعنف الالثقافة منه تعزيز و       
األسـرة   ضـد االقراـات ومـنهم   الشـدة  االاتعـاد عـن   وفرض ما هو غري معقول ، و

 ..الزوجة واألطفال ا؛ املتمثلة 
انـات   ، وسـالمة  احلقيقـي اإلنسـاني   اإلسـالم  حنو النظام األسري يف االهابو       

واجبا  اهاب اعضهم  ماأُلسرة واجملتمع ، فكما لكل فرد له حقوق ، أيضا عليه
واالتوجهـا   ،  الستتباب السالمة الصحية ؛ النفسية والعقلية واجلسديةالبعط 
 .. ةواملنطقي ةاألخالقي

ي اإلجتماعي لإلنسان ، وكيفية التعامل معه ، مبـا يوافـق   وللمحيط اخلارج       
عي الـواعي واملسـتوعب   موازين الشعور والالشعور ، والرغبة ابعـدها اإلجتمـا  

ــة لســالمة النســيج االجتمــاعي    ــة ، لــه األهمي مضــمونه ، وللعالقــا  االجتماعي
 :   اإلمام قول ضمن

 ( َوال َتْرغأَبنَّ ِفيَمْن َزِهَد َعْنكأ )
يتطلب اذلك إاّل حفظ مكانة وكرامة األطراف اعالقـاتهم ، وكمـا هـو     وال       

عليه القول املتحدد ااملوقف ، لكـل مقـام مقـال ، ولكـل صـديق منـال ، واـه ال        
واملـدى السـلوكي    ، النفسـية لألشـخا    لعداوة والبغضات ، ال املراعـاة تكون ا

 .. معني  اق فكراملرتتب عليه ، ضمن نط
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 ،اإلنسـانية العظيمـة    السـلوكي للعالقـا   والنظـام  دا هلـذا التـوازن   وامتدا        
 :    علي اإلمام قولي

 ( َوال َيُكوَننَّ أأُخو أ أأْقَوى َعلأ  قأِطيَعِتكأ ِمْنكأ َعلأ  ِصلأِتِه )
مـا تتقـدم القـوة    موقـع  وجس نبط مستوى القوة اـني القطيعـة والصـلة ، و          

ارتفع مستوى تتوجه اشكل طردي ، أي كلما  عل  القطيعة وعل  الصلة ، وما
ــالعكس ، أي كلمــا      ــوة الصــلة ، والعكــس ا ــوة القطيعــة ، ا فــط مســتوى ق ق

 ..ا فط مستوى قوة القطيعة ، ارتفع مستوى قوة الصلة 
ويتحكم الناس مبستويا  عالقـاتهم عـن طريـق السـيطرة علـ  كفـيت هـذب               

 ..املعادلة الدقيقة 
املقاالــة يف الِصــال  األخويــة الواعــدة التحسســية و املقاراــة بومــا أروع هــذ      

مبهتمع يكون يف توادِّب وترامحه كمثل اجلسد الواحد ، حينما تبدأ القطيعة مـن  
األخ ، سوات كان يف النسب أوالدين ، يتوجب إصالحها اقوة اأُلخـّوة ، حبيـث   

 ..ة الصلة ما ادر منه قوة القطيعة تتعدى قو
مــا يتطلبــه مــن ، و رتاجــع العالقــا  والفهــم املتبــادلعمــق عــالج لوهــو أ         
تتعقـد   غلوِّ املشكلة يف مهدها قبل أن تتطـور وتنمـو وتتعمـق وتتصـعب أو     عالج

اأُلمور ، وقبل أن يـدخل يف أجزائهـا وتفاصـيلها مـن يعقـدها ويـؤزِّم املشـكلة ،        
ا  نفسـية  ات ، ومـا يلحقـه مـن أزمـ    اقصد أو ادون قصـد ، ويعكِّـر صـفو األجـو    

 …جتماعية وأخالقيةاو
ماعيــة واالروحيــة  واســتكماال لقــوة حســن اخللــق يف العالقــا  اإلجت               

 :   اإلمام قولياإلنسانية ، 
 ( َوال َتُكوَننَّ َعلأ  اإلَساَتِة أأْقَوى ِمْنكأ َعلأ  اإلْحَساِن )

ــة الســااقة         ــا تظهــر املعادل ــة مــع وجــه آخــر للعالقــ  وهن ا  اإلنســانية املتكامل
ــيج االجتمـــاعي ، لتكـــون مـــوازين    االجتماعيـــة الـــيت تـــتحكم اتماســـك النسـ
ومستويا  القوة اني اإلساتة واإلحسان ، أي كلما ارتفع مستوى قـوة اإلسـاتة   
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كــان التباعــد اــني النــاس والتفرقــة والتفكــك االجتمــاعي والصــراع والعنــف ،   
النـاس ، وانبعـث التـواد    وكلما ارتفع مستوى قوة اإلحسـان كـان التقـارب اـني     

 ..والرتاحم واحملبة اني الناس 
سعة الصـدر والصـم واإلحـرتاز مـن اهلفـوا  ،      ما يسهم اه الوعي ووهو        

ــوة اإلحســان    ــاع ق ــة اإلســاتة    ، واإلاتعــاد عــن  اإلســاتة ، ااتب ــال يكــون مقاال ف
 ..ساتة اأقوى روحية من اإلحسان ااإلساتة ، ال إحباط اإل

القـا   للتصـدع يف الع  واجملتمعـي  عـي اجلم –أدق هذا العالج النفسـي   وما        
مــا يلــزم مــن  منــه ، وهــو اإلنســاني اشــريعته العظيمــة الســمحات ، و  النــاساــني 

ــالروخ اإلنســانية   ــة وأ ، والتمســك ا ــع أخالقي ــأعل  وأرف عمقهــا اواقــع الفعــل  ا
 .. األقوال املقتصرب عل ، وغري والتطبيقا  

لِهيٌّ ح مِهَمٌ   وَّي السحً  ن ةُ ْ لَا الًََِّّئَةُ ادهفَعه بَّالَّ ِي هِي  أَحًه نُ فَإَّذَا الَّذِي ب َهن ك  ْ ب َهن ُُ َ هد اْ ةٌ تَأَََّهُُ ْ   ْ لَا تًَه َ )       

  .سورة فصلت  (34)

ملواقف وسلوكيا  اعمقها العالجي و،  اهاشذاوتتواصل الوصايا العلوية        
 رتفـع س الطيبـة الـيت ت  نفـ س املريضة ، اعلـوِّ األ نفاألن شرور ع املبعدةخمتلفة ، و

 واهــذا يقــول ... ل الظلــم والباطــل منحــدرًا اشخوصــه االعــدل واحلــق فيتضــائ
 :  اإلمام
 ظألأَمــك ، فأِإنَّـُه َيْســَع  ِفـي َمَضــرَِّتِه َوَنْفِعــكأ ،   ْكُبـَرنَّ َعلأْيــكأ ُظْلـُم َمــنْ  َوال َي )       

 .(   أ أأْن َتُسوَتُبَولأْيَس َجَزاُت َمْن َسرَّ
وملـوث الفكـر    ، فلو مل يكن الظـامل صـغري الـنفس دنـّي الفعـل والسـلو              

سـيحقق لـه   ومريط األخالق ، ملا ظلم أخيه اإلنسان ، متصـورا أن ظلمـه هـذا    
 .. املكاسب والقوة

واهذا يتوجب  النفس ، –ومما يتضمن الن  املبار  ، وقاية ومعاجلة الفكر        
مـن  فيحـبط   علـ   اتـه ،  الظلم  هوِّلي ال ، من الناحية النفسية ، أن إلنسانعل  ا
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االصـم   ةيكون هو أكـم مطاولـ  و احلياة ، ه يفمشاقمواجهة ثقل عليه يو معنوياته
 ..واجملالدة والثبا  
ســورة ( 86)يههدُ الظَّههالِمِني  لَّلَّهها خً  ههاراا   ْ َُن ههزِّلُ َِههن  السقُههرهآَنَّ َ هها هُههو  شِههَْاءٌ ْ ر حهم ههةٌ لِلسمُههؤهَِنِني  ْ لَهها ي زَّ      )        

 .اإلسرات 
الطاقا  ويفكك يهدر ف، والعنف االعنف يكون معاجلة الظلم االظلم  الو        

ممـا جيعـل اإلنسـان يف    ، ويضعف ما أودعـه اهلل سـبحانه مـن خـري لـدى البشـرية       
 .. أعداتب قاالم ضعفموقف ال
فعـل يـؤزِّم املوقـف ، يـدل علـ  سـعة العقـل        عدم مقاالـة الظلـم ا  إن لذا ف        

، واألوســع عقــال حينمــا  والقــدرة علــ  معاجلــة وإدارة األزمــا   واإلســتيعاب 
 ..من الضعف واخللل االوعي ناس قف الظلم ااملودة ومحاية التو

الصــراع  اجهــه مــنيظلــم اآلخــرين قــد ظلــم نفســه مبــا يو ن َمــنأواالتأكيــد        
احتقار اجملتمع له ، فيذل اـذلك ويسـقط معنويـا ،    النفسي عند صحوة الضمري و

قـوة   عندطمئنان له ، أما املظلوم فيكون وقد يتعداب ا  الضرر املادي ، اعدم اإل
  .. العدل واحلق وتعاطف اآلخرين معه

َولأــْيَس َجــَزاُت َمــْن َســرَّ أ أأْن  )؛ املبــار   قــولقتطعنــا مــن ســياق الوا ا مــا ا        
 اآلخـر  ضـمون سـتقينا امل ، الالعظيمة ة نسانيجعلناب منفرد حبكمته اإلو، (  َتُسوَتُب
ي ذنظــام احلــوافز واملكافــآ  ، الــ؛ أمــن املعلومــة ، وأمــان مســتودعها ، و ومنــه

ــام ســهم ي ــا  و  ايف حــرالنظ ــال واإلجنــاز العالق ــ  أمت ا األعم ،  صــورال عل
اإلحسـان  ني ؛ نسـا اإلرتاـوي و ال الـتعلم  منطـق  ه من، وما يقاال ضامني جودتهامب

  .. ااإلحسان
ومنـه املرتتِّـب عليـه دخـل      ، السلو  املتأثِّر االعامـل اإلقتصـادي   تهذيبول        

يلـزم مـن إدرا  أفضـل السـبل اليـه      أو الدخل القومي أوالوطين ، ومـا   ، الفرد
يـتم  ومـا  ، الفكريـة والعضـلية    و، أالعقليـة واجلسـدية   ؛ اجلهـود   وما يرتتـب مـن  

 .. اسببهماالرزق 



 239 

 فلسفة وإسرتاتيجية الرزق املنظور وغري املنظور -12
 

ظاهر لألادان كاألقوا  ، وااطنه : ؛ األرزاق نوعان ( لسان العرب ) ويف        
 3..للقلوب والنفوس كاملعارف والعلوم 

أو أن ، وسـيلة  املنظـور وغـري املنظـور     اشـقيه ومن املمكن أن يكون الـرزق         
وهنـا  األدوا  املسـتخدمة ،   ه مـن وما يـدخل ضـمن  دف ، يكون الرزق غاية وه
 ..جا  اشكله املباشر وغري املباشر يظهر اإلشباع للحا

واملوقف املكان والزمان مبا فيه يكون للرزق أاواب وأسباب وسبل ، واهذا       
قـد يتطلـب الصـم حتـ       وما يشرتط يف الـرزق احلـالل الطيـب ، ومـا يرتتـب أو     

 ..يشواه من شائبة احلرام أو الشبها   الالوصول اليه ، مبا 
ْعلأـْم  اَو )؛  مبرشدب الداعماستيعاب ما مطلوب ، ووهو أمر الاد من تفهمه       

 .(  ِرْزٌق َتْطُلُبُه ، َوِرْزٌق َيْطُلُبكأ ، فأِإْن أأْنَت لأْم َتْأِتِه أأَتا أ: َيا ُاَنيَّ أأنَّ الرِّْزَق ِرْزقأاِن 
 
 
 

  فلسفة يبني(  32) خمطط 
 البنات الفكري للرزق

 
 
الــداخلي  يداعــم الفكــر الرتاــوي والنفســي واالستشــراق ، ممــا يــمز هنــا و       

الـذي رمبـا   يف احليـاة  والسوداوية ، واالاتعاد عن اليأس واالستشراف اخلارجي 
 ..يؤدي إ  اجلرائم واغتصاب حقوق الناس 

                                                 
 
 ( .رزق ) ضمن كلمة / لسان العر  / ابن منظور  - 

 ِرْزٌق َتْطُلُبُه

 ِرْزٌق َيْطُلُبكأ

 

فأِإْن أأْنَت لأْم َتْأِتِه 
 أأَتا أ

 

 الرِّْزَق
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فلسفة البنات الفكـري   من بار القول املكشفه يما وأدق مضامني وما أعمق        
التوقيــت  املســبب ، املنظــور وغــري املنظــور ، ااســتيعاب  ؛ املســبب وغــري مبــا فيــه
 ..والبعد النفسي واملوقف واملوقع 
، ومـا  ، واحلـرا  العقالنـي    اإلطمئنـان النفسـي   مستوى أسس وقوة انـات و        

اإلاتعاد عـن   تطلبا ومو العنصر املادي واملعنوي ، مطلوب للسري ااإلهاهني حن
ى اإلضرار ااآلخرين ، ومدى مشوليـة الـرزق ، ومـد    احليلولة دونالصراع ، و

ــة ، أو اهلــدر   احلفــاظ علــ  الطاقــا  اإلنســانية  دون اهلــدر اهــا يف جمــاال  عبثّي
يتضـمن الرتااـط    مـا  هـال إ فضـاًل عـن   ..ضـافية  ااملوارد والطاقـا  البشـرية اإل  

 :ومنه املتمثل االرزق 
واملعـارف ، ومـا   والعلـوم  واألفكـار  إلمـوال  وما يشمله مـن ا ؛ صاد اإلقت -

يشــمل االقتصــاد املعــريف ، وراس املــال املعــريف ، ومــا يتعلــق االرفاهيــة   
 .. Economy Welfaerاالقتصادية 

واملكانة    البشريااإلجتماعي املتمثل ااحلر ضمونواني املاالجتماعي ؛  -
ــانية   ــة والعالقــــا  اإلنســ ــتوماالجتماعيــ ــاونالى وســ ــة  تعــ ، والرفاهيــ

 .. Social Welfareاالجتماعية 

 ..خرين تعدي عل  حقوق اآلالاعدم ؛ وما يشمله  خالقياأل -

ااستيعاب ما مطلوب ، وخطوا  وعمليـة التنشـئة    لاملتمث؛ منه  الرتاوي -
 .. عقالنيالرشيد والسلوب األوا ةقافيثـالو يةقالخاألو ةفكريال

االقرارا  املتعددة التوجها  ؛ االسرتاتيهية السياسية ؛ وما يتعلق مثاًل  -
 .. ، وتبادل األدوار والتكتيكية ، واملراكز القيادية ، وتنوع األدوار

وما  ، السلو  القويماتباع ا ، واهذا يكون تأدية ما مطلوب ملسببا  الرزق       
 وفـق البنـات والتطـوير لإلمكانيـا  واإلاتعـاد عـن      علـ   منافسـة خاّلقـة   من  بيولد
 ..ببا  الصراع للوصول ا  األهداف مس
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وغريهـا  وإسـرتاتيهية احملـيط األزرق   واإلدارة ااألهداف  ةوما نظرية املبارا       
ِمن هذا الباب التنافسي لبنات تنبع إاّل  ، اتكوينها وأدائها، من األساليب احلديثة 

نبيـة  اغـط النظـر عـن اعـط السـلبيا  اجلا      ، وتطوير و و القـدرا  واملهـارا   
 ..وآثارها  نعكاساتهااهلذب األساليب احلديثة و

 ، أن دخله أو رزقه يكتسبه االسعي واملصدر احلالل ، وحينما يعرف الفرد       
ــرزق    ؛ واالســعي ونتيهتــه رزق تطلبــه وهواملعلــوم مــن خــالل حتديــد مصــدر ال

نيـة  ، واملهـارا  الف  ومبحدد اإلمكانيـا  أو القـدرا    كالقصد ملواقع األعمال ،
 إاّل ،واالاتكـاري  خطط له املالعرضي أو غري الرزق وما ،  وغري الفنية والفكرية
 ..الرزق الذي يطلبك شكل من أشكال 

يصـادفه   كمـا يف اجلهـد العضـلي حلمـل البضـائع ،     ؛  فأِإْن أأْنَت لأْم َتْأِتِه أأَتـا أ        
، أو  األجـر  مواد من الطريـق يقاالـه   ةزالكإ ، عمل عضلي آخر ادون أن مددب

ظــرف طــارئ ، كمــا مصــل مــن مكاســب التضــخم االقتصــادي أو االنتعــا     
االقتصــادي أو العهــز االقتصــادي ، أو حركــة أســعار الصــرف وحركــة أســعار  

 ..البورصا  ، أو توجُّه آخر يتمثل ضمن االئتمان التهاري وشهرة احملل 
كمـا   ؛واملعـريف   والعلمـي  اجلهـد الفكـري  جمال يف رزق غري خمطط له   وهنا      

معـني ، ويظهـر   سـتهداف موضـوع   اللبعط العلمات يف هـاراهم   ومصل حصل
يدعم ويدفع مبراتـب العلـم واملعرفـة     موضوع جانيب آخرنظرية أو هلم اكتشاف 

 .. حنو آفاق جديدة وواسعة
 ( اـافلوف ) دراسة العامل البيولوجي  مثاًل من معطيا  ونتائج كما جرى         

لدماغية ، وفهم السلو  افهم وظائف أعضات جسـم الكـائن احلـي ،    للعمليا  ا
النظريـة الشـرطية    هـي و يف جمـال سـيكولوجي ،   اكتشف اشـكل عرضـي نظريـة   ف

يف التطبيقية  –اليت خّلَدْته اني األوساط العلمية واكتساب االستهااة الشرطية ، 
وهـو نـوع مـن     ،  علم النفس وعلم اإلجتماع واجملاال  الرتاوية وأنظمة احلوافز
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درسـة السـلوكية ، فضـاًل    ، ومـا يتعلـق اامل  املنبه واالستهااة قرتان أنواع التعلم اا
 3..من تطوير هذب النظرية املهمة يف جمال التعلم والرتاية والتعليم  عن ما حلق

كهدايـه شـخ  لطلـب آخـر يف      يكون من الـرزق الـذي يطلبـك ،    وكذلك       
ب هاعا  ااإلستعانة اشخ  إلجناز أعماهلم هااأو ميول و ، جمال عمل معني

  .. ةشاكل من هذب االمثل ، وما يعرف سبب هذا امليول ال رمبا، و دون غريب
 الـرزق الـذي يطلـب    ا يقـدرب مـن  ق مبـ ويثسبحانه وتعا  ، ومن يؤمن ااهلل       

ُل ، يؤمن إّن ما عليه إاّل التوُك من رزق أو ما يطلب ، وال يتخطاب اإلنسان اعينه
، وتأديــة  رمحتــهآفــاق علــ  اهلل والســعي يف رحــاب رزق اهلل احلــالل الطيــب و

،  علـ  اهلل تعـا   األرزاق تقـدير  ، وواملؤهال   األسبابمن ما مطلوب وتهيئة 
 .. نسياق الرزق اليها يف إنسياقه ا  الرزق أوفهو حسبه 

 Needة حلاجــ هــذب الفلســفة وإســرتاتيهية الــرزق أو الــدخل كمتــد إ  ا     و       
ــانية والبيولوجيــــة واإلقتصــــادية  ومضــــامين ها النفســــية والفســــيولوجية واإلنســ

 ..اإلشباع  –، وجمريا  مفصلية احلاجة  واإلجتماعية
يف ســّلمه اهلرمـــي أنــواع مـــن احلاجــا  ، واملتمثلـــة    ( ماســـلو)وقــد اــّين          

 ، وحاجـــا  الســـالمة واألمـــان ، ااحلاجـــا  الفســـلهية أو األساســـية البدنيـــة 
حتقيــق الــذا   ةوحاجــ، التقــدير واإلحــرتام  ةوحاجــ، واحلاجــا  اإلجتماعيــة 

  .. وما تطور عن هذب النظرية..  وهي قمة احلاجا  وأعالها

                                                 
 
/ مؤسساة إياا للطباعاة والتصاوير     / حلمي نجم عباد اهلل  . ترجمة د/ علم النفج التجريبي / وليم بارني    -: راجع مثاًل  - 
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 واجلتمع واحلضارة اإلنسانية وما يرتتب من خالهلا يف انات الشخصية للفرد       
أقـب  مـا يواجـه    و وما تولِّدب من ضغوط وحافز إلشباعها املباشر وغـري املباشـر ،  

وهـو مـا    ..  الل والتبعية واحلرام واخلنـوع اإلنسان لتحقيقها ، هو اخلضوع واإل
  : اليه يف قوله  اإلمام أشار

 ( !، َواْلَهفأاَت ِعْنَد اْلِغَن   َما أأْقَبَ  اْلُخُضوَع ِعْنَد اْلَحاَجِة )
واملستوى الثقـايف  تشرت  جمموعة مضامني ؛ للقب  واألقب  ، أوهلا املعلومة        

واملهـارة واملكتسـبا  ،   والتعلم والرتايـة والتعلـيم والتهراـة واخلـمة والتـدريب      
ــا  وي ــب الفكــري والنفســي  ، شــرت  ضــمن مكوناته ــه مــن   ، اجلان ــنهم عن ــا ي وم

وفهم ، ومؤثراتهـا علـ  االختيـار والتوجُّـه واحلـوافز      وتصور استيعاب وانطباع 
 ..  والدوافع ، ومنه ما جيري من السلو

وضمن هذا املناخ والبيئة ، تتبلور صورة القب  واألقـب  ، وكيفيـة التعامـل           
معها ، لتكون مستوى احلاجة وثقافة احلاجة املؤدية ملستوى معـني مـن اخلضـوع    
واإل الل ، ومدى القناعة الفردية واجلمعية واجملتمعية ، وما جيري من التأثريا  

الزماني واملكاني واملوقفي ، ورمبا مـا مملـه مـن    الذاتية واملوضوعية ، وحراكها 
توجُّه فلسفي ، كما مصل يف ظل األنظمة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، 
ومنه يف ظل األنظمة الرأمسالية واإلشرتاكية واملختلطة ، وما يضعه اإلسالم من 

مي ، ومنه خصوصية ، تبدأ من التشريعا  اإلسالمية ، وما ُيعاجله الفقه اإلسال
 ..حلماية اإلنسان وكرامته وما كاملها .. األخالقيا  ، واحلالل واحلرام 

وحسـن   وثقافـة اإلشـباع والقناعـة    لذا فاحلاجـة جيـب أن يقاالـها اإلشـباع             
ومـن املصـادر    ، واإلشباع االعمل وكسب الرزق احلالل الطيـب  ،ورض  مقام 

 .. واحلالل املواصلة عل  الم واخلري  ما أحسن، حتقيق اليت ُتعزُّ النفس فيها 
أن حتقيـق اإلشـباع واملـآرب ، واعـد     اعـد  ، وما أقـب  القطيعـة واإلعـراض           

، دون مراعـاة اجلانـب األخالقـي     لكه الغن  عن اآلخـرين متوياإلنسان يستغين 
 ..للعالقا  
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غََهرَّ السح قِّ ي ا أَيُّل ا النَّاسُ لَََّّم ا ب غسَُكُمه َ لَك أََسًُِْكُمه َ  َاذ  فَلَمَّا أََسج اهُمه لَّذَا هُمه ي عهغُون  فِي السأَرهضَّ بَّ)       

 .. يونسسورة  (63)السح َ اةِ الدَُّسَ ا ثُمَّ لَّلََهن ا َ رهجَّاُكُمه فَنُن عِّئُكُمه بَّم ا تُنه ُمه تَاهم لُون  

ــوال اإلنســان و          ــع اآلخــرين   وإن مل تكــن أم ــه تواصــل م ــمكانت ــم عم ل ال
 .. فال خري فيه وفيها ، تصون الكرامةتقوى واخلري ، ووال

، وأصـب    فكم من إنسان  ل ااسـتغناتب عـن احملـيط أو هاعتـه أو أقراـاتب            
أن تصـب  األمـوال حارسـة عليـه وعلـ  راحتـه       مـن  ، اـداًل   حارسا عل  أموالـه 
والنفــائس وكــم ممَّــن أصــب  كالبهيمــة الــيت حتمــل الــذهب    ، ومسعتــة ومكانتــه

 .. تنتفع منه ال أو كاحليوانا  اليت حترس ماال ، وتأكل الشو 
، وليس يف الدنيا إاّل  ( ِإنََّما لأكأ ِمْن ُدْنَيا أ ، َما أأْصلأْحَت ِاِه َمْثَوا أ )؛  واهذا       

 ..الذكر واملقام الكريم انسان اإلاحلسنة واخليِّرة واليت ختلِّد  اإلجنازا 
  :( اهلل عليه وآله وسلم صل)م عظول الرسول األواه يق       
 ، ، ليس لكأ من مالك إاّل ما أكلت فأفنيـت ، أو لبسـت فأاليـت    ياان آدم )      

 . ( أو تصّدقت فأاقيت
 ممـا  أو مـا أجنـزب   اـه ،  عمـل علمـه ومـا   موز اإلنسان من دنياب إاّل ما  ولذا ال      

ويـدعم  م ، وما يقـوِّ  صادية واإلخالقيةيصل  مكانته اإلجتماعيه والنفسية واإلقت
اإلصـالخ ، ومـا يبقـ  مـن آثـارب عـم       و الصـالخ  نظم احليـاة ، ومـا يـؤدي ا     اه

مـا يتحقـق   و، تصحي  األوضاع الفاسـدة  اأو ما  فف من آالم اجملتمع  ، الزمن
 .. اجملتمعي املستدامالبنات من 
اآفاق متتد حلماية احلقوق ي أن كمتد هذا اإلصالخ الدنيو ، األعظماملتمم و       

 ..من خارطة اإلنسانية أين ما كانت 
جمريـا   و، خروي احلساب األتبعا  احلقوق وإاّل  وكلُّ شيٍت فاٍن ومنتٍه ،       

املكانة أو  فضاًل عن ، تبعا  األعمال اليت ترافق اإلنسان وحتدد مكانته أو مثواب
 .. وحمدداته املثوى الدنيوي
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مبا كمـرُّ  (  اجلزع ) ومن اني أخطرها هو يواجهه اإلنسان يف حياته ، وكثري مما      
ليـأس وعـدم الصـم علـ  ملمـا       اوممـا ُيلقـي اـه ا  القنـوط و     ، اه من ظـروف 

سـتثمارها علـ  الوجــه   ار  العـاارة دون  وااخلصـو  مـا يتعلـق اــالفُ    احليـاة ، 
  :  اإلمام لواهذا يقو ..نتفاع واإلنتفاع اها مبا ينبغي من اإل ، املطلوب

ْجَزْع َعلأ  ُكلِّ َما لأْم َيِصْل اَوِإْن ُكْنَت َجاِزعًا َعلأ  َما َتفألََّت ِمْن َيَدْيكأ ، فأ )        
 . ( ِإلأْيكأ
ومشاكل وضـيق الـدنيا مبـا    ، ومنه ما يكون عل  الشر  اجلأَزُع َنِقيُط الصَّْبِر        

، وله انعكاسـا  سـلوكية ،   ي من نتاج إحساس وحتسس نفس اجلأَزُعو، وسعت 
متاسك انات الشخصية وسالمتها ، والسيما عند مواطن الضعف وله تهديد عل  

 ..والتحديا  
دواعي لـ وهذا أعمـق   ، العمر منستثمار القادم او، مض  قد فالعمة مما          

 ، اإلستقرار النفسي واإلاتعـاد عـن القلـق النفسـي والصـراع الـداخلي لإلنسـان       
 ..وإدارة الذا  وعلم االجتماع  علم النفسطروحاته  يؤكد وهو ما
رمبـا  و األمـراض النفسـية   ىمسـتو  احلد من ا من اجلزع االوقاية يؤدي و         

ملـا تسـببه مـن     ، هاضـرار مـن أ  يةالطبوحتذر العلوم قرُّ تاليت ،  واجلسدية العقلية
 .. متنوعةأمراض 

الكـائن يف   الوقايـة والعـالج   سـبل ، م القـرآن الكـري  آيـا   روائع  تكشفو        
 :الصعبة ، كما يف اآلية املباركة  اإلستقرار النفسي وهاوز الظروف

َُخس َهالٍ َفخُهورٍ               )        ْ اللَّهُُ لَها ُيحِهبُّ تُهلَّ  ْسر حُهوا بَّم ها آَتَهاتُمه  ْ لَها َت َ ها فَهاَتكُمه  َ لَهك  َ وها   ِلَكيه لَا تَأس

 .احلديد سورة  (63)

وتـــوازن  سالـــنف –الفكـــر لتـــوازن  هـــو أول طريـــق الزهـــد ، وســـريانهو        
ألن كالهمــا يشــط   ،دون التمــادي يف األســ  والفــرخ  واحليلولــة ، الشخصــية

 .. عل  مستوى الفرد واجملتمع ااإلنسان صوب األزما  ،
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ــاة            ــدل اجلــزع والتملمــل مــن احلي ــردي أو    وا ــاط الف ــاجم عــن االحب ، الن
واحليلولـة   ، هأزماتـ وهـاوز املاضـي   ابنات متاسـك الشخصـية و   التحول ،اجلمعي 

 ..  وخوض مسرية احلياة، احلاضر واملستقبل  وتهديد دون التأثري
 ( ُموَر أأْشَباٌب، فأِإنَّ اأُل ْسَتِدلَّ َعلأ  َما لأْم َيُكْن ِاَما قأْد كأاَنا ) و

، االسـتدالل  أهميـة   هـو  ، الن  املبـار   مضامني منهنا ستمد وأارز ما ُي        
ط املناسبة كيفية وضع اخلطوجانب من االستنباط ، ورمبا االستقرات ، للتوجه يف 

صـنع  مـا يوافقهـا مـن    و ، ملستقبل واستقرات املعـايري الكائنـة مبـا سـيكون    ألنشطة ا
ااإلجياايـــا  والســـلبيا   واإلســـتفادة ممــا أجنـــز ، ،  ختــا  القـــرارا  املناســـبة او

 .. اأساليب كمية وغري كمية ، أو اجلانبية والتأثريا  اجلوهرية
ــات  و         ــة االعتن  اإلحصــائيا ومــا تثبــت مــن  البحــث ا مــن املضــامني ، أهمي
وهـو مـا ال    ، وحصيل ما ُيستنتج وما يوجَّـه ااملقرتحـا    ، والبيانا علوما  وامل

 .. ياقتصادي أو اجتماعي أو تراويستغين عنه أي مشروع 
ــه علــ  املســتوى احلضــاري ومســتقبل الشــعوب ،   فا، واشــكل عــام            عليت

مـن  ،  ما تقوم اـه املشـاريع املختلفـة للـدول     ومثاله البسيط والقريب ا  الفكر ،
ــه   در ــرَّ  ا ــرُّ أو م ــا مت ــل م ــة أو املشــااهة   اســة وحتلي  ، ومســتوىاملشــاريع املماثل
تــ  وحاــل  ، تــأثريا  علــ  اجملتمــع والبيئــة واإلقتصــاد واجلــدوى اإلقتصــادية ال

ملعرفــة مــا ســيؤدي   ، إخل .. مــدى القــوة التأثرييــة األاعــاد النفســية والســلوكية و 
تنفيذ األعمـال  والتنظيم وة مبا فيه اإلدار املشروع من النمو والتطور والتكامل ،ا

 ، وفــق اخلطــط املرســومةعلــ  و املختلفــة اوســاطة اآلخــرين مــن املتخصصــني ،
ــائج    ــق األهــداف اأفضــل وأنســب النت ــا  ،ســا  املســتقبلية  إلنعكاوا ، لتحقي وم
 .. وكسب السمعة واخلمة الطيبة ، يتطلب من اإلستعانة ااخلمات واملستشارين

لكـون اإلسـتدالل اذاتـه    ،  سـتدالل ستكمااًل ملا هو مـبين علـ  اإل  اوالعظة         
هو تقرير الدليل إلثبا  املدلول سوات كان من األثر ا  املؤثر فيسـم  إسـتدالاًل   
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 ، األثـرين ا  اآلخـر    مـن  حدواأو  ويسم  إستدالاًل ِلِمّيًا ،،  أو االعكس ، آنيا
 ..كما يراب اجلرجاني يف التعريفا  

عمليـا  الـتفكري الــيت    واحـد مــن اأنــه هـو  ،  اإلسـتدال ،  رزق .دويـرى           
وتشمل حل املسـائل واملشـكال     ، ستخال  النتائجاتنطوي عل  التخريج أو 

  3.. املباديت العامة وتطبيقها عل  القضايا والوقائعاواسطة استخدام 
مـا  و ، مـا يسـتدل عليـه   عل  هراـة أو موقـف أو كـل     تعتمد فإنهاعظة ال أما       

 ..عقاب الثواب واالوهو تذكري اإلنسان  اعواقب اأُلمور ، يتعلق
واهـذا   ، دليـل علـ  الـوعي واإلسـتيعاب وحسـن التفاعـل       ، والنفع االعظة      

 : قوله عند    اإلمام علي يشري
ِإَ ا َاالأْغــَت ِفــي ِإيالِمــِه ، فأــِإنَّ اْلَعاِقــَل  َوال َتُكــوَننَّ ِممَّــْن ال َتْنفأُعــُه اْلِعظأــُة ِإالَّ )      

 .. ( ِاالضَّْرِب َواْلَبَهاِئَم ال َتتَِّعُظ ِإالَّ ، َيتَِّعُظ ِااآلَداِب
، والصـــالخ  االعقـــلملخلوقـــا  عـــن الكـــثري مـــن ا ميـــزة اإلنســـانلكـــون        

 .إخل .. والعالقا  البسيطة واملعقدة واملركبة  ،واإلصالخ والبنات
ــل         ــرد ؛ والعقـ ــوهر جمـ ــائط  ، جـ ــا  االوسـ ــدر  الغائبـ ــا   ، يـ واحملسوسـ

واألدب معرفة ما مرتز اه عن هيـع أنـواع    ، كما يذكرب اجلرجاني،  ااملشاهدة
 :ط املختصر اآلتي وكمكن تبيان  لك ااملخط .. اخلطأ
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من هارب اآلخرين  ، ينفعه النص  يكونن ممن ال اأن ال ؛ ولذا جات النهي        
واــه ، ن خمتلــف األخطــات عــوالعاقــل يــتعظ ومــرتز ااملعرفــة   وهاراــه الذاتيــة ،

 .. ومن مل يفكِّر اعقله ، بهائممن ال  تلف عن غري العاقل
 ، املبالغة يف  لكرمبا و إاّل األمل املادي أو أمل اجلسد البهائم ينفع واهذا ال        

ألن  ، فال تنفع مع البهائم ، أما األمل النفسي أو األمل االعقواة البسيطة واخلفيفة
 .. األحاسيس العقلية تكاد تكون معدومة

تفرز ،  إْن صّ  التعبري، النظرية الشرطية تظهر هناييب وعلم النفس التهرو       
قـل  الكـن اخـتالف الع  ، (  اإلتعـاظ  )فكالهما جيمعـه   ، اني العاقل وغري العاقل

املادي ،  أما غريب فيّتعظ االضرب اأن يكون شرطه مبوعظة اآلداب ، ، عن غريب
وي  االضـرب ،  ، كما هو التلـ وال مادياته ادياته مبالضرب مضامني  ورمبا يتعدد

 ..أو مأخذ الكلمة وقوة تأثريها 
مل املادي املنفـذ  أما غريب فيؤثر عليه األ ، والعاقل يغلب عليه األمل النفسي       
علــم الـنفس وعلــم اإلجتمــاع وعلــم   هـتم اــه ويدرســه وهــو مــا ي ، اديــةامل اآللـة ا

 .. اإلدارة والتنظيم وعلم األخالق والرتاية 
اجلـــزات والتقـــويم والتماســـك والبنـــات اإلجتمـــاعي  ؛ يفه ومـــا يتوّجـــه اـــ         

ــوي    ــوازن اإلجتمــاعي والرتا ــا  واإلضــطرااا  النفســية    ، والت وهــاوز األزم
وما يتطلب من انات شخصية  ، وما يتولد عنه من صراع وحروب، واإلجتماعية 

 سـلوب التغـيري  أمن نظريا  املكافآ  والتقويم و يبن  عليه وما الفرد واجملتمع ،
ــي  ــف      املوضــوعي األخالق ــوي وأحاســيس إنســانية تضــمن خمتل ــات ترا ــأرفع ان ا

  .. احلقوق والواجبا 
 شّدتها أو وطأتهاو ، زما  الدنيوية اليت تواجه اإلنساناألما يهوِّن من و         

  ..هو الصم  ، وضمان األمان فيها حت  ختطي صعااها
البحث عن أساليب عالج األزمـة  والتواصل ااملواظبة الداعم اآلخر هو و        

العمـل ميـدانيا علـ     و ، مـن الوجهـة املاديـة وغـري املاديـة والنفسـية       أو املشكلة ،
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واـذا    ، تفـاقم األزمـة أو املشـكلة    عنـد  ن يعنـيهم املوضـوع  محاية الذا  أو مَـ 
 .. املناسب لتهاوزها ظرفحت  مني ال الوقت التخفيف منها ااملستطاع

مــن خــالل الوصــية الرتاويــة معــين اــاألمر كــل   مــام اإل واــذا  اطــب       
 :  قول، فياملستدامة الداعمة ملسرية احلياة الذهبية 

 (ِ ْطَرْخ َعْنكأ َواِرَداِ  اْلُهُموِم ِاَعَزاِئِم الصَّْبِر َوُحْسِن اْلَيِقنِيا )
 الصـم علـ  اهلمـوم أو   عـزائم  ، افاعليـة   واه إاعاد ما يرد مما يقلق ومـزن        

الـذي هـو نقـيط     ، الـيقني حسـن  مـا يسـندب مـن    و ،املشاكل واألزما  الدنيوية 
 ..العلم وحتصيلة اال شائبة الشك  أعل  مراتب الشك ، ومما يعين اليقني ؛

ارة يكون إاّل ااإلقدام واملثا ال،  (ِ َعَزاِئِم الصَّْبِر َوُحْسِن اْلَيِقنِي) واقرتان ؛          
مما ُيبعد عن اإلستسالم واليأس  ، اقدرة وإرادة اهلل ةثقالا والثقة االنفس املستمد

 ..والصراع والتمرد واإلنفعال  النفسيوالقلق ا  اإلضطراا ما يؤدي إ و
وللتوضـي   والتماسـك والثبـا  ،    املبين عل  التـوازن  نهج الرتاويوهو امل       

 :كمكن وضع معادلة هيلة من خالل الن  املبار  ، وكاآلتي 
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لكونهــا  أهميــة االغــة وعميقــة ، ،احلســنة وغاياتــه  هأهدافــولنّيــة العمــل أمــا       
ممــا جيعــل الســبيل املعتــدل   ، كــل الــدعم العقالنــي الرشــيد  وفقهــاعلــ  تســتمد 

يكـون   الفـه وخب ، ذا  واآلخرينواملتوازن من خري اأُلمور واإلاتعاد عن ظلم ال
يف غــري مــا مقــق  واإلهــاب  ، اإلحنــراف عــن الصــواب هــو  الضــرر النــاجم عنــه
 .. األهداف املشروعة

وتوجـه  أي من تر  السبيل املعتـدل   ، ( َمْن َتَر أ اْلقأْصَد َجاَر )؛  ولذا فإن        
 لناجم عنهواالتالي يكون الضرر ا ، حنرف عن الصواب وخري األعمالاللظلم و

 ..يهدد استقرار الناس ومشاريعهم ومستقبلهم 
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كل ما يتصل االعمل اإلرادي من حيـث العـزم    ؛ القصد دويف الفلسفة يع        
 .. فهاهدأعليه أو حتديد 

هــاب الــذهن حنــو موضــوع معــني وإدراكــه املباشــر اهــو ؛ وعنــد املدرســيني         
 .. يف هذا اإلدرا  والقصد الثاني هو التفكري ، القصد االول

ــد ؛             ــف عن ــا  يق ــق االعالق ــر يتعل ــبٌ  ) وتوجــه آخ ــاِحُب ُمَناِس ،  ( َوالصَّ
ماثل واملوافق واملالئم واملطااق ُمـواملناسب هو ال ، والصاحب لغوّيًا هو امُلعاشر

 ..الئق لوا
، اطبعــه  َمــْن ُيعاشــرب الئــمأو املعاشــر احلقيقــي مــن كــان ُيلــذا فالصــاحب        
كمكـن   ويف الظـروف اإلعتياديـة ال   ، الفكر والسلو  ىأو افعله وحمتو ، طبيعتهو

الصــاحب تـراب ُيراعـي مـا يراعــي يف    و ، لألضـداد أن جيتمعـا االشـكل املناسـب    
 .. ، ومر  عل  َمْن له معه عالقة قرااة النسب

ون الصـديق  ، لكـ  ( َوالصَِّديُق َمْن َصـَدَق غأْيُبـهُ   )وامتداد العالقا  عند ؛         
 الصدوق اأفعاله وأقواله النااعة من صدق املشاعر وما يضمر يف دواخل الـنفس 

 ..السلو   –املنبعثة من سالمة الفكر 
االلسـان إاّل حققـه    هو َمـْن مل يـدع شـيئًا ممـا أظهـرب     : كما يراب اجلرجاني و        

  .. اقلبه وعمله
علــ  ضــرب مــن اإلختيــار والصــداقة هــي عاطفــة مكتســبة متبادلــة تقــوم          

، منشؤها التعاطف واملشاركة يف امليول واملشارب وأساسـها املسـاواة    والتفضيل
 .  ، وتعززها املخالطة واملصاحبة اني االصدقات

ــرض            ــة مــن الغ ــة اريئ ــة يف التوجــه ،  والصــداقة احلق وهــو منظــور   متوافق
اصــدقها  اقةلصــدأمــا الدراســا  اإلجتماعيــة فــرتى ا    . الفلســفة يف الصــداقة 

 .. سالمة امُلدر  وصحة اإلنطباق وتوافق اياناتها يه اجملتمعي
أهمها أن تكون سـلوكيا    ، هاها  متعددةوا مضامني ولذا يأخذ املعن         

وال تــُبن  علـ  أسـاس     ، جتمـاعي ا –وعالقا  الصديق مالئمة ملنظور أخالقي 
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الصـداقة ، واـزوال املصـا      ، فحينما تتواجد املصا  تشخ  املصا  وزيفها
 ..ُتخفيه الظروف هو أعظم  ماو ،تزول مصداقية الصداقة 

متهيـد السـبل لكشـف     ولنقاوة الفعل وآثارب اجلانبيـة أو العمـق اجلـوهري ،           
والشر آثارب  ، فاخلري آثارب الذكر احلسن ، األوراق وإظهار الصديق عل  حقيقته

 .. لطيب إاّل طيباوال يكون أثر ا ، الذكر السيِّت
ااــن )مضــامينه  الــنفس ، وهــو العشــق الــذي ُيبــيِّن أمــا اهلــوى فهــو هــوى        

وهوى النفس هـي إرادتهـا ، وقـال     . اأنه يكون يف مداخل اخلري والشر : (سيدب
:  ؛ قال اهلل عز وجـل  ؛ حمبة اإلنسان الشيت وغلبتـَُه عل  قلبه اهلوى اللغويون ؛

؛ معناب نهاها عن شهواتها ومـا تـدعو إليـه مـن معاصـي       ونه  النفَس عن اهلوى
ومت  تكّلم اـاهلوى مطلقـا مل يكـن إاّل مـذمومًا حتـ  ُينعـَت مبـا         ، اهلل عز وجل

 3.. ُيخرُج معناب كقوهلم َهًوى َحَسٌن
أي مـيالن الـنفس ا  مـا تسـتلذب مـن الشـهوا         :( التعريفا )يف  اهلوىو       

   ..من داعية الشرع 
، وال يف املسـائل   يدخل ضمن املنطق السليم يعين اأّن اهلوى المما وهذا          

وال يف كــل مفاصــل احليــاة املوضــوعية أو الــيت يــدخل ضــمنها العقــل  ، الفقهيــة
اتعـاد اـه حنـو مـا     القرتن مبا  رجه عن معناب وااإاّل إ ا  ، حلسم اأُلمور واملشاكل

  .. مسنه
ا  تنهـ  عـن اهلـوى كمـا جـات يف قولـه تبـار         وتضمن القرآن الكـريم آيـ          
 :  وتعا 
  سورة /  2 من اآلية (  فَاحهكُمه ب َهن  النَّاسَّ بَّالسح قِّ ْ لَا تَ َّعَّعَّ السل و ى فََُضِلَّك  َ نه َ عََّلَّ اللَُِّ )

 : عند أن يكون  ، واألخطر ما فيه       
 ( َواْلَهَوى َشِريُك اْلَعَم  )

                                                 
 
 ( .هو  ) ضمن كلمة / لسان العر  / ابن منظور  - 
2
 .40 ص / المصدر نفسه ( / المعروف بالسيد ال ريا ) علي الجرجاني  أبو الحسن علي بن محمد بن -
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ــه   إلنســان عــن الصــراط املســتقيم فينحــرف ا         ــؤثر اــذلك علــ  موازين ، وي
 .. ، واتفاقمه سيهر اتأثريب عل  اجملتمع وأنشطته املختلفة وتوازنه

،  ، االبصر والبصرية العم  إاّل اجلهل الضال لصاحبه مؤشر ومضامني وما       
رة وسـيط  ، ملا له من اإلنعكاسا  احلاجبة عـن احلقيقـة   ، واه كان شريك اهلوى
والشــهوا  غــري املنضــبطة   ، إلشــباع الرغبــا  اخلطــرة  الــنفس األّمــارة االســوت 
 .. االعقل ومكارم األخالق

ال يتعداب ا   وقد ال يتحدد القرب والبعد ، ااألزمنة واألماكن املنظورة ،       
أي اشرتا  احلواس األاعـد   التحسس مبا يف دواخل النفس وما مب ويرغب ،

 :كيا  يف األعمال والسلو س اخلمسة ،واألعمق من احلوا
  ( َوقأِريٍب أأْاَعُد ِمْن َاِعيٍد َوُربَّ َاِعيٍد أأْقَرُب ِمْن قأِريٍب ،) 

فكم من غريب هو األقرب ا  النفس يف العالقا  اإلنسانية واإلجتماعية         
والدينية ، وكم من قريـب هـو اعيـد عـن الـنفس ، اـل أاعـد مـن البعيـد ، لسـوت           

عــتالل أزمــة العالقــا  اإلنســانية  اغــرتاب الفكــر واالصــراع وجمريــا  لــق واخُل
واـدل التقـارب اوحـدة اللغـة والـدم ،       واإلجتماعية ، فتصب  اأُلخوة جحـيم ، 

يكون الصراع وسـفك الـدمات ، فتتحـول احلضـارا  ا  أزمـا  ، حتـ  يصـل        
والعقــوق التفكــك الصــراعا  وأن يــتحكم فيهــا ،  نــواة اجملتمــعاأُلســرة ااألمــر 

ــات ،   ــا  العمي ــني املادي ويســيطر الباطــل ، وتنحــّل   واإلحنــالل ، فيضــيع احلــق ا
 : التواّد والرتاحم عد عن الروخبفُي ، العدالة ويسري الظلم

 ( َواْلَغِريُب َمْن لأْم َيُكْن لأُه َحِبيٌب )
يـوآنس  ُمـؤنس  يكـون لـه    ال أو ، اُأخّوِته ووحـدة الفكـر واهلـدف واإلهـاب           

 ..  الوحدةالشعور اوحشة  وحينها يستشري ، اني البشربادل الشعور والرأي وي
هعلــه يهــتم  ، تقــارب الــروخ اإلجتماعيــة الــذي يتصــف اهــا اإلنســانلكــن       

وانـات الشخصـية    ، لينـتج عنـه السـلو  اجلمعـي     اصورة متبادلة مبشاعر اآلخرين
 .. البنات احلضاريخ ومنه ما يسهم يف الصالو ،واجملتمعية  عيةالفردية واجلم
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الذي يبـادل الطروحـا     وجود قرين الفكر اعدم تمثلت لذا فأقس  الغراة        
التنمويـة   اليت ختدم اجملتمع ومفاصـل حياتـه  العلم واملعرفة ا فيؤنس ، أو األفكار

 ..واستدامتها االتطوير املستمر واملستثمر 
 ؛ الثااــت الــذي هــو احلــقأال وأعمــدة احليــاة  مــن حــداهــذا يشــخ  واو         

طـااق القواعــد  يوهــو مـا  ، عوجـاج فيـه   ا ، وهـواحلكم الــذي ال  اليسـوغ إنكـارب  
طبيعـي تفرضـه طبيعـة اإلنسـان ، ووضـعي      : واملبادىت األخالقيـة ، ويقّسـم ا    

 .. متليه القوانني والتقاليد ما وفقعل  
القّوة ، ويصب   قاحل، ليكون اجب أو التزام اولذا يرتتب عليه أو يقااله و       

قـوي فهـو    ، والقـوي املتمـرد علـ  احلـق مهمـا      صاحب احلق مهما ضعف قـوي 
 ..ضعيف اباطله أمام احلق 

متّد عم املساحا  اجلغرافية أو رسم السياسا  اومهما طال أمد الباطل و        
، فهو زائل اـال ريـب ،    فكرملوث الوفق منهج  عل  املختلفة ، أو انات األجيال

 :  ألّن
 (َمْن َتَعدَّى اْلَحقَّ َضاَق َمْذَهُبُه)

ذَلِك   ) و النور ، سورة (65)ي وهَ ئِذٍ يُو فَِّلَّمُ اللَُُّ دِين لُمُ السح قَّ ْ ي اهلَمُون  أَنَّ اللَُّ  هُو  السح قُّ السمُعَّنيُ  )و        

 . احلج سورة (26)و  السع اطِلُ ْ أَنَّ اللَُّ  هُو  السا لِيُّ السكَعَّريُ بَّأَنَّ اللَُّ  هُو  السح قُّ ْ أَنَّ َ ا ي دهَُون  َِنه دَُُِِْ هُ

  حينمــا يتهاوزهــا الفــرد ا  اجلانــب وللحــق أاعــادب غــري املنظــورة تتضــ         
حتوتـه خمالـب   اْن تعـّداب ا  اجلانـب اآلخـر ، و   اآلخر املتمثـِـّل االباطـل ، واـه مَـ    

اإلنسـاني ، أو اصـورة شـاملة ضـاق اـه       الباطل ، فقـد ضـاق اـه املكـان واملنطـق     
لكــون الباطــل أشــق املشــاق مبّضــارِّ وضــيق مســالكه وعواقبــه  املــدمِّرة   ، مذهبــه

مهما ممل من التصورا  اليسـرية إاّل أنهـا عسـرية اعواقبهـا ، ومـا      و،  والقبيحة
ــب         ــب  العواق ــا أقســ  وأق ــة ، وم ــة والر يل ــان ا  اخلطيئ ــّر اإلنس ــر أْن ينه أيس

 .. الدنيوية واآلخروية  والتضحيا 
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وما أصعب وأشق الوقوف اثبا  مع احلق اوجه الباطـل، وقـد يتعـدى ا           
حتقـق الفـوز انقـات الـدواخل أواًل ،      ، إاّل أنَّ العواقب أو النتائج تقديم الضحايا

وصفات األجوات ، وما أوسع أاعاد احلق حقًا ، فـالنفس مطمئنـة فيـه اـال قلـق أو      
وأعظـم اخُلُلـق فيـه ؛ رايـع للقلـوب مببادئـه األخالقيـة ومشـوخ         ، أو ريبة  خوف

 .. ، واه يضيق الباطل وأعوانه  اجملتمعا  يف ضلِّه ، وجن  اجلنتني
،  والاّد أن يعرف اإلنسـان مبحدوديـة القـدرا  واإلمكانيـا  الـيت كمتلكهـا            

 ..عا  وما ُأوتَيْت من قوَّة وعلم وُيعَمم هذا حت  عل  أضخم اجملتم
واجملهـول ممـا يـدور     دودالعقول البشرية يف دوامـة احملـ   ويكفي أن تقع أرق        

حوهلا ، من أصغر الفريوسا  واألمراض الطارئة من جّرات اإلصـااة اهـا ، ا    
األوسع واألكم مما يـدور يف الكـون أو الفضـات اخلـارجي، رغـم مـا وصـل إليـه         

ل اإلنرتنيــت أو شــبكة مــن خــال يــدور ضــمن شاشــة صــغرية وأصــب   ، العــامل
 ..، أو ما هو أكثر تطورًا منها العاملية االتصاال 

، واإلعـرتاف  واضحة  فمعرفة حمددا  اإلمكانيا  العامل مهما تطورلذا          
دون اإلخـالل انظـام التطـور والتواصـل العلمـي مبنظـور       ، اها والعمل مبوجبهـا  

 ..ة اخلالق عز وجل انياإلكمان ووحد
ْ َ ا أُْتَِ ُمه َِن  : ) ، أن تعرف قدراتها اإلنسانية البشرية   عل  الشخصية أاقو       

ِي َِلسماها  ): مع السعي يف ظل ( الساِلسمَّ لَّلَّا قَلَِلَا  ضياع القدرا  مبا ودون  ،(  ْ قُلس ر بِّ زَّدَه

ملســتوى الفــردي أو ، علــ  ا ُأمــور جانبيــة ختــرج علــ  قدرتــه  مــن يــدمر النــاس
 : اجلماعي

 (ْقَتَصَر َعلأ  قأْدِرِب كأاَن أأْاقأ  لأُهاَوَمِن  )
أي من كان يعمل ضمن ِقواب العقلية واجلسدية ، اتواصل وثبا  مع احلياة        

، واالتوازن املطلوب للقدرا  واإلمكانيـا  ، مقـق األهـداف    والتطور والنمو 
يف غمارها من  املرجّوة وامُلْحكأمة ، دون ضياع هذب الطاقا  اُأمور يتم اخلوض
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عـدم الثقـة   مـا يولـد    ، أوا  الصـراع  ولـد مـا ي أو غري نتيهـة أو فائـدة أو حكمـة    
 .. االنفس والقدرا  احلقيقية للشخ  

ــذا         ــة الـ ــي ي ، وحلمايـ ــراف النفسـ ــة دون اإلحنـ ــة  تطلـــب احليلولـ يف معرفـ
، أو مبــا يؤهلــها خلــوض األنشــطة علــ  عطــات اخلـري   مبوجبهــاإلقــدام لالقـدرا   

ْ ي رهزُقسهُُ َِهنه ح َههثُ لَها ي حه ًَِهبُ       )نطقي املتواصل وأخالقيـة العمـل،   ناسبة واملستقبل املامل

هعُُُ لَّنَّ اللَُّ  ب الِغُ أََهرَّهِ قَده ج ا لَ اللَُُّ لِكُلِّ ش يهءٍ قَدهراا    .الطالق سورة  (3)ْ َ نه ي  َو تَّلس َ لَك اللَُِّ فَلُو  حً 

 ( ، ومل يتعدَّ طورب رف قدربمرأ َعارِحَم اهلُل  )و 
األعمـال وأوثقهـا   ل ا  أقـوم  وواألحكم من السُُّبل ما ُأخـذ مبنههـه للوصـ          

ــن العاقبــة و  ، املســتقل  وأرفعهــا قــوة لقــويم الســلو  اإلنســاني     النتــائج ،حلس
تواصـل  ، والثاات اواملتكامل حبراكه التنموي املستدام  والتااعاتوجهاته القوكمه 

 ..يف استدامة الصالخ واإلصالخ والبنات  ، واملتغيِّر اتفاصيله عاليمهتاستقامة 
 ( َسَبٌب َاْيَنكأ َوَاْيَن اهلِل ُسْبَحاَنُه  َوأأْوَثُق َسَبٍب أأَخْذَ  ِاِه )

وفق الشريعة هو عل  والسبب يف اللغة ؛ إسم ملا يتوصَّل اه ا  املقصود ، و      
أاعـاد  ( السـبب )ري املـؤثر فيـه ، وملصـطل     ما يكون سبيال للوصول ا  احلكم غ

، لتعليـل   فلسفية ومضامني يف علم النفس والتحليل النفسي ويف علم اإلجتمـاع 
 .. األحداث ووقوعها 

فهو مستمد من قوله تبار  وتعـا   ،  قول أمري املؤمنني من مضامني أّما       
ْ ةِ           لَا لَّتسر اه  فِي الدِّينَّ قَهده تَع هََّن  الرُّشههدُ    )  ً هك  بَّهالساُره َهَ مه ِنه بَّاللَّهُِ فَقَهدِ ا ْ يُهؤَه َُّهاُغوتِ  ُهره بَّال َِهن  السغَهيِّ َفم هنه ي كْس

 . البقرةسورة  (652)السوُثسقَك لَا اَسِْص ام  لَل ا ْ اللَُُّ َ مَِعٌ َ لَِمٌ 

 ب الـذي اـني العبـد وراـه تعـا  ؟ ،     ئتمانا أو أوثـق مـن السـب   اوهل أرسخ        
ــ ــذ اهـ ــي  واألخـ ــتقرار النفسـ ــق اإلسـ ــبب مقـ ــدي ذا السـ ــاعي والعقائـ واإلجتمـ
 ..واألخالقي 
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َ اقِع هةُ            )        ْ لَّلَهك اللَّهُِ  ْ ةِ السهوُثسَقك  ً هك  بَّهالساُره َهَ مه ِهنٌ فَقَهدِ ا َُحًه ْ هُهو   ْ جهل ُُ لََّلك اللَّهُِ  ًهلِمه  َ نه ُي  (66)السهأَُُورَّ  ْ 

 .لقمان  سورة
للوصـول ا  املبتغـ     العظيمـة القـوام   سـباب األاستمسـك  اأعظم َمـْن  وما        

 ..، والسعادة األوفر األمس  
ــانية    وال        ــا  اإلنس ــر للعالق ــد اآلخ ــة     –ُبع ــ  احلال ــب عل ــة ، يرتت اإلجتماعي

 ..عالجها سن حب، فريق   التقوكمية لألنشطة والسلو  واملعضال  أو املشاكل
، أمــر ضــروري لقــوة  قة الصــداة واإلهتمــام املتبــادل اــني اأُلخــو  فــإنلــذا        

 : العالقة وقوة الشخصية
 ( َوَمْن لأْم ُيَباِلكأ فأُهَو َعُدوُّ أ )

أي مل يهــتم ُاــُأمور  ليكــون العــون علــ  مشــاكلك أوالعــون  ؛ ومل يباِلــكأ       
  .. ما يضرُّ  يضرب وما ينفعك ينفعه وشعورب يكون ، عل  األعداتااحلق 
ــوم          ــا ينصــر  الي ــ  الشــدائد  وكم ــا   عل ــا  ، ، تنصــرب مســتقبال عليه اوقايته

 .. ، الخري فيه يف الرخات يف الشدائد اقدراته ينفع ، فالذي ال وعالجها
تتصـاعد  ، مـثاًل   كلما صـعدنا يف السـلم الـوظيفي أو األداري أو القيـادي    و       

ــه     ــه أو قرين ــْن مل يكــرتث اصــاحبه أو صــديقه أو أخي ف تضــاعتو ، اخلطــورة مَب
تمـع أو  اجملدولة أو السوات كان عل  مستوى  سؤولية املعهودة للمعين ااألمر ،امل

 .. األفراد
احلالـة العاطفيـة احلـادة غـري      يف علـم الـنفس ؛   هـو ف ، اليأس أو القنوطأما         

تطلــع للمســتقبل املشــرق ، لكنــه اــالتخلِّي عــن حالــة الاليــأس يــرتبط و الّســارة ،
والتوجـه  ، عنـدما يكـون اليـأس مبـا يف أيـدي النـاس        ،اإلجيااية يصب  اتطبيقاته 

 :واذا  ..، والسعي والعمل اتوجه مسببا  املكاسب لعطات اهلل تعا  ورمحته 
 ( قأْد َيُكوُن اْلَيْأُس ِإْدَراكًا ، ِإَ ا كأاَن الطََّمُع َهالكًا )

 الطمـع هـو احلـر    و .. ؛ هـو القنـوط أو نقـيط الرجـات     يف اللغةواليأس         
 .. هاب شيت معني اشهوة وشراهةاوالنزعة النفسية 
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ومن سقوطها يف هاوية الطمع الذي  االيأس إدرا  النفس من تراجعها ،و       
اـدل الطمـع    وقـد يتهـاوز محايـة الـنفس االيـأس ،      ، يهلك األنسـان ومـا كملكـه   

 ، امُلســـبب للصـــراعا  واآلالم واملشـــاكل والتفكـــك األخالقـــي واإلجتمـــاعي 
 .. محاية الذا  من فقدان الدنيا وما اعدهاو س املنقذ من الطمعوااليأ
رمبا كان الوغ األمل يف الدنيا والفوز ااملطلوب  ):  ويقول إان أاي احلديد         

 . 3( ، كان احلرمان خريًا من الظفر وإ ا كان كذلك ، منها سببا للهال  فيها
بُّث الوقاية مـن التشـ   لليأسهنا و ، مضامني القول املبار من  انبوهذا ج        

 ..قبل كل شيت  هأخالقو بقتصاداوالصراع املهلك للمهتمع و
ايـة اإلنسـان   امُلـدِر  حلم  الطمع اداًل مـن اليـأس  اجمتمع  ما ا ُيصيبفتصور       

 ..؟ األمارة االسوتمن النفس الشريرة و
مع وأنشطته املختلفة وقمم هذب اخلطورة تظهر يف األزما  اليت كمّر اها اجملت       

  .. وحضارته وسلوكياته اجلمعية أو اجلماعية
هـو االيـأس املـدر  أو     ، ولذا كـان العـالج أو الوقايـة مـن الطمـع املهلـك              

  .. الذي يلحق ااإلنسان قبل اإلحندار والسقوط يف الر يلة
عرفة يف وهي إحاطة الشيت اكامله أو امل (إدرا ) وما أدق إستخدام كلمة        

 .. أو الفهم املباشر ملا يدلُّ عليه أمر معني ، أوسع معانيها
ستهماع لكل ا وهو ، الكليا درا  اجملرد واإلويتضمن اإلدرا  احلسي و       

يهــتم اــه علــم  وهــو مــا ، ســتداللاســتهماعه للوصــول ا  حكــم أو امــا كمكــن 
 .. وفطري ويؤخذ عل  أساس إدرا  حسي و هين ومنطقي ، النفس والفلسفة

اخلطـورة   اهل ، اخللل يف كل مناحي احلياة وأالضعف  نقاط الفهوا  أوو        
،  اخللــل يف أمــن البلــد أو أمــن املعلومــا   ظهــريوااخلصــو  حينمــا  ، البالغــة

لأـْيَس   )؛  عتبـار اعل   ، لعدّوا ما متتلكه من قدرا  أمامأمن و، واسرار الدولة 
 .. ( َعْوَرٍة َتْظَهُر ُكلُّ

                                                 
 
 . 9  ص /  6 ج  – 8مج / المصدر نفسه / ابن أبي الحديد  - 



 258 

أو كـل   ، ُيخـاف فيـه   الـذي  اخللل يف ثغر الـبالد وغـريب   ؛ والعورة يف اللغة        
وكـل شـيت يسـرتب اإلنسـان مـن أعضـائه        ، ، وكل أمر يستحيا منـه  مكمن للسرت
 ، واهذا قد يكون إظهار العورة عل  من أحلته الشـريعة السـمحات   ، أنفة وحياًت

 ..هو ما   ُّ أعضات اإلنسان 
ــا يف         ــة أم ــية ومبدارســها      جمــال اجلغرافي ــة السياس ــا اجلغرافي ــب منه ، وجان

، واملدرسة  كمدرسة املنظر األرض ، املختلفة من حيث نواحي أو ظواهر معينة
واألخـرى   ، فـاألو  منظارهـا مـن خـالل املظـاهر الطبيعيـة للظـاهرة        ، اإلقليمية
 ، خلصـائ  واملزايـا  وفق حتليل املكونـا  البنائيـة لإلقلـيم ملعرفـة ا    عل  منظارها 

ــة     حبســبو كــال املدرســتني يــتم معرفــة العالقــا  املتبادلــة اــني الظــواهر الطبيعي
عتبـار أن اجلغرافيـة علـم العالقـا      اعل   ، والبشرية عل  سط  الكرة األرضية

 .. املكانية مبحددا  هدف خدمة اإلنسان
هوله أو الـــه أو هضـــااه أو ســـواهـــذا يكـــون النظـــام الطبيعـــي املشـــرت  جبب       

وتباينـت املدرسـة اإلمكانيـة     ، ستمّد  منـه املـذاهب الفكريـة   ا،  إخل.. صحاريه
أو أثـر البيئـة    ، ختيار ما يالئم اإلنسان وحياته من البيئةاو عن املدرسة احلتمية ،

 ..عل  اإلنسان وأتشطته يف املدرسة احلتمية 
 ، وجغرافيــة اشــريةجغرافيــة طبيعيــة  ؛ ة ا م اجلغرافيــوعمومــا فقــد تقّســ        

 .. فالطبيعة تستعني اعلوم خمتلفة كاجليولوجيـا واملنـاخ وامليـاب واحليـوان والنبـا      
، والسياسية واإلجتماعية واإلقتصادية  والبشرية تستعني االعلوم اإلنسانية ، اخل

السياسـية   – وعندها كمكن الوصول ا  العالقة املفصلية اـني اجلغرافيـا   ، وغريها
 .. كرية واإلجتماعية واإلقتصاديةوالعلوم العس

، االشـكل   فتكون مستهدفة من العدوِّ ، ولكل له ثغرته غري الظاهرة للعيان       
، أو ظهورهـا وعـدم الـتمكُّن مـن      ، وحبالـة إسـتتار العـورة    املنظور وغري املنظور

و ؛ كالقانون الدولي أ الادَّ أن يكون هلا رادع مميها من كيد األعدات ، إصااتها
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ــِـّر علــ  أنشــطة الــدول    أو لقــوة  ، املوقــع اجلغــرايف أو املوقــع اإلســرتاتيهي املؤث
 .. وما شاكل  لك .. الدولة
وقد يتضمن القول املبار  مـا يظهـر اإلنسـان علـ  جوارحـه وااخلصـو               

ــة اإلنســان الرصــينة وقــوة   ، يظهــرب مــن األخــالق والالأخــالق  لســاِنِه ومــا فرتاي
الـيت لـوال الصـفا  الكركمـة لظهـر        ، تظهـر عورتـه   مَّـْن ال هعله ِم ، الشخصية

الــتعلم والرتايــة  عوراتــه كمــا تظهــر لكــل إنســان جاهــل ومل تضــبطه أخالقيــا  
 ، الشــعوب واألمــمك ، ، وهــو ممكــن أن يشــمل علــ  مســتوى أوســع  والتعلــيم

 .. ونظرتهم الغري مبنية عل  اأُلصول الدينية أو الشرع اإلهلي
نشطة األ أو اأُلمور أو صة فهي اللحظة اليت تسن  للمعين ااألشياتأما الفر       
مسـتوى   وتكـون علـ    ، واإلشـباع  للمنفعـة  أنسـب وجـه   ستثمارها اأفضـل أو ال

والوسـائل واألدوا    ، وتشمل كـل منـاحي احليـاة    ، الفرد أو اجملتمع أو الدولة
اإلمكانيـــا  وتطــوير  ســتثمار وتنميـة او ، فـر   غتنــام مـا متــرُّ مــن املسـتخدمة ال 

اشـكل مـدروس أو    ، وما يتهيأ هلا من توقيـت ومكـان   ، املتوافرة أو ما ستتوافر
وصفة عدم اإلسـتقرار أو عـدم التأكُّـد أو عـدم      ، قد يكون اشكل غري مدروس

يعـود   ، أو  ، أو عـدم وضـوخ األهـداف    املعرفة املناسبة وما يتطلبـه مـن وسـائل   
 .. ام الفر غتناصااة وجيعل من عدم إ الشخ  ، ذا ل

 :   اإلمام قولومضمون  لك يظهر عند         
ْعَمـ   اََّما أأْخطأأأ اْلَبِصـرُي قأْصـَدُب ،  َوأأَصـاَب األأ   ُرَوال ُكلُّ ُفْرَصٍة ُتَصاُب ، َو )       
 . ( ُرْشَدُب
سـتثمارها أو مل يكـن مسـتعّد    ايعـرف   قـد ال  ، فكم من فرصة مترُّ ااإلنسان       
يـدركها   أو ال يرتدد لإلقـدام عليهـا ،  رمبا ، أو  يعيها أو مل ينتبه إليها أو مل ، هلا

  والعنيأو كم من فرصة ُيبحث عنها وهي قااعة أمام األ، إاّل اعد فوا  األوان 
 .. ُيسرتشد إليها
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ممكن أن تكـون فيهـا جانـب     ، من أسباب بيظهر ، وما ولعلم النفس آراتب        
، وما يتمثــّل فيـه    والتعلم والتعليم ، اإلدرا  واحلوافزكالدوافع و من احلقيقة ،

هاهـه والـتفكري مبحـددا  احلاجـة     اوما ينتج عنه من سـلو   ، من مؤثِـّر أو منبِّه 
 .. ما ُيَسمِّي علم النفس هذا مبحددا  اجملال اإلدراكيمنه و ، والرغبة

 ، خـرون ال يدركـه اآل  فقـد يـدر  الـبعط مـا     ، كما مصـل حلـادث معـني           
وعامل النفس ينظر لألمور من نافذة  ، ، واملتعلم غري العامل فاجلاهل غري املتعلم

وعــامل اإلجتمــاع ينظــر ا  اأُلمــور مــن نافــذة   ، الــنفس اإلنســانية والســلوكيا 
األنشــطة اإلجتماعيــة والعالقــا  اإلجتماعيــة وكــل منظــور وغــري منظــور علــم    

 .. إلقتصاديةر  اتها من حيث األنشطة ا  األموإ واإلقتصادي ينظر ، اإلجتماع
،   ا  العلـم الواحـد  نظـور  مب اإلخـتالف  ، حت  يصل األمـر اهـم   وهكذا        

املدرسة أو املذهب أو مـا ُيَتبّنـ     عل  وفق تحليل والرأيالو حيث ختتلف الر يا
 ، مـا ترتتـب عليـه البصـرية والعمـ      حبسـب  فيكون الفعل واملنطق  ، من نظريا 

 .. ها يكون القصد والرُّشدوفقعل  و
، وأيضــًا هــو خــالف  ، والعــدل ســتقامة الطريــقاهــو  ؛ القصــد يف اللغــةو        

وكذلك هو اهلدف وما نوى اإلنسان  ، اإلفراط وهو ما اني اإلسراف والتقصري
 .. عل  العمل

ومـا أدق   .. وهـو اهلدايـة وخـالف الغـي     ، أّما الرُّشد فهو نقـيط الضـالل         
، واألعمـ    ، والبصـري االقصـد   ، الفرصـة اإصـااتها   حـني قـرن    ماماإل قول

 .. ( ْعَم  ُرْشَدُباََّما أأْخطأأأ اْلَبِصرُي قأْصَدُب ،  َوأأَصاَب األأُرَو ) االرشد
 ، ألهميـة العقـل أو الفكـر    مـا  ، وأيضًا ممـا قـد يتضـمنه هـذا القـول املبـار              

، اـل يشـمل    مرهـون علـ   وي البصـر   فلـيس اإلسـتيعاب    ، وتفّوقه عل  النظر
أو  ، لكّن املعتمد علـ  َاَصـِرِب رّامـا  طـأ هدفـه وطريقـه القـويم        ، حت  األعم 

األعم  لـيس لديـه إاّل الـتفكري     إاّل ان ، ختا  احلكم أو القراراالعدل يف يتهاوز 
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 قـد يصـل ا  مـا   البصـرية  ، وا ستخدام عقلـه لإلهتـدات دون اصـرب الفاقـد لـه     او
 .. والعلوم واملعارف ، ورمبا يتفوق يف  لك  ه ملعاجلة ُأمور احلياةيهتدي ا
فرّامــا  ، اإلكمــان والكفــر واحلــق والباطــل ؛ القــول املبــار  يتضــمنوأيضــًا        

وأصاب اإلكمان أو احلق  ، رالبص أوأخطأ اإلكمان أو احلق أو العدل  وو العيون 
 .. تغ امُلب هتدى ليصل ا اأو العدل الشخ  األعم  و

، فــإّن اخلــما  والتهــارب واإلهتمامــا  الشخصــية  مــا تقــدم فضــاًل عــن       
 .. اجلماعا تكامل نسبّيًا مع ما يتعمل عل  إدرا   رمبا املختلفة ،

نتهاج سبيل اخلري أو او املييز واالختيار أهمية االغة يف ، سلوب الرتاويولأل      
تشـويه  خطورتـه عنـد مسـتوى    و ،  أو تقديم أحـدهما علـ  اآلخـر    ، سبيل الشر

سـوات كــان ُمّتِخــذب   سـبيل الشــر ،  مــنهجختـا   اا صـورة احليــاة اجلميلـة والبهيهــة  
 .. غري قصد واغري وعي ا، واقصد ووعي أو  العاقل أو غري العاقل

ــان موضــوعًا لال   ؛ والشــر مبنظــور الفلســفة         ــا ك ــذم كــل م  ، ســتههان أو ال
 والشــر يكــون طبيعــي كــاألمل ، ، لــتخل  منــهفرتفضــه اإلرادة احلــّرة وحتــاول ا

 ..وميتافيزيقي املتمثِـّل انقصان كل شيت عن كماله  وأخالقي كالعدوان ،
والاد أن ُيخلِـّف ضحايا نفسية أو ماديـة وغـري ماديـة، ومهمـا ُيعالــَج آثـار              
ــاً     ، الشــر ــه متام ــه أو عــالج ســوت أفعال ــال كمكــن غســل اراثن ــه أو   ف ، وعالجــًا ل
 :    اإلمام يتضمنه قولمما  هو جانب ، ويط الوقائي منهالرت

 ( أأخِِّر الشَّرَّ فأِإنَّكأ ِإَ ا ِشْئَت َتَعهَّْلَتُه )
اّل أّن ضــبط الــنفس والســيطرة إ ، لكونــه يف متنــاول اليــد والســلو  والقــول       
يف  وتأخري الّشر يسهم ، كمكن إستدراكها اعد هاوز ما يقرتفه الشخ  ال ، عليه

سـيتم   ، وأكيد من خالل هذا الضـبط  ، جتناب الّشر اعقلنة السلو  أو الفعل و
 .. تزانها ورشدهااانات الفكر القويم وقوة الشخصية و

والركيــزة  واألعمــق هــو انــات الشخصــية اإلنســانية ـ اإلجتماعيــة املســاملة ،           
ُرّب و ، ن متّزقـه ، واحليلولـة دو  األساسية للرمحـة والرتاحـم اـني أفـراد اجملتمـع     
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ــم      ــعوب و أمـ ــك شـ ــّر  ا  مهالـ ــريرة أو التلفــُــّضا  جـ ــور الشـ ــغائر اأُلمـ صـ
،  وما أعقـد القيـام االبنـات    َدّمر أعضم اإلجنازا  ،ُت، وما أاسط أن  حضارا و

 ..  وأمشلها احلضارية، ؛ الفكرية أو األخالقية أو املادية  اكل أشكاله
 : اه العزيز يف كتا وما أعضم قوله تعا         

تَأَََُُّ ْ لِهيٌّ ح مِهَمٌ   ْ لَا تًَه َوَّي السحً  ن ةُ ْ لَا الًََِّّئَةُ ادهفَعه بَّالَّ ِي هِي  أَحًه نُ فَإَّذَا الَّذِي ب َهن ك  ْ ب َهن ُُ َ د اْ ةٌ  )        

                                             . فصلت سورة (34)

، أو  ، واألخطــر منـه أميـة املــتعلِّم   د اإلحنــراف مـن اجلهـل  وأكثـر مـا يسـتم           
، مبعنـ    ، واجلاهـل هـو مـن يفعـل الفعـل اغـري العلـم        املدعي لعلم مـا ال يعلمـه  

 : الوقاية عندا جيعل مم، وهو متكني اجلاهل اعبثيته للسيطرة عل  احلرا  البنائي 
 ( َوقأِطيَعُة اْلَهاِهِل َتْعِدُل ِصلأةأ اْلَعاِقِل )

ــه إاّل اخلــري  ألن العــامل أو العاقــل الرشــيد         يبعــد عــن أو مــا  ، ال يصــدر من
سـتدرا   ال،  سـتيعاب إنسـاني  ا، ويعمـل أو يفعـل اـوعي و    ، إن مل ينفع رضرال

 .. ، وتفاعله مع احلدث اأُلمور اعقله ونّيته احلسنة
أن يعـي مـا   ، ودون  حتـ  يف مواضـع النفـع   اعبثيتـه  أّما اجلاهل فقد يضرُّ           
،  ، وعـالج ملواقـف معينـة    ، مما تكون قطيعته وقاية من املساوىت والشرور يفعله

،  ، دون أن ختلـق منـه العـدوّ    مفـظ املـَوّدة والعالقـة    واذا  الوقت اإلاتعاد منه
، وكمـا يـرى املتكلمـون     من جّرات عدم إدراكه ملا تنهيه عنه أو تنصحه اـه و لك 

                                                                                                                                               .. صلة العاقل ، واذا تعدل قطيعة اجلاهل نفعةاأّن عدم املضّرة كوجود امل
تنا، منـذ الـوالدة   أّما احليِِّز غري املنظور وامُلَهْيِمن علـ  عاملنـا وحياتنـا وأنشـط           

؛ الشامل لقليل مـن   ، هو الزمان خرويملما  أو اإلنتقال إ  العامل األوحت  ا
، والدهر عند العرب يقع عل  وقـت الزمـان    ، وأيضًا هو العصر الوقت وكثريب

؛ هـو   ، وفلسـفياً  من األزمنة وعل  ُمـّدة الـدنيا كلـها، وأيضـًا ُيطلـق علـ  احليـاة       
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، وعنـد أرسـطو    متـّر فيـه األحـداث متالحقـة     ، دودغري حمـ ووسط غري متهانس 
  .. مقياس احلركة

، والعـدل   جيري مبرور الزمان من أفعال اخلري والشـر، واحلـق والباطـل   و         
 : ، حت  الوصول إ  النهاية ااملتناقضا  املتنوعة، واه والظلم

 ( َمْن أأِمَن الزََّماَن َخاَنُه ، َوَمْن أأْعظأَمُه أأَهاَنُه )
، وإدارة وتنظـيم  والزمان هنا مما يمز حتديد املشكلة املشرتكة اني اإلنسان و       

املاضـي واحلاضـر   : الزمن احملدود واملمتد ، أي اني استمرارية الزمـان   –الذا  
: واملستقبل وحتمية التعاقب واحللول والتنسيق ، وجمريا  ما يدخل ضمنه مـن  

اجلـودة ،   –التقويم ، والنتائج االكميـة   –واألدات التقييم  ،  –اخلطط ، والتنفيذ 
 ..وما ينعكس عنها 

خـارج حـدود الزمـان الكـائن     وحتليل املعلوما  املرتدة يف النظام وتطبيقاته       
ــ: اــني  ــه ، ظأــن وأْعأِم ــه وأهان واحلــد منهــا ومعاجلتهــا لتحســني جمريــا    م ، خان

 حمـددا   ف ، ومـا يتـبني مـن   واملوقـ  ، املوقـع أو املكـان   : ضـمن  استثمار الـزمن 
التحســني الــذكي اــني  –املــتغريا  ، ومــا مققــه الزمــان مــن الــتحكم   –املعــايري 

التصـنيف واملعـايري والرتتيـب     : اجلزئية والكليـة ، ومـا يتحقـق مـن التـوازن اـني      
 ..واألولوية وااللتزام 

 مؤشـر ، و ه ، واـال إمكانيـة إعادتـه   إمكانيـة ختزينـ  اـال   الزمان مرورحتمية و       
،  العدم، من الزوال و ، لتنقله من عامل إ  آخر مبستوى استثماربزمان ال منافع

 .. خروي املتصف االدوام والبقاتإ  العامل األ
،  ، ألّن الّزمان اذاته آيـل إ  الـزوال   لذا من أِمَن الّزمان خاَنُه وِاال هوادة       

 ..؟  فكيف يضمن َمْن الاقات له
، اأعمالـه املنحرفـة والتشـبُّث     حينما ُيَعظِّم اإلنسان الـدنيا الزائلـة   رخطواأل       

،  غتصــاب حقــوقهما، لظلــم اآلخــرين و اكــلِّ الوســائل املتاحــة وغــري املتاحــة  
، دون  ، وهع األموال من حـالل أو حـرام   ، وهتك األعراض وسفك الدمات
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وي الضـعيف ويتعـدى   ، يأكل القـ  ، فيحوِّل اسلوكه الدنيا إ  غااة تورُّع ورادع
، ويتصور  ، مَبْن ينحدر ِاَرْكِب آثامه ، واهذا يكون تعظيم الزمان عل  حقوقهم

، وَيْنســ  أو يتناســ  حتميــة زوال  دوام حالــه و أموالــه وقّوتــه وُمْلِكــه وصــّحته 
،  ، فيهني نفسه مبا يقرتفه من دنِّـي األعمـال ومنحرفهـا يف الـدنيا     الدنيا أو الزمان

 .. شّد احلساب والعقاب عل  ما جنابويف اآلخرة أ
، ألسـباب  ف والوصول إ  املبتغ  اهداألالغايا  وحتقيق دائما  كنوال كم       

 : ، لذااملوضوعية املتغريا  عدة منها ما تتعلق ااملتغريا  الذاتية و
 ( لأْيَس ُكلُّ َمْن َرَم  أأَصاَب )

، واخلطــط  ث الدقيقــةفكــم مــن األنشــطة وضــعت هلــا الدراســا  والبحــو       
نها مل حتقـق  إ، إاّل املتقدم  املعوَّل عليها واملطلواة للوصول إ  اهلدف أو اإلجناز

ــق  لكنهــا تواجــه تنهــز رمبــا ، أو  مــا يعــّول عليهــا مــن جناحــا     مشــاكل وعوائ
 .. واإلشباع اجلودةإ فاض و
ألفــراد ا لرزق أو دخــاــه  مــا يتبــاين،  القــول املبــار  هيتضــمنممــا وأيضــا        

واألاعـاد  ، فالنّيـة   للهميـع  واجلهود املبذولة ، رغم السعي املتواصل واجملتمعا 
 هاب مـا ُيْرغــَب حتقيقـه   ا قد ُتغيِّر، واجلهود العضلية والعقلية  نفسية وقوة الفكرال

واألســاليب اإلنسـانية واألخالقيـة ومــا مـدى مطااقـة الفعــل      الكيـف والكـم   مـن 
 .. خدمة الذا  واجملتمعيف ما ينصب ، و للشرع اإلهلي

، وِمْن َاْين َمـْن يسـهم يف تغيريهـا هـو      تتصف االتغيري طبيعة مناحي احلياةو       
ــه ،  صــاحب القــرار، وااخلصــو   اإلنســان أاســط  مــن أنشــطة ، ومــا يقــوم ا

 ..ومؤثراتها اإلسرتاتيهية املختلفة ،  مشروع إ  أعقدب
، وَمْن ُيَسيِّر وأنشطتها  ثل االدولة وإدارتها، ما يتم وأارزها وضوحًا للعيان       

 دفـّة حكمها، وما ممله الشخ  أو اجلماعة أو احلزب من فلسفة وأيديولوجية
 ..وتطبيقاتها  القيم واألخالقمن د تهسوما ي، معينة 
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 اخلطـط  ريتغـي ا فيه ما يـتم  ، مب ( ِإَ ا َتَغيََّر السُّْلطأاُن َتَغيََّر الزََّماُن )؛  والدليل         
أو  الذكيـة مـن قـدرة   إلدارة لـ  ا، ملـ  ملسرية الدولـة  رسومةاملوالسياسا  امج المو

وفق اخلطط املرسومة لتحقيق  عل  وارد البشريةطة املاتنفيذ األعمال اوسسطوة 
 .. األهداف املنشودة

رَه هلسن ا  ْ لَقَهده أَ  ):  وقال الزجـاج يف قولـه تعـا     ، ؛ احُلّهة والمهان السلطانو       

ُلسَُانٍ َُعَّنيٍ وكـل سـلطان يف   ،  أي حهـة اهلل يف أرضـه  .سورة هود  (22)  َُوَ ك بَّآَي اتِن ا َْ 

 .. القرآن حهة
،  ولــذلك قيــل لألمــرات ســالطني ألنهــم الــذين ُتقــام اهــم احلّهــة واحلقــوق       

لـك  السـلطاُن قـدرُة امل   : ، وقال الليث الوالي والسلطان قدرة امللك:  والسلطان
؛  يف السلطان قوالن : وقدرُة َمْن ُجِعَل  لك له وإن مل يكن َمِلكًا، وقال أاو اكر

، واآلخر أن يكون مسـي سـلطانًا ألنـه     أحدهما أن يكون مسي سلطانًا لتسليِطه
 3.. ؛ ِشدَُّته وِحدَُّته وَسطَوُته وسلطان كل شيت ... حهة من حهج اهلل

، ومنـه   العلوم السياسية ما يدخل ضمن ، بار القول امل مما يتضمنهوأيضًا        
، والـدال علـ  العوامـل املسـتقلة      ما يشري إ  نظـم الدولـة يف أي مكـان وعصـر    

،  ، فإ ا تغّير السـلطان  ، وجمملها يكون يف السلطان والزمان والتااعة هلا للتغيري
ــان ــالي إ  اإلشـــرتاكي   تغـــري الّزمـ ــر احلكـــم مـــن الرأمسـ ــثاًل إ ا تغّيـ أو  ، ، فمـ

السياسـية   وإسـرتاتيهيتها  َتختِلف سبل احلياة مبختلف أنشطتها ، وحينهااالعكس
 .. اإلجتماعية واإلقتصادية والرتاويةو

، أو  ، إ  تعـدد األحـزاب   أو إ ا حتولت الدولة من احلزب الواحد احلاكم      
  .. ، إّما تدرجيّيًا أو فهائّيًا ، أيضا سيتغري  ط احلياة االعكس

، أوالــــدكتاتوري  وكــــذلك ينطبــــق علــــ  احلكــــم امللكــــي واجلمهــــوري        
 . وهكذا ... والدكمقراطي واألرستقراطي
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، كمكـن  مـن تطـورا     ما نعاصربو، من املفهوم اللغوي  ما تقّدم فضاًل عن       
،  أن نعتم السلطان كـل شـيت يوصـلنا إ  غايـة معينـة كالطـائرا  والصـواريخ       

، أو توصـلنا إ  األقمـار والكواكـب     األرض وأدنـاب  اليت توصل انا إ  أقصـ  
 .. للكشف عنها

سسَّ لَّنَّ اَه ََُاه ُمه أَنه تَنهُْذُْا َِنه أَقسَُهارَّ الًَّهم اْ اتِ ْ السهأَرهضَّ فَاَسُْهذُْا لَها     )         تَنهُْهذُْن  لَّلَّها    ي ا َ اهش ر  السجَّنِّ ْ السإََّ

  .َورة الرمحن  (33)بًَُّلسَُانٍ 

، أو التكـــاليف  القـــانون والتشـــريعا  يتمثـــل يفقـــد يكـــون الســـلطان  أو       
أو الوسائل أو ، أو األدوا   ؛ القوة املهيمنة يكون السلطان رمباأو واألحكام ، 
كفـرد أو  ، علـ  اإلنسـان    فيـه املستخدمة لتغـيري مسـرية احليـاة والتـأثري     املبتكرا  

اخــرتاع احلاســوب  ، عــدوا، قبــل ؛ مــا كــان عليــه االخــتالف كمــا هــو ،  جمتمــع
 ..وشبكا  االتصاال  العاملية والتطورا  األخرى يف عاملنا املعاصر 

، سـوات كـان    ، إاّل اتغيُّـر السـلطان   وعموما فإّنه ال كمكن أن يتغّيـر أي شـيت        
ة أو التشــريع أو القــوانني أو  يــيتمثــَـّل يف اإلدارة أو الســلطة السياســية أو احلهّ  

 عقـل سـلطان  ا وأ ،   املغيِّرة يف منهاج احلياة اتطورها و وِّهاالماهني أو األدوا
 ..ً ، واهلل فوق ُكلِّ شيت سلطاناكل خملوق 

ممــا تشــمل  ، فهــي فيهــا   اإلمــام علــي أمــا مــن الــدروس الــيت ُيطالعنــا        
ن عالقا  إنسانية وتآلف روحي م ، وما يراطه األخالقي – اإلجتماعي املفصل

  .. طة احلياةي يف كل أنشعقلو
احملـددان للمـدى اإلسـتقراري للـنفس      مـن اـني  ؛  ورةاالرفقـة واجملـ  واهذا ف        

، ثـم   هما مقق اإلاتعاد عن الصراع واحلقـد والغـرية واحلسـد   قوم، وأ واألنشطة
، والتقــارب اــني    التقــارب اــني األفــراد واجلماعــا  واجملتمعــا  والشــعوب     

  .. ، ويبين اعضه اعضًا مِّل اعضه اعضًا، ليك احلضارا  والثقافا  اإلنسانية
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،  نظر إ  رفيق السـوت الـذي يصـحب الرفيـق احلأَسـِن الرتايـة واألخـالق       اف       
أو  ، رف اه صوب السلو  املنحرفهوين  ، فإّما أن ُيغيِّر ما فيه من نقي األفكار

ليـه وعلـ    ، إن مْل يستطع التأثري السليب ع سيعكِّر َصْفَو حياته ؛ عل  أقل تقدير
 .. سلوكهمسعته و

  : السؤال عن رفيق الطريق اقولهاال يأمر   اإلمام لذا مث        
 ( َسْل َعِن الرَِّفيِق قأْبَل الطَِّريِق )

القـويم   الصـدوق  ، أْيَنَع مثارهـا االصـديق   مسرية ورفقةومصاحبة فكم من        
حنراف وآلت إ  اال ، رفقة أفسد  حماسن احلياةمصاحبة و، وكم من  األخالق

 .. السلو تشويه رتكاب اجلرائم واحملرما  اتلوث الفكر وا حنو واالجنراف
، ومـا   ةروااجملـ ا املتمثـل ،  الدرس اآلخر املشري إ  العالقا  االجتماعيـة و       
مـن   اُيْبنـ  معهـ  و يعـزز  ، ومـا  خـالق األطبـاِئع و العقائـد و توجهـا  ال مـن   هملحت

 ..الصالخ واإلصالخ مثمرة ا إنسانيةعالقا  
،  فرد يف األسرةإ  أكم أصغر  من مع أفراد اجلارتماس ال ةدقتكمن وهنا        

 .. النواة األو  للمهتمع متثلواأُلسرة 
مـا تسـتمدِّب مـن    تبـادل  ، ُمـْرَتَهْن ا  مستقبل اأُلسرة ومـن جياورهـا  يكون لذا        

، واألمر ااملعروف  مِّ والتقوى، ومدى التعاون عل  ال القيم والعالقا  ومداها
 .. والنهي عن املنكر

، للحيلولـة دون الوقـوع    ( َعِن اْلَهاِر قأْبَل الدَّاِر )؛ واهذا يتوجَّب السؤال        
 .. اإلحنرافاملشاكل ورمبا االجنراف ويف اراثن 

  ، وأصب ؛ ااخُللق احلسن والسلو  القويم مهاورتهاٍر طّيب ِاوفكم ِمْن ج       
 ُأسرة واحـدة  اأُلَسر اأْسِرها اتأثريب تصب ، و من خالله همع القلوب واألرواخ

دخيـل   من كـل التضامنية ، واحلماية  لبعط يف السّرات والضّراتااعضهم  يساعد
، واهـذا اجلـار َيُعـمُّ اخلـري واحملّبـة واأُللفـة والتعـاون         هـا يف الفكر والسلو  لُيْحِرف

 .. والتكاتف
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حنـراف وَجـْور   ااِر سـوت حـّول املنطقـة اجلغرافيـة إ  جحـيم و     وج وكم من        
تعــدد قــرتاف اجلــرائم ااا  اب ، ويتعــدوتفكــك اجتمــاعي  ومشــاكل وصــراعا 

والتفكـك  والتمـرد  ، وقد موِّل قويم اأُلسر إ  ايئة آسـنة ااإلحنرافـا     أشكاهلا
 ..  واإلحنالل اخُللقي والتمرُّد عل  األعراف والشرائع والقوانني

، فهو املعبِّـر   الكالمُحسن الشخصية من خالل اه تتمّيز الدرس اآلخر ما و       
اسبب  ، فكم من حقٍّ ضاع ، وُأسلوب الكالم منفذ إ  العقول عن لسان احلال
 ..ها اتادقة وسالمة إيصال املعلومة وتأثري املطالبة والدفاع عنهعدم إمكانية 

لـذا  ،  تقـع يف الـنفس وتأخـذ مأخـذها     واألخالق ناضهة املبدأ فُرمبا هلة        
، وامتــد  لــك ألســلوب العالقــا  وتعــاطي   مقــالموقــف وأصــب  لكــل مقــام 

 : الكالم ، ومنه التحذير املتهسد يف مضمون قول اإلمام 
، َوِإْن َحكأْيـَت َ ِلـكأ َعـْن     الِم َمـا َيُكـوُن ُمْضـِحكاً   ِإيَّا أ أأْن َتـْذُكَر ِمـَن اْلكأـ    )        
 . ( غأْيِر أ

، ويعـزز القـدرا     جيعل للشخصية املكانة والبنـات الرصـني  جيمل ووهو ما        
يف املواقـف  ، وخصوصـا   ، واحليلولة دون النطـق مبـا ال يليـق االشـخ     العقلية 
 رتق من خالهلا الفرد غري الناضج لالستنقا  ثغرة ة ، وما تولدب من املضحك

 ..من الغري وتقليل املكانة والشأن 
ــؤداباإلخــالل االشخصــية  اتســاع و        ــا  وإخــالل ا م ــات  العالق النظــام والبن

 .. يف حالة احلصول اجلمعيتأثريب   ، ويتض والتماسك اإلجتماعي
واملواصفا  مبا وما يكامله من الوصف  فيوصت، وِمْن ُمْنطلق ال وتواصاًل        

يــة ، ولــيس االســتنقا  األدائــي وحتمــل األعبــات احليات –فيــه اجلانــب الــوظيفي 
 ..اطرف معني 

ــه و         ــاط  من ــ وضــع النق ــة  ت، ل احلــروف عل ــة والطبيع ــان اجلــوهر واحلقيق  بي
احلقيقـي ضـمن   ، ألخـذ دورب   اإلنسـان  القائم عليه واجلعل التكويين والوظيفي

 .. ستنقا ا، دون  احلياة أنشطة
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نسني املكمِّل الواحـد  اجل اجلعل التكويين ومهام تكاملما يتعلق ا امتدادبو       
، ومــا يرتتــب عليــه ايولوجّيــًا وفســلهّيًا  مــا ُخِلــَق ايولوجّيــًا وفــقعلــ  ،  لآلخــر
ــًا  ونفســّيًا عطــاتب و، ، وفاعليتــه داخــل اجملتمــع   ، ومبــا هــو يف تكوينــه واجتماعي
، وإْن مل يكـن   املـؤهال  واإلسـتعدادا  املاديـة والنفسـية الـيت كمتلكهـا      حبسب 
، و ـرج علـ  مسـا      املخلـوق ألجلـها  واملكانـة  ف الطبيعـة  ، فهـو  ـال   كذلك

 .. وفاعلية جنسه
، وهو ما  (مستخنث)، فُيْنعت اأنه  كما لو كان الرجل يسلك سلوكًا معينًا       

، ولـيس   تطلقه أو َتْصطأِل  عليه حت  العلوم النفسية والبيولوجية والفسيولوجية
ة حينما ختـرج  أهذا ينطبق عل  املر يضًاوأ ، مقتصرًا عل  ما تعارف عليه اجملتمع

النفســية العلــوم مصــطلحا  ، فيطلــق عليهــا اجملتمــع و  علــ  ِســماِتها وتكوينهــا 
                                                      .. ( ُمْسَترَجلة ) ، اأنها املعنيِّة ااملوضوع والبيولوجية والفسيولوجية

،  ، ما يرتّتب عليه نصاب املـرأة   اإلمام علي ملؤمننيومن هنا ايَّن أمري ا       
البيولـــوجي  علـــها التكـــويين، جبوأدوارهـــا  مـــن حيـــث تقســـيم أنشـــطة احليـــاة 

، كرامتهــا مكانتهــا وحلمايتهــا واحلفــاظ علــ  منــه و ... والنفســي والفســيولوجي
 : يتطلب استيعاب وتطبيق 

َولأْيَسْت  فأِإنَّ اْلَمْرأأةأ َرْيَحاَنٌة ، َما َجاَوَز َنْفَسَها ، وال ُتَملِِّك اْلَمْرأأةأ ِمْن أأْمِرَها)       
 . ( َوال ُتْطِمْعَها ِفي أأْن َتْشفأَع ِلَغْيِرَها وال َتْعُد ِاكأَراَمِتَها َنْفَسَها ،. ِاقأْهَرَماَنٍة 

تشـري  للهسـد ،   واالفكر احلديث توضع للوظيفة توصيفها ، كما لو كان        
معــني ، واعــدها يوضــع   لــك يوضــع وصــيف الوظيفــة يف ختصــ   ويف ضــوت  

مواصــفا  الوظيفــة الــيت حتــدد مــا يتطلــب وضــع الشــخ  املناســب يف املكــان 
 ..املناسب والتوقيت املناسب ، ال وحت  املوقف املناسب لتلك الشخصية 

ومبنظور إسالمي دقيق ، فضاًل عن ما تقّدم ، يتوّجه األمـر اتحديـد أنشـطة           
 :اة مقاال شاغلها مبنظور تشريعي ، ضمن املعادلة املختصرة واملبّسطة اآلتية احلي

 
 اجلعل التشريعي اإلهلي   =   اجلعل التكويين للمخلوق
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التشـريع اإلهلـي مبسـتوى أو     أحكـام وتكـاليف   والرمحة اإلهليـة ، جعلـت         
اجلعـل   عليـه  ُيبن يتمثل ومنه ما اجلعل التكويين للمخلوق ، و مستوى أدن  من

 ..األدائي  –الوجودي 
وق خاصـية معينـة ال كمكنـه تأديـة واجـب شـرعي معـني ، ال        فإن فقـد املخلـ         

، ال يكون أو املعّوق لعقل يكون حسااه عل  عدم األدات ، والواض  عند فاقد ا
 ..  كما هو اإلنسان العاقل أو املتكامل خبلقه تكليف شرعي عليه

والتوصـيف ، ومـا يرتتـب عليـه مـن      النهـي  ، ال أدق منـه ، كـان   هذا من و       
ومـا حتملـه مـن مواصـفا  ،      للحفـاظ علـ  مكانـة وكرامـة املـرأة     ظيفي وصف و

و لك وضع اإلنسان يف نصااه التفاعلي ، الوجودي  –وحقيقة جعلها التكويين 
 .. لصون كرامته األدائي –التنفيذي 

ــة            ــة املتقدم ــدول اأُلوراي ــة يف ال ــُه حــديثا الدراســا  امليداني ــا أقّرْت ،  وهــو م
ــا املتنوعــ  ــة   ة وميادينه ــذب احلقيق ــل إ  ه ــْن توصَّ ــادى َم ــوى  ، فن ، إ   ا  احملت

 ورمبـا مل يطلعـوا  ، دون أْن ُيناقشـوا   لقـول املبـار   ضـامني ا الفكري والتحليلي مل
 .. يعرفوا مبحتوى هذا القول املبار و

احلفاظ عل  املرأة مما جـرى هلـا يف الـدول    من االستنتاجا  ، هو واهلدف        
 .. ، وهي املقتصرة عل  التقدم املادي للحياة ّدماليت َتدَّعي التق

، من جهة  فاعلية ومكانة هذا املخلوق الرائعو تأثريما  شهدتوسوخ العمل        
، والــيت  مــع املشــاكل واملصــائب املختلفــةالعمــل جيعلــها يف متــاس وخطــورة مــا 

، فتفككــت  أجرمــت مــن خــالل  لــك حبقهــا وحــق ُأســرتها واجملتمــع ومســتقبله 
 ..ورمبا األخالقية  ائلة من الدواخل النفسية واإلجتماعيةالع
، ودخلـت اـذاتها ضـمن عاصـفة اإلحنـراف       رتفعـت نسـبة اجلـرائم   عنـدها ا       

، وهـذا مـا يتبـيَّن اوضـوخ يف      ، وواقع جمتمعاِتها والسهون تقـرُّ اـذلك   واجلركمة
،  وأخالقيـًا وعقائـدياً  ؛ دينيـًا   ، ااملقارنة مع الـدول امللتزمـة   الدول غري املتحفِـّظة

خـتالط  ا، و ايئـة العمـل   ضـمن حتكاكهـا  اومبهتمعاِتها املتحفِـّظة الـيت َتحـدُّ مـن    
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، وهو ما توصـلت إليـه يف واحـد مـن حبـوثي عـن خمـاطر عمـل          الذكور ااإلناث
 ..املرأة خارج ايئتها األسرية 

عليها وعل   ، وحرصًا واهذا فإن هنا  ُأمور حمددة كمكن متليك ُأمرها فيه        
ومحايـة عواطفهـا    املـرأة  محايـة ، لـذا مـن اـاب     ما ُأنيط إليها مـن ُأمـور اأُلسـرة   

 : اقوله  اإلمام ، َحذروعدم حتميلها أعبات فوق أعبات األسرة 
ُفـْف  ْكاَو .َوِإيَّا أ َوُمَشاَوَرةأ النَِّساِت فأِإنَّ َرْأَيُهنَّ ِإلأ  أأْفٍن ، َوَعْزَمُهنَّ ِإلأ  َوْهـٍن   )     

، فأِإنَّ ِشدَّةأ اْلِحَهاِب أأْاقأ  َعلأْيِهنَّ ، َولأْيَس  َعلأْيِهنَّ ِمْن أأْاَصاِرِهنَّ ِاِحَهاِاكأ ِإيَّاُهنَّ
َيْعـِرْفَن   َوِإِن اْسـَتطأْعَت أالَّ  ُخُروُجُهنَّ ِاأأَشدَّ ِمْن ِإْدَخاِلكأ َمْن ال ُيوَثـُق ِاـِه َعلأـْيِهنَّ ،   

 . ( َولأْيَسْت ِاقأْهَرَماَنٍة اْلَمْرأأةأ َرْيَحاَنٌة ، )؛  وفلسفة  لك،  ( ْفَعْلاغأْيَر أ فأ
 هــا مــن األفكــارأفكارمــا يلــوِّث خمــاطر  اهــذا الاــد مــن إاعــاد املــرأة عــن و       

نعيم اجملتمع وتقدمه و ـوِّب  ، و مدرسة األجيالوتبق  اعفتها املعاصرة ،  الدخيلة
 .. خالق واملكارم لألجيالالرتاية واأل نا حتققه م، مب وتطورب يف كل اجملاال 

 أن ال ُتثقــَل وال ُتثِقـل   ، اجملتمـع األسرة ولذا فإّن املرأة من صاحلها وصا         
احلياة الذي وضعه اخلالق ِعماد  لتبق  ، نفسها اُأمور هي يف غن  عنهاوال تقحم 
 ..لنهضة اأُلمم  عّزوجل

مرورًا  ، من أول نبطٍ للهنني ، ة العظيمةستيعاب املسؤوليالتأهيلها ويتم        
معتمد البنات  نويكااملرأة ، و والريادية صيا  الفكرّية والقيادّيةابناتٍ أرق  الشخ

ــالنفس يكــون و ، الروحــي واجلســدي املســتقبلي  ــات قــوَّة الثقــة ا ــها مبــ ان مــن  تبني
ــارم األخــالق    ــيم ومك ــا  وق ــلوكيا  أو   ، إمكاني ــات الس ــم أو رصــانة ان وارتاك

انــات أرقــ  اجملتمعــا  اإلنســانية املتطلـــّعة اعمــل فاعــل   يكــون،  األفعــال القوكمــة
  .. صوب النمو والتطّور والتقدم يف كل مناحي احلياة ود وب

اخلارجـة علـ    وهلـا   الشـاغلة  واذا يتوجَّب عدم إثقاهلا ااألعبـات اإلضـافية         
فضاًل عن إاعادها عن ،  البنات الروحي لألجيال ، ومتطلبا احلقيقية  يتهالومسؤ

 ..التماس مع مشاكل العمل ومادياته
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،  روزيف وملوث الفك نفسها من الشعارا  الّماقةل املرأة ب محايةوجويت       
جِنرارهـا ورات التيـارا  الـيت تهـدف ا      اومـن   ستغالل الغري هلااومحايتها من 

االكشــف عــن  ، و لــكمتهانهــا اوســلبها حقوقهــا و حنرافهــا عــن ســوات الســبيلا
 ..وإكذواة احلرية وحقوق املرأة  ، اقناع أو زيف التطّور واحلضارة مفاتنها
ــة ا           ــة والــدول املنتههــة الســبل واملنحرف ــدول الغراي ســم اكمــا مصــل يف ال

،  ، عل  الرغم من وجود اعط األصوا  الواعيـة للحقيقـة   التحضُّر واإلْنفتاخ
 .. كرامة املرأةاليت تنادي ا  احلشمة واحلفاظ عل  

ِمْن أْن ُتبن  ِغرَية الرجل عل  املرأة اسوت  فيه اإلمام  حذردرس آخر و       
نتهاجها قويم ا، و ، اعد محايتها اقويم الفكر ونقيِّه الظن املبين عل  التصورا 

 .. املبين عل  القيم األخالقية واإلنسانية،  السلو 
تـدخل ضـمن    ممر له، والغـرية الـيت ال   يكون سوت الظن الذي ال أو أْن ال       

ما تتضمنه قيم الشريعة اإلسالمية، ممـا جيعـل اـالغرية    وفق عل   حفظ األعراض
 ، إراا  يف النهج القويم املتَّبع من ِقَبْل املـرأة فتنحـرف عنـه    اليت يف غري موضعها

 تكــاب احملرَّمــا  وآقــرتاف   آرإ ، فتحــوِّل اراتتهــا مــن خــالل أزمتهــا النفســية 
  : اإلمام  ولذا يقول ... اجلرائم
فأـِإنَّ َ ِلـكأ َيـْدُعو الصَّـِحيَحةأ ِإلأـ        َوِإيَّا أ َوالتََّغاُيَر ِفي غأْيِر َمْوِضـِع غأْيـَرٍة ،   )        

 . ( َواْلَبِريَئةأ ِإلأ  الرَِّيِب السَّقأِم ،
ــا ممــا يتضــمن ،         ــوقفي ) هــو اجلانــب  وهن ــة والعــالج يف ( امل األمــور للوقاي

، والـنهج   ومـا أعظـم هـذا الضـمان اإلنسـاني للحقـوق       االجتماعية ، –األسرية 
، فال تكون الصحيحة االضـغوط النفسـية    ، لوضع احلق يف نصااه تباعهااملمكن 

ضــرر األمــراض وااخلصــو  النفســية مــن يلحقهــا ِلمــا ،  والتــوهُّم والتهيــوأ 
 ..  شك عل  الرغم من اراتتها، وتقع يف دائرة ال ستقامتهاامنها، فتنحرف اعد 

مـا  و،  اتهـا   املنطلـق مـن   هو أدق وأعمق الضمان حلقوق املرأة اإلنسـاني و       
ــن   ــب م ــة يتطل ــة اخلاّلق ــة واأُلســرية   زرع الثق ــا  اإلجتماعي ــف اإلهاه ،  مبختل



 273 

 أْن ال منــه، و الشخصـية ومكانتهــا اــني أفـراد اجملتمــع   ، وانــات النفســيةجمرياتهـا  و
لسَّـقم أو املـرض   االصـحيحة  ما يـؤدي ل و ، ر من غري موجب للغريةيكون التغاُي
،  لتهمــة أو موقــع الشــك فيهــاإ  االميئـة  مــا يــؤدي ا، و النفســي –اإلجتمـاعي  

 .. اخلطر فتكون يف موقع
من مسؤوليا   يتوجب وِمْن أجل مسرية األعمال اأفضل وجه، وملعرفة ما       

 التقـويم والـوظيفي  لتقييم اـا إلجنـازا   فـرز ا منه ، و إلجنازلوواجبا  وختص  
  : اإلمام  لذا يقول .. الثوابو ، ومقاالتها ااملكافآ األدائي 

َيَتَواكأُلوا  ْجَعْل ِلُكلِّ ِإْنَساٍن ِمْن َخَدِمكأ َعماًل َتْأُخُذُب ِاِه ، فأِإنَُّه أأْحَرى أأالَّاو )       
 . ( ِفي ِخْدَمِتكأ

ــة، مــن غــري اإلخــالل   حقــوق والواجبــا وهــو مــا يكــون ضــمان لل          مبكان
 .. وما أجنزب مما موكل إليه من األعمالالشخ  

، وعل  هيع املسـتويا    ا ينطبق عل  خمتلف األعمال أو األنشطةمموهذا        
خمتلــف أنشــطة الدولــة،  ، وحّتــ  علــ  مســتوى اإلداريــة أو الفنّيــة أو اهلندســية
 ..  ، املادية وغري املادية آ ومقاالته انظام احلوافز واملكاف

، ودقــة موقــع  الكلمــةوملصــطل  ســتعمال اال  اإلمــام ختيــاراومــا أدق        
مفاصـلها  شـخو   اإلنسـان والعمـل واإلجنـاز ، و    ؛ ، حينمـا وضـع  االستعمال 

 .. اإلنسان ضياع ما أجنزبدون ،  هيعًا من احلقوق والواجبا 
، ومـا   ( طاقته املبذولة إلجنـاز عملـه  قدراته و لكلٍّ عمله ولكلٍّ )؛ وامليزان        

ــمَّ التــدقيق علــ  ، مــن ُأجــور وحــوافز ومكافــآ    يعادهلــا  مصــطل  وإاّل لـــَما َت
، ويف نهايـة األدات   ، وما ينصـب مـن جهـودب إلجنـاز عملـه املوكـل اليـه        اإلنسان

 ..نه مومعنويًا دون أْن ُيْهِمْل جانب معني  اإلجناز يتم مقاالة  لك مادّيـًاو
، جتماعيـة والسياسـية   اإل ؛منهـا   ه الرئيسـية مضـامين ، لـه   ودرٌس اليغ آخـر        
  : اإلمام علي  قول عند
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َوأأْصـُلكأ الَّـِذي ِإلأْيـِه     َوأأْكِرْم َعِشـرَيَتكأ ، فأـِإنَُّهْم َجَناُحـكأ الَّـِذي ِاـِه َتِطـرُي ،       )       
 . ( َوَيُد أ الَِّتي ِاَها َتُصوُل َتِصرُي ،

  3.هم القبيلة ، واجلمع َعَشائر : انو أأايه األأْدَنوَن ، وقيل : وَعِشرَية الرجل        
واألسري واالجتماعي العشرية هلا األهمية البالغة يف التكوين البيولوجي و       

 .. والشعوري والشخصيواالنتمائي والوراثي 
،  فسـية نناسـبة والطمأنينـة ال  الكركمـة امل  املكانـه  تكـون  ، ويف مطافها احلقيقي       

 .. تواصله يف واألصل الواض 
،   الـيت تنحـدر مـن اجلـدِّ األعلـ       عشـرية وحـدة ال ؛ يتضمن القول املبار  و       

العشـرية   د، ويف علم اإلجتمـاع تعـ   العقيدةرمبا جمازًا صفة و، وحتمل صفة الدم 
عـا  أو الزمـر   ، وأيضـًا نـوع مـن أنـواع التهم     جزت من وحدة إجتماعية سياسية

حنــدارهم مــن جــدٍّ ا، و اأُلم والنســب يكــون مــن جانــب األب أو ، اإلجتماعيــة
 ها علم اإلجتماع ؛د، ويع جتماعية وسياسية أكما، وهي جزت من وحدة  واحد
 ، املكانـة  اإلنسـانية  – وهلـذب العالقـة اإلجتماعيـة   ، ط من أانات القبيلـة  رتبااأوثق 

،  عل  أعرافها وتقاليدها اإلجياايةذا أقرَّ اإلسالم ، لواإللتزام العريف واألخالقي
ــا  ــدَ  ودون املســاس اه ــل أّي ــاعي    ، ا ــبين التماســك اإلجتم ــان ي الروحــي  –ماك

   ..والعقائدي ، إنسانيًا وحضاريًا 
، همع اني اجلنـاخ واألصـل واليـد ،    (  ةَعِشرَيال) وكمكن أن تكون معادلة ؛       

 =وعندها 
 َيُد أ الَِّتي ِاَها َتُصوُل+   ُلكأ الَِّذي ِإلأْيِه َتِصرُي أأْص+   ِه َتِطرُي َجَناُحكأ الَِّذي ِا

 وفلسـفة  لـك ؛   عل  إكرام العشـرية ،   واهذا اإلهاب حثَّ أمري املؤمنني       
الواعــد ، الــذي يــراط اــني اجلنــاخ لرقــيِّ  مــق اإلســرتاتيهي اإلنســاني ألنهــم الع

سـتمداد القـيم ومكـارم األخـالق ،     الليه ويثبِّتُه اإلنسان ، واألصل الذي يعود ا
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واليّد اليت ُتغيِّر أو متنع املنكـر وُتقـوِّم املنحـرف وتـبين متاسـك اجملتمـع ، وتبسـط        
ــة   العــدل ، إلحقــاق احلــق والــدوام عليــه  ، وإحبــاط الباطــل ااإلصــالخ أو إعان

 .. الستقامتها املنحرف عل  نفسه األّماَرة االسوت 
، الـيت   ااألقراني ، أساسًا هوالسـبيل النـااع مـن الشـريعة اإلهليـة      والوصية       

ــة حلقــا  انتظــام  ، وتــبين  تــبين دواخــل اإلنســان ومــا ميطــه    ا العالقــمتوالي
منظومة وانتظـام  ، من أجل  ، ورعايتها والعمل عل  إدامتها اإلنسانية واألخوية

ة وال اأقوى األسـلحة  ، ال االكلم  رتقه َمْن يرغب اتفرقته ، ال جمتمع متماسك
ُــّه الرجـل القيـادي        ، الفّتاكأة  احلـري  علـ    املسـؤول  وأعمـق مـا يشـعر اـه وأدق

 .. أفراد رعيته أو شعبه أوجمتمعه 
واليقتصر اإلكرام عل  األموال واجلوانب املادية فحسب ، ال يتعـداب ا          

ب ، وتواصـله  اإلكرام ااحلر  عل  الرعية أو العشرية مـن أْن يصـيبها أي مكـرو   
 ..ملتبادلة ، والشعور مبا يشعرونه ا التفاهمية االعالقا  احلميمة

ــد            ــة ، والوقـــوف عنـ ــلبية املؤملـ ــة اأُلمورالسـ ــتطاعة معاجلـ ــان ااإلسـ وإْن كـ
وإاعـاد الظلـم    ، ، واـروخ اإليثـار   لسبل املتاحة وما ُتتـاخ مشاكلهم حللها اشت  ا

، ّبة والتماسك والتعاون والنمو والتطوير والضيم عنهم ، وتقوية العالقا  واحمل
 ..اشقي العالقا  الداخلية واخلارجية 

والـدعم والبّنـات والتقـدم ،     من اإلعانةردود أفعاهلم الوفّيه ما يقااله من و        
واإلنطالق اثبا  حنو حتقيق األهـداف السـامية ، ومحايـة املصـا  املشـرتكة مـن       

فــبهم اإلقــدام علــ  أيِّ نشــاط هدفــه لصــا   األخطـار الطارئــة ، ومهمــا يكــن ، 
 ..اجلميع ومحاية املبادىت والعقيدة وما ُيْبن  ِمْن صروخ احلضارة 

تعـا   والدين والدُّنيا ، قد جيتمعا عل  حمبة اهلل وطاعته ؛ ااتباع أوامـر اهلل         
 ..اإلنسان عن طاعة اهلل  ونواهيه ، أو يكونان يف صراع إ ا ااتعد

يـوم  : احلسـاب ، والـدِّين   : اجلزات واملكافئة ، والـدِّين  : ويف اللغة ؛ الدِّين         
: الســلطان ، والــدِّين : احلـال ، والــدِّين  : الطاعــة ، والــدِّين : اجلـزات ، والــدِّين  
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وضــع إهلــي يــدعو : الــدِّين و 3.. املعصــية:  القهــر ، والــدِّين: الــورع ، والــدِّين 
، ( اهلل عليه وآلـه وسـلم   صل) اهلل رسولهو عند حاب العقول ا  قبول ما أص

وقيل الفرق اني الدِّين وامللَـّة واملذهب ، إنَّ الدَّين منسوب ا  اهلل تعا  وامللـَـّة  
   ..منسواة ا  الرسول ، واملذهب منسوب ا  اجملتهد 

 : اقوله  واهذا يأمر أو مثُّ اإلمام        
 (ُدْنَيا أْسَتْوِدِع اهللأ ِديَنكأ َوا )

الـدين والـدنيا ،    وديعته اـني  وما أعظم سعة هذا الن  املبار  الذي جيمع       
منظومــة صـالخ وإصـالخ وتنظــيم ونظـام وأسـس وانــات     كـأخطر وأثقـل وأوسـع    

 ..وهندسة وإعادة هندسة احلياة ، وجمرياته من خالل  كي االستدامة املستمرة 
نيا ااتبـاع ُسـُبلأُه القوكمـة وشـريعته السـمحات الـيت       اْسَتْحِفظ  اهللأ الدِّين والـدُّ        

ُيْنَشد ،  تهدف اخلري ، وتسلك أسلم مايبتغيه اإلنسان ، واها ُتنال الدنيا اأنق  ما
 ..نفس من عواقب ، ونيل السعادتني تستقرُّ عليه ال وأمتع ما

ن دور ه ، يكوخوضومل األدات واإلجناز ، وفاعلية العاالجرات وواعد هذا        
سؤال العباد خالقهم ِمْن خـري القضـات ، فـاقرتن العمـل االـدعات خلـري مـا يسـدد         

حاضرًا ومستقباًل ، ودنيويـًا وأخرويـًا واأسـلم السـبل     ،  لك العمل من النهاخ 
 ..رض  اهلل عز وجل ، أواًل وآخرًا نيل التوجه لوأقومها ، و

 :  قال  حيث ..واهذا الدعم تستقر األنفس ، وُتقرُّ العيون        
 ( َوالدُّْنَيا َواآلِخَرِة،  اْلَعاِجلأِة َواآلِجلأِة ْسأأْلُه َخْيَر اْلقأَضاِت لأكأ ِفياَو )

لكون العمل من اإلنسان ، والقضات مرتتِّب عل  نتائج  لك العمـل ، واهلل        
 ..ائه عندب خري القضات واحلكم ، ومبوجبه يسأله اإلنسان ادعسبحانه وتعا  

، والقدر حامتًا ،  كما يتصورب البعط ، اأنه الزمًا، وهلذا مل يكن القضات        
إنَّ اهللأ . ولو كان  لك كذلك لبطل الثواب والعقاب ، وسقط الوعُد والوعيُد ) 

                                                 
 
 ( .دين ) ضمن كلمة / لسان العر  / ابن منظور  - 
2
 . 62ص / المصدر نفسه / أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني  - 
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ــاَدُب َتخــيريًا ، ونهــ    ــَر عب ــذيرًاســبحاَنُه أَم ــَف يســرياً  اُهْم َتْح ــِـّْف  ، وكلَّ ، ومل ُيكأل
 ..   (القليلِ كثريًا  ، وأعط  عل عسريًا
املناسـبا  ، لتصـحي  مـا     واحـدة مـن  هـذا ، يف    اإلمـام  وقد ورد قـول        

األمـر ، والتخـيري والتحـذير همـا      ميعين القضات والقدر ، عند َمْن اختلط علـيه 
 .. من لـُْطف اهلل عز وجل عل  عبادب ، ورمحته عليهم

، وكلــها مســك تراــوي وأخالقــي   امِلْســك العلويــة املباركــة وختــام الوصــية      
،  ، وختامها السالم املـبني ، وهـو اسـم مـن أمسـات اهلل احلسـن       راسخ وحياتي 

معناب إنَّـه  : ؛ قيل (  الُمَوالسَّ )ُيْسَتَمدُّ النعيم ،  ما واه جات اإلسالم ومنه استقرار
اقي البـ عـز وجـل   سبحانه َسِلَم من ما يلحق الغري من آفاِ  الغري والفنـات ، وأنـه   
 ..الدائم الذي َتْفن  اخللق والَيْفن  ، وهو عل  كل شيت قدير 

فمنها َسلَّْمُت : و كر حممد ان يزيد ؛ أنَّ الّسالَم يف لغة العرب أراعة أشيات         
سالمًا مصدر َسلَّْمُت ، ومنهـا السَّـالُم هـع سـالمة ، ومنهـا  الّسـالم إسـم مـن         

َشَهٌر ؛ ومعن  الّسـالم هـو مصـدر َسـّلْمُت أنَّـُه      أمسات اهلل تعا  ، ومنها الّسالم 
دعات لإلنسان اأن َيْسلأَم ِمْن اآلفـا  يف دينـه ونفسـه ، وتأويلـه التخلـي  ، قـال       

ــذي    ــُه  و الّســالم ال ــل الّســالم إســُم اهلل أنَّ كملــك الّســالم أي  لــ  مــن   وتأوي
. والّسـالمة الـدعات    الّسـالُم اهلل ، والّسـالُم الّسـالَمة ،   : إاـن األعرااـي   . املكروب

   ..دار اهلل عزوجل : ودارالّسالم 
والّسالم الماتة من العيوب ، أو هرُّد النفس عن احملنة يف الدارين ، وعند        

العرب يستحسنون أْن يقولوا يف األول سالم عليكم ويف اآلِخر الّسالُم عليكم ، 
والّسالُم كمَتدُّ ايانه من اخلري .. وتكون األلف والالم للَعْهد ، يعين الّسالم األول 

هــو يســلم  والنعــيم واإلســتقرار ، مبوجــب مــا ترتتــب عليــه الــدنيا واآلخــرة ومــا
 ..االنسان يف الدارين ، واهلل خري حافظ وهو ارحم الرامحني 

                                                 
 
 .  48ص / نهج البالغة  - 
2
 ( .سلم ) ضمن كلمة / لسان العر  / ابن منظور  - 
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ــا           ــيط   تقــدم مــن الدراســة ، ومــا اســتمدينا  واستخالصــًا مل ــب مــن ف جان
الانـه   أمري املؤمنني اإلمام علي ان أاي   طالـب   اها وصية ةخرازالدروس ال

والذي كتبها اليه حباظرين ، عنـد انصـراِفِه مـن صـفني ، فرواهـا اـن        احلسن 
 .. عبد راه يف العقد الفريد ؛ اجلزت الثالث، والكليين يف كتاب الرسائل 

 :ية كمكن إهال اأُلمور اآلت        
ن القــرآن الكــريم والسُّــنَّه النبويــة  تســتمدُّ مضــامني الوصــية املباركــة ، مــ  -3

الســـبب و ، ســـلوب العقلـــي ، ووضـــع العّلـــة واملعلـــولفة ، ااألالشـــري
 ..واملسبِّب 

 ئيلوقـا انهج املـ لوضـع   ،سـلوب الكشـف والتحليـل    أ  اإلمـام  جعـل  - 
الوعي اـ  ،والنهي عن كـل مـا يتضـمنه العمـل غـري القـويم        ، يوالعالج

نســان مــن  اتــه إلمحايــة اثقافــة  انــاتو ،قنــاع والرتغيــب والرتهيــب إلاو
 ..ونزواته ، وما ميط اه 

، ومواكبة لكل  الوصية ختاطب كل إنسان ، أين ما كان ، ويف أي زمان -1
عمليـة يف آليـة اإلقتـدات اهـا ،      داألدوا  املستخدمة واملتطـورة ، لـذا ُتعـ   

د منها لقويم النفس وقويم يلها ، انقي الفكر ، وما ُيستمواإلنتفاع اتفاص
 ..سلو  ، وانعكاساتها وتأثرياتها املتواصلة اإلجيااية ال

مل يقتصر التوجيه عل  ُأمور الـدنيا فحسـب ، اـل يتعـداب ا  التـأثريا        -4
عل   وما يرتّتب عليه من احلساب األخروي اآلنية واملستقبلية يف الّدنيا ،

 ..حالهلا ، والعقواة عل  حرامها ، والعتاب عل  ُشُبهاتها 
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 ، ِلمــا يــدعماآلثــار ا عــد التــأر ي ووجهــه املــادي املتمثــل ُباإلهتمــام اال -2
االسـتقرائية   مـا يتعلـق ااجلوانـب    الر يا النافعة لإلنسان ، مبا فيهوضوخ 

وجعـل أخطـات   ، ، واحليلولـة دون تكـرار أخطـات املاضـي      ةاإلستنباطيو
 .. ها سبيل للوقاية والعالجوتراجع حضاراتوالشعوب م اأُلم

شخصـية اإلنسـانية اإلسـالمية ، وجعـل هلـا قـوة الـروخ        اإلهتمام ابنات ال -2
العالقا  والتعاون احلضاري املشرت  مبفاصـل   والكيان ، انهج وروحية

 .. الدولة –اجملتمع  –الفرد  اني

تواصل األعمال وديناميتها ، الُتبنـ  علـ  أسـاس اخللـود ، وإّنمـا علـ         -1
املرتتِّب عليـه  أساس إعمار األرض واإلنسان ، إلعمار اآلخرة واجلزات 

ــواب والنعــيم    ــن الث ــْبين دواخــل الفــرد ااإلنســانية      .. م ــه َي وهــذا اذات
 ..ما يؤدي ا   لك كل والتعاون وحب اخلري ، و

داعــم هــو  كــل مــامنــه ، احلــر  األاــوي ، واملباركــة هّســَد يف الوصــية  -9
 ..والبنات احلضاري  الواعدة اتحمُّل املسؤليا ومنها األجيال  لوعي

لبنــات الفكــر العظيمــة واســرتاتيهيتها الفاعلــة حلســنة أهميتهــا للموعضــة ا -8
تــه مــن زاّل  الــنفس ومــا يتهسََّــد تطبيقــه مــن خــالل اإلنســاني ، ومحاي
واه ، ( وأِمْتُه االّزهادة ، أْحي قلَبكأ ااملوعظِة : )  السلو  ، لذا قال 

اإلنســان ،  هــي ســبيل رشــاد  فاملوعظــة ،  انــات الشخصــية وتوجهاتهــا  
م االزهد املتهاوز اه كل االحنرافا  الدنيوية ، واملوعظة والزهد والتقوي

 .. تتمثالن اهما قويم الرتاية واملعرفة والفكر ، وقويم النفس والسلو  

َدعِ القول فيما التعِرُف واخلطاب فيما الُتكألَّف ، )  وامتداد  لك ؛       
ي وفلسـفته  والسبب االسـرتاتيه ( وأمسك عن طريقٍ إ ا خفَت ضاللَتُه 

، وهو الصَّد ( فإنَّ الكّف عنَد حريِة الّضالِل خرٌي من ركوِب األهوال ) 
الذي أقرَّ فاعليته ؛ علـم الـنفس اشـكل عـام ، ومـا خصَّـه       ( أو الكف ) 

 ..علم النفس الفسيولوجي ، وما يرتتب عليها من سلوكيا  



 280 

ــر -30 ــة    لألمـ ــر ، املكانـ ــن املنكـ ــي عـ ــاملعروف والنهـ ــال  اـ ــبرية يف اإلسـ م  الكـ
 وما نه  عنـه ، وثانيـًا   عتبارهما مبنيان عل  املعرفة والوعي مبا أمر اهللال

 .. امليدانيألعمال تفعيل ثقافة تقويم ا

الخـرَي يف ِعلـمٍ الينفأـُع ،     ) و ،جعل اهلل العلوم نفعًا للبشرية وعونًا هلـم   -33
قبل الدولـة  ، وهي اسرتاتيهية حلماية مست( والُيْنَتفأُع اعلمٍ المقُّ تعلُـُّمُه 

 ..واجملتمع والفرد 

فيــة والرتاويــة واإلجتماعيــة ، قــول  مــن أعمــق النظريــا  النفســية واملعر  - 3
وإّنما قلـُب احلـدِث كـاألرِض اخلاليـِة مـا ُألقـي فيهـا مـن         : )   اإلمام

عل  اعتبار عقل احلدث ، كالصفحة البيضات أو كاألرض  (شيٍت قأََََِبلأته 
تراتها، وهنا يظهر الُبعد الوراثي والبيئي  اخلالية  ا  اإلستعداد لسالمة

ُــّم    والتعلـيم ، وهنـا تظهـر نظريـا      لتكوين الشخصية ، عن طريـق التعل
كالســيكية وحديثــة ، ومــا يــدخل ضــمنها مــن الصــحة النفســية     ، ةعــّد

ــنفس     ــا يهــتم علــم ال ــة ، وهن ــة واخلارجي ــأثريا  الداخلي والعقليــة، والت
وعلـم الـنفس التكـويين ، وعلـم      الرتاوي ، وعلم النفس اإلجتمـاعي ، 

 .إخل  ..النفس اإلرشادي ، وعلم اإلجرام ، وعلم اإلجتماع 

جات ضمن الوصية املباركة ، اخلطة الرتاوية والنفسية واإلجتماعية ؛ وما  -31
، اأفضـل آليـة وأحكمهـا ،     اخلطـط الفرعيـة ، لبنـات الشخصـية    اليها مـن  

ــن   ــة م ــاألدب  ) فالبداي ــك ا ــبب ( فبادرت ــل أ) لس ــكأ ،  قب ــوا قلب ن يقس
تسـتقبل حبـدِّ   ل) وهـي آليـة الفعـل أو العمـل ، والنتيهـة      ( ويشتغل لـُبُّكأ 

 ..( رأيك ِمْن األمر 

َما قأـْدَ كفأـا أ أأْهـُل التََّهـاِرِب ُاْغَيَتـُه       )؛ من ستفادة ن يكون التواصل لإلأ -34
وهـدر الطاقـا    ، ، وهنا منع حدوث اإلزدواجية يف العمـل   ( َوَتْهِرَاَتُه

، الشـامل  (  التَّْهِرَاِة الِجَوُعوِفيَت ِمْن ِع) وأعمقها .. الوقت واملوارد و
 .. لكل ما ميط اها
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الـزمن ، واـه    لأمـر  تـز  ،  واالستزادة منـه  الفكر والعلم واملعرفةتراكم  -32
دراســة الســااقة ومــا يرتتــب إلنتفــاع مــن االســتنتاجا  احلاصــلة مــن الا

 الطاقــا مــن غــري هــدر ا، يا  ملقرتحــا  أو التوصــاعليهــا مــن تطــوير 
ا  .. إنِـّي وإْن مل اكن ُعمِّرُ  ُعُمَر َمْن كان قبلي : ) واملوارد ، ودليله 

ــرُ  مــع أوِلهــم ا     ..  قولــه  مبــا انتهــ  الــيَّ ِمــن ُأمــورهم ؛ قــد عمِّ
فكانــت النتيهــة الوصــول ا  اســتخال  أرفــع اأُلمــور      ، ( آخــرهم 

ــا   ــة ا يظهــرممــا وأنفعهــا وأصــفاها ، وهن الســتقرات جملريــا  العلــوم  أهمي
 .. اواالنتفاع منه واملعارف

ملعرفـة شـرائع    ،القـرآن الكـريم   أسس البنات املعريف مـن خـالل مضـامني     -32
ليكون كموجه أخالقـي ملختلـف    ،، وحالله وحرامه  اإلسالم وأحكامه

 ..األعمال واألنشطة ، ومنه محاية احلقوق 

فإنـَـّكأ أّوُل ماُخِلْقـَت اـه     )الفكـر مـن ؛   تبدأ الثقافة املستدامة وانات قـويم   -31
ا ممـ وهـو  ،  ومن هذا وغريب جات تواضع العلمـات  ، ..(جاهاًل ثم ُعلِـّمت

 .. يهتم اه علم النفس الرتاوي

 واهـذا يقـول  ، مبين عل  ما َتـمَّ معرفتـه   ، فعل عقالني ، اعد كل معرفة  -39
ملثِلـكأ أْن يفعلــَُه    فإ ا َعَرفـَْت  لك ف  فافـْعْل كمـا ينبغـي  : )   اإلمام

وهنـا يتمثـَـّل قـوَّة الفكـر وجودتـه واهاهـه وانـاتب ،         ،( يف صـغرِ خطـرِب   
 .. الشخصية واهاهها القويم ومتاسك أسس وانات

اهــاب  مــن روائــع الــدروس الرتاويــة للوصــية أن تتضــمن الثقافــة الذكيــة  -38
ومل ينَهكأ إاّل  لأْم يأُمْر أ إاّل حبأَسنٍ  ، : )أوامر ونواهي اخلالق عز وجل 

القــائم عليهــا  الرتاويــة واألخالقيــة ، واملــبين علــ  احلقــائق( عــن قبــي  
 .. اإلنسان ؛ نفسّيًا وَجَسدّيًا وعقلّيًا

َمْن ممل ميزانه يف صدرب وعقله  مضمون العمق احلضاري ، يتمثل عند -0 
وَتَحسُّســاِتِه النفســية املرهفــة االشــريعة اإلســالمية ونعيمهــا اقــويم ونقــي  
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 ْجَعْل َنْفَسكأ ِميَزانًا ِفيَما َاْيَنكأ َوَاْيَن غأْيِر أاَيا ُاَنيَّ ) ألفكار، عل  وفق ؛ ا
َوال َتْظِلـْم   ، ْكـَرْب لأـُه َمـا َتْكـَرُب لأَهـا     اَو، ِلَنْفِسـكأ   ْحِبْب ِلَغْيِر أ َما ُتِحبُّأأفأ ،

ــمَ   ــبُّ أأْن ُتْظلأ ــا ال ُتِح ــدور والت   (  كأَم ــل تقمــ  ال ــا يتمث ــه م ــوع ، ومن ط
 ..التقوكمي الذكي لألعمال 

أعمــق ممــا تتضــمن ؛ ؛ وهــي (  ال َتْعلأــُم َوِإْن قأــلَّ َمــا َتْعلأــُم َوال َتُقــْل َمــا )  -3 
ينتق   ومحاية النفس من اهلفوا  ، وماوإدارتها ، أخالقيا  املعرفة 

 .. من شخصية الفرد العلمية والرتاوية

يأخــذب اإلعهــاب و،  مــن اخلطــورة أْن يأخــذ اإلنســان اإلعهــاب انفســه -  
ــون ؛   ا ــال واإلجنــازا  ، لك ــدُّ الصَّــ   )األعم ــاَب ِض ــُة  ، َواِباإلْعَه َوآفأ

 .. ُب اإلعهاب ا  املهاِلك الفكرية، فكم ِممَّْن جرَّ ( ْلَباِباألأ

ا يســع  الــدُّعات يف اإلســالم ، مــنهج مكمِّــل لقــدرا  اإلنســان ومــ   ُيعــد -1 
املني ، وإعـادة النظـر   ة رب العـ   علـ  رمحـ  ألجله ، فهـو السـبيل املنفـت   

 .. وأعمالهالفكر والنفس والسلو  لذا  اإلنسان ا

ما مقق اإلستقرار النفسي والعقائدي ، ومحاية اجملتمع من الصـراعا    -4 
فأَخفِّـْط ِفـي الطَّلأـِب ، َوأأْجِمـْل ِفـي       ):  والعنف ، معرفـة ثقافـة وفلسـفة   

ــْد َجــرَّ إِ  ، اْلُمْكَتَســِب ــٍب فألأــ  َحــَرٍب ؛ فأِإنَّــُه ُربَّ طألأــٍب قأ لأــْيَس ُكــلُّ طأاِل
 . ( ِاَمْرُزوٍق ، َوال ُكلُّ ُمْهِمٍل ِاَمْحُروٍم

حلقــوق   أمــري املــؤمنني اإلمــام علــي  هــااــني الروائــع الــيت خطومــن  -2 
،  ( َوال َتُكْن َعْبَد غأْيِر أ َوقأْد َجَعلأكأ اهلُل ُحّرًا )؛ اإلنسان وانات الشخصية

اإلنسان لإلنسان ، عبودية ، وة مللذا  اإلنساناحلرية والعبوديفعمومًا ؛ 
 ..يكون ااختيار املخلوق ، وعدم رفضه لعبودية املخلوق للمخلوق 

 َوأأْكـِرْم َنْفَسـكأ َعـْن ُكـلِّ َدِنيَّـٍة َوِإْن َسـاقأْتكأ ِإلأـ         )؛  انات اإلنسان احلر من -2 
 . (ِسكأ ِعَوضًا الرَّغأاِئِب ، فأإنَّكأ لأْن َتْعَتاَض ِاَما َتْبُذُل ِمْن َنْف
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  يتمــادى الطمــع يف اإلنســان ، لكــون الطمــع يــورد إ مــن اخلطــورة أْن  -1 
ــّذّل واإلحتقــار ،   ــِع ،    )اهلــال  وال ــا الطََّم ــكأ َمطأاَي ــا أ أأْن ُتوِجــَف ِا َوِإيَّ

 . ( فأُتوِرَد أ َمَناِهَل اْلَهلأكأِة

َمـا   َوتالِفيـكأ ) الصمت مع التفكري ، مـن مسـا  العلمـات  أو الُعقـالت ،      -9 
، فكـم ِمـْن   (  َمْنِطِقـكأ  فأَرطأ ِمْن َصْمِتكأ أأْيَسُر ِمـْن ِإْدَراِكـكأ َمـا فأـاَ  ِمـنْ     

ــة جــرَّ  إ    ــدم وكلم ــاظم     الن ــد تع ــذا واضــحًا عن ــر ه اهلــال  ، ويظه
 ..والوصول إ  املناصب املتقدمة  املسؤولية

وَن َاْيَنـكأ َوَاـْيَن   َيكُـ  ْسـَتطأْعَت أأالَّ ا َوِإِن )بدأ ِمْن ؛ ، ي داعم كرامة اإلنسان -8 
 ( . ْفَعْلاُ و ِنْعَمٍة فأ اهلِل

لألعمــال أخالقياتهــا ، وحلفــظ األمــوال ؛ الســلو  األخالقــي الرَّشــيد ،   -10
َواْلِحْرفأـُة  ) ، يكـون فيهـا الرفعـة ؛     رفـَة ما دامت تصون اإلنسـان وأيَّ ِح

 ( . َمَع اْلِعفَِّة َخْيٌر ِمَن اْلِغَن  َمَع اْلُفُهورِِ

االعتنات اسرية وأمن املعلوما  اإلسرتاتيهية ، سـوات كانـت علـ     أهمية  -13
 ..مستوى الشخ  أو املشاريع أو الدولة 

 اـدورب ، واحلـالل الطيِّـب    الـرزق  منيهتم اإلسالم ابنات اجلسد البشري  - 1
 ( .اـِْئَس الطَـّعاُم احلراُم ) و : استقرار والطمأنينة النفسية يف  يصب

؛ البنات احلضاري ، هو حتقيق احلق والعدالة  أفضل ما مققه اإلنسان من -11
َوُظْلــُم  )محايــة الضــعيف مــن خــالل معرفــة املبــدأ اإلنســاني ، وأرفعهــا 

 .. ( !الضَِّعيِف أأْفَحُش الظُّْلِم 

ــة ، تســهم ا  التهــارب املك -14 ــة لألاعــاد النظري وضــع اأُلمــور يف نصــااها  مِّل
ة تـأتي مـن خـالل    امليداني خلدمـة اإلنسـان ؛ كفـرد أو جمتمـع ، واملوعظـ     

ــم        ــتم ع ــادب ي ــويم اكــل أاع ــة واملســتقبلّية ، والتق ــائج التهــارب اآلني نت
َواْلَعْقُل ِحْفُظ التََّهاِرِب ، َوَخْيُر َما  : ) ويتض  عندالتهارب ونتائهها ، 
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َاـاِدِر   )، ، واستمرارًا له ، واستدامة تواصـله عنـد   ( َجرَّْاَت َما َوَعظأكأ 
 ( ..ً  َتُكوَن ُغصًَّة اْلُفْرَصةأ قأْبَل أأْن

 الـيت يضـعها أمـري املـؤمنني      االسـتثمارية  – من املبـادىت اإلقتصـادية   -12
للسوق وَمفاِصلـَُه  املهمَّة األخالقيا  اإلسرتاتيهيةمن  رون ، وتعدقبل ق

 . ! (التاجُر خماِطٌر ، وُربَّ يسريٍ أْنم  ِمْن كثريٍ  ) ؛  املادية ضمن

يُكـْن أهلـكأ أشـق      وال: ) الكائنة ضـمن   دلة ،املتبا من احلقوق اأُلسرية -12
منـه  و، اإلجتمـاعي   –لسلو  اأُلسري أهل انات ل ومتثل، ( اخللقِ اكأ 
 ..الصراع األسري واحليلولة دون ، متاسك اأُلسرة ما مقق 

ما يتعلق ه العلوم ، ومنتمثل ااألموال وا يمالرزق له عدة مضامني ، منه  -11
: الـرِّزق رزقـاِن   ) :حراكه عند ية واملكانية ، والزمان ؛ انظرييت االقتصاد

 .. (رزٌق تطلُبُه ، ورزٌق يطلُبكأ ، فإْن أنَت لـَْم تأِتِه أتا أ 

ما أقبَ  اخلضوَع ) و ،  هدر مكانة وكرامة اإلنسانعندما ُت، حلاجة قب  ا -19
اـِه   إنَّما لـَكأ ِمـْن ُدنيـا أ مـا أْصلــَْحتَ    ! عنَد احلاجِة ، واجلفاَت عنَد الِغن  

 ( .مثوا أ 

، وهـو تقريـر الـدليل     وإصـالحاته أهميته ومنافعه ومكاسبه لإلستدالل و -18
إستِدلَّ عل  ) للوصول ا  أفضل اإلستنتاجا  نفعًا ؛ ، إلثبا  املدلول 

تكـوَننَّ ِممَّـْن التنفُعـُه     ما لـَْم َيُكْن مبا قد كـانَ ، فـإنَّ اأُلمـوَر أشـباٌب ، وال    
يف إيالِمـِه ، فـإنَّ العاقـَل يـتعظُ اـاآلداِب ، والبهـاِئَم        الِعظة إاّل إ ا االْغَت
، وهـو مـا كميِّـز اإلنسـان أو املخلـوق العاقـل عـن        ( التتَِّعظ إاّل االّضـْرِب  

 ..غريب ، وهلذا القول ُاعدب الفلسفي والرتاوي واألخالقي 

إطــرْخ عنــكأ وارداِ   ) أَزماِتهــا ، مــن أســاليب العالجــا  النفســية و    -40
يـتم ختطـِـّي األزمـا     ، ومنـه مـا   ( ائمِ الصم وُحسـن الـيقني ِ  اهلمومِ اعز

 .. النفسية اتخطِـّي املسببا 
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وَمْن اقتَصَر عل  ) أقصاها ، ا إ  أدناه إلمكانيا  مناملعرفة القدرا  و -43
قـََدِرِب كاَن أاق  لـَُه ، وأوثـُق سـبٍب أخـذ  اـه ، َسـَبٌب اينـكأ واـنَي اهلِل        

ــبحاَنُه  ــم ترســـ ( سـ ــا أعظـ ــ، ومـ ــة  يخ الثقـ ــال الدنيويـ ــاز األعمـ ة يف إجنـ
 ..خروية واأل

البسيط واملركب ا يواجهه اإلنسان يف عاملنا املعاصر ، هو اجلهل أخطر م - 4
ُأميــة املــتعلمني ، ومــن أســبااه ثــل كم الــذيواملعقــد ، واجلاهــل املضــمور 

قطيعـة اجلاهـل َتْعـِدُل    ) ، وتداخل ُأمـور احليـاة ، وعمومـًا     الفكرتلوث 
ضرر اجلاهـل ؛ اأفكـارب وأفعالـه    ، واها وقاية النفس من ( لعاقل ِصلـَةأ ا

 .. سلوكياته ، وما َسُيْقَرن اه و

عل  األشخا   تتوقف عهلة الزمان الجعل ، أن  رمحة اهلل تعا من  -41
وَمـْن أعظَمـُه    ، َمـْن أِمـَن الزمـاَن خاَنـهُ    )  و،  مأجياهلاكل مستوياتهم و

 ( .. أهاَنُه 

ل وتقـويم األدات ونظـام املكافـآ  ، أمـر ضـروري      تقسيم العمتصميم ول -44
 عنـد ؛ واإلدارة الذكيـة  دقة التنظيم يظهر ، لذا  اوإدامته سرية األعمالمل
واجعــل لكــلِّ إنســان مــن َخــَدِمكأ عمــاًل تأُخــُذُب اــِه ، فإنَّــُه أحــرى أاّل   ) 

، وهوما ينطبق عل  كـل منـاحي أنشـطة احليـاة ،     ( يتواكلوا يف خدمِتكأ 
 ..والرتاية  جمال اإلدارة واإلقتصاد وخصوصًا يف

األفكـار   من هذب الوصـية العظيمـة املسـتمدة   وعمومًا ؛ فالدروس املستقاة          
ــريفة     ــة الش ــنَّة النبوي ــريم والسُّ ــرآن الك ــن الق ــن األدب    ، م ــة م ــا املتنوِّع خبطوطه

رشد اها إخل ، خري ما ُي ..واألخالق واملنطق واملعرفة م ووالرتاية والعلوالفلسفة 
 ..الذكية الوالدين واألانات لبنات احلياة األسرية اإلنسانية 

ي يف ل أمتن  من العلي القدير ، أن يتقبل هذا العمل اليسري ، ليكون شفيع         
 ..التوفيق  تعا  ومن اهلل....   اآلخرةو الدنيا
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 املصادر واملراجع
 

 :املصادر واملراجع العربية : أوالً 
 

 .الكريم  القرسن+ 

ضبط نّصه صبحي الصال  / نهج البالغة ( / عليه السالم)اإلمام علي بن أبي طالب + 

 . 967 / لبنان / بيروت  / دار الكتا  اللبناني /  ط/ 

/  3ج/ شرح محمد عبدة / نهج البالغة ( / عليه السالم)اإلمام علي بن أبي طالب + 

 .مصر  -القاهرة / مطبعة اإلستقامة 

شرح مفرداته السيد عباس / نهج البالغة ( / عليه السالم)علي بن أبي طالب  اإلمام+ 

 .   20/ لبنان  -بيروت / مرك  الددير / 4ط/ علي الموسو  

حققه وضبط نّصه  يج / نهج البالغة ( / عليه السالم)اإلمام علي بن أبي طالب + 

 . 0 20/ إيران / مؤسسة الرادد للمطبوعت /  ط/ بهجة الصفار 

تحقيق السيد هاشم الميالني / نهج البالغة ( / عليه السالم)اإلمام علي بن أبي طالب + 

 . 2009/ العراق  -النجا ال رف / العتبة العلوية المقدسة / 2ط/ 

خرج / شرح محمد عبدة  / نهج البالغة ( / عليه السالم)اإلمام علي بن أبي طالب + 

 . 993 / لبنان  -بيروت / للبناني دار الكتا  ا/  ط/ مصادر  حسين األعلمي 

مؤسسة منظورة للطباعة / ترجمة أحمد أمين / مبادىء الفلسفة / رابوبرت . س. س  - 

 .969 / لبنان  /بيروت / والن ر 

/ العراق / بدداد / مطابع التعليم العالي / علم النفج التربو  / سما  أحمد يعقو   -2

 989 . 

ا تصاد المعردة ؛ البديل االبتكار  لتنمية ا تصادية / رحبي إبراهيم بن عبد اهلل ال. د -3

دار / ترجمه عن االنكلي ية ؛ حسن المطروشي ( / سلطنة ُعمان نموذجًا ) مستدامة 

 .سوريا  –دم ق / الفر د للطباعة والن ر والتوزيع 

زيع دار الرضا للن ر والتو/ مهارات التفوق الدراسي / براهيم عبد الكريم الحسين إ -4

 .   200/   ط/ سوريا  –دم ق / 

مجلد /  2ط/ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم / شرح نهج البالغة / إبن أبي الحديد  - 5

  . 996 / بيروت  –لبنان / دار الجيل /  6 ج /  8

/  3ط / لبنان / بيروت / دار الفكر   -دار صادر / لسان العر  / إبن منظور  -6

 994 . 

( / المعروف بالسيد ال ريا ) علي بن محمد بن علي الجرجاني أبو الحسن  - 7

 .العراق / بدداد / دار ال ؤون الثقادية / التعريفات 
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تحا العقو  عن س  / أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني  - 8

 .    20/ لبنان  –بيروت / األميرة للطباعة والن ر والتوزيع / الرسو  

/   مج / مجمع البيان دي تفسير القرسن / الفضل بن الحسن الطبرسي أبي علي  -9

  .هـ  379 / إيران / تهران / كتابفروشي إسالمية 

 .لبنان  /بيروت / دار القلم / ُأصو  علم النفج / أحمد عّ ت راج  . د -0 

/ لبنان / بيروت / مطابع ال روق / موسوعة علم النفج / أسعد رزوق . د -  

 977. 

المنظمة العربية للترجمة / دائ  الصياغ . ترجمة د/ علم االجتماع / أنتوني غدن   -2 

 ./   ط/  2005/ لبنان  –بيروت / 

دار  –ة العربي نهضةدار ال/ علم النفج التربو  / جابر عبد الحميد جابر . د - 3 

 . 977 /  مصر/ القاهرة / االتحاد العربي للطباعة 

سلسلة عالم المعردة / سيكولوجّية اللدة والمرض العقلي  /جمعة سيد يوسا . د -4 

 .990 / الكويت / مطابع السياسة /  45 

رجب . د -أحمد . د: ترجمة / تعلم كيا تتعلم / نوداف ، بوف جوين . جوزف د - 5 

الجودة دي اإلدارة المدرسية ؛ أبعاد ورؤى دي تطوير / بن علي بن عبيد العويسي 

 .   20/ األمارات العربية المتحدة  –العين /  كتا  الجامعي طدار ال/ الممارسات 

دار  /  ط/  ترجمة  سعيد أحمد الحكيم / علم النفج الفلسفي / دونسيل . ف . جي  -6 

 . 986 /  العراق/  بدداد/ ال ؤون الثقادّية 

/ مرك  دراسات الوحدة العربية / الفضاء المعلوماتي / حسن مظفر الرزو . د -7 

 . 2007/   ط/ لبنان  –وت بير

 –بدداد / مديرية مطبعة اإلدارة المحلية / القاموس اال تصاد  / حسن النجفي  - 8 

 . 977 / العراق 

دار صفاء للن ر / مقدمة دي نظم المعلومات اإلدارية /زياد محمد ال رمان  - 9 

 . 2004/   ط/ األردن  –عمان / والتوزيع 

أساليب الك ا عن المبدعين والمتفو ين / حمد جهاد جمل م. زيد الهويد  ، د. د - 20

/ األمارات العربية المتحدة  –العين /  دار الكتا  الجامعي ط/ وتنمية التفكير واإلبداع 

20 3 . 

/ لبنان  –بيروت / دار التنوير للطباعة والن ر / دلسفة العلم / صالح  نصو  . د -  2

 . 983 /  2ط

إستراتيجية المنا  ة دي التدريج / محمد جهاد جمل . ر ، دظريفة أبو الفف. د - 22

 –العين /  دار الكتا  الجامعي ط/ وتهيئة جيل من المبدعين ؛ دراسة نظرية وتطبيقية 

 . 0 20/ األمارات العربية المتحدة 

دار / حقوق اإلنسان ؛ ال فصية والسياسية / عبد اهلل لحود ، جوزف مدي    - 23

 . 985 /  2ط/ لبنان  –بيروت  /من ورات عويدات 

الفكر السياسي اإلسالمي ؛ جد  النظرية وإشكالية / عبد األمير كاظم زاهد . د - 24

 . 3 20/ لبنان  –بيروت / دار العارف للمطبوعات / التطبيق 
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دار /  2ج+   ج / موسوعة علم النفج والتحليل النفسي / عبد المنعم الحفني . د -25

 . 978 /  لبنان/  بيروت/ العودة 

 سم المناهج وطرق التدريج كلية / إبراهيم محمد ال ادعي . عصام الصفد  ، د - 26

 .السعودية   –الرياض / جامعة الملك سعود / التربية 

اختبارات الذكاء والقدرات العقلّية بين التطرف / عطوف محمود ياسين . د - 27

 .  98 /  لبنان/  بيروت/ دار األندلج / واإلعتدا  

/ القاهرة  /دار غريب للطباعة / السلوف اإلنساني دي اإلدارة / علي السلمي . د -28

 .976 / مصر 

ستراتيجيات لتعليم الموهوبين وتنمية )عقو  المستقبل / علي السيد سليمان  -29

 . 999 / السعودية  –الرياض / مكتبة الصفحات الذهبية ( / االبداع

الدار  / 4ط /   ج / إنفعاالتها وأمراضها وعالجها النفج ؛ / علي كما  . د -30

 . 988 / العراق / بدداد / العربية 

الدار /  4ط/  2ج/ النفج ؛ إنفعاالتها وأمراضها وعالجها / علي كما  . د  - 3

 . 989  /العراق / بدداد  /العربّية 

/  3ط/ ت بيرو/ دار الماليين / ُاصو  علم النفج وتطبيقاته / داخر عا ل . د -32

 978  . 

/  6 ط  / لبنان - بيروت/ الماليين  العلم دار/ علم النفج التربو  / داخر عا ل . د -33

 980. 

 .  977 / لبنان  -بيروت / دار العلم للماليين / معجم علم النفج / داخر عا ل . د -34

تا  دار الك/ تعليم التفكير ؛ مفاهيم وتطبيقات / دتحي عبد الرحمن جروان  -35

 . 999 / اإلمارات العربية المتحدة / الجامعي 

/ دار الكتا  الجامعي / الموهبة والتفوق واإلبداع / دتحي عبد الرحمن جروان  -36

 . 999 / اإلمارات العربية المتحدة  –العين 

/ بيروت / دار السيرة / ال فصية دي ضوء التحليل النفسي / ديصل عباس . د -37

 . 982 / لبنان 

/ لبنان / بيروت / دار الطليعة للطباعة / اإلبداع دي الفن /  اسم حسين صال   -38

 98  . 

 /العراق / بدداد / دار الحرّية للطباعة / اإلنسان َمْن هو ؟ /  اسم حسين صال    -39

 984 . 

/ بيروت  /دار سداق الجديد /   ط/ علم النفج الفسيولوجي / كاظم ولي أغا . د -40

 . 98 / لبنان 

من ورات / الحريات العامة دي ظل الظروف االستثنائية / محمد حسن دخيل . د - 4

 . 2009/ لبنان  –بيروت /   ط/ الحلبي الحقو ية 

دار العلم واإليمان / اإلعالم والتنمية دي عصر العولمة / محمد الحفناو  . د -42

 . 4 20/ دسوق /   ط/ للن ر والتوزيع 
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/ دار الكتا  الجامعي / تنمية الذكاءات المتعددة /   حسين محمد عبد الهاد. د  -43

 . 2007/   ط/ اإلمارات العربية المتحدة / العين 

/ اإلسكندرية / دار المعردة الجامعية / علم اجتماع التنظيم / محمد علي محمد . د -44

 . 989 / مصر 

حمة اهلل تحقيق ر/  4+  3+  2+   ج / أصو  الفقه / محمد رضا المظفر  -46

 .هـ  434 / مؤسسة الن ر اإلسالمي /  7ط/ الرحمتي األراكي 

دارالحرّية  ترجمة إ با  أيُّو / تدريب اإلدراف الحسِّي الفائق / ميالن ري   . د  -47

 .  988 /  العراق/  بدداد/ للطباعة 

طباعة دار الفكر لل/ مدخل الى تربية المتمي ين والموهوبين / ناديا هايل السرور  -48

  .2000/ 2ط/ األردن  –عمان / والن ر 

 دار المسيرة للن ر/ مهارات دي اللدة والتفكير  / نبيل عبد الهاد  ، وسخرون -49

 .2003/  ط/ والتوزيع والطباعة 

/ معجم العلوم االجتماعية / نفبة من االساتذة المصريين والعر  المتفصصين  -50

 .مصر  /  مطابع الهيئة المصرية العامة للكتا 

دار الحضارة / الصحاح دي اللدة والعلوم / َأسامة مرع لي ، نديم مرع لي  - 5

 .لبنان/ بيروت / العربية 

تمصير الكودة وعمرانها حتى نهاية عهد الفلفاء / هاشم حسين ناصر المحنك . د -52

 . 0 20/ العراق / النجا األشرف / دار أنباء للطباعة والن ر /  2ط/ الراشدين 

دار أنباء للطباعة / علم النفج دي نهج البالغة / هاشم حسين ناصر المحنك . د -53

 .العراق  –النجا األشرف / والن ر 

دار أنباء للطباعة / علم اال تصاد دي نهج البالغة / هاشم حسين ناصر المحنك . د -54

 .العراق  –النجا األشرف / والن ر 

مطبعة / ة اإلدارة المعاصرة والمجتمع دلسف/ هاشم حسين ناصر المحنك . د -55

 .  990 / النجا األشرف / القضاء 

موسوعة المصطلحات اإلدارية واالجتماعية / هاشم حسين ناصر المحنك . د -56

 . 2007/ لبنان  –بيروت / مكتبة لبنان ناشرون / واال تصادية والتجارية 

. ن : ترجمة / إلدارة معجم مصطلحات ا/ روبرتسون .  . جوهانسون ، أ. هـ  -57

 .لبنان  –بيروت / مكتبة لبنان / غطاس 

/ دار الحرّية للطباعة / ترجمة محمد جابر علي / العقل والجسم / هربرت بنسن  -58

 . 989 /  العراق/  بدداد

مؤسسة إيا / حلمي نجم عبد اهلل . ترجمة د/ علم النفج التجريبي / وليم بارني   -59

 .لبنان / يروت ب/ للطباعة والتصوير 

رؤوف موسى . ترجمة د/  ّوة الفكر دي الحياة العملّية / وليم دالكير اتكينسون   -60

 . 988 /  العراق / بدداد / دار الحرّية للطباعة / ألكاظمي 

دار / شاكر عبد الحميد . ترجمة د/ بدايات علم النفج الحديث / أونيل . م . و   - 6

 . 987 / العراق / داد بد/ ال ؤون الثقادية العامة 
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 :الرسائل اجلامعية والبحوث : ثانيًا 
 

ق ـر  دي تحقيــات ورأس الما  الفكـة المعلومـتقني اثـر/  بسام عبد الرحمن يوسا - 

أطروحة / جامعة الموصل عينة من كليات   دي استطالعية  األداء المتمي  ؛ دراسة

 . 2005/ اد بجامعة الموصل دكتورا  مقّدمة إلى مجلج كلية اإلدارة واال تص

العال ة بين ِتقانة المعلومات والتدريب / شيماء عبد اللطيا سلمان الم هداني  -2

وأثرها دي القدرات الممي ة ؛ دراسة مسحية ألراء المدراء العاملين دي ال ركة العامة وأثرها دي القدرات الممي ة ؛ دراسة مسحية ألراء المدراء العاملين دي ال ركة العامة 

ة جامع  ماجستير مقدمة إلـى مجلج كلية اإلدارة واال تصاد دي  رسالة //للنقل البر  للنقل البر  

 . 2002/ بدداد 

علم النفج اال تصاد  بين نهج البالغة والفكر / هاشم حسين ناصر المحنك . د -3

/ 30شارف دي المؤتمر العلمي الدولي الثاني للعتبة العلوية ال ريفة بتاريخ  /المعاصر 

الصادرة ( اإلنسكلوبيديا العلوية)/  6مج / ، وتم ن ر  ضمن  3 20/    /    – 0 

 . 5 20ة الكودة دي هولندا عن أكاديمي

الثقادة السياحية وإستراتيجية تنمية الموارد الب رية / هاشم حسين ناصر المحنك . د -4

جامعة / شارف دي المؤتمر العلمي الدولي الثاني الذ  أ امته كلية العلوم السياحية / 

   .م 4 20/  3/ 2  -  كربالء ، بتاريخ 

لسياحة الدينية ووا ع الفدمات دي دنادق محادظة ا/ هاشم حسين ناصر المحنك . د -5

: ) رف ضمن الندوة العلمية الثانية اش/ النجا األشرف وتطويرها ، مع دراسة ميدانية 

/ التي أ امها مرك  دراسات الكودة ( وا ع السياحة الدينية دي محادظة النجا األشرف 

 . 995  / نيسان/  9 جامعة الكودة بتاريخ

تأثير الجوانب اال تصادية واالجتماعية الرتكا  / ن ناصر المحنك هاشم حسي. د -6

رف دي المؤتمر العلمي األو  الم ترف بين وزارة اش/ الجريمة مع دراسة ميدانية 

 .993 / 2ت /      -9 التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الداخلية دي
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 حمتويات الكتاب من املخططات

 
 الصفحة املخططات

يبني جانب من منظومة العالقا  اني (  3) خمطط 
 واملخلوق اخلالق

33 

 –يبني منظومـة اجلعـل والبيئـة الفلسـفية     (   ) خمطط 
 اإلسرتاتيهية املستمرة

26 

ت يبني املضمون الرتاوي العـالي الـذكا  (  1) املخطط 
 واالستدامة واالستمرارية

78 

ــذكات    (  4) خمطــط  ــان املســتقبل ا ــبني اإلنس ــط ي مبّس
 احلضارة -اجلعل 

602 

يــــبني تهديــــدا  وحتــــديا  التوجُّــــه (  2) خمطــــط 
 العقالني

661 

يـــبني االعتصـــام اـــاهلل والبنـــات (  2) خمطـــط مبّســـط 
 الفكري والتوجُّه السلوكي

662 

اإلشــــباع  – يــــبني منظومــــة احلاجــــة(   1) خمطــــط 
 ومستوى القناعة

617 

 650 االقتصاد –يبني منظومة العمل (  9) خمطط 

يبني استثمار الصحة والعمر والرزق يف (  8) خمطط 
 طاعة اهلل تعا 

621 

يبني جانب من فلسفة الـدعات وتوقيـت   (  30) خمطط 
 وموقف االستهااة

622 

 627 ةيبني حتمية املو  يف احلياة الدنيوي(  33) خمطط 

 686 يبني خماطر عدم االتزان االعقل(   3) خمطط 
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 688 يبني فلسفة حتمية الفنات املستمر(  31) خمطط 

يبني إسرتاتيهية ثقافة االختيار اـالتمييز  (  34) خمطط 
 اني اخلري والشر

603 

ــط  ــا  اإلنســانية    (  32) خمط ــبني استشــراف العالق ي
 العقالنية 

665 

 632 فة البنات الفكري للرزقيبني فلس(  32) خمطط 

ــة وســياقا     (  31) خمطــط  ــة الرتاي ــبني خمتصــر آللي ي
 األدات الرتاوي

618 

 

 
 

 
 الصفحة التفاصـيـــــــــــــل

 4 اإلهداء

 5 المقدمة

   من وصية أمير المؤمنين اإلمام علاي   البناه

 الحسن 
8 

 2 .دروس من مضامين الوصية المباركة  

  278 الفاتمة 

 286 المراجعالمصادر و

 286 المراجع العربيةالمصادر و: أواًل 

 290 األجنبية المراجعالمصادر و: ثانيًا 

 292 محتويات البحث من األشكا  والمفططات
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PROF . DR. HASHIM HUSSAIN NASSIR  AL – MUHANNAK 

 

 يف سطور األستاذ الدكتور هاشم حسني ناصر احملنك املؤلف
 العراق / تبتاايةة والاانوية  ي النف  اشأرر  درس اال.. 

   درس  ي جامعة تبريوت العرتبةة ، وأكمل دراسته اجلامعةة  ي اجلامعة املستنصـرية

 .. 6272 – 6275العراق عام  –

    حصل على رهادات املاجستري والاكتوراه والربوفةسور  مع مرتبة الشـر  ورـهادات

 :التفوق من جامعة 

 (CIU) CAROLINA INTERNATIONAL  UNIVERSITY 

  له مشاركات  ي الكاري من الاورات ، واللفان العلمةة.. 

  حاصل على الكاري من الشهادات التقايرية وكتب الشكر.. 

  حاصل على هوية املؤل  الاولي.. 

    كتـا  وموسـوعة ومعـاجن منشـور  و ي دورهـا للنشـر ، و ي       (  600) له أكاـر مـن

 ..خمتل  التخصصات 

 مؤمتر علمي وطين ودولي و ي خمتل  التخصصات ، داخل (  20) ر من مشارك تبأكا

 ..العراق وخارجه 

  حبث وموضوع  ، داخل وخارج العراق (  600) منشور له أكار من.. 

         منشور له الكاري مـن القصـا القصـري  والشـعر  ي الصـح  وا ـضت ، وضـمن

 ..كتب  ي السري  الذاتةة والعلمةة 

 نوع من الكتب والبحوث والقصـا والشـعر  علـى موايفـع  ي     منشور له الكاري وامل

 ..االنرتنت 

  له عضوية  ي العشرات من احملافل العلمةة الاولةة.. 

  مؤسس وماير دار أنباء للطباعة والنشر.. 

 جامعة الكوفةالشؤون العلمةة، و/ رياسة اجلامعة :  جامعة تباتبل: ساتبقًا عمل  ي  :

،  6221مؤسسي املركز ، وماير املركز وكالة مركز دراسات الكوفة ، وواحا من 

 ..و ي كلةة الفقه / وعمل  ي رياسة جامعة الكوفة / وماير اإلدار  
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 لسنة )       ( رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد 
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