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 اإلهــــداء
 

إىل سيدي وموالي الرسول األكرم 
  (صل اهلل عليه وآله وسلم )  حممد بن عبد اهلل

(عليهم السالم)آله األطهار و
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 املقدمة
 

احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم علـ  سـندنا رسـو                 

 ..اهلل حممد بن عبد اهلل وعل  آله الطنبني الطاهرين 

منــو احلضــارات ووطــور الشــعوب واألمــ  وقنــام العلــوم حمــور             

ـببعدد   تعـد بأنشطتها ، وبتقدم العلوم و عنهـا املاـا ر والتبعنـة ،    ووـ

 ..لحناة وكرامة اإلنسان ل نةستقبلاآلفاق املفتح بالعلوم يت  و

ـ    ( علـنه  السـالم   ) وأهل البنت              ب شـجعوا املسـلمني علـ   ل

 ..واستثماره األخالقي يف مسرية احلناة العل  

  :يف منطلقًا نبدأ من احلديث النبوي الشربذا وو            

  (ُأ لب العل  من املهد ِإىل الّلحد ) . 

 (  لب العل  فريضة عل  كل مسل  ومسلمة ) .. 

 ( : علنه السالم ) ويقو  أمري املؤمنني اإلمام علي بن أبي  الب            

ََ وَ ، اِ  العدْل ب َخْنٌر مدَن امَل)             ـ   َأالعدْل ب َيْحربسبـ ـ َو. اَ  ْنـَت َوْحـرب ب امَل ا ب امَل

ـ  و َعالعدْل ب َيْزُكَو، َفَقُة َوْنُقصبهب النَّ ـ  ، اِق لـ  اإلْنَف ُب امَل و ب اِ  َيـزب َوَصـنن

 . ( الدهدبدَزَو

قام صرح العل  والعلماء ، وأقوى َمْن  ، من هذه األسس املباركة             

يف احلـث علـ    ( علنه  السالم)سنحت له الفرص من األئمة الكرام 

واسـُ وفاعـل ، هـو اإلمـام  عفـر بـن حممـد         العل  ونشره بشـكل 
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كمـا   نشر العل  دون رقابة وقنـود وـذكر  ، حنث قام ب الصادق 

  ، وذلَ لكـون إمامتـه   ( علنه  السالم)كانت علنه فرتة آباءه 

 ..ك  األموي وبداية احلك  العباسي كانت يف نهاية احل

ة حلك  يعين نهاية ضعنفة حلك  األمويني وبداية ضعنف             

  واسـتتباب األمـن   يف احلك العباسنني ، فكالهما كان مشغوال

 ..وركائز احلك  

أكثر مـن ربـُ قـرن ، فـلى علـ  يـده أو         ودامت إمامته              

آفاق العلوم عل  مـد   كنمنائي  ابر بن حنان الكويف ، وفتح 

 ..األىمان وعقو  العلماء 

وفنات األعنـان وأنبـاء أبنـاء    ) هابكتيف ابن خلكان  ويقو              

 :  (الزمان

أبو عبد اهلل  عفر الصادق بـن حممـد البـاقر بـن علـي ىيـن       )              

العابــدين بــن احلســني بــن علــي بــن أبــي  الــب ، رضــي اهلل عــنه  

، وكـان مـن    ثين عشر عل  مذهب اإلمامنـة أمجعني ؛ أحد األئمة اإل

يف مقالته وفضُله أشهر من  سادات أهل البنت ولقب بالصادق لصدقه

، وكان  ، وله كالم يف صنعة الكنمناء والز ر والفأ  أن يذكر

ولمنذه أبـو موسـ   ـابر بـن حنـان الصـويف الطرسوسـي ، قـد ألـف          

كتابًا يشتمل عل  ألف ورقة وتضمن رسائل  عفر الصادق وهـي  

 . مخسمائة رسالة

نة سنل اجلحاف ، نني للهجرة ، وهي سثما  وكانت والدوه سنة            

بل ولد يوم الثالثاء قبل  لوع الشمس ثامن شهر رمضان سنة :  وقنل

 .نني ثم ثالث و

، ودفــن  ن وأربعــني ومائـة باملدينـة  ثما  ووـويف يف شـوا  سـنة                 

بالبقنُ يف قل فنه أبوه حممد الباقر و ده علي ىين العابـدين وعـ    
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، فلله دره من قـل مـا    عني، رضي اهلل عنه  أمج  ده احلسن بن علي

 . أكرمه وأشرفه

وأمه أم فروة بنت القاس  بـن حممـد بـن أبـي بكـر الصـدي  ،                  

 ( .رضي اهلل عنه  أمجعني 

أسـس العلـوم مـن احلـديث والفقـه       وأقام اإلمـام الصـادق               

ومـا  .. م احلنـاة  واللغة واالقتصاد واال تماع والسناسة واإلدارة وعلو

 ..وىهد عن امللَ  ،لنه من العلوم إ

ورغ  وعاقب التعتن  علـ  هـذا الـرتاث اجللنـل ، إاّل أن العلـ                   

بقـي قائمـًا بعشـعاعه الع ـن  ، ويف      الذي نشره اإلمام الصـادق  

عقو  العلماء وأرواحه  ، لكونه مستمد قووه من ع مـت الرسـالة   

سالمة نشـره واالنتفـاع   النبوية الشريفة ، والذي حرص عل  بناءه و

 ( .علنه  السالم ) منه األئمة الكرام املعصومني 

ــدودة                ــة ا  ــمنه الدراس ــذي وتض ــتعرا  ال ــال  االس ــن خ وم

 .. وف  ما يتطلبه البحث عل  ، كان هناك االستنتا ات واملاتصرة 

متمننًا من اخلال  عز و ـل ، أن يكـون البحـث فنـه إضـافة                   

، هـذا الـرتاث   ( علـنه  السـالم   ) ماونة ختـدم وـراث أهـل البنـت     معلو

 .. اني الع ن  اإلنس

 

 ..واهلل املوف  
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 املبحث األول
 بناء الفكر العلمي اإلنساني

 

االهتمــام بــالعل  ونشــره أاتلــف أســالنب النشــر التعلمنــة             

واملرئنـة ،  والتعلنمنة ، وأاتلـف االوصـاالت املقـروءة واملسـموعة     

وباألسالنب التقلندية واملتقدمة ،  أمر واجتاه يضُ اإلنسان واجملتمُ 

حنو النمو والتطور أسؤولنة والدولة عل  الطري  الصحنح واملتجه 

 ..والبناء والتقدم 

، ( ه وآله وسـل   اهلل علن صل) وقد اهت  الرسو  األكرم حممد            

 ، ومـنه  اإلمـام  عفـر الصـادق     ( علنه  السالم) واألئمة األ هار

، لنصـلوا إىل مراحـل    عل  يده عشرات اآلالف من النـا   الذي وتلمذ

 ..يف الدين والعل  ، وأبرىه   ابر بن حنان الكويف متقدمة 

والتهنئة النفسنة واالستعدادات العقلنة واإلقدام علـ  الـتعل              

 بناء فكر علمينام قوالتعلن  بعقو  إنساننة متفتحة ، لوالرتبنة 

إنساني سلن  ، يتوق إىل وواصل اإلبداع واالبتكار من أ ل  أخالقي

حتقن  ما يببعد املسل  واإلنسان عن التبعنـة والسـنطرة التعسـفنة    

 ..الال إنساننة 

كرامة اإلنسـان  صون منطل  العل  ، ويبدأ من  ووعي الفكر           

 اإلمـام  قا  لذا ..اء القوي  ، ورسوخ األسس والبنوما حيمله من عقائد 

  : الصادق 
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أن يزيل من عبد نعمة كان أو  ما يغري منه  إذا أراد اهلل )            

( عقله

 

 . 

وأعل  مراوب النعمة اإلهلنة ، نعمة العقل وكما  العقل ،               

ومنافعه التو نهنة ، ومنه ونمنة ووطوير الذات وما حينط بها من 

 ..ند قريب أو بع

فتصور الكنفنة اليت يكون علنها اإلنسان وهو متجـرد مـن               

ه والعمـل أو هـه   رالعقل ، أو حت  لو ابتعد عـن العقالننـة باختنـا   

ـ   منهـا  التحتنـة والفوقنـة ، الن ريـة     امنحرف األفكار وضـعف بناه

 ..والتطبنقنة 

نه قـو   كشف عمما   فتنبث أمها مكانة العقل عند اهلل             

 :  (علنه السالم)الصادق  اإلمام

، ث  قا   إن اهلل وبارك ووعاىل ملا خل  العقل قا  له أقبل فأقبل)           

منـَ   وعزوي و اللي ما خلقت خلقا أعز علـيه :  فقا  ، له أدبر فأدبر

( أؤيد من أحببته بَ

 

 . 

نـزة بدقـة   والعقل بني اإلقبـا  واإلدبـار ، مشـروع للحنـاة املتم               

يتبعـه مـن سـالمة    حبسب مـا   ، التمننز واالختنار والسلوك والعمل

 ..االجتاه بهدي احل  والعد  واملساواة 

ــذا            ــ  وهك ــوم   خل ــ  العل ــه قم ــ  من ــل املنطل ــة العق ومكان

الرصـني  ومناحنه اإلنساننة ، وما التواىن اإلنساني إاّل منطقه العقل 

نــة والوســطنة الفكريــة   املروامُلحــاور ، املكتســب ملــا ودعمــه    

بـال وعصـب وبـال ضـغننة ، وبـرؤى ورسـائل وغايـات        والتنويرية ، 

مـن شـأنها أن   الـذكاء ،  وأهداف واضحة ، لبناء اسرتاونجنة واضـحة  

                                                 
0
  94ص /  0ج/ بح ر األنوار / المجلسي  - 
2
  93ص /  نفسهالمصدر  - 
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ومـا يتواصـل مـن ونفنـذ ووقنـن       ، جتعل للاطط معاملها الواضـحة  

 ..ووقوي  ووواصل احلناة يف وقدمها احلضاري 

 :  الصادق  اإلمام قا وبهذا           

، وأ ز   ، وأوث  احلديث له العل  أفضل  بائُ العقل العبادة)           

( ، وأفضل ذخائره احلسنات احلكمة ح وظه

 

 . 

ــ            ــادة احلّق ــتقامت ةفبالعب ــو  ، اس ــوي  العق ــات - وق ،  األخالقن

ألنها منتهـ  مـا وصـل     ، لنكون موثوق بالعل  ، والقائ  باحلكمة

ــة       إل ــا  اآلنن ــائ  األعم ــن نت ــه م ــون علن ــا يك ــارف ، وم ــا املع نه

رهـا  واملستقبلنة ؛ الدننوية واألخروية ، الفردية ما ونعكس مـن آثا 

 ..عل  اجملتمُ 

مؤشـر صـالحناوها   يكمن بني األفضـل واألوثـ  واأل ـز  ،    و            

احلسـنات  ومكاسبها ، املن ورة وغري املن ورة ، هو العمل الصاحل و

 ..أعن  ؛ وافر ما حتمله من العطاء تدامة واملستمرة ، املس

 :  قا   ... بناء كما  العقل ومسات مقوماتعن و          

ــالث )            ــل يف ث ــا  العق ــُ هلل ؛ كم ــنقني التواض ــن ال ،  ، وحس

( والصمت إال من خري

 

  . 

 :يوضح ذلَ باآلوي يف ضوء النص املبارك وميكن وضُ خمطط       

 

 

 

 

 

 يبني مقومات بناء كما  العقل(   ) خمطط 

                                                 
0
  020ص /   نفسهالمصدر  - 
2
 020ص /   نفسهالمصدر   - 

 كم ل العقل

الصمت إال 

 من خير 

حسن 

 اليقين
التواضع 

 هلل
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فقـد   ومساوـه وسـلوكنات حاملـه ،    الوسط البنئي للجهلأما            

 : بالقو   بنهنه اإلمام 

، واجلهل باهلل فأولئـَ   وشدة املراء ، الكل:  اجلهل يف ثالث)             

( ه  اخلاسرون

 

 . 

 : وميكن ووضنحه باملاطط اآلوي            

 

 

 

 

 

 يبني وهديدات وخما ر اجلهل(   ) خمطط 

 

ــل               ــُ اجله ــل م ــات كمــا  العق وال ميكــن أن جتتمــُ مقوم

نـاء  وهديداوه ملاتلف مناحي احلناة ، كما ال جيتمـُ الب ووخما ره 

 ..واهلدم ، أو النور وال الم 

إاّل ولذا ال يقوم بناء الفكـر العلمـي اإلنسـاني االسـرتاونجي                

 اه حنو كما  العقل يكون من خال بكما  العقل ، وآلنة االجت

مفتاح التواضُ هلل وحسن النقني والصمت إال من خري ، بـالتزامن مـُ   

الوقاية من وهديدات وخما ر اجلهل املتمثلة أفاونح الكـل وشـدة   

ت اجلهــل التــدمريي للعقــل ، املــراء واجلهــل بــاهلل ، ونتنجــة حتــديا

 ..نسان ، واخلسارة الدننوية واألخروية له خسارة اإل وكون

العلمي البده أن يقوم عل  أسس إنسـاننة ، وإاّل   وبناء الفكر             

كنفنة قنـام املنحـ  العلمـي باحلكمـة واملوع ـة احلسـنة دون       

 ..وقارب اإلنسان ألخنه اإلنسان 

                                                 
0
  020ص /  نفسه المصدر - 

 الجهل

شدة  الجهل ب هلل

 المراء

 الكبر
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  : الصادق اإلمام قا  وبه يكون كما               

( ، والعلماء حكام عل  امللوك النا  ام عل امللوك حك )

 

 

العقل والتو نه ، يتوىع حراكه بني النا  وامللوك والعلماء ،             

ومن و هة أخرى ، ومعن  آخر ، ووىيُ موا ن ؛ التاصـص والتشـريُ   

 ..والتاطنط والتنفنذ واألداء 

لمـاء  الـدو  ، حننمـا يكـون الع    علنـه  وما أع   ما وكـون             

ــته  وحب ــوك  كم ــام علــ  املل ــاننته  حك ــاء إنس ، لكــون العلم

 ..وأرضنة العل  واملعرفة واحلكمة  ينطلقون من آفاق

حننمــا ميــر االسرتشــاد والرشــاد باحلكمــة مــن خــال   ولــذا            

نتائجه ضحايا كما يفعلـه امللـوك مـن     ال يكون العلماء ، عندها

 ..غري العلماء 

الدولــة إلدارة يوضــح ســبل املــنه  العلمــي اآلوــي ،  واملاطــط            

 :ذه ِّمواقُ السلطة واحلك  ومنفوكامل باحلكمة و

 

 

 

 

 

 

 احلك   وكامل يبني(  3) خمطط 

 بني العلماء وامللوك والنا 

 

 

                                                 
0
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ــه               ــدبِّر واملو ِّ ــو امل ــاء ؛ ه ــل بالعلم ــل املتمث ــن أنه العق ــاًل ع فض

، ، وباخلصوص االسـرتاونجنة منهـا    واالستشاري للدولة ومؤسساوها

ـ   ن العنـف وقنـود احلريـات وامتهـان     فتكون اجملتمعات يف منـأى ع

 ..اإلنسان واإلنساننة والتجاوى عل  حقوق اإلنسان 

 :  قا  وبهذا            

،  ر أهـل العقـل والفهـ  يف كتابـه    إن اهلل وبارك ووعاىل بشه)             

عون القو  فنتبعـون أحسـنه أولئـَ    بشر عبادي الذين يستم:  فقا 

( ..الذين هديه  اهلل وأولئَ ه  أولوا األلباب 

 

 . 

فالعقل ال حيق  استثمار فوائده إاّل بالفه  ، والفهـ  ال يـت  إاّل               

ـ  إاّل بـدع  ممـا ميتلكـه      بالتفكري ، والتفكري السلن  ال يتحق

والعلـوم  ومـات  اإلنسان العاقل مـن قـوة ودقـة مـا اكتسـبه مـن املعل      

ــتنعاب  ــُ االس ــة م ــارف واحلكم ــار واملع ــز واالختن ــدع  والتمنن املب

لـة مـُ مراعـاة كـل العوامـل      واملناسب لكل حاألحسنه باجلودة ، 

 ..؛ املستقلة والتابعة  املؤثرة

وأصـحاب املوهبـة   فئة العلماء  ، وهنا ينطب  عل  أهل العقل            

 ..، مُ وفاوت ما دون ذلَ واإلبداع 

ويلعبــون أهــل العقــل والفهــ  ، الــدور البــالن واملــؤثر يف بنــاء             

اإلنساني ا قـ  وقـدهم ورفعـة حضـارات     و واملعريف الفكر العلمي

 :  الصادق  اإلمام وهو ما يتضح ضمن قو .. األم  والشعوب 

( يفتح العقل كثرة الن ر يف العل ) 

 

  

التعزيـز العلمـي    مـدى أهمنـة   القـو  املبـارك ،   ومما يتضمنه           

باالهتمام واالستعداد والرتكنز ، وهـو  ريقـة مـن  ـرق املعاينـة      

مـُ  لتعل  والتعلن  ، الداع  ل العلمي والرتاك  والتحلنل والتدقن 
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املثمر ، وعدم التوقـف يف  لـب العلـوم    عي ابدإلااالقرتان بالتفكري 

ــا   ــة به ــتزادة التنويري ــداد و، واالس ــا العلمنتائجامت ــة ه ــة املتحقق ن

 ..لالستدامة والتواصل العلمي 

واألعمـ  كثـرة الن ـر يف    ، ويلعب وكرار الن ـر يف العلـ               

بفاعلنة ونشنط الذكاءات املتعددة ، القراءات  وعدد أسالنب، العل  

، ا قـ   والـتفكري املنطقـي   لتنمنة ووطـوير الـتفكري العلمـي    

 ..ئي واالستنتا ي ، ومنه االستقرامكنونه لفه   واملؤدي

فضاًل عن ونمنة القدرة عل  حل املشكلة العلمنة بعلمنة ،            

، ، والـذاوي  ويف بنئة علمنـة ، عـن  ريـ  مـثاًل الـذكاء البصـري       

 ..والعقلي ، واللغوي ، واملنطقي 

واسـتذكاري إلعـادة   يضي وبذات الوقت ، يكون مترين ورو            

 ..عل  وورسنخ ال، هندسة الفكر 

يفتح آفاق التحلنل العقلي ، فضاًل عن كونه وعزيـز  منه ما و           

الرتبويـة  والعملنـة  والتعلـن   الـذي وراعنـه املنـاه       لعملنة التعل 

 ..املنه  التجرييب  ما يصب يف ، وامتدادهواملعاصرة احلديثة 

احلث والتشجنُ عل  نشر ومنو ووطور العل  وووسنُ كذلَ و           

القاعدة والتأهنل العلمي بالتعل  والتعلن  ، أمر اهـت  بـه اإلسـالم ،     

ونــراه بشــكل واضــح بالدســتور الع ــن  ؛ القــرآن الكــري  ،       

ــاهرين   ــة الط ــث النبويــة الشــريفة ، وأقــوا  األئم ــنه  ) واألحادي عل

اإلمام  وعن، حت   عل األ ر الع ن  لنشره ومنوه ووطوره ، ( السالم 

 :   الصادق

( ىكاة وىكاة العل  أن يعلمه أهله شيء لكل) 

 

 

، للحــد مــن (  أن يعلمــه أهلــه )والبــده مــن الرتكنــو علــ  ؛              

املتشبهني بالعلماء ، وه  الوبا  عل  العل  ومستقبل العل  ، كمـا  
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نراه يف الدو  املتالفـة ، حنـث يكـون املتشـبه بالعلمـاء ، حيـارب       

لإلسهام يف اوسـاع العلـ    د بقدراوه والواعواملبتكر املبدع واملوهوب 

 ..ونشره وبناء احلضارة ووقدم البالد 

اإلمـام  عفـر    يقـو  ، ، ووكـاماًل معـه   مـا وقـدم    وفضاًل عـن            

  : الصادق 

، ووواضــعوا ملــن  والوقــار معــه بــاحلل  ا لبــوا العلــ  ووزينــوا )           

علماء  ، وال وكونوا ، ووواضعوا ملن  لبت  منه العل  وعلمونه العل 

(  بارين فنذهب با لك  حبقك 

 

 . 

ـ             ضـُ  ن حمتـوى الـنص املبـارك ، ميكـن و    وقبل وبنان  انب م

خمطــط يشــمل مضــامننه اإلســرتاونجنة ، وباألبعــاد الرتبويــة      

والنفسنة ، والذي يبذيب احلوا ز النفسنة بني العلماء و لبة العلـ   

حتفاظ صخصوصـنة مقـام العلمـاء    وووسنُ قاعدة نشر العل  ، مُ اال

ومقاهل  ، وخصوصنة مقام  لبة العل  ومقاهل  ، و انب منه يـدخل  

  :وأصو  البناء الرتبوي واألخالقي ،  ، الرتبوي ضمن عل  النفس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني إسرتاونجنة  لب العل  والبناء الرتبوي والتعلنمي(  4) خمطط 
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رتبويــة املالئمــة ، حيقــ  ونمنــة ووهنئــة ال ــروف البنئنــة ال            

االستعدادات املتبادلة ، ويدع  القدرات اإلبداعنة إلظهارها دون وردد 

والتعلنمنـة ، وهـو مـا     والرتبويـة  ودون وهنُّب يف العملنة التعلمنـة 

 .. سالنب الرتبويةوشجُ علنه أحدث األ

 لــه ةومــا ن ــام احلــوافز لطلــب العلــ  ووضــُ املكانــة املرموقــ           

، إاّل األخذ بزمام التشـجنُ علـ  بنـاء الشاصـنة العلمنـة       وللعلماء

 ( ..الوقار ) مسات ، و( احلل  ) بسلوكنات ، املعنوية واحلقنقنة 

ــة               ــارية املتنامن ــنة احلض ــاء الشاص ــ  بن ــجنُ عل ــه التش ومن

واملتطورة واملسـتقلة واملشـرعة األبـواب علـ  اآلخـر مـن احلضـارات        

جبانبنـه الن ـري    أنهجـه التجـرييب والفلسـفي ، أو    اإلنساننة حت 

 ..والتطبنقي 

حت  داخل الن ام التعلنمي اإلنسـاني وكنانـه   بذلَ وميتد             

افـُ  هـو حـافز مشـجُ لـه ، ود    ، الع ن  ، لنكون التواضُ للمـتعل   

 ..حركي لتواصل العلوم 

عقبه من نهي عـن  منه العل  ، وما ي ملن  لب وباملقابل التواضُ           

، فنولد احلـوا ز ، والسـنما منهـا احلـوا ز     التجل فنَمْن حيمل العل  

، فننته  سـلوك البا ـل الـذي يـذهب بـاحل  املتبـاد  ويف       النفسنة 

مقدمته  ح  العلماء يف مكانته  لبناء الفكر العلمي اإلنسـاني  

 ..، بآفاقه الواسعة النبنل 
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 املبحث الثاني
 هجه األخالقيالعلم ومن

 

والدو  ، فتداولـه علـ     للعل  منهجه القوي  املمهد لتقدهم األم            

، األمر ا ق  إلنساننته وع مـة نعمـة    سبنل االستثمار واالنتفاع

 ..ال  عل  خلقه اخل

يف علـ  السـؤا     والبداية من قـو  اإلمـام  عفـر الصـادق                  

 : لعلمي السؤا  ا ، ومنهوسؤا  العل  

فعنـه   العل  خزائن ، واملفاونح السؤا  ، فاسألوا يـركك  اهلل )            

(السائل ، واملتكل  ، واملستمُ ، وا ب هل  :  أربعةيؤ ر 

 

 . 

واخلزائن واملفاونح ، يقابله العل  والسؤا  ، والعل  والفلسفة ،            

العـام واخلـاص ،   وفلسفة العل  ، وينطل  مجنعها من علـ  السـؤا    

والفلسفي واملوسوعي واملركـب والبسـنط ، ومنـه السـؤا  املبسـط      

أو بدايـة   ، بتدأ أو  ديد العهد بـالعل  املنسان الصادر من اإل البدائي ،

 ..معاجلة موضوع أو مشكلة 

،  ومـات والبنانـات واملعرفـة واحلكمـة    ويعين البحث عـن املعل            

املزوهد بالعل  واملتاصص به ، ورأ  املا   ومنه ينبث  رأ  املا  البشري

العلمي ، ورأ  املا  املعريف ، ورأ  ما  احلكمة ، أـا فـنه  املـنه     

                                                 
0
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التجرييب ، أفتاح السؤا  الن ري والتطبنقي ، واإل ابـة الن ريـة ،   

 ..التطبنقنة  -واإل ابة الن رية 

، أو  خـروي واأل، الـدننوي   ؛ ويتعدد األ ر ويتشـعب بـني األ ـر              

 ..يشملهما معًا 

واأل ر الدننوي يتمثل يف فتح آفـاق العلـ  لإلنسـان ؛ احلامـل                

؛  ، واملتطلـُ املثقـف  ( السـائل  ) ؛ ، و الب العل  ( املتكل  ) ؛ للعل  

( ا ب هلـ   ) ، واملصطحب هل  عل  منه  ا بة اإلنساننة ( املستمُ )

، ومجـنعه  هلـ    أصاحبته  ل  فهو بطبنعة احلا  يكتسب من الع

 ..األ ر يف اإلسالم 

وبهذا يكون ن ـام حـوافز وقاعـدة أ ـر املكتسـب للعلـ  يف                

الدننا واآلخرة ، ولكلٍّ أ ره املعهود  له ، ونفُ ما حيمله من العلـ  ،  

وحمدد مستوى النفُ  بنعـة اسـتثمار العلـ  ، وعمومـًا ميكـن أن      

 :اآلوي  ملاططعل  وف  انصور الن ام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني ن ام حوافز  لب العل (  5) املاطط رق  

 

نظ م 

حوافز 

طلب 

 العلم
 

 الس ئل
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 21 

ووكاماًل مُ ما سـب  ذكـره يف املبحـث السـاب  ، فالبـده مـن                 

القو  بأنه املواصفات األخالقنة حلامل العل  و البه ومتعلمه ، ومنه 

ـ ممـا يتضـمنه     بنعة ووصف العل  املسـتهدف لطلبـه ،    اإلمـام   وق

  :الصادق 

 ا لبــوا العلــ  ووزينــوا معــه بــاحلل  والوقــار ، ووواضــعوا ملــن )           

وعلمونه العل  ، ووواضعوا ملن  لبت  منه العل  ، وال وكونوا علماء 

(با لك  حبقك    بارين ، فنذهب

 

 . 

الطمأنننـة والثقـة بـالنفس     -األخالقنة  وما احلل  إاّل منبث  من          

ات وإمكاننات ، فحننما يكون احلل  ىينـة ،  وما متتلكه من قدر

ووربنـة  من وعل   اهناك إسرتاونجنة وربوية وما يبكامله، يعين مما 

نكون  الب علـ  أو عـان نـافُ بـالتعلن  لنخـرين مـن       ووعلن  ؛ ل

 .. لبة العل  

ا يطلبه مباجتاه  هتأني يف وو هاملمنه  مسة الرىانة وإاّل وما الوقار      

 العل  املتواف  مُ قابلناتأو اختاذ قراره يف حتديد مستوى من العل  ، 

املعارف ، وهو ما يهـت  بـه   والعلوم ، واستعداداوه  الكتساب  الطلبة

 ..عل  النفس الرتبوي ، أو ما يتواف  مُ قدرات املعل  أو التدريسي 

وقاعدة  لب العل  ونشره ؛ احلل  والوقـار ، الـذي ينطلـ  مـن                 

 ..ع ا ، لنصل ملرحلة احرتام العل  والعلماء باخلضوع واخلشوخالهلم

ويقابله أن يبتعد العلماء عن القهر والتكل والتسلط وعـدم             

 ..وع ة وال ودخل إىل قلبه الركة قبو  امل

وابتعاد العلماء عـن صـفة اجلبـارين يوصـله  ملرحلـة إحقـاق                  

نشـر العلـوم واملعـارف ، وأـا جيعـل      العل  حقه بالركـة واملـودة ، ل  

 ..املتعل  يف وواصل مستمر لكسب العل  ومسوه بالنمو واملنفعة 

                                                 
0
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، القـو  املبـارك    مـن  وميكن وضُ خمطط ووضنحي جلوانـب             

 :بنانه باآلوي وو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني املن ومة األخالقنة للتعل  والتعلن (  6) خمطط رق  

 

ــنو             ــده م ــدننا    الب ــب ال ــاننة لطل ــارية اإلنس ــة احلض التكاملن

 :  الصادق قو  اإلمام واآلخرة ، وهو ما وضمنه 

ال يستغن  أهل بلدة عن ثالثة يفـزع إلـنه  يف أمـر دننـاه       )           

، فعن  ، وأمري خري مطاع ، و بنب بصري ثقة وآخروه  ؛ فقنه عان ورع

( عدموا ذلَ كانوا همجا

 

 . 

يف  قــا  اإلمــام الصــادق بأنــه ؛  حتــف العقــو  ذكــر يفو           

 : حديث مقتضب له

، يفزع إلنه يف أمر دنناه   ال يستغين أهل كل بلد من ثالثة)             

، وأمـري خنهـر    فقنـه عـان ورع  :  وآخروه ، فعن عـدموا كـانوا همجـاً   

 ( . ، و بنب بصري ثقة مطاع

                                                 
0
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 :ة أو احلضرية فمن مقومات احلناة املدنن            

يرشد النا  إىل مـا ال   داع  ،  العل  والعلماء وأن ور فقهي - 

ــيء    ــل ش ــين ك ــان احلــال  ، يع ــدين يف وبن يتنــاف  مــُ ال

باحلال  يكـون قـوي  العواقـب املن ـورة وغـري املن ـورة ،       

ــة     ــرد واجلماع ــة الف ــة ووقاي ــين كاي ــرام ؛ يع ــان احل ووبن

مودة لإلقـدام علـ    من العواقب غري ا ، واحلناة ، واجملتمُ 

أا فنـه الننـة ، ولـذا يتطلـب املو ِّـه       ، سلوك أو عمل معني

فقنــه عــان ورع ، يرشــد ويــزرع ويواصــل رعايــة الشــجرة  

 ..ها وبكل مقوماوالطنبة املمتدة العطاء بثمرها ، 

 : الشاص ؛ ومما يتضمنه       

الفقنه ؛ ويعين يف اللغـة فهـ  غـر  املـتكل  مـن       -

ًا هو العل  باألحكام الشرعنة كالمه ، واصطالح

العملنة املكتسـب مـن أدلتهـا التفصـنلنة ، أو هـو      

اإلصــابة والوقــوف علــ  املعنــ  اخلفــي املتعلــ  بــه 

احلكــ  ، وهــو علــ  باالســتنباا واال تهــاد ، ممــا 

..حيتاج فنه إىل الن ر والتأمل 

 

  

العالد  أا وفضل اهلل علنـه مـن علـ  مـا حولـه ومـا        -

 ..ختصص به 

وهــو ا تنــاب الشــبهات خوفــًا مــن الوقــوع يف الــورع  -

..أو مالىمة األعما  اجلمنلة ، ا رمات 

 

 

                                                 
0
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ــذ          ــان  وبه ــة باإلنس ــة املتمثل ــنة احلقنقن ه الشاص

أجموعة علماء أو  ةثلتالعان ، أو الشاصنة املعنوية امل

ــات  ــون مؤسس ــريعنة   ، يك ــلطة التش ــوة الس ــاء ق بن

اونجنته إىل مهـام  والسلطة القضائنة ، وما ميتـد باسـرت  

ومـا يرشـد   ، االستشاري والرقابي التقننمي والتقوميي 

شاصـنة   وكون وفقهعل  و، به عل  مد ما يعمل به 

سـلطة  ؛ السلطة التنفنذيـة ؛ سـواء كـان الزمـام بنـد      

 .. رئنس أو أمري أو حكومة 

 اعة الشاص القنادي أداركه ومؤهالوه ، يبعـد  اعـة    - 

ــ  ــة ، ف ــلطة التنفنذي ــل الس ــور ملمث ــتلط األم ــه خت بال  اعت

ووضطرب الرعنة وأنشطتها ، ووبسـاق إىل دائـرة الصـراعات    

 ..والتهديدات واملاا ر والتحديات ، الداخلنة واخلار نة 

 علـ   فاالنطالق من وحـدة األوامـر املطاعـة وونفنـذها         

وف  اخلطط املرسومة ، حتق  إدارة سـلنمة للـبالد والعبـاد    

وغــري املدننــة ، ويتــزامن معــه  وخمتلــف املؤسســات املدننــة

استتباب األمن والتنمنة اال تماعنة واالقتصادية والرتبوية 

ــور    ــدة ، ووط ــة املوح ــرتاونجنة التنموي ــة ، واإلس والتعلنمن

ووقــدم اجملتمــُ ومتاســكه لنواصــل بقــوة البنــاء األفقــي 

 ..والعمودي للحناة واألنشطة املاتلفة املتكاملة 

ــاوه ، أ  -3 ــحي ومؤسس ــام الص ــال   الن  ــبالد ب ــه ، ف ــده من ــٌر الب م

حلمايــة األمــن الصــحي  ، مؤسســات وخطــط صــحنة ونفــذ

للمجتمُ والبنئة واملالوقات األخرى ، ال ميكـن أن حيقـ    

 .. وكاملنة التنمنة والتطور 

فلــو وصــورنا كنفنــة ال ــروف الطارئــة علــ  بلــد ،         

يتعــر  ملو ــة مــن األوبئــة دون خطــط صــحنة وووعويــة  
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وعال نـة ، وبـال كـوادر  بنـة وإداريـة      وكالت وقائنـة  

ــدات   ــة وهدي ــتكون النتنج ــًا س ــوءة ، حتم ــة وكف متقدِّم

 ..ات وفوض  ال ميكن السنطرة علنها ودمريية واضطراب

يتفــاق   انــب آخــر أال وهــو العامــل النفســي ونتنجتــه     

امُلحبِّط للمعنويات ، وقد وتولد من  راءه وهديـدات وخمـا ر   

واالضـطرابات  مما يؤدي إىل الرهبـة   أع   من الوباء نفسه ،

ووهديــد األمــن الــو ين ، أــا فنــه انفــالت األمــن السناســي 

 ..واالقتصادي واال تماعي 

ووبعًا لدما يتطلبه وطور املدننة ومنـو السـكان ، البـده         

بنـاء  الكـوادر املتاصصـة ، و  من نهضة صـحنة ، وبـدأ مـن    

ن مـُ االعتنـاء   الكلنات الطبنة واملعاهد واملدار  ، بـالتزام 

ــب اإلداري   ــاء باجلان ــه االعتن ــا فن ــحنة ، أ ــات الص باملؤسس

مُ مراعـاة اآلفـاق   ، واجلدوى النفعنة اآلننة واملستقبلنة هلا 

 ..، ووكامل البن  التحتنة والفوقنة اإلسرتاونجنة 

  : أنه قا  الصادق اإلمام روي عن و             

يصـد   ، هذا ، و اهل متنسَ متهتَعان :  اثنانقطُ ظهري )             

( ، وهذا يصد النا  عن نسكه جبهله بتهتكه النا  عن علمه

 

 . 

التعلنمنـة ، وأهمنـة    –وهنا مما يلى أهمنة األسس الرتبوية             

، وأهمنـة الوصـف والتوصـنف     األخالقـي  - البناء العلمـي  استقامت

 ..وظنفي واألدائي ال

ال يضـُ حرمـة ملكانـة ووقـار      ؛ عنـدما  املتهتَوولى خطورة             

الشيء وخيرق أخالقنة ما حيمله ذلـَ الشـيء ، واألخطـر حننمـا ال     

يبراعي العان حرمة العل  وأخالقنـة العلـ  ومكانتـه وهتـَ سـرته      

بوضعه يف مقام غري مقامه وأشااص لنسوا بأهٍل له فنتهكموا بـه  

                                                 
0
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ملثا  ال احلصـر ،  ويبطشوا باإلنساننة ، وكما حيصل عل  سبنل ا

حننما يتحو  استادام عل  الفنزياء النووي يف جماالت غري سـلمنة  

بـالطرق الـال    ه وغري إنساننة ، فتبهتـَ حبرمـة الشـعوب ووبستضـعف    

وضـناع  إنساننة ، واستغالله بانتهاك أخالقنة العل  إلذال  الشعوب 

 ..حقوقه  

أو  ، ُ العبادة والطاعـة ِّتصنسَ ، أي املُُّ النِّواملتنسَِّ املتصن           

املرائــي بهــا ، وحننمــا يقــرتن اجلاهــل باملتنســَ ، وتفــاق  املاــا ر  

والتهديدات علـ  اجملتمـُ واملـنه  الرتبـوي والنفسـي واالقتصـادي       

صـورها   مـن  حـد د واوالسناسي ، وما الفساد بكل أنواعه إاّل متجسِّ

 ..يف اجلاهل املتنسَِّ 

ــان ا            ــال الع ــ     وبكد ــد للعل ــَ ، وهدي ــل املتنسِّ ــَ واجلاه ملتهت

ومستقبل احلقوق والوا بات ومتاسَ اجملتمُ ، والعلماء واإلنساننة 

 ..وبناءه وأمنه ووعاونه 

لعلـ  ومـا يتطلبـه مـن     وي هر من ذلَ مـدى أهمنـة أخالقنـة ا              

لـوعي والعلـ  مـُ    حلماية اإلنساننة ، ومدى أهمنة اقـرتان ا  كايته

 ..الطاعة العبادة و

 :ما ورد يف حمك  الكتاب العزيز مضمون من مضامننه ، و           

(   )ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ عدْنَد اللَّهد الصُّ ُّ اْلـببْك ب الَّـذديَن َلـا َيْعقدُلـوَن     )           

 .سورة األنفا  

بني مدى أهمنة الرتبنة والتعل  والتعلـن  ، ومـدى أهمنـة    توي            

لعل  ومعرفة أخالقناوه والوعي فنه ويف استثماره وونامنه ووطوره ، ا

يتمثــل يف  ، مــا دام النفــُ اإلنســاني واألخالقــيفالــدين مــُ العلــ  

سـلوكنات العلـ  والعلمــاء ، وإىل  انبـه الــوعي والعلـ  والعبــادة     

 .. و اعة اهلل 

 :  الصادق اإلمام قا  و           
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، واملعارضـة قبـل أن    أن يسمُ اهل اإل ابة قبلمن أخالق اجل)            

( ، واحلك  أا ال يعل  يفه 

 

 . 

ــالق و       ــأن األخ ــح ب ــمنيتض ــالق   : تض ــة واألخ ــالق اإلجيابن األخ

السلبنة ، وأعنـ  آخـر هنـاك ؛ أخـالق العـان أو العاقـل ، وأخـالق        

 ..الذي ال يعي حب  ما يروكبه ، فنكون مزدوج الضرر اجلاهل 

 :وصخط  القو  املبارك يتضح بأنه مسات أخالق اجلاهل           

ال من باب العلـ  واإلحا ـة بالسـؤا      اإل ابة قبل أن يسمُ ؛ -

علـ  وفـ  فـراا مـا     وووقعه ، وإمنا من باب التسرُّع باإل ابة 

 ..حيمله 

وكأنهه ال يرى إاّل نفسه وال يسمُ  واملعارضة قبل أن يفه  ؛ -

 ..وفكره ، وال بديل له ، وال حي  إال عقله إال نفسه 

وخصوصـًا حننمـا      ،وهـو أخطـره   واحلك  أـا ال يعلـ  ؛   -

يكون يف مقام صنُ واختاذ القرارات املصريية للمؤسسات 

 ..ومستقبله  سناسة الدولة أو مصري النا  لأو 

ميكـن إمجـا  القـو  املبـارك بـاملاطط      لتوضنح الفكـرة ،  و         

 :اآلوي 

 

 

 

 

 

 

 

 اجلاهل مسات أخالق يبني(  7) خمطط 

                                                 
0
 . 019ص /  2ج/ ميزان الحكمة .  62/  2ج/ بح ر األنوار  - 

املعارضة 

قبل أن 

 يفه 

احلك  

أا ال 

 يعل 

اإل ابة 

أن  قبل

 يسمُ

 أخالق اجلاهل
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، ميكن أن نضُ مسات للعاقـل   ويف ضوء القو  املبارك املتقدِّم         

 :، وكاآلوي ( أخالق العان ) ، أو العان 

قـائ  ،  اإل ابة بعد أن يسمُ ، لكون السماع ووقصي احل -

منهجهــا العلمــي أو هلــا إل ابــة مرشــده لســالمة اإل ابــة ، فا

ؤا  منهجه العلمي ، واإل ابـة  العقالني النفعي ، كما للس

وغطي متطلبات السـؤا  وعـدم التشـعب غـري النـافُ وغـري       

 ..اجملدي 

إن كانت له معارضة عل  موقف واملعارضة بعد أن يفه   ؛  -

، فـريى  والتمننـز  أو حماورة ، فنكون بعـد التلقيـي والفهـ     

 ..اآلخر كما يرى نفسه يف الرأي السديد 

ا ة بالشيء ودراسته بشـكل  واإلحواحلك  أا ال يعل  ؛  -

علمي ، قبل احلك  علنه ، لدمـا يعـرف مـن خطـورة اختـاذ      

ــنطة    ــلة بس ــا معض ــه ، فرأ ــان مكان ــا ك ــرارات مهم الق

، فريى غري اجلاهـل   وأىمات كبرية جترُّ إىل مأساةبتفاقمها 

أن البده من أدوات علمنـة كاملعلومـات والبنانـات واملعـارف     

 ..اذ القرارات والتجارب والتعاون يف صنُ واخت

وبهذا يتضـح مـا أهمنـة بنـاء مـنه  أخالقـي واعـي وواعـد ،                      

ر العلـ  والفكـر والتطلعـات    واىي والتزامن مُ بناء ومنـو ووطـو  بالت

العلمنة ، وما ينج  عنه من بناء الروح اإلنساننة لدى العلماء و لبة 

 ..العل  
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 املبحث الثالث
 العقل ومقوماته الفكرية

 

، هـذا الكنـان   لإلنسان اهلبة اإلهلنة الع نمة  ؛ Mind العقل           

يرفُ من ، املعارف والعلوم سالمته واكتساب كوناوه واملتعاظ  أ

، ومنهـا مـا يتعلـ  بالقـدرات     قدراوه ومكانة اإلنسان واوساع  شأن

، ويكــون مســتمد منــه القــدرة علــ  إدراك  الرياديــة والقناديــة 

 ..والربط بني ال واهر شناء وفهمها األ

ــل األشــناء ،                 ــا عقــل القــدرة إاّل عق أي الــتمكن منهــا   وم

 ..والسنطرة علنها 

، والتعلن   والرتبنة التعل وبالعقل ونامي القدرات عن  ري  ؛           

عـل القـرون    ، اجلمعـي واجملتمعـي  ،  همـا اووراكماوساع حيق  و

 .. ، قنام احلضارات واأل نا 

وما ظهور حضارة وأفو  أخرى إاّل بالـدور الـذي يأخـذه العقـل ،                

مـُ   وبـالتزامن  ، واملعارفوالعلوم وراك  املعلومات ووأؤشر فاعلنة 

 ..ه اإلبداعنة والناقدة وما إلنها التفكري بكل أبعاد

ويتـبني التــأثري باالســتادام املنـت   للعقــل الفــردي والعقــل              

 ..يزة والعقل  عن التفاوت بني الغراجلمعي ، فضاًل

، الـذي يسـتمد أبعـاده مـن      عـدم التـواىن  التواىن أو وما يسببه           

 العقـل والعلـ    اسـتثمار  ه حنـو االجتا إاّل املوقف والتوقنت واإلنسان ؛

ـ واحلكمة ، أو اال ، أو  والفوضـ   الصـراعات وه حنـو العدواننـة   اجت
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ــاء   ــو البن ــالي ؛ حن ــكل إمج ــا وأبش ــوة   دمريلت ــني الق ــني ب ، أو ره

..والتهديدات والتحديات واملاا ر 

 

 

 :  قا  الصادق  عفر بن حممد  اإلمام عنو          

:  ، قنل فنه كثري مستمتُ مخس من ن يكن فنه ن يكن)           

وحسـن   ، ، واحلنـاء  ، والعقـل  الـدين :  قا ! وما هن ؟ يا بن رسو  اهلل 

:  ومخس من ن يكـن فنـه ن يتهنـأ العـن     .  وحسن األدب اخلل  ،

(والقناعة ، واألننس املواف   ، واألمن ، والغن  ،الصحة 

 

 . 

  : قا ،  أخرى يف روايةو            

            (        ُ :  مخس مـن ن يكـن فنـه ن يكـن فنـه كـثري مسـتمت

( ، واحلرية ، وحسن اخلل  ، والعقل ، واألدب الدين

3

 . 

الرصـني مـُ حضـور العقـل      ء الفكـر بنـا أ املنطلـ  مـن   ويبد            

ــاة امل   ــ  احلن ــر ألف ــو مؤش ــلن  ، وه ــ   الس ــتقبل األم ــتقبلنة ومس س

 ..والشعوب 

خلـ   الـذي  ، بنانه مـن أنقـ  مصـدر     واألمس  حننما يستمد            

، برشـاد سـبنل العقـل    فأبدع خلقه ، و عل منه  الـتعل  والتعلـن    

 ..وشريعته السمحاء سالمي اإلَهْديه بالدين و هووشذيب

كالعمل بـال  كاجلسد بال روح ، أو ،  رادع دينفاإلنسان بال            

ملفـرا  لعقـل ا كاو،  عريفاملو ميعلالفكر لومقوم لمو ِّه ومنسِّ  

يـؤدي  ، ممـا  حمـدد  بـال رادع أخالقـي وإنسـاني    ، املتجـه  من حمتواه 

 .. تمُاجمل دعائ إىل ما يبنذر صخطورة ووهديد النتنجة ب

وسـالمة مـا   ، اإلهلـي  الـدين  عل  بالغة  اإلمام  وبهذا يؤشر           

ات عتبـار ال، يغذي الفكر من حقـائ  املعلومـات ونقاووهـا وقوامهـا     

                                                 
0
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لكـل منـاحي   واملعـا   ،  املتكامل البناء االسرتاونجيعند  وتجل 

 ..ومسريوها احلضارية احلناة 

منـه  و فكـر العقـل ، يعـين وـواىن    وحننما مير الـدين عدـل ال              

 .. ةسلوكنالو ةرتبويال امتداده االستقامتو ، نفساستقرار ال

أخالقنـة وإنسـاننة   يتجه بعقالننة االوسـاق ، لنتجسـد فنـه    و          

يعين فه  مما بال وعصب وبال عنف وبال ضغننة ، الدين اإلسالمي ، 

 ..الو ود حقنقة واستنعاب 

، وانسنابنة وطلعاوـه  وشذيب الفكر  ، قالننةبالعويكون             

 وواصل وضوح الرؤيا واستدامة الرسالة علة األ نا  ، وهو ما حيق 

ألهداف احلضـارية  ووواصل حتقن  االسلوكي ،  –عدها النفسي وب

 ..املرسومة 

ومنفذ قوة املناحي احلناونـة ال ميكنـه أن يتجسـد ، إاّل عدـل                 

، املبين عل  أسا  ما يضعه الدين مرورًا بالعقـل  احلرية يف الفكر 

ونتا اوــه األدبنــة ، لنبعــرف حــدود احلريــة علــ  أســا  التكامــل  

وأدب ، احلرية بال حناء لكن وبق  ، النفعي بعم  إنساني أخالقي 

 ..خالقي األنساني واإلمحتوى ضناع لل

وكل مـا وقـدهم مـن هـذه التتابعـات التكاملنـة ، وكشـف                   

روها احلقنقنة يف التعامل اإلنساني عـن  ريـ  حبسـن اخُللـ  ،     صو

، املرت ـ  للفكـر   الذي هو احلد الفنصل بني لغة العنف والال عنف 

، وامتداده املتمثل بالنفس السوية وغري السوية ، ومـا   امللوثالنقي و

 ..سلوك القوي  والسلوك غري القوي  يكشفه ال

ونبث  املعلومات املروـدة   ، سلوك والعملنتائ  هذا المن آثار وو           

، فتبارك حاللـه ، وحتـد   أو املنعكسة اليت وعود لتبعر  عل  الدين 

 ..من حرامة ، حلماية احلقوق ، أين ما كانت 
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لنـبني مـدى وتـابُ وانسـنابنة      ، ضُ املاطط اآلويووميكن              

 :ات وفاعلنة ومستوى ما حيققه من ثقافة وعلوم ومعارف وحضار

 

 

 

 

 

 يبني (  8 )خمطط 

 وكامل وانسنابنة االستمتاع احلقنقي يف احلناة 

 

، ما  جلمعي التكاملي يدع  يف اجتاهاوه وحمتواهوالتتابُ ا              

ــه ــدث حتملـ ــة    أحـ ــنة واال تماعنـ ــة السناسـ ــات العلمنـ الدراسـ

 .إخل .. واالقتصادية والرتبوية والثقافنة والنفسنة واإلدارية 

ووكامل هذه األبعاد حننما يقابلها هناء العن  مـن خـال  ؛                

 .، واألننس املواف   والقناعة واألمن ، والغن  ، ، الصحة

بطبنعة احلا  ، نفسنة وعقلنة و سدية  ( صحة) فحناة بال              

نعن  يف احلناة ، وقد يؤثر عل   بنعـة  بال بال استقرار وستكون 

لشاصنة احلقنقنـة أو املعنويـة ، ومـؤثرًا بـذلَ علـ       ا رسالة ورؤيا

ــاذ  ــنُ واخت ــاة بنعــة ص ــرد أو اجملتمــُ القــرار ، ومســتقبل حن  الف

، وهو ما ميثل يف األع  الغالب حمتوى فردي قد يتفـاق    اوهواستثمار

 ..خطوروه حننما يكون الوباء 

 عنــة ،تمجميقــل عنــه بــل خطوروــه مجاعنــة و ال ( األمــن)  و            

ووـــأثريه علـــ  كـــل منـــاحي احلنـــاة السناســـنة واال تماعنـــة 

 .إخل .. واالقتصادية والرتبوية واحلضارية 

ُ  وما يهـدد ، النفس  ( غن ) وعالقته املفصلنة مُ              إىل  باجلشـ

 ..فساد سناسي وإداري ومالي وعلمي وأخالقي وما إىل ذلَ  ظهور

ُحسن  الدين

 الخلق

 العقل  األدب  الحرية

 االستمت ع الحقيقي اإلنس ني في الحي ة
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ــه  و             ــُ  يويس ــل م ــة) تكام ــتمرارية  (  القناع ــة الس الداعم

ــي    ــان النفس ــتقرار اإلنس ــالنفس  اس ــة ب ــتقامتووالثق ــه  اس التو 

 والسنما مُ، ( األننس املواف )بالذات ، وامتداده األننس و السلوكي

ستوى الثقايف واحلضاري والتأثريات والرغبات واملاإلنساننة املؤهالت 

يبلـور  والقدرات واإلمكاننات ، فلكل فرد رؤيا ووطلعات وآمـا  ،  

 ..له الصورة اليت يتوق الوصو  إلنها 

وإســعاده ، ومــن خــال  هــذا السلســلة ا ققــة هلنــاء العــن              

وحتقن  الذات اإلنسـاننة ، ميكـن وضـُ خمطـط يـبني أبعـاد مـن        

 :القو  املبارك 

 

 

 

 

 

 

 يبني وكامل وانسنابنة هناء العن  يف احلناة (  9 )خمطط 

 

ومنـه مـا   ، ما وع  إلنـه علمـاء الـنفس والسـلوك      و انب منه            

 ..َمْن وبعه أو أعقبه و ور ن ريته وضمنه فكر ماسلو و

ومـا يتطلبـه مـن إشـباعات     ، وصورة منه سّل  ماسلو للحا ات            

علـ  الـرغ  مـن بعـ      ، لتحقن  يف نهايته وذرووه حتقنـ  الـذات   

بتتـابُ  تكامـل  ، لكونـه غـري م  ماسـلو  املؤاخذات عل  ما  ـاء بـه   

ميكـن أن  ، ، إاّل إنه وضُ دراسـة وصـورة واضـحة    احلا ة واإلشباع 

 وضـُ أن مـة   ووطويرهـا ، ومالئمـة  فادة منهـا  ستوكون مؤشر لإل

األ ور واحلوافز مـُ االعتنـاء أـا يالئـ      و الرواوب كن ام متنوعة ؛

، علـ   ، وأواكبـة ال ـروف املسـتقرة وال ـروف الطارئـة      إنساننًا 

األنيس  الصحة

 الموافق
 األمن  الغنى  القن عة

 هن ء العيش اإلنس ني في الحي ة
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ــار أن  ــل    اعتب ــنات ، والعوام ــات واخلصوص ــا ، العمومن ــل منه لك

..املشرتكة 

 

 

ـ وللعقل مكانته عند اخلال  عز و ل ، وذلَ يتضح يف               وق

 :  الصادق اإلمام 

، ث  قا   إن اهلل وبارك ووعاىل ملا خل  العقل قا  له أقبل فأقبل)            

خلقا أعز علـي منـَ   وعزوي و اللي ما خلقت :  فقا  ، له أدبر فأدبر

( أؤيد من أحببته بَ

 

 . 

اإلعانـة  اسـتدامة  له و ه يتمثل يف اإلقدام ؛ لنكـون ب  : وأعز            

ـ  قائي ودفـاعي ؛  ، وو والتوقري والنصر  ، وأعـزه  املنُ والـرد  لنكـون ب

، واملنعة خالف أذله ، والعز ؛ القوة والشدة والغلبة والرفعة واالمتناع 

..وأحببته وأعزىوه ؛ أكرمته 

3

 

بالعل  واملعرفة واحلكمة ، وأعزه باهلداية  العقل وعاىل وأعز            

ــتفكري والتمننــز واالخت  ــارة واالســتنعاب والفهــ  وال ــار واالستش ن

األداء ، وجمريات التقنن  الوظنفي  –التنفنذ  والتاطنط واستقامت

 ..والتقوي  األدائي 

بارك ، فضاًل عن خصوصنات ومسات ومما يتمثل يف القو  امل             

ووحـدة األوامـر    ، ووحـدة هـذا املالـوق   ، العقل ، هو وحداننة اخلال  

، واإلدبـار   النفعنة ، فكان اإلقبا  امتثااًل عل  اخلري و اعة اهلل 

و نهـه الكـري  واللطنـف علـ      وووعاىل عن الشر امتثااًل ألمر اهلل 

 ..عباده 

كـون  وبهـذا و ،   اخلـال    األعـز لـدى  فكان هـذا املالـوق               

الثمرة النانعـة لشـجرة املعرفـة ونقـاوة      الفلسفة أو حب احلكمة ،

                                                 
0
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ــة      ــا املتكاملـ ــمن عملناوهـ ــة ضـ ــات الداخلـ ــات والبنانـ املعلومـ

 ..واملتماسكة والرصننة 

 :  الصادق  اإلمام ي هر يف قو ، وامتداد ما وقدهم            

، وأ ز   ، وأوث  احلديث له العل  العبادةأفضل  بائُ العقل )           

( ، وأفضل ذخائره احلسنات احلكمة ح وظه

 

  . 

لتكون أفضل الطبائُ القومية ( العبادة ) وملتق  العقل عند           

أوثـ  احلـديث لـه ، لكـون العلـ  هـو إدراك       ( العل  )  التقومينة ، و

عل  وـدرك  وبـال ، الشيء عل  مـا هـو فنـه وإىاحـة اجلهـل أقتضـاه       

يبجـزي العقـل بـاحل وظ    ( احلكمـة  ) ، وبـ واحلناة مناه  األعما  

لكونها سبنل الرشاد وهي ضالة املؤمن ، وباحلسـنات يبكـرم املـرء    

 ..يف دنناه وآخروه فهي أفضل الذخائر 

 اإلمــام  وقــصــرحية يف ،  الع نمــة لــذا وــأوي نعمــة العقــل            

 : الصادق 

أن يزيل من عبد نعمة كان أو  ما يغري منه  د اهللإذا أرا)            

( عقله

 

 . 

 :وهو مصداق وآلنة ما وقدهم ذكره            

وعزوي و اللي ما خلقت خلقا أعز علي منَ أؤيد من أحببته )            

( بَ

3

 . 

لكون العقل مرشد العلماء بشكل خاص ، والنا  بشكل            

إاّل العقالء ، ويكفي إن يفرِّق بني احلـ    عام ، فهي نعمة ال يعرفها

ويعمـل بـاحل  واحلـال  ، وبـه يبسـنهر      ، والبا ل ، واحلال  واحلـرام  

 .. كل شيء بقوميه 

                                                 
0
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ــنة   و             ــاة الشاص ــل احلن ــداداوهما ، ع ــل ، امت ــار والعق لالختب

 :   اإلمام الصادق قا والعامة ، حنث 

ل الر ـل يف جملـس واحـد فحدثـه يف     إذا أردت أن ختتل عق)              

، وإن صدقه فهو  ، فعن أنكره فهو عاقل خال  حديثَ أا ال يكون

( أك 

 

 . 

، واملوقــف  بــني الزمــان واملكــان بعلمنتــه اجمللــس جيمــُو              

، بني العقل والعقالننة ، والعالقة البنائنة بني الذات واآلخر جيمُ و

مستوى عقلي وعلمي ، وبني ا ـاورة  واستقراء ما حيمله اآلخر من 

 ..لعقالننة وموضوعنة اختبار اآلخر العقالننة وغري ا

لقـه ، بالعقـل ؛ األر    ومصداق التأيند اإلهلي لدَمْن أحبه من خ            

 مـن  وينتجـه  ر مـا يتضـمنه  يووطو اخلصبة بالعل  ، وقابلنة ونمنته

 .. ك  احلعارف وامل ر ثم 

  :  إلمام  عفر الصادقا قا و             

،  يا هشام إن اهلل وبارك ووعاىل بشر أهل العقل والفه  يف كتابـه  )

و  فنتبعـون أحسـنه أولئـَ    بشر عبادي الذين يستمعون الق:  فقا 

( ..ه  اهلل وأولئَ ه  أولوا األلباب االذين هد

 

 . 

ـ                ة يفوالبشرى اإلهلنة وتحق  حننما يبستثمر نعـ  اهلل املتمثل

اجلعل التكـويين بتمـام اسـتثماراوه ، لنعمـل اجلعـل التشـريعي       

ا ققة لإلنسان أنفُ و ود له  النف واألحكام ،التك اإلهلي أهام

 ..له ولغريه من البشر واملالوقات وأنفُ مكاسب ، يف الدننا 

وآلنـة   بـالعل  ،  وال يكون إاّل من خـال  معرفـة و ـود العقـل                

والتمننز واالختنار له بكل السبل الكفنلة للفه  ه ووفعناكحر

 ..يبقا  ؛ فه  السؤا  نصف اجلواب  وكما، واإلبداع واالبتكار 

                                                 
0
 . 030ص / المصدر نفسه  - 
2
 . 032ص / المصدر نفسه  - 



 36 

والتحسس والفه  يف معرفة سبل فتح آفـاق العلـوم مـن خـال                  

سواء كـان ن ريـًا أو جتريبنـًا أو    ، حننها يت  إوباع أحسنه ، العقل 

 ..استكشافنًا 

االسـتماع والـتفكري    الثقافـة ، ومنهـا ثفافـة    فاآللنة وبدأ مـن            

لنتبعوا أحسنه وعل  عل  من  والتمننز واالختنار العقالني ، والفه 

، وعاىل  ه  اهللهدا؛ وأروبة َمْن ، متقدمة  أمره  ، ويصلوا إىل مرحلة

 ..املستدامة ويتحق  بأنه  أولوا العقو  ، وه  أصحاب العقو  

والرتبـوي  ووواصاًل بـلام  ونمنـة ووطـوير املنحـ  التعل مـي                  

اإلمــام  هقالــووطــوير القــدرات ، نــرى مــا ، والتعلنمــي االســتنعابي 

  : الصادق 

( يفتح العقل كثرة الن ر يف العل  )

 

 

كثرة الن ـر يف  مما يتضمن فعنه فضاًل عن ما وقدهم ذكره ،             

واالهتمـام والدراسـة   راكنة ودقة الرؤيـا  العل  ، ونمنة للجوانب اإلد

 ..والتحلنل والتفكري 

والن ر يعين البصرية ، وبهذا يكون بالبصرية يف العل  ، فتح            

 ..آفاق العقل ومداركه عل  خفايا العل  

، التعلنمـي   -الرتبـوي   ، املـنه   يبعد  انب مـن هـذا األسـلوب   و            

 ..ه  البحث العلمي والدراسة والتدقن  وامتداداوه الواسعة يف من

ـ و           وهـو مـن   ، علـ  الـنفس الرتبـوي     مـن العلـوم هـو    همما يعاجل

 ..والرتبنة والتعلن  أسالنب التعزيز ، ا ق  لرتسنخ التعل  

ــ               ــي ،     واألعم ــتنعاب التحلنل ــنخ واالس ــ  الرتس ــه حيق من

وعملنـات   Cognitive Processesوحيق  العملنات اإلدراكنـة  

 Thinkingتضمن عل  نفس التفكري و يتال Thinkingالتفكري 

Psychology ؛ كـــالتفكري أســـالنب الـــتفكري كـــذلَ ، و

                                                 
0
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،   Criticalوالتفكري الناقـد  ،  Creative Thinkingاالبتكاري 

، الذي يفتح آفاقه لننري مناه  العلوم واملعارف ، والتفكري اإلبداعي 

..وأسالنب البحث فنها 

 

 

والرغبة الصادقة اجملردة والن ر ؛ ميثل االستنعاب أوضوعنة            

مـن  ؛ أـا يأخـذه   ، وبه يفـتح العقـل آفاقـه    اهلادفة التبحُّر يف العل  و

أو وضـُ  ، ملوضوع أو املشكلة لعال هـا  منح  التفكري عل  وف  ا

حلو  هلا ، أا يتطلبه من التفكري التحلنلي أو التفكري الناقـد أو  

 .إخل .. سي أو التفكري اإلبداعي التفكري احلد

ــتفكري             ــن ال ــواع م ــذه األن ــة ه ــه األ ، وونمن ــةل ــة الرتبوي  همن

 ..والبحث التعل  والتعلن   ، وخصوصًا يف جماالت والتعلنمنة

ووكاملنة التفكري االسرتاونجي حيقـ  التنمنـة والتطـوير              

صـًا يف عـان النـوم الـذي يتجـه      املستقبلي للعلوم واملعـارف ، وخصو 

 .. كري ورأ  املا  الفا  املعريف امل رأ باستثماراوه ب

ـ  أيضًا و             وير القـدرات واالسـتنعابات   بدوره حيق  ونمنـة ووط

واسعة ، ويف مقدمتها قدرات التفكري ؛ بالتحلنـل  موضوعنة  بآفاق

ــاق ال   ــويري ، واالوف ــي التن ــتقراء املنطق ــتدال  واالس ــي واالس تحلنل

كما هو بتعاقب األسئلة وإثاروها للوصـو  إىل مـا حيقـ     ، التعاقيب 

 ..الفكر الرائد املبدع 
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ومن هذا وغريه ، يكـون إثـارة الـتفكري بكثـرة الن ـر يف                 

العل  لنكون فتح اآلفـاق علـ  أسـس معرفنـة والـتعل  مـن خـال         

 كريوالـتف  معرفة كنفنة التعل  والوصو  إىل مـا يـؤدي للفكـر   

 ..االقتصار عل  التفكري املستهلَ  ولنس، املنت  

 الن ـر والـتمعن بكثـرة الن ـر ،     والفكر املنت  ال حيققه إاّل          

املـبين علـ  أسـس مهـارة الـتفكري العلمـي التنـويري والتقننمــي        

 .. االبتكاري والتقوميي املبدع

ـ                  فـتح  وبكثرة الن ر يف العلـ  ؛ كتعزيـز وحتلنـل ، حيق

وما َرَسـت  ، آفاق الكلمة ودالالوها عل  مد التاريخ ووطورها الداللي 

 ..ملعاصر هلا عل  املعن  واملضامني ا

وأبعد منه ما أخذ به عل  النفس ، كما هـو علنـه مصـطلح ؛                

منطلـ   ،  Meaning Psychologyسنكولو نة املعن  أو الداللة 

وحمتواها املن ور وغري املن ـور ؛   من اوساع جما  استادام الكلمة ،

الننة واملغزى ، وما ختتلف ن ريـات املعنـ  عـن بعضـها الـبع  ،      ب

واملشاكل املتعلقة بعل  النفس ودور حو  املغزى دون الننة ، وبهـذا  

يدور اجلد  الرئنسي بـني مـن يعـدون املعنـ  مسـألة إدراكنـة يف       

.األصل ، وبني َمْن يعدونه مسالة انفعالنة أواًل 

 

 

وما يلعبه كجانب مـؤثر ، هـو ن ـرة     ، وأهمنته يف هذا اجملا            

والقائلــة بــأنه  Stimulus- Response Viewاالســتجابة  -امُلنبِّـه  

ال واهر السنكولو نة ميكن وصفها عل  حنـٍو كـافو وبصـورة    

.وامة استنادًا إىل  ريف املنبِّه واالستجابة وعل  أساسهما 
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ه كان فاعلنة الن ر للعل  واالستمرار علنـه لنكشـف   ومن             

، بتطـور ومنـو األفكـار ومـا ولعبـه التعزيـزات يف الفهـ  املتواصــل        

إلنسـاننة ، لنكـون الفـتح العلمـي اجلديـد      ووبلورها يف العقـو  ا 

 ..الواسعة آفاقه و

 : ( علنه السالم)اإلمام الصادق وقا          

، فـال  كالسـائر علـ  غـري  ريـ        بصـرية العامل عل  غـري )          

(  وزيده سرعة السري إال بعدًا

 

. 

، وما أع   العمل والبصرية ، حننما جيمعهما العقل والدرايـة          

ــذ  ــ  بالتنفن ــالي األداء –لتنطل ــومة  الع ــط املرس ــ  اخلط ــ  وف  ، عل

 ..وصو  إىل األهداف لل
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 املبحث الرابع
 السلطات واالستشارة

 

ي هر يف هذا املبحث وداخل وفاعلنـة السـلطات ، ومـا وتطلبـه                

األنشطة السناسنة واالقتصادية واال تماعنة والرتبوية من االجتـاه  

مـا يبزمـُ   ثـ  اخلـو  يف غمـار    ، حنو أفضل ما مطلوب باالستشارة 

 ..القنام به والتاطنط له 

وف  ما ورد عل  و لذا سنكون يف هذا املبحث وأا يسُ البحث           

 : يف أقوا  اإلمام الصادق 

 . وانب من السلطات التشريعنة والقضائنة والتنفنذية : أواًل 

 . االستشارة وأهمنتها لإلدارة واألعما : ثاننًا 

 

 جوانب من السلطات : أواًل 
 التشريعية والقضائية والتنفيذية

  

نـة بشـكلها الواســُ أو   ولنبـدأ ممـا يـرى هـوبز ؛ مـن أنه الرتب                  

 هي اليت وشـكل شاصـنة  ؛  Socializationاال تماعنة  ةالتنشئ

يف اجملتمـُ السناسـي أو دون    اإلنسان ، حبنث وصبح صاحلة للحناة

 ..ذلَ 
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: وتمثل، فعنها ( روبرت ماكنفر ) أمها السلطة عند             

 

 

ماعـــة األوىل يف الســـلطة السناســـنة ، وودعمـــه داخـــل اجل           

، ويف بدايـة ظهـور الدولـة ،    ( بالدولة ) كون ما وسم  اإلنساننة لت

حتقن  األمن واالستقرار ، لذا مساهـا فقهـاء    وتمثل يفهلا مهام  برىت

والصـراع  كان التحو  من االضطراب  القانون بالدولة احلارسة ، وبه

 ..، إىل التن ن  السناسي  والفوض 

كما يف مؤسسات اجملتمُ ، اال تماعنة والثاننة يف السلطة             

النقابــة واجلمعنــات واملؤسســات الديننــة والرتبويــة  املتمثلــة يف ؛ 

 ..وحت  األسرة 

  : ويفرق  اك ماريتان بني            

  السلطةAuthority  أو أمـره    احل  يف وو ـه اآلخـرين  وهلا

 ..يف االستماع والطاعة 

  والقوةPower  ـ بوسا تها ل اآلخـرين علـ    وستطنُ أن جت

 .. اعتها 

والسلطة وتطلب قوة ، والقوة بال سلطة ظل  واستبداد ، وبـذا              

فعنه السلطة وعين احل  ، وفقهـاء القـانون يـذهبون إىل أنه األركـان     

 ..هي ؛ اإلقلن  والشعب والسلطة  األساسنة لقنام الدولة

ــون و            ــنة وك ــة السناس ــة األن م ــكا  ، دراس ــة  ألش ممارس

والفلسـفة القائمـة وراء ولـَ األشـكا      ، وأهداف وغايات السلطة 

ــ   ــل نفس ــ  عوام ــلطة عل ــاد الس ــات ، واعتم ــة والغاي نة وا تماعن

.. واقتصادية ووارخينة

 

 

تاطـ     احلنـاة ، وي نن يلذا البده من قانون يتطلبه أيِّ ن ام لت           

 ..بها حالة الصراعات والفوض  
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واوبـاع   قنـادي وأوامـر و اعـة    حيتاج إىل، بنعة التن ن  وبط            

أو النـا  ، ووـؤدي   اجلماعـة   أو وتبُ أوامرهـا سلطة من مة ختضُ و

وأسـس   علـ  وفـ  قواعـد   ، لنصبح اجملتمُ السناسي مـن    مهامها 

  ..معلومة وحمددة  ومبادئ

هنا ي هر مسـتوى التمـايز السناسـي ا ـدد     بشكل عام ، و            

 ؛ فئة حاكمة وفئة حمكومة ، فاحلاكمة وتوىل السـلطة  لفئتني

مـا  ووصدر القرارات واألوامر ، والفئة ا كومـة  وختطط السناسنة 

 ..علنها إاّل الطاعة والتنفنذ 

ــلطة الس             ــر الس ــه و ه ــنادة وب ــة بالس ــة ، املتمثل ــنة للدول  ناس

ا علـ   ووسمو ووفر  نفسـه ، ال ختضُ ألحد ، اليت وسلطتها العلنا 

الـذي  حـدود وضـمانات السـلطة ،    ، اجلمنُ ، ومؤشر ما وقف عندها 

اسـتبدادي أو دميقرا ـي    يكون ن، كأيتضح فنه شكل الن ام 

..وما شاكله 

 

 

وهنا يبدأ مستوى ومؤشرات االسـتبداد والطغنـان مـن عدمـه ،                

و بنعـة احلكـ  ، لبنـاء    ، لنأخذ منهجه ومـدى سـعته يف السـلطة    

 ..بني احلاك  وا كوم وشكل وأنواع السلطات العالقة 

أدق ما نستقنه يف هذا اجملا  ، أا حيمله من عمـ  إنسـاني   و           

 :  الصادق  اإلمام هيقولما ... شامل لبناء سناسة الدولة 

( ، والعلماء حكام عل  امللوك النا  امللوك حكام عل ) 

 

 

وشـكل  املبحـث األو  ، فـعن    يف استكماال ملا وقدهم ذكـره و           

ــفنة ، و ــورة الفلس ــص   الص ــا  التاص ــ  أس ــة عل ــاء الدول ــبل بن س

الكائنـة   الثالثـة الرئنسـنة  عل  املستويات والعمل ووقسن  املهام 

 ..العلماء وامللوك والنا  ؛ واملتمثلة يف 
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وفلسـفته  ا يتضمنه القو  املبارك املتقـدِّم ، بأبعـاده   مموبهذا             

علنه كون السناسة وإدارة  الدولة ، وما و ، شكل ووو ههومنهجه 

اخلار ــة التن نمنــة واهلنكــل التن نمــي العــام للدولــة ، املــواىي 

 ..واملتكامل للدلنل التن نمي العام للدولة ومسريوها 

 ؛ يعـين هنـاك   ما يكون العلماء حكام علـ  امللـوك  فحنن              

ـ  مستوى حلك  الكفاءات  ور باالستشـارة والتو نـه   ، ووسـنري األم

وبـه يكـون أعلـ  مـن     ، والتقنن  الوظنفي والتقوي  األدائي العام 

م بشكل عام ، حتديد التكالنف واألحكام مستوى امللوك ، للقنا

 .وما كامل ذلَ  ..واحلقوق والوا بات 

استقاللنة يف السـلطة التشـريعنة والقضـائنة    وو هر منها ،              

رأسـها الشـاص القنـادي ، وقـد يشـمل ذلـَ        وعلـ  املو هة للدولة 

 ..الرتبنة والتعلن  من ومة  متطلبات

ــلطة                ــاك س ــين هن ــا  ، يع ــ  الن ــام عل ــ  حك ــوك فه ــا املل أمه

ونفنذية وقوم بعدارة الدولة وسناساوها املاتلفـة واملاططـة لتنفنـذ    

 منها ما وكـون كل أمورها السناسنة وعالقات الدولة ؛ الو ننة ، و

إخل .. األنشطة اال تماعنة واالقتصادية والرتبوية والتعلنمنة علنه 

ما وتجه إىل ما بعد احلـدود ، لتـن   عالقاوهـا مـُ الـدو       ومن  هة ، 

األخرى عل  أسس حمـددة ، وون ـن  جمريـات العالقـات واألنشـطة      

 .. الدولنة

وبه يكون دستور الدولة مبين علـ  اسـتقاللنة وختصصـنة                

كاملنة أنواع السلطات ؛ التشـريعنة والقضـائنة والتنفنذيـة ،    وو

ــص    ــالحنات وختص ــؤولنات وص ــن مس ــا م ــن خالهل ــعب م ــا يتش وم

وصف ووصنف و: ما يت  وضعه من عل  وف  العمل و املهام ووقسن 

ومواصفات شاغل الوظنفة املتوافرة للدولة ، الـيت وبـدأ مـن    ، وظنفي 

، لنكـون  اوهـا ومسـؤولناوها   ، بوا بأعل  سـلطة للدولـة إىل أدنـاه    

 ..بشكل دقن  وعاد  احلساب ون ام اجلزاء بالثواب والعقاب 
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ــون            ــن أن يك ــ  وميك ــة ؛  عل ــة خاص ــكل وهرمن ــ  ش وف

ــي   ــرم سناس ــرأ  ه ــعة   –ك ــدة واس ــامللوك ، وقاع ــل ب إداري متمث

وكامل امتدادات هرمنة مستقلة وداعمـة  منهما متمثلة بالنا  ، و

 احلقنقنـة  ؛ الشاصنة( العلماء ) ننه مصطلح ل ما يعمتمثله بك

وها امؤسسات ، اليت وكون سـلط الشاصنة املعنوية كوأفراد ، ك

 ..أستوى حكام عل  امللوك البنائنة 

وهو أرق  ما يكون كقوة داعمة حلمايـة الدولـة والعلمـاء               

، والنا  ، أا حتققه من حاكمنة ون نمنـة علـ  امللـوك    وامللوك 

 ..، حنث يتطلب ذلَ قنام العد  واملساواة منه و

ينبُ من كون عل  السناسة هو علـ  السـلطة أو علـ     منه ما و          

 ..دراسة السلطة بعمومنتها وأي كان اجتاهها 

وميكن وبنـان ذلـَ علـ  أسـا  فلسـفة وإسـرتاونجنة بنـاء                  

 :السلطات واحلاكمنة ، باملاطط اآلوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي اإلسرتاونجي للسلطاتتكاملفلسفة البناء اليبني (  1  )خمطط 

 العلوم واملعارف واحلكمة

 
 العلماء

 امللوك

 النا 

 

 التشريعنة والقضائنة

 التنفنذية

 سلطاتال



 45 

البنائنة ودعمًا هلذا التو ُّه يف السناسة والسنادة واحلاكمنة            

:  ولهعن ىيد الشحام قالتن نمنة وأاتلف املستويات ، نرى ما روى 

 : يقو   مسعت الصادق  عفر بن حممد 

لنا  فعد  وفتح بابه ورفُ سـرته ون ـر   من ووىل أمرا من أمور ا)           

و ـله أن يـؤمن روعتـه يـوم      يف أمور النا  كان حقا علـ  اهلل عـزه  

(القنامة ، ويدخله اجلنة 

 

 . 

والعد  يكامل مسرية السـلطات ، وهـو أسـا  امللـَ وقوامـه                

 ..لدولة ، والطمأنننة للنا  يف ا ، واستتباب األمن واألمانوهنبته 

التوليي عل   ، حساسنة ومسؤولنة النص املبارك مما يتضمنهو          

 وبعات ما يرتوب علـ  احلقوق ، و متطلبات كاية ، ومنهأمور النا  

 .. داء الوظنفي ؛ دننويًا وأخرويًااأل

وإلغــاء احُلجــب بــني  واملســاواة ، مــن نشــر العــد  ومــا يتو ــب           

علـ   الن ر يف أمور النا  ما يتطلبه من و، النا  واحلكام وامللوك 

االجتاهــات املاديــة  أاتلــف، وفــ  هــذه العدالــة وقضــاء حا ــاوه   

 ..واملعنوية 

وهو املنه  األعم  من الدميقرا نة وأقرانهـا ، أـا حيملـه هـذا               

املنه  من العد  ومتطلبات الباب املفتوح ملتابعة أمور النا  ، ومراعاة 

 ..متويه وال وزينف ، بال حقوقه  ، أواًل بأو  

املتولي علـ  أمـور النـا     أا أقامه  وعاىل ، اهلل رض وحوافزه ،            

 ، فنكون األمـان  وواىنهاالعد  وإعادة األمور إىل نصابها ومن إحقاق 

ر النفسـي  االسـتقرا ضـمان  ما يتعل  بمنه و، له  األخروي –الدننوي 

ايـة الدولـة وأمورهـا ،    الطوعنة حلم النا  روحوحب النا  له ، وبناء 

واستتباب أمنها ، بكل أشكاله ، ومنـه األمـن اال تمـاعي واألمـن     

 .. االقتصادي 
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 شارة وأهميتها لإلدارة واألعمالاالست: ثانيًا 
 

وضــمن  اووكـاماًل مــُ السـلطات ، ي هــر مــا يـدخل ضــمنه               

، أال وهـو  احلنـاة املاتلفـة    ووفاصـنل  مفاصـل أنشطتها ومهامهـا ، و 

له األهمنة البالغة إلرشاد اإلدارة وأصـحاب  اجلانب االستشاري ، الذي 

 ..األعما  واألنشطة املاتلفة 

ما يسـب   هو و، عل  املستوى الفردي حت   حبنثناوه يدخل بل           

أو أي نشــاا ، وذلــَ باالستشــارة حنــو القنــام بعمــل مــا  اخلطــوات

 ..ونسب جناحه ومكاسبه  ضاح شكل العملالو

ــة ،                 ــري الرمسن ــارة غ ــة واالستش ــارة الرمسن ــاك االستش وهن

االستشارة البسنطة ، واالستشارة التاصصنة  واالستشارة املعقدة و

 ..وهكذا .. واالستشارة العامة وعري التاصصنة 

وبطبنعة احلا  يتفاوت سعة وقوة و هـة االستشـارة ، كـأن                

عرفة والتجربة يف جمـا  مـا ؛   يكونوا أشااص هل  من احلكمة وامل

أو .. كاجلوانــب االقتصــادية واال تماعنــة وسناســنة ووربويــة     

 يكونوا مؤسسات متاصصة يف جما  أو  انـب معـني وستشـريه    

 .. هات رمسنة أو غري رمسنة 

،  املشروع أو النشاا أو العملكون االستشارة من داخل وقد و            

من داخل الدولة أو من ، و ين واأل نيب أو من خارج املشروع بشقنه الو

 ..خار ها أ أو إشرتاكهما معًا 

، علـ  الـرغ  مـن كونهـا غـري ملزمـة        والبده من االستشـارة               

 :  اإلمام  عفر بن حممهد الصادق ولنبدأ من قو   ..التنفنذ 

( من مشبورة امرؤلن يهُلَ ) 
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 بـالرأي  ووعـاون  و  واخلـلات ، يف العق فاالستشارة مشاركة            

  منه  أو  ري  لتحقن  قبل اإلقدام عل  عمل ما ، للوصو  إىل أسل

 ..ة حمتوى ما مرسوم أو ما خمطط له دقالنجاح ب

ــداني أو                  ــب املن ــدخل اجلان ــري لن ــب الن  ــدى اجلان ــد يتع وق

ــنابنة    ــذلَ االنس ــ  ب ــاة ، وحتق ــاحي احلن ــل من ــي يف ك التطبنق

وبتوفن  العوامل املاتلفة ، والتعامل بانفتـاح   ، الفعالنةوالتضامن و

ضـعف يف  واالحتنـاا مـن  انـب ال   ، وف  ما متتلكه من قـوة  عل  

 ..البنئة الداخلنة للنشاا 

ـ  ومنه               التعامل مُ البنئة اخلار نة املتوافر فنها الفرص وعوائ

 ..التحديات واملاا ر والتهديدات 

ة لالستشارة فعنها وسـتمد أهمنتهـا مـن عمـ  اخلـلة      والعود            

واملؤهالت والرغبات والقـدرات الـيت ميتلكهـا الشـاص املستشـار ؛      

سواء كـان شـاص حقنقـي متمثـل بـاألفراد ، أو شـاص معنـوي        

 ..متمثل باملؤسسات أو املراكز االستشارية 

             ُ  واالستشارة أن ور عام ؛ استكشاف يسب  وقد يتزامن مـ

ــنلها      ــل وفاص ــا  ، بك ــار األعم ــو  يف غم ــط واخل ــُ اخلط وض

وفـ   الطاقـات البشـرية علـ     ما وسـه  فنهـا   و، املكاننة والزماننة 

التواىن بني املتطلبات املادية واملعنوية وما متوافر لدى القائمني عل  

ولــَ األعمــا  و بنعتهــا ومهامهــا اإلنتا نــة مــن الســلُ واخلــدمات 

 ..واملعلومات 

مشروع لذا أصبح داخل كل وألهمنة االستشارة واملستشار ،             

 ..، هنئة استشارية وسلطة ونفنذية نشاا أو 

ومستوى ومكانة اهلنئة االستشارية ونبُ من الفه  احلقنقي             

فادة منها ، سـواء كانـت   ستسبل اإلمعرفة و، واحلا ة الضرورية هلا 

 ..راكهما معًا أو من خار ه أو إش من داخل النشاا
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وعل  الرغ  من عدم فر  مـا وتبنـاه مـن رأي ، لكنهـا وو ِّـه                 

املعين باألمر باجتاه االسـتئنا  بـالرأي السـديد ، واختنـار مـا يالئـ        

 ..وما متوافر من إمكاننات  املوقف أو العمل والقدرات واحلا ات

تشـارة ؛ يأخـذ   االس ويف حالة مـا خيـالف القـو  املبـارك بعـدم                

، ما يفرىه االستبداد بالرأي وعدم االستشارة اهلالك جمراه عن  ري  

 :، ويكون وباخلصوص يف القضايا اإلسرتاونجنة أو املصريية 

 بنعة اهلالك بشري من خـال  املاـا ر الـيت ميـر بهـا ، ومـا        -

 ..يتعر  اإلنسان إىل املوت أو اإلعاقة املؤقتة أو الدائمة 

ادي يتعل  إمها أـواد من ـورة كـاأل هزة     بنعة اهلالك م -

واآلالت وما إلنها ، أو صخسارة رؤو  األموا  ، وقد ينجـر ذلـَ   

 ..عل  اجملتمُ ومستقبله وفرص العمل 

 بنعة اهلالك غـري مـادي أو نفسـي ، التـأثري نفسـنًا علـ         -

أصحاب العالقة ، آننًا أو مستقبلنا ، وقـد متتـد آثـاره علـ      

 ..املدى البعند 

ومــن هــذا وغــريه ، لــن يهلــَ الشــاص مــن املشــورة الفعلنــة              

الصادرة من الشاص املناسب واملوثوق بـه وصـاحب اخلـل والدرايـة ،     

وإمنا إذا  رأ أي  ارئ فنكون من  رهاء عدم استثمار املشورة بو هها 

املناسب أو الصحنح ، أو عدم ووافر وموائمة ال روف ، أو مـا يطـرأ مـن    

 ..ال ميكن التحك  بها ظروف  ارئة 

، عملنــة االستشــارة النشــاا ووصــف حتديــد هــذا كــان وب            

ص ِّلذا يبشا ..لوب استشاروه ، أمر ضروري ومواصفات الشاص املط

  :بالقو   ذلَ  اإلمام الصادق

، فعنههب ال يـأمرب إاّل صخـري وإيهـاك      ا  الورعالر استشر العاقل من)             

( فعنه مباالفة الورع العاقل مفسدة يف الدهين والدُّننا واخلالفب

 

 . 
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ــة             ــون والدق ــا وك ــد هن ــد حتدي ــارة  عن ــرتاونجنة االستش إس

 ..منة عواقبها الدننوية واألخروية تضو دواها امل

الن ر ألبعـد مـن الـربح     وهو دلنل عل  متطلبات االستشارة ،             

 ..ألثر الذي يعقب النشاا أو العمل وا واخلسارة ، فضاًل عن األمد

وذلَ عن  ري  املؤهـل  ، يشمل آثاره غري املدركة باحلوا  و           

ملثـل هـذه امللكـات واإلمكاننـات واملعـارف واحلكمـة والتجربــة       

يف واخللة ، واملتمثلة بالشاص العاقل الورع الذي يضُ كل شيء 

نسـاني الشـامل ،   ويضُ كل أدواوـه يف خدمـة الببعـد اإل   ، موضعه 

وما يتعلـ  بـه مـن     ومستقبله ، اإلنسانحمتوى من لكل ما يعننه 

 ..املاديات وغري املاديات 

وبــني املنــافُ واملضــار واألمانــة ملوضــوع االستشــارة وشــاص              

 :  اإلمام  عفر الصادق  يقو  ، وامتدادًا له املستشار واملستشري ،

وإاّل  ، وكون إاّل حبدودها فمن عرفهـا حبـدودها  إنه املشورة ال )            

ــا  ــن منفعته ــري أكثــر م ــ  املستش ــا أن  كانــت مضــروها عل ، فأوههل

،  ، والثاننــة أن يكــون حــرهًا متــديهنًا يكــون الــذي يشــاوره عــاقاًل

، والرابعة أن وطلعه علـ  سـرهك    والثالثة أن يكون صديقًا مواخنًا

لَ و يكتمه فعنهـه  فنكون علمه به كعلمَ بنفسَ ث َّ يسرت ذ

إذا كان عاقاًل انتفعت أشوروه وإذا كان حرهًا متديهنًا  هد نفسـه  

يف النصنحة لَ وإذا كان صديقًا مواخنًا كت  سـرَّك إذا أ لعتـه   

    َ متـت املشـورة وكملـت    ؛  عل  سرهك فكـان علمـه بـه كعلمـ

( النصنحة

 

 . 

وهـا ومـا   بوصـف املشـورة ذا   : تعلـ  ، مـا ي فمن حـدود املشـورة              

وتطلبه من خـلات ومـؤهالت وقـدرات وقـوة الشاصـنة ومـا إلنهـا ،        

واملواصفات اليت وتعل  بالشاصـنة احلقنقنـة لشـاغل هـذه املهمـة      
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اخلطرة واملتمثلة بالفرد ، أو الشاصنة املعنوية املتمثلة باملؤسسة أو 

اهلنئـــة االستشـــارية املتاصصـــة ، و بنعـــة االستشـــارة باجتـــاه 

ل التاصصـــي ، فهنـــاك استشـــارة إداريـــة أو املشـــكلة أو العمـــ

اقتصادية أو ا تماعنة أو جتاريـة أو  بنـة أو صـحنة أو نفسـنة أو     

 .وهكذا .. سناسنة أو قانوننة 

املتمثلـة ؛ بطبنعـة    ةمعرفة حدود املشورة أحاورها الرئنسـن و           

املشــورة الوظنفنــة كوظنفــة ، ووظنفــة املشــورة ذاوهــا ، وبــاملوارد 

ة املؤهلة هلذه الوظنفة ، سواء كانت رمسنـة أو شـبه أو غـري    البشري

 ..عة ختصص ولَ املشورة املطلوبة نالرمسنة ، وبطب

وأقتض  دقة معايري حدود املشورة و هة االستشارة ، يتحدد            

مستوى النفُ أا فنه النفُ الزماني واملكاني ، فربه مشورة ال وـأوي  

وفــ  علــ  مشــورة وتحقــ  منافعهــا   يف موقعهــا وأوانهــا ، ورب  

إســرتاونجنة  ويلــة األمــد ، أو بتكتنــَ قصــري األمــد ، أو يتــبني  

جناحها بشـكل مرحلـي أو وكـاملي ، وبـذلَ وقـف عنـد حـدود        

 .مضارها ونفعها وانعكاساوها عل  املستشري 

 : مؤشرات ومعايري اختنار املستشار  وبهذا يضُ       

عاقاًل ، وفلسفة ذلَ إذا كان  عاقاًلأن يكون الذي يشاوره  : أوههلا

 .. انتفعت أشوروه

إذا كان حرهًا متـديهنًا  فلسفة ذلَ و،  أن يكون حرهًا متديهنًا : الثاننة

 ..  هد نفسه يف النصنحة لَ

سواء كان عل  مسـتوى أفـراد   ،  أن يكون صديقًا مواخنًا : الثالثة

  سـرَّك إذا  إذا كان صديقًا مواخنًا كتفلسفته وأو دو  صديقة ، 

 .أ لعته عل  سرهك 

أن وطلعه عل  سرهك فنكون علمه به كعلمَ بنفسَ  : الرابعة

علـ    فعذا كـان عل  األعداء واملنافسني ، ث َّ يسرت ذلَ و يكتمه 
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، وكان االنتفاع منها ، أمـا   متت املشورة وكملت النصنحة، وفقها 

 ..إذا كان صخالف ذلَ ، حتق  الضرر 

اختنار  هة املشـورة  ، هو دقة  فضل منح  يف هذا االجتاهوورى أ           

 مـن  ملـه داء بهذه اآلراء السـديدة ، لدمـا حت  ، واالهتالفضل  واملناسبة 

 اإلمـام ب املسـتدام ، املتمثـل  عطائـه  ، ورشـاده الزاخـر   نقاوة الفكر و

العلويـة ،   -لدوحـة ا مديـة   من سلسـلة ا القادم   الصادق  عفر

 كامـل ، الناشـد  دستور احلناة املت ، ن الكري القرآ سرتشد بهديامل

 .. ما يبننه من السعادونيوكامل ، ومنه حلناة أمس  أكاسبه 

 يقـو   صدقها عل  مستوى األخوة ،وعندما حتدد االستشارة و           

  : 

من استشار أخاه فل  ميحضه حم  الرأي سلبه الّله عزه و له )              

( رأيه

 

 . 

، فعنه دلنل عل  مدى إخالصه خيلصه إخالص الرأي عندما و             

للمبادئ اليت حيملها ، وصـدقه مـُ اهلل وعـاىل ، وصـدقه مـُ الـذات       

 ..والضمري اإلنساني الذي حيمله 

النقي من كل شـوائب الفكـر    ، الصدق اخلالصالبده من لذا              

مـن الصـدق اهلـادف     الدقة النابعـة الوصو  إىل مستوى ه ، واوواحنراف

واسـُ  النفذ ، الذي يبعد امل املتجه باإلخالص للرأي الشايفواملدرو  ، و

شكلة واالسرتشاد امللالستشارة واإل ابة الصادقة والشافنة لعالج 

، أـا فنـه مـا حيملـه مـن وو هـات       واالستئنا  بالرأي والرأي اآلخـر  

 ..املشورة ومقومات  ودة 

رة وصـدق الـرأي   أهمنـة االستشـا  ب لصـادق  وو هه اإلمـام ا              

 ..املر  النفسي والسلوك املنحرف و ولوث الفكر : وخالصه من
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 الرتويضنة وبدأ من الفـرد ، ومـا ميكنـه مـن وغزيـز     والبداية             

 .. وموضوعنتهثقافة إبداء الرأي االستشاري 

ل نقطـة وأمـل   ثا مت، إاّل إنه ةغري ملِزم ورغ  كون االستشارة            

النتـائ   وأ ـود  واختنـار وانطـالق أـنه  يـؤدي إىل أفضـل      ومتننز 

وانعكاساوها املستقبلنة علـ  كـل االجتاهـات املن ـورة     ، اآلننة 

 ..خلها املادي وفاعلنة احلوا  فنها اوغري املن ورة ، بتد

حبرمة إبداء الرأي االستشاري  ؛ اإلسالمي وفنها ي هر رأي الفقه          

 ..متحنص ونقاوة وصدق الننة  بدون

حـل  حننما يستشـري األخ يف اإلسـالم  أخـاه ملسـاعدوه علـ       و           

سـالمة  إبـداء  البد من أو اإلقدام عل  عمل معني ، ، مشكلة معننة 

 ..الرأي والتو نه املناسب 

إىل العقوبـة اإلهلنـة   ، صدق الـرأي  حت  يصل األمر الرادع لعدم           

بـه ،   ة الشاص بـني اجملتمـُ ، فنكـون غـري موثـوق     يف سلب و اه

 ..لتضلنله اآلخرين من أخووه 

لئال يتسُ ، ة ادععقوبة نفسنة ا تماعنة ر يتضمن مما وهو           

 وعالقاوــه ووو هاوــهفنبربــَ اجملتمــُ  ، لتضــلنلالغــ  واخلــداع وا

 ..اإلنساننة 

ألبعـاد األخـرى   وال يقف عند هذا احلـد ، بـل قـد ينجـر علـ  ا                 

التجـــاري االئتمــان  كالبعــد االقتصــادي والتعامـــل األخالقــي و   

وأخالقنات العمل ، كما هو علنه ىعزعة الثقة بالشـاص املضـلل   

املاادع وغري اخلالص يف صدقه مُ النفس واآلخر ، وباألسا   ، برأيه

 ومؤثراوـه  فنأخـذ منحـاه  ، صخالص الننـة   واملنطل  الصدق مُ اهلل 

 .. ةاألخروي – ةالدننوي

وبذات الوقت يكون سالمة الرأي املبين عل  اخللة واملـؤهالت             

ما مطلوب ، حيق  االجتاه الصحنح وسالمة سوي الـنفس ،   حبسبو
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الفكـر  قـوي   سـلوكي نـابُ ومتكامـل مـُ      –وهو عالج نفسي 

 ..ثمر واإلنساني النبنل واحلضاري امل

ــد            ــو يول ــم  وه ــفء يف مض ــل ك ــكله  ن ــه ، ونه وش ووأهنل

للمستقبل يف بناء شاصنته القوية الصـادقة مـُ الـنفس واآلخـر ،     

 .. وبروح التعاون وا بة والوحدة والسالم 

نـابُ  ، واهتمام الدين اإلسالمي يف صدق الرأي وصدق املشورة             

من صدق اإلنسـاننة وعواقبهـا النبنلـة املؤديـة النعكاسـات ختـدم       

إسـرتاونجنة وربويـة   مُ واألنشطة املاتلفـة الـيت متثـل    الفرد واجملت

 ..صادقة ونافعة 

فضاًل عـن اجلانـب اال تمـاعي ومـا وبننـه مـن ائتمـان وثقـة                    

 .. ومتاسَ ومودة ا تماعنة خالصة

وكـذلَ مـا ولعبـه االستشــارة يف اجلانـب االقتصـادي ومنــه                 

ـ   كاية األنشطة االقتصـادية الـيت متثـل أو    تقرار اًل وأخـريًا نفـُ واس

 ..دخل الفرد والدخل الو ين 

أو عـن  هـل ، وـدمر    فقد وكون استشـارة خا ئـة أو مغرضـة              

 ..مشاريُ واقتصاديات بلدان 

، كما نشهده يف عان النـوم الـيت وتبنـ  املصـاحل السناسـنة                 

سـاننة  ووتبن  فلسفة الغايـة وـلر الوسـنلة ، وال وتبنـ  صـدق اإلن     

ونببل مشاعرها ووطلعاوها املستقبلنة لغـد مثمـر بالتعـاون املتبـاد      

 .. للوصو  إىل خط األمان التضامين و
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 املبحث اخلامس
 العمل 

 وأبعاده االقتصادية واالجتماعية والرتبوية
 

مــن حــد عــاده املتعــددة واملتداخلــة ، وهــو واأب Workللعمــل              

، لــيت وتكــون بتفاصــنلها التقلنديــة واحلديثــة اوامــل اإلنتــاج ، ع

 .، األر  ورأ  املا  والتن ن   فضاًل عن العمل

سـ  إىل  والعمل أن وره االقتصادي حيق  دخل للفرد ، لننق           

 .استهالك وادخار واستثمار 

ويدخل الـدخل ضـمن جمـاالت ا تماعنـة فنحقـ  وكـوين                   

ــ  كرامت  ــة علـ ــرة وا اف ـ ــورة  أسـ ــا املن ـ ــة حا اوهـ ــا وولبنـ هـ

ــريا ملن ــو  ــلعنة ، وغ ــات اخلدمنــة ، ركاملنتو ــات الس ة كاملنتو 

 ..اإلمكاننات ، وما وقتضنه احلا ة وف  عل  إلشباعها 

يتباد  األدوار مُ اجلانب اال تماعي ، فعنه املستوى الرتبوي أما            

وأثرهـا علـ     الفكـر ،  – واالقتصادي واألخالقي ، لبناء الشاصـنة 

 ..النفس والسلوك 

 :  إلمام الصادق ولذا يبدأ البناء من الطفولة ، حنث بقو  ا           

(علنَ باألحداث فعنهه  أسرع إىل كله اخلري ) 
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وبطبنعــة احلــا  ذلــَ يــؤثر علــ  مســتقبل العمــل وســلوك            

 . العمالة ويلعب الدور الكبري فنه عل  انتهاج اخلري أو خالفه

املـنه  الرتبـوي و ناحنـه الـتعل      قـوي    ومن  هـة أخـرى ، فـعن              

، ووواصل مواكبة كل وطور ومنو عمري وعقلـي ، ومـا   والتعلن  

يعقبه من ووسُ يف املدارك ، البده له من خطـط وتوافـ  للتعامـل مـُ     

شرحية عمرية ، ولكـل شـرحية عمريـة خصائصـها ومتطلباوهـا      

 ..ا ، مُ مراعاة ما يتطلبه العصر نعاباوهالرتبوية امللبنهة الست

فــالعمر ضــمن فئــة الطفولــة هلــا انــدفاعاوها وحا اوهــا ورؤاهــا           

 ..عن فئة الشباب والكهولة  ملاتلفاووو هاوها وأعماهلا 

ــه             ــذا فنو ِّ ــه   ل ــط ل ــوي املاط ــنه  الرتب ــادرة يف امل ، إىل املب

لنكون هل  الفكـر الـواقي    ،كل عل  وف  فئته العمرية ووعلن  

ما لـنس لـه صـلة    ، واالجنراف صوب ولوث أفكاره  االحنراف و؛ من 

ــدين   ــفة ال ــده  بفلس ــاة ، وعن ــل واحلن ــوا والعم ــاره  بينقلب أفك

 .. نط بهـ  وا  عل  أنفسه  وهروطيهدد صخبشكل وسلوكناوه  

 :   اإلمام الصادق  يقوبهذا و

إمها عاملـًا  :  به منك  إاّل غاديًا يف حالنيلست ُاحبه أن أرى الشها)            

، فعن فرها ضنهُ ، فعن ضنهُ أث  ، وإن أث   أو متعّلمًا فعن ن يفعل فرها

(سكن النهار واّلذي بعث حممهدًا باحل ه 

 

 . 

مهمة ، وفكرية ونفسنة وسلوكنة والشباب مرحلة عمرية            

 ..والتغنري ية والقوة ك والنشاا واإلرادة واحلنواوتصف بذروة احلر

لذا يتو ب استثمارها ضمن ما يكون علنه الشـاب مـن حالـة              

يتجه للـتعل   و، أو ، وهو املنت  العان يأخذ بعلمه مكانة  ، كونه

، وهـو يف مرحلـة املسـتهلَ و الـب     املـتعل   لنأخذ بسـعنه مكانـة   

 ..واملعارف االستزادة من العلوم 
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، ومنهمـا وكامـل دورة    العم  اإلسرتاونجي؛ تعل  والعان وامل           

منهمـا يكـون   الريـادي ، وأمـنه  املسـتدام ، و   مسـتقبل األمـة   حناة 

 ..احلضاري و العلمي واملعريف التواصل

ــون             ــةلك ــاة  دينامن ــعوب  -احلن ــات و، الش ــدو وو ه ــاء ال  بن

ومستقبلها وعتمـد علـ  فئـة الشـباب ووطلعـاوه  لتحقنـ  ذاوهـ         

ـ  ةلذات اجلمعنوا مـا يتطلبـه مـن    ، و ةعقنـد الو فكرالاملنتمني له ب

 ..  الدولة واجملتمُ هل  ووشجنعه  دعوفاعلنة مرونة 

، لمــي العوالرتبــوي وحننمـا ال يكــون التو هـه هلــ  بـالفكر              

ورا ـُ  نعـدم الرغبـة و  بالتزامن مُ اويتسُ فراغه  مُ فراا الفكر ، 

ـ  االنـدفاع ووورا ـُ  ، الوعي   ون، سـنتجه  و وطلعـاوه  احلضـارية  حن

 ..راف لشغل فراغه  االحنباب بالش

بــاخلطط  تو ــهالو االهتمــام كــونأن ي وبهــذا أراد اإلمــام           

يتطلـب أن   الـيت ، وونمنـة قـدراوه  الرياديـة    حنـو الشـباب    املالئمة

اجلهــات املســؤولة الرمسنــة وغــري  ، ونفنــذ اخلطــط ووــدع  وتبنــ 

 ..ومنة كومنة وغري احلكالرمسنة ، أو احل

 أوقــاوه االنتبــاه واالهتمــام بيتطلـب   ،اب بالشــ فئــة همنـة وأل           

 .. تمُاجملأا ينفُ  هاواستثماروأفكاره  وحراكه  ، 

إشـراكه  يف  ولنكون وو هه  وونفنذه  وضـامين ، يتطلـب             

ها وضُ اخلطط والقرارات ، وبالذات اليت ختصه  ، وحثه  عل  ونفنذ

 ..والنتائ  بأعل  مستوى من اجلودة يف األداء 

عنـة  اخطة منفـردة بـالتعل  ومشـرتكة ومج    وأيضًا يتطلب           

 ..بالرتبنة والتعلن  

لـه شاصـنته العلمنـة وقـوة     منه حتقن  شعور للشـاب ، أن  و            

ونامنها يف كل االجتاهـات ، فعمـا أن يكـون متجهـًا باجتـاه هـدف       

 ..والباحثني أرفُ العلوم ويصفو ملصاف العلماء  الوصو  إىل
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، أو يتجـــه حنـــو بـــرام  وخطـــط  يف الرتبنـــة والـــتعل                   

نشـرتك مـُ   ، ل نـة العلمنـة والتعلنم و املهننة صخصوصنات رغباوهو

ــ  ،  ةووعلنمنــ ةأقرانــه ومــا وضــعه الدولــة مــن خطــط وبــرام  وربوي

ــدرات   ــارات وق ــب مه ــل ، فنكتس ــًا وويتأه ــو  أكامهنن ــًا حن دمين

لنســتقل بدخلــه الفــردي ويواصــل دورة احلنــاة   ، ختصــص معــني

 ..العملنة واألسرية 

ا إىل عواقب ما يباالف ذلـَ ، فنبفـرِّ   اإلمام الصادق  وحذر             

 ، والووطلعاوـه  وبقدراوـه وإمكانناوـه و اقـاوه      بشاصه الشاب

تفـاء الـذاوي   وقنـادة أمتـه حنـو التقـدهم واالك     ةسه  يف بناء الدولي

 ..وكاية األمة والدولة من االحندار حنو خطورة التبعنة 

بوقته و هده وكل مـا ميتلكـه    الشاب بعد أن يبفرِّاأيضًا و           

ُ عل  نفسـه وبلـده كـل    ضنيمن قوة و اقات عقلنة و سدية ، 

 ..لطاقات واملواهب استثمار افرص 

والتهديدات ، يات واملاا ر التحد وعاظ يتسُ بذلَ الضناع ، و          

، وبـه دخـل    أـا هـو ضـار    يعَمـل  قد وأ،  الذَّْنبباروكب ووبذلَ أث  

 ..اروكاب املعاصي بشكل مباشر وغري مباشر 

وباإلث  يهدر أو خيسر كل رأ  ماله املن ـور وغـري املن ـور ،                

ـ دخوله نار الدننا صخسـاروه   ؛ بعد األخروياحلساب وامتداده  ل ، لنص

نار اآلخرة أعصنته وعدم معرفته السـتثمار مـا ينفعـه وينفـُ     إىل 

 ..غريه 

خطـورة  علـ   قوله املبارك بالقس  ، وذلَ للتنبنـه   وخت               

األمر عل  الشباب ، وونبنه الدولة واجملتمُ وكل َمْن هو معين باألمر 

عنـة ، وشـمل   اعل  فداحة اخلطـورة عنـدما وتعـاظ  لتكـون مج    

 اتلـف ب قادر عل  البنـاء واإلبـداع والتنمنـة والتطـوير أ    شاكل 

االجتاهات والتاصصات ، أا فنـه الببعـد السناسـي وورا ـُ ووـدمري      
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، املستقبل املشـرتك ، ورأـا خطـأ يسـري جيـرُّ إىل ويـالت ع نمـة        

   ..  بهدر وضناع  اقات الشباب وذلَ 

 :  اإلمام الصادق  يقو  حرصوبكل             

ــنوف     )              ــن صب ــ  م ــون غريهب ــادب أو يبعّلم ــتعّل  العب ــا ي ــله م ك

الصناعات مثل الكتابة واحلسـاب والنهجـارة والصهـناغة والسهـرا ة     

، والبناء واحلناكة والُقصارة واخلنا ة وصبنعة صـنبوف التصـاوير   

وأنواع صـنبوف اآلالت الـيت حيتـاجب إلنهـا      ، ما ن يكُن مثل الرهوحانيه

منها منـافعهب  وبهـا قـوامبه  وفنهـا ببلغـُة مجنـُ حـوائجه         العبادب اليت 

(، ووعلنمهب والعملب به وفنه لنفسه أو لغريه  فحال  فعلهب

 

  . 

، واحلضـارة  والفقـه  جيمُ القو  املبـارك بـني الشـريعة    ومما            

ما يتجه باجلوانب و،  واملعرفة والعل والثقافة الفكر بء اإلنسان وبنا

وما إلنها مما حيتا ه  ... ةواال تماعن ةواالقتصادي ةجاريالتاملهننة و

 ..اإلنسان 

، واجملريات العلمنة واملهننة والتعلن  والرتبنة ويتقدهم التعّل               

يف كل هـذه اجملـاالت ، لتكـون مزاولتهـا     وأنشطتها ومكاسبها ، 

 ..ووعي ورغبة وقدرة عل  هدى 

وطـور  مواكبة و، وطور مُ وطور احلناة و منومما جيعلها يف              

ومــا يتهنــأ مــن أســالنب إشــباع مناســبة ونافعــة للمنــت  ، حا اوهــا 

 ..واملستهلَ واحلريف وصاحب اخللة 

لنـتفحص  ،   الصـادق  ونتطلُ من خال  جتزئـة قـو  اإلمـام              

، بكل ما حيمله من علمنة ومهننـة  وعي وإمعان أ زاءه وحماوره ب

 :وي اآلوك.. منتها وونمنة املوارد البشرية وكاية ون
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مـا   تضـمن وي ؛ّل  العبـادب أو يبعّلمـون غريهبـ     كله مـا يـتع   -

ــتعل    ــة ال ــة ألهمن ــن  والرتبن ــه ،  ، والتعل ــجنُ علن والتش

 دورة حناة املهن والعلوم مـن  هـة ،   اسرتاونجنًا عل ووواصله

ــدرات  ــة ووطــوير ق ــاوونمن ــدريب  األ ن ــالتعلن  والت ــُ  ب م

 ..وطور احلناة ة مواكب

ــاب والنهجــارة       - ــة واحلس ــناعات مثــل الكتاب ــنوف الص صب

والصهناغة والسهرا ة والبناء واحلناكة والُقصارة واخلنا ة 

 . ما ن يكُن مثل الرهوحانيه، وصبنعة صنبوف التصاوير 

؛ وهنـا مـُ مـا    وأنواع صنبوف اآلالت اليت حيتـاجب إلنهـا العبـادب     -

، واالهتمـام باملهنـة   مـل  سبقه ميثل التاصص ووقسن  الع

 ..واملهننة 

 .؛ منها منافعهب  الواسعة األبواب واملشرعة بالفرص النتنجة  -

 .؛ بها قوامبه  ومالئمتها الوسنلة جمريات  -

 .اهلدف والغاية ؛ فنها ببلغُة مجنُ حوائجه   -

ـ  حـال  فعلـهب  مما وقدم ؛ رأي الشريعة اإلسالمنة  - ه ، ووعلنم

 ..لغريه والعملب به وفنه لنفسه أو 

ونرى إنه ميثـل جمموعـة حمـاور فقهنـة كـا ور الرتبـوي        -

، وو ـــوب التاطـــنط هلـــا و ناحنـــه ؛ الـــتعل  والتعلـــن  

 .واالستفادة منها 

ملسرية اإلنسان واستقاللنة دخلـه بعملـه واسـتثمار قدراوـه     و            

 :    وقو هوده ، وصون كرامة العن  يف احلناة ، ي

أو  )، ل عن معنشتَ فتُكون كـال  علـ  غـريك    ال وكس)             

( ( عل  أهلَ:  قا 

 

 . 
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ــأنه                  ــان ب ــه ووبن ــن التنوي ــده م ــل والب  Unemployedالعا 

 ..شاص املتمكن عل  العمل وال يعمل ال

 Notخيتلف بع  الشيء عن الشـاص الـذي ال يعمـل    وهو             

Working  علـ  العمـل ، إمهـا     أساسـاً ، لكونه قد يكون ال يقدر

لعوقه أو ملؤهالوه أو لبننته أو لكونه  فال أو عا زًا عـن العمـل أو   

. صح أن يبقا  عنه  عا لنيال ي وفه، متقاعدًا أو كبري السن 

 

 

يعين و ود القدرة عل  االوكا  عل  الغري ، وعندما يكون            

ملعنويـة  إلغـاء الشاصـنة املاديـة وا   العمل دون املشـاركة ، ويعـين   

 .. وا تماعنًا وخسارة السلوك املستقل اقتصاديًا

ناء الشاصنة بكنان وخسارة ، وامتداده املتزامن  ة ذلَونتنج           

 ..اال تماعنة املنتجة 

أن يكـون اإلنسـان يف ثنايـا الـذ       ويأب  اإلمام الصادق             

يـدخل ضـمن    ، وهو مـا واملالي  ريرة العوى االقتصادي واال تماعي 

 .. واألخالقنة األبعاد الرتبوية والنفسنة والثقافنة

 :    اإلمام الصادق  وقيأيضًا و          

(ال وُكونبوا ُكُلواًل عل  النها  ) 

 

 

علـ  اآلخـرين ،   وكـالي  إ الشاص كونيال  ومنه يتطلب أن          

 هـا أن من، تعدد مضامني القـو  املبـارك يف جمموعـة اجتاهـات     به يو

 :كون ي

ضمن اجملاالت اال تماعنة وعالقاوها التن نمنة ، وامتـداده   -

ــاون     ــور التع ــبين  س ــيت و ــة ال ــات اال تماعن ــمن العالق ض

ــل    ــرد الــذي وكم ــن الف ــدأ م ــاعي ، ويب ــَ اال تم والتماس
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ــة     ــنه املادي ــا حيس ــردودات م ــنه ، وم ــا حيس ــنته أ شاص

واملعنوية واإلنساننة ، ويتحو  إىل بناء شاصنة ا تماعنـة  

ســتقلة ، يتبلــور عنهــا الــتفكري يف بنــاء أســرة وبنــت ،  م

التفكري والعمل علـ  كرامـة هـذه األسـرة ا ققـة هلـا       

بذلَ من الشاصنة  تحو املكانة واالحرتام اال تماعي ، وي

ــرية   ــنة األس ــتقلة إىل الشاص ــة املس ــة  –الفردي اال تماعن

 .. املستقلة 

،  يسراألده يتحق  للفرد وامتدا؛ ضمن اجملاالت االقتصادية  -

بالدخل الذي يشبُ حا اوه املتنوعة ، يعين  الذاوي االكتفاء

استقاللنته اقتصاديًا ، ويعين االعتماد الذاوي عل  إشـباع  

ــة ،   ــرة بكرام ــات األس ــام   وحا  ــة وبرن ــُ خط ــين وض يع

مستقبل األسـرة مـن خـال     جمريات و، لالستهالك واالدخار 

تعلــ  أجــاالت مــا يمنــه االدخــار املرتاكــ  واســتثماره ، و

أنشطته االقتصادية ، وال يكـون ذلـَ إاّل مـن خـال  عـدم      

 .. االوكا  عل  اآلخرين 

أن جيعل مـن كنانـه    ؛ن اجملاالت األخالقنة واملنطقنة ضم -

له املكانة واالحرتام داخـل أسـروه ، ولـنس مـن     ، الشاصي 

املنط  واألخالقنة أن يكون اإلنسان ، وباخلصوص الر ـل  

لكامل األهلنة للعمل ، مدى حناوه يعتمد السوي العاقل وا

 .. عل  اآلخرين يف إشباع حا اوه

ــو - ــه  يالتنمنـــة والتطـ ــاص بقدراوـ ــال يســـتهني الشـ ر ؛ فـ

وإمكانناوه ووضافرها مُ  هود اآلخرين ، لنحقـ  التنمنـة   

اجلمعنة يف ونمنة ووطـوير   قدراتالو، والتطور لبلده وأمته 

ار ودفُ عجلة احلنـاة  مشاريعها املتنوعة ، باإلبداع واالبتك

يفقد بلده  فالشاص االوكالي عل  اآلخرين ،الكرمية ، 
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ونمنـة  حيد من و ،  اقات ، ما ميتلكه منوجمتمعه وأمته 

قابلناوه وقدراوه ، ورأـا العمـل البسـنط يف أولـه ، حيقـ       

 ..العمل الكبري يف استمراريته عل  العطاء 

اجلمعـي إىل  قد يدفُ أداء العمل الواعي الفـردي ووعاظمـه    -

ا فز للتفكري وإبراى الطاقات والقدرات اإلبداعنة الفردية 

 ..واجلماعنة اخلاّلقة ووكاملها 

ــا     - ــوص م ــلوكنة ، وباخلص ــنة وس ــامني نفس ــل مض للعم

يتعل  بعل  النفس اال تماعي وعلـ  الـنفس التن نمـي ،    

وحتققه عال اوه النفسنة بالعمل واملثابرة واالندماج به مُ 

 .. اآلخرين 

وكون باالعتماد علـ  الـنفس ، عـالج البطالـة والبطالـة       -

أو االبتعاد عن حتمنل اآلخرين ما مطلوب منـه مـن    ، املقنهعة

 ..إجناى األعما  

 : بقوله   اإلمام الصادق يضنف واالجتاه وبهذا اخلصوص            

ال وكســُلوا يف  لــب معايشــُك  فــعنه آباءنــا ، قــد كــانبوا )            

(ون فنها، ويطُلبونها يرُكضب

 

 . 

وفضاًل عن ما وقدهم ذكره ، فعنه مؤشر التنمنة والتطـور يف أيِّ             

دولة ؛ هو اروفاع مستوى الدخل الفردي والو ين ، ووواصـله اروفاعـًا   

 ا دواهوواصل و، مُ اخنفا  مستوى البطالة والتوسُ يف املشاريُ 

 ..االقتصادية واال تماعنة 

وحيث اإلسالم عل  التقدهم والتطور ووواصل التنمنة املاطـط             

البده منها ، لكي ال وكون هناك وبعنة ، وبـدأ   كعسرتاونجنة، هلا 

 ..تد إىل مستوى األمة اإلسالمنة من الفرد ومت
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ــ             ــَ التطوروب ــة متتل ــا  األم ــدر  ، ىمامه ــة ودون اهل دون اإلعاق

 ..اعات الو ننة بدوالتعطنل للطاقات والقدرات واإل

 نعــ  الصــادق ومـن هــذه األرضـنة التنمويــة ينهــ  اإلمـام               

الضعف أمام حتديات مـا يـدور   ينه  عن و ، وعطنل القدرات والقوى

خمــا ر ، ورفــ  الكســل أو احلنــاة مــن مصــاعب ووهديــدات و يف

ق لالستعانة و لب الرى، التثاقل عن العمل واالوكا  عل  اآلخرين 

 ..أمور الدننا به عل  

يتحقــ  وضــافر القــوى واجلهــود لرفعــة   ، وبعــدم التكاســل           

دِّمـه  بعمله ومستوى ما يق، اإلنسان ، فشاصنة اإلنسان وكرامته 

 ..من إنتاج مادي ونتاج فكري 

وال ننســ  بــأنه للعمــل ببعــده النفســي والرتبــوي ، فضــاًل عــن           

 ..السناسنة تصادية واال تماعنة واألبعاد االق

ويسـم    لنفسـنة احلديثـة ،  العال ات امن حد العمل وايبعده و           

وذلَ باستادام املهـن ذات  ،  Occupational therapyالعالج املهين 

الطابُ الندوي بشكل رئنسي يف املعاجلة الشـفائنهة أو يف العـالج   

ــمنهة ول   ــة واجلس ــطرابات العقلن ــفائي لالض ــي  الش ــنقص العقل ل

 ..املعاني منه املرء  والبدني

وبناءه ، فكرة ما حيـدد مـن   ، العالج بالعمل  ، ويسم  أيضًا           

العمــل ومســتوى االنــدماج والتفاعــل ، وحمــوره معاجلــة اإلنســان ، 

 بنعة العمل املنفذ ، حمدداوه و ما حيسنه اإلنسان املري  ،وآلناوه 

ــ    ــة ملع ــاؤه الفرص ــه ، وإعط ــارج نفس ــري  خ ــذب امل ــه   دة اووهدف

 ..االحتكاك بالواقُ ودرجينًا 

وف  مـا يقتضـنه العمـل ومـا     عل  لذا يتطلب احتواء املكان            

هـو  و ،عل  اإلبداع ومكافئتـه علنـه   يضنفه من معلومات وقدرات 

 ..معنار للتقدم يف العالج 
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دلنـل  هنـا  نشاا  اد هـادف يضـاد اللعـب ، و    Workوالعمل            

 .. استعادة املري  لقدروه عل  العمل واحلب ،عل  جناح العالج 

 

   

 Occupational Psychologyولذا وأسس عل  النفس املهين            

جبوانبه الن رية والتطبنقنة ، السلوك املهين باستادام ، الذي يدر  

واإلكلنننكـي  الطرق التقلندية املتبعة يف عل  النفس التجرييب 

 .. واملقارن واإلحصائي

ودراســة ، ة كفــاءة العمــا  واآلالت لزيــاد ، وظنفنــًاويهــدف            

وخفــ  اجلهــود املبذولــة  وإجيــاد احللــو  هلــا ، ، العمــلمشــاكل 

 مـا يلـزم مـن    بععادة ووصنفه وووىيعه ، ودراسـة  ، يف العملاملرهقة 

والفـروق الفرديـة بنـنه  ، وحتسـني      وختصصـاوه  ، أمناا العمـا   

.وو نهه  مهننًا و، وسائل اختنار األفراد 

 

  

علـ    ، املـادي وغـري املـادي والنفسـي    ، إقـدام الفـرد   فـعن  ذا بهو           

وحتقنـ  الـذات ،   ، وإشباع احلا ة  والقدرة العمل ، النابُ من الرغبة

 ..وو هه دننوي 

املنح  اإلسـالمي حلـوافز العمـل ، ميتـد أثـره الـدننوي إىل       أما            

ــ ــة األخرويـــة ، حتـ ــودة و  يف املكافئـ ــين اجلـ ــتوى املهـ رفـــُ املسـ

Occupational Level     لتكون املكافئـة الدننويـة واألخرويـة ،

، العمـل  واجلهـود املبذولـة يف   واإلخالص هلل وعـاىل ،   الننة عل  قدر

 ..واملستدامة  وما ينت  عنه من النتائ 

للكســل خمــا ره علــ  اإلنســان ، منــه مــا يتعلــ  أيضــًا و             

لنفسنة والعقلنة والبدننة ، وما يولده من إهمـا  ، وكـذا   بالصحة ا

 :   اإلمام الصادق  وقيلذا .. عل  النا  والبنئة بكل أشكاهلا 
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من كسل عمها يبصلحب به أمر معنشته فلنس فنه خري ألمر )              

(دبنناهب 

 

 . 

ي الـدين اإلسـالم  حمـددات  قتصـر  وال  بأنـه  ، بنانهووكما مت             

عل   انب دننوي أو أخروي ، بل انصبه منهجه عل  اسـتثمار الـدننا   

ــا  ــا  ، يف حالهل ــة أعماهل ــنات يف مزاول ــاب احلس ــا ، واكتس ــر م ونش

 ..وبناء أرفُ صروح احلضارات فنها يتوصل يف علومها ، 

ــان                ــاف اإلنس ــدالتها وإنص ــل ع ــالم ووص ــة اإلس ــون دول لتك

أا يبحسـنه   تهوقنم، إلنسان مستوى اواإلنساننة فنها ، ورفُ قنمة و

 وورفُ من شـأنه وكرامتـه  ، من أعما  ونفُ الفرد وأسروه وجمتمعه 

 ..اد عل  كسب الرىق احلال  الطنب باالعتم

بــل ، الــدننا  عتبــة ال يقــف عنــد ، الــدننوي احلــال  وبــالنفُ           

الدننوي ،  فنبحسن املرء أو يبهان يف االمتحان، يستمر بآثاره إىل اآلخرة 

 ..وهو ما يتضمنه هذا القو  املبارك من الو ه العقائدي واألخالقي 

دخـل   )الكسب احلال  الطنـب   ومن الو هة االقتصادية ؛ يبعد           

وعمل الفرد هو الـداع  بتعاونـه   هو  زء من الدخل الو ين ، ، (  الفرد

 .. هود اآلخرينجل

مة باملنتوج وير الو ين وصنانة األلتنمنة والتطل وجممله داع            

 ..من السلُ واخلدمات 

ممكــن أن حيقــ  ولبنــة وإشــباع احلا ــات ، وبــدخل الفــرد            

ممكـن أن حيقـ    ، الشاصنة والعائلنـة ، وبالفـائ  مـن الـدخل     

امـة اإلنسـان املـادي    شراء كل ما حيق  كرمستقبال ، ، أو االدخار 

 ..لفرد واألسرة ل  الرغند نة العنسكن ورفاه ، منواملعنوي 

بصـورة  ، كرأ  ما  ، ممكن استثماره ، وبرتاك  االدخار              

 ري  مؤسسات االسـتثمار ، وممكـن أن يكـون    عن شاصنة أو 
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اإلضايف الداع   ، لنكون  زء من االستثمار الو ين ، االدخار الفردي

ـ   ، والكسـل يضـنِّ   لدخل الفرد والدخل الـو ين  ذه ُ الكـثري مـن ه

 ..، االقتصادية واال تماعنة الفرص التنموية 

ــر                ــادي واألس ــتثماره االقتص ــه اس ــل ل ــين أنه العم ــذا يع ي وبه

 ..واال تماعي والنفسي واألخالقي 

القو  املبارك الذي ينه   ما يعاجله من مضامني انب مه  وهو             

اله بكـل أشـك   الطنـب  عن الكسل ، وحيث عل  العمل احلال 

 .. دنناوإصالح الدين وال،  ةعنشاملر والنافعة ، وإصالح أم

ال ين ر اإلسالم للحنـاة ، ن ـرة أحاديـة اجلانـب ، بـل ين ـر       و           

ملسرية احلناة والتعامل معها بشكل متكامـل وشـامل ، ودعووـه    

بشكل واٍع ، لالهتمـام بالـدننا واآلخـرة ، لتقـوي   ـودة وسـعادة       

 :   و  اإلمام الصادقحنث يق... احلناة 

(، وال آخروه لدبنناهب  لنس منها من ورك دبنناهب آلخروه) 

 

 

 :الكري  الع ن  وورد يف الذكر احلكن             

ََ مدـَن الـدُّْنَنا      )           َواْبَتِن فدنَما َآَواَك اللَّهب الدَّاَر اْلَآخدَرَة َوَلا َوـْنَس َنصدـنَب

ََ َوَلا َوْبِن اْلَفَساَد فدـي اْلـَأْرِ  ِإنَّ اللَّـَه َلـا      َوَأْحسدْن َكَما َأْحَسَن اللَّهب ِإَلْن

 .سورة القصص  (77)يبحدبُّ اْلمبْفسددديَن 

ــا ،               ــل يف ثناياه ــة ، حتم ــة الكرمي ــة املبارك ــاننة واآلي إنس

دســتور احلنــاة املتواىنــة واملتكاملــة ، ومــنه  لإلنســان  واخالقنــة 

ونفسـنته وسـلوكه ووطبنقاوـه احلناونـة     القوي  بكل أفكاره 

مـن حنـاة    ة واملثمـرة ، واملسـتمرة ملـا بعـد الـدننا     الكرمية املستدام

 ..أبدية 

،  القـرآن الكـري    ينه  عل  منهـاج ،  مام الصادق قو  اإلو          

 : احلديث النبوي الشريف وما حيمله القو  املبارك أو 
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واعمـل آلخروـَ كأنـَ     أبـدا عمل لدنناك كأنَ وعن  إ)             

 . (متوت غدا 

ومباننــه حباللــه وحرامــه توقــف يال ، لكــون العمــل وآثــاره              

 ن، أل بل يتعداه إىل مـا بعـدها  عند حدود الدننا ، ومنادين احلقوقنة 

 ..وحقوقها ري املتااذلة حت  يف رىقها اإلسالم ينشد األمة املنتجة غ

سالمنة يف مكانتهـا ووأثرياوهـا علـ  األمـ      كرامة األمة اإلو           

ـ  ةها السلعناوأنتو   ةواحلضـاري  والعلمنـة واملعلوماونـة  ة واخلدمن

 ..واإلنساننة 

غري وابعـة ، وباكتفائهـا الـذاوي    ومعارفها  علومهاب ووكون             

حتق  استقاللنتها وعدم السنطرة أو حتكـ  الـدو  واألمـ  علنهـا     

 ..ها فتبستعبد

ولع مة العمل بكل اجتاهاوـه الكرميـة يف اإلسـالم ، لـذا                 

لرهبنـة ، وال رهبنـة يف   وقُ وـرك العمـل يف الـدننا لنخـرة ، يعـين ا     

 ..اإلسالم ، فالعمل بكل أشكاله ، شاصنة اإلنسان 

وكذلَ يكون وقُ َمْن ورك آخروه لدنناه ، فال يعرف حاللـه              

وبدأ مـن   ، إنها أخالقنة العمل يف الدننا وال يعرف حقنقة، من حرامه 

 ..رام ، فنفقد إنساننته احلقنقنة مقوِّم معرفة احلال  واحل

 سـبنل اهلل ،  فنَمْن يسرق لننف  يف، كما هو علنه التناق             

، ولـنس كـل   كل شيء مبين عل  البا ل فهو با ـل  ال يعرف أن و

 ..شيء يعمل بالقنا  

 ( : اهلل علنه وآله وسل  صل)و  اهلل وعن رس             

( َغَلب احلرامب احَلالَ  إاّلما ا َتمُ احلال  واحلرام  )

 

 

ــارة بالســوء            ــة  و، فــالنفس أم ــذ ونقط ــاحل الشاصــنة منف املص

اق من خالهلا ، ومنهـا مـا يـت     خرتوضغط ، ممكن أن يت  االضعف 

                                                 
0
 . 64ص /  3ج / غريب الحديث في بح ر األنوار  - 



 68 

 باجلهـل ، و احلـرام  اروكـاب  حنـو  التالعب باألفكار و ذب النفس

بـني  ينبُ من خطورة اخللـط   ، ومؤثرات ذلَ دار غرور الدننا وكون

 ..احلال  واحلرام 

، وبنئته خالصة ، ال يشوبه شائبة وعمل  ثقافة فهو احلال  أما            

 .. ن التلوث واالحنرافبالوعي والثقافة الفقهنة ععندة وب

مـا   ريـة والتطبنـ  ، هـو   ووشويه بنئة العمل واخللط بني الن            

 ..عل  احلال  يغلب احلرام جيعل 

ه ننه  ع حنث ،اخلمر  شاربمن التزوهج  ، و ه منهاملمهد له ، وو           

 :   اإلمام الصادق وقاإلسالم ، وي هر ذلَ عند 

(من ىوَّج كرميته من شارب اخلمر فقد قطُ ركها ) 

 

 

مـن  ـرهاء   والعمـل  عل  العقـل  وذلَ ملساوئ وخطورة ما يطرأ            

 ..وإدمانه وعا ي اخلمر 

عـن  الثروة الفائقة اخلنا  اليت حضي بهـا اإلنسـان    العقل ؛هذا            

، والعمــل هــذا املــنه  املتكامــل باملكاســب  غــريه مــن املالوقــات 

 ..الدننوية األخروية 

ـ مضـر باأل ما يؤدي إىل أداء سلوكي  وعا ي اخلمر ، منو             ةرس

ـبقد الويسـبب  ما يطرأ و، ومنه  جملتمُوا فـراد العائلـة   ألنفسـنة  ال عـ

 ..ومستقبلها 

وأثبتت الدراسات علـ  أنه وكـرار ونـاو  الكحـو  الكـثري                  

ــان  ــؤدي إىل اإلدم ــه ي ــتالص من ــدم ال ــن   وع ــزء م ــبح   ــين يص ، يع

 .. الفاقدة لإلرادة الشاصنته 

بــأنهه  ذوو صــفات ء املــدمنني ، هلــؤالود ه وشــانص الدراســات           

متقاربة ؛ كالكآبة واإلوكالنـة وعـدم النضـ  والعـداء والعنـف      

والعدواننة والعزلة اال تماعنة واألىمات النفسنة واالنفعا  السريُ 
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كما هو عند ، والتأثري عل  الذاكرة والنوم والكفاءة احلركنة 

نسـنة مـن   والقل  وعجز املـدمن علـ  القـدرات اجل   ، قنادة السنارات 

وأثبتت التجارب حدوث خلل ، خال  وعطنل وظائف الغدد التناسلنة 

ــات الذكر ــ  اهلررمون ــت  يف أي ــة أثبت ــارير الطبن ــة ، والتق ــأثري ي و

والتالـف يف النمـو قبـل الـوالدة      ، والوراثـة ، الكحو  عل  احلمل 

ويبـدو  ، والنقص يف وظائف الدماا الدقنقـة واحلركنـة   ، وبعدها 

وغريها ، أن العطل قد حدث يف التطور املاي ، ومـا  من هذه األعرا  

ومـا  ينج  من اسـتعدادات عضـوية إلصـابة األبنـاء مـثال بالكآبـة       

.شاكلها 

 

  

وبطبنعة احلـا  ، كـل ذلـَ يـؤدي إىل التـأثري علـ  العمـل                   

و ودوه ، ويؤثر عل  املثابرة وانت ـام العمـل ، وبـدوره يـؤثر علـ       

ك غــري املــلر مــن  ــراء احنــراف الفكــر مســتوى الــدخل واالســتهال

 ..والنفس والسلوك 

مـن الـدعائ     حدللعمل وسالمة الشاصنة من االحنراف ، وا و             

 البناء األخالقي ، املؤدي إىل أداء احلقوق ووأديـة الوا بـات   عن النا  

املعـا  حلالـة   ، الزكـاة  ، ومنه ما يتعل  حبقوق النا  مـن  العمل ب

 :  اإلمام الصادق قر ، حنث يقو  العوى والف

(لو أن النا  أدوا ىكاة أمواهل  ما بقي مسل  فقريًا حمتا ًا ) 

 

 

بعـاد  باأل الكـثري ، منهـا مـا يتعلـ      يتضمن، القو  املبارك و            

 .. تماعنة الا –قتصادية الا

؛ يبـدأ مـن مصـطلح     ضمن القو  املبـارك ،  فالو ه االقتصادي             

  ..واحلا ة ، واألموا  ، لزكاة ا
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والطبقـــات ، يتمثـــل يف النـــا   ؛ والو ـــه اال تمـــاعي                

ومـا يتعلـ  بـالفقري واحلا ـة ، وقدروـه علـ  ولبنـة        اال تماعنة ، 

 ..حا ته ، ورأا حا ة عائلته ، وإشباعها 

 هو، اال تماعي  –والو ه املتضمن وا دد املستوى االقتصادي            

 .. اليت يكون علنها األخالقنة اإلنسان واملكانة

ــا               ــالعالج هن ــالج، ف ــة ع ــكلة املالن ــاق املش ــلوك اإلنف  ، وس

 ..أداء الوا ب تطلبات أواحلا ة املكانة و

يعـا  القضـنة    احلقوق العامة ، ومنها املتمثل بالزكـاة ، وب             

بـال  ، التكافلنـة  ولتضـامننة  ا ، ، بو هة احلقوق الوا بـة  اإلنساننة

 ..فضل وال مدنهة 

، الوا ـب الشـرعي ،   ( الزكـاة  ) عيفاء احل  الشـرعي املـالي   وب           

الباـل  منحـ   يعا  و، النفس األناننة عم  يبعا   الطوعي األداء ،

 الطـوعي  بنـاء روح العطـاء  العمل عل  ، ووما يرتوب علنه الغريزي 

 ..داخل النفس اإلنساننة 

 : ويقو  اإلمام الصادق            

التفقــه يف الــدين :  ال يصــلح املــؤمن إال علــ  ثــالث خصــا   )           

(  وحسن التقدير يف املعنشة والصل عل  النائبة

 

. 

وراحــة الــنفس البشــرية عنــد مواقــُ اخلصــا  ، الــذي جيعلــها           

، التفقه  ؛ ، وما يدعمه مننقاا قوة لشاصنته وسلوكه اإلنسان، 

ولتقـي بالـدين    اليت أبوب ومنافذ املعنشة ،منه والتقدير ، والصل ، و

 ..وحسن التدبري والصل عل  جمريات صعاب احلناة 

لذا مما يتو ب ، هو بناء ثقافة حب العمل داخـل الشاصـنة ،               

 ..لنكون العمل ؛ عل  ومهنة أخالق وسلوك وفن إوقان واستدامة 
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 السادساملبحث 
 والصحي من النظام الغذائي  أبعاد

 يف أقوال اإلمام الصادق 
 

 البنئـة ومـا يـدعمها مـن     -اإلنسـان   يبدأ الن ـام الصـحي مـن                

اخلطط واللام  الصحنة اليت وضعها الدولـة ومؤسسـاوها الصـحنة ،    

وما ورصد هلا من أموا  ، وما ونفذ من خطط فاعلة وعـا  املشـاكل   

 ..األمرا  املاتلفة  وخما ر وما يطرأ من وهديدات، الصحنة 

، والفصـو    ي األوبئة واألمـرا  وباخلصوص ما يتعل  بتفشِّ            

، وانتقا  األوبئة من والبكرتيا اليت ونشط بها الفريوسات واجلراثن  

 ..منطقة إىل أخرى 

ْنَن َيَدْي َرْحَمتدهد َحتَّـ  ِإَذا َأَقلَّـْت   َوهبَو الَّذدي يبْرسدلب الرَِّياَح ببْشًرا َب)              

َسَحاًبا ثدَقاًلا سبْقَناهب لدَبَلدو َمنِّتو َفَأْنَزْلَنا بدهد اْلَماَء َفَأْخَرْ َنـا بدـهد مدـْن ُكـلِّ     

ََ نبْاِرجب اْلَمْوَو  َلَعلَُّكْ  َوَذكَّربوَن  َواْلَبَلدب الطَّنِّبب ( 57)الثََّمَراتد َكَذلد

ََ نبَصـرِّفب   َيْاربجب َن َباوبهب بدِعْذِن َربِّهد َوالَّذدي َخببَث َلا َيْاربجب ِإلَّا َنكدًدا َكـَذلد

 .سورة األعراف  (58)اْلَآَياتد لدَقْوٍم َيْشُكربوَن 

بالتغذية ومـا   ووتعدد مسببات األمرا  وأعراضها ، واليت وبدأ            

ب ، ومـدى سـالمتها   املـاء واهلـواء واملأكـل واملشـر     ؛ مـن  له عالقة بها

، ومــا ســنت  وإشــباع احلا ــات وصــالحناوها لالســتعما  والتنــاو  

 ..  املبحث هلذه اجلوانب وبشكل خمتصرخوضه يف 
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 اءـمـال: أواًل 
 

شـهد بـه علـ  أهمنـة املـاء ، مـا  ـاء يف القـرآن         توخري مـا نس             

 :الكري  

السَّـَماَواتد َواْلـَأْرَ  َكاَنَتـا َرْوًقـا      َأَوَلْ  َيـَر الَّـذديَن َكَفـربوا َأنَّ   )           

سـةرة   (31)َفَفَتْقَناهبَما َوَ َعْلَنا مدَن اْلَماءد ُكلَّ َشْيءو َحيٍّ َأَفَلا يبْؤمدنبـوَن  

 .األنبناء 

ــاءو            ــدوا امل ــن ح ــروات م ــيت  الث ــة ال ــا األر  ، والطبنعن ــز به تمن

منـه وابعـًا ، وال يشـعر     وفقدانه أو قلته أو ندروه يف بلد مـا ، جيعـل  

بأهمنته إاّل عندما وكون احلا ة إلنه ، وأه  ما مينـزه كمركـب   

  ..كنمنائي هو ثباوه عل  سطح األر  

ملنار مرت مكعب ،  361 ويقدر احلج  الكلي للماء حبوالي             

ــات ، و  % 97 ــار وا نط ــود يف البح ــه مو  ــات %  من ــد يف الطبق جمم

ملنار مرت مكعـب   875يتبار من السطوح املائنة  اجللندية ، ويومنًا

بفعل الطاقة احلرارية من أشـعة الشـمس ، ويسـقط علـ      ، من املاء 

ــوج   ــار وثل ــكل أمط ــرارة   ، ش ــاكن ذات ح ــرك إىل أم ــا يتح حننم

..منافضة ، ويعوه  ما يستهلكه اإلنسان 

 

 

وأخطــر مــا يوا هــه اإلنســان ومشــاريعه التنمويــة يف الوقــت              

، ومنـه مـا    ما يؤثر عل  العالقات اإلقلنمنة والدولنةكل عاصر ، امل

وقاس  املناه ، وما ينج  عنـه أىمـة ومشـكلة املنـاه الـيت       يؤثر عل 

إْن ن يــت  التنســن  واملعاجلــة اإلنســاننة  ، وبنــذر بصــراعات دولنــة

ُ اجلنوبولنتنكنــة للوضــُ ، وبــه املنــزة الــيت وكتســبها دو  املنبــ

 ..اإلسرتاونجنة 
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علـ  النـا  ، وحراكهـا    وال ننس  ما للمناه من اآلثار البالغة             

 ..يف قنام حضارات وأفوهلا 

ــة ،                ــة التنمن ــاكل إعاق ــن مش ــرى م ــكلة أخ ــحُّر مش والتص

وما ينت  عنه من وهديد ، وباخلصوص التنمنة الزراعنة والصناعنة 

  ..الغذائي  ، ومؤثراوه عل  األمن أمن اجملتمُ أو الدولة

 ، راضـي منتجــة أل لحـ  أو ميتـد  التصـحُّر ي بطبنعـة احلـا  ،   و            

نتنجـة ملوا هتهــا حالــة قلــة املنــاه الطارئــة مــن  ــراء قلــة األمطــار أو  

..التحك   يف مصادر مناه األنهار 

 

 

وال ننس  ولوث املناه وخطوروه عل  صحة اإلنسان ، وكذلَ             

 .. املناه واهلدر يف استعماالوهرب الضرر النا   من إكثار ش

وحضي املاء مكانته يف القرآن الكري  واألحاديـث النبويـة               

 ( .علنه  السالم)الشريفة وأقوا  األئمة الكرام 

 ةالصحن نةالتوع يف قوله،  الصادق اإلمام أما ما ورد عن             

  : ة للماءاالقتصادي

(ء ، فعنه مادة كل داء إياك واإلكثار من شرب املا )

 

 

حده ، ينقلب  ء يزيد عنكل شي :والفاعدة العامة وقو               

 ..إىل ضده 

ََ َوَلا َوْبسبْطَها ُكلَّ اْلَبْسطد  )              َوَلا َوْجَعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإَل  عبنبقد

 ... سورة اإلسراء  (9 )َفَتْقعبَد َمُلوًما َمْحسبوًرا 

 :  يقو  اإلمام الصادق و              

(  بدنه من أقل من شرب املاء صح) 

3
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فوائـد  وـأثري كثـرة املـاء علـ      ك ، ورأا يتضمن النص املبـار             

االمتصـاص يف  و، وفوائد املادة الصفراء ، املعدة  الرتكبز واهلض  يف

 ...األمعاء ، من  هة ، ومكونات املاء وما حيتويه من  هة أخرى 

 :  اإلمام  عفر بن حممد الصادق   وقيو              

وكـان  : قـا   . قامت أبـدانه   لو أنه  أقلوا من شرب املاء السـت )            

إذا أكل دمسا أقل من شرب املـاء ،  ( اهلل علنه وآله وسل   صل)  النيب

إنـه امـرأ   : يا رسو  اهلل إنـَ لتقـل مـن شـرب املـاء ؟ فقـا        : فقنل له 

. ( للطعام

 

 

شرب املاء ، وما يقابله مـن    بنعةوهنا يتضح بشكل بارى ،              

هلا وأثريهـا الصـحي يف ، ومـا يشـمل     اليت مكونات و بة األكل ، 

 . ( إنه امرأ للطعام) اهلض  يف املعدة ، ولذا ؛   بنعة وأثريه عل 

ــا             ــادق ودع ــام الص ــحنة ،  إىل  اإلم ــا الص ــة وأهمنته الن اف

 : غسل الندين قبل الطعام فقا   اوالسنم

من غسل يده قبل الطعام وبعده عاش يف سـعة وعـويف مـن    )             

(بلوى يف  سده 

 

 .. 

 نب األ ساد وإىالة وميثل مدى أهمنة الن افة وإسهاماوها يف             

التلوث بالفريوسات واجلراثن   منالكريهة ، واحلد  األوساخ والروائح

  ..من شاص آلخر األمرا   ، املؤدية إىل انتقا والبكرتيا 

يف احلمــالت حتــ  وهــو مــا نــرى االهتمــام بــه واحلــث علنــه              

، وخصوصًا عنـد ظهـور مـر     اإلعالمنة الصحنة يف الوقت املعاصر 

وهي أي احلمالت التثقنفنة الصحنة ، وبني ما أهمنة الوعي  ديد ، 

ص األمرا  الوبائنة اخلطرة الصحي للوقاية من األمرا  ، وباخلصو

 ..اليت وهدد اإلنسان 
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وخصوصـًا اخلطـرة   ، األمـرا   مـن   مايـة ة واحلصحولذا فعنه ال            

، منهــا ، وبــدأ مــن اآللنــة الوقائنــة املتمثلــة يف أوهلــا غســل النــدين  

والسنما قبل األكل ا ق  إلىالة كل ما يؤدي إىل ولـوث الطعـام   

ــوف اإل  ــمي أو   ــاى اهلض ــان واجله ــا  نس ــات والبكرتي ــن الفريوس م

 ..املسببة لألمرا  واجلراثن  

وال يتوقف عند هذا احلد وإمنا يتو ب أن يعقب األكل غسل            

أبعـد مـن هـذا الغـر  ، كمـا هـو كايـة اللثـة         نتحق  ل، الندين 

اليت  الكريهة الرائحة وكذلَ منن من االلتهاب والتسو  ، واألسنا

 .. مراوهوخت ن وغنري آثار الطعاموتالف أرور الوقت م

بشـكل   عدم غسل النـدين  فضاًل عن ذلَ ، فعن اخلطورة من            

من الند مرورا بالف  انتقا  واملنكروب  يؤدي إىل منو ووكاثر  ند ،

مُ أي  عام ثـ  إىل املعـدة ، وبعـدها الكبـد والقلـب وسـائر  سـ         

..، مما يسبب األمرا  املاتلفة اإلنسان 

 

 

 

 النظام الغذائي الصحي واالقتصادبني : انيًا ث
 

التواىن يف كل شيء ، ومعرفة وإوباع منهجنته ، نعمة إهلنة و           

 .. عل  الفرد واجملتمُ والبنئة واملستقبل

ملـوارد  النـدرة يف ا ي هر ذلَ بشكل واضح عنـد مشـكلة   و            

االسـتدامة يف   اقتصاديًا من أ ل ضـمان الطبنعنة وسبل استثمارها 

 ..االستثمار  –االستهالك 
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إمكاننة اإلشـباع والوصـو  إىل   ، ومدى  ظهور احلا ة فمحور            

نقطة وعاظ  النفُ ، هو احلـد الفنصـل لبنـان مـدى فاعلنـة العقـل       

 ..وها عل  الصحة اجلسدية والنفسنة واألخالقنة وانعكاسا

ه وفلسفته النابعـة  اوو نهومن هنا كان لإلسالم ووعالنمه وو           

يعـرف ُكنـه خلقـه     عز و ل وإرشاداوه ، الذي ال اخل وشريعات من

،  يوما ينفعه ويبصلدحه ، لالجتاه أنح  وقننمي ووقوميي ووفاعل

 :ومنه األكثر مشواًل ون اما عل  وف  

التوصنف املتمثل أحددات خريطة املسـح االسـرتاونجي أو    -

، ومنه ما يو ـه  أ زائها وشريح الوظنفة بكل مكوناوها و

 ..والن ام الغذائي وإدارة احلناة  التن ن  واالقتصادبه 

الن ام بذلَ الوصف ا ق  لبنان كل حنثنات األمر املناا  -

 ..والتن ن  

خصوصنة املواصـفات اإلنسـاننة ومـا يـدخل يف جماالوهـا ؛       -

كأن يكون ما يستهلَ من الغـذاء والـدواء ، أو املالئـ  يف    

 ..فكر بالوقت واملكان واملوقف املناسب الاستادام 

ويبدأ الـوعي للتـواىن يف حا ـة األكـل وإشـباعها بشـكل                  

صحي وعقالني ، وقد يتعدى باجتاه اقتصادي ، والبـده مـن التنويـه    

 ..واإلسراف  والشح إىل أنه هناك فرق بني التقتري والبال

قتصـاد ، يف أنهـا   عـن اال مجنُ املصطلحات املذكور ختتلـف  و          

الذي يتبناه االقتصاد  مباالفة لتواىن املا  والفكر والنفس والسلوك

ــ    ــبين عل ــادي امل ــلوك االقتص ــويوالس ــنفس و س ــوي  ال ــر ق الفك

 ..االقتصادي 

 :     اإلمام الصادقوقيبهذا و           

( لو اقتصد النها ب يف املطع  الستقامت أبدانبهب ) 
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الذي يتالئ  مُ احلاضر   الصادق ضمنه قو  اإلمامومما يت             

 هون نمــواملســتقبل ويف كــل مكــان وموقــف ، بعمــ  ن امــه و

 .. الصحي  – االقتصادي

م وذ، الطعام ونوعنة قتصادية وتحدد يف كمنة فاألبعاد اال              

تكامـل  صـحي امل ال، ال لبال أو فقـر ، وإمنـا هدفـه الن ـام      جتاوىها

 ..البناء الصحي اجلس  للنمو والحتنا ات 

لكي ال قوة اجلهاى املناعي واحلمنة الغذائنة ،  ما يدع  ومنه             

فالسمنة وبعد مـر  العصـر املـؤدي إىل    يصل مثاًل إىل حد السمنة ، 

استعدادات أكل للتعر  لألمرا  املاتلفـة ؛ كـأمرا  ضـغط    

 ..الدم والسكر 

ون نمـه   ، يتطلـب  األكـل  يء ، ومنـه كل ش فاالقتصاد يف            

وف  برنام  أو ن ام غذائي متكامـل ، مـن شـأنه أن يكـون     عل  

 ..كنة أو وقاية من شأنها أن وقي اإلنسان من األمرا  املاتلفة 

والتامة فنـه ، قـد ال   حت  الزيادة يف الطعام  دير بالذكر ، و           

 عـام يـؤدي    وإمنـا جمـرد كمنـة   ، مل صفة الغذاء املتكامل حي

 ..حنة متفاووة يتعر  هلا اإلنسان للسمنة ومعاناة ص

هـو مصـدر وأسـا  ضـعف     ، والنقص يف التكامـل الغـذائي              

اجلهــاى املنــاعي للجســ  املــؤدي لإلصــابة بــاألمرا  املاتلفــة وبعــًا  

 .. لتعرُّ  اجلس  هلا

 تطلب منالصحي ، ما ي الن ام الغذائيوطبنقات وهنا يسب               

 ..ة االقتصادي – ةالصحن ةاللام  التثقنفن

 إن ن يكـن باملسـتوى الغـذائي    لكون ما يأكله اإلنسـان ،             

املالئ  ، ال ينطب  علنـه الن ـام الغـذائي املالئـ  للشـاص       الصحي

 ..وأنشطته العقلنة واجلسدية 
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،  الصـحي  كلوال يعين أو ينطب  علنه اقتصاد املطع  أو املأ             

اإلمام الصادق  وأراده الذي استهدفه ،( االقتصاد الصحي ) ومنه ثقافة 

  ضمن قوله املبارك.. 

مفهـوم ؛  ، قـد يتضـمن   طعـ   امل والبد من القو  بـأن مصـطلح ؛             

األبــدان ، ســنكون لــه  وإذا مــا اقــرتن املطعــ  يف اســتقامت رىق ،الــ

 ..شباع النفعي والصحي واإل املأكلاملكسب  واحلا ة و مضمون

ورأــا يأخــذ مــا يتعلــ  بــاحلال  واحلــرام مــن مصــدر الــرىق               

 ، رأـا التامـة يف األكـل مـؤداه    واإلسراف ، وما ينج  عن اإلسـراف  

  ..مرا  األسمنة وال

ــمنة                    ــؤدي للس ــل ي ــراف يف األك ــعن اإلس ــبحان اهلل ، ف وس

 ...األكل يؤدي للضف واألمرا  واألمرا  ، والبال والتقتل يف 

األبـــدان بالصـــحة النفســـنة والعقلنـــة  وأيضـــًا اســـتقامت            

ومصـدر األكـل وكايتـه مـن      واجلسدية ، واملـؤثر علنهـا  بنعـة   

 ..التلوث 

لن ـام الغـذائي   لعامل الثقافة الصحنة والـوعي أهمنـة ل  وهنا             

، وهو واضـح بشـكل    الصحي الذي يدخل يف مضمار القو  املبارك

 ..واسُ املضامني 

منفذ قوة ونشاا اإلنسان ينبُ مـن الن ـام الغـذائي ،     ولذا فعنه           

، السـلن   بنـاء اجلسـ  الصـحي    لهو ا ـدد  واعتداله و بنعة الغذاء 

 ..فرأا أكلة منعت أكالت 

 :  عن كثرة األكل فقا  نهنه  اإلمام الصادقأيضًا أّكد و          

( ثرة األكل مكروهك) 

 

 

ما يتعلـ    والكراهنة  اءت من أبعاده املاتلفة ، وباخلصوص           

ومـا يـؤثر   ، واالقتصادي  والصحي الطبنة والن ام الغذائي باجلوانب
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به عل  نفسنة اإلنسان وراحتـه ومؤثراوـه علـ  احلركـة واإلنتـاج      

نان خطـورة  وبواملعلوماوي ، املن ور وغري املن ور ؛ السلعي واخلدمي 

 ةبصـوروه املباشـر   ، عل  نفسه وعل  اآلخـرين ، ما يتجه ويعمل به 

 ..وغري املباشرة 

 : عن آباءه   اإلمام الصادق وقا             

( األكل عل  الشهبُ يورث اللص) 

 

 

وامتداد االقتصاد يف األكل ، البعند عن البال والتقـتري ومـا               

ومنـه األكـل علـ  الشـبُ ،     ، القتصـاد  شاكلها ، هو فلسفة هـذا ا 

املسبب للتامة واألمرا  املاتلفة كسوء اهلض  ، وإفساد األكـل  

 ..وقد وؤدي إىل الغثنان والتقنؤ  ، املو ود يف املعدة

ممـا يـورث الـلص ، وقـد      وعل  األمد البعنـد مـا حيـدده                

 يوالتمثنـــل الغـــذائ ةيكـــون متعلـــ  باجلوانـــب الفســـنولو ن

كسدوه والتفاعالت اخلطرة النامجة عنه ، وانعكاساوها علـ   وأ

 ..الصحة 

يعــود إىل التلــف يف خاليــا اجلســ  ومــدى إمكاننــة  ورأــا             

ــاكل    ــدي املش ــه ، ووع ــه  فن ــا يس ــ  أو م ــًا يف اجلس ــالحها ذاون إص

الصــحنة ، وعــدم إمكاننــة التحســني مــن وظــائف  هــاى املناعــة ، 

ادث يف اجلس  حلمايته مـن عـدهة أنـواع    واحلماية من التأكسد احل

 ..من األمرا  يف اجلس  

وهناك من  رهاء عدم احلمنـة وإوبـاع أن مـة غذائنـة وقائنـة                  

كـأمرا  ولـف األعصـاب ، وحيـدد     أمـرا   وعال نة ، قد وسـبب  

بعــ  مــن أنــواع الســر انات واملســر نات بهــذا املنحــ  يف الن ــام 

 ..الغذائي 
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والن ـام   ياالقتصـاد  التن ن  نا يتبني العالقة الوثنقة بنيوه            

الغــذائي وصــحة اإلنســان ومســتقبله الصــحنة ، ومــا يتطلــب مــن  

وى اجملتمـُ بـل اجملتمعـات    االهتمام بالثقافـة الصـحنة علـ  مسـت    

 ..والدو  

وبهذا اخلصوص شعرت األن مة الدولنة ومنها الصحة العاملنة ،           

الثقافـة الصـحنة ، للتافنـف مـن شـدة خطـورة       بضرورة التوعنـة و 

، األمرا  وثقلها عل  اخلطط الصحنة ا لنة والو ننة واإلقلنمنة 

ــار   ــ  اعتب ــه وأوب  ، عل ــه ومناخ ــن  ظروف ــل إقل ــة  لك ــه اخلاص ئت

 ..واملشرتكة ، فضاًل عن ما يأخذه عاملنًا 

مـام  وما من مة الصحة العاملنـة إاّل الصـورة احلنـة علـ  االهت                

باألوبئة املشـرتكة املهـددة ملسـتقبل اإلنسـان والكائنـات احلنـة       

رتكة معها من مات عاملنـة  وكل ما ينفُ البنئة وسالمتها ، واملش

 ..متعددة 

ــة                ــة ا لن ــات يف املواىن ــرة التاصنص ــل فق ــا ثق ــ  م وال ننس

والو ننة واإلقلنمنة والعاملنة ، عل  الـدو  واملن مـات واملؤسسـات    

املاتلفة ، فضاًل عن ما يطـرأ مـن أوبئـة وأمـرا   ارئـة ، ن وؤخـذ       

 ..بالن ر هلا يف املواىنة التقديرية 

ومن مؤثرات هذا الرتابط بني االقتصاد واملا  والصـحة وغريهـا               

ــات   ــه اجملتمع ــيت ووا ه ــل ، ال ــن العوام ــرية   م ــدو  الفق ــذات ال ، وبال

 ..واملتالفة 
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 د الغذائيةاملوا: ثالثًا 
 

ُ  ، و البحـث  وأحدوديةووكاماًل لدما وقدهم ذكره ،                مـا يسـ

ـ كتسـب  الـذي يب ، مـن األقـوا  املباركـة    بهذا اخلصوص وبنانه  ه من

مــا هــو علنــه مــا يتعلــ   الفوائــد الصــحنة والغذائنــة ، كمنهــاج 

 ..املنتو ات الزراعنة واحلنواننة ب

 :  صادق ال قو  اإلمامحنث ي               

شفاء أكثر من الشعري مـا  علـه غـذاء     يءلو عل  اهلل يف ش)              

(« علنه  السالم » األنبناء 

 

 . 

حنث يبعد الشعري نبات قدي  عرفته البشرية ، وبهذا فهو غـذاء              

قدي  ، وعبرف يف الطب القدي  ، وأو   من استعمله مطبوخا يف عالج 

، وعرفوه األولون أنـه نـافُ للسـعا     ( أبقراا)هو  االلتهاب واحلمنات

 .. وخشونة احلل  وقا ُ للعط  ومطفئ للحرارة 

ــة                ــالح معدنن ــا ، وأم ــلووني والنش ــ  ال ــعري عل ــوي الش وحيت

ــين    ــو غـ ــنوم وهـ ــنوم والبوواسـ ــفور والكالسـ ــد والفسـ كاحلديـ

 .. باهلوردينني واملالتني 

، وبشكل خاص لألعصاب  ، عام ن ومقٍولنِّومن خصائصه ؛ مب            

ونـافُ  ، وخمفـ  لضـغط الـدم    ، ومنشـط للكبـد   ، وجمدد للقوى 

كالسل والضـغط العـام   ؛ لإلسها  ، ويوصف لعالج أمرا  الصدر 

وبطء النمو عند األ فا  وضعف املعدة واألمعاء والكبـد والتهـاب   

.. املثانة والكل  ، وما إىل ذلَ من املنافُ 

 

    

 : عن فوائد العنب قا    اإلمام الصادقعن وأيضًا            

                                                 
0
 . 255ص / المصدر الس بق  - 
2
/  0988/  0ط/ الكوياات / دار الكتاا ب للحااديث  / التااداوي ب ألعشاا ب وأساارار الطااب العربااي     - 

205- 206 . 
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كـل العنـب    :إن نوحا شكا إىل اهلل الغ  ، فأوح  اهلل إلنـه  )            

(األسود ، فعنه يذهب بالغ  

 

 . 

كعصالحه هـزا  الكلـ  ويصـفي    ؛ ومنافُ العنب الغذائنة            

 ..مز ة الدم ويعد  األ

ب ومن ـف للقنـاة اهلضـمنة ونـافُ لألمـرا       أيضًا هو مر يو           

االلتهابنة واألمرا  املعدية والعصبنة والتهـاب األمعـاء واإلمسـاك ،    

ونافُ ألمرا  الصدر وعمل مشروب منه ذو وأثري كبري ضد السعا  

وآفات الرئة ، ووصفه عالج شايف للرمل وأمرا  الكلـ  وخيفـف   

..من ك  البولنَ 

 

 

 :   اإلمام الصادققا  اخلس ،  ائدفو وصخصوص             

(علنَ باخلس ، فعنه يقطُ الدم ) 

3

 

القو  املبارك ، حيتوي اخلس مـن   مت وبنانه ضمنما  عنفضاًل              

، ومـواد   ٪   2مـن وىنـه ، وعلـ  مـواد بروونننـة       ٪1  2املواد الدهننة 

ــة  ــة   ٪1  2كربوهدرونن ــه غنن ــاء ، وأوراق ــكل امل ــ  يش ــا وبق ، وم

ــات أ ، بب ـــ   فنتامنن ــواد  . ، ج ، ه ــود امل ــد علــ  و  ــاث وؤك واألحب

ــة  ــة واللووننن ــس و، الدهنن ــون اخل ــفور ك ــد والفوس ــين باحلدي غ

إخل ، .. لسنوم والناا  والنود والكلور والزرننخ والكليت اوالك

ــا     ــن  ومع ــاد للتش ــدئ ومض ــنع  ومه ــه ؛ م ــن عال او ــس م واخل

ئف اهلض  ويسـكن اجلهـاى   للافقان ونوبات السعا  ، وين   وظا

، لكونه مسـكنًا للتهـن  والسـعا     ، التناسلي ، ومعا  لأل فا  

..ويهدئ االلتهابات املؤملة يف الكبد واحلويصلة واألمعاء 

4

  

                                                 
0
 . 049ص /  63ج / بح ر األنوار / المجلسي  - 
2
 . 258 -257ص / التداوي ب ألعش ب  - 
3
 . 239ص /  63ج / بح ر األنوار / المجلسي  - 
4
 0ط/ إيران  –قم / مطبعة أميران / والطب الحديث  اإلم م علي / علي خضر عالء الدين  - 

 . 263 -262ص /  2116/ 
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 :عن القرع أو الدباء   قا  اإلمام الصادقو               

( الدباء يزيد يف الدماا) 

 

 

:  -بالض  واملد مشدودة وقد وفتح  -لدباء وا. ويف رواية والعقل              

 .القرع ، وهو نوع من النقطني 

ُ ذكرهـا  وهناك الكثري من هذه األقوا  املباركة اليت اليس             

هـذا اجلانـب مـن     كون دراسـة صخصـوص  توشرحها ، وإن شاء اهلل س

 .. فوائد املزروعات املتنوعة

 :، ومنها لكن ميكن ذكر بع  األقوا               

 : قا    اإلمام الصادق عن            

إال  ومـا مـن داء يف  ـوف اإلنسـان    . اهلندباء شفاء مـن ألـف داء   )            

( قمعه اهلندباء

 

. 

 :   اإلمام الصادقويقو            

(أكل السل  يؤمن من اجلذام ) 

3

  

 : قا   وأيضًا عن اإلمام الصادق           

علنك  بالشلج  فكلوه وأغذوه واكتمـوه إال عـن أهلـه ،     )          

( فما من أحد إال وبه عرق اجلذام فأذيبوه بأكله

4

 . 

 : ، حننما سؤ  عنه عن أكل البصل   اإلمام الصادق قا و           

وال بأ  أن وتداوى بالثوم ، ولكن . يف القدر  ال بأ  به ووابال)            

(ج إىل املسجد إذا أكلت ذلَ فال ختر

5

 . 

  :قا    اإلمام الصادق وعن           

                                                 
0
 . 227ص /  63ج /  ر األنوار بح/ المجلسي  - 
2
 . 219ص / المصدر الس بق  - 
3
 . 207ص /  نفسهالمصدر  - 
4
 . 221ص /  المصدر نفسه - 
5
 . 249ص /  نفسهالمصدر  - 
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ويزيـد   البصل يذهب بالنصب ويشد العصب ويزيـد يف املـاء   )           

( يف اخلط  ويذهب باحلم 

 

 . 

 : قا    اإلمام الصادق عنأيضًا و            

(البصل يطنب الف  ويشد ال هر ويرق البشرة ) 

 

 

 :  وقا              

منهما شـفاء ، وإذا افرتقـا كـان    اجلنب واجلوى يف كل واحد )            

(كل واحد منهما داء  يف

3

 . 

 : قا   وعنه           

(اجلنب يهض  ما قبله ويشهي ما بعده ) 

4

 

 : قا   وعنه    

(نع  االدام اخلل ، يكسر املرار وحيني القلب ) 

5

 

 : قا   الصادق اإلمام عن و           

من أصابه ضعف يف قلبه أو يف بدنه فلنأكل حل  الضأن )             

(باللنب 

 6

 

َكـْب   : ذو الصوفد ، ويبوَصـفب بـه فنقـا     : الضهائنب من الغن              

.ضائٌن ، واأُلنث  ضائنة 

7

  

وهكذا ن رنا بصورة خا فة هلذا الرتاث الع ن  ، وأا يسُ             

 ..صله بدراسة أوسُ وأمشل ، إن شاء اهلل البحث ، آمل أن أوا

 

 

                                                 
0
 . 247ص /  نفسهالمصدر  - 
2
 . 248ص /  نفسهالمصدر  - 
3
 . 016ص / نفسه المصدر  - 
4
 . 015ص /  نفسهالمصدر  - 
5
 . 005ص /  01ج/ األنوار  بح ر/ المجلسي  - 
6
 . 69ص / 63ج / بح ر األنوار / المجلسي  - 
7
 ..في ب ب ضأن / لس ن العرب / ابن منظور  - 
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 السابع املبحث
 االستنتاجات

 

وامتثااًل ملا يتطلبه ختام البحث من االستنتا ات املستمدة مما              

 :املباحث ، ميكن أن ندرج أه  االستنتا ات باآلوي  حماور احتووه

مـي  اهتمام الدين اإلسالمي باجلانب الرتبوي التعلنمـي العل  - 

، ن ـري  واحلث عل  مواكبة كل وطـور أن ـور علمـي    

لنشـر   ووطبنقي ، وهو ما حن  أو به اإلمـام الصـادق   

وأرس  والتشجنُ علنه ، ،  وم عل  أوسُ ما أمكنه ذلَالعل

    مناه  ن رية ووطبنقنة ملاتلف العلوم ، ووتلمذ علـ

يده عشرات اآلالف من والمنـذه يف الـدين والعلـ  ، وأبـرىه      

 ..ر بن حنان الكويف  اب

التهنئة النفسنة واالستعدادات العقلنة واإلقدام عل  التعل   - 

والتعلــن  بعقــو  إنســاننة متفتحــة ، لبنــاء فكــر علمــي  

إنساني سلن  ، يتوق إىل وواصل اإلبداع واالبتكار من أ ل 

والسـنطرة   حتقن  ما يببعد املسل  واإلنسـان عـن ؛ التبعنـة   

 .. التعسفنة الال إنساننة

الوعي الفكـري والعلمـي يبـدأ مـن كرامـة اإلنسـان ومـا         -3

انفتـاح  مـن  ، ومـا يتطلبـه   حيمله من عقائد البنـاء القـوي    

 ..كري  نتا اوها الفكرية والعلمنة العقو  وو
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لــذا كــان االجتــاه حنــو مــا حيقــ  كمــا  العقــو              

ووهديداوه ، ومـا يتطلبـه مـن     هواالبتعاد عن اجلهل وخما ر

كالتواضـُ هلل  ؛ اه حنو كما  العقل أفاونحه آلنة االجت

 والصمت إال من خري ، وإنساننة بنـاء الفكـر   وحسن النقني

 .. واملعريف العلمي

مـا يضـمنه مـن ووىيـُ      تور احلنـاة والـدو  حبسـب   يبدأ دس -4

ــلطات  ــة ، الس ــائنة والتنفنذي ــريعنة والقض ــا  التش وحننم

يكون العلماء احلكـام بعنسـاننته  وعلمنـته  وفقههـ      

، وامللــوك حكــام علــ  النــا  ، وحكمــته  علــ  امللــوك 

 ..اإلنساننة يتحق  ووىيُ السلطات 

ــولي  -5 ــادقي ــام الص ــة ،   اإلم ــز ) أهمن ــتعل  ( التعزي يف ال

 اإلبداعي املثمر ، وذلـَ يـت    والتفكري، والتعلن  والرتبنة 

، وهو (  يفتح العقل كثرة الن ر يف العل ) عندما يطب  ؛ 

الرتبويـة احلديثـة ،   والعملنـة  نه املنـاه   ما وراعي  وانب م

 ..وامتداده املنه  التجرييب 

،  ووواضعوا ملن وعلمونه العلـ   )  انب من مضامني قوله  -6

علماء  بـارين   ، وال وكونوا ووواضعوا ملن  لبت  منه العل 

، هـو مـا يـدخل ضـمنه علـ       (  فنذهب با لك  حبقكـ  

ــاعي وأب    ــنفس اال تمـ ــ  الـ ــوي وعلـ ــنفس الرتبـ ــاد الـ عـ

واسرتاونجنات وربوية متكاملة بني العان و لبـة العلـ  ،   

     .حبنث يبزيل احلا ز النفسي بني املعل  واملتعل  

وبدأ فلسفة العلوم من عل  السـؤا  والسـؤا  العلمـي ، وهـو      -7

ــمون  ــام  مض ــو  اإلم ــامني ق ــن مض ــزائن ، ) :  م ــ  خ العل

: أربعـة   فعنه يؤ ر واملفاونح السؤا  ، فاسألوا يركك  اهلل

، فضاًل عـن مـا    (السائل ، واملتكل  ، واملستمُ ، وا ب هل  
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، وما يتمثل يف األ ر يتضمنه من ن ام احلوافز لطلب العل  

 .الدننوي واألخروي 

ــارية   -8 ــة احلض ــاك التكاملن ــدننا  وهن ــب ال ــاننة لطل اإلنس

ــمنه   ــا وض ــو م ــرة ، وه ــام واآلخ ــو  اإلم ــادق ق ال  : ) الص

ثالثـة يفـزع إلـنه  يف أمـر دننـاه        يستغن  أهل بلدة عـن 

، وأمري خري مطاع ، و بنـب بصـري    وآخروه  ؛ فقنه عان ورع

 . ( ، فعن عدموا ذلَ كانوا همجا ثقة

 اعة الشاص القنادي أداركه ومؤهالوه ، يبعـد  اعـة    -9

ــور    ــتلط األم ــه خت ــبال  اعت ــة ، ف ــلطة التنفنذي ــل الس ملمث

 ..ئرة الصراعات ووضطرب الرعنة وأنشطتها ، ووبساق إىل دا

ضرورة بناء الن ام الصحي ومؤسساوه ، فبالد بال مؤسسات  -1 

ــُ    ــحي للمجتم ــن الص ــة األم ــذ حلماي ــحنة ونف ــط ص وخط

والبنئة واملالوقات األخرى ، ال ميكن أن حيقـ  وكاملنـة   

 .. التنمنة والتطور 

اإلمـام  بالغـة ، ولـذا يقـو     ألخالقنات العل  وأصوله أهمنـة   -  

َ  :  اثنـان ي قطُ ظهـر )  :  الصادق ، و اهـل   عـان متهتـ

، وهـذا يصـد    بتهتكه يصد النا  عن علمه ، هذا متنسَ

  .(  النا  عن نسكه جبهله

االهتمام باالستشـارة واملستشـار يف حتقنـ  أرقـ  اخلطـط       -  

العلمنة واإلنسـاننة ،   املوضوعنة ؛ وونفنذها ، فباالستشارة

مشاركة العقـو  وووسـنُ قاعـدة صـنُ واختـاذ القـرارات       

لـدع    ونفنذها ، وهو مـا أكـد علنـه اإلمـام الصـادق      و

الشـروا واحلـدود    وكاية األنشطة املاتلفة ، ووضـُ  

   ..أو االستشارة لذلَ ، لئال يكون هناك ضرر من املشورة 
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االهتمام باحلـدث والشـاب يف الـلام  التقومينـة الرمسنـة       -3 

وغري الرمسنة ، فمنه  ونطل  اسرتاونجنات الشعوب والدو  

طط  اخللام  و، كما هو علنه وبنِّي ال مستقبلها ووقدمهاو

 نةالعلمنة والتعلنم  رغباوهب ، والتو ه  نيف الرتبنة والتعل

ــبالد      ــدهم ال ــاركة يف وق ــه  للمش ــبه  ويؤهل ــا يكس وم

 .واملشاريُ 

بالتشجنُ عل  العمـل ، وبضـرورة     اإلمام الصادق اهت  -4 

دي ومؤثراوهـا  االقتصـا  –معاجلة مسـألة البعـد اال تمـاعي    

أو البطالـة  ، النفسنة واألمننة علـ  العـا لني عـن العمـل     

وعالقاوها التن نمنة ، وما هلا من أهمنة بناء شاصنة الفرد 

ــنفس     ــ  ال ــمن عل ــدخل ض ــا ي ــو م ــرة ، وه ــنة األس وشاص

 .اال تماعي والتن نمي 

ــاء  -5  ــل  بن ــ  العم ــوافز عل ــام احل ــدم  ، ن  ــدرات وع ــاء الق وبن

، ىن بني  لـب الـدننا و لـب اآلخـرة     وعطنلها ، اروبط بالتوا

ع نمة للعمل والعامـل عنـد اهلل   الكانة املاإلسالم  و عل

سبحانه ووعاىل ، وعدهه من اجلهاد األكل ، لكونه اإلسالم 

هدفه بناء اإلنسان والقن  اإلنساننة وبناء احلضارات واألم  ، 

 .  أقوا  اإلمام الصادق ضمن بوضوحوهو ما رأيناه 

مـن اخلطـط والـلام     الـذي يبـدأ   الن ام الصـحي  االهتمام ب -6 

الصحنة اليت وضعها الدولة ومؤسساوها الصحنة ، وما ورصـد  

هلا من أموا  ، وما ونفذ مـن خطـط فاعلـة وعـا  املشـاكل      

األمـرا  املاتلفـة ،    وخما ر الصحنة وما يطرأ من وهديدات

ي األوبئة واألمرا  ، والفصو  وباخلصوص ما يتعل  بتفشِّ

، وانتقـا    والبكرتيـا  ونشط بها الفريوسات واجلـراثن  اليت 

  اإلمـام الصـادق  ، وقـد حـثه   األوبئة من منطقة إىل أخرى 
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الثقافة الصحنة وأوالها العناية البالغة ، وهو ما ي هـر  عل  

 انب منه يف املبحث الرابُ من البحث ، والذي يبدأ من غسـل  

 ..الندين واجلس  واملالبس 

لداخلنة لألسرة والبنئة اخلار نـة ا نطـة   العناية بالبنئة ا -7 

هـــا ، بتفاصـــنلها الصـــحنة والنفســـنة واال تماعنـــة     ب

واالقتصادية والسناسنة واألمننة ، وحت  يف جماالت العمل 

 .وال روف الصحنة فنها والعالقات اإلنساننة 

، التاصص ووقسن  العمل ، هلما أيضًا االهتمام يف اإلسالم  -8 

لسابقة الذكر ، وبطبنعة   املباركة اومنه ما ورد يف األقوا

حيقـ  احلنلولـة دون   ، معرفة كل شـاص عملـه    احلا  ،

 .الوقوع يف دائرة احلرام 

فاالعتـدا  يف  الغذاء والصحة واالقتصـاد ،   هناك عالقة بني -9 

حيقـ  صـحة وعـدم التبـذير أو اهلـدر يف      ، األكل و ودوه 

لـو  ) :   قا  اإلمام الصادقبهذا واألموا  والصحة والعمل ، 

، فالتامـة قـد   (  اقتصد النها ب يف املطع  السـتقامت أبـدانبهب   

ووؤدي مثاًل إىل السمنة  ، وسبب الرتا ُ يف النشاا والعمل

واالستعداد لإلصابة باألمرا  املاتلف كمـر  السـكر   

والضــغط والقلــب ووصــلب الشــرايني ، ومــؤداه وكــالنف  

ـ  ..التعطنل عن العمل والعالج من األمرا   كثـرة  ) ؛  ذاول

 .(  األكل مكروه

أه  ما ميكن حتديده ودراسته واستنتا ه ضـمن  من بني وهذا          

ألقـوا  اإلمـام   حمدودية البحث ، وبنان  وانب من املضـامني العلمنـة   

، را نـًا أن أكـون قـد وفقـين اهلل  ـل        عفر بن حممد الصادق 

مـن  حد وا  واإلسهام يف استذكار مضامني أق الله يف دراسيت هذه ل

 ..، واحلمد هلل رب العاملني ( علنه  السالم)أئمتنا املعصومني األبرار 
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 املراجعواملصادر 
 

 : املصادر واملراجع العربية
 

 .القرآن الكري  + 

/ دار الفكـر    -دار صـادر  /  3ا /    م  /لسان العرب / إبن من ور  - 

 9942 / لبنان    -بريوت 

الطاغنـة ؛ دراسـة فلسـفنة لصـور مـن      / ح إمـام  إمام عبـد الفتـا  . د - 

 9942 / الكويت / سلسلة عان املعرفة / االستبداد السناسي 

املعـروف بالسـند   ) أبو احلسن علي بن حممـد بـن علـي اجلر ـاني      -3

 .العراق  -بغداد/ دار الشؤون الثقافنة / التعريفات ( / الشريف 

حتـف  / ة احلرانـي  أبو حممد احلسن بن علي بن احلسـني بـن شـعب    -4

 –بـريوت  / األمرية للطباعة والنشر والتوىيـُ  / العقو  عن آ  الرسو  

 .   1 / لبنان 

 –بـريوت  / مطابُ الشـروق  / موسوعة عل  النفس / أسعد رىوق . د -5

 . 977 /  ا/ لبنان 

دار / الكحـو  و سـ  اإلنسـان    / أمرية عبـد السـتار البريووـي    . د -6

 2 98 / العراق  – بغداد/ احلرية للطباعة 

/ موفـ  شااشـريو   . ورمجة د/ اروقاء اإلنسان / برونو فسكي . ج  -7

 2 98 / الكويت / سلسلة عان املعرفة 
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 –من مــة الصــحة العاملنــة / معجــ  الوبائنــات / الســت . م .  ــون -8

 1112 /  3ا/ املكتب اإلقلنمي لشرق املتوسط 

/ وأسـرار الطـب العربـي    التداوي باألعشاب / دار الكتاب احلديث  -9

 9882 /   ا/ الكويت / دار الكتاب للحديث 

سلســلة عــان / االقتصــاد السناســي للبطالــة / رمــزي ىكــي . د -1 

 998 / الكويت / املعرفة 

أىمة املنـاه يف املنطقـة العربنـة ؛    / سامر خمنمر ، خالد حجاىي . د -  

 . 996 / لكويت ا/ سلسلة عان املعرفة / احلقائ  والبدائل العربنة 

/ موسوعة عل  النفس والتحلنل النفسـي  / عبد املنع  احلفين . د -  

 9782 / لبنان  -بريوت / دار العودة /   ج+   ج

/ عل  األحناء الطيب / حنان علي احلمامي . عبا   ه النج  ، د. د -3 

 .الكويت / مؤسسة دار السناسة /   ج 

دار /   ا/ املوهبة والتفوق / لي عبد احلافظ سالمة ، مسري أبو مغ -4 

 .  11 / األردن  –عمان / الناىوري العلمنة للنشر والتوىيُ 

مطبعة / والطب احلديث  اإلمام علي / علي خضر عالء الدين  -5 

 . 116 /   ا/ إيران  –ق  / أمريان 

التصـحر ؛ وـدهور األراضـي يف    / حممد عبد الفتاح القصـاص  . د -6 

 . 999 / الكويت / سلسلة عان املعرفة  /املنا   اجلافة 

دار الشؤون / الدلنل يف التثقنف الصحي / منصف املرىوقي . د  -7 

 986 / بغداد / الثقافنة 

/ الصـحاح يف اللغـة والعلـوم    / َأسامة مرعشلي ، ندي  مرعشلي  -8 

 .لبنان   -بريوت / دار احلضارة العربنة 

ورمجة / نفسنة فسنولو نة العقل واجلس  ؛ دراسة / هربرت بنسن 

 989 / العراق / بغداد / دار احلرية للطباعة / حممد  ابر علي . د -9 

. 
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/ فلسفة اإلدارة املعاصرة واجملتمُ  /هاش  حسني ناصر ا نَ . د -1 

 .  991 / العراق  –النجف األشرف / مطبعة القضاء 

 :  املكتبة االلكرتونية الشاملة
 5ج/ الكايف / الكلنين  -  

  11 ج+   7ج+  63ج +  3 ج+   ج +   ج/ حبار األنوار / اجمللسي  -  

+  9ج+  5ج+  4ج+  3ج + ج / منزان احلكمة / حممد الريشهري  -3 

    ج

 /مستدرك حبار األنوار  -4 

  ج/ التحفة السننة  -5 

  ج/ من ال حيضره الفقنه  -6 

 .  3ج / غريب احلديث يف حبار األنوار  -7 

 . 3ج / عوالي النلي / ابن أبي مجهور إحسائي  -8 

  ج/ عوالي النلي  -9 

/ األمان من أخطـار األسـفار واألىمـان    /   علي بن موس  بن  اوو -31

   7ج

 : جامعية  لأطروحات ورسائ
أثر برنام  ودريسي يف / عبد الكري  حمسن حممد املصطفاوي  - 3

 البات معاهد إعداد  ونمنة التفكري اإلبداعي ومفهوم الذات لدى

( ابن اهلنث  ) أ روحة دكتوراه مقدمة إىل كلنة الرتبنة / املعلمات 

 . 118 /  امعة بغداد / 

بناء برنام  حموسب لتعلن  / نه  عارف علي الدروي   - 3

التفكري الناقد وقنا  أثره يف وطوير مهارة وقوي  الذات لدى  لبة 

( / ابن رشد ) كلنة الرتبنة أ روحة دكتوراه مقدمة إىل / اجلامعة 

 .  116 /  امعة بغداد 
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 حمتويات البحث من املخططات
 

 الصفحة التفاصنل

    . مقومات بناء كما  العقليبني (   ) خمطط 

    .وهديدات وخما ر اجلهل يبني (   ) خمطط 

وكامــل احلكــ  بــني العلمــاء  يــبني(  3) خمطــط 

 . وامللوك والنا 

 3 

إسـرتاونجنة  لـب العلـ  والبنـاء     يـبني  (  4) خمطط 

 . الرتبوي والتعلنمي

 6 

 9  . ن ام حوافز  لب العل يبني (  5) خمطط 

املن ومـــة األخالقنـــة للـــتعل  يـــبني (  6) خمطـــط 

 . والتعلن 

   

 6  . يبني مسات أخالقنة اجلاهل(  7) خمطط 

وكامـل وانسـنابنة االسـتمتاع    يـبني  (  8) خمطط 

 . ناةاحلقنقي يف احل

3  

يبني وكامل وانسـنابنة هنـاء العـن     (  9 )خمطط 

 . يف احلناة

3  

ي تكاملفلسفة البناء اليبني (  1  )خمطط 

 .اإلسرتاونجي للسلطات 

44 
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 املؤلف يف سطور

  العراق / در  االبتدائنة والثانوية يف النجف األشرف.. 

     در  يف  امعة بريوت العربنة ، وأكمل دراسـته اجلامعنـة يف اجلامعـة

 .. 986  – 985 العراق عام  –املستنصرية 

  ستري والدكتوراه واللوفنسور  مُ مروبة الشـرف  حصل عل  شهادات املا

 :وشهادات التفوق من  امعة 

 (CIU) CAROLINA INTERNATIONAL  UNIVERSITY 

  له مشاركات يف الكثري من الدورات ، واللجان العلمنة.. 

  حاصل عل  الكثري من الشهادات التقديرية وكتب الشكر.. 

  حاصل عل  هوية املؤلف الدولي.. 

  كتاب وموسوعة ومعا   منشورة ويف دورها للنشر ، (  11 ) من له أكثر

 ..ويف خمتلف التاصصات 

   ــن ــأكثر م ــارك ب ــف   (  61) مش ــي ويف خمتل ــين ودول ــي و  ــؤمتر علم م

 ..التاصصات ، داخل العراق وخار ه 

  حبث وموضوع ، داخل وخارج العراق (  11 ) منشور له أكثر من.. 

 والشـعر يف الصـحف واجملـالت ،     منشور له الكثري من القصص القصرية

 ..وضمن كتب يف السرية الذاونة والعلمنة 

      منشور له الكثري واملنوع من الكتب والبحوث والقصـص والشـعر  علـ

 ..مواقُ يف االنرتنت 

  له عضوية يف العشرات من ا افل العلمنة الدولنة.. 

  مؤسس ومدير دار أنباء للطباعة والنشر.. 

 امعة الشؤون العلمنة، و/ رئاسة اجلامعة :  ة بابل امع: سابقًا عمل يف 

مركز دراسات الكوفة ، وواحد من مؤسسي املركـز ، ومـدير   :  الكوفة

/ وعمل يف رئاسة  امعة الكوفـة  / ، ومدير اإلدارة  994 املركز وكالة 

 ..ويف كلنة الفقه 
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