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 املقدمة
 

، الاي    احلضاارية و وفلسفته ، املعايري الثقافية لبناء الفكر             

 ..ملستقبل اإلنساني للنهوض با إبداعاتهيتوّجه ب

 ةالفكريا  اتالتطّلعا  هزماام هاي   وان يقاود وأعالم األمة هم م ا             

، وينهضااوا تسااتقبله ، منطلقاااري باملسااريي التن ويااة     ةاإلبداعياا

والتطويرية يف منّوع ما جير  من نتاج األنشطة األدبية والعل ياة ،  

الواعياة والا     نهاا م لألجيال املتعاقبة ، والساي ا النتاج  ممهِّدا بيلك 

 ..حت ل القدرات املعرفية 

وطروحات الشعراء واألدباء ، جانب من جوانب هايا العطااء الثار               

يف البناء الفلسفي واالجتاهات واألبنية الفكرية ، وما يرمسونه من 

 ..األثر الفين للصور الشعرية الرائعة 

رضاوا  ا   )املرتضا   السيد الشريف  منهم املتصدر جملسهمو           

سا  بان رباراهيم بان     أبو القاسم علي بان م اد بان مو    ؛( اىل عنهتع

 ..( عليهم السالم)موس  بن جعفر اإلمام الكاظم 
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لااه ألقاااة عاادي منهااا ؛ علاام اااادن ، واو اداادين ، والساايد               

تحلااة باااة ايفااول يف الانااب ال ربااي  (رض) ولاادوقااد الشااريف ، 

..م 4466 -ها  659م توف  سنة  699 -ها  533 عام بب داد

4

 

من األعالم الفقهاء العظ اء اليين اام  ( رض)والسيد املرتض              

والفقهياة واألدبياة    وقعهم الكبري يف خمتلاف ادااالت الفكرياة   

أفكاره مان املضااما الع يقاة يف    ما حت له ، فضالري عن  والشعرية

اء األخالقياات العظي اة الا  ترفاد     وفلسفته ، ومدن بن بناء الفكر

 ..اإلنسانية  –ادت عات اإلسالمية 

؛ ( رضوا  ا  تعاىل عنه)ومن مؤلفات السيد الشريف املرتض            

كتاة تنزيه األنبياء ، والشايف يف اإلمامة ، املقنع يف ال يبة ، مائل 

ح ، شار آمالي املرتض  متكو  من جزأين يف أصول الدين ، وكتاة 

 .وغريها ... جعل العلم والع ل 

دياوا  الشاريف املرتضا  ، وغاريه مان كتاب       ؛ وله يف الشعر           

املصنفات يف جمال األصول والتفسري والعقائاد واحلاديو والرساائل    

وأجوبة املسائل ، ويف الفقه املقار  ، وأصول الفقه ، وماا يتعلايف يف   

املرتض  جتاوز الث انا فتح باة االجتهاد ، وع وماري للسيد الشريف 

..مصنفاري ، منها خمطوطة ومنها مطبوعة 

 

 

                                                           
 
رسالة / ر الشريف المرتضى ؛ دراسة فنية المديح في شع/ أمل جاسم عبد الرضا : ينظر  - 

 . 5ص /  9002/ جامعة الكوفة  -ماجستير مقّدمة إلى كلية اآلداب 

رسالة ماجستير / لغة الشعر عند الشريف المرتضى ؛ دراسة فنية / أحمد سالم عبيد الشمري  -

 . 8ص /  9 90/ جامعة الكوفة  -مقّدمة إلى كلية اآلداب 

المؤسسة العربية /  ط/ الشريف المرتضى ؛ حياته ، ثقافته ، أدبه ونقده / ق أحمد محمد المتو. د -

 /  9008/ لبنان  –بيروت / للدراسات والنشر 
9
 ..المصادر نفسها : راجع  - 
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وقد تناول البحاو جواناب عاّدي يف جماال املضااما الفكرياة                 

رضاوا  ا  تعااىل   )والفلسفية الواردي يف شاعر الشاريف املرتضا     

 ..، وهي دراسة خمتصري حبسب ما يقتضيه مدودية البحو ( عنه

 ص اإلامااا  والعقاال والعلاام واملعرفااة والوانااب  منهااا مااا  اا          

 ..االجت اعية وما يتعليف باحليف والعدل 

مت نياري أ  أكو  موفقاري يف ت طية املوضاوع بشاكل يناساب             

 .. توفييفا  الومن ..  مع أهدف البحو 
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 املبحث األول
 مدخل جلوانب من البناء الفكري والفلسفي

 

سيكو  ض ن هيا املبحو ، املدخل واملفاهيم والدراسة           

  والفلسفي للسيد الشريف املقتضبة لوانب من البناء الفكر

ه سيكو  ض ن ايفاور الالحقة بشكله ل، واستك ال  املرتض 

 ..يفدودية البحو والك املختصر املفيد ، 

 :اآلتي ستش ل عل  ماور املبحو و           

 .ومفاهيم  مدخل: أوالري 

 .البناء الفكر  عند السيد الشريف املرتض  : ثانياري 

 .البناء الفكر  والفلسفي با ال اية والتوجهات : ثالثاري 

 

 مدخل ومفاهيم: أواًل 
 

 البّد مان التطارمل ملضااما عناوا  البحاو ، مان أجال وضاوح                     

 .. لهليكو  املدخل املناسب  ، صوري وخطوات ومباحو الدراسةال
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:  Philosophyوأول ما يشرع أمامنا هو مصاطلح ؛ الفلسافة               

 ..الفلسفة يف األصل عل  حب احلك ة وال  تدل 

وقااداماري هااي دراسااة املبااادت األوىل وتفسااري املعرفااة عقلياااري ،              

وحديثاري تطليف عل  ميهب معا ، ووصفها جو  سيلو  بأنها ليسا   

 . .  Prudenceسون فطنة 

وهي فلسفة عامة كطبيعة املعرفة ومسائل تتعليف بالكو             

..واإلله والروح وعالقة املادي باحلياي والشعور  

4

  

هاو التأمال التيرياد  للظاواهر البشارية      : وآخر يرن الفلسفة            

وماولااة تفسااريها ، أو تفهااوم آخاار ؛ النظاار وجتريااد الظااواهر ماان  

لاا  هي ااة مفاااهيم ، امكاان اسااتخدامها يف  مالبساااتها وبيانهااا ع

.. سياقات متعددي 

  

 

واملنطاايف ، منهييااة الشااك والاايقا  ،ممااا تشاا ل الفلساافة و            

ع وماا يناتع عنهاا مان مانه     ، والعقال واإلدرا   ، والقوانا املنطقية 

 ..النقد والرأ  

                                                           
 
جوانب من فلسفة البناا  الفكاري فاي شاعر الصاافي      / هاشم حسين ناصر المحنك . د: ينظر مثاًل  - 

/ جامعااة الكوفااة  / المااؤتمر العلمااي لمركااا دراسااات الكوفااة    بحاام منشااور ضاامن و ااا ع  / النجفااي 

 ..  9002/ آذار /  9 - المنعقد بتاريخ 

/   29 / لبناان  / بياروت  / دار ابان ييادون   /   ط/ الموسوعة الفلسفية / عبد المنعم الحفني . د -  

 . وما بعدها   -3 6ص 

ومااا  – 31 ص /   29 / الد عبااده مطبعااة أو/  9ط/ المعجاام الفلساافي / مااراد وهبااه وآ ااران  -  

 .بعدها 

مصار  / القااهر   / الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية / المعجم الفلسفي / مجمع اللغة العربية  -  

 .وما بعدها  -92 ص /  298 / 
(9)

 . 9ص/  0 90/  1ط / مؤسسة ام القرى / فلسفة التاريخ / جاسم سلطان .د: ينظر  
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عام ، ، وما يتحقيف من الكلي وال نتاج الفكر تبلورومنه ما ي            

والزئي واخلاص ، وايفدود والاال مادود ، والفعال ال اائي و ا       

التفكري واالستنتاج واالساتدالل العقلاي ، واملات ري والثابا  ، وماا      

مان   يتبا من عالقة با الفلسفة والدين والعلم واملعرفة ، وما ينتع

ة واملتكل او  ، ومساتون التساليم    قا تفسري ، مثل ما ينتيه املناط

ما سليم اا ، ويزيقية واألدلة ، وبا التسليم لألدلة وعدم التلل يتاف

 ..ية واملنطقية بناء املناهع العقليكو  عليه 

، يف الل اااة  Structureأماااا البنااااء أو الوكياااب أو البنياااة             

ينصب علا  الوكياب والتنظايم والوتياب الاي       ، وك صطلح 

 ..يكو  عليه الكل من جم وع أجزاءه 

ويأخي جماالته وع ايف املفهاوم مان التخصا ص القاائم علياه ،                   

والكل بع ومياته النفسية واالجت اعية واالقتصادية والسياسية 

رخل ، تبدأ باإلنساا  وتنتهاي باه ؛    .. والوبوية والثقافية واحلضارية 

..كفرد وكي اعات وك يت عات 

4

  

العلاوم االجت اعياة ،    وتتعدد استع االت مصاطلح البنااء يف              

منطلقاري من علم الل ة ، ويتحدث عن بناء الكل ة وال لة ، ويعبِّر 

عنه يف علم النفس عن بنااء الشخصاية ، أماا يف التحليال النفساي      

ًيعبِّر به عن بناء اخلليف ، ويساتع ل يف علام االجت ااع معبِّاراري عان      

للتعابري باه   البناء االجت اعي ، أما يف علم االقتصاد فإّنه يساتع ل  

 . رخل .. عن البناء االقتصاد  

                                                           
 
 ..المصدر نفسه / اصر المحنك هاشم حسين ن. د - 
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 بأناه  Structure Functionويرن أصحاة الوظيفاة البنائياة             

 ..يدل عل  فعل أو تأثري الكل وليس الزء 

 Thought  Intellect ;ويف اات التوجُّااه ، فااإّ  الفكاار             

thinking   هااو أو العقاال ، يسااتع ل تعناا  قوتااه اإلدراكيااة ، ف

جم وعااة الع ليااات اإلدراكيااة مااع القاادري علاا  القيااام بهااا ،      

 ..منها الع ليات الفكرية العليا  وباخلصوص

أو ما يعين التفكري املشت ل علا  النشااا الايهين ، ويلعاب                

الاادور الفاعاال يف املعطيااات    Thinking typeالاان   املفكاار  

..املياري والوقائع املوضوعية حت  يكو  االعواف فيها ع

4

    

وهنا  املعالة الفكرية ملشكلة مان املشااكل كوسايلة              

 .دفاعية ، حيو تط ر املشاعر والعواطف 

 

 

ولبناااء فلساافة قائ ااة علاا  ر ن واضااحة ورسااالة متكاملااة            

ومست ري جت ع بناء القون املتوافري مان املانهع االساتقرائي واملانهع     

رييب ، البااّد ماان ثقافااة فكريااة وعل يااة االسااتداللي واملاانهع التياا

 ..ومعرفية 

                                                           
 
 :راجع على سبيل المثال  - 

  ط/ بيروت / دار العود  /  9ج/ موسوعة علم النفس والتحليل النفسي / عبد المنعم الحفني . د  - 

 . 612ص / 298 / 

الهيئة المصرية العامة للكتاب / معجم العلوم االجتماعية / نخبة من األساتذ  المصريين والعرب  - 

 .22ص / 295 / مصر / القاهر  / 

ص /  299 /  9ط/ لبنان / بيروت / دار العلم للماليين / معجم علم النفس / فا ر عا ل . د  - 

  0 . 
9

موسوعة المصطلحات اإلدارية واالجتماعية واال تصادية / هاشم حسين ناصر المحنك . د - 

 . 199ص /  9009/ لبنان  –بيروت / مكتبة لبنان ناشرون / والتجارية 
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وبطبيعة احلال ؛  تلف بنااء الفكار وتوجهاتاه وفلسافته ،                

ومنااه مااا يوتااب ماان نتاااج األدة والشااعر ، بااا الااتفكري تاانهع  

 ..األسطوري ، والتفكري باملنهع العقالني واملناهع األخرن 

لتخصصي العاام أو اخلااص ، وماا    وحصيلة البناء الفكر  ؛ ا            

يتبناه من الانب املااد  وغاري املااد  ، وماا يتوّجاه باه مان توجهاات         

رنسانية حضارية ، والك باالبتعاد عن الصراع الفكر  ماع اآلخار ،   

..ويتيه عل  قاعدي بناء بعضه بعضاري 

 4

 

وتتفاعل االستعدادات والرغبات والقادرات ، ورتاا ماا هلياه                 

بي ة عن طرييف ما يواكم ض ن نطاامل الاال وعاي واملواقاف وماا      ال

 ..تسهم به العوامل املستقلة والتابعة 

ويربز البناء الفكر  الفلسفي ، ومؤشر تواصله اإلنساني من             

 األدائياااة والتقوامياااة الوظيفياااة خاااالل معالاتاااه التقيي ياااة 

ومنه ما يدخل ض ن  ، بتوجهات البناء الثقايف لل سريي ، لتوجيهيةوا

 ..البناء الشعر  وصوره الشعرية 

 املنهع هو كا  املرتض  الشريف لدن العقلي االستدالل وا             

 وجه عل  املقنع كتابه ويف ع وما حبثه الكالمي يف املعت د

.نقلياري واحداري  دليالري يورد مل انه را اخلصوص
 

 

                                                           
 
 : ينظر  - 

موسوعة العلوم اإلدارية واالجتماعية واال تصادية واألعمال / هاشم حسين ناصر المحنك . د  -

 .199ص /  المصدر نفسه/ التجارية 

  .220 / بغداد / دار الشؤون الثقافية / مفاهيم في الفلسفة واالجتماع / أحمد  ورشيد النوره جي  -

 .المصدر نفسه  /ريين والعرب المتخصصين المصنخبة من األساتذ   -
9
كتاب المقنع ) المعالم المنهجية في البحم المهدوي عند الشريف المرتضى / نور الساعدي   - 

/   5 90/  6العدد / السنة األولى / العتبة العباسية المقدسة / مجلة العقيد  / ( في الغيبة أنموذجًا 

 . 31 ص 
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نااات الساايد املرتضاا    وجاادير بالاايكر ؛ بااأّ  بعاا  مواز               

وتعليقاته ، ردراكه ِل ا با الشاعراء مان جواناب التفارد مان حياو       

التكوين النفساي والوكياب الوجاداني ، وماا  ضاعو  لاه مان        

ارمل مؤثرات نفسية ، وتوجهاتاه يف مراعااي العالئايف والارواب  والفاو     

.. الزمنية والثقافية واحلضارية

4

 

ت ، للتوجُّااه  ااو حاارا  القااوي  واالسااتفادي ماان هاايه القاادرا            

ية بتوجهااات فلساافوباجتاههااا اإلبااداعي واالبتكااار  الاايكي ،  

 ...تستوعب كل القيم واألخالقيات 

ومنه ماا يت ثال يف الشاعر والصاوري الشاعرية ، وماا امكان                  

استقراء الواقع واملشكلة وتعدد ردراكاتها ، وتوجهاتها اإلدراكية 

ي واملعريف ، وهرمياتها املنتياة ، ليصابها يف   للحل املنطقي والعقالن

 ..املتنوعة قالب الشعر واألدة وربداعاته ا 

وهااو ممااا امثاال ، اجتاهااات وآليااات االتصاااالت وتفاصاايل                 

مكونات نظام االتصال من ؛ املرسل ، والرسالة ، واملرسال رلياه ، وماا    

كار املوتاب   يعقبه من فاعلية وسالمة وصول املعلوماة وبلاوري الف  

، وردود فعلاه ا  وما يؤمن به املرسل واملرسل رليه من فلسافة  ، عليها 

 ..وتبادل األدوار 

ك ا هو عليه حتول ؛ املرسال رىل دور املرسال رلياه ، واملرسال                 

واساتقبال  ، رسال ، وماا يوتاب علياه ماور الفكار       امل دور رليه رىل

التفاعاال معهااا دد ماان مااا يتحااو وحراكهااا ، املعلومااات واألفكااار

                                                           
 
المؤسسة / الشريف المرتضى ؛ حياته ، ثقافته ، أدبه ونقده / عتوق أحمد محمد الم. د: ينظر  - 

 .   9ص /  9008/   ط/ لبنان  –بيروت / العربية للدراسات والنشر 
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، يعكااس املوقااف ومسااتون الفكاار   بشااكل رجيااابي أو سااليب 

، وجمريات ما حي له من أدة ، وما يبدع به يف تلك اداالت  والثقافة

..بشكل رنساني جمسد لل وقف ومؤثر بال ري 

4

 

باا  وويك ن مستون بناء الفكر با الزيادي والنقصاا  ،              

، وباا  الفطري والفطنة واخلربي ، وباا قاري العاا ومسابل العاربي      

، وبا العيش واألماني القوي وما يتلفها ، وبا الليي واألمل واحلرما  

 ..واملوت 

                                                           
 

دور الجامعات والمؤسسات البحثية في هندسة وإعاد  هندسة  /هاشم حسين ناصر المحنك . د - 

ه مركا دراسات الذي أ ام الدولي الرابع لميالع شارك في المؤتمر/  الفكر الريادي واإلستراتيجي

، الجمهورية اإلسالمية اإليرانية / جامعة الكوفة بالتعاون مع أكاديمية الحكمة العقلية / الكوفة 

 .م 5 90/   / 8 -9بتاريخ 
9
/ لبنان  –بيروت / دار الجيل / محمد التونجي . شرح د/   مج / ديوان الشريف المرتضى  - 

 . 909ص /  229 /   ط

 ر  كااا  زاد الاادهر يف فطاان 

 

 تاايأنقاا ص ماان فطر فبالااي    

 

 أو قومااااا  أياماااااه خربتاااااي 

 

 أطااأ ماان صااعدتي فبالااي  ط  

 

 يقاااار عاااايينه تااااا فقااااده   

 

 بعاااد قليااال مسااابل ع ربتاااي  

 

 يف كاال ياااوم أناااا يف وقعاااة 

 

 ماااع ناااوة الااادهر ويف خطاااة  

 

 بينااااا تااااراه مساااالفا قرتااااي

 

 حتااا  تاااراه متلفاااا قاااوتي     

 

 يااوح حرمااااني علااا  مناااي  

 

 تيوريالمااي علاا  لااي خبطااا   

 

 فليتااااه ملااااا طااااون عزمااااه  

 

عطااين عيشاا  تياات  مل ُي   
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شاعر   وبهيا وب ريه كا  مدار البحو لواناب مماا يتضا نه                

مان بنااء الفكار ،    ( رضوا  ا  تعاىل عنه)السيد الشريف املرتض  

 ..، وفلسفة الفكر  والفكر الفلسفي

 

 البناء الفكري: ثانيًا 
 السيد الشريف املرتضىعند 

 

 ومتعليف ،بيا  أمر له عالقة تدار البحو توهنا البّد من           

 ..واملعرفية بالوانب البي ية ومؤثراتها الفكرية والعل ية 

 يف ب داد يف وعِ ل السيد الشريف املرتض  ،  حيو عاش          

 - 556امُلفيد  للشيخ الباهري باألع ال بدأت ال  التأسيسّية ، الفوي

 للشيخ الّشاملة باُل راجعة وُخت ْ  ، م   44 - 653 / ها 645

  . م 449١ - 663 /  ها ه 694 - 5٨3 الطوسي

 الي  اإلمامي الشيعي الّتراث تأصيُل مته،  القر  اهي يفو           

 - 954 / ها 94  - 44 ؛  با ما القر  ونصف القرنا أثناء تراكم 

 النظرّيِة  ُمستون رىل امَلنقوَلة النصوص ُمستون من ونقله،   م ٨١5

 - األصل ُمستون عل كا   سواٌء بالربها  ، امَلحفوفِة احلاضرِي

. لشريعةا -ع الفر ستونُم عل  أم لعقيدي ،ا
4

 

                                                           
 
/ مجلة العقيد  / السيد المرتضى ؛ حضوره في لبنان وما وااله / الشيخ جعفر المهاجر . د - 

 . 999ص /   5 90/  6العدد / السنة األولى / العتبة العباسية المقدسة 
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 ، هو املنهع املرتض  السيد وأيضاري مما كا  عليه منهع            

 ال األدلة، و دقييٌف منهٌع عنده العقلي واملنهع والل و  ، العقلي

 : الك  يف يقولحيو  أدلة ، ُيس ّ يه تا اداز ، أو االحت ال يدخله

 وهو احلقيقة ،  الف ما جماز ، وال فيها جيوز ال دلةواأل           

 والفروع أبداري عليها ، بنا ه جيب وال  لكالم ،  الع القاضي

... األصول عل  تبن 

4

 

التابعااة املختلفااة علاا  التوجُّااه   تااؤثر العواماال املسااتقلة و و            

، تاا فياه العوامال الوراثياة والعوامال البي ياة ،        وتكوين الفكار 

يعت اد علا  القادرات والرغباات     وحصيلة الفكار وبلورتاه ، مماا    

واالسااتعدادات واإلدراكاااات والااادوافع واإلمكانياااات وامَللكاااة  

والقدرات عل  التحليل والوكيب الل و  وما يدخل ض ن املفاهيم 

 ..وحراكاتها 

بطبيعة احلال ، ر  للعلم حضوره وأثره احلضار  املست ر             

الظاهري اات املردودات  والفاعل واخلطر عل  مسريي احلياي ، وُيعد

املتعاظ ة ِعرب القرو  ، والعلم العامل الرئيسي يف تكوين أو 

تشكيل وبلوري العقل البشر  ، وعنده أصبح  فلسفة العلم ، 

 ..فرع من فروع الفلسفة امله ة 
2

 

                                                           
 
العتبة / مجلة العقيد  / مظاهر التفسير البياني في أمالي السيد المرتضى / ليم  ابل الوا لي . د - 

 . 8ص /   5 90/  6العدد / السنة األولى / عباسية المقدسة ال
9
 –الحصاد  –فلسفة العلم في القرن العشرين ؛ األصول / ُيمنى طريف الخولي . د: يراجع مثاًل  - 

 . 9000 –ديسمبر /  931العدد / سلسلة عالم المعرفة / اآلفاق المستقبلية 
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يتوّجه بشكل فرد  ومجعاي   والفكر ونتاجه ، ممكن أ              

وقااد  الاادور الفاعاال ، Sentiment، وتلعااب العاطفااة   وجمت عااي

 ..تطرقنا ايا يف موضع مستقل 

وليا يكو  التأثري والتفاوت النسايب باا الاناب املوضاوعي                 

..والانب الياتي ، ومدن استقاللية الك 

4

 

ومنهع بناء الفكر ، وفلسفة بناء الفكر ، وتاأثره وتاأثريه يف              

اشار ،  عة ، بشكل مباشار وغاري مب  خمتلف العوامل املستقلة والتاب

 ..ومدن اتساقه اخلاص والعام 

 الساايد ماان قصااائد يمااا تااراه يف واحااد، وماان مضاااما الااك             

 : حيو يقول  (رض) الشريف املرتض 

                                                           
 
 :ظر مثاًل على لالطالع على بعض اآلرا  بخصوص ذلك ، ين - 

/  282 / اإلسااكندرية / مطبعااة االنتصااار /  اااموع علاام االجتماااع / محمااد عاااطف  ياام . د  -   

 . 109ص 

 .   95 ، ص  29ص /  المصدر نفسه/ أحمد  ورشيد النوره جي -    

 دِع الفكر  فاي ن أعاله الزهماا ُ   

 

 وراّل فقااااْم باعتااااداِل الشِّاااافا 

 

 ف ااا غيهاارْت كاافُّ ا  صاانعة  

 

 مكا  احُللا   بأخف  التّحلي 

 

 وَللطبااااُع أقهاااار ماااان طااااابٍع

 

 وأحَلْظااااا   أعُيااااان هم َغااااارهي 

 

 س ااق  اُ  منزَلنااا بالكثياابِ 

 

 بكّف الساحائب َغْ اُر احلياا    

 

 مااّل ال يااوث ومااأون الليااوث 

 

 وحبااُر النهاادن ومكاااُ  الِ ن اا  
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وهيه الفلسافة الا  تعااح علال الزماا  ، بوضاعها االعتادال                    

ساهام يف التوجهاات   الفكر  والتواز  الكفيل يف تقريب اآلراء واإل

 ..اإلنسانية له 

املاانهع الفكاار  الاادقييف يف  وتوجهااات  وهااو ماان منطلقااات            

 ..هاسكه واستقالليته 

فية للبنااء الفكار    وبهيا وضع السيد املرتض  األسس الفلس           

القويم ، املبين بتوجهاته الواقعية الواضحة والصحيحة ال  امكن أ  

 مجاود تكو  مؤشر لبناء العالقات اإلنساانية ، وابتعاد بايلك عان     

 ..رىل منطقة حراكها ، واالنتقال بها املثالية 

ومجع يف بناءه الفلسفي با اإلرادي اإلاية الا  تكاو  فاومل                

 ..وما ينتظر بواقع ع لي منتع يء وكل اعتبار ، كل ش

وتعن  آخر مجع باا تكاملياة اإلرادي وماا قبال اإلرادي وماا                

بعدها ، جامعااري بايلك القادري اإلاياة وماا أودعهاا ضا ن كينوناة         

خملوقاته العاقلة وغري العاقلة ، بشكلها العقالني ، وما سيكو  

، أدوار أحكام وتكاليف وعليه من  عليه املخلومل من أداء ما يوتب

 ..عندها ال يشوِّه موقعه وتأثريه 

 : (رض) املرتض  الشريف ومن جانب آخر يقول السيد           

                                                           
 
/ لبنان  –بيروت / دار الجيل / محمد التونجي . شرح د/  6مج / ديوان الشريف المرتضى  - 

 . 506 - 509ص /  229 /   ط

 فكم قد نع ُ  باه ماا اشتهْياا   

 

ااااُ  ُمْشااات الري باااإزاِر الصِّااابا 

4

 

 

 لن يصلحوا قرباا لصاو  سايوفهم        

 

 وهااام السااايوف لناااا ب اااري قاااراة 
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، تقف الفكري وما جير  من العالقاات  وبصلح وقرة وصو              

والتلبية واحلرا  ، وجمريات األمور  و ركوة الصاعاة والوصاول   

 ..ألهدافها ال  ال تنتظر الت ين أو ااون 

، أ  يكاو  املادعوم    توجهاتاه وشخوصاه  مان  للفكر البد و             

 ..من مواقف وقرارات  ما يناسببكل حيثيات وتوجهات 

اإلصااالح يف الااك وطبيعتااه مااا يشاا ل عليااه املعيااار  هنااا و            

املنطقي ملعالة موقف ، وما يوتب عليه يف البناء الفلسفي وقي ته 

الفلسفية ، وما يركن با املنطيف واليقا املعريف والاداللي للبنياة   

 ..الفلسفية ، وما يتعليف بالتصور العقلي 

م عان جتااوز مادياتهاا ،    ونظرته للدنيا وجمرياات العايش ، تان              

واالبتعاد عن ما يش ل الناس مان املاال وم رياات احليااي وماا ُيبعاد       

 :اإلنسا  عن العقل ، حيو يقول الشريف املرتض  

                                                           
 
 . 30 ص / المصدر نفسه /   مج / ديوان الشريف المرتضى  - 

 فاياناا وال سايف با ري ابااة  ال خيار يف أسْال ب ري عوامل

 لكنها بركوة كل صعاة  ملن  أو بااون        ليس الرياسة با

 اسال  والعسالت ليو ال اة  ال تقربوا بيئابكم طلعا عن النا          

 عّن التسابيف باايا الكابي  وراا الياد جرين مل حتفل وقد 

ما كن يوما كالكليل النابي  وصوارم األسياف عند ضريبة  

4

 

 ا  قلباا ماا أقال اكواثاه     لَك

 

 !تااا يتفااادن ماان حت لااه الصاارب  
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ة وع يف وامتداد ماا ياراه   ويظهر بيلك جانب من النظري الفلسفي        

، واملقارنة واملقاربة ترفعه عان ماا يتياه رلياه      (رض) السيد املرتض 

 ..عامة الناس ، وهي جتعله يف وقاية عن جمريات احلياي الزائلة 

 بناء الفكار  معالات توجهاتجانب آخر من ونظري أخرن تظهر           

 :عند السيد املرتض  ، حيو يقول 

 

                                                           
 
/ لبنان  –بيروت / دار الجيل / محمد التونجي . شرح د/  9مج / ديوان الشريف المرتضى  - 

 . 19ص /  229 /   ط
9
 981ص / المصدر نفسه  - 

 هر العطايا ال تكشف ناجي 

 

 وتأتي الرزايا وهي من جزعي صفر 

 

 ند  ثاروي وخصاصاة  وسيا  ع

 

 قنااوعي رثرائااي وللياازع العساار    

 

 هيرت فضاول العايش رال أقلاها   

 

 ويف من يط   علا  حل اه الاوفر    

 

 أعااف وأسااباة املطااامع مجااة  

 

 وأعلاام واأللباااة  اادعها ملكاار  

 

 لكل زما  خطة من ماياهيب 

 

الورن من ال يصرفه الادهر وأشق   

4

 

 

 ساااااتين ع ااااادت رلااااايه ف ي 

 

 فااأخرجتين ماان رسااار الط ااع    

 

 فكنااا  كسااايف جلندياااة

 

 فااازال ومل يااادر عناااه الط اااع 

 

 وسااايا  الاااك مااان شاااي     

 

 أأعطااا  جاااواد ااااا أم مناااع   

 

 ومل أدر أناااااك مماااااا يضااااار 

 

راا مل تكاان لااي مماان نفااع   
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 :ومن قصيدي أخرن للسيد الشريف املرتض  ، يقول فيها              

وهيا البناء األخالقي للفكر ، والثقاة باالنفس عنادها ، اماد                

 ..موج األكرم من الناس صوة احلياي الرفيعة ال  ال جياريها 

 الشااكليات فالرفعااة هنااا ال حتااددها الثياااة ، وال حتااددها              

 ..الزائلة يف هيه الدنيا الزائلة الزائفة واملظاهر و

صوة ماا  األبق  ، ويتوجه ن ، يس و بالفكر ويف قصيدي أخر           

يف ( رض)، حياو يقاول   يف هايه الادنيا الزائلاة    يبقيه رفياع الثباات   

 :جانب منها 

 

                                                           
 
 .  99 -990ص / المصدر نفسه  - 

 ييرجِّاااأيهاااا الناخااال الرجاااال 

 

 رجاااال واحاااداري خلااال  مطيعاااا    

 

 كن أخا نفسك ال  أنا  منهاا  

 

 آمااان واحاااير األناااام مجيعاااا    

 

 ال تضخ جنوهم بس ع فكم ال

 

 مااوا وقااوراري ماانهم وأعفااوا خليعااا 

 

 ومت  ما يض ك رياب فاال تباا   

 

 اد خضوعا وال تطأطئ خشاوعا  

 

 ما يضر الفتا  راا صاح عرضااري   

 

أ  ياارن الناااس ثوبااه مرقوعااا   

4

 

 

 ومااان العييباااة أ  يلااام مصاااحح  

 

 ماااا دّة فياااه ساااقامه بااااملوجع   

 

 يف معشااار اااام الثااارن فااارش ، ومل

 

 يتوسااادوا غاااري الطلااا  واألارع 
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ويقف ليضع ادس ويشخ ص وجع املوقف با البداية              

 : ةوالنهاية وكينونتها املؤمل

ري الفلساافية يف ع اايف الفكاار الساااطع ، هتااد النظااباايلك و          

الشعرية املوجعة من خالل نب  األبياات امل تادي باا    لتضع صورها 

 ..ما وراء الطبيعة و الدنيا

 

 البناء الفكري والفلسفي : ثالثًا 
 بني الغاية والتوجهات

 

وتربز ال ايات والتوجهات ، وما يتبن  من فلسافة قائ اة علا                

واملعتقاادات واملااياهب ومناااهع معرفيااة نظريااة   توجهااات األفكااار

وتطبيقيااة ، منهااا مااا يتعلاايف بالانااب الااياتي ، وأخاارن مااا تتعلاايف 

عاني الشخصاية يف احليااي   بالانب املوضوعي ، وما تتعليف ببحو امل

 ، ووجهاات نظار فلسافية قائ اة علا  تابين فكار معاا ،         أو املوت

 ..يتوّجه بالسؤال والبحو العل ي 

                                                           
 
 . 935 -931ص / المصدر نفسه  - 

 سكنوا قليال بعد أ  كانوا علا  

 

 الدج  من موجف أو موضاع  طول 

 

 وأصااارهم طااول الساارن ماان غااري أ 

 

عرفوا الكالل رىل قاوائم ظلاع   

4

 

 

 سكنوا قليال بعد أ  كانوا علا  

 

 طول الدج  من موجف أو موضاع  
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وما ينتع عنه من تكاملية معينة يف نشاا معريف لتوجهات              

حاال املشااكلة الشاخصااة أمااام الفيلسااوف ، وتوجهاتااه يف الدراسااة 

وخصائ ص املنهع الفلسفي ، كأ  تكاو  اساتداللية ، أو تكاو     

بتحديااداتها الفلساافية  الااتفكري بااا الاادين والعلاام ،      طيااة

ري الفلساافية ، ومااا ُيبناا  ماان عاادم تناقضااية الفكااتهاااوتكاملي

املطروحة ، وما تتطلبه من تأصيل فلسافي ، وماا ينيار يف الاك مان      

  ..مشكالت حضارية وتقدمها العل ي واملعريف 

وللساايد الشااريف املرتضاا  فلساافته يف طلااب املعااالي ومااا                

حي له من ه م وما يقابلاها عازت الانفس واإلبااء لتح ال الضايم ،       

  :وبهيا التوجه الفكر  يقول 

 طرييُف امَلع ااِلي ع اامٌر  لاي قايِّمُ      

 

 و قليب بكشف املعضاالِت ُمتهايمُ     

 

 و ِلي ه هةٌ  ال حت ُل الض ايم  ماّري  

 

 ع زاِئُ ها يف اخَلْطِب جيشٌ  عر ْمر ُم   

 

 ُأريُد مان العليااِء ماا التنالاُه الاا     

 

 سيوُف املواضاي والّوشايحُ  املقاوهمُ      

 

 وروُدُهوأوِرُد نفسااي مااا ُيهاااُة   

 

 ونااارُ  الااوغ  بالااّدارعا تضااّرمُ     

 

 ووجاهي من مااء الناحاور مثالام  المهالوت ظاوة جارهاأال رة م

 وُعدُت وقد أبلي ُ  ما جل ه َقاْدُره 

 

 ورأسااي بتاااج النهصااِر فيااه ُمع هاام   
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 بكل شيء ، البّد مان أ  ياتم بنااء الفكار    ولعدم االستهانة              

ة رصاينة ، جت اع ماا باا كال مقوماات املانهع        يفلسف أسس عل 

العل ي اإلنساني ، منه االستقرائي والتيرييب ، ومنه ما يكاو  يف  

وحدي وهاسك البناء ، وهو ما يتضاح يف واحادي مان قصاائد السايد      

 :  (رض) الشريف املرتض 

ويف قصيدي جت ع با الصاالح واليقظاة والاوعي لكيفياة                

التواز  يف النظاري الشااملة والع ال للحيااي املساتقري واملساتدامة       

ة البعياادي عاان ؛ الصااراع الااداخلي ، والصااراع مااع ايفااي  والبي اا   

السااليم ، والبناااء  مااا يتحقاايف عنااد بناااء الفكاار اخلارجيااة ، وهااو

الفلسفي ب اياته املشروعة الكاشفة عان ساالمة األساس والبنااء     

                                                           
 
 . 988 - 989ص / المصدر نفسه /  6مج / ديوان الشريف المرتضى  - 
9
 . 691ص / المصدر نفسه /  6مج / ديوان الشريف المرتضى  - 

 يطيُب بفي ه املوتُ  ماشير   القنا

 

وكل ُّ فٍم فيِه مان املاوِت ع لَقاُم       

4

 

 

 ال حتقااار ه صااا رييري ع رض ااا ْ 

 

 فالسُّاامُّ ح شااُو أصاااِغِر الاارُّْقمِ     

 

 فااااادقيقهنه ج لااااايُلهنه غاااااداري

 

 مااان اأَلفِيااال مناباااُ  الَقاااْرمِ    

 

 لاااوال مكياااداُت الرجااااِل ملاااا 

 

 زلَّااْ  صااخوُر النّ ياايِف بالُعْصاامِ    

 

 ولكا   ماا يف اَلايمّ  مان ع ي اب     

 

 نَالتااُه أيااد  الناااِس يف الاايم ّ     

 

 واألْسااُد لااوال خااوف ب طش ااتها   

 

ونفاِاهاااا ُساااوّ ين  باااالب ْهِم      
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املسااتوعب لسنسااانية وأخالقياتهااا املتعااددي املرامااي ، وجانااب منااه 

 :يتضح بقول السيد املرتض  

جواناب   ،من ال ايات والتوجهات وهنا مما يظهر يف هيه األبيات          

  :عدي امكن ردراج من با أه ها اآلتي 

                                                           
 
 . 88  - 89 ص / المصدر نفسه /   مج / ديوان الشريف المرتضى  - 

 ال تقااااااااااربن عضاااااااااايهة

 

 ر  العضااااااائه خمزيااااااات     

 

 واجعاااال صااااالحك ساااارمدا 

 

 لصااااااااحلاتفالباقياااااااات ا   

 

 يف هاااااايه الاااااادنيا وماااااان 

 

 فيهااااا لنااااا أباااادا عظااااات     

 

 رماااااااا صاااااااروف مقااااااابال

 

 ت أو صاااااااروف مااااااادبرات   

 

 اتاااايااايات ماعاطاانا آخااا  ااااااام فيااااااوادث األيااااوحا

 والاااااايل مااااااوت للفتاااااا   

 

 والعااااز يف الاااادنيا حياااااي     

 

 والااااايخر يف الااااادارين رماااااا

 

   طاعااااااااااة أو مااااااااااأثرات  

 

 تاااااد ياااااا ضااااايعة لل ااااارء

 

 عااااوه رىل االااااك الاااادعاي    

 

 ت اااااااوه حتااااااا  يااااااازو  

 

 ر شااااااااعابهن الطيبااااااااات   

 

 ِعب اااااار هاااااار ومااااااا اااااااا

 

مناااااا عياااااو  مبصااااارات   

4
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لقول تا مل النهي عن اإلفك والبهتا  والن ي ة ، والنهي عن ا -4

 ..يكن يف اإلنسا  

فعاال  وماا جيار  يف األ  ، بناء الفكر وما يتحقيف يف النفس  - 

والسلو  عل  أساس الصالح واإلصالح ، والسي ا ماا يبادأ   

 ..باليات 

أه ية تفعيل الفكر عل  أساس ما يدور من حول اإلنسا  ،  -5

لتكااو  املوعظااة ساابيل للت ييااز العقالنااي واالختيااار    

 ..والع ل والسلو  

حت ية صاروف الادهر مان نوائباه وشادائده الا  هار علا           -6

اإلنساا  ، وهناا ممااا يتوجاب ماان االساتعدادات الفكريااة     

والنفسااية ، لتكااو  ردود األفعااال والساالو  متوازنااة ،    

ووط تها خفيفة عل  النفس ، وما يتطلبه من الصرب علا   

ما جير  فومل ررادي اإلنسا  ، وهنا يتوجب تعظايم وساالمة   

 ..وثقافته  اإلاما 

وتوجهااه يف  ،مؤشاار عقالنيااة غايااة اإلنسااا  يف الاادنيا     -3

رهو  با العز واليل ، والقائم املاالختيار با احلياي واملوت ، 

 :عل  تعادلته 

 اليل= يكو  املوت عندما = الدنيا 

 العز= يكو  احلياي عندما = الدنيا 

، ومااا  اإلسااواتييية –ويك اان مجاليااة مفصاالية الفلساافة           

تبنيه من ؛ ر يا يف احلياي ، وطبيعة الرسالة يف احلياي ، والتوجهاات  

العقال ، املاؤد  رىل ااادف     –اإلنسانية الكائنة يف حرا  الفكار  
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با الناس بعقله  احوام اإلنسا  لياته ، واحوامهوال اية ، ومستون 

 ..وهييزه واختياره وسلوكه 

املال وتوجهاتاه العقلياة ، نارن السايد     والوقوف عند ال اية من            

 :يقول  (رض) الشريف املرتض 

وروح هيه الفلسفة ورسواتيييها تنباع مان الوسايلة وال اياة ،              

، ال  تبدأ من الدخل وهر تا رنسانية العطاء لليات وايفي  تواز  و

، ومنه ماا يتعلايف باحلاجاة والوسايلة     يرج  اا من كرامة اإلنسا  

 ..دوير احلاجة واملسريي واإلشباع ، وت

، رال الادليل علا    التوجه باستيعاة الدنيا بالعلة واملعلاول  ما و          

واألمان  ع يف البناء الفلسفي الوقاائي القاائم علا  اساتدامة اخلاري      

 :مما يربز يف جانب األخرو  ، وهنا  –الدنيو  

                                                           
 
 . 0  – 2ص / المصدر نفسه /  6مج / ديوان الشريف المرتضى  - 

 جامع املال كُلْاه قبل آكله يا

 

 فااإ  املااال يف الاادنيا ملاان أكااال    

 

 أن  ادارن رىل ما با  جت عاه  

 

 فاسبيف رليه صروف الدهر واألجاال   

 

 ر  تبقي مالك حينا مل تبايف لاه  

 

 رمااا بطلاا  فناااًء عنااه أو بطااال     

 

 ريم في ضي ماله معاه أما الك

 

ويااو  املااال لألعااداء ماان  ااال  

4

 

 

 يااا رة ال جتعاال املنظااور ماان أجلااي

 

 لييلقا  بالسيئ املكروه من ع   

 

 واجعل مسري  رىل لقيا  ياوم تارن  

 

 حشر األناام علا  نهاع مان السابل       
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باا  وفلسافته  االستشاعار   الفكار  تراب  مستون منظور و           

، يابين علا  وفقاه اخلا  البيااني ملساتون متاواز         األجل والع ال  

ومتواز  الستقامة املسريي احلياتياة ، ومناه مساتون األمان واألماا       

ال امكان االسات ناء عنهاا حتا  يف      ، حاجاة  تطلب ومطلب وك

سنساا  عناده ، لكاو     ، بال هاي أكثار رحلاحااري ل    العامل األخرو  

 ..مبت   اآلخري األبق  

وامكن بهيا التوجه ، وضع املخطا  املبسا  واملختصار لبنااء               

الفلسفة الكائناة عناد املساتون الثقاايف واحلضاار  ،       –الفكر 

 :ال عي وادت عي ، وكاآلتي 

 

 

 

 

 يبا (  4) خمط  

  وفلسفته تأثري الفكر االستشعار 

  قامة املسريي احلياتيةعل  مستون است

                                                           
 
 . 98 ص / در نفسه المص - 

 يف واضااح جاادد تااأب  العثااار بااه   

 

  رجلااي فااال هفااوتي فيااه وال زللااي   

 

 واعطاين األماان يف ياوم تكااو  بااه  

 

 قلااوة خلقااك ملقاااي علاا  وجاال    

 

 كم اا أ مل عفاواري لسا  أكساُبه   

 

ويل للاد  ياوم الناار  مان أملاي       

4

 

 

 الع ل

 األجل

الفكر 

االستشعار  

 وفلسفته

مستون 

استقامة 

املسريي 

 احلياتية

 

 مستون   
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الفلسفي با طبيعة التوجه و بناء الفكرمما يربز هو  وهنا           

 :، وما يتيه قوله اإلنسانية  ال اية والتوجهات

 ( :رض)وأيضاري يقول الشريف املرتض              

والتوجهاات  املنشودي ال اية و الر يا والرسالة البد من وضوحليا           

، وبكل ما يبتعد به عان الايل   ليأخي موقعه املصو   ، أمام اإلنسا 

 ..وفراغ وضعف ما  لفه الط ع 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
 . 999ص / المصدر نفسه /  9مج / ديوان الشريف المرتضى  - 
9
 . 926ص / المصدر نفسه  - 
6
 . 163ص / المصدر نفسه  - 

 فلو أنين أنصف  نفسي لصانتها 

 

ونزهتهااا عاان أ  تاايل ملط ااع 

4

 

 

 بي  ط اع   ر  كن  حراري فال تدنس

 

وال تب  با آمال وأط اع 

 

 

 

 وراا مضي  وفيك فضل باهر

 

في ن نسال  فأنا  حاي بااملِ     

5

 

 



 
 

31 

 

 

 

 املبحث الثاني
 املضمون اإلنساني واألخالقي والعلمي

 يف البناء الفكري 
 

للياناب اإلنسااني واألخالقاي ، الادور     وتواصالري ملا تقدم ، فإ                

 ..بالغ يف البناء الفكر  والفلسفي ال

 :ليا ستكو  ماور هيا املبحو اآلتي              

 .ل يف شعر الشريف املرتض  الوعي والعلم والعق: أوالري 

 .با البناء الفكر  واإلنساني واألخالقي : ثانياري 

 .والعاطفة  بناء الفكر: ثالثاري 

 . املنظور الدنيو  وبناء الفكر: رابعاري 

 

 شريف املرتضىالعقل يف شعر الالوعي والعلم و: أواًل 
 

 تها ، أمار فلساف العلاوم واملعاارف و  ما تزدهر باه مان   احلضاري و              

واساتث ار رأس   وتفاعال ،  Mindحيدد مستون حرا  العقل و يبا
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 األسس وبناء الفكربسالمة العناية املال الفكر  ، وما يسبقه من 

 .. اني ، الفرد  وال عي وادت عياإلنس

الوساائل  شكل مان أشاكال   ظهر ي؛ ومكا  ولكل زما              

 دي مان قنواتهاا اخلاصاة    املست املتطوريالعل ية واملعرفية وفلسفتها 

 ..والعامة 

 واملوهباة  الل ة ، ةاإلبداعي تاداال هلكن الشعر يأخي يف هي             

خصوصاية  وومعالاتاه ،  ومساتون اخلياال   ، التخيل آفامل املت يزي و

وما ، وانسيابيتها لبناء الفكري  ةتنوعملا صوره الشعرية ، وتوجهاته

عبقرياة الشاعر   امتاد ل ، ورتاا  وفلسافتها  واستيعابها  تهاتتبناه سع

 ..وملكاته 

 Facultiesهناااا  علااام نفاااس امللكاااات  بهااايا ظهااار و            

Psychology   الااي  يهااتم بامللكااات املنتيااة لألنشااطة العقليااة

مان جم وعاة القاون     Facultyاملختلفة ، وما تكو  عليه امللكاة  

.. بكل أشكااا الفطرية واملكتسبةالعقلية املفوضة 

 4

 

 mantel Facultiesومااا تكااو  عليااه امللكااات العقليااة            

  ..وايفددات  من املعاينة والتفسري نظرياتهاتعدد و

تاأثري ورثااري الشاعر ومتاون     و منباه  ما يوتب عليها منمنه و           

خفاياا  مان  ومعانيها الظااهري ، وماا يساتهدفها    الفكري وحبكتها 

 ..، أو الشكل واملض و  من رمزية  الشاعر  ، وما يض نها

                                                           
 
دار /   ط / معجم علم النفس والتحليل النفسي / فرج عبد القادر طه ، وآ رون . د: ينظر مثاًل  - 

 . 166ص / لبنان  –بيروت / النهضة للطباعة والنشر 
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رقدام عل  فعل أو سلو  معا ، و محاس وجتاوة ثريه منيوما            

جتناب  ، بل م ارتكاة عد وأ و احلد بالوعي واألخالقية  توجهالأو 

 .. فعل أو سلو  معا

 الشاريف  السايد  وجانب من مضااما الاك ، ماا ناراه يف شاعر                 

 :  يو يقولح( رض)املرتض  

 

 ما  فلم يباقم بنا نشكر الز

 

 ايف لنا يف الزما  رال العييُب  

 وٌر ا، وأم وهدٌياا ات مسالاُظ 

 

 مشكالت حياُر فيها اللبيُب  

 وشؤو  تبيهُ  منها شؤوٌ   

 

ُةااالاوانقالٌة تسوهد منه ق  و

4

 

 
 

 يف حاارا   واالبتكااار يداعاإلباا الفكاار وحين ااا يتوّجااه            

، يكااو  بفلساافته ماان الوسااائل التعل يااة والوبويااة       الشااعر

األخالقاي ،   –والتعلي ية ، ومنه ما يكو  ض ن التهييب الوباو   

بداعم الانب النفسي والتخيلي والتعزيز  ، وحفز الفعل واملوتبات 

 ..والتحكم بها أو توجيهها  السلوكية ،

، وفلسفته الربهانية  فكرال بناءوهو ما يبا أه ية الشعر يف            

الشااعر  املااؤثر   علاا  أسااس اخلااواص والتخياال واإلبااداع   املبنيااة 

اإلبااداعي ،  –اخلطااابي : بفاعليااة شقااّايه  وتسااتويات معينااة  

ه ماان ولاادبقاادري التااأثري وجديتااه ، ومااا يو، اإلقناااعي  –واخلطااابي 

 ..الدلية وتصديقه الربهاني وفنونه وجديته 

                                                           
 
 . 21ص / المصدر نفسه /   مج / ديوان الشريف المرتضى  - 
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أثري الشاعر وبنااءه املنطقاي وحبكتاه وتسلسال      ربز يف تيو             

تعااة واااادف املطروحاتااه وأفكاااره التفاعليااة ، تااا حيققااه ماان  

يد متون هيه األفكاار كان ص مادر  حتسساي     داملتعاظم يف تر

ع ييف ، فضاالري عان كوناه كياا  شااخ ص النسايابية األفكاار        

با  يف مواقفهاملتتابعة ، ورتا الامعة وصورها الشعرية اإلبداعية ا

 ..النفسية  ستيابةاإلثاري واال

وجي ع بيلك با جودي الشعر ومتواه الفكر  والفلسفي ،             

وجودي األداء العالي ليات الشعر الي  يتبن  الفكري ، واات اإلنسا  

ال  حي ل أفكار ، وحي ل ما جاد به ايفتون الشعر  ، وما يفرغه 

، ل الفكااري عربهااا كواقااع وك ثاال كااائن يف انساايابية دخااو

اآلني أو املساتقبلي ، ليستشاهد بهاا ، وكأناه يتبناهاا ،       االنسياملو

ويتبناا  كاال مااا حت لااه بشااكل عقالنااي وغااري عقالنااي ،     

 ..وبشكل مباشر وغري مباشر ، وبشكل منظور وغري منظور 

 :ويقول السيد الشريف املرتض           

 

 وهيا الد هُر يصبُح ثام ُي ِساي  

 راٌةُا تااااوهاااال احيا نااااا رال 

 

 يقااوُد اىل الااردن ِمّنااا ِصااعابا  

بظهِر األرِض ينتظاُر الواباا  

 4

 

 
 

يف الصااوري واملنبااه وايفاار    الااااة والطااارد ،  الوقااعبااه و            

 : تواقع الكل ات ودالالتها املنطلقة مان منه ما يك ن الشعرية ، 

                                                           
 
 . 56 ص/ المصدر نفسه /   مج / ديوان الشريف المرتضى  - 
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لاومل  توقيا  املخ كينونة الدهر وحرا  زمانه با الردن والصعاة ، و

فاعليتاه  واة ، وبا ما يكو  عودته كبا رحياء الواة وانتظار 

 ..األرض باطن األرض ويف ظهر عل  ودوره 

وجه الفلسفي الشاخ ص بوجهه وحت يتاه باا ؛ علاوم    تهيا ال             

 :ومعارف الفلسفة ، وفلسفة العلوم واملعارف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بشكل مبس  يبا (   ) خمط  

 الفلسفة وتكامله –لفكر ا بناء توجه

 

والهال ، املؤشارات الفاعلاة يف بنااء      ليا يكاو  باا العلام                

 ..الشعرية  –منظومته الشاعرية ، والفكر 

                                                           
 
 . 3 9ص / المصدر نفسه /  6مج / ديوان الشريف المرتضى  - 

 أناساري يادارو  ساقم الساقيم   

 

وماان أجلااهم دة اا  السااقم  

4

 

 

وجه تال

الفلسفي 

 الشاخ ص

 با

علوم 

ومعارف 

 الفلسفة

فلسفة 

العلوم 

 واملعارف
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 يشافي وماا  وعند ظهور الك الداء ، الباّد مان حت ياة عالجاه ،               

أماام البشار ،    يكاو  الادواء   أهال العلام ، ورتاا   داءه رال املري  من 

 ..ولكن أع   العيو  اا  الشرر 

 لعاامل يف جمالاه وتوجهاتاه   يضاع ا و ُيرج  أ  يكاو   وهو ما             

م عن الاهل ، وهو البعيدي عن الصراعات داخل البي ة ال  تفرز العاِل

 :( رض)ا يشري عليه الشريف املرتض  مم

با العامل والاهل ، البنااء والت يياز واالختياار ، ومناه     مما و             

فاعلياة ماا جيار  يف    و، مفتاح اإلباداع  حيققه حرا  الفكر ، وما 

 ..واالنتصاف أو بلوغ ال اية ، ملوهبة مواقع ا

جيارن جمارن   ماا  أخطر ما يف الشعر وفلسفته اإلبداعية ، هاو  و           

يف احلضاار    هضاور حاحلصاول و رن تار ي مان جهاة ، وجما   توثييف 

تحسساي ،  الرن ادتخيلي ، والرن ما جير  من اد، و حاضر اإلنسا 

 ..نتع املستقبلي املرن ادو

لفلسفة ، وماا  وهو رجناز جي ع با األسس والبناء والفكر وا           

من مستون منطقاي أخالقاي معاا ، قاد ياؤمن باه أو ال        ينطو  فيه

لقاول ويستشاهد باه يف مواقاف     يؤمن به اإلنسا  ، لكنه يكارر ا 

 ..، يراها مناسبة ليلك الطرح معينة 

                                                           
 
 .  1 ص / المصدر نفسه /  6مج / ديوان الشريف المرتضى  - 

 اءٌ  خالااٌد اكااُرهُ  لااوال ثن اا  

 

 ما اْنت ص اف  الع ااِلمُ  مان جاِهال     

 

 ر  لفخاِر امللاكُ  ِعناِد  ياّدا    

 

يا باأ ّ  ي ح ُلهاا كااِهلي   ْاأع 

4
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 له من واإلجناز األكرب حين ا يكو  الشعر تستون ما حي            

اكاااء الفكاار الشاااعرية التخيليااة والصااور التخيليااة الدقيقااة ،  

واست رارية هيه الصور وتفاعل كينونتها عرب األجيال ، واحليو به 

 و وجوده كشعر ، ووجوده كثقافة شعرية ، ووجاوده كشاعر   

 ..للثقافة تتفاعل عرب األجيال 

ل معينة ، ومنه وهو ما حيققه ربداع الشعر وشخوصه يف ماف            

صوره املتيددي والفاعلة ، ك ؤثر عالاته ويكو  خلود الشعر ت

 ..نفسي ، ومر  لل شاعر والسلو  تختلف ما يتطلبه من األداء 

الانفس  تتوزع با الفكر و، ورتا يقوم الشعر بأدوار معينة              

بايفر  اإلبداعية هيه ، توزيع األدوار  والسلو  ، لينتع عن فلسفته

الااال شااعور  يف جماااالت األدة والعلااوم واملعااارف واحلكاام ، ويف   

 ..جماالت احلياي املتنوعة 

وماا يقاوم علياه    ، ي ري الشعر تا حي له من اساتدالالت   قدو            

الفلساافي يف ت اايري توجهااات موقااف فاارد  ومجعااي  بناااء الفكاار

أو ، و عناف  حارة أ  ؛ وجمت عي ، ومنه ما يقوم بتحويال الساالم رىل  

 ..غريزي وعواطف 

، ومناه ماا   واساتدالالته  وهنا يظهر علام نفاس األدة والشاعر                

يتحقيف يف توظيف الل ة وجمرياتها للكشف عن تفكري اإلنسا  

، ومااا حيتاااج لدراسااات متعااددي التوجهااات ومااا ينصااب يف وجااوده 

 ..املنطقية ال  جت ع با اخليال والواقع واحلقيقة 

ورتا هو بياتاه جي اع باا ؛ الل اة وعلومهاا ، وعلام الانفس                   

 ..الفلسفي ، واألنشطة األدبية وصورها وفنونها ، وع يف مؤثراتها 
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وتربز هنا مهارات الكتابة بشت  املواهب وما جت ع من صنوفها            

 ..والسلوكية النفسية واملزاجية  –اإلبداعية الفكرية 

  الدراسات املتنوعة ال  قام بها اخلليل الفراهيد  وابن وال ننس           

وماا  سينا وابن رشد والفاارابي ، ومان سابقهم مان أرساطو وغريهام ،       

 ..ال  مشل  حت  علم ال ال كتبوا يف توجهاتهم الفلسفية 

ومااا خمااارج احلااروف وحاادتها ، راّل جانااب يسااهم يف مااؤثرات               

الشاعر ، ومناه التوظياف الفلسافي     الكل ة وتوظيفهاا يف األدة و 

 ..فيها ، بشكله ايفدود والشامل 

ما يظهر من أس لة فلسفية ، ومنها ما يثريهاا  بطبيعة احلال ، و            

ا البناء الفكر  والفلسافي  الشعر ، راّل واحدي من األدلة القائم عليه

 ..وما حي له من وقع نفسي للشعر 

ال ؛ مااا حت لااه رباعيااة اخليااام ماان   ومنااه علاا  ساابيل املثاا             

وتفاااعالت بااا املساات ع والقااارت اااا ، بالشااكل      اتاسااتيعاب

االستداللي والتيرييب ملراحل ت اري التوجهاات باا مساتون األخاالمل      

والال أخالمل ، وبا الدين والال ديان ، وباا ارتكااة ايفاارم وعادم      

تربيراتاه  ميولاه و وماا يبنياه   ، ارتكابها ، وخيال ماا يبنياه الشاعر    

 .. الفلسفية  –الفكرية 

الشعر فراغاات وفياوات ، وامليهاا أو ال امليهاا ، أو      ولدورتا ي            

جيعلها سائبة مع تطورات كل عصر ، ورتا املي فراغات وفيوات 

..قائ ة أو تظهر مستقبالري 

 

 

 والشاااعر مناااه ناصاااع متخّيااار

 

 حسناري ومنه الكاسف املاراول   
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يظهر جانب فاعال مان الصادمل والتصادييف واملنطايف      مما وهنا             

والفكاري واحلبكااة واخليااال ، وماا يقااوم ماان خاللاه ماان بااراها    

ماان املاضااي لتساات ر ِعاارب احلاضاار ورىل   يوخااربات وجتااارة ممتااد

 ..ستقبل ، ورتا املستقبل املست ر امل

وهو ما يعت د عل  ما ُي ليه من اليكاء املست ر ، باال قياود                

 ..نية اوال قيود ثقافية ، وال قيود زم، ج رافية 

هت ااام بسااالمة وبلااوري هاايه التوجهااات حتتاااج رىل وضااوح اال            

السليم وفلسفته ، واحلفاظ عل  هيا البناء  نح  وآلية بناء الفكرامل

النابع مان رنساانية    Faithاإلاما   –واستدامته واست راريته بالعلم 

 ااالف   يالاا، وواحااد منهااا الاادين اإلسااالمي   ديااا  الساا اويةاأل

 ..ما يع له املسلم  اتتلف عن ا راف و

نهع واالساتيعاة والفهام ودور العقال يف التن ياة     ويلعب املا              

يف لادعم  والتطوير الواك ي املث ر للعلم ، الركن الراساخ والع يا  

باملشاعر اإلنسانية ال  مما يصورها الشعر مسريي احلياي واستدامتها 

والتحسس الكائن عناد الشااعر واألدياب واملتلقاي ، وماا جيت اع       

ومنهع قاراءي الشاكل   ة بعضهم رىل بع  عل  مائدي سيكولوجي

                                                           
 
 . 28ص / المصدر نفسه /  6مج /  ديوان الشريف المرتضى - 

 ي وشاقاوي ومن القري  ساعاد 

 

 ومن القاري  نباهاة ولاول     

 

 وقليله حيو الصاواة وكثاره  

 

  ماان قائليااه وساااوس وخبااول    

 

 والقارضااو  الشااعر رمااا مااوح 

 

أبوابااااه أو مبعااااد معاااادول  

4
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الر ياا والتصاور   املرجتاع يف   واملض و  ، ومنه ما يكاو  باألع اامل  

 ..والتفسري الشعور  والالشعور  

منقاوص  كل ما هو  الع يقة يف فيويالالهل لكن يبق               

، وماا امتاد   وجود اإلنساا  واإلنساانية   به أو ما يهدد ، منحرف ورتا 

 ..العقالنية املتوازنة  نا  التنظي ي للحيايتخاطره عل  البي ة وامل

 جعاال ا  عااز وجاال املكانااة العظي ااة للعقاال والعلاام     و             

 ..اإلاما  بما يدعم استدامتهم و، العناية بهم  أه يةوالعل اء ، و

والفاعلة ، التوجُّاه تخاطباة   ليا كان  من الس ات الواضحة             

ع ايف الاوعي لفلسافة احليااي ، والتطل اع      العقول ، وما حيققاه مان   

 ..للبناء احلضار  والثقايف 

 

 بني البناء الفكري واإلنساني واألخالقي: ثانيًا 
 

بفلساافته ليكااو  جنباااري رىل جنااب مااع  ويااأتي بناااء الفكاار           

الانب اإلنساني لتوجهات ونفسية اإلنساا  وسالوكياته الفردياة    

الزم مااع خصوصاايات وع وميااات وال عياة وادت عيااة ، ومااا ياات 

 ..األخالقيات باملنظور اإلسالمي 

وال يتحقيف الك رال بالوعي واالستيعاة الثقايف احلضار  ِل اا             

مة والتعاايش وايفباة ،   ُيريده اإلسالم لسنسا  من الكرامة والسال

استيعاة ما تضعه احلضاري لكل عصر ، خاارج حادود   مع بالتواز  

 ..، ومعالته باالعتدال الدين احلنيف 
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 مضاااما شااعر الساايد املرتضاا  ، هااو بناااء الفكااروناارن ماان           

لانب اإلنساني ، ومنه ما يت ثل يف الوصل ماع   اية احل ، وسالمته

، ك اا  دية السالم السالم ومدوبالتحية واآلخرين حت  ولو كا  

 :( رض) يتض نه قوله السيد املرتض 

   

السليم ، امتاد ليشا ل مجلاة مان متاون       وحت  بناء الفكر           

 ومضاااما التحيااة يف كاال مااوطن ، جت عااه العالقااات اإلنسااانية 

 ع با رزاحة ما يتلبد من غيوم جت يوفلسفة بناء توجهها النبيل ، فه

لااب اسااتقراء متااون وأهااداف التحيااة حاجباة بااا الناااس ، لاايا يتط 

 :وفلسفتها ، وبهيا يقول السيد الشريف املرتض  

 

 خااايوا مناااا التحياااة واقر وهاااا 

 علااا  ملاااك تنااازه أ  حيااااب  

 

 

 

 ور  مل تساا عوا عنهااا جوابااا  

وأغنتااه ايف ااد أ  حياااب   

 

 

 

 

وبا الر يا والر ن ، واالستدالل والتيربة ، والزيف وضبابية            

ن احلقيقة وما حييب عن ماهية وجود اإلنسا  فيها ، تك  الدنيا

 ..ووضوحها وأخالقياتها 

وما يتطلب من ، ما يتطلب من البحو عن هيه احلقيقة منه و           

امتال  األدوات واآللية ، وما يدع ها من الرغبة والقدري عل  ما 

 : جانب منه يفيتوجه له ، وبهيا يظهر 

                                                           
 
 .  6ص / المصدر نفسه /  6مج / ديوان الشريف المرتضى  - 
9
 . 18 - 19ص / المصدر نفسه /   مج / ديوان الشريف المرتضى  - 

علاا  املاازُمعا الاابا مّنااا  

 عشاااااااااااااااااااااااااايهةً 

 

سالمٌ  ور  كا   الّسالمُ  قليال 

4
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واملقاربة ال يلة با النق ص والفضال ، ماا امياز تؤشاراته                    

 ..األع ال با اإلنسا  واإلنسا  ، ليكو  مقام الفضل للفاضل 

انب آخر مك ِّل ِل ا تقاّدم  ج، ( رض)يضيف السيد املرتض  و           

 : ، والك حين ا يقول اكره

يف  ةياتها املت ثلوهو ما امثل فلسفة احلاجة واإلشباع وأخالق             

الاي  يادفع باالجتااه الشاامل      وقوامهمستون بناء الفكر الفلسفي 

، املبتعدي عن من صات احليااي   ةوياألخر – ةللنظري املتوازنة الدنيوي

 ..وض وطاتها ومواقع ضعفها 

منها ما تظهر عند احلرص والط ع وامليلاة واملصارع والازع ،                 

الفلسافي الوقاائي ، يدع اه الزهاد يف      والكشف عن هايا االجتااه  

،   ا أتا تا معرفاة كيفياة عادم الفارح علا        عندلتواز  الدنيا ، وا

                                                           
 
 . 99 ص / المصدر نفسه /  6مج / ديوان الشريف المرتضى  - 
9
 .  99 ص / المصدر نفسه /   مج / ديوان الشريف المرتضى  - 

      هرنااااولاااوال اوو الااانق ص يف د 

 

 ملااا عاارف الفضاال للفاضاال  

4

 

 

 احلااااارص والط اااااع در ُّ ال دره

 

 وميلاااة تأتياااك مااان جناااع      

 

 وراا انتفعااا  تاااا اللااا  باااه

 

 فألنااا  حقاااا غاااري منتفاااع    

 

 ومصااااارع األحياااااء كلااااهم

 

 يف الاادهر بااا الاار  والشاابع    

 

 وراا عل ااا  بفااارق  جااادتي  

 

فعااالم في ااا فاااتين جزعااي    
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، الفكار   ووضاوح  ، وهو ما يدعم اساتقرار  وعدم احلز  عل  ما فات

 .. يةوالسلوك يةالنفساملؤثرات استقامة و

احلك اة التكوينياة املت ثلاة تاا     وما يدعم كال الاك ،               

التشاريعية   املخلاومل ، واحلك اة   علياه  ئن ويكاو  كا  وكاا 

تطاابيف  مادن  هاو   يات ،، وبأعل  املراحال واملساتو   هاملواتية الستيعاب

التكليف مع التكوين والتشريع عند أداء الفرض وما يناتع عناه   

 ..من بناء الفكر األفقي والع ود  

 وبهيا تظهر مان باا حلقاات تكاملياة احليااي واساتيعابها                    

، االسااتنباطي التكااوين ، التشااريع هااو ؛ ، الفكاار  والفلساافي 

، التكليااف ، املاانهع املعااريف ، واملاانهع احلسااي ، واملاانهع  والااداللي 

العقلي ، الضواب  ، وايفكم واملتشاابه ، تاا يتحادد مان األصاول      

ماا جيار  مان    والفروع ، وال ايات والوسائل ، والقواعاد واملعاارف ، و  

، ومساتون القطاع   ومنااهع املعرفاة وتطبيقاتهاا     ر والت يري ،يالتطو

 .رخل .. والظن يف الداللة ، وما يوتب من آلة املنطيف وتطبيقاته 

ومن با ما يتالزم مع كل حلقة مان هايه احللقاات ، هاو ماا                  

يتبلور من مستون البناء الفكر  واإلنساني واألخالقي ، وما يوتب 

ر ن وسهم يف مكونات ال  ت، اصة اخلعامة والتطبيقات العليه من 

 ..كل منه ا  ااألدة والشعر ، والرسالة ال  حي له
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 والعاطفة بناء الفكر: ثالثًا 
 

نشااطة احلياااي  وللعاطفااة مكانتهااا وتعاادد جماالتهااا يف أ              

 ..النظرية والتطبيقية 

 ع ،وعام ، وحبساب التوقيا  واملوقاف واملوقا     وبشكل رئيسي            

قو  مع مستون ، مستون رجيابي وسليب ومتواز  ، املتأخي العاطفة 

، وساالمة العقال   ، واالنفعاال واالفتعاال   الفكر والنفس والسلو  

، ومااا هااو فطاار  ، ومااا هااو ، وسااالمة األعصاااة واحلااواس ونضاايه 

  ..مكتسب 

يتفاوت مستون العاطفة با خملومل وخملومل ، وبا كيلك و           

وموقاف وآخار ، والاك    ، ومكا  وآخر ، ووق  وآخر ، مرحلة مرحلة و

، واسااتع االتها واملواهااب حبسااب مااا امتلااك ماان القاادرات العقليااة 

 ..باليات املخلومل العاقل ووماهية الفلسفة ال  حي لها ، ،  هاأدوارو

ته اجتاه القضايا العاطفياة  فوبهيا فإّ  تركيب الفكر وفلس           

ا يتضاا ن جوانااب منااه مماالشااومل وال اارام ، وهااو املت ثلااة باحلااب وا

 :املرتض  الصوري الشعرية يف أبيات السيد الشريف  عندوينصب 

 ماااا احُلااابُّ رال موئااالُ  املتعلااالِ  

 ُخد عٌ  راا أصِطل  النفوُس بناِرها

 ُعااْد بالسُّااُلوِّ علاا  ال اارامِ  فإّنااه 

   قلاابٌ  مااا أط ااأ  ه بااِه ااااون 

 

 

 

 

 

 اعاااهُ  الاّلحاااي وَطاااْوُل الُعاااي هلِ  وبر

 مل تبااايف  فيهاااا ُمساااكةُ  امُلت ي ِّااالِ   

 أم ااااُد املشااااوملِ  وعااااز هيُ  امُلتاااايلل ِ  

 رال تلاااااااوُّم   ُمزِماااااااع   متح ِّااااااالِ 
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وبا البخل واحلب تك ن صور داء الفكر ، وما يتوّجاه باه                 

طار  بنااء الفكار اخل  يدات الوشاية ، وما ُيقام علياه  الفكر من تهد

 (رض) يا يضع الشريف املرتض بهالي  يقوم عل  أسس ضعيفة ، و

    :هيه الصوري عند قوله 

                                                           
 
 . 2   ص/ المصدر نفسه /  6مج / ديوان الشريف المرتضى  - 
9
 . 652 - 658ص / المصدر نفسه /   مج / ديوان الشريف المرتضى  - 

 ب  ال حتسااااّ وّد  ألوهلِ  راِغاااا 

 فلطاملا أعرض ُ  عن وجه اَاون

 طاااوع   العياااوِ  وُنهااازي   املتعّيااالِ    

وثني ُ  عن جهِة ال واني كْلكلي

4

 

  يف القلاوة ساقامه   واحلب ُّ داء 

 

    الرقباااء والعااواد علاا  خاااف  
 

 يهتُه عل  امليعادِال ْ  عطِاياع   هاائاقالال   بااخان باما زوري اي

 تاار  البياااض   آلماان   وأتاا  بااه

 

 َفر مل   الوشاايةِ  يف ثيااةِ  حاداد    

 

 ولقد طرف ُ  احليهر   فيه عقائل

 

 مااا ِقْلاان  راّل يف ضاا ري فااؤاد     

 

 دمن كل معسول الرضاة ُبرا  هن سقينيناامايا ا وردت خال

 ي مكا  سواد ا ا رأن شيبال  هاخضب األطراف صد بوجهاوم

 اداّن أعاهاا فايب دنا شاوراا ال  وال انيات لي  الشباة حبائب

 شاااعرٌ  تباااّدل   لوناااُه فتباااّدل ْ 

 

فيااه القلااوةُ  شااناء يً  لااوداد    
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ويف قصيدي أخرن للشريف املرتض  ، ترن عنده احلب بتوجاه               

 ص عل  التحليل والنقد والتصور الع ييف يف توجهاتاه  فلسفي شاخ

 :والوقاية مما حي له عل  مريديه ، حيو يقول 

وللطباااع اإلنسااانية ومعالاتهااا القائ ااة علاا  نشاار الااوعي             

عرية ال يلاة بصاياغاتها   ر مان خاالل األبياات الشا    تؤثرات الفك

شاكلها الواضاح يف شاعر السايد     و، وتوجهاتها البنائية ،  الفلسفية

 :، وهو ما حت له قصائده ، ومنها ما يظهر يف قوله ( رض)املرتض  

 

 د ْع عنَك كل ه ل يمِ  الطَّباِع ُمبتايل  

 

 

 

 أاله يف ع رصااااِت الااادارِِ مااان و ت اااد  

 رْ  هااام ه بااااخلري عاَقْتاااُه عواِئقاااهُ   

 

 

 

ور  مض   يف طرييِف احل دِ  مل ي ُعد

 

 

ِ4 

  

                                                           
 -

 . 03  ص/ المصدر نفسه /  6مج / ديوان الشريف المرتضى  

9
 . 699ص / المصدر نفسه /   مج / ديوان الشريف المرتضى  - 

 وقاد شاح  الصابا   وأين ااون ماين  

 

 وفاااارمل فاااود  الشاااباة املزايااال  

 

 وقااد قلصاا  عااين ايااول شاابيب   

 

 ويف الرأس شيب كالث امة شامل 

 

  غاادوي وعشااية ولااي ماان دمااوعي

 

  بال لبا الشاباة ال ا  طال ووا    

 

 وكيف يزيل الشيب أو يرجع الصابا  

 

  لقلااوة أو دمااوع هواطاا  وجيااب  

 

 والح لنااا ماان أباارمل احَلااز  بااارمل    

 

 ك اا الح فيار آخار الليال ناحاال     

 

 يضاايء و فااي ال ياادوم لناااظر  

 

 فااال هااو مسااتخف وال هااو ماثاال 

4
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ساو   مناه  ووهيياز واختياار ،   فكار   نتيياة ؛ ك( دع ) وبا           

 ..سلو  النفس وقويم ال

الطبع وما يهي ن عليه من ابتايال   كتوجه ؛( الل يم ) ريقاف و           

 ..منحرف السلو  و، وال سو  النفس ، الفكر 

منطقة العقالنية ال  تفرز با التوجُّه الصاا  والطاا  ، وماا               

 ..ينفع وما يضر عل  املستون الفرد  وال عي وادت عي 

بع ايف  عند الصادييف ،  ( رض) السيد الشريف املرتض ويقف             

 :فيقول  فلسفته ملفهوم العالقات اإلنسانية

                                                                                                                         
 

9
 . 9  ص /  المصدر نفسه/   مج / ى ديوان الشريف المرتض - 

 كفيلي بهاا دوناي فلسا  بصااحيب       تكن يف شديدتيأيا صاحيب ر  مل

 

 ولااو مل تكاان خااري األىل عي ااتهم

 

 بنااااني مل أضااا م علياااك رواجااايب   

 

 صااديقاري صاادوقاري فهااو اخاار النوائااب     اخرتك لي يف النائبات ، ومن يكن

 

 ومااا ضاار والقاارة املؤلااف بيننااا    

 

 وداد لناااا أ  مل تكااان مااان أقااااربي  

 

 أجرناااي رماااا بالقواضاااب والقناااا 

 

 أو الااارأ  ر  خطاااب أناااا   اااانيب    

 

 وكن صادقي ر  كا  دهر  كاابي  وكن قبسي ر  كا  قوم دياجر 

حلاااولي م لوباااا باااواد  العيائاااب   وقم واكفين ر  كن  تستطيع هيه
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والتحسس من الت يريات الزمانياة ، وماا امتاد ليشا ل بايلك                   

فلساافي  الاات ريات الساادية والنفسااية والنضااع الفكاار  وال    

 :والعاطفي ، عندها يقول السيد املرتض  

الفلسافية ملنظاور    -هاته الفكرية ويف اات املنح  يضيف توج         

 :الشباة وما يلحقها من ت يريات نفسية وعاطفية ، وبهيا يقول 

ا وتااربز العاطفااة والصاادمل يف التوجهااات اإلنسااانية ، وباا                

العاطفة والفكر وما يتصف به من جمرن سالمة املكو  املنطقاي  

وآلته باالجتاه الفلسفي الساليم ، ومناه ماا ناراه ضا ن قاول السايد        

 :( رض)الشريف املرتض  

                                                           
 

 . 19 ص/ المصدر نفسه   -

9- 
 . 55 ص/ المصدر نفسه / -

 ياباااااري ايُّهااااا املااااوىل ِريابااااا  ر

 

 فعباااٌد ا  اسااااء فقاااد اناباااا  

 

 أطاع اااَك والشاااباُة لاااه رداءٌ  

 

 ؟ فكيف  تراُه اا خلع  الشبابا 

 

 وكا  عل  اادن حدثا فاأن ّ 

 

تظ نُّ به الضهاللة حا شابا؟ 

 4

 

 

 مل يبيف لي بعد املشيب تصابي

 

 اهااب الشااباة وبعااده أطرابااي   

 

  صدود كعاةيوماري وال أخش    فاآل  ما أرجو وصال خريادي

 ياوم احل اا  مااا أناا   ماان ه ّ ااي 

 

 فارق ُ  فيك   الرُّوح  من جس ي 
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وعنادما يكاو  البنااء العااطفي املادعوم بساالمة الفكار                     

 ..وسالمة توجهاته الفلسفية وآلة املنطيف وآليته اإلنسانية 

وعند العاطفة النابعة من ايفبة ، رتا يبادر الشعور باملكانة             

ال  تساتحيف املاديح ، وبهايا نارن السايد الشاريف املرتضا         الطيبة 

 :الفلسفة عند  –يتأمل بكل ع يف بناء الفكر ( رض)

                                                           
 
 . 690 ص/ المصدر نفسه /  6مج / ديوان الشريف المرتضى  - 
9
 . 615 ص/ المصدر نفسه /   مج / ديوان الشريف المرتضى  - 
6
 . 900ص /  المصدر نفسه - 

 ح ثاااوُّا لُفْرقتاااَك اِل اااال  وماااا 

 

   علاا  رغ اايح ثُّااوا النهااون راّل  

 

 شكوت   احلبه يف كَلم: قالوا 

 

 َكْلام  منظومة   مان غاريِ  ماا     

 

 لياا    زع  ُهااُم ومااا ص اادقوا  يااا

 

كا  املصدهمل  يفه ال ز ْع اي    

4

 

 

 رأينا بواد  الرمو ظيب صرامة

 

 فصاد قلوبا مل يصدهن صائد  

 

 تقلااد حسااناري زانااه يف قلوبنااا 

 

 وأعينناا مااا مل تزناه القالئااد    

 

 وملا طلبنا الوصل مل يك وصله

 

لطالبااه رال السااها والفراقااد   

 

 

 

 يااا ليلااة ملااا نااأن باادرها    

  
 عاان أفقااه بااات رىل جاانيب    

 

 ضييع جس ي وغرامي به

 

ضااييع أساارار  يف قلاايب   

5

 

 



 
 

49 

، وما  ويف اات االجتاه والتوجه للنظري الفلسفية لعاطفة احلب           

تناله من االفتخار واملديح ، وجتسيده ض ن شعر ال ازل بانسايابيته   

 :من القلب ورىل القلب  

ات ااون ، وما يؤول بالشخ ص وعند احلب ، يقف ليبا حيثي              

 ..رىل حت ية قدره الي  ال ينيو من هيه العاطفة الياشة 

 

 املنظور الدنيوي وبناء الفكر: رابعًا 
 

لحيف ، يربز لناا املنظاور الادنيو     استك االري ملا تقّدم وما سيو             

وماا يشا ل مان     ، ، وما يتيه من خالله بنااء الفكار  اإلنسا  حلياي 

 ..ة للتوجه تنظور فلسفي ورسواتييي العناي

ومؤشر الدنيا من احلت ية ال  ال خالف عليها ، احليااي واملاوت ،              

وجماارن مااا بينه ااا ماان الع اار املقاارو  بطبيعااة الع اال وتوجهاتااه  

النظامية أو الفوضوية ، ومستون ما حيكم به العقل ، وماا يتوجاه   

 ..به من خالل العلم واملعرفة 

                                                           
 
 . . 929ص / المصدر نفسه  - 

 ال تل اااااين علااااا  اااااااون 

 

 فااااااون غالااااب اللااااد   

 

 أيُّ ااااااا صااااااا  مضاااااا  

 

 بهااون البااي  مااا فسااد ؟    

 

 لااايس ينياااو مااان أ  يصاااا  

 

د  باااال ااااااون أحااااد   

4
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، ( رض)يف منظور السيد الشريف املرتضا   الك وعندما نتأمل           

 :نراه يقول 

   احلياي بفلسفتها ، أو قل حبك اة ماا أراد ا  تعااىل   روجت            

جمرن التناقضاات واملتناقضاات باا ؛ القياام والفنااء ، وباا        بها من

جمرياات  االجنارار يف  الوالدي واملوت ، والضياع با األمل والسراة ، و

البناااء وحت يااة اااادم ، والصاافو والكاادر ، واحلااالوي واللاايي الاا   

 ..األمل تستفييف عل  العلقم و

                                                           
 
 . 999ص / المصدر نفسه /  6مج / يوان الشريف المرتضى د - 

 وهااااو الزمااااا  فوافااااد ومااااودع 

 

 ومااااؤخر فااااات الااااردن ومقاااادهم 

 

 ومبلاااااااهغ آمالااااااه وخميااااااب  

 

 وجماااارِّر اياااال الثااااراء ومعااااِدم 

 

 ال تعيباااااوا ملااااارزء ومكلااااااهم

 

 ر  العيياااب مصاااحح ومسلاااّام   

 

 قاال للااي  ياابين البناااء كأنااه    

 

 در  أ  بنااااااءه متهااااادم مل يااااا 

 

 مهااالري ف ااا الاادنيا ور  طالاا  لنااا  

 

 إال كظللللللللللللللللل      للللللللللللللللل     للللللللللللللللل    
 

 هل حظنا منها ور  عظ   بها النا

 

 اااااع اء رال مشاااارة أو مطعاااام ؟ 

 

 ررنااي بهااا صاافواري ب ااري تكاادر   

 

 وحااالوي مااا سااي  فيهااا العلقاام   

 

 أو لااايي نيلااا  ولااايس حيفهاااا  

 

أبااد الزمااا  تكلااف وجتشاام     

4
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مأخي الدنيا ، غفلة وضياع يف وس  ال ع وحت ية الضعف و           

أمام امل ريات والربييف الزائف الاي  يأخاي بالبصار والبصاريي ليلقاي      

 ..باملخلومل يف ضياع ال فلة 

 :حت  يقول            

ويركن با مصطنع ال فلة والبكاء عل  الدنيا ، أمور طاملا             

الضاعف   مؤشار  يتهرة منها اإلنسا  ، وكأنه بامٍل بهاا ، باالرغم مان   

في رناي  ، النيير عل  حت ية الزوال با الرضاعة والفطاام ،  وااوا  

 . فأظن أني خالد

ماا يادور حولاه     وال يقف عند هيا احلد ، بل يتناس  اإلنساا               

 :مما ينير عل  عدم البقاء ملخلومل ، وللتاريخ لسا  وعيا  مؤشره 

                                                           
 
 . 612ص / المصدر نفسه  - 
9
 . 650ص / المصدر نفسه  - 

 هل  ن يف األياام رال معشار  

 

صااام باااال فهااام وال رفهاااام    

4

 

 

 فلاااةولناااا النهااا  وكأنناااا يف غ 

 

 يف هاايه الاادنيا ماان األنعااام   

 

 نبكااي علاا  الاادنيا ومنهااا دهرنااا

 

 فااالفن منهااا أو عليهااا هااامِ  

 

 ورضاااااااعها ، ال در در رضاااااااعها 

 

 فهااو البليااة يف جااوار فطااام    

 

 وكأ ا الع ر الطويل راا انقضا  

 

 طيااف رأتاااه مقلااا  تناااام  

 

 في رنااااي فاااااأظن أنااااي خالاااااد  

 

ما طال أو ما امتد من أعوامي 
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، تا تأخي أكثار مماا تعطاي ، وتضايع     والدنيا ومعرفة حااا             

 :أخبارها با النظر واالنتظار ، ويدور البصر ، وتضيع البصريي 

                                                           
 
 . 00 ص / المصدر نفسه /  6مج / ديوان الشريف المرتضى  - 

 قد كا  قابلكم وماا لبثاوا   

 

 وصااااُل رىل مااااا نلااااتمقااااوم  

 

 طاروا ك ا وقعوا بال سابب 

 

 وتااراهم خرجااوا ك ااا دخلااوا  

 

 ال حتسااابوها الياااوم دائ اااة 

 

 فالظاال ظاال الشاا س ينتقااُل 

 

 شااتا  بااا معاشاار نصااحوا 

 

 ومعاشاااار قبلااااوامل يقبلااااوا  

 

 من أين يف الدنيا وكيف بها

 

 حاااااٌل ماااان السااااراء تتصااااُل 

 

 يفر  الزماا  ولايس نبصاره   

 

ما ليس تفر  البي  واألسالُ  

4

 

 

 الزماااا  معرفاااة  ال تعطاااين ب 

 

 قااد ضااامل بااي مااري وقااد رحبااا    

 

 أ  خطاااوة مل تشااافين عظاااة

 

 !مل أفناااااه عيباااااا وأ  دهااااار  

 

 سااااعات ااااو هااار مسااارعة 

 

 عناااا وتبقااا  العنااااء والتعباااا  

 

 ال تط ح الانفس أ  هتاع بالاا   

 

 ااااا تي وال تسااااود مااااا اهبااااا  

 

 وكاال حااي منااا جيااية حبااا 

 

 ااال الع اار أيامااه لااو اجناايبا     
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كأناه  وويقف اإلنسا  با القدر والقضاء ، لينظر رىل الفناء ،           

، فيكو  مقيد حببال زيف مليات الدنيا ، اخللود والبقاء عنده يرن 

 ..وينيية صوة ضياع الع ر بال اكواث 

يقول  قيقة املؤملةالتيكري  ، وصعقة احل بهيا التوجهأيضاري و            

 ( :رضوا  ا  تعاىل عليه)السيد الشريف املرتض  

ال ، األحااد   وببناء الفكر وما يشا له مان املنظاور الادنيو                   

 ..ط ع اإلنسا  للبقاء يقف املوت ، وال ينتظر 

 

 

                                                           
 
 . 69ص / المصدر نفسه /   مج / ديوان الشريف المرتضى  - 
9
 . 60 - 92ص / المصدر نفسه  - 

 ي مقتن صوكيف يرجو احليا

 

؟ُي رم منها ضعف الي  كسبا 

4

 

 

 مااااااا  اااااان رال للفناااااااء

 

 ور  ط عناااااااااا للبقااااااااااء   

 

 نااااُاعطي ويساااالبنا الااااي 

 

 أعطااااا  الت تاااااع بالعطااااااء 

 

 واملاااااااوت داء ماااااااا لاااااااه

 

 عنااااااد املااااااداو  ماااااان دواء  

 

 والنااااااس فيناااااا كلاااااهم

 

 ماااااا باااااا ياااااأس أو رجااااااء  

 

 أيااان الااايين ساااقتهم الاااا   

 

 كاساااااات الرخااااااء ؟ م يااااااأ 

 

 وهلكااااوا رياااايف الااااورن 

 

وعلاااوا علااا  ق ااام العاااالء    
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 املبحث الثالث
 وفلسفته البناء الفكري جوانب من 
 واإلميانح يدامل يف

 

اخلاوض يف جمااالت  ا ص    ، يتطلب واستك االري ِل ا تقّدم                

 ..  ما حي له من أهداف رنسانيةبناء الفكر و

 :ستكو  ماور املبحو اآلتي يا وبه           

 .املديح والفخر  باالبناء الفكر  للشعر : أوالري 

 ( .عليهم السالم)البناء الفكر  يف مديح أهل البي  : ثانياري 

 .اما  واإلصالح االجت اعي اإل: ثالثاري 

 

 املديح والفخر  البناء الفكري للشعر بني: أواًل 
 

، وماا  رسالة وفلسفة عناد منتهييهاا   والثناء ولل ديح والفخر              

وماا   نه ومفااده ومضاامي  املديح ، ومن با توجهاتيقابلها من القدح 

 :باجتاها بشكل عام ، أ  تتيه عن املشاعر فيه عرب ي
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 والتوصيف الكاريم   ن  عل  أسس له من الوعيبحده ا ُيأ

ز فااِّ ايفوالدافع ملسريي اخلري واسات راره ، و  املشيع ليكو 

تتحادد  رساالة  هايه ال رتاا  العطااء ، و و اخلري آلخرين عل ل

 ..ن معا من الناس أو طبقة معينة ستوت

  داخال الفارد ،   فكر ونفس وسالو  صاراعي   ب مرتهناآلخر

الفارد   جتعال ة ، الشخصاي أو ضاعف   ص رتا يانم عان نقا   

ماولتاه  ، ووالانق ص  الفيوي  ردمرخفاء أو من خالاا ماوالري 

، ورتا يش ل النقطة رىل مستون اآلخر بأ  وسيلة لوصول ا

 .. السابقة والالحقة

شاعر  يتضا نه  الرساالة واملعالاات يف ماا    و التوصايف  ولنرن           

 :( رض)الشريف املرتض   السيد وشاعرية

 ُةاالا لو  رسار الاخاغ فامن مبل

 

  هود ؟ا ياها الايقول أعي  علّي 

 

 ياّ لاواتي ِطاالل اليهايارن لاأت

 

 ي علي تعود؟اوافاك الاِّلاي ظاف   

 

 رود ؟اع باالربيع ان نساوعلي م  ك زورياع أرضاايات  أزور رباوم

 د ؟هوايل  بك واألنام شافضاب    تسيل معلنارياومت  أرا  وأن

 أيك نازحاد نان بعاي  ماا الاوأن

 

 يه ااون مطرودال ما فان كاع   

 

 أضح  أرن ما غريه عند  الرضا

 

 داواه أرياا سااري مارهاد كااوأري   

 

 هاارن بُارهو امُل يالك والا ا  ح
 

 !للسامعا من بعد الوفود وفوُد  
 

 دادياالرع قهارم نطاحاه ويانام  ياع وامو اول يرزقه الشاوالق

 ودااحااه وجاارار باااب رقارعالل  ت اامور الفاف ينتاة تاوقايف م
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 ، وماا حت لاه   حبكام احلاضار واملساتقبل   وهنا يظهار املبلاغ               

، ومستون متون الرسالة االستفهامية ، وما حت له من ل الوصرسالة 

الرساالة أو  قّدم ُاماا تا  مساتقبل  ، و هحور با العلة واملعلاول ع لية 

 ..ل صوقناي ال

، هيا الفاراغ الاي  الباّد    ( يقواا ادهود ) ت ثل يف ؛ يومنها ما             

رساالة املرسالة ، تاا حت لاه مان بنااء       من مل ه باملعلومة أو متون ال

تون ما حي له مساتقبل هايه   وفلسفة مرسل الرسالة ، ومس فكرال

 يف ظلِّك الوايف علي تعود؟ فضالري عن ما حت له من املاضي ؛ ،  الرسالة

وما لُه  والقدري واإلشباع ومستون الرضا ،وما حت له من الرغبة             

ه ، وماا يتوجاه مان البحاو فياه ،      من األه ية تكا  االطالع عليا 

وهر احلياي لكونه ماولة لتيديد وتأسيس ، وما يتطلبه من بناء ل

 ..ومقارباتها  بكل حيثيات جوانبها

احلضاري ، ودع ها تا  وخصوصية أجماديف رعادي استدامته و            

امتلك من أدوات الت يري احلضار  ، ودع ها تاا يانه  بهاا ليقاود     

 .. الواعد مواصلتها للبناء احلضار  األمة يف

وهو ما يستند علا  نيال املطالاب الفعلياة املدعوماة بالع ال                  

 :طلب آخر يف ملشريف املرتض  اواداهدي ، وبهيا يقول 

                                                           
 
 . .698 - 699 ص/ المصدر نفسه /   مج / شريف المرتضى ديوان ال - 

 ارمٌلاوعل  األسرهِي من ضيائك ب

 

 النيوم فريُد(( جهر))أو كوكٌب  

 

 د من مشس الضح وكأ  وجهك ُق

 

أو ِمْن سنا ق ِر الدُّج  مقدوُد 

 4

 

 

 اواحل ااد   قااد نلاا  املااراد ومااا الاا

 

 ساااعيد رال الاااي  ناااال اإلرادات   

 



 
 

57 

، مقايف للساعادي واالفتخاار    والوصل وحتقييف ال اية وااادف             

 ..واملديح ، وما يشدها رال الدعاء يف استدامة املكانة 

ومواقع العلياء قد ش لها القوم ، وأشرق  الوجوه باالستيابة عند          

 ..البيل والعطاء ، وتعد  ااو  واليل بالرفعة 

 ( :رض)املرتض  ويف قصيدي منها ما يقول السيد         

                                                           
 
 . 58 – 59ص / المصدر نفسه /   مج / ديوان الشريف المرتضى  - 
9
 . 53 ص / المصدر نفسه /  9مج / ديوان الشريف المرتضى  - 

 فعْش ك ا ش   من عز يطيف به

 

 من كفايات   جيش كثيف 

 

 وال بليااا  تكاااروه  وال قصااارت 

 

 حباتامنك األنامل عن نيل ال 

 4

 

  

 وقااوم ااام يف كاال علياااء مناازل  

 

 وعااز علاا  كاال القبائاال أقعااس  

 

 ملشكالت وجاوههم كرام تضيء ا

 

 ك ا شف يف ِتم  عن البدر طاومس  

 

 ومااا فاايهم للااهو  مرعاا  وجمااثم   

 

وال مااانهم للااايل خاااد ومعِطاااس   

 

 

 

   در  يف مقااااااااام مل تاااااااازل 

 

 ع ِيااااال تلااااف رعيلااااه برعياااال  

 

 واخلياال جائلااة علاا  ق اام هااوت   

 

 ومناكاااب فاااارقن كااال قليااال   

 

 وكاااأنهن  ضااان مااااء ترائاااب   

 

 داااادلا  ضاااان ماااااء وحااااول  

 

 قاااد جرباااو  غاااداي جنااا  فتناااة 

 

 رماا  العقااول ماان الااورن  بااول     
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وهكاايا يكااو  الشاا و  يف مواقااع اخلياال الساااحبات فااومل            

رم  العقول مان  أكتاف العيو  ، لتكو  ؛ فعدلتها بالرأ  ، وكيا 

ع يف ساحة الكل ة واحلرة ، معلنة تكامال  ، لتيت  الورن  بول

 ..باحلك ة  وراالل الصعاة القون

 

 البناء الفكري : ثانيًا 
 (عليهم السالم) يف مديح أهل البيت

  

، ( رضوا  ا  تعاىل عنه)  ضترالسيد الشريف املأيضاري نرن و             

بيف العبوما هليه من فلسفة رنسانية عظي ة ،  ، ة الفكرساحيرفد 

 :ليقول ( عليهم السالم)أهل البي  األطهار النبو  الشريف املبار  و

                                                           
 
 . 39 ص / المصدر نفسه /  6مج / ديوان الشريف المرتضى  - 

 فكاااأ  مضااارمها مضااارم عااارفع

 

 اده بقبياااليف الااادوِّ حاااا  حصااا   

 

 وكااأ  عشااواُء يف غاابش الاادج  

 

 تطااو  الفااال خبطاااري ب ااري دلياال     

 

 فعااادلتها باااالرأ  حتااا  نّكبااا  

 

  وغاااري نصاااولعناااا ب اااري قًنااا 

4

 

 

 ياااا آل ياساااا ومااان حااابهم   

 

 ماااانهع اا  الساااانن األقااااوم  

 

 مهاااااب  األمااااال  أبياااااتهم  

 

 ومساااتقر املنااازل ايفكااام    
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آل ( رض)املرتضا     اطب السيد الشاريف ويف قصيدي أخرن             

 :قوله ب (صل ا  عليه وآله وسلم)الرسول األكرم 

بنااء  رصاانة  ن بنااءه الشاعر  ، وماا يظهاره مان      ما آخار  وجانب            

بتيسايد حادث   وم  اا يقا  حين،  يف الصور الشعرية الرائعاة  الفكر

 عليه واله ا  صل)الرسول م د  عظيم ، والك عند هيريتار ي 

يف فاراش  ( علياه الساالم  )، ورقود اإلمام علي بان أباي طالاب    ( وسلم

                                                           
 
 . 639ص / المصدر نفسه  / 6مج / ديوان الشريف المرتضى  - 
9
 . 39 -  3ص / المصدر نفسه /   مج / ديوان الشريف المرتضى  - 

 فاااااأنتم حياااااة رة الاااااورن  

 

عل  فصيح النطايف أو أعيام    

4

 

 

 آل ياساااااا ومااااان فضاااااا

  
 اااااالهم أعياااااا اللبيباااااا    

 

 أناااتم أماااين لااادن احلشاااا   

 

 ااااار راا كناااا   يبااااا   

 

 أناااااتم كشااااافتم لاااااي 

 

  بالتباشاااااااري ال يوباااااااا  

 

 كااام رددمت خملاااب عناااا  

  
 اناااااي حااااديثا ونيوبااااا    

 

 وبكاااام أجنااااو راا عااااو  

 

 اري أ  أنوباااااا جلااااا  موتااااا  

 

 ورلااااااايكم مجحااااااااني

 

 ماااا حااادا احلاااادو  نيباااا   

 

 وعلاااااايكم صاااااالواتي 

  
مشااااهدا لااااي وم يبااااا    
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ليفدياه بروحاه ، حياو     (صل ا  عليه واله وسالم )الرسول األكرم 

 : السيد الشريف املرتض  يقول 

ويقف عند بي  الرساالة النبوياة ، ليبلاور الصاوري اإلنساانية                  

الفاعلة الامعة با املخلاومل والفكار وناب  الانفس والتوجهاات      

علايهم  )السلوكية العظي ة من أجال خاري كال اخللايف ، فواهام      

يتح لو  ضيم الدنيا من أجل البشرية ، وينشرو   (مالصالي والسال

الرمحة اإلاية العظي ة ال  تش ل بظالاا كل املخلوقاات ، وبهايا   

 :يقول الشريف املرتض  

                                                           
 
 . 922ص /  المصدر نفسه/  6مج / ديوان الشريف المرتضى  - 

 ووق  الرسول عل  الفراش بنفسه

 

 ملاااااا أراد ِح اماااااه أقواُماااااه   

 

 ثانيااه يف كاال األمااور وحصاانه  

 

 وركناه ودعاماه  يف النائبات  

 

 ر بالئاااااااااه ودفاعاااااااااه   ِد

 

واليوم ي ش  الدارعا قتامه 

4

 

 

 ُماهّاادِ  ا  كلاِر عباياا آل  خاي
 

 ُناو رن ِمناومل  أعناملِ  الان ُام فاوم   
 

 يد  الناسِ  كلَّهُمأكْم ُتثل و  ب

 

 ُتعرُِّس فيكم دهر  ها ايَفُن؟وكم    

 

 اقوكمْ ييوُدكُم عن حقِّكمْ  ح ن 

 

 ُم  هأل الّصدرِ  باألحقادِ  ُمْضط ُن   

 

 ر  ه اليين ن ض ْوا عنكم ُتراُثكُم

 

 مل ي ْ ُبنوكْم ولكْن دين هْم غب نوا   

 

 اااء   اادار   ال بقااعوا الاِِنا   باب

 

 نـمـث اعُها ا باياس   فاياول   
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ويف قصيدته العص اء األخرن ، يصف البنااء اإلنسااني للبيا              

النبو  الشريف املقدس ، ومنهم البناء الفكر  بفلسفته العظي اة  

تفارِّمل باا خملاومل وآخار      القائ ة بالشريعة اإلاية العظي ة الا  ال 

باحليف واملساواي والعدل ، ونشر ايفبة والسالم ، وهاو ماا يظهار عناد     

 :قصيدي للسيد املرتض  

الرسالي العظيم القائم عل  معالة كل ماا  وبتوجُّه الفكر             

خروية ، تا فياه معالاات أزماات    أ –باإلنسا  من أزمات دنيوية  امرُّ

عل  خمتلف املستويات البشرية واإلنسانية ، وبكل  توجه الفكر

التوجهات والظروف الزمانية واملكانية واملوقفية ، املبين عل  أسااس  

املوضوعية وما امر به من قضايا ومواقف مساتيدي مان ضارورتها أ     

 .. قة املعالات اإلنسانية تكو  اا خاصية ود

                                                           
 
 . 199ص / المصدر نفسه  - 
9
 . 689 - 683ص / المصدر نفسه /  9مج / ديوان الشريف المرتضى  - 

  أِحبُّكْم والي  صّل  ال يعُ  َلُه 

 

ُدُ ُاه الباهدن لُاعند  البناءِِ الي  ت 

 4

 

 

 ألناااُتُم آُل خاااري الّنااااس كلِّهِِااامُ  

 ولاايس   دياانٌ  غااري حااّبُكمُ   

 وا  يكن من رسوِل اِ  غرُيُكُم

 ُرِزقُتُم الشارف األعلا  وقاوُمُكمُ   

 ن ُعُصااٌروأنااُتُم يف شااديداِت الااور

 

 املنهاااالُ  الع اااايُة واملسااااتورُد ال  ااااد مل 

 وال رلياااه ِساااواْكم وحاااد كم ُطاااُرمل 

 سااون الوجااود فااأنتمْ  ِعنااد ُه احلااد مل ُ    

 ِفيهم غضاةٌ  عليكْم كيف ماُ رِزقوا؟

ويف ساااواِد الاااّدياجي أناااتُم الَفلااايف   

ُ 
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، ( عليه السالم)ويف قصيدي يرثي بها اإلمام احلسا بن علي                

تعااد  علاا  الو، وجمريااات الظلام  ، والواقعاة املؤملااة ، واقعاة الطااف   

 :، ومنها حقوقهم 

يف اات املنح  املؤمل لواقعة ( رض)ويضيف الشريف املرتض             

 : الطف فيقول 

 :يف اات القصيدي ( رض)قول السيد الشريف املرتض  حت  ي        

 

                                                           
 
 . 909ص / المصدر نفسه /    مج/ ديوان الشريف المرتضى  - 
9
 . 58 – 59ص / المصدر نفسه  - 

 واساااأل عااان القلااا  األوىل 

 

 طرحوا علا  شا  الفارات     

 

 شاااعو اااام مجااام عصياااا 

 

 اشاطات ان عل  أكاف امل   

 

 وعهااااااااودهن بعياااااااادي 

 

داهنااااات باااادها  أيااااد   

4

 

 

 ر  يااااااوم الطااااااف يااااااوم 

  
 كاااا  للااادين عصااايبا    

 

 مل ياااادع يف القلااااب مااااين  

 

 لل سااااااارات نصااااااايبا   

 

 رناااااااه ياااااااوم  ياااااااب  

 

 يباااااالنح فااااالتزم فيااااه  

 

 

 

 يااااااا آل أمحااااااد والييااااااا  

 

 اااان غاااداري حبااابهم جنااااتي   

 

 ومنااااااااي  يف نصاااااااارهم

 

 أشاااه  رلاااّي مااان احليااااي     
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ولتحسسه بأمل التاريخ ، واغتصاة احلقاومل علا  ماد الزماا  ،              

يقف عند األمل لينسع منه جراحاات احلاروف والكل اات والفكار     

  ..من قطع ر وسها واستالل األرواح منها العصي عل  الظامل 

 

 اإلميان واإلصالح االجتماعي: ثالثًا 
 

اإلصااالح ماان موجِّااه   والصااالح تاادخل فلساافة  تواصااالري ، و           

 ..العوامل املستقلة والتابعة  وع يف تلفمتكامل با خم

 إلصاالحية واألفكاار ا  ةحب الرساال اصا وبهيا يدخل املصلح و            

لل اخل، إلصالح  صراعات خطري مع جمت عات ودول ليواجهالريادية 

،  املصالح  غاري  اهن فيواتال ير ال  رتا ، البنية اإلنسانيةيف الكائن 

 ..رىل الت يري  وال حاجةأمر طبيعي ال سبيل ك غريه اأو يراه

وقاوي  ، النضاع   ؛ ما جي ع با الصالح واإلصالح هاو ن با وم            

والصاارب ، وسااعة اخليااال  ، وسااعة العلاام، وصاادمل العزامااة ، الاايهن 

                                                           
 
 . 902ص / المصدر نفسه  - 

 حتاااا  متاااا  أنااااتم علاااا  

 

 صااهوات حاادة شامصااات ؟    

 

 وحقاااااوقكم دو  الربيااااااْ 

 

 ااااية يف أكاااف عاصااايات  

 

 وساااااااروبكم مااااااايعوري

 

 وأدامكاااااام للفاريااااااات  

 

 لاااايكم ُيضااااحي وامااااا وو

 

التيف أمااور معضاا  اااسي  

4
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والولاع بالكشاف عان    ، اء الدائم عن حقائيف األشاي  حوالببالتوجه و

 ..ل ، وما يدخل ض ن كل جديد وطريف ادهو

، قلااة احلارص علا  احلياااي   مساة مان مسااات الرساالي ، هاو     و            

الارف   و، لشار والظلام   ا واحلد مان ، املخاطر عقالنية يف معالة وال

مماا يناايف احلايف    ا ال يرضااه  بأساليب عّدي ، وتا لخضوع واخلنوع ل

 ..ائله وفضوأخالقيته 

وهيا الطراز من الناس ، هم م ْن يبشروا بعصور جديدي يف تاريخ            

والايكاء اإلساواتييي   الفطناة  باملت ياز  ، بريادته وقيادته ، البشر 

 تحاادياتالو خاااطرأو احلااد ماان امل أو الساايطري تحوياالالباملسااتدام ، 

د داخل جسا ما يقابلها من ضعف معالة و، والصراعات  تهديداتالو

ة منتياامسااتدامة و مكاسااب وقااوي وفاارص وجعاال بديلااهااألمااة ، 

..للحضاري  وداع ة

4

 

ك ا حصل الك ما بعد احلروة العاملية للكثري من الادول ،               

يف  النكساار وا ساتيعاة الصادمة والتضاحيات واخلساائر    والك با

والريااادي اإلصااالحية ، القيااادي صااالح ب، احلااروة ، والتحااول منهااا 

 ..اطن خلل ادت ع لكل مو

بل حتا  معالاة اخللال القيااد  والاتفكري القيااد  الاي                     

 ..يضع مصلحة الدولة واألمة قبل كل اعتبار 

                                                           
 

سلسلة عالم / الحضار  ؛ دراسة في أصول وعوامل  يامها وتطورها / حسين مؤنس . د  - 

 . 92  – 98 ص /  9ط/  228  –سبتمبر /  996العدد / المعرفة 

دور الجامعات والمؤسسات البحثية في هندسة  /ك هاشم حسين ناصر المحن. د -وأيضًا ينظر 

 . المصدر نفسه /  وإعاد  هندسة الفكر الريادي واإلستراتيجي
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يو ، رال رماز اايا التقادم    وما اليابا  وأخواتها يف التاريخ احلاد             

 باألخالقيات ال  تؤمن بها ، ومعالة كل أشكال، املعنويات  ورفع

بالتقادم العل اي والثقاايف     و االهت اام  الفساد بتكاتف الهود 

واملعااريف ، واألعظاام حين ااا مت احلفاااظ علاا  خصوصااية ادت ااع  

 .. ةاحلضاريوالياكري الفكرية و

يف  (رض) ض تالشريف املر معالاتأما ما كا  من ماوالت             

، جانب من الاك   العل ية واألدبية ، فنرنو الفقهية مع توجهاته شعره

 :الفكر رصالح ما كا  توجهه يف 

وللشااعر توجهاتااه النقديااة واإلصااالحية والتيديديااة يف                  

 ..عل  كل الصعد واملستويات  الفكر وتطور الفكر وحراكه

الفكاار امل اااير ، يف الشااعر  يك اانحين ااا  يطااورلكاان اخل         

ا يف الانفس  للحقيقة ليصبح جزء مان الثقافاة والتااريخ ، وي يِّار ما     

 ..والسلو  الفرد  وال عي وادت عي 

                                                           
 
 . 69  ص/ المصدر نفسه /   مج / ديوان الشريف المرتضى  - 

 وكاام تالفيااا  باااتفكريي  

 

 صااافية شااعباري ماان الشااعب  

 

 كااانوا وماان رأيااك آرا هاام   

 

 مثل رحًا  دارت عل  قطاب  

 

 قاااد درت الااادنيا اااام ماااري   

 

 وأ  در  لااااايس باحللاااااب ؟ 

 

 كم اا تدارك  اعوجاجاري ام

 

 علاا  ظهااور الضُّااّ ر القلااب 

 

 دن للعادن يطوين جي لن الار 

 

سهباري مان األرض رىل ساهب    

4
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 املرتضا   الشاريف  السايد بهيا يعااح مضا و  جاناب منهاا     و            

 :، حيو ينشد  (رض)

، أ  يتتباع مصادر   ( رض)السيد املرتضا   ومن الدقة يف ر ية               

التحديات ومواقع الضعف ، ليتالئم تعالاته الكائنة بفاعلياتها 

 :ادت ع ، وهو ما يربز عند ا الصالح واإلصالح ملا يعانيه ب

رضاوا   )قصيدي أخرن يقول السيد املرتضا    معالاته يف ويف          

 : (ا  تعاىل عنه

                                                           
 
 .  50ص / المصدر نفسه /  6مج / ديوان الشريف المرتضى  - 
9
 . 66ص / سه المصدر نف/  9مج / ديوان الشريف المرتضى  - 

 ر م  الادهُر باي يف فام الناِئبااتِ    

 

 كااااأنِّي يف مقلتيااااه قااااين 

 

 توفُاومل ياادِرِ  أّنااي  حتااُف احلاا  

 

 وأردياُ  بالّسايف ُعْ ار الاّردن     

 

 ثيااااة الع اااراءِ  واناااي لبسااا ُ 

 

 وال ماااااْؤنٌس ىل  غااااارُي امَلهاااااا 

 

 طاااه خاي ربا  فانا اا للا اف  وقالب نب  عنه كيد الازماا 

 ألت بااه فاارجااات الا االام  راا ناازعاتاناي خاطوة الازما 

 ألااااّوُح بااااالنهفع وجااااه  النهااااار

 

واحسُر بالبي  وجاة الادج    

4

 

 

 فااإ  احلاارة منشااؤها حااديو  

 

 اوكااا  الشاار مبااد ه ِضاا ار   

 

 ورّة ضااا ائن حقاااُارت لقاااوم 

 

رأينااا ماان نتائيهااا الكبااارا  
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، الكائن اإلنسا   –لدنيا لالتوصيف  وع يف هيا وتوضوعية           

، املااؤثر بفلساافته الفوضااوية علاا  املتناقضااات برياايف وع اايف بااا 

ا ه، الا  امكان توضايح    اإلاما  واإلصالح االجت اعيقوي مستون 

 :املخط  املبس  املت ثل باآلتي  مض ونها ض ن

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 الفوضوية الدنيوية عند اإلنسا  يبا الفلسفة(  5) خمط  

                                                           
 
 . 69 ص / المصدر نفسه /  6مج / ديوان الشريف المرتضى  - 

 نلق  املخاوف يف الدنيا ونأمنها

 

 ونطلب العز يف الادنيا باإاالل    

 

 وتااُاستيم لنااا يف كاال شااارقة

 

 وال قاااليمنااا مااب   ومااا اااا   

 

 ِلااااايااي مل تنااااال رال تؤملاااااة

 

وصاااحة مل تااادم رال باااإعالل  

4

  

 

 صحة مل تدم

 

 رال بإعالل

 

 تُاستيم لنا

 

 

 ِليااي مل تنل

 

 

 نطلب العز

 

 

 نلق  املخاوف

 

 

 انأمنه

 

 

 بإاالل

 

 
 رال تؤملة

 

 

ما اا مب   

 منا

 

 

ا
ي

ن
د

ال
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وصااوري شااعرية أخاارن يطالعنااا بعالجاتااه الفكريااة الساايد           

 :، والك عند ( رض)الشريف املرتض  

وااون يكو  يف اخلري والشر ، ورتا يتض ن ميال الانفس                 

، العقال وتوجهاتاه العقالنياة    األخالقياة و   تهدد بهاا  رىل الشهوي ال

 ..االتزا  يف الفكر والنفس والسلو  تهدد و

أما الرأ  فيتحقايف مان خاالل ماروره بالعقال والتادبر والتأمال                    

احليف والباطال واحلاالل   واحلكم امل يز يف ضوءه با ؛ واالستنباا 

 ..األمور ليكو  مبصراري يف واحلرام ، ورتباع أحسنه 

فلاايا يكااو  الاارأ  يبصاار تقوماتااه وأركانااه وجمريااات               

أحكامه ، وااون يع ي تا يتض نه من امليل اجتااه الباطال وقاوي    

 ..الرغبة واإلشباع األع   

ن الزلل واالستهانة بالصا ائر مان األماور    مالوقاية ليا يتوجب و             

قوتها يف السالو  القاويم   ، صية جتعل للشخوبياتها مما اخلاط ة ، 

 ( :رض)وبهيا يقول السيد املرتض  .. يف الص ائر والكبائر 

غريه من حتديات رصالح و، وبيا البّد من االصالح االجت اعي               

 ..اإلنسانية اإلاما  وثقافته  ونور احلياي بعظ ة

                                                           
 
 . 699ص / المصدر نفسه /  6مج / ديوان الشريف المرتضى  - 
9
 . 691ص / المصدر نفسه  - 

 ر  ااون والرأ  ماا اجت عاا  

 

الاارأ  ُيبصاار وااااون ُيع ااي  

4

 

 

 ال حتقاار  صاا ريي عرضاا  

 

فالساام حشااو أصاااغر الاارقم 
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 ة اخلامت
 (االستنتاجات ) 

 

،  هباحثمّما احتوته ، وتحدودية البحو ، ِوويف ضوء ما تقّدم                

ماا  ا ص موضاوعنا ،     عل  وفايف امكن وضع أهم االستنتاجات ، و

 :والي  امكن رمجااا باآلتي 

تعد طروحات الشعراء واألدباء ، جانب من جوانب هيا العطااء   -4

الجتاهات واألبنية الفكرية ، وماا  الثر يف البناء الفلسفي وا

 ..يرمسونه من األثر الفين للصور الشعرية الرائعة 

مان  ومن خالل آثااره املتنوعاة ،   ( رض)السيد املرتض  كا   - 

األعااالم الفقهاااء العظ اااء الاايين ااام وقعهاام الكاابري يف   

خمتلف اداالت الفكرية والفقهياة واألدبياة والشاعرية ،    

 ضاما الع يقاة يف بنااء الفكار   أفكاره من املوما حت له 

وفلساافته ، وماادن بناااء األخالقيااات العظي ااة الاا  ترفااد    

 ..اإلنسانية  –ادت عات اإلسالمية 

،  بنااء الفكار  وأ  أعظم أساس  ، ( رض)عّد السيد املرتض   -5

ال تقف عناد  ، وهو تكامل جانيب احلياي املادية والال مادية 
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، وما يوتاب  اي الدنيوية احلي هيا احلد بل هتد آثارها ملا بعد

 ..احلضارية والثقافية واألبنية املعايري من  اعليه

تشاا ل الفلساافة علاا  منهييااة الشااك والاايقا واملنطاايف   -6

والقوانا املنطقية والعقل واإلدرا  وما ينتع عنها من منهع 

، وماا يتحقايف    لنقد والرأ  ، ومنه ما ينتع من نتاج الفكار ا

اخلاااص ، وايفاادود والااال ماان الكلااي والعااام ، والزئااي و

ماادود ، والفعاال ال ااائي و اا  الااتفكري واالسااتنتاج    

 ..واالستدالل العقلي ، واملت ري والثاب  

بناااء فلساافة قائ ااة علاا  ر ن واضااحة ورسااالة    يتطلااب  -3

جت ع بناء القون املتاوافري مان املانهع    ، متكاملة ومست ري 

ليا البّد من االستقرائي واملنهع االستداللي واملنهع التيرييب ، 

 ..ثقافة فكرية وعل ية ومعرفية 

 تلف بناء الفكر وتوجهاته وفلسفته ، ومنه ما يوتب من  -9

نتاااج األدة والشااعر ، بااا الااتفكري تاانهع األسااطوري ،   

والتفكري باملنهع العقالني واملناهع األخرن ، وهو ما يتضح 

 ..( رض)الشريف املرتض  السيد يف شعر 

 ، هاو ( رض) املرتضا   نهع السايد مما كاا  علياه ما   جانب  -١

 دقييٌف منهٌع عنده العقلي واملنهع والل و  ، العقلي املنهع

 .. ، يييبها يف واحة شعره العية األدلةمن خالل 

 كا  ،( رض) املرتض  الشريف لدن العقلي االستدالل ا  -٨

 ، ومنه ما تض ن الك  حبثه الكالمي يف املعت د املنهع هو

 ..شعرية اته األدبية والكتاب يف
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تابا  وتعليقاتاه ،   (رض) أّ  بع  موازنات السيد املرتضا   -6

ردراكه ِل ا با الشعراء مان جواناب التفارد مان حياو      مدن 

التكوين النفسي والوكيب الوجداني ، وما  ضعو  لاه  

يف مراعاي العالئيف والرواب   توجهاتالمن مؤثرات نفسية ، و

 ..نية والثقافية واحلضارية اوالفوارمل الزم

، فلسافته يف طلاب املعاالي     (رض) للسيد الشريف املرتض  -44

واإلباء  عزت النفسمن وما يقابلها ، ما حي له من ه م ومنه 

 .. لتح ل الضيم

مجااع الساايد املرتضاا  بااا الصااالح واليقظااة والااوعي ،     -44

وكيفيااة التااواز  يف النظااري الشاااملة والع اال للحياااي    

لااداخلي ، املسااتقري واملسااتدامة البعياادي عاان ؛ الصااراع ا   

ة اخلارجية ، وهو ما يتحقايف عناد   والصراع مع ايفي  والبي 

السليم ، والبنااء الفلسافي ب اياتاه املشاروعة      بناء الفكر

الكاشفة عن سالمة األسس والبنااء املساتوعب لسنساانية    

 ..وأخالقياتها املتعددي املرامي 

لكل زما  ؛ تظهر الوساائل العل ياة واملعرفياة وفلسافتها      - 4

ي من قنواتها اخلاصة والعامة ، لكن الشعر يأخي يف املست د

هيا ادال التخيال ومساتون اخلياال يف اجتااه متناوع لبنااء       

، وما يوتب  ةسعة واستيعاة وفلسفمن الفكري وما تتبناه 

عليها من تأثري ورثاري الشعر ومتون الفكري وحبكتهاا ،  

ههاا  وما تثريه من اإلقدام عل  فعال أو سالو  معاا ، أو توج   

 .. و احلد وعدم ارتكاة وجتنب سلو  معا 
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بااا جااودي الشااعر ومتااواه   (رض) مجااع الساايد املرتضاا   -45

 الفكر  والفلسفي ، وجودي األداء العالي ليات الشعر الاي  

وحي ل ما جاد به ايفتاون الشاعر  ، وماا    يتبن  الفكري ، 

يفرغااه كواقااع وك ثاال كااائن يف انساايابية دخااول     

 .. الفكري عربها

والهاال ، املؤشاارات الفاعلااة يف بناااء   بااا العلاام يكااو  -46

منظومتااه الشاااعرية والشااعرية ، وهااو مااا   ضاا ن الفكاار

عان الصاراعات داخال     توجهاته الفلسفية البعيد ه يفيضع

 ..هل العلم عن الالبي ة ال  تفرز 

جمرن  جيرنما األخطر ما يف الشعر وفلسفته اإلبداعية ، هو  -43

ي وحضاار  يف حاضار   حتصايل تار ي مان جهاة ، وجمارن    

اإلنسااا  ، وجماارن  يلااي ، وجماارن حتسسااي ، وجماارن     

مستقبلي مناتع ، وهاو رجنااز جي اع باا األساس والبنااء        

والفكر والفلسفة ، وما ينطو  فيها مان مساتون منطقاي    

 .. وأخالقي معا

اإلجناز األكرب حين ا يكو  الشعر تساتون ماا حي لاه     -49

صاور التخيلياة   من اكااء الفكار الشااعرية التخيلياة وال    

الدقيقة ، واست رارية هيه الصور وتفاعال كينونتهاا عارب    

األجيال ، واحليو به  و وجوده كشعر ، ووجوده كثقافة 

شعرية ، ووجوده كشعر للثقافاة تتفاعال عارب األجياال ،     

 .. (رض) الشريف املرتض  السيد وهو ما حي له شعر
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 الفكار  رتا يقوم الشعر بأدوار معينة تتوزع تأثرياتاه باا   -4١

والنفس والسالو  ، ليناتع عان فلسافتها اإلبداعياة هايه ،       

 .. توزيع األدوار بايفر  الال شعور 

رتا يولِّد الشعر فراغات وفياوات ، وامليهاا أو ال امليهاا ، أو     -4٨

جيعلها سائبة مع تطورات كل عصر ، ورتا املي فراغاات  

 ..وفيوات قائ ة أو تظهر مستقبالري 

 الفكار بنااء  ، هاو   (رض) املرتضا   من مضاما شعر السيد -46

لليانااب اإلنساااني ، وامتااد ليشاا ل مجلااة ماان متااون      

ومضاااما التحيااة يف كاال مااوطن ، جت عااه العالقااات     

 ..اإلنسانية وفلسفة بناء توجهها النبيل 

فلسفة احلاجة واإلشباع وأخالقياتها املت ثلة يف هنا  تظهر  -4 

الجتااه  مستون بناء الفكر الفلسفي القاويم الاي  يادفع با   

ن ، املبتعادي عا   ةاألخروي – ةالشامل للنظري املتوازنة الدنيوي

 .. عشاحلرص والط ع والكمن صات احلياي ، 

للشااعر توجهاتااه النقديااة واإلصااالحية والتيديديااة يف      -4 

الفكاار وتطااور الفكاار وحراكااه علاا  كاال الصااعد    

واملستويات الفكرية ، وخطورته حين اا يادخل يف الشاعر    

قيقة ليصبح جزء من الثقافاة والتااريخ ،   الفكر امل اير للح

 ..ي وادت عيوي يِّر ما يف النفس والسلو  الفرد  وال ع

 

 ..هذا ما يسع حمدودية البحث ، ومن اهلل تعاىل نستمد التوفيق 
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 املصادر واملراجعمن 
 

ل ة الشعر عند الشريف املرتض  ؛ / أمحد سامل عبيد الش ر   - 4

جامعة  -جستري مقّدمة رىل كلية اآلداة رسالة ما/ دراسة فنية 

 .  44 / الكوفة 

الشريف املرتض  ؛ حياته ، ثقافته ، أدبه / أمحد م د املعتومل . د -  

/  4ا/ لبنا   –بريوت / املؤسسة العربية للدراسات والنشر / ونقده 

 44٨ . 

املديح يف شعر الشريف املرتض  ؛ دراسة / أمل جاسم عبد الرضا  - 5

/ جامعة الكوفة  -رسالة ماجستري مقّدمة رىل كلية اآلداة / فنية 

 446 . 

 . 444 /  6ا / مؤسسة ام القرن / فلسفة التاريخ / جاسم سلطا  .د - 6

احلضاري ؛ دراسة يف أصول وعوامل قيامها / حسا مؤنس . د - 3

 . 466٨ –سبت رب /  ١5 العدد /   ا/ سلسلة عامل املعرفة / وتطورها 

علي بن احلسا )ديوا  الشريف املرتض  / يف املرتض  الشر -9

ف  جواد مراجعة مصط /حتقييف رشيد صفار  /( ها659املوسو  ت 

/ دار احياء الكتب العربية  /ييب بشوقدمه الشيخ م د رضا ال

 .م 463٨ /عيس  البابي احلليب 

م د . شرح د/  5مع +   مع +  4مع / ديوا  الشريف املرتض   - ١

 . 466١/  4ا/ لبنا   –بريوت / دار اليل / ي التوجن
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السيد املرتض  ؛ حضوره يف لبنا  وما / الشيخ جعفر املهاجر . د - ٨

/ السنة األوىل / العتبة العباسية املقدسة / جملة العقيدي / وااله 

 . 443 /  5العدد 

/ موسوعة علم النفس والتحليل النفسي / عبد املنعم احلفين . د  - 6

 . 46١٨/  4ا/ بريوت / دار العودي /   ج

/ دار ابن زيدو  /  4ا/ املوسوعة الفلسفية / عبد املنعم احلفين . د -44

 . 46١4/ لبنا  / بريوت 

بريوت / دار العلم لل اليا / معيم علم النفس / فاخر عاقل . د  -  44

 . 46١١/   ا/ لبنا  / 

م النفس والتحليل معيم عل/ فرج عبد القادر طه ، وآخرو  . د  - 4

 . لبنا  –بريوت / دار النهضة للطباعة والنشر /  4ا / النفسي 

/ مطبعة أوالد عبده /   ا/  املعيم الفلسفي/ مراد وهبه وآخرا   -45

46١4 . 

مظاهر التفسري البياني يف أمالي السيد / ليو قابل الوائلي . د  -46

/ السنة األوىل / دسة العتبة العباسية املق/ جملة العقيدي / املرتض  

 . 443 /  5العدد 

معيم العلوم االجت اعية /  بة من األساتيي املصريا والعرة  - 43

 . 46١3/ مصر / القاهري / ااي ة املصرية العامة للكتاة / 

املعامل املنهيية يف البحو املهدو  عند الشريف / نور الساعد    -49

/ جملة العقيدي / ( واجاري كتاة املقنع يف ال يبة أ ) املرتض  

 . 443 /  5العدد / السنة األوىل / العتبة العباسية املقدسة 

ااي ة العامة لشؤو  / املعيم الفلسفي / جم ع الل ة العربية  - 4١

 . 46١٨/ مصر / القاهري / املطابع األمريية 

مطبعة االنتصار / قاموس علم االجت اع / م د عاطف غيو . د  -4٨

 . 46٨6/ درية اإلسكن/ 
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دور الامعات واملؤسسات البحثية / هاشم حسا ناصر ايفنك . د - 46

شار  يف /  يف هندسة ورعادي هندسة الفكر الرياد  واإلسواتييي

/ املؤهر العل ي الدولي الرابع الي  أقامه مركز دراسات الكوفة 

/ جامعة الكوفة بالتعاو  مع أكادامية احلك ة العقلية 

 .م 443 /  4/ ٨ -١ة اإلسالمية اإليرانية ، بتاريخ ال هوري

جوانب من فلسفة البناء الفكر  / هاشم حسا ناصر ايفنك . د  - 4 

حبو منشور ض ن وقائع املؤهر العل ي / يف شعر الصايف النيفي 

آاار /    -4عقد بتاريخ املن/ جامعة الكوفة / ملركز دراسات الكوفة 

 / 446 .   

موسوعة العلوم اإلدارية / م حسا ناصر ايفنك هاش. د  - 4 

مكتبة لبنا  / واالجت اعية واالقتصادية واألع ال التيارية 

 . 44١ / لبنا   –بريوت / ناشرو  

فلسافة العلام يف القار  العشارين ؛     / ُي ن  طرياف اخلاولي   . د  -  

العادد  / سلسلة عامل املعرفة / اآلفامل املستقبلية  –احلصاد  –األصول 

 . 444  –ديس رب /  96 
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 حمتويات البحث من املخططات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة التفاصيااااااال

يبا تأثري الفكر االستشعار  (  4 )خمط  

  عل  مستون استقامة املسريي احلياتية وفلسفته

 ٨ 

الفكر  بناء توجهبشكل مبس  يبا (    )خمط  

 الفلسفة وتكامله –

56 

الفوضوية الدنيوية عند  يبا الفلسفة(  5) خمط  

 اإلنسا 

9١ 
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 حمتويات البحث
 الصفحة وعااااملوض

 3 املقدمة 

املبحااو األول ماادخل لوانااب ماان البناااء الفكاار  

 والفلسفي
٨ 

 ٨ . مدخل ومفاهيم: أوالري 

 43 البناء الفكر  عند السيد الشريف املرتض : ثانياري 

 ال ايااة البناااء الفكاار  والفلساافي بااا  : ثالثاااري 

 والتوجهات
   

اإلنساااني واألخالقااي    املضاا و: الثاااني املبحااو 

 والعل ي يف البناء الفكر 
54 

الااوعي والعلاام والعقاال يف شااعر الشااريف    : أوالري 

 . املرتض 
54 

 56 . با البناء الفكر  واإلنساني واألخالقي: ثانياري 

 65 . والعاطفة بناء الفكر: ثالثاري 

 66 الدنيو  وبناء الفكراملنظور : رابعاري 

جوانب من البناء الفكر  وفلسفته :  املبحو الثالو

 يف املديح واإلاما 

36 

 36 .املديح والفخر  باالبناء الفكر  للشعر : أوالري 

علايهم  )البناء الفكر  يف مديح أهل البي  : ثانياري 

 ( .السالم

3٨ 

 95 . اإلاما  واإلصالح االجت اعي: ثالثاري 

 96 ( .االستنتاجات ) ة اخلاه

 ١6 واملراجع  املصادر
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 يف سطور( هاشم حسني ناصر احملنك . د) املؤلف 

  العرامل / درس االبتدائية والثانوية يف النيف األشرف.. 

     درس يف جامعة بريوت العربية ، وأك ل دراساته الامعياة يف الامعاة

 .. 46٨9 – 46٨3العرامل عام  –املستنصرية 

 ات املاجستري والدكتوراه والربوفيسور  مع مرتبة الشارف  حصل عل  شهاد

 :وشهادات التفومل من جامعة 

 (CIU) CAROLINA INTERNATIONAL  UNIVERSITY 

  له مشاركات يف الكثري من الدورات ، والليا  العل ية.. 

  حاصل عل  الكثري من الشهادات التقديرية وكتب الشكر.. 

  حاصل عل  هوية املؤلف الدولي.. 

  كتاة وموسوعة ومعاجم منشوري ويف دورها للنشر ، (  444) له أكثر من

 ..ويف خمتلف التخصصات 

   مااؤهر عل ااي وطااين ودولااي ويف خمتلااف   (  94) مشااار  بااأكثر ماان

 ..التخصصات ، داخل العرامل وخارجه 

  حبو وموضوع ، داخل وخارج العرامل (  444) منشور له أكثر من.. 

 القصريي والشاعر يف الصاحف واداالت ،     منشور له الكثري من القص ص

 ..وض ن كتب يف السريي الياتية والعل ية 

      منشور له الكثري واملنوع من الكتب والبحوث والقصا ص والشاعر  علا

 ..مواقع يف االنون  

  له عضوية يف العشرات من ايفافل العل ية الدولية.. 

  مؤسس ومدير دار أنباء للطباعة والنشر.. 

  جامعة الشؤو  العل ية، و/ رئاسة الامعة :  جامعة بابل: يفسابقاري ع ل

مركز دراسات الكوفة ، وواحد من مؤسسي املركاز ، ومادير   :  الكوفة

/ وع ل يف رئاسة جامعة الكوفاة  / ، ومدير اإلداري  4666املركز وكالة 

 ..ويف كلية الفقه 
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