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مقدمــــة

إن البحــث يف طبيعــة النفــس البرشيــة ومــن ثــم الوصــول إىل فهــم أفضــل ملســلك

اإلنســان وترصفاتــه يف املجتمــع ،مــن خــال مؤثــرات القيــم األخالقيــة ،هــي مــن أعقــد

مــا واجهتــه جمموعــة العلــاء واملفكريــن واملصلحــن والقــادة عــى مــر العصــور ،الذيــن
كانــت غاياهتــم ،هــي الضبــط األخالقــي مليــول هــذا اإلنســان والســيطرة عــى أهوائــه
وأنانيتــه مــن جشــع وعدوانيــة وقســاوة ،وظلــم وهتالــك نحــو الســلطة والزعامــة ،ومجــع
الثــروة ،واجلــري وراء املناصــب والرغبــات ،التــي حيــاول حتقيقهــا بوســائل منافيــة

ملبــادئ الديــن واألخــاق والقواعــد االجتامعيــة احلميــدة .وقــد حــاول قســم مــن هــذه
املجموعــة إصــاح ذلــك بإجــراءات نظريــة فحســب ،مــن خــال الوعــظ واإلرشــاد

املجــرد ،دون أن يكــون لــه أي موقــع عمــي مؤثــريف املجتمــع .بينــا يف املقابــل هنــاك مــن
انطلــق يف جهــده باجلمــع بــن الناحيتــن النظريــة والعمليــة.

ومــن هــؤالء اإلمــام عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام)،الذي كان عاملـ ًا ،حكيـ ًا،

فقيهــ ًا ،مــن ناحيــة .ومــن ناحيــة أخــرى هــو احلاكــم واخلليفــة للمســلمني .لذلــك
جــاءت ســرته وخطبــه ووصايــاه ورســائله ،يف خضــم معاركــه وكفاحــه الصلــب يف

ســبيل تثبيــت قيــم احلــق والعــدل واملســاواة .أضــف إىل ذلــك نضالــه الشــديد ضــد
خمتلــف أنــواع الــر األخالقــي وضــد الســلوك املنحــرف عــن مســتلزمات األخــاق

اإلســامية .هلــذا نجــده ،مــن خــال ســرته ،يقــوم بتحليــل دقيــق ووصــف عميــق

لطبيعــة النفــس البرشيــة وســر أغوارهــا وخفاياها.غــر أن الــذي أكســب مضامني ســرة
اإلمــام ،أمهيــة بالغــة ،كوهنــا نابعــة مــن معاناتــه ومــن خربتــه عنــد تعاملــه مــع أصنــاف

متعــددة مــن النــاس ،بخاصــة مناوئيــه ،فضــا عــن تعقيــدات املشــكالت التــي واجهتــه.
وعــى أســاس هــذه الســرة ،ســنتناول يف هــذا البحــث أثــر القيــم األخالقيــة يف
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بنــاء النفــس البرشيــة وانعكاســاهتا الســلوكية يف املجتمــع ،مــن خــال أربعــة حمــاور

هــي :املــراد مــن القيــم األخالقيــة ،وســلوك اإلنســان وترصفاتــه ،ثــم وســائل بنــاء

النفــس البرشيــة وانعكاســات القيــم األخالقيــة عــى اإلنســان يف املجتمع،ومفارقــات يف
األخــاق والســلوك.

يتضمــن املحــور األول ،معنــى القيــم األخالقيــة ،ومــا املقصــود بســلوك اإلنســان

وترصفاتــه ،ومــن ثــم بيــان العالقــة بينهام.فالقيــم األخالقيــة هــي باختصــار صفــات
إنســانية جمــردة ،تقــوم بــدور أدلــة لســلوك النــاس يف كافــة مياديــن احليــاة املختلفــة.

كــا أن القيــم األخالقيــة اإلجيابيــة ،التــي ســنركز عليها،تشــمل العديــد مــن األســس،
مثــل العــدل ،واحلــق ،والصــدق ،والفضيلــة ،والنزاهــة ،واألمانــة للواجــب ،واملســاواة،
والرمحة،والتعــاون ،والتواضــع ،والتقــوى ،والعفــو ،واإلحســان ،واخلــر ،والنصيحــة،

والوفــاء ،والتعاطــف.

وبــدور هــذه القيــم ومقاصدهــا ،تتشــكل ثوابــت ومبــادئ ترتكــز عليهــا األخــاق

االجتامعيــة ،التــي تتحقــق مــن خــال ترصفــات النــاس وأفعاهلــم ،أي ســلوكهم
االجتامعي.هــذا الســلوك خيــرج يف أحيــان كثــرة  ،بصــورة بــارزة عــن اخلــط الســوي،

عــن اإلســتقامة ،عنــد ذاك يكــون ذا طبيعــة ســلبية وآفــة مــن آفــات املجتمــع املؤملــة .أمــا
املحــور الثــاين ،فيتضمــن وســائل عمليــة لبنــاء النفــس البرشية،اعتــاد ًا عــى الفضائــل
األخالقيــة .مــن هــذه الوســائل :تأثيــــر قــوة املثــال ،ووحــدة القــول والفعــل ،والقــدرة

عــى تشــخيص مواطــن الضعــف وعــى تصنيــف النفــس البرشيــة ،واإلســتقامة ومــا
تتضمنــه مــن نبــذ املحابــاة واملداهنــة واملصانعــة والنفــاق ،واملحاســبة الذاتيــة الصارمــة،
واملوازيــن الدقيقــة يف التعامــل مــع اآلخريــن ،وأمهيــة اتبــاع قــادة احلــق ،والعمــل

اجلامعــي واالبتعــاد عــن اإلنعزاليــة ،ووحــدة املصالــح االجتامعيــة والشــخصية.أما
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املحــور الثالــث ،فيبحــث انعكاســات القيــم األخالقيــة عــى املجتمــع ،ويتضمــن :اعتــاد

هنــج ســيايس قائــم عــى الفضيلــة وليــس عــى املكــر والغــدر واخلــداع ،وتطبيــق األحــكام
اإلهليــة دون اســتثناء ،واملســاواة يف املعامــات ،والتشــديد عــى مبــدأ احلــوار والنصيحــة
أوال مــع املناوئــن قبــل االنتقــال إىل القتــال ،ومتابعــة الــوالة يف تطبيــق القيــم األخالقيــة،

والتعاطــف والرمحــة مــع الفئــات الضعيفــة واملظلومــة ،ونقــد للمواقــف احلياديــة
بــن احلــق والباطــل ،ومعايــر دقيقــة للحــق والباطل.أمــا املحــور األخــر ،فهــو عــن
املفارقــات والتناقضــات يف الســلوك واألخــاق ،وازدواجيــة الســلوك والترصفــات،

وتغـ ّـر املقاييــس واألحــكام.

أو ًال :املراد من القيم واألخالق والسلوك اإلنساني
إن القيــم واألخــاق والســلوك ،هــي مفاهيــم مرتابطــة ،متداخلــة ،مــن ناحيــة

املعنــى واملامرســة العمليــة ،التــي تؤثــر فيهــا تأثــر ًا كبــر ًا احلاجــات واملصالــح الســائدة يف
املجتمع.والقيــم ،قــد ذكرنــا معناهــا يف املقدمــة ،تعتــر مبــادئ أوليــة ،معناها يف الفلســفة:

ظاهــرة ماديــة أو روحيــة ،تلبــي متطلبــات معينــة لإلنســان أو املجتمــع ،وختــدم مصاحلــه
وأهدافه(.)1وتشــمل صنفــن أحدمهــا إجيــايب وآخــر ســلبي .فاإلجيــايب مثــل اخلــر واحلــق

والعــدل .والســلبي كالغــدر واملكــر ونقــض العهــد .وتتيــح هــذه القيــم لإلنســان أن
يتــرف ويتعامــل مــع غــره يف احليــاة اليوميــة بالنحــو الــذي يــراه ويعتقــده ،وتتمثــل

يف طبيعــة نفســه البرشيــة.

أمــا األخــاق ،فهــي مجــع كلمــة اخلُ ُلــق ،وهــي الســجية والطبــع وصــورة اإلنســان

الباطنيــة ،وهــي نفســه وأوصافهــا ومعانيهــا املختصــة بــه ،حســنة كانــت أو قبيحــة(.)2
ويف علــم الفلســفة ،فــإن األخــاق أو اآلداب ،هــي جمموعــة أصــول وأحــكام وقواعــد

ســلوك النــاس يف املجتمــع .وهــي تعكــس تصــورات النــاس عــن العــدل والظلــم واخلري
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والــر والكرامــة واخليانــة إلخ(.)3ولألخــاق تأثــر مبــارش عــى خمتلــف مياديــن احليــاة،

مــن السياســة واالقتصــاد وغريهــا .ويرتافــق مــع مفهــوم «األخــاق» كلمتــان مشــتقتان

منــه وتشــيعان يف اإلســتعامل اليومــي مهــا «األخالقــي» ،و»غــر األخالقــي» أو أحيانــا

«الالأخالقي».فاألخالقــي هــو :مــا يتفــق وقواعــد األخــاق أو قواعــد الســلوك املقــررة
يف املجتمــع .وعكســه الالأخالقــي(.)4إن املعضلــة األساســية يف مفهــوم األخــاق،

ترتبــط بفــرز التناقــض بــن املتطلبــات األخالقيــة العامــة للمجتمــع ،وبــن ســلوك
اإلنســان الفعــي.

والســلوك اإلنســاين ،يعنــي ســرة اإلنســان ،اجتاهــه ،تفكــره ،وجممــل ترصفاتــه

وأفعالــه الــذي يتجــه هبــا إىل وجهــة معينــة ،معــرة عــن شــتى جوانــب طبعــه األخالقــي.
ومــن املعــروف أن صفــات اإلنســان وترصفاتــه األخالفيــة ،ليســت مجيعهــا بالقضايــا

التــي تولــد معــه ،إنــا هــي أشــياء يكتســبها مــن حميطــه بمــرور الزمــن ،بخاصــة يف
املراحــل األوىل مــن حياته.وينحــر ســلوك اإلنســان مــن جانبــن أساســن .أحدمهــا

جانــب اخلــر والفضيلــة .واآلخــر جانــب الــر والرذيلة.الــذي هيمنــا هنــا ،هــو البحــث

عــن حمــركات الســلوك ،بمعنــى مــا الــذي يدفــع اإلنســان أو اجلامعــة إىل تبنّــي ســلوك
معــن ،واإللتــزام بقيــم أخالقيــة معينــة ومتطلباهتا.فقــد أشــار بعــض علــاء النفــس ،أن
القيمــة اهلادفــة هــي املهمــة يف توجيــه الســلوك ،أي مــا يتوقعــه اإلنســان مــن نتيجــة هــو

الــذي يقــرر نوعيــة ســلوكه ،وهنــاك مــن اعتقــد أن أن «إزالــة التوتــر» و»إشــباع احلاجــة»
املحــرك األهــم يف تثبيــت الســلوك وتعزيــزه(.)5

ومهــا يكــن مــن أمــر فإننــا نجــد يف هنــج البالغــة ،مــن كالم أمــر املؤمنــن عــي عليــه

الســام ،دالالت ســبقت علــاء النفــس تشــر إىل أن الرغبــة والشــهوة ،والتعلــق الشــديد

بنعــم احليــاة ،واتبــاع هــوى النفــس املذمــوم ،والطمــع ،مجيعهــا تعــد مــن املحــركات
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األساســية لإلنســان ،وهــي طاقــات نفســية حيويــة عامــة ،جتعــل اإلنســان يميــل إىل مــا

حيــب ويشــتهي وحيــرص عليــه ويطمــع فيــه  ،ســواء كان حممــود ًا أو مذموم ًا.وقــد شــبه
عليــه السالم،اإلنســان ،عندمــا تتملكــه الرغبــة يف الدنيا  ،كأنه األســر املقيد بالسالســل،
ِ َ ِ
َ
ـروا َفـإِ َّن ا ُْل َعـ ِّـر َج َعـ َـى الدُّ ْن َيــا َل َي ُرو ُعـ ُه ِمن َْهــا إِ َّل َ ِ
صيـ ُ
ـف
سى َّ
الر ْغ َبــة أ ْقـ ُ
فيقــولَ « :يــا أ ْ َ
ـاب ِْ
الدْ َثـ ِ
َأ ْن َيـ ِ
ـان» .املعرج:املائــل إليهــا أو املعــول عليهــا أو املقيــم هبــا .ويروعــه :يفزعــه.
والرصيــف :صــوت األســنان عنــد اإلصطــكاكِ .
واحلدثــان -بالكرس-النوائــب(.)6
اقــروا :قللــوا .

ويتداخــل مــع معنــى «الرغبــة» ،مفهــوم آخــر هــو «الشــهوة» ،وهــي الرغبــة
ِ
ـن َم ْع ِص َيـ ِـة اللَِّ
«و َمــا مـ ْ
الشــديدة ،التــي تتمناهــا النفــس وتنــزع إليهــا.إذ يقــول اإلمــامَ :
ش ٌء إِ َّل َيـ ْـأ ِت ِف َشـ ْـه َو ٍة»(.)7هلذا فهــو يدعــو باخلــر والنعمــة ملــن ينــزع مــن نفســه الشــهوة
َ ْ
ِ
ـم اهللُ َر ُج ـ ً
ـن َشـ ْـه َوتِ ِهَ ،و َق َمـ َـع َهـ َـوى َن ْف ِسـ ِـه»(.)8
ا َن ـز ََع َعـ ْ
واهلــوى فيقــولَ « :ف َرحـ َ
وهنــاك مصطلــح آخــر ،يــأيت بــذات معنــى الرغبــة الشــديدة ،والشــهوة ،وهــو

«اللــذة» ،أي نقيــض األمل ،ومالءمــة الــيء للشــهوة والرغبــة( .)9ويف علــم النفــس
إهنــا التعنــي املتعــة احلســية-املادية فقــط ،بــل الشــعور الــذايت بالرضــا واإلســرخاء

والســعادة(.)10هلذا حيــذر أمــر املؤمنــن أن تكــون اللــذة هــي أفضــل يشء يف دنيــا املــرء،
ــذ ٍة َأو ِشــ َفاء َغي ٍ
ــت ِف َن ْف ِس َ ِ
ــن ُد ْن َي َ
ُــن َأ ْف َض َ
فيقــولَ « :فــ َ
ــظ
ــل َمــا نِ ْل َ
ــاك ُب ُلــو ُغ َل َّ ْ
ــك م ْ
ا َيك ْ
ُ ْ
ِ
ــاء َح ٍّق»(.)11ويقــول أيضــا« :إِ َّن لِ ْل ُق ُل ِ
ــاء َباطِ ٍ
ــه َو ًة َوإِ ْق َبــاالً
ــوب َش ْ
َو َلك ْ
ــل َأ ْو إِ ْح َي ُ
ــن إِ ْط َف ُ
ــل َشــهو ِتا وإِ ْقب َ ِ
وإِدبــار ًاَ ،ف ْأتُوهــا ِم ِ
الــاَ ،فــإِ َّن ا ْل َق ْلــب إِ َذا ُأك ِ ِ
ــي»(.)12
ــن ق َب ِ ْ َ َ َ َ
ْ
َ
َ َْ
َ
ْــر َه َعم َ
كذلــك يتداخــل مفهــوم «الطمــع» مــع مــا ذكرنــاه مــن مصطلحــات ،ويعنــي

أيضـ ًا الرغبــة يف الــيء واشــتهاؤه(.)13لذلك حيــذر عليــه الســام مــن التمســك الشــديد
ـاك َان ت ِ
بالطمــع ،ومــا يــؤدي مــن نتائــج مهلكــة ،فيقــول« :اِ َّيـ َ
ـف بِـ َ
ُوجـ َ
ـك َمطا َيــا ال َط َم ـ ِع
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ـورد َك م ِ
ناهـ َـل َاهل َل َكـ ِـة» .توجــف :تــرع  ،واملناهــل :مــن تــرده اإلبــل ونحوها(.)14كــا
َف ُتـ ِ َ َ
ـت ُبــر ِ
ِ
يؤكــد اإلمــام ذلــك بقولــهَ « :أ ْك َثـ ُـر َم َصـ ِ
وق ا َْل َط ِام ـعِ»(.)15
ـار ِع ا ْل ُع ُقــول َ ْتـ َ ُ
والنفــس البرشيــة إنــا تتجــه نحــو هــذا الســلوك املنحــرف الــذي يتمثــل بالطمــع،

واللــذة والرغبــة والشــهوة ،للحصــول عــى املكاســب الدنيويــة ،نتيجــة عوامــل عديــدة

منهــا ،أن اإلنســان ال يمكنــه الصمــود أمــام املغريــات ،مــن مــال وســلطة وزعامــة،

لذلــك فهــو يستســلم أمامهــا ،نتيجــة ضعــف إيامنــه ،وضعــف إلتزامــه بالقيــم النبيلــة،
فهــو إذن يبحــث عــن «اإلســتمتاع» ،مكافح ـ ًا مــن اجــل هــذه املغريــات ،جاعــا مــن
مصاحلــه اخلاصــة فــوق كل اعتبــار ،غــر مبــايل بمصــر النــاس مــن حولــه ،وهبــذه احلالــة
يصبــح عبــدا لشــهواته ويعيــش مــن أجــل االقتنــاء ،األمــر الــذي جيعلــه ال يلتــزم بقيمــه

ومبادئــه الروحيــة واألخالقيــة .

ويبــن لنــا عليــه الســام ،أن اإلنســان عندمــا تصبــح الدنيــا وملذاهتــا هــي اهلــدف،

والغايــة األساســية األوىل عنــده ،فإنــه ســيفضلها عــى اتبــاع أوامــر اهلل وأحــكام الديــن
احلنيــف ،ويصبــح هبــذه احلالــة عبــدا هلــذه احليــاة ،فيقــول« :مــن ع ُظمـ ِ
ـت الدُّ ْن َيــا ِف َع ْينِـ ِـه
َ ْ َ َ
ِ
ِ
ـن َق ْلبِـ ِـه آ َث َر َهــا َعـ َـى اللَِّ َت َعـ َ
ـار َع ْبــد ًا َلا»(.)16وهبــذه
ـر َم ْوق ُع َهــا مـ ْ
ـال َفا ْن َق َطـ َـع إِ َل ْي َهــا َو َصـ َ
َو َكـ ُ َ
احلالــة يصبــح عقــل اإلنســان ،عبــدا لعواطفــه ومشــاعره.وقد أشــار أمــر املؤمنــن
بشــكل رائــع إىل ثــاث قضايــا رئيســية مــن نعــم احليــاة ،يســعى كثــر مــن النــاس

نحوهــا وهيلكــون أنفســهم ودينهــم يف ســبيل احلصــول عليهــا وهــي :الثــروة والســلطة
ِ
ِ
ل َطــا ٍم َينْت َِهـ ُـز ُه َأ ْو
ش َط َن ْف َس ـ ُه َو َأ ْو َبـ َـق دينَ ـ ُه ُ
والزعامــة ،فيقــول عــن أحــد النــاسَ « :قــدْ َأ ْ َ
ـب َي ُقــو ُد ُه َأ ْو ِمنْـ َ ٍ
ِم ْقنَـ ٍ
ـر َي ْف َر ُع ـ ُه «(.)17وأرشط نفســه :أي هيأهــا وأعدهــا للــر والفســاد
يف األرض أو للعقوبــة وســوءالعاقبة  .أوبــق دينــه :أهلكــه  .واحلطــام :املــال  .ينتهــزه:
يغتنمــه أو خيتلســه  .واملقنــب :مجاعــة مــن النــاس أو غريهــم .ومقنــب يقــوده ،إشــارة
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للســلطة التــي يتكالــب عليهــا الكثــر مــن النــاس ،بســبب أمهيتهــا ومتعتهــا  .وفــرع
املنــر :طالــه وعاله.وقــد اســتخدم عليــه الســام ،مجلــة «منــر يفرعــه» ،أي يصعــد املنــر

وخيطــب يف النــاس ،كنايــة عــى الرفعــة وزعامــة النــاس وأمرهتــم.

ويبــن اإلمــام كيــف تتغــر أخــاق اإلنســان إىل الــر والرذيلــة ،عندمــا خيتــار هــذا
ِ ِ
ـب ا ُْلنْ َكـ َـر
اإلنســان الدنيــا عــى اآلخــرة ،فيقــول« :ك ََأ ِّن َأ ْن ُظـ ُـر إِ َل َفاســق ِه ْم َو َقــدْ َصحـ َ

ِ
ار ُق ـه و صبِ َغـ ْ ِ
ِ
ِ
ِ
ـم َأ ْق َبـ َـل
ـئ بِـ ِـه َو َوا َف َق ـ ُه َح َّتــى َشــا َب ْ
ت َع َل ْيــه َم َف ِ ُ َ ُ
ـت بِــه َخ َلئ ُق ـ ُهُ ،ثـ َّ
َف َأل َف ـ ُه َو َبسـ َ
ِ
ـال َمــا َغـ َّـر َق َأ ْو ك ََو ْق ـ ِع النَّـ ِ
ُم ْزبِــد ًا كَال َّت َّيـ ِ
ـار َل ُي َبـ ِ
ي ِفـ ُـل َمــا َحـ َّـر َق».
ـار ِف َْالشــي ِم َل َ ْ
بــيء بــه :اســتأنس بــه  .املفــرق :مــن الــرأس حيــث يفــرق الشــعر  .وصبغــت بــه

أخالقــه  :صــار عــادة لــه وســجية  .مزبــدا كالتيــار :هــو كاملــاء عنفــوان جريانــه وفيضانــه.
واهلشــيم :اليابــس مــن كل يشء.

يبــن عليــه الســام هنــا ،كيــف أن املنكــر أصبــح مالزمــا للفاســق ،معتــادا عليــه،

ومستأنســا بــه ،طــوال حياتــه ،وقــد أصبــح هــذا املنكــر جــزءا ال يتجــزأ مــن أخالقــه ،هــذا

مــن ناحيــة .ومــن ناحيــة أخــرى أصبــح هــذا الفاســق ال يكــرث وال هيتــم بــا حيصــل

لألخريــن نتيجــة فجــوره ومعاصيــه وتركــه أوامــر اهلل ،وجتــاوزه عــى حــدود الــرع.

ثــم يتســائل بــأمل عــن مــكان أولئــك الذيــن يســرون عــى طريــق اهلــدى والتقــوى

وطاعــة اهلل ،فيجيــب أهنــم يتدافعــون عــى متــاع الدنيــا ويتنازعون عــى األشــياء املحرمة،
اللَّمـ ُة إِ َل َمنَـ ِ
فيقــولَ :
ـن ا ْل ُع ُقـ ُ
ـار ال َّت ْقـ َـوى
ـار
َِ
«أ ْيـ َ
ـول ا ُْل ْسـت َْصبِ َح ُة بِ َم َصابِيــحِ ُْالــدَ ى َو ْالَ ْب َصـ ُ
ِ
ِ
حــوا َعـ َـى ُْ
ـاحوا
ـوب ا َّلتِــي ُو ِه َبـ ْ
ال َطــا ِم َوت ََشـ ُّ
ـن ا ْل ُق ُلـ ُ
َأ ْيـ َ
ـت لَِّ َو ُعوقــدَ ْت َعـ َـى َطا َعــة اللَِّ ا ْز َد َ ُ
َعـ َـى َْ
ال َرامِ»(.)19ازدمحــوا :تدافعــوا  .احلطــام :متــاع الدنيــا  .تشــاحوا:تنازعوا.
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ثانيا :وسائل عملية لبناء النفس البشرية
إن وســائل بنــاء النفــس البرشيــة تدخــل يف ميــدان الرتبيــة األخالقيــة ،التــي تتمثــل

يف مســتويني .أوهلــا ذايت ،وهــو فهــم واســتيعاب القيــم األخالقيــة مــن جانــب الفــرد،
مــن حيــث امكانيــة ممارســتها بصــورة واعيــة .واملســتوى الثــاين ،هــو متطلبــات املجتمــع
اخلارجيــة مــن ســلوك الفــرد ،وتفاعلــه مــع حميطــه .ســنبني قســا مــن هــذه الوســائل

العمليــة.

 .1قوة املثال الشخصي
يتســم املثــال الــذي يرضبــه الشــخص يف املجتمــع ،بخاصــة إذا كان يف موقــع

املســؤولية ،ببالــغ األمهيــة يف الرتبيــة األخالقيــة ،ذلــك مــن خــال أفعالــه وترصفاتــه

وســرة حياته.ومعنــى املثــال ،هــو يشء يقــاس عليــه ويتخــذ نموذجــا( .)20ويســمى

هــذا الــيء أيضــا املثــل اﻷعــى ،وهــو الشــخص الــذي هيتــدي بــه اﻷخريــن .ونحــن
نقصــد هنــا املثــل اﻷعــى اﻷخالقــي اﻹجيــايب ،الــذي ينشــأ نتيجــة تعميــم كل مــا هــو
خــر وفضيلــة وحــق وعدل.لذلــك نجــد اإلمــام عــي عليــه الســام قــد رضب لنــا مثــا
صارخــا يف االلتــزام بمبــادئ الديــن احلنيــف ،حــن طبقهــا عــى نفســه أوال ،ثــم عــى
اﻵخرين.ومــن هنــا تــرز ،وحــدة القــول والفعــل عنــد اﻹمــام ،وليــس الوعــظ النظــري
فحســب ،وهنــاك أمثلــة عديــدة عمليــة عــى ذلــك.إذ يقــول اﻹمــام يف هــذا املجــال« :إِ ِّن
ِ ٍ
ٍ
َاهــى
ـن َم ْعص َيــة إِ َّل َو َأ َتن َ
ـم َعـ ْ
ـم َعـ َـى َطا َعــة إِ َّل َو َأ ْس ـبِ ُقك ُْم إِ َل ْي َهــا َو َل َأ ْنَا ُكـ ْ
َواللَِّ َمــا َأ ُح ُّث ُكـ ْ
ـم َعن َْهــا»(.)21
َق ْب َل ُكـ ْ
وتعــد عمليــة اإلهتــداء واإلقتــداء باملثــل اﻷعــى اﻷخالقــي أحــد اﻷســاليب التــي

تدفــع اﻹنســان إىل اﻹلتــزام بالقيــم النبيلــة وإصــاح نفســه كــي يقــرب مــن ســات
املثــل اﻷعىل.ولكــن ملــاذا املثــال يمتلــك قــوة للتأثــر يف ســلوك اﻵخريــن؟ ُيرجــع علــاء
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االجتــاع ذلــك إىل أربعــة عوامــل:
 -1ألن املثــال مرئــي .فهــو اليؤثــر يف الذهــن وحســب ،بــل يؤثــر كذلــك قبــل كل

يشء ،يف امليــدان االنفعــايل احلــي.

 -2املثال م ِ
عد ،فهو يشكل عالمة اهلدف ،وجيتذب ،ويوقظ اهلمة ويستحثها.
ُ
 -3يف املثال ترد القيم األخالقية يف وحدة متازج مع الفعل املادي امللموس.

 -4ينطــوي املثــل ويقــدم الربهــان عــى وحــدة القــول والفعــل ،وخيلــق جــو الثقــة

والصــدق اللذيــن ال يمكــن بدوهنــا عمومــا أن يقــوم التأثــر األخالقــي ،وبالتــايل الرتبيــة
األخالقيــة(.)22

البــد مــن التأكيــد هنــا ،أن فعــل أي شــخص يكــون أكثــر أثــرا يف نفــوس اآلخريــن

مــن أقوالــه ،وهــو مــا نالحظــه عنــد اللذيــن يتاجــرون باملجــردات ،مثــل العدالــة واحلــق،

دون أن يطبقوهــا يف الواقــع العمــي ،أو يعملــوا بعكســها متامــا ،فهــم ال أثــر فعــي لدهيــم
.لذلــك نجــد اﻹمــام قــد حــذر مــن هــذه احلالــة بقولــه« :الَ َت ُكـ ِ
ـن َي ْر ُجــو َاآلْ ِخـ َـر َة
ـن مَّـ ْ
ْ
ِ ِ
ـل َو ير ُجــو َالت َّْو َبـ َة بِ ُطـ ِ
بِ َغـ ْ ِ
ـول َا ْلَ َمـ ِ
ـل َي ُقـ ُ
ـن َو َي ْع َمـ ُـل فِ َيهــا
ـول ِف َالدُّ ْن َيــا بِ َقـ ْـو ِل َالزَّاهديـ َ
ـر َع َمـ ٍ َ ْ
ِ
بِ َع َمـ ِ
ـن»(.)23
ـل َا َّلراغبِـ َ
كــا أن هــذه الصفــة كانــت عنــد املتخاذلــن مــن أنصــاره ،لذلــك فقــد ذمهــم بقولــه:
ِ ِ
ِ
ِ
ـم َا ْلَ ْعــدَ َاء» .ثــم يتعجــب بقوله:
ـم َا ِّ
ـم ُيوهــي َا ُّ
ـم ُي ْطمـ ُـع في ُكـ ُ
لصـا ََب َو ف ْع ُل ُكـ ْ
لصـ َّ
« َكال َُم ُكـ ْ
«أقــوالً بِغ ْ ِ
َي َع َمـ ٍ
ـل»(.)24

.2حتليل وتصنيف مواطن الضعف األخالقي
قــدّ م أمــر املؤمنــن عــي عليــه الســام ،وصف ـ ًا دقيقــا ،وحتليــا عميقــا ،ملواطــن

الضعــف اﻷخالقــي وانحطاطــه ،ولرغبــات اﻹنســان املنحرفــة التــي تقــوده لتحقيــق
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أمانيــه وغاياتــه ،ســواء عنــد مناوئيــه أو أنصاره.فضــا عــن ذلــك ،فقــد صنّــف هــؤالء
املنحرفــن إىل جمموعــات حســب ســلوكها وترصفاتــه.
( أ ) وصف للخصائص السلبية للنفس البشرية
لقــد وصــف اﻹمــام النفــس البرشيــة ،وصفـ ًا ،رائعــا ،حيــث قــام برتتيــب خصائــص

النفــس بصيغــة ثنائيــات ،كل ثنائيــة تتكــون مــن حديــن .اﻷول يمثــل صفة معينــة للنفس
البرشيــة ،واحلــد الثــاين يبــن طريقــة تــرف اﻹنســان حــن يتمتــع هبــذه الصفــة ،التــي

تكــون ســلبية ،عــادة ،عنــد كثــر مــن البــر .ســنذكر قســا ممــا أشــار لــه اﻹمــام وهــو
يبــن مــا حيصــل لإلنســان يف هــذه احلــاالت:

ـاء َأ َذ َّل ـ ُه َال َّط َمـ ُـع»،أي إذا حصــل عــى مــا يريــد ،أهانــه الطمــع
« َف ـإِ ْن َس ـن ََح َل ـ ُه َا َّلر َجـ ُ
يف املزيــد« .وإِ ْن هــاج بِـ ِـه ال َّطمــع َأه َل َك ـه ِْ
الـ ْـر ُص» ،وإن حتــرك وفــار بــه الطمــع أماتــه
َ ُ ْ ُ
َ َ َ
ِ
َــي الت ََّح ُّف َ
ــظ» ،وإن
اجلشــع ،وهــو شــدة إرادة الــيء بشــدةَ .
«وإِ ْن َأ ْســ َعدَ ُه ِّ
الــر َض ن َ
ســارت أحوالــه عــى هنــج مــا حيــب ويرغــب ،غفــل عــن التحــرز والتوقــي والتيقــظ
مــن املــرات« .إِن ات ََّسـ َـع َلـ ُه ْالَ ْمـ ُـر ْاسـ َت َل َب ْت ُه ا ْل ِغـ َّـرةُ» ،وإن حصــل عــى مــا يريــد وذهــب
عنــه اخلــوف والوجــل وصــار آمنــا عــى نفســه ومالــه ،اســتهوته الغفلــة واســتولت عليــه
وذهبــت بــه عــن رشــده(.)25

( ب ) تصنيف النفس البشرية
هنــاك تصنيفــات عديــدة للنفــس البرشيــة املنحرفة،ذكرهــا عليــه الســام ،يف

مناســبات عديدة،نســتطيع اســتخالصها  ،لكنهــا قــد تكــون متداخلــة فيــا بينهــا وهــي:
ــ املجموعة التي اليمكن الثقة هبا يف محل مبادىء الدين.
بــن اﻹمــام أن هنــاك أربعــة أصنــاف مــن النــاس الذيــن ال يلتزمــون بمبــادئ
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ال آ َلـ َة َالدِّ يـ ِ
«م ْسـ َت ْع ِم ً
ـن لِلدُّ ْن َيــا
الديــن وليســوا مــن رعاتــه ،وال يمكــن الثقــة هبــم ،بقولــهُ :
ــاد ِه و بِحج ِ ِ
ــى ِعب ِ
ِ
ــى َأولِيائِــه َأو منْ َقــاد ًا َِلم َل ِ
ــق الَ
ــة َا َْل ِّ
َ ُ َ
َو ُم ْســ َت ْظ ِهر ًا بِن َعــ ِم َاللَِّ َع َ َ
ْ ُ
جــه َع َ ْ َ
َ
ـار ٍ ِ
ِ
ـك ِف َق ْلبِـ ِـه ِلَ َّو ِل َعـ ِ
لشـ ُّ
ـر َة َل ـ ُه ِف َأ ْحنَائِـ ِـه َينْ َقـ ِـد ُح َا َّ
ـن ُش ـ ْب َهة َأ ْو َمن ُْهوم ـ ًا بِال َّلـ َّـذ ِة
ض مـ ْ
َبصـ َ
ـار َليســا ِمــن رعـ ِ
ســلِس َا ْل ِقيـ ِ
ِ
ـاة َالدِّ يـ ِ ِ
لشـ ْـه َو ِة َأ ْو ُمغ َْرمـ ًا بِ َْ
ـاد لِ َّ
شء»(.)26
ْ ُ َ
َ َ
ال ْمـ ِع َو َاال ِّد َخـ ِ ْ َ
َ
ـن ف َ ْ
أحنائه:مجــع حنــو ،أطــراف الــيء ونواحيــه .ينقدح:خيــرج بقــوة .أمــا األصنــاف

األربعــة فهــي :األول ،يســتعمل وســائل الديــن لطلــب الدنيــا ،ويســتعني بنعــم اهلل تعــاىل

عــى إيــذاء عبــاده .والثاين،يتبــع أهــل احلــق لكــن ال بصــرة لــه بمعرفــة احلــق وخفايــاه.
الثالــث ،مولــع بطلــب ملــذات الدنيــا ،وســهل االنقيــاد للشــهوة.والرابع ،مغــرم بجمــع
املــال وادخــاره.

ــ جمموعة الساعني لطلب السلطة
يعــد تصنيــف اﻹمــام ،للســاعني نحــو الســلطة واحلكــم بــأي وســيلة ،مــن أهــم

ـاس َعـ َـى
«والنَّـ ُ
القضايــا التــي تشــغل النــاس ،فقــد حددهــم يف أربعــة أصنــاف بقولــهَ :
ض إِ َّل مهانَــ ُة َن ْف ِس ِ
ٍ ِ
ِ
ــه َوك ََل َلــ ُة َحــدِّ ِه
ــن َل َي ْمنَ ُعــ ُه ا ْل َف َســا َد ِف ْالَ ْر ِ َ َ
ــم َم ْ
َأ ْر َب َعــة َأ ْصنَــاف من ُْه ْ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ـت لِسـي ِف ِه وا ُْلعلِــن بِـ َ ِ
ِ
ِ ِ
َون َِضيـ ُ
ـم
ـره َوا ُْل ْجلـ ُ
ـب بِخَ ْيلــه َو َر ِجلــه َومن ُْهـ ْ
ـض َو ْفـ ِـره َومن ُْهـ ْ
ـم ا ُْل ْصلـ ُ َ ْ َ ْ ُ ِّ
ـل ْال ِخــر ِة و َّ َ ِ
ِ ِ ِ
ـب الدُّ ْن َيــا بِ َع َمـ ِ
ـن َأ ْب َعــدَ ُه
َ َ
ـن َي ْط ُلـ ُ
َمـ ْ
ـم َمـ ْ
ـر اللَِّ َذ ِري َع ـ ًة إِ َل ا َْل ْعص َيــة َومن ُْهـ ْ
اتـ َـذ سـ ْ َ
ِ ِ ِ
ِ
ـن َط َلـ ِ
ـاع َس ـ َببِ ِه».
ـب ا ُْل ْلــك ُضئُو َل ـ ُة َن ْفســه َوانْق َطـ ُ
َعـ ْ
كاللــة حــده :أي ضعــف ســاحه عــن القطــع يف أعدائــه  .ونضيــض وفــرة :قلــة

مالــه  .الضؤولــة :الضعف(.)27بمعنــى أن األول،ال يســتطيع الوصــول إىل الســلطة
بســبب قلــة أنصــاره ومالــه وضعــف ســاحه .والثــاين يســتعمل القــوة لتحقيــق غاياتــه.

والثالــث يســتخدم الديــن ســتارا لــه لطلــب احلكــم ،اي يســتخدم املكــر واخلــداع
واحليلــة .والرابــع ضعــف حالــه وانقطــاع مؤيديــه.
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ــ جمموعة الشر والضاللة
لقــد بــن لنــا أمــر املؤمنــن ،أن جمموعــة الــر والضاللة،تتألــف مــن ثالثــة

أصنــاف :أبغــض اخلالئــق ،ورش النــاس ،والتــي ينبغــي حماربتهــا ومقاتلتها.أمــا جمموعــة

أبغــض اخلالئــق إىل اهلل،فهــي جمموعــة الضاللــة والفتنــة والتغريــر ،وتضــم فئتــن ،كــا
ـض َا َْلالَئِـ ِـق إِ َل َاللَِّ َت َعـ َ
يقــول اﻹمــام« :إِ َّن َأ ْب َغـ َ
ـال َر ُجـا َِن َر ُجـ ٌـل َو َك َلـ ُه َاللَُّ إِ َل َن ْف ِسـ ِـه َف ُهـ َـو
ال ِم بِدْ عـ ٍـة و دعـ ِ
ِ
ِ
لس ـبِ ِ
ـاء َض َ
ُوف بِ ـ َك َ
ال َلـ ٍـةَ ....و َر ُجـ ٌـل َق َمـ َ
ـش
يل َم ْش ـغ ٌ
َ َ َُ
َجائـ ٌـر َعـ ْ
ـن َق ْصــد َا َّ
ـال َا ْلُمـ ِـة عـ ٍ
جه ـ ً ِ
ـاد ِف َأ ْغ َبـ ِ
ـاش َا ْل ِف ْتنَـ ِـة َع ـ ٍم بِـ َـا ِف َع ْقـ ِـد َا ُْلدْ َنـ ِـة َقــدْ َسـ َّـا ُه
َ ْ
ا ُموضـ ٌـع ِف ُج َّهـ ِ َّ َ
َال َّنـ ِ ِ
ـس بِه».وكلــه اهلل إىل نفســه :كنايــة عــن ذهابــه خلــف هــواه فيــا يعتقــد،
ـاس َعالـ ًا َو َل ْيـ َ
ال يرجــع إىل حقيقــة مــن الديــن وال هيتــدي بدليــل مــن الكتــاب  .قمــش جهــا :مجعــه.

موضــع يف جهــال األمــة :مــرع فيهــم بالغــش والتغريــر  .عــاد :مــرع  .أغبــاش الليــل:
بقايــا ظلمتــه  ،أي أنــه ينتهــز افتتــان النــاس بجهلهــم وعامهــم يف فتنتهــم فيعــدو إىل غايتــه

مــن التصــور فيهــم والســيادة عليهــم ممــا يظنــه اجلهلــة علــا وليــس بــه(.)28

باختصــار إن أحــد الفئتــن ،هــي التــي تســر خلــف هواهــا فيــا تعتقــد ،وعــن قصد،

واﻷخــرى تدعــي العلــم واملعرفــة ،غرضهــا التحكــم بالنــاس والســيادة عليهــم .وأمــا

جمموعــة رش الناس،وتضــم هــذه املجموعــة ،رش النــاس عنــد اهلل،وهــم الظلمــة كاحلاكــم

الظــامل أو اﻹمــام اجلائــر ،الــذي خيلــط احلــق بالباطــل ،ويغـ ّـر اﻷحــكام حســب هــواه،
ش الن ِ
ــل َو ُض َّ
َّــاس ِعنْــدَ اللَِّ إِ َمــا ٌم َجائِ ٌــر َض َّ
ــل
لــذا وصفــه أمــر املؤمنــن بقولــهَ :
«وإِ َّن َ َّ
بِ ِ
ْ
َ
ِ
توكَــ ًة»( .)29كــا أن املجموعــة التــي ينبغــي
ــه َف َأ َم َ
ــات ُســ َّن ًة َمأ ُخــو َذ ًة َوأ ْح َيــا بدْ َعــ ًة َم ْ ُ
«وإِ ِّن ُأ َقاتِ ُــل َر ُج َل ْ ِ
ــن َر ُج ً
ــا ا َّد َعــى
مقاتلتهــا ،تضــم فئتــن أيضــ ًا ،كــا يقــول اﻹمــامَ :
ـس َلـ ُه َو َ
ـع ا َّلـ ِـذي َع َل ْيـ ِـه»(.)30أي أن هنــاك فئــة تدعــي مــا ليــس هلــا وحتــاول
آخـ َـر َمنَـ َ
َمــا َل ْيـ َ
احلصــول عليــه بشــتى الطــرق والوســائل  .وفئــة متنــع الــذي عليهــا مــن واجبــات.
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 .3اإلستقامة يف املعامالت
يرشــدنا أمــر املؤمنــن عــي عليــه الســام ،يف مبدئيتــه الصارمــة والتزامــه التــام

باﻷحــكام اإلهليــة ،إىل أحــد وســائل بنــاء النفــس البرشيــة ،وهــي اإلســتقامة يف
املعامــات التــي تتصــل اتصــاال مبــارشا مــع عامــة النــاس .إذ تتجــى هــذه السياســة
برفــض مجيــع أنــواع املســاومات غــر اﻷخالقيــة ،ومــا تتضمنــه مــن مــداراة وحمابــاة

ومداهنــة ومصانعــة ،التــي تــؤدي إىل التســاهل أو اﻹبتعــاد عــن تطبيــق حــدود اهلل يف
العــدل واملســاواة .ﻷن مجيــع هــذه املســالك تســتلزم بطريقــة أو أخــرى الكــذب والغــش
واخلــداع والغــدر ونقــض العهــد.

وقــد بــرزت هــذه املســالك أكثــر يف موضعــن رئيســيني مهــا طريقــة توزيــع اﻷمــوال

عــى املســلمني ،وعمليــة اختيــار والة اﻷقاليــم وعامهلــا .ففــي املوضــع اﻷول ،ســار
اﻹمــام يف سياســته العامــة عــى مبــدأ تقســيم اﻷمــوال بــن املســلمني مجيعــا بالتســاوي،

بــا فيــه هــو ،وأهلــه وذوي القربــى ،رافضــا املحابــاة واملــداراة لكبــار القــوم وغريهــم،
اللذيــن ألفــوا حيــاة التســاهل يف تطبيــق حــدود اهلل ،لذلــك مل يســهل عليهــم مســاواهتم

بمــن هــم دوهنم،فناصبــوا العــداء لإلمــام وحاربوه.عــى هــذا األســاس فــإن اﻹمــام
ـت
«واللَِّ َلَ ْن َأبِيـ َ
يقســم بــاهلل أنــه لــن يصيــب أي مــن متــاع الدنيــا بغــر حــق ،بقولــهَ :
ِ
ِ
الس ـ ْعدَ ِ
ـن َأ ْن َأ ْل َقــى اللََّ
ـب إِ َ َّل مـ ْ
ان ُم َسـ َّـهد ًا َأ ْو ُأ َجـ َّـر ِف ْالَ ْغـ َـا ِل ُم َص َّفــد ًا َأ َحـ ُّ
َعـ َـى َح َســك َّ
اصب ـ ًا لِـ َ ٍ ِ
ـاد و َغ ِ
ورســو َله يــوم ا ْل ِقيامـ ِـة َظال ِـ ًا لِبعـ ِ ِ ِ
ـن ُْ
ال َطــام»(. )31احلســك:
ـيء مـ َ
ـض ا ْلع َبـ َ
َْ
ََ ُ ُ َ َْ َ َ
ْ
الشــوك  .الســعدان :نبــات بــري لــه شــوك  .ســهد :أرق ومل ينــم بالليــل  .مصفــدا:
مقيــدا .احلطــام :متــاع الدنيــا.

أمــا املوضــع الثــاين الــذي تدخــل فيــه املحابــاة واملســاومة وغريهــا ،هــو عمليــة

اختيــار والة األقاليــم وعامهلــا .لذلــك نجــد أن اﻹمــام يؤكــد ويــويص أن يكــون
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االختيــار ســليام معتمــدا عــى اﻷخــاص والكفــاءة واخلــرة ،كــا يــويص واليــه مالــك
ِ
ـك َفاسـ َتع ِم ْلهم ْ ِ
اﻷشــر فيقــولُ « :ثــم ا ْن ُظــر ِف ُأمـ ِ ِ
ما َبــا ًة َو َأ َثـ َـر ًة
ـم ُ َ
اخت َبــار ًا َو َل ت َُو ِّلـ ْ
ـور ُعمَّ لـ َ ْ ْ ُ ُ
ُ
ْ
َّ
الي ِ
ِ
ِ
الــو ِر و ِْ ِ
َفإِ ــا ِجـ ِ
ـن ُش ـ َع ِ
اء»(.)32أثــرة:
ب َْ ْ َ
ـاع مـ ْ
نَّ ُ َ َ ٌ
ـم َأ ْهـ َـل الت َّْج ِر َبــة َو َْ َ
ال َيا َنــة َو َتـ َـوخَّ من ُْهـ ْ
أي فضلــه عــى غــره.
وتدخــل يف املعامــات ،أيضــا وســائل املصانعــة واملداهنــة ،التــي تعنــي ســلوك

اﻹنســان املتلــون ،املنافــق ،ظاهــره خــاف باطنه.لذلــك ينهــى اﻹمــام ،عــن املداهنــة
ِ
ـم ْ ِ
ـان َعـ َـى ا َْل ْع ِص َيـ ِـة»( .)33هيجــم بكــم  :يدخــل
ال ْد َهـ ُ
فيقــولَ :
ـم بِ ُكـ ُ
«و َل تُدَ اهنُــوا َف َي ْه ُجـ َ

بكــم برسعة.كذلــك ينهــى اﻹمــام ،أنصــاره ،عــن خمالطتــة باملصانعــة ،فيقــولَ « :و َل
ــون بِا ُْلصا َنع ِ
ُتَالِ ُط ِ
ــة»(.)34
َ َ

 .4حماسبة دقيقة من النفس ومن اآلخرين
مــن الوســائل املؤثــرة يف بنــاء النفــوس وهتذيبهــا ،التــي أشــار هلــا أمــر املؤمنــن ،هــي

حماســبة اﻹنســان لنفســه  ،وتق ّبــل حماســبة اﻵخريــن لــه ،مــن أجــل كشــف أخطــاء النفــس
وانحرافاهتــا وتذليلهــا ،كــي يســر اﻹنســان عــى طريــق اخلــر والفضيلــة ،مبتعــدا عــن

الرذيلــة واخلطــأ .وقــد بــن لنــا اﻹمــام منافــع املحاســبة الذاتيــة ،كــا أرســى هلــا أسســا

تقــوم عليهــا ،نذكــر منهــا:أوال ،أن منافــع املحاســبة الذاتيــة ،هــي بالتأكيــد لإلنســان
نفســه ،ومــن ثــم تنعكــس عــى املجتمــع بــأرسه .إذ ســيكون هــو الرابــح ،ألنــه سيســلك

ــن
«م ْ
طريــق اﻹســتقامة ،وبعكســها ســيكون هــو اخلــارس ،كــا يقــول أمــر املؤمنــنَ :
ِ
ـر»(.)35
ـحَ ،و َمـ ْ
ـب َن ْف َس ـ ُه َربِـ َ
اسـ َ
َح َ
ـن َغ َفـ َـل َعن َْهــا َخـ َ
ثانيــا  ،حيــذر اﻹمــام حتذيــرا شــديدا اللذيــن ال يقومــون بمحاســبة أنفســهم ،أنــه

ســيأيت اليــوم الــذي سيحاســبه اﻵخــرون عــى مــا اقرتفــه مــن موبقــات وانحرافــات،
عنــد ذلــك ال يبقــى أي جمــال للتغيــر أو التصحيــح ،فيقــولِ :
«ع َبــا َد اللَِّ ِز ُنــوا َأ ْن ُف َس ـك ُْم
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ِ
ِ
ِ
ــن َق ْب ِ
ــن َق ْب ِ
اســ ُبوا»( .)36ثالثــا ،يؤكــد اﻹمــام أن
وها م ْ
ــل َأ ْن تُو َزنُــوا َو َحاســ ُب َ
م ْ
ــل َأ ْن ُ َت َ
الــذي ال يســتطيع أن يزجــر نفســه ويبعدهــا عــن اﻷخطــاء واﻹنحرافــات ،ال يمكنــه
ـن َعـ َـى َن ْف ِسـ ِـه َح َّتــى
ـن َل ْ ُي َعـ ْ
«وا ْع َل ُمــوا َأ َّنـ ُه َمـ ْ
قبــول مواعــظ اﻵخريــن وهنيهــم لــه ،فيقــولَ :
َاجــر و َل و ِ
ِ
ـون َل ـه ِمنْهــا و ِ
ـظ َوز ِ
اعـ ٌ
اعـ ٌ
ـظ»(.)37
ـن َغ ْ ِي َهــا َل ز ِ ٌ َ َ
ـن َل ـ ُه مـ ْ
َاجـ ٌـر َل ْ َي ُكـ ْ
َي ُكـ َ ُ َ َ
كانــت هــذه ،املحاســبة الذاتيــة لإلنســان مــن نفســه ،لكــن هنــاك حماســبة أخــرى،

تــأيت مــن اﻵخريــن ،مهــا كان هــذا اﻹنســان ،لذلــك فــإن اﻹمــام وهــو احلاكــم

للمســلمني يطلــب مــن أنصــاره ،أن ال يــرددوا يف قوهلــم احلــق والعــدل  ،كــا جــاء مــن
ــا َت ُك ُّفــوا عــن م َقا َل ٍ
يــل ِلَ ....ف َ
ــق ِق َ
ــق َأ ْو
ــة بِ َح ٍّ
«و َل َت ُظنُّــوا ِب ْاســتِ ْث َق ًال ِف َح ٍّ
كالم لــهَ :
َ ْ َ
ـور ٍة بِ َعــدْ ٍل»( .)38يرشــدنا عليــه الســام هنــا إىل أمــر هــام يف توجيــه النقــد أو املشــورة
َم ُشـ َ
بــن احلاكــم والرعيــة ،وهــو أنــه ليــس لديــه حــرج يف اإلســتامع إىل مــا يقولــه أنصــاره،
مــن حــق أو عــدل أو مشــورة ،مــن ناحيــة .ومــن ناحيــة أخــرى أوصاهــم أن ال يرتكــوا

قــول احلــق والعــدل واملشــورة.

كــا أن املحاســبة وهــي الرقابــة الواعيــة للســلوك هتــدف إىل التمكــن مــن رؤيــة

اإلنحــراف عنــد الفــرد ،وتســمى أيضــا التقييــم ،بمعنــى إثبــات تطابــق أو تبايــن

التــرف أو الفعــل مــع معايــر اﻷخــاق االجتامعيــة .لكــن هــذه العمليــة ال جتــري

بيــر وســهولة دائـ ًا ،إنــا تواجــه صعوبــات وتناقضــات .فاﻹنســان قــد حياســب أفعــال
اﻵخريــن بموجــب مقيــاس مبالــغ فيــه ،مثــا بمقيــاس املثــل اﻷعــى ،بينــا حياســب

أفعالــه بمقيــاس منخفــض ،ناظــرا بتســاهل وتســامح إىل نواقصــه وعيوبــه وجوانــب
ضعفــه اﻷخالقــي .ويف هــذه احلــال تنشــأ حماســبة غــر صحيحــة ،فقــد تنشــأ لــدى الفــرد
صفــات الغــرور وعــدم حتمــل املحاســبة ،اﻷمــر الــذي يــؤدي إىل الرصاعــات والتوتــر

بــن الفــرد واملجموعــات اﻷخــرى.
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.5موازين دقيقة يف تعامل اإلنسان مع اآلخرين
لقــد ســار اﻹمــام ،وفق ـ ًا لقواعــد أساســية ،تنظــم عالقــة اﻹنســان مــع اﻵخريــن،

نابعــة مــن الســرة املحمديــة ،التــي حتــدد واجــب هــذا اإلنســان جتــاه اﻵخريــن ،وتــوازن
كفتــي احلقــوق والواجبــات ،القائمــة عــى أســاس أن كل مــا يرغــب بــه اﻹنســان لنفســه،

ينبغــي أن يكــون لآلخريــن مثلــه ،وكل مــا ال يرغــب بــه ،ينبغــي أن يبعــده عــن اﻵخرين،
ويعامــل النــاس كــا جيــب أن يعاملونــه بــه .فضــا عــن ذلــك ،يبــن لنــا اﻹمــام كيــف

يتــرف اﻹنســان عنــد قوتــه ،وعنــد ضعفــه ،وكيــف ينظــر لعيوبــه وعيــوب اﻵخريــن.
أو ًال ،توازن كفيت الواجب جتاه النفس واجتاه اآلخرين.
إن املبــادئ التــي كان ينــادي هبــا عليــه الســام ،هــي إنســانية يف جوهرهــا تنطلــق مــن

فكــرة املســاواة بــن مجيــع النــاس .وكــا أن لــكل إنســان احلــق يف الســعادة ،فــإن اﻵخريــن

هلــم احلــق ذاتــه ،ومــا ال يريــده لنفســه ينبغــي أن ال يفعلــه للغري.ففــي وصيتــة لولــده
ـب لِ َغـ ْ ِ
ـن َغـ ْ ِ
ـك ِميزَان ـ ًا فِيـ َـا َب ْينَـ َ
اج َعـ ْـل َن ْف َسـ َ
ـر َك
ـك َو َبـ ْ َ
ـر َك َف َأ ْحبِـ ْ
ـي ْ
احلســن يقــول َ « :يــا ُبنَـ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـب لِنَ ْف ِسـ َ
ـن َكـ َـا
ـم َو َأ ْحسـ ْ
ـم َكـ َـا ال ُتـ ُّ
َمــا ُتـ ُّ
ـب َأ ْن ُت ْظ َلـ َ
ـك َوا ْكـ َـر ْه َلـ ُه َمــا َت ْكـ َـر ُه َلــا َو َل َت ْظلـ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـن َغـ ْ ِ
ـن النَّـ ِ
ـن َن ْف ِسـ َ
ـن إِ َل ْيـ َ
ـاس
ـر َك َو ْار َض مـ َ
ـك َمــا ت َْسـ َت ْقبِ ُح ُه مـ ْ
ـك َو ْاسـ َت ْقبِ ْح مـ ْ
ي َسـ َ
ُتـ ُّ
ـب َأ ْن ُ ْ
بِــا تَر َضــاه َُلـ ِ
ـك»(.)39ويف القصــار مــن كلامتــه يقــول ،باملعنــى ذاتــهَ « :ك َفـ َ
ـن َن ْف ِسـ َ
ـاك
ـم مـ ْ
ُ ْ
َ ْ
ِ
ـك ِ
ِ ِ
ـن َغـ ْ ِ
ـر َك»( .)40كــا حيــذر اﻹمــام أيضــا ،اﻹنســان
ـاب َمــا َتك َْر ُه ـ ُه مـ ْ
اجتنَـ ُ
َأ َدب ـ ًا لنَ ْفسـ َ ْ

مــن اﻷعــال التــي حيبهــا لنفســه ولكنهــا غــر مرغوبــة عنــد اﻵخريــن كــا جــاء يف كتابــه
ـل ير َضــاه ص ِ
اح ُب ـ ُه لِنَ ْف ِسـ ِـه َو ُي ْكـ َـر ُه لِ َع َّامـ ِـة
ُ َ
«و ْ
إىل احلــارث اهلمــداين بقولــهَ :
احـ َـذ ْر ك َُّل َع َمـ ٍ َ ْ
ِِ
ني»(. )41إن هــذه العالقــات اﻹنســانية بــن الفــرد واﻵخريــن التــي ذكرهــا اﻹمــام
ا ُْل ْســلم َ
تعتــر «قواعــد ذهبيــة» يف اﻷخــاق حســب علــاء االجتــاع ،وهلــا صيــغ متامثلــة ،يف
خمتلــف أنحــاء العــامل ،منــذ قبــل امليالد.فمث ـ ً
ا احلكيــم الصينــي القديــم كونفوشــيوس
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يقــول « :مــا ال تريــده لنفســك ال تفعلــه للغــر» .واحلكيــم اﻹغريقــي طاليــس يقــول:

«لنمتنــع عــن فعــل مــا نعيبــه يف اﻵخرين»(.)42كذلــك احلديــث املــروي عــن النبــي
ِ
الكريــم حممــد صــى اهلل عليــه وعــى آلــه ،هــوِ َ :
ـب ِلَ ِخيـ ِـه
ـم َح َّتــى ُيـ َّ
«ل ُي ْؤمـ ُ
ـن َأ َحدُ ُكـ ْ
ِ
ـب لِنَ ْف ِسـ ِـه» ،عــن أنــس بــن مالــك (.)43املشــكلة هنــا يف تطبيــق هــذه املبــادئ ،ألن
َمــا ُيـ ُّ
العالقــات أصبحــت يف كثــر مــن اﻷحيــان ،ال إنســانية ،وكل يفكــر بمصلحتــه  ،دون أن
ينظــر إىل مصالــح اآلخريــن ،أو الهيتــم هبــم.

ثانيا :تصرف اإلنسان عند قوته وعند ضعفه.
يضــع لنــا أمــر املؤمنــن منهج ـ ًا رائع ـ ًا ،عــن ترصفــات اﻹنســان وســلوكه عندمــا

يصبــح قويــ ًا ،ســواء مــن ناحيــة ثروتــه أو مكانتــه أو منزلتــه ،ومــدى التزامــه بالقيــم

واﻷخــاق وطاعتــه لألوامــر اﻹهليــة .وبمقابــل ذلــك يبــن مــا هــو املطلوب من اﻹنســان
ـت
ـت َفا ْقـ َـو َعـ َـى َطا َعـ ِـة اهللَِ ،وإِ َذا َض ُع ْفـ َ
«وإِ َذا َق ِويـ َ
أمــام اهلل عندمــا يكــون ضعيفـ ًا ،فيقــولَ :
فاض ُعـ ْ
ْ
ـن َم ْع ِص َيـ ِـة اهللِ»(.)44لكــن مــا نالحظــه ،يف زمننــا احلــايل ،هــو العكــس متامــا
ـف َعـ ْ
فالكثــر مــن النــاس ،حينــا يكــون واســع القــدرة ،ينســى الواجبــات اﻹهليــة ،وآخــرون
هتبــط نفوســهم ،يف حالــة ضعفهــم وحاجتهــم للــال والنــاس ،فريتكبــون املعــايص
واﻹنحرافات.واﻷمــر املؤســف حقــا ،أن نجــد مــن أنعــم اهلل عليــه بالكثــر ،يســتغل

هــذه النعــم يف ارتــكاب املعــايص ،لــذا حيــذر اﻹمــام مــن هــذه الترصفــات بقولــه« :أ َقـ ُّـل
مــا ي ْلزَم ُكــم لَِّ َأ َّل تَس ـت َِعينُوا بِنِع ِمـ ِـه عـ َـى مع ِ
اصيـ ِـه»( .)45ألن أكثــر مــا يكــون اﻹنســان يف
َ َ َ
َ
ْ
َ َ ُ ْ
غفلــة عــن نعــم اهلل ،حــن يكــون مغمــورا بتلــك النعــم ،واملحــزن أنــه ال يعــرف فضــل

النعــم إال بعــد زواهلــا.

ثالثًا :نظرة متساوية لعيوب اإلنسان وعيوب اآلخرين.
مــن أســوأ الطبائــع واﻷخــاق هــي أن يوجــه اﻹنســان اﻹهتامــات إىل اآلخريــن

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

28

ِ
َ
ـر ا ْل َع ْيـ ِ
ـب َمــا
ـب َأ ْن تَعيـ َ
بعيوب،هــو يشــكو مثلهــا .لذلــك يقــول أمــر املؤمنــن « :أ ْكـ َ ُ
فِيـ َ
ـك ِم ْث ُل ـ ُه»( .)46أي أن يــرى اﻹنســان ســيئات غــره وينتقدهــا ،لكنــه يفعــل مــا يأبــاه

عــى اآلخريــن ،ويبيــح لنفســه مــا حيرمــه عليهــم .كــا يصــف اﻹنســان الــذي يقــوم
ـن َن َظـ َـر ِف ُع ُيـ ِ
ـوب النَّـ ِ
ـم
«و َمـ ْ
بذلــك باﻷمحــق أي قليــل العقــل ،بقولــهَ :
ـاس َف َأ ْنك ََر َهــا ُثـ َّ
ر ِضيهــا لِنَ ْف ِس ِ
ــه َ
ــق بِ َع ْين ِ ِه»(.)47هلــذا يمــدح عليــه الســام ،اإلنســان الــذي
ح ُ
َ ََ
فــذاك ْالَ ْ َ
يفتــش عــن عيوبه،عوض ـ ًا عــن اإلنشــغال يف التفتيــش عــن عيــوب اآلخريــن فحســب،
فيقولُ »:طو َبــى َلِــ ْن َشــ َغ َل ُه َع ْي ُبــ ُه َعــ ْن ُع ُي ِ
ــوب الن ِ
َّــاس»(.)48

 .6اتباع قادة احلــــق
مــن القضايــا التــي تســاعد يف بنــاء النفــس البرشية ،هــي اتباع قــادة احلــق والصاحلني

مــن املؤمنــن ،بخاصــة إذا كانــوا يف مواقــع قياديــة ذات مســؤولية كبــرة .غــر أن هــذا
االتبــاع والطاعــة ،ينبغــي أن يكــون عــى درجــة مــن الوعــي واملعرفــة .فمخالفــة هــؤالء

القــادة هــو الــذي يــؤدي إىل نتائــج وخيمــة وتعطيــل تطبيــق أحــكام الرشيعــة والديــن يف
املجتمــع .وهــذا مــا حــدث زمــن أمــر املؤمنــن عليــه الســام ،الــذي يمكــن أن نرجعــه
إىل ثالثــة عوامــل متداخلــة:

أو ًال :نقص الوعي واملعرفة بأحكام الدين.
يعــد اجلهــل بأحــكام الديــن احلنيــف ،هــو العامــل اﻷســايس يف نشــوء اﻹنحرافــات

وخمالفــة قــادة احلــق والعــدل .وقــد قســم اﻹمــام ،النــاس يف زمانــه إىل ثالثــة أقســام،
ِ
ـم َعـ َـى َسـبِ ِ
يل
منهــم هــؤالء الذيــن ذكرناهــم فيقــول« :النَّـ ُ
ـانَ ،و ُم َت َع ِّلـ ٌ
ـاس َث َل َثـ ٌةَ :ف َعــال ٌ َر َّبـ ِ ٌّ
ـاة ،و َهــج رعــاع َأ ْتبــاع ك ُِّل ن ِ
ٍ
ـون َمـ َـع ك ُِّل ِريــحٍ َ ،ل َي ْسـت َِضيئُوا بِنُـ ِ
ـور ا ْل ِع ْلـمِ،
َاعـ ٍـقَ ،ي ِمي ُلـ َ
ن ََجـ َ َ ٌ َ َ ٌ َ ُ
ْ
َو َل ْ َي ْل َج ُئــوا إِ َل ُر ْكـ ٍ
ـن َوثِيـ ٍـق»(.)49
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ثانيًا :طاعة كبار القوم بغري حق.
ال يتبــع كثــر مــن عامــة النــاس ،قــادة احلــق والعــدل ،إنــا تذهــب طاعتهــم إىل

غريهــم مــن كبــار القــوم وشــخصيات حيرتموهنــا ويرتبطــون هبــا بعالقــات خمتلفــة ،فهــم

هبــذه احلالــة ينقــادون هبــا دون وعــي ودون تفحــص وبصــرة ،لذلــك نجــد اﻹمــام حيــذر

النــاس مــن طاعــة ســاداهتم وكرباءهــم ،غــر امللتزمــن باحلــق ومبــادئ الديــن احلنيــف،
ِ
ال َ ِ
ِ
ــة ســاداتِكُم وك ِ
ــذ َر َْ
فيقــول« :أالَ َف َْ
ال َ
ــن
ــذ َر م ْ
ُــم! ا َّلذ َ
َــروا َع ْ
ُبائك ْ
ــن َطا َع َ َ ْ َ َ َ
يــن َتك َّ ُ
َح َس ـبِ ِه ْمَ ،وت ََر َّف ُعــوا َفـ ْـو َق ن ََس ـبِ ِه ْمَ ،و َأ ْل َقـ ُـوا َْال ِ
احــدُ وا اهللَ َمــا َصنَـ َـع
ـمَ ،و َج َ
جينَ ـ َة َعـ َـى َربِّ ِـ ْ
ِ
ِ
ِبــم ،مكَابــر ًة لِ َق َضائِـ ِـه ،ومغَا َلبـ ًة آلالئِـ ِـهَ ،فإِ ــم َقو ِ
ـم َأ ْرك ِ
اعــدُ َأ َسـ ِ
َان
نَّ ُ ْ َ
َُ َ
ـاس ا ْل َع َصبِ َّيــةَ ،و َد َعائـ ُ
ْ ُ َ َ
ال ِ
وف إعتِ ـز ِ
ِ ِ
َاء َْ
اهلِ َّيـ ِـة» .اهلجينــة :الفعلــة القبيحــة( ،)50آلالئــه :لنعمــه.
ا ْلف ْت َنــةَ ،و ُس ـ ُي ُ ْ
ثالثًا :اختالف الغايات واملقاصد.
كانــت أهــداف اﻹمــام هــي يف إصــاح املجتمــع وتطبيــق حــدود اهلل بالعــدل واحلق،

ـس
«و َل ْيـ َ
بينــا كانــت غايــات قســم مــن أنصــاره ،هــي مصالــح شــخصية ،هلــذا يقــولَ :
ِ
ـم ت ُِريدُ ونَنِــي ألَ ْن ُف ِسـك ُْم»( .)51كذلــك يقــول:
ـم هللِ َو َأ ْن ُتـ ْ
ـم َواحــد ًا ،إِ ِّن ُأ ِريدُ ُكـ ْ
َأ ْمـ ِـري َو َأ ْم ُر ُكـ ْ
ِ
َ
ـر بِ َْ
ـت َع َل ْيــه»(.)52
ـن ُو ِّليـ ُ
«أت َْأ ُمـ ُـر ِّ
يمـ ْ
ون َأ ْن َأ ْط ُلـ َ
الـ ْـو ِر ف َ
ـب النَّـ ْ َ

 .7العمل اجلماعي واالبتعاد عن االنعزالية
مــن القضايــا التــي تؤثــر يف ســلوك النفــس البرشيــة ،هــي تلــك القائمــة عــى وحــدة

املصالــح العامــة والشــخصية ،بمعنــى أن يكــون الفــرد للجميــع ،واجلميــع للفــرد(.)53
وهــذا حيتــم االبتعــاد عــن االنعزاليــة والفرديــة ،التــي جتعــل كل فــرد ،ذات ـ ًا ،منعزلــة ال
يفكــر إال يف مصلحــة نفســه ،دون أن يعــر اﻵخريــن أي اهتــام ،اﻷمــر الــذي يــؤدي
إىل تفــكك الروابــط بــن النســيج االجتامعي.وقــد وصــف اﻹمــام هــذه احلالــة اﻷنانيــة،
االنعزاليــة ،خــر وصــف حــن شــبه النــاس الغافلــن باﻹبــل أو الغنــم املعــدة للذبــح
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ِ
ـرب
ـم َأ َر َ
اح ِ َبــا َســائ ٌم َإل َم ْرعـ ً
ـم َن َعـ ٌ
ال تعــرف مــا يــراد هبــا ،بقولــه« :ك ََأ َّن ُكـ ْ
ويبَ ،و َمـ ْ َ
ـى ّ
ِ
ِ
ـب
ـي كَا َْل ْع ُلو َفـ ِـة لِ ْل ُمــدَ ى الَ َت ْعـ ِـر ُ
ف َمــا َذا ُيـ َـرا ُد ِ َبــا! إ َذا ُأ ْحسـ َ
َد ِو ّ
ـن إ َل ْي َهــا َ ْت َسـ ُ
يَ ،وإ َّنـ َـا هـ َ
َي ْو َم َهــا َد ْه َر َهــاَ ،و ِش ـ َب َع َها َأ ْم َر َها».النعــم :اﻹبــل أو هــي الغنــم  .أراح هبــا :ذهــب هبــا ،
الســائم:الراعي.الويب:الردي جيلــب الوباء.الدوي:الوبيــل يفســد الصحــة ،أصلــه مــن
الــدوا بالقــر ،أي املرض.ا ُملــدى ـ مجــع مديــة ـ الســكني ،أي معلوفــة للذبح.حتســب
يومهــا دهرهــا:أي ال تنظــر إىل عواقــب أمورهــا فــا تعــد شــيئ ًا ملــا بعــد يومهــا ،ومتــى

شــبعت ظنــت أنــه ال شــأن هلــا بعــد هــذا الشــبع(.)54

فضــا عــا ســبق فــأن مفاهيــم الروابــط االجتامعيــة تتبــدل لتصبــح معاكســة ملبــادئ
ـاس َعـ َـى ا ْل ُف ْجـ ِ
ـور،
«وت ََو َ
اخــى النَّـ ُ
القيــم اﻷخالقيــة كــا وصفهــا عليــه الســام بقولــهَ :
ـنَ ،و َ َتا ُّبــوا َعـ َـى ا ْل َكـ ِـذ ِ
اجـ ُـروا َعـ َـى الدِّ يـ ِ
الصــدْ ِق»(.)55
َو َ َت َ
بَ ،و َت َبا َغ ُضــوا َعـ َـى ِّ

ثالثا ،انعكاسات القيم األخالقية على اجملتمع
إن اﻷخــاق ،بصفــة عامــة ،تعتــر حلقــة وصــل بــن الفــرد واملجتمــع ،بمعنــى أن

املعايــر والفضائــل اﻷخالقيــة هــي التــي تدفــع الفــردي يف االجتامعــي ،وتضفــي معنــى

ذا داللــة عــى تعــدد اﻷفعــال وجوانــب الســلوك يف املجتمــع ،حيــث تشــكل اجلوهــر

اﻷســايس للرتبيــة اﻷخالقيــة التــي تتكــون مــن الوعــظ واﻹرشــاد املجــرد ،والتطبيــق
الفعــي واملامرســة يف نواحــي احليــاة املتعــددة ،التــي ســنبني قســا منهــا.

.1اعتماد نهج سياسي قائم على الفضيلة
لقــد كان أمــر املؤمنــن عليــه الســام ملتزمــا التزامــا شــديدا يف هنجــه الســيايس،

بمبــادئ الرشيعــة اﻹســامية ،ال يــدع جمــاال ملخالفتهــا مــن أجــل رغبــة معينة.هلــذا فهــو
ال جييــز اســتعامل الوســائل غــر النبيلــة عــى اﻹطــاق يف ســبيل حتقيــق غاية معينــة ،اﻷمر
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الــذي جلــب لــه تبعــات خطــرة وأحلقــت رضرا بــه ،بعكــس مــا كان يفعــل مناوئيــه،
فعندهــم كل يشء جائــز ،طاملــا يــؤدي إىل الغايــة املنشــودة .فالكــذب والغــش واخلــداع

واخليانــة والرسقــة ،مجيعهــا مــن الوســائل املمكنــة ،غــر اﻷخالقيــة ،التــي قــد توصــل

إىل الغايــة النهائيــة .أي أن الغايــة تــرر الوســيلة ،حســب ميكافيلــي .هلــذا فهــو يــويص
ولــده احلســن بقولــه« :الَ َتبِــع ِ
َــك بِدُ ْن َي َ
آخ َرت َ
التمســك بالقيــم
ــاك»( .)56وتصــل درجــة
ْ
ّ

عنــد اﻹمــام ،إىل احلالــة التــي حيصــل رضر ًا مــن وراء هــذا اﻹلتــزام ،فيقــول« :إِ َّن َأ ْف َضـ َـل
ِ
ِ
النَّـ ِ ِ
ـن ا ْل َباطِـ ِ
َان ا ْل َع َمـ ُـل بِ َْ
ـل َوإِ ْن
ـن ك َ
ـب إِ َل ْيــه َوإِ ْن َن َق َص ـ ُه َوك ََر َث ـ ُه مـ َ
الـ ِّـق َأ َحـ َّ
ـاس عنْــدَ اهللِ َمـ ْ
َجـ َّـر إِ َل ْيـ ِـه َفائِــدَ ًة َوزَا َد ُه» .كرثــه :اشــتد عليــه الغــم بحكــم احلق»(.)57واحلقيقــة أن العالقــة
بــن الغايــة والوســيلة ،هــي عالقــة فيهــا إشــكاليات عنــد تطبيقهــا يف الواقــع العمــي.
فعنــد اﻹمــام «الغايــة ال تــرر الوســيلة» ،بمعنــى أنــه يرفــض رفضــا قاطعــا اســتخدام أي
وســيلة غــر نبيلــة ،غــر أخالقيــة .فعنــده الغايــات نبيلــة والوســائل نبيلــة .لكــن هنــاك

مــن يــرى أنــه ال يمكــن تطبيــق «الغايــة ال تــرر الوســيلة» ،دائــا ،فعندهــم يمكــن تربيــر
الوســائل بالغايــة ،بمعنــى أن هنــاك مســاومة ،تتطلــب مــن الفــرد تضحيــة ببعــض القيــم
اﻷخالقيــة ﻷجــل احلفــاظ أو الوصــول إىل قيــم أخــرى مــن مســتوى أعىل.هــذا يعنــي

اســتخدام وســائل اضطراريــة لتحقيــق هــدف معــن ،وتطبيــق مبــدأ «الــرورات تبيــح
املحظــورات».

واﻷمثلــة كثــرة يف الواقــع العمــي عــى اســتعامل هــذا التجــاوز .لكــن هــذا يتعارض

مــع فلســفة اﻹمــام واملبــادئ والقيــم التــي ســار عليهــا .ومهــا يكــن ،كان مــن األفضــل

أن يقــرن اســتعامل الوســائل اﻻضطراريــة للتنــازل عــن قيمــة مــا يف صالــح قيمــة أعــى،

رشط ـ ًا وهــو اســتئصال رضورة اللجــوء إليــه يف املســتقبل والعمــل عــى معرفــة أســبابه
ومنعــه هنائيــا .فضــا عــن ذلــك ينبغــي منــع ظاهــرة تبــادل القيــم ،أي عندمــا تنقلــب
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الغايــة إىل وســيلة ،أو العكــس .عــى ســبيل املثــال قيمــة «الوظيفــة» التــي هــي غايــة،
يســتثمرها بعــض النــاس حتــى حيققــوا هبــا بعــض املصالــح ،فتتحــول إىل وســيلة.

 .2التشديد على مبدأ احلوار أو ًال
مجيــع احلــروب الداخليــة التــي حدثــت زمــن اﻹمــام عــي عليــه الســام ،جــاءت

بعــد حــوارات ورســائل متبادلــة بينــه وبــن مناوئيــه ،فضــا عــن ذلــك كان يــويص
أنصــاره ووالتــه أن ال يكونــوا هــم البادئــن يف احلرب(.)58عــى ســبيل املثــال ،ك ّلــم طلحة
والزبــر بعــد بيعتــه باخلالفــة وقــد عتبــا عليــه مــن تــرك مشــورهتام واالســتعانة يف األمــور

هبــا ،وكذلــك حــن غضبــا مــن التســوية بــن املســلمني يف قســمة اﻻمــوال( ،)59لقــد كان
ذلــك قبــل حــرب اجلمــل .كذلــك كالمــه مــع اخلــوارج ،حــن اعتزلــوا احلكــم( .)60أيضـ ًا

بعــث كتابـ ًا إىل عمــرو بــن العــاص ،حيــاول أن هيديــه إىل الصــواب( .)61أمــا معاويــة بــن

أيب ســفيان ،فكانــت لإلمــام رســائل كثــرة عددهــا ســتة عــر كتابـ ًا(.)62

وتأكيــدا عــى مــا ذكرنــاه ،نجــد أن أمــر املؤمنــن حيــاول دفــع احلــرب وتأخريهــا

ــت
ــواللََِّ ،مــا َد َف ْع ُ
عــى أمــل أن هيــدي مناوئيــه ،كــا يف كالمــه إىل أنصــاره بقولــهَ « :ف َ
ِ
ِ
الـ ْـر َب َي ْومـ ًا إِالَّ َ
َْ
ي ِب و َت ْع ُشـ َـو إِ َل َض ْوئِــي ،و َذلِـ َ
ـك
وأ َنــا َأ ْط َمـ ُـع َأ ْن َت ْل َحـ َـق ِب َطائ َفـ ٌةَ ،فت َْه َتــد َ
َأحــب إِ َل ِمــن َأ ْن َأ ْق ُت َلهــا عـ َـى َض َ ِ
ـوء بِآ َث ِام َها».تبــوء بآثامهــا :ترجــع
اللــا َو إِ ْن كَا َنـ ْ
َ َ
َ ُّ َّ ْ
ـت َت ُبـ ُ
هبــا  .تعشــو إىل ضوئــه :تســتدل عليــه وإن كان ببــر ضعيــف يف ظــام الفتــن فتهتــدي
إليــه(.)63

 .3متابعة دقيقة للوالة واألنصار
لقــد رســم أمــر املؤمنــن عــي عليــه الســام ،خطــة يف إدارة احلكــم ،تتضمــن متابعــة

إداريــة دقيقــة لوالتــه ،التــي تشــمل املوعظــة والتوجيهــات واﻹرشــادات ،والتنبيــه عــن
اﻷخطــاء والتحذيــر واﻹنــذار والتعنيــف والنهــي ،واملحاســبة املالية.ســنذكر قســا مــن
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رســائله إىل والتــه هبــذا الشــأن.فمن أكثر كتبه عليه الســام شــهرة يف اﻹرشــاد والتوجيه،
هــو كتابــه إىل اﻷشــر النخعــي عندمــا واله مــر( ،)64التــي تعــد بحــق خطــة متكاملــة

للحكــم ،التــي ينبغــي أن يقرأهــا ويســتنري هبــا كل مــن يتصــدى إىل املســؤولية ،لكــن

ممــا يؤســف لــه نجــد الكثــر مــن أنصــاره وحمبيــه يف زماننــا احلــايل لــن يطبقــوا مــا جــاء
فيهــا.ويف كتابــه إىل مصقلــة بــن هبــرة الشــيباين عاملــه عــى أردشــر ُخـ ّـره ،حيــذره حتذيــرا

شــديدا مــن املحابــاة يف تقســيم مــال املســلمني ( .)65وللتأكــد مــن حســابات عاملــه ،بعــث
كتابـ ًا إىل بعــض عاملــه يأمــره برفــع حســابه إليه(.)66وقــد كتــب إىل عاملــه عــى أذربيجــان،
اﻷشــعث بــن قيــس ،يأمــره باﻷمانة(.)67ومــن املحاســبات الدقيقــة التــي قــام هبــا اﻹمــام،

هــي كتابــه إىل قاضيــه ،رشيــح بــن احلــارث ،عندمــا اشــرى دارا بثامنــن دينــار ًا( ،)68حيث
أراد اﻹمــام التأكــد مــن أن ثمــن هــذه الــدار ،كان مــن مــال قاضيــه وحاللــه ،وليــس مــن

أمــوال املســلمني.ومن املتابعــات التــي تعــد يف غايــة اﻷمهيــة مــن وجهــة نظرنــا ،التــي

قــام هبــا عليــه الســام ،جــاءت يف موقفــن .اﻷول توبيخــه واليــه عــى البــرة ،عثــان
بــن حنيــف ،عندمــا حــر إىل وليمــة دعــي إليهــا( .)69والتوبيــخ كان بســبب حضــور
اﻷغنيــاء فقــط إىل الوليمــة دون حضــور املحتاجــن مــن الفقــراء وغريهــم .أمــا املوقــف

الثــاين ،هــو انتقــاده ﻷحــد أنصــاره يف البــرة وهــو العــاء بــن زيــاد احلارثــي ،عندمــا
دخــل عليــه ،ووجــد ســعة داره .لكــن اﻹمــام مل يمنعــه مــن امتــاك هــذه الــدار الواســعة،
ـف وت َِصـ ُـل فِيهــا ِ
ـم َو ُت ْطلِـ ُـع ِمن َْهــا
إنــا وضــع رشوطــا هلــا وهــيَ « :ت ْقـ ِـري فِ َيهــا َّ
الض ْيـ َ َ
الرحـ َ
َ َّ
ُْ
ال ُق َ
ــوق َم َطالِ َع َها»(.)70تقــري فيهــا الضيــف :تســتقبل فيهــا الضيــوف  .تطلــع منهــا
احلقــوق مطالعهــا :تــؤدي مــا افــرض عليــك مــن حقــوق إىل مســتحقيها.فأين نحــن مــا

حيــدث اليــوم مــن امتــاك القصــور وحضــور الوالئــم لكبارالقــوم فحســب؟
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.4التعاطف والرتاحم مع الفئات الضعيفة
لقــد أكــد اﻹمــام يف وصايــاه عــى أمهيــة اإلقــراب مــن النــاس واﻹتصــال املبــارش

معهــم ،بخاصــة الفئــات الضعيفــة واملظلومــن والفقــراء واملحتاجــن  .كــا بــن ســلبيات
اﻹبتعــاد عنهــم ،وحــذر مــن الصفــة الســيئة التــي تصيــب الذيــن حيصلــون فضــل أو

نعمــة أو زعامــة أو منصــب ،إذ تتغــر نفوســهم ،ويــزدادون تباعــدا عــن عامــة النــاس،

بوجــه خــاص مــن ذوي احلاجــات أو الطبقــة الســفىل مــن املجتمع.هلــذا يقــول يف كتــاب
َ
ـر ُه َعـ َـى َر ِع َّيتِـ ِـه َف ْضـ ٌـل نَا َلـ ُه َو
لــه إىل أمرائــه عــى اجليــوشَ « :فـإِ َّن َح ّقـ ًا َعـ َـى َا ْلـ َـو ِال أالَّ ُي َغـ ِّ َ
الَ َطــو ٌل ُخــص بِـ ِـه و َأ ْن ي ِزيــدَ ه مــا َقســم َاللَُّ َل ـه ِمــن نِع ِمـ ِـه د ُنــو ًا ِمــن ِعبـ ِ
ـاد ِه َو َع ْطف ـ ًا َعـ َـى
ُ ْ َ ُ ّ ْ َ
َّ
ْ
َ َ ُ َ َ َ
إِ ْخ َوانِـ ِـه»( .)71كــا يــويص عليــه الســام ،بصــورة تأكيــد ،يف اإلهتــام بالطبقــة الســفىل يف
املجتمــع ،فيقــول يف عهــده لألشــر النخعــيُ « :ثــم اللََّ اللََّ ِف ال َّطب َقـ ِـة السـ ْف َل ِمـ ِ
ـن ال
ـن ا َّلذيـ َ
َ
َ
ُّ
َّ
ِحي َلـ َة َُلـ ِ
ني َو ا ُْل ْحت ِ
ـن ا َْل َســاكِ ِ
ـن َو َأ ْهـ ِ
ـل ا ْل ُب ْؤ َســى َو الز َّْمنَى».البؤســى :شــدة الفقــر.
َاجـ َ
ـم ،مـ َ
ْ
والزمنــى :وهــو املصــاب بالزمانــة ،أي العاهة(.)72كــا يقــول أيض ـ ًا يف العهــدة نفســها:
ـات ِمنْـ َ ِ
الاجـ ِ
ِ
ِ
ـم فِيـ ِـه َشــخْ َص َ
ملِسـ ًا َع ّام ًا
ـم َ ْ
اج َعـ ْـل لـ َـذ ِوي َْ َ
«و ْ
َ
ك َو َ ْتلـ ُ
ـك ق ْسـ ًا ُت َفـ ِّـر ُغ َُلـ ْ
ـس َُلـ ْ
َواضـ ُـع فِيـ ِـه هلل ا َّلـ ِـذي َخ َل َق َ
َف َتت َ
ك»(.)73وهنــا يشــر اﻹمــام إىل قضيتــن أساســيتني .اﻷوىل أن
يفــرغ الــوايل جــزء ًا مــن وقتــه ملقابلــة ذوي احلاجــات واﻻســتامع إىل مطالبهــم .والثانيــة،

هــي يف طريقــة جلــوس الــوايل ،إذ ينبغــي أن يكــون متواضعــا وليــس مرتفع ـ ًا ،متكــر ًا

عليهــم .ثــم يبــن عليــه الســام أن ال تطــول فــرة احتجــاب الــوايل عــن الرعيــة ،ألن يف
ـن َر ِع َّيتِـ َ
احتِ َجا َبـ َ
ـك َفـإِ َّن
ـك َعـ ْ
ـن ْ
«و َأ َّمــا َب ْعــدُ َفـ َـا ُت َط ِّو َلـ َّ
ذلــك ســلبيات عديــدة ،كــا يقــولَ :
ـور و ِالحتِجـ ِ
ِ ِ
ِ
ـن ِ ِ
ِ
ِ
ـم
ـن ِّ
الضيـ ِـق َوق َّلـ ُة ع ْلـ ٍم بِ ْالُ ُمـ ِ َ ْ َ ُ
الرع َّيــة ُشـ ْع َب ٌة مـ َ
احت َجـ َ
ْ
ـاب من ُْهـ ْ
ـاب ا ْلـ ُـو َلة َعـ ِ َّ
ِ
ِ
ي ْق َطــع عنْهـ ِ
ـح
ـر َو َي ْق ُبـ ُ
ـم َّ
ـم َمــا ْ
ـر َو َي ْع ُظـ ُ
احت ََج ُبــوا ُدو َن ـ ُه َف َي ْص ُغـ ُـر عنْدَ ُهـ ُ
ـم ع ْلـ َ
َ ُ َ ُ ْ
الصغـ ُ
ـم ا ْل َكبِـ ُ
الـ ُّـق بِا ْل َباطِـ ِ
ـاب َْ
َْ
ـل»(.)74
ـح َو ُي َشـ ُ
ـن ا ْل َقبِيـ ُ
ي ُسـ ُ
ال َسـ ُ
ـن َو َ ْ
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والــيء املؤســف ،يف زماننــا ،أن االلتــزام بتوجيهــات اﻹمــام ،قليلة جــد ًا ،واﻹبتعاد

عــن رشحيــة املســتضعفني هــي الســائدة يف املجتمــع .لكننــا نالحــظ العكــس متامــا ،إذ أن
املرتفــن واﻷقويــاء ونحوهــم ،هــم الذيــن هلــم وصــول مبــارش إىل املســؤولني الكبــار.

واملفارقــة هنــا أن املواطــن العــادي ال يمكنــه االتصــال هاتفيــا مثـاً ،بــأي مســؤول ،لكــن

يف املقابــل نجــد أن هــؤالء املرتفــن واﻷقويــاء حيتفظــون بأرقــام اهلواتــف املبــارشة ملعظــم
املســؤولني الكبــار.

.5نقد للمواقـف احلياديــة
هنــاك فئــة مــن النــاس تتخــذ موقفــا غريبــ ًا نحــو الــراع بــن احلــق والباطــل،

بخاصــة أثنــاء اﻷزمــات واملنعطفــات السياســية وغريهــا .إذ أهنــم يســتطيعوا التعــرف

عــى احلــق مــن الباطــل ،لكنهــم ال يرغبــوا يف التــزام أي مــن هــذه املســارين ،لذلــك
يتبعــوا مــا يســمى باملوقــف احليــادي ،أو النــأي بالنفــس .الســبب يف ذلــك ،يعــود ،غالبـ ًا،

لرغبتهــم يف املحافظــة عــى مصاحلهــم ووجودهــم .غــر أن هــذا املوقــف ،هــو موقــف

غــر أخالقــي ،ألنــه عمليــ ًا ســيكون ضــد احلــق ،وتعــود فوائــده يف النهايــة لصالــح
الباطــل .ألن التهــرب مــن مقاومــة الباطــل وفضحــه ،إنــا يعنــي الوقــوف عمليــ ًا إىل
جانــب الباطــل .حــدث هــذا املوقــف زمــن اﻹمــام عــي عليــه الســام ،حــن انتقــد

ضمنيـ ًا موقــف كل مــن ســعيد بــن مالــك وعبــد اهلل بــن عمــر ،ألهنــا مل يبايعــاه ،فيقــول:
ِ
ْــرا َْ
ي ُ
ــذ َل ا ْل َباطِ َ
ــق َو َل ْ َ ْ
ــل»( .)75هــذا املوقــف
ال َّ
«إِ َّن َســعيد ًا َو َع ْبــدَ اللَِّ ْب َ
ــن ُع َم َ
ــر َل ْ َين ُ َ
الســلبي قــد أضعــف احلــق وأضعــف موقــف اﻹمــام عنــد مناوئيــه .تكــرر هــذا املوقــف

أثنــاء قتالــه هلــوالء املناوئــن ،حــن اعتــزل قســم منهــم القتــال ،فيقــول عليــه الســام:
«خ َذ ُلــوا َْ
ـروا ا ْل َباطِ َل»(.)76عــى هــذا اﻷســاس ،يؤكــد أمــر املؤمنــن ،مــا
َ
الـ َّـق َو َل ْ َينْـ ُ ُ
ذهبنــا إليــه ،وهــو مــن مل يكــن اهلــدى واتبــاع احلــق دليلــه ،جـ ّـره الضــال إىل اهلــاك،
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ــه َا ُْلــدَ ى َيــر بِ ِ
فيقــول« :ومــن َل يســت َِقيم بِ ِ
لضــا َُل إِ َل َا َّلر َدى»(.)77ومــن املؤســف،
ــه َا َّ
ُ ُّ
ُ
ََ ْ َْ ْ

أن اﻷحــداث تتكــرر يف وقتنــا الراهــن ،إذ تشــهد عــى ذلــك مواقــف معينــة لقســم

مــن اجلامعــات أو اﻷفــراد ،هــو ذاتــه املوقــف الســلبي احليــادي ،يف الــراع بــن احلــق

والباطــل .ومــن خطــورة هــذا املوقــف ،هــو مســاواته بــن احلــق والباطــل .لــذا يتطلــب
اﻷمــر جــرأة يف قــول احلــق ،واالجتــاه نحــو مصلحــة املجتمــع.وال بــد مــن التأكيــد هنــا أن

هــذا املوقــف احليــادي اخلاطــئ ،هــو بــن احلــق والباطــل فحســب .أمــا إذا كان الــراع
ببــن الباطــل والباطــل ،أي بــن الظاملــن ،فاملوقــف هنــا هــو اﻹبتعــاد عنهــم وجتنبهــم،
ـن ِف ا ْل ِف ْتنَـ ِـة كَا ْبـ ِ
ـن
وعــدم نــرة أي منهــا ،كــا يقــول اﻹمــام يف القصــار مــن كلامتــهُ « :كـ ْ

ِ
ض ٌع َف ُي ْح َلــب»( .)78أمــا إذا كان النــزاع بــن أصحــاب
ال َّل ُبــون  ،الَ َظ ْهـ ٌـر َف ُ ْي َكــب َ ،والَ َ ْ
احلــق أنفســهم ،فالصلــح واحلــوار ،هــو احلالــة الطبيعــة هلــا.كل هــذه املواقــف التــي

ذكرناهــا تتطلــب وعيــا ومعرفــة عاليــة لتمييــز احلــق مــن الباطــل ،ووضــع مقاييــس
دقيقــة للتعــرف عــى منهــج العــدل واالســتقامة.

رابعًا :مفارقات يف األخالق والسلوك
تشــمل مفارقــات األخــاق والســلوك،تناقضات يف الترصفــات وازدواجيتهــا،

ـحول القيــم األصليــة إىل أضدادهــا أو حتريفهــا ،إذ تتبــدل مقاييــس مفاهيــم احليــاة
وتــ ّ
واملبــادىء  ،إىل صيــغ أخــرى منافيــة هلــا ،فض ـ ً
ا عــن اســتغالل احلــق لتمويــه اآلخريــن

وخداعهــم وغشــهم.والبد مــن القــول هنــا أن هــذه املفارقــات قــد تتداخــل مــع معضلــة

الوســائل والغايــات التــي ذكرناهــا ســابق ًا.
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 .1تناقضات يف السلوك واألخالق.
املقصود بالتناقضات ،هو أن الرذائل واملوبقات والرش معنية
بالدوافــع ،مثلــا هــي معنيــة بالنتائج.لذلــك نجــد كثــر مــن النــاس يعتقــدون أهنــم

يدافعــون عــن احلــق والعــدل ،لكنهــم يف الواقــع إنــا يدافعــون عــن قضايــا اجتذبتهــم أو

مصالــح فرديــة خاصــة هبم.أضــف إىل ذلــك هنــاك األدعيــاء الذيــن يتظاهــرون بمعرفــة

وأزماته،لكنهــم يســعون إىل حتقيــق منافعهــم
طرائــق عــاج وحــل مشــكالت املجتمــع َ
«و َمــا َخـ ْـر َخـ ْ ٍ
ـال إِالَّ
ـر الَ ُينَـ ُ
الذاتية.وقــد انتقــد أمــر املؤمنــن ،هــذا التناقــض بقولــهَ :
ُ

َــال إِالَّ بِ ُع ْ ٍ
ــر ،و ُي ْ ٍ
ــر الَ ُين ُ
س»(.)79بمعنــى أنــه ال فائــدة باخلــر الــذي ينالــه اإلنســان
بِ َ ٍّ
بالــر ،وال فائــدة باليــر الــذي ينالــه اإلنســان بالرذيلة.كذلــك يبــن عليــه الســام
ِ
ال ْثـ ِ
ِ
ِ
ـب
ـم بِــهَ ،وا ْلغَالـ ُ
«مــا َظفـ َـر َمـ ْ
ـن َظفـ َـر ْ ِ ُ
النتائــج غــر املرغوبــة هلــذه األفعــال بقولــهَ :
ــوب» .أي إذا كانــت الوســيلة لظفــرك بخصمــك ركــوب إثــم  ،واقــراف
الــر َم ْغ ُل ٌ
بِ َّ ِّ

معصيــة  ،فإنــك مل تظفــر ،حيــث ظفــرت بــك املعصيــة فألقــت بــك إىل النــار ،وعــى هــذا
ِ
ـوب»(.)80
ـر َم ْغ ُلـ ٌ
«وا ْلغَالـ ُ
قولــهَ :
ـب بِالـ َّ ِّ

 .2ازدواجية السلوك
إن ازدواجيــة الســلوك هــي إحــدى خصــال النفــس البرشيــة املنحرفــة ،التــي تظهــر

فيهــا الفجــوة واالختــاف بــن اإليــان النظــري ،والعمــل واملامرســة.لذلك نجــد أن
اإلنســان يدعــو بأقوالــه إىل ســلوك معــن ،لكنــه يــارس عكســه.فمث ً
ال يدعــو ويتظاهــر

بالصــدق ويصطنــع األمانــة  ،لكــن ليــس لديــه مــا يمنعــه أن يتخذمهــا ذريعــة لتحقيــق
منافعــه الذاتيــة فقــط .تتجــى هــذه االزدواجيــة عند كثري مــن الناس يف كل زمــان ومكان.

فمثـ ً
ا يعــرف أحــد هــؤالء الناس،عندمــا ســأله اإلمــام عــي عليــه الســام  ،عــن ســبب
تفضيلــه معاويــة فأجــاب أننــا مل نفضــل معاويــة لكننــا فضلنــا متــاع الدنيــا ،هــذا مــا ذكــره
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أبــو حيــان التوحيــدي يف كتابــه «االمتــاع واملؤانســة»،بقوله « :وقــال عــي بــن أيب طالــب ـ

كــرم اهلل وجهــه ـ لرجــل مــن بنــي تغلــب يــوم صفــن :أآثرتــم معاويــة؟ فقــال :مــا آثرنــاه،
ولكنــا آثرنــا القســب األصفــر  ،والــر األمحــر  ،والزيــت األخــر» .القســب :التمــر

اليابــس(.)81إن هــذا االعــراف يمثــل حالــة غريبــة يف الســلوك البرشي،وهــو اإلرصار

عــى تــرك احلــق والعــدل والتوجــه نحــو متــاع الدنيــا .كــا أن هــذه األفعــال املتناقضــة

تتواجــد يف نفــس اإلنســان  ،يف حالــة نــزاع دائــم  ،بــن مــا يضطــر هــذا اإلنســان إىل فعلــه
 ،ومــا يريــده ويرغبــه داخــل رسيــرة نفســه.لذا فــإن هــذا االزدواج الداخــي  ،وهــذه

القطيعــة بــن النوايــا الطيبــة واألفعــال الســيئة ،هــي التــي تــؤدي إىل النفــاق والريــاء.

ّ
.3تغي املقاييس واألحكام
يف زمــن االنحــال الفكــري واألخالقــي  ،زمــن اختــاط احلــق بالباطــل تتبــدل

مفاهيــم احليــاة  ،إذ تتحــول إىل أضدادهــا ،أو إىل حتريفهــا عــن مســارها الصحيــح،
فيصبح،مثــاً ،احلــق باطــاً ،والباطــل حقــ ًا ،والغــدر ُحســن تدبــر ،وهكــذا .وقــد

ذكــر اإلمــام عليــه الســام ،مــا قــال لــه رســول اهلل صــى اهلل عليــه وعــى آلــه وســلم
ِ
ِ
ــم
ــو َم َســ ُي ْف َتن َ
ــي إِ َّن َا ْل َق ْ
ُون بِ َأ ْم َوال ْ
بــا ســيحدث مــن بعــده يف حتريــف األحــكامَ « :يــا َع ُّ
ـون س ـ ْطو َته و يس ـت ِ
و يمنُّـ َ ِ ِ
ون َح َر َام ـ ُه
َح ُّل َ
ـم َو َيت ََمنَّـ ْـو َن َر ْ َ
ح َت ـ ُه َو َي ْأ َمنُـ َ َ َ ُ َ َ ْ
ـم َعـ َـى َر ِّبِـ ْ
ـون بِدين ِهـ ْ
َ َُ
ِ ِ
ِ
بِ ُّ
«و َل َقــدْ َأ ْص َب ْحنَــا
الش ـ ُب َهات َا ْلكَاذ َبة»(.)82كــا وصــف عليــه الســام هــذه احلالــة بقولــهَ :
ِف ز ََمـ ٍ
ـل فِيـ ِـه إِ َل ُح ْسـ ِ
ـان َقـ ِـد اِ َّ َتـ َـذ َأ ْك َثـ ُـر َأ ْهلِـ ِـه َا ْل َغــدْ َر َك ْيسـ ًا َو ن ََسـ َب ُه ْم َأ ْهـ ُـل َا َْل ْهـ ِ
ـن َا ِْلي َلـ ِـة».
الكيــس  :العقــل ،وأهــل ذلــك الزمــان يعــدّ ون الغــدر مــن العقــل وحســن احليلــة(. )83
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خامتــــة
بعــد رحلــة طويلــة ،مــع ســرة أمــر املؤمنــن عليــه الســام ،التــي ختــص أثــر

القيــم اﻷخالقيــة يف الســلوك اﻹنســاين ،حيــث كان فيهــا عامل ـ ًا عارف ـ ًا برسيــرة اﻹنســان
وترصفاتــه وســلوكه ،كــا نجــده يف الوقــت ذاتــه ثابتــا عــى مواقفــه املبدئيــة اﻷخالقيــة
النابعــة مــن اﻷحــكام اﻹهليــة والســرة املحمديــة .لذلــك كانــت غايتــه إصــاح املجتمع،
وهتذيــب النفــوس وتربيتهــا تربيــة صاحلــة وفقــا هلــذه اﻷحــكام .غــر أن مجيــع حماوالتــه

يف هــذا املجــال واجهــت مقاومــة شــديدة مــن تلــك النفــوس املريضــة الضالــة ،التــي
أرصت عــى تفضيــل مصاحلهــا اﻷنانيــة ومنافعهــا الشــخصية ،مســتخدمني يف ذلــك
مجيــع اﻷســاليب التــي ال تنســجم مــع املبــادئ والقيــم اﻷخالقيــة للديــن احلنيــف.
يمكننــا إذن أن نســتخلص مــن الســرة العلويــة ،بعــض القضايــا التــي هتــم الســلوك

اﻷخالقــي مــن أمههــا:أوال ،إن درجــة وعــي اإلنســان ومعرفتــه بأحــكام الديــن احلنيــف،

واملبــادىء اإلنســانية ،هــي رضورة مــن أجــل التوجــه الصحيــح يف املجتمــع وإصالحــه.

ثانيــا ،االعتــاد عــى الدليــل العــادل واملرشــد اﻷخالقــي الــذي يعــن النــاس يف خياراهتم
ويرشــدهم إىل املبــادئ الســليمة يف الســلوك واﻷخــاق ،وتشــخيص االنحرافــات يف
املجتمــع ،ثــم معرفــة احلــق مــن الباطــل ،والفضيلــة مــن الرذيلــة ،والصــواب مــن اخلطــأ.

ثالثــا ،يوجــد مبدأيــن أساســيني متصارعــن حيكــان الســلوك اﻹنســاين :الرغبــات
اﻷنانيــة ،والقيــم اﻷخالقيــة اﻹجيابية.رابعــا ،إن القيــادة اجليــدة احلكيمــة ،يبــدو يف كثــر
مــن اﻷحيــان أهنــا ال تنجــح يف بيئــة ســيئة فاســدة ،إذ يظهــر ذلــك بوضــوح الفــرق
الشاســع بــن القيــادة اﻷخالقيــة واجلمهــور املنحرف.خامســا ،التأكيــد عــى اإلحســاس

يف معانــاة الضعفــاء واملحتاجــن ،والتعاطــف معهــم ودعمهــم ،فض ـ ً
ا عــن التواضــع
هلــم .سادســا ،نتيجــة للتعلــق الشــديد بنعــم احليــاة ،بخاصــة تلــك النامجــة عــن اســتخدام
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وســائل غــر أخالقية،فإهنــا تشــكل طبــع فريــد عنــد كثــر مــن النــاس ،إذ نجــد هنــاك مــن

يستســلم أمــام أحــوال الطمــع ويصبــح عبــد ًا لرغباتــه ،وهنــاك مــن يعيــش ليأكل،وهنــاك

مــن جييــز يف ســلوكه التذبــذب واالنحــراف عــن معايــر األخــاق احلميــدة. .ســابعا ،ال
يمكــن التضحيــة بالقيــم اﻷخالقيــة اﻹجيابيــة مــن أجــل مصلحــة أنانيــة شــخصية.
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اإلنسان
يف فكر اإلمام علي ()

أ.م.د .فالح حسن عباس
كلية اآلداب – جامعة ذي قار

املقدمة
يتكـ ّـون هــذا البحــث مــن عــدّ ة مباحــث ناقــش الباحــث مــن خالهلــا عــدّ ة مواضيــع

حــول القيــم اإلنســانية املتجســدة يف فكــر اإلمــام عــي عليــه الســام الــذي ُيعــد امتــداد ًا

لفكــر النبــي حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم الــذي جــاء بالرســالة اإلنســانية األخالقية
لنــر قيــم العدالــة واملســاواة والتســامح واحلــوار والتعايــش الســلمي مــع اآلخــر،
واالبتعــاد عــن العنــف واالعتــداء عــى حقــوق اإلنســان ،وناقــش الباحــث أيضـ ًا قضايــا

أخــرى مرتبطــة باملوضــوع.

ناقــش الباحــث يف املبحــث األول موضوعـ ًا عــن التحــرر الفكــري واإلنســاين الذي

مت ّيــز بــه اإلمــام عليــه الســام ،وتك ّلــم عــن إنســانية اإلنســان ،وأمهيتهــا يف بنــاء املجتمــع

الصالــح املســتند عــى عــاد العدالــة واملســاواة بــن أفــراده ،وبـ ّـن وقــوف اإلمــام مــع
املظلومــن واملحرومــن يف قضاياهــم املختلفــة ،وســعيه عليــه الســام لتحريــر اإلنســان

مــن مجيــع القيــود التــي حتــدد حتــرره ،وتك ّبلــه وحتــول دون عيشــه بكرامــة.

أ ّمــا املبحــث الثــاين فجــاء ليتكلــم عــن اآلخــر والتعايــش الســلمي الــذي لــه األثــر

الكبــر يف تكامــل احليــاة اإلنســانية وتفاعــل املجتمعــات إجياب ًيــا بســبب التعــدد والتنــوع،

ّ
وأن التنــوع اإلنســاين املســتند عــى أســاس الشــعوب والقبائــل هــو حقيقــة خلقيــة

غــر مصطنعــة ،وليــس ملجموعــة برشيــة أفضليــة عــى أخــرى بســبب اللــون والعــرق
واللغــة...

بينــا ناقــش املبحــث الثالــث التواضــع وســعة الصــدر ،ومهــا من الســجايا اإلنســانية

واألخالقيــة التــي يتصــف هبــا اإلمــام عليه الســام.

كــا تك ّلــم الباحــث يف املبحــث الرابــع عــن عدالــة اإلمــام عليــه الســام ،وتأكيــده

عليهــا؛ ألمهيتهــا يف شــيوع الثقــة واالطمئنــان ،فمــع العدالة واملســاواة ال يشــعر اإلنســان
بإهــدار حقــة وال تفضيــل عنــد اإلمــام عليــه الســام بســبب القرابــة أو العالقــات

االجتامعيــة األخــرى.

وتنــاول املبحــث اخلامــس القضايــا االقتصاديــة واالجتامعيــة وأمهيــة التكافــل

االجتامعــي بــن افــراد املجتمــع ،وبــه تزدهــر احليــاة فاإلنســان أخ اإلنســان والعدالــة
االجتامعيــة أســاس مهــم لتحقيــق جمتمــع متــوازن ،وهــي مــن املســائل التــي أكــد عليهــا
اإلمــام عليــه الســام.

ـص الباحــث فيهــا أهــم النتائــج التــي توصــل اليهــا ،كــا ذكــر
ثــم اخلامتــة التــي خلـ ّ

بعــض املقرتحــات.
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املبحث األول
التحرر الفكري واإلنساني

إنســانية اإلنســان عنــد اإلمــام عــي عليــه الســام مــن القضايــا األساســية التــي هلــا

دور كبــر يف بنــاء املجتمــع اإلنســاين الصالــح القائــم عــى أســس احليــاة العادلة واملســاواة

بــن أفــراده ،فعنــد اطالعنــا عــى أقوالــه نــرى بشــكل جــي وقــوف اإلمــام لنــرة
املظلومــن واملســتضعفني وممــا يــدل عــى ذلــك قولــه »:الذليــل عنــدي عزيــز حتــى آخــذ

لــه احلــق ،والقــوي عنــدي ضعيــف حتــى آخــذ احلــق منــه»((( وهــو جتســيد جلميــع املعــاين
التــي دعــت اليهــا مبــادئ حقــوق اإلنســان ونــرة الفقــراء والضعفــاء يف هــذا العــامل،
ومــا هــو حجــم الســعادة التــي تعــري الضعيــف عندمــا جيــد مــن ينــره ويقــف معــه

يف مجيــع قضايــاه ،ويعيــد اليــه حقــه املغتصــب مــن قبــل القــوى الظاملــة ،وكيــف تنعكــس

تلــك الســعادة عــى املجتمــع لتعيــد اليــه الثقــة بنفســه وحميطــه االجتامعــي ،فالذليــل عنــد

عــي عليــه الســام عزيــز ،والقــوي الظــامل ضعيــف؛ الغتصابــه حــق اآلخــر الضعيــف،
وحالــة الضعــف التــي تعــري القــوي الظــامل عنــد اســرجاع احلــق منــه؛ تــؤدي إىل

شــعوره بالضعــف واخلنــوع ،وعــدم تعاليــه عــى اآلخــر الضعيــف.

(((

ســعى اإلمــام عليــه الســام وبشــكل واقعــي إىل حتريــر اإلنســان ،وحريــة اإلنســان

عنــده هــي ليســت احلريــة اإلباحيــة الرعنــاء ،بــل هــي حريــة مقرتنــة بالشــعور باملســؤولية

وســع معنــى الشــعور باملســؤولية يف مــدارك النــاس.
عــى كافــة األصعــدة ،كــا ّ

(((

ويف الوقــت الــذي يشــر اإلعــام فيــه بواســطة وســائلة املتطــورة والكثــرة إىل ّ
أن

دول العــامل املتقــدم ويف مقدمتهــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة حتــث اخلطــى نحــو نــر

حقــوق اإلنســان ،وحتريــر اإلنســان مــن مجيــع القيــود التــي حتــول دون عيشــه بكرامــة،
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نشــاهدها وبصــورة واضحــة تســعى لفــرض ســيطرهتا وهيمنتهــا عــى العــامل والس ـ ّيام

دول العــامل الثالــث .فاملصالــح االقتصاديــة والســيطرة عــى منابــع الربــح الوفــر أصبــح

هدفــ ًا إســراتيجي ًا للكثــر مــن دول العــامل املتقــدم ،والســيطرة عــى الــدول الضعيفــة
وعــى إمكانياهتــا االقتصاديــة تعــد مــن االســراتيجيات املهمــة لــدى الــدول القويــة،
فــدول العــامل اليــوم يف تســابق مســتمر نحــو التســلح بشـتّى أنواعــه؛ مؤديـ ًا إىل نــر القلق
واهللــع وزعزعــة الثقــة بــن املجتمعــات اإلنســانية .وإذا تأملنــا بشــكل واقعــي ألنظمــة
الــدول املتقدمــة وباألخــص الواليــات املتحــدة نجــد ّ
أن لدهيــا وجهــان :الوجــه اإلجيــايب
املــرق الــذي يعكــس صــورة التقــدم العلمــي واحلضــاري والتكنولوجــي مــع قوانينهــا

التــي تؤكــد عــى محايــة حقــوق اإلنســان وحريتــه ومتتعــه بالديمقراطيــة الليرباليــة  -ومــا

لإلعــام مــن دور يف بيــان ذلــك وإظهــار امريــكا بالوجــه احلســن -والوجــه اآلخــر هــو
الوجــه الســلبي.

يقــول الســناتور األمريكــي االســبق وليــم فولربايــت « :لقــد دأبنــا يف ســنوات قوتنــا

العظيمــة ،عــى أن نحـ ّـر العــامل ،إذ نقــدم لــه يف وقــت مــا الوجــه املــرق مــن وجهــي

أمريــكا ،ثــم نديــر لــه الوجــه اآلخــر ،وقــد نقــدم لــه الوجهــن يف وقــت واحــد .وتنظــر

شــعوب كثــرة يف خمتلــف أنحــاء العــامل إىل امريــكا عــى أهنــا قــادرة عــى التســامح وبعــد
النظــر ،ولكنهــا قــادرة أيض ـ ًا عــى أن تضمــر ســوء النيــة ،وأن تكــون وضيعــة ،وينجــم

عــن ذلــك عجــز عــن توقــع أفعــال أمريــكا لــدى النــاس»(((.

ويبــدو جل ّيـ ًا تفــكك النســيج االجتامعــي يف الواليات املتحــدة ،وتراجع بمســتويات

اجلامعــة لصالــح األنانيــة والفرديــة والالمبــاالة ،واجلســم االقتصــادي تعـ ّـرض للتفــكك

أيض ـ ًا؛ بســبب عــدم التكافــؤ بــن طبقــات املجتمــع .كــا ّ
أن اهتــام األفــراد بمصاحلهــم
الفرديــة والذاتيــة عــى حســاب اآلخريــن ،واالهتــام بالوســائل االســتهالكية عــى
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حســاب الغايــات اإلنســانية نتــج عنــه تراجــع الضمــر اإلنســاين .ويبــدو ّ
أن الواليــات
املتحــدة هتتــم بتأمــن مصاحلهــا يف العــامل بالدرجــة األوىل ،وكل مــا تدّ عيــه حــول إيامهنــا

بمبــادئ حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة ومبــادئ احلريــة إنــا هــو لتأمــن مصاحلهــا بغيــة

نــر هيمنتهــا ونفوذهــا عــى العــامل.

(((

ّ
إن اهلــدف الواضــح للواليــات املتحــدة هــو اهليمنــة عــى العــامل؛ لذلــك نراهــا غــر

مــرددة يف فــرض االســتبداد يف أي مــكان منــه؛ لتحقيــق غاياهتــا ومصاحلهــا يف الوقــت

الــذي تدّ عــي فيــه ســعيها لتحقيــق احلريــة للشــعوب ،كام ّأنــا ال تبــايل بحقوق اإلنســان بغية
حتقيــق مصالــح رشكاهتــا العمالقــة متعــددة اجلنســية ،فهــي ليســت مــع مبــادئ أخالقيــة أو

إنســانية أو دينيــة وإ ّنــا تســعى لتحقيــق األربــاح هلــا ،وتســعى لربــط اآلخريــن هبــا ملصاحلهــا
االســراتيجية؛ لذلــك وقفــت إىل جانــب احلكومات الشــمولية املســتبدة والظاملة لشــعوهبا،

واملصــادرة حلقوقهــم ســواء يف منطقــة الــرق األوســط ،أو أمريــكا الالتينيــة أو يف آســيا؛

ّ
ألن تلــك األنظمــة – املســتبدّ ة  -تؤ ّمــن مصاحلهــا ،وتن ّفــذ اســراتيجياهتا طويلــة األمــد

(((
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املبحث الثاني
اآلخر والتعايش السلمي

يبــدو ّ
أن اإلنســان يف الزمــن املعــارص ويف مجيــع دول العــامل يعــاين مــن أفــكار

وآيديولوجيــات خمتلفــة زعزعــت ثقتــه بأخيــه اإلنســان املختلــف باللــون أو العــرق

أو الديــن أو الطائفــة أو اللغــة وغريهــا .وأزمــة الثقــة يف زمننــا هــذا أخــذت تعصــف
باملجتمعــات البرشيــة وهتــدد اســتقرارها ،ففــي احلقيقــة ّ
أن ظاهــرة تعايــش اإلنســان مــع
أخيــه اإلنســان املختلــف؛ تــؤ ّدي إىل التكامــل يف احليــاة اإلنســانية والوجــود الكــوين،
فالتنافــس أو الــراع بــن املختلفــن ال هيــدف إىل إفنــاء اآلخــر أو إبادتــه ،بــل هيــدف إىل

إغنائــه .وهــذه حكمــة اهلل ســبحانه ،فالتعــدد والتنــوع يف املجتمعــات يــؤدي إىل نتائــج
إجيابيــة .قــال تعــاىل :يــا َأيــا النَّــاس إِ َّنــا َخ َل ْقنَا ُكـ ِ
ـم ُشـ ُعو ًبا
ـم مـ ْ
ُ
ـن َذ َكـ ٍـر َو ُأ ْن َثــى َو َج َع ْلنَا ُكـ ْ
ْ
َ ُّ َ
ِ
و َقبائِـ َـل لِ َتعار ُفــوا إِ َّن َأكْرم ُكـ ِ
ـر .(((وهنــا جتســيد ًا
َ َ
ـم إِ َّن اللََّ َعليـ ٌ
ـم عنْــدَ اللَِّ َأ ْت َقا ُكـ ْ
ََ ْ
َ َ
ـم َخبِـ ٌ
واضحــ ًا الحتــاد اإلنســانية مــن حيــث املصــدر ووحــدة منشــأها ،ويلغــي كل ترتيــب

زائــف مــن القيــم واملفاهيــم واملامرســات التــي يشــوهبا النقــص نتيجــة الفهــم اخلاطــئ

يف التعامــل مــع اآلخــر املختلــف بعــد تقييــم اإلنســان وتصنيفــه حســب العــرق أو اللــون
موجــه لــكل النــاس دون اســتثناء« :يــا ّأيــا النــاس» واخلالــق
أو الــدم  ...فاخلطــاب هنــا ّ
واحــد يؤ ّكــد وحــدة اإلنســانية مــن النــوع واهلويــة واجلوهــر »:إ ّنــا خلقناكــم» .وهنــا ال

توجــد قيمــة لــكل االعتبــارات الزائفــة التــي وضعهــا اإلنســان التي تصــادر هــذه الوحدة
التعدديــة لإلنســانية مــن خــال مصــادرة اســتحقاق هــذا االنتــاء اإلنســاين املشــرك يف
التكافــؤ واملســاواة إســتناد ًا إىل التنــوع والتعــدد يف اللــون والشــكل والعــرق ...فاخلالــق

جعــل خلقــه «شــعوب ًا وقبائــل».

ّ
إن التنــوع اإلنســاين القائــم عــى أســاس الشــعوب والقبائــل هــو حقيقــة خلقيــة
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غــر زائفــة وهــو إرادة إخلالــق عــز وجــل ومل حيــدث صدفــة أو بســبب طفــرة وراثيــة،
وهــذا التنــوع اإلنســاين القائــم عــى أســاس النســب أو الشــكل مل يــأت للوجــود بســبب
االعتبــارات اإلنســانية املتغــرة عــر املراحــل الزمنيــة والتطــور ،بــل يســتمد وجــوده مــن

أي جهــة حــق إلغــاء هــذا
اخلالــق املوجــد هلــذا اجلعــل التكوينــي ،ووفــق ذلــك ال متتلــك ّ
التنــوع والتعــدد يف اخللــق ،وهــذا هيدينــا إىل عــدم االعــراف بخصوصيــة أي مجاعــة

ختتلــف يف العــرق أو اللــون أو اللغــة فضـ ً
ا عــن اخلصائــص التــي يشــرك هبــا بنــي البــر

ّ
جتســد إرادة اخلالــق اجلاعــل هلــذا التنـ ّـوع.
ألن هــذه االختالفــات طبيعيــة بذاهتــا فهــي ّ

(((

قال تعاىل :و ِمن َآياتِ ِه خَ ْل ُق السَّمو ِ
ات َو ْالَ ْر ِ
ض َواخْ تِ َلفُ َأ ْل ِسنَتِك ُْم َو َأ ْل َوانِك ُْم.(((
َ َ
َ ْ َ

إن الفاعليــة اإلنســانية كع ّلــة هلــذا التنـ ّـوع والتعــدد ذلــك ّ
ّ
إن الكــون ال يمكنــه احلركة

والتفاعــل واإلبــداع إالّ وفــق آليــات االختــاف الــذي ُينتــج التنــوع والتعــدد بعكــس

التشــابه والتامثــل الــذي يقــي عــى إمكانيــة احلركــة والتدافــع الكــوين والوجــودي
ـم بِ َب ْعـ ٍ
ـت
ـض َُلدِّ َمـ ْ
و َلـ ْـو َل َد ْفـ ُـع اللَِّ النَّـ َ
املطلــوب لنشــوء احليــاة .قــال تعــاىلَ :
ـاس َب ْع َض ُهـ ْ
ِ
ِ
ات َو َم َسـ ِ
ـر ُه
َص َو ِامـ ُـع َوبِ َيـ ٌـع َو َص َلـ َـو ٌ
ـر َّن اللَُّ َمـ ْ
ـاجدُ ُي ْذ َكـ ُـر ف َيهــا ْاسـ ُ
ـن َينْـ ُ ُ
ـرا َو َل َينْـ ُ َ
ـم اللَِّ كَثـ ً
(((1
ي َع ِزي ـزٌ.
إِ َّن اللََّ َل َقـ ِـو ٌّ
وبنــا ًء عــى ذلــك ّ
فــإن االعــراف بالتعــدد والتنــوع يقودنــا إىل احــرام نتائجــه،

ومنهــا احــرام اخلصوصيــات الذاتيــة لألفــراد واجلامعــات البرشيــة الناتــج عنهــا أشــكاالً

متعــددة يف التعبــر عــن ذاهتــا ثقافيـ ًا وحضاريـ ًا ومعرفيـ ًا ...وهــو يعـ ّـر عــن خصوصيــة
اإلبــداع ومت ّيــزه ،وال يعنــي الــراع واخلــاف إلثبــات مــن هــو األجــدر واألفضــل

يف الوجــود اإلنســاينّ .
إن التعــارف أمــر ًا إجيابي ـ ًا يف بنــاء اإلنســانية الصاحلــة ،ولــه دور
كبــر حلــل إشــكالية اخلــاف ،ووقــف الــراع بــن النــاس « لِتعارفــوا» فالتعــارف مبــدأ
صالــح جيمــع النــاس عــى الــود والتســامح ،وباإلمــكان توظيفــه جلعــل اخلــاف إجيابيــاً،
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وجعــل التعــدد والتنــوع نعمــة وليــس نقمــة مــن خــال االعــراف باآلخــر ،واحــرام
يتبــن مــا
خصوصياتــه ليتحقــق بذلــك تعايشــ ًا ســلمي ًا حضاريــ ًا وثقافيــ ًا ،ومــن هنــا ّ

للتعــارف مــن أمهيــة كبــرة يف نــر بــذور املحبــة والــود والتعايــش الســلمي بــن بنــي
البــر ،والتعــارف ناتــج عــن التنــوع والتعــدد ،ولــوال التنــوع ملــا كان التعــارف ،وال

قيمــة لــه وال وجــود ّإل مــع هــذا اجلعــل التكوينــي ،ومــن ثــاره تعايــش اإلنســان مــع
أخيــه اإلنســان بســام وحمبــة وتبــادل الطاقــات واخلــرات وتلبيــة مجيــع احتياجــات
اإلنســان.

(((1

وممــا جــاء يف الوثيقــة اإلنســانية اجلامعــة لــكل املعــاين األخالقيــة يف عهــد اإلمــام

عــي عليــه الســام ملالــك االشــر النخعــي عندمــا أرســله لواليــة مــر »:وأشــعر قلبــك
للرعيــة ،واملح ّبــة هلــم ،واللطــف هبــم ،وال تكون ـ َّن عليهــم ســبع ًا ضاري ـ ًا تغتنــم
الرمحــة ّ
ّ

فإنــم صنفــان :ا ّمــا أخ لــك يف الديــن ،أو نظــر لــك يف اخللــق.((1(»...
أكلهــم ّ

وهنــا الرســالة احلقيقيــة لإلنســان الرســايل واملصلــح احلقيقــي والقائــد الــذي يشــعر

لشــعور الرعيــة دون متييــز بينهــم ،وهــو تأســيس ملبــادئ حقــوق اإلنســان التــي أصبحــت

شــعارات وأبــواق للكثــر مــن حـكّام العــامل ولكــن دون تطبيــق.

فالرمحــة واملحبــة للرعيــة واللطــف هبــم مــن أســباب النجــاح يف إدارة الدولــة ورقيها

عــى كافــة األصعــدة ،ولــو وجــدت هــذه األســباب بصــورة واقعيــة يف العــامل اليــوم؛ ملــا

شــهدت دول العــامل نزاعــات ألســباب كثــرة ومنهــا ،الظلــم والتمييــز يف التعامــل مــع
الشــعوب واألقليــات العرقيــة أو الدينيــة أو املذهبيــة ...الــخ

وقولــه عليــه الســام« :وال تكونــن عليهــم كالوحــش الضــاري تغتنــم الفــرص

لإليقــاع هبــم ،واالســتيالء عــى مــا بــن أيدهيــم ،حيــث النــاس جتمعهــم وإيــاك ّإمــا
وإمــا صلــة النــوع واملشــاعر واملظاهــر»
العقيــدةّ ،

(((1
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وهنــا تتجــى اإلنســانية فاملحكــوم نظــر احلاكــم يف اإلنســانية .واالختــاف بالعــرق

واللغــة والديــن والفكــر ليــس مسـ ّـوغ ًا للحاكــم ظلمــه للرعيــة.

لقــد أكّدهــا اإلمــام عليــه الســام منــذ ذلــك الوقــت؛ لتكــون منهجــ ًا يف دولتــه

العادلــة بعمقهــا احلضــاري واإلنســاين والفكــري .وهــو عكــس مــا نالحظــه اليــوم
متزقــ ًا يف نســيجها
يف الكثــر مــن الــدول الســ ّيام بلــدان العــامل املتقــدم التــي تعــاين ّ

روجــت لفكــرة
االجتامعــي ،وجتســد ذلــك مــن خــال ظهــور الكثــر مــن األفــكار التــي ّ
ِ
الصــدام بــن احلضــارات اإلنســانية املختلفــة وأبرزهــا اطروحــة ِصــدام احلضــارات

للكاتــب صموئيــل هنتنجتــون الــذي اعتــر احلضــارات قبائــل إنســانية كبــرة وصــدام
احلضــارات هــو رصاع قبــي عــى نطــاق عاملــي والفــروق الثقافيــة هــي االســاس يف

التصنيــف والتمييــز بــن بنــي البــر يف الزمــن املعــارص ،فاهلويــة الثقافيــة عنــده تتحــدد

بالتضــاد مــع اآلخريــن ويف احلــروب ترتســخ . ((1(...

ويف احلقيقــة أصبــح اإلنســان املعــارص يشــعر باملشــكلة االجتامعيــة أكثــر مــن شــعوره

هبــا يف املراحــل التارخييــة الســابقة ،كــا أصبــح أكثــر وع ًيــا ،ويتحســس املشــكلة بشــكل أشــد

مــن الســابق كــا فهــم تعقيداهتــا بشــكل كبــر ،فاملشــكلة االجتامعيــة هــي مــن صنــع اإلنســان

كــا أثبــت التاريــخ مــن خــال إســقرائه بـ ّ
ـأن احليــاة كلــا أخــذت بالتطــور تــزداد مشــاكلها
وتعقيداهتــا -وهــذا مــا نالحظــه يف زمننــا املعــارص حيــث تزايــد وتصاعــد نســبة املشــاكل
بشــتّى أنواعهــا بســبب التقــدم التكنولوجــي واألنرتنــت واإلعــام -فاإلنســان املعــارص

(((1
تغــرات كثــرة يف النظــام
ســيطر بشــكل كبــر عــى الطبيعــة ،وهــذه الســيطرة أ ّدت إىل ّ

االجتامعــي ،وهــذا مــا تعانيــه الكثــر مــن املجتمعــات السـ ّيام جمتمعــات العــامل املتقــدم ،فضـ ً
ا

عــن وقــوع جمتمعــات العــامل الثالــث ،أو املجتمعــات الفقــرة حتــت موجــات مــن الغــزو
الثقــايف والفكــري واحلضــاري املفــروض بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش وبطــرق خمتلفــة.
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املبحث الثالث
التواضع وسعة الصدر

التواضــع ســمة بــارزة يف حيــاة اإلمــام عليــه الســام ،وهــو فيــض مــن أخالقــه

العاليــة وقيادتــه الصاحلــة للمجتمــع فهــو القائــد واملصلــح ،كان يرتــدي املالبــس

البســيطة ،ويــأكل خبــز الشــعري واللبــن ،ويرقــع ثوبــه البــايل( ((1وهــو القائــد العــادل

للمجتمــع ،املتمكّــن مــن أســباب الدولــة االقتصاديــة وغريهــا ،وتواضعــه نابــع مــن
جوهــر شــخصيته وســجاياها ،ال يبتــغ بذلــك إتبــاع اســلوب متصنِّــع كــا يفعلــه الكثــر
مــن قــادة العــامل عــى اختــاف املراحــل الزمنيــة.

فإحساســه بالرعيــة ومعاناهتــا وعدالتــه الواقعيــة؛ جعلــه يعيــش واقــع احليــاة

االجتامعيــة ومــا يرتتــب عليهــا مــن إجــراءات تســتوجب مــن القيــادة العادلــة اختاذهــا؛

كوهنــا جــزء مــن ذلــك املجتمــع تتأ ّثــر بــا يتأ ّثــر بــه.

ـع
وهنــا يستحســن اإلمــام تواضــع األغنيــاء جتــاه الفقــراء بقولــه »:مــا أحســن تواضـ َ
األغنيــاء للفقــراء طلبـ ًا ملــا عنــد اهلل! وأحسـ ُن منــه تِيــه الفقــراء عــى األغنيــاء اتــكاالً عــى
اهلل»( ((1وتِيــه الفقــراء أحســنّ :
«ألن تيــه الفقــر وأنفتــه عــى الغنــي أدل عــى كــال اليقــن

بــاهلل ،فإ ّنــه بذلــك قــد أمــات طمعـ ًا وحمــا خوفـ ًا؛ وصابــر يف بـ ٍ
ـأس شــديد ،وال يشء مــن
هــذا يف تواضــع الغنــي»

(((1

وقولــه عليــه الســام« :آلــة الرياســة ســعة الصــدر»( ((1فيــه بيــان واضــح للذيــن

يتصــدّ ون إلدارة الــدول واملؤسســات واملوظفــن كل حســب مســؤولياته فهنــا يؤكــد

اإلمــام عليــه الســام عــى التحـ ّـي بمــكارم األخــاق ،والســاح للرعيــة بالتعبــر عــن

آرائهــم ،واحــرام وجهــات النظــر ،وتق ّبــل النقــد واحتــواء اآلخريــن ،واســتيعاهبم
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ومعاجلــة األمــور بتقديــم املقرتحــات واحللــول ،وهــو اســلوب حضــاري ناجــح ومهــم

للقائــد ويعكــس عمقــه احلضــاري والثقــايف واإلنســاين واالجتامعــي ،وبعــده املعنــوي،

بالصــدق والتســامح والعفــو والرمحــة واالبتعــاد عــن الغضــب
وهــو دعــوة إىل التحـ ّـي ّ
والســيطرة عــى النفــس ،وعــدم إصــدار االحــكام عــى األشــياء يف حالــة الغضــب،
وعــدم مقابلــة الرع ّيــة باملِثــل فــا يقابــل اإلســاءة باإلســاءة بــل ينطلــق بتعاملــه مــع
املــي مــن موقــع أبــوي شــامل وكان يمتلــك بعــد نظــر وحيلــل األمــور واملواقــف حتليـ ً
ا

واقعي ـ ًا ســلي ًام بعيــد ًا عــن األهــواء الشــخصية واالســتبداد بالــرأي ،فذلــك مــن األمــور

ـرب الناجــح.
املهمــة بالنســبة للقائــد واملـ ّ

(((2

ِ
وكربائكــم الذيــن
وقولــه عليــه الســام« :أال فاحلــذر احلــذر مــن طاعــة ســاداتِكم
تكــروا عــن حســبِ ِهم وترفعــوا فــوق نســبِ ِهم»( ((2وهنــا حيــذر اإلمــام عليــه الســام
ّ

املجتمــع بشــكل رصيــح بعــدم طاعــة املتكربيــن واملرتفعــن عــى املجتمــع .وهــو بيــان

لســادة وقــادة املجتمــع أن يكونــوا قريبــن مــن تطلعــات جمتمعاهتــم ،وأن يتحسســوا
معاناهتــم وآالمهــم ومهومهــم وال يضعــون أنفســهم يف أبــراج عاج ّيــة وال ينظــرون إىل
النــاس مــن قمــم عاليــة ليســتصغروا حجمهــم ويقللــوا شــأهنم.
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املبحث الرابع
العدل

ســعى أمــر املؤمنــن عليــه الســام بشــكل واقعــي إىل إشــاعة العــدل واملســاواة بــن

النــاس دون تفريــق ومتييــز بينهــم ألســباب خمتلفــة .ووقــف بمســافة واحــدة مــن الرع ّيــة،

وكان معارضـ ًا لسياســة عمــر يف التفضيــل؛ ّ
ألن العبــاد عبــاد اهلل ،واملــال مــال اهلل ،وهــم

رشكاء فيــه عــى قــدر اجلهــد.

ّ
إن النــاس سواســية عنــده وكان يرفــض سياســة التمييــز القومــي ،واالســتعالء

القبــي ( القــريش)؛ كوهنــا تريــد حتويــل تــراث النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم إىل

خاصــةّ ،
الن اإلســام ديــن جــاء للنــاس مجيع ـ ًا ،وهــو ال يفـ ّـرق بــن النــاس
مكاســب ّ

عــى أســاس عرقــي أو قومــي ،وكان اإلمــام عليــه الســام يف عهــد النبــي صــى اهلل عليــه

وآلــه وســلم أســاس متــن مــن األســس التــي بنــي عليهــا اإلســام وقاعــدة (العــدل
أســاس احلكــم) مــن القواعــد األساســية التــي ســعى لتطبيقهــا ،وتثبيتهــا؛ ليحقــق بذلــك
العدالــة بــن النــاس يف مجيــع جمــاالت احليــاة الس ـ ّيام املجــال االقتصــادي.

(((2

يقــول عليــه الســام« :أال وأ ّيــا رجــل اســتجاب هلل ورســوله فصــدّ ق ملتنــا ،ودخــل

ديننــا واســتقبل قبلتنــا فقــد اســتوجب حقــوق اإلســام وحــدوده ،فأنتــم عبــاد اهلل ،واملــال

قســم بينكــم بالســو ّية وال فضــل فيــه ألحــد عــى أحــد وللمتقــن عنــد اهلل
مــال اهلل؛ ُي ّ

أحســن اجلــزاء».

(((2

ُيعــد املنهــج العــادل يف احلكــم وتوزيــع ثــروات بيــت املــال عــى النــاس بــا فــروق

ومتييــز بــن النــاس عــى أســاس القرابــة أو غريهــا مــن األمــور ،هــو -املنهــج -املط ّبــق

يف عهــده؛ لذلــك نــرى ّ
أن اإلمــام عليــه الســام صــادر مــا وهبــه عثــان مــن األمــوال
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الكثــرة لطبقــة األرســتقراطيني ،وأبلغهــم يف سياســته يف توزيــع الثــروات:
وعــي مــا عليكــم ،أال ّ
ّ
وإن كل
«أهيــا النــاس! إنّــا أنــا رجــل منكــم ،يل مــا لكــم

قطيعــة أقطعهــا عثــان ّ
وكل مــال أعطــاه مــن مــال اهلل ،فهــو مــردود يف بيــت املــال ،فـ ّ
ـإن
ُــز ّوج بــه النســاء ،وملــك اإلمــاء،
احلــق القديــم ال ُيبطلــه يشء ،ولــو وجدتــه وقــد ت ُ
وفـ ّـرق بــن البلــدان لرددتــه .فـ ّ
ـإن يف العــدل ســعة ،ومــن ضــاق عنــه احلــق فاجلــور عليــه

أضيــق»

(((2

«أهيــا النــاس ..أال يقولـ ّن رجــال منكــم غــد ًا؛ قــد غمرهتــم الدنيــا فامتلكــوا العقــار

وفجــروا األهنــار وركبــوا اخليــل ّ
واتــذوا الوصائــف املر َّققــة ،اذا مــا منعتهــم مــا كانــوا
ّ

خيوضــون فيــه وأصوهنــم إىل حقوقهــم التــي يعلمــون :حرمنــا ابــن أيب طالــب حقوقنــا!
أال وأ ّيــا رجـ ٍ
ـل مــن املهاجريــن واألنصــار مــن أصحــاب رســول اهلل يــرى ّ
أن الفضــل لــه

عــى ســواه بصحبتــه ،فـ ّ
ـإن الفضــل غــد ًا عنــد اهلل ،فأنتــم عبــاد اهلل ،واملــال مــال اهللُ ،يقســم
بينكــم بالســو ّية وال فضــل فيــه ألحــد عــى أحــد»(.((2

وهــذا األمــر زعــزع املتنفذيــن مــن املجتمــع الذيــن أســاؤوا لصــورة املســلم احلقيقي

املتمثلــة بالنبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) وأصحابــه األبــرار ،ويبــدو ّ
أن ردة فعــل املتنفذيــن

جعلتهــم يســاومون اإلمــام عليــه الســام عــى أن يطيعــوه مقابــل غــض النظــر عــن مــا

ســلف منهــم ،فبعثــوا اليــه الوليــد بــن عقبــة بــن أيب معيــط ((2(،فقــال لإلمــام (عليــه
الســام)« :يــا أبــا احلســن! إ ّنــك قــد وترتنــا مجيعـ ًا ،ونحــن إخوتــك ونظــراؤك مــن بنــي

عبــد منــاف ،ونحــن نبايعــك اليــوم عــى أن تضــع عنّــا مــا أصبنــاه مــن املــال أ ّيــام عثــان،

وأن تقتــل قتلتــه ،وإ ّنــا إن خفنــاك تركنــاك فالتحقنــا بالشــام»(.((2

فــر ّد عليهــم اإلمــام (عليــه الســام) قائـاً« :فأمــا هــذا الفــيء فليــس ألحد فيــه أثرة،

وقــد فــرغ اهلل مــن قســمته فهــو مــال اهلل وأنتــم عبــاد اهلل املســلمون ،وهــذا كتــاب اهلل بــه
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أقررنــا ولــه أســلمنا وعهــد نبينــا بــن أظهرنــا فمــن مل يــرض بــه فيتـ ّ
ـول كيــف شــاء»(.((2
واملتمســك بالنهــج
وهــذا داللــة حقيقــة للقائــد العــادل الــذي ال يم ّيــز بــن الرعيــة
ّ

الــذي خ ّطــه وســار عليــه إلحقــاق احلــق الــذي يــؤ ّدي بــدوره إىل ترســيخ األســس
احلقيقــة للثقــة التــي حيتــاج إليهــا اإلنســان يف عاملنــا املعــارص بشــكل كبــر وبصــورة

ـن هلــم بـ ّ
ـأن
مســتمرة ،كــا أ ّكــد إتّباعــه مبــدأ العــدل يف توزيــع الثــروات عــى الرعيــة ،وبـ ّ

التقــوى والســبق باإلســام ال متنــح مــن يتمتــع هبــا امتيــازات دنيويــة ،فالنــاس سواســية

جســد اإلمــام
يف هــذه الدنيــا ،واهلل ســيجازي مــن لــه فضــل الســبق باإلســام .وبذلــك ّ
أروع الصــور لــروح املواطنــة احلقيقيــة بــن الرع ّيــة .أنتــم أ

وذكــر ابــن األثــر ّ
أن الشــعبي قــال« :وجــد عــي درع ـ ًا لــه عنــد نــراين فأقبــل إىل

ش ْيــح وجلــس إىل جانبــه وقــال :لــو كان خصمــي مســل ًام لســاويته ،وقــال :هــذه درعــي.
َُ
فقــال النــراين :ماهــي ّإل درعــي ومل يكـ ِـذب أمــر املؤمنــن.
فقــال رشيــح لعــي :ألــك ب ّينــة؟ قــال :ال .وهــو يضحــك فأخــذ النــراين الــدرع

ومشــى يســر ًا ثــم عــاد وقــال :أشــهد ّ
أن هــذه أحــكا ُم األنبيــاء أمــر املؤمنــن قدَّ منــي
ِ
إىل قاضيــه وقاضيــه يقــي عليــه .ثــم أســلم واعــرف ّ
ـي عنــد
أن الـ َ
ـدرع ســقطت مــن عـ ّ
مســره إىل صفــن»( ((2هــذه القصــة تؤكــد أيضــ ًا قيــادة اإلمــام عليــه الســام العادلــة
واإلنســانية .وهــذا نمــوذج رائــع لإلنســانية يف اســلوب التعامــل مــع اآلخــر وعنــد

مقارنــة ذلــك بــا يفعلــه حـكّام الكثــر مــن البلــدان لوجدنــا فــارق كبــر وهـ ّـوة واســعة.
كــا ذكــر التأريــخ أروع األمثلــة والعــر التــي جتســد وتعكــس عدالــة اإلمــام عــي

(عليــه الســام) مــع كافــة طبقــات املجتمــع ،ومنهــا :روي ّ
أن عقيــل أخ اإلمــام عليــه

الســام ،كان رضيــر ًا أتــى إىل اإلمــام يومـ ًا يطلــب صاعـ ًا مــن القمــح مــن بيــت املســلمني

زيــادة عــى ح ّقــه ،وكــرر طلبــه عــى عــي عليــه الســام ،فأمحــى اإلمــام حديــدة عــى النار،
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وأدناهــا منــه ،ففــزع منهــا عقيــل ،فوعظــه اإلمــام عليــه الســام »((3(:يــا عقيــل أتئـ ّن مــن
ســجرها ج ّبارهــا لغضبــه! أتئــ ّن مــن
حديــدة أمحاهــا إنســاهنا للعبــه،
وجتــرين إىل نــار ّ
ّ

(((3
جســدهتا إنســانيته وعدالتــه
األذى وال أئــن مــن لظــى»  .ومــن املواقــف الفريــدة التــي ّ

مــا روي عنــه عليــه الســام ،بلغــه ّ
أن واليــه عــى البــرة عثــان بــن حنيــف ُدعــي إىل
وليمــة قــوم مــن أهلهــا ،فذهــب اليهــا ،فأرســل اليــه اإلمــام عــي عليــه الســام كتاب ـ ًا
ً (((3
جيســد فضائــل اإلنســانية الســامية التــي تنــادي هبــا قوانــن حقــوق اإلنســان
تأديبيا
ّ

والعدالــة يف إدارة الدولــة واملؤسســات التابعــة هلــا ،ووقــوف احلاكــم جتــاه الرعيــة مــن
موضــع واحــد « :أمــا بعــد ،يــا ابــن حنيــف :فقــد بلغنــي ّ
أن رجـ ً
ا مــن فتيــة أهــل البــرة

دعــاك إىل مأدبــة فأرسعــت إليهــا تســتطاب لــك األلــوان ،وتنقــل إليــك اجلفــان .ومــا
ظننــت أنــك تســتجيب إىل طعــام قــوم ،عائلهــم جمفـ ّـو ،وغن ّيهــم مدعـ ّـو ،فانظــر إىل مــا
تقضمــه مــن هــذا املقضــم ،فــا اشــتبه عليــك علمــه فالفظــه ،ومــا أيقنــت بطيــب وجوهــه
وإن لــكل مأمــوم إمامــ ًا ،يقتــدي بــه ويســتيضء بنــور علمــه ،أال ّ
فنــل منــه .أال ّ
وإن
إمامكــم قــد اكتفــى مــن دنيــاه بطمريــه ،ومــن طعمــه بقرصيــه ،أال وإنكــم ال تقــدرون

عــى ذلــك ،ولكــن أعينــوين بــورع واجتهــاد ،وع ّفــة وســداد»(.((3

وقولــه عليــه الســام« :أنصــف اهلل وأنصــف النــاس مــن نفســك ومــن خاصــة أهلك
ِ
ومــن لـ َ
ـم! ومــن ظلــم عبــاد اهلل كان اهلل
ـك فيــه هــوى مــن رعيتــك؛ فا َّنــك ّإل ت ْفعـ ْـل َت ْظلـ ْ
َ
خصمــه دون ِعبـ ِ
ـب األمـ ِ
ـاده ،ومــن خاصمــه اهللُ أدحـ َ
ـور إليــك
ـض ُح َّج َتــه ...وليكــن أحـ ُّ
أوســطها يف احلـ ِّـق ،وأعمهــا يف العــدل وأمجعهــا لرضــا الرع ّيــة»

(((3

اتصــف اإلمــام عليــه الســام بأنبــل الصفــات وأروعهــا ،كان يــويص بإقامــة احلــق

وكان ال يؤمــن بنســبية احلــق وفقــ ًا للبيئــة واملحيــط ،واحلــدود اجلغرافيــة املصطنعــة

بــل كان يؤمــن بــه منهجــ ًا شــام ً
ال ال حتــده حــدود ،واحلــق عنــده ال خيضــع لــإرادة

اجلزء الثالث :احملور الرتبوي واألخالقي

61

واهلوى(((3فهــو حيــث عــى احلــق يف كل زمــان ومــكان ،ويف كل االحــوال عنــد الرضــا،

ويف حالــة الغضــب وعــى الصديــق والعــدو ،فهــو يتعامــل معهــم عــى أســاس العــدل
واحلــق:

الصديق والعدو».
«عليكم بكلمة ِّ
الرضا والغضب ،وبالعدل عىل ّ
احلق يف ِّ

(((3

وهنــا دعــوة إلشــاعة احلــق بــن النــاس ،والتعــاون بــه ،واألخــذ عــى يــد الظــامل

الســفيه ،بســبب إســتهانته بحقــوق اآلخريــن فباحلــق يقــف املظلــوم بوجــه الظــامل،
وإلحقــاق احلــق دور كبــر يف تغــر حالــة الفــرد واملجتمــع مــن الســلب إىل اإلجيــاب،

وباحلــق هتــاوت حكومــات ظاملــة كثــرة عــى املراحــل الزمنيــة املختلفــة والتأريــخ

غــرت مــن أحــوال املجتمعــات:
اإلنســاين شــهد الكثــر مــن الثــورات التــي ّ
«تعاطوا احلق بينكم وتعاونوا به وخذوا عىل يد الظامل السفيه»

(((3

ـن حـ َّـق أخيــك اتــكاالً عــى مــا بينــك وبينــه؛
وقولــه (عليــه الســام)« :وال تض ّيعـ َّ

فإ ّنــه ليــس لــك بــأخٍ مــن أضعــت ح َّقــه»( ((3فيــه حــث لعــدم تضييــع حقــوق االخــوان

واألقربــاء مســتغ ً
ال بذلــك املعرفــة والقرابــة أو صلــة الرحــم.
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املبحث اخلامس
القضايا االقتصادية واالجتماعية

يؤكــد اإلمــام عــي (عليــه الســام) عــى التكافــل االجتامعــي بــن أفــراد املجتمــع

البــري ،وعــى أن يشــعر أفــراده ببعضهــم البعــض ،فــا يصــح أن يعيــش الغنــي

متنع ـ ًا بالنعــم الوفــرة تــارك ًا أخــاه اإلنســان الفقــر يكابــد قســاوة احليــاة وآالم احلاجــة
واحلرمــان .فقولــه عليــه الســام« :فــا جــاع فقــر ّإل بــا م ِّتــع بــه غنــي واهلل تعاىل ســائلهم

عــن ذلــك»( ،((3وقــال« :مــا رأيــت نعمــة موفــورة إال وإىل جانبهــا حــق مض َّيــع»

(((4

فالعدالــة االجتامعيــة مــن القضايــا املهمــة التــي أكــد عليهــا اإلمــام عــي عليــه الســام،
والتكافــل االجتامعــي أحــد أســباهبا ،فــإذا أخــذت الــدول بإنشــاء مؤسســات عادلــة

تعنــى بأمــور الفقــراء والنظــر يف قضاياهــم االجتامعيــة وإجيــاد احللــول هلــم ،لعاشــت
املجتمعــات البرشيــة بأمــن اقتصــادي ونفــي مســتقر .وكذلــك تقــل الفــوارق الطبقيــة
بــن بنــي البــر .لكــن الــذي حيصــل -يف زمــن احلداثــة ومــا بعدهــاّ -
ان الكثــر مــن
ـي األمــراض املختلفــة،
املجتمعــات الفقــرة يعــاين أبناءهــا مــن الفقــر والبــؤس وتفـ ّ
بينــا تعيــش جمتمعــات العــامل املتقــدم برخــاء اقتصــاديّ .إل ّأنــا تعــاين مــن أزمــة الثقــة

ومــن ثــم عــدم االطمئنــان فاإلنســان يف تلــك املجمعــات كأ ّنــه حتـ ّـول إىل آلــة.

واألنبــاء عــن املامرســات عــن حــرق ماليــن األطنــان مــن احلنطــة وبعــض املــواد

الغذائيــة حفاظـ ًا عــى األســعار ،وجعــل الــدول الفقــرة يف تبعيــة مســتمرة للــدول الغنيــة

يف الوقــت الــذي يتعــرض فيــه الكثــر مــن البــر ويف مناطــق خمتلفــة مــن العــامل إىل املــوت

بســبب الفقــر واملــرض واجلــوع ،دليــل عــى املامرســات الــا إنســانية للــدول اإلمربياليــة
كــا عانــت – وال تــزال – الكثــر مــن املجتمعــات ويــات احلــروب املدمــرة بســبب
التعصــب القومــي والعرقــي مثــال ذلــك نظريــة صفــاء العــرق اجلرمنــي اآلري التــي كان
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شــعارها( :املانيــا فــوق اجلميــع) ،وكذلــك الدعــاوى الفاشــية التــي د ّمــرت الكثــر مــن
البــر باســم التعصــب القومــي والعنــري.

(((4

ـاس ُمالطـ ًة إن م ّتــم َم َعهــا بكــوا عليكــم ،وإن
ويف قولــه عليــه الســام« :خالطــوا النـ َ

عشــتم َحنّــوا اليكــم»( ((4دعــوة واضحــة ورصحيــة إىل إقامــة عالقــات إنســانية واجتامعيــة

حممــودة بــن النــاس ،بالشــكل الــذي يكــون فيــه اإلنســان مؤثــر ًا بشــكل إجيــايب باآلخــر

أيــا كان ،فبموتــه وفراقــه يشــعر اآلخــر بفــراغ مكانــه ،وحيــزن لذلــك بســبب اإلحســاس
اإلجيــايب للعالقــات اإلنســانية الصاحلــة وتأثريهــا يف النفــس البرشيــة عــى الرغــم مــن
اختــاف الــرؤى واألفــكار ،والتأثــر اإلجيــايب يف اآلخــر ال يتــم بصــورة عفويــة أو عــن

طريــق الصدفــة ،إنــا هــو بســبب عوامــل اجتامعيــة وإنســانية نبيلة تضفــي للحيــاة روحها
احلقيقيــة ومجاهلــا الروحــي ،وبــآداب العــرة الصاحلــة حي ـ ّن اإلنســان ألخيــه اإلنســان،

وبالتفاعــل اإلنســاين تكتمــل احليــاة بســام وود بــن بنــي اإلنســان(.((4

وقولــه عليــه الســام« :الصدقــة دواء منجــح ،وأعــال العبــاد يف عاجلهــم نصــب

أعينهــم يف آجلهــم»( ((4دعــوة صادقــة إىل التصــدّ ق وبــذل األشــياء املاديــة واملعنويــة ملــن
يســتحقها؛ ممــا تســاعد عــى رفــد اإلنســان بفــرص احليــاة الكريمــة وتــؤ ّدي إىل تواصــل
وتقــارب أفــراد املجتمــع ،وتعمــل عــى التقليــل مــن اجلرائــم واملشــاكل التــي حتــدث

بســبب الفقــر والعــوز وهبــذا يكــون هلــا دور كبــر يف إشــاعة األمــن واالطمئنــان والثقــة

بــن أفــراد املجتمــع(.((4

ّ
إن تطبيــق العدالــة واملســاواة حيتــاج إىل أجهــزة وأدوات وعنــارص مؤمنــة بالعــدل

واملســاواة يف احلقــوق والواجبــات ،واملســاواة تعنــي بنــاء عالقــات عادلــة ومســتقرة

بــن الثــروة االجتامعيــة واملجتمــع ومنــع تركــز االمــوال عنــد طــرف صغــر وحرمــان

الطــرف اآلخــر منــه ،فمحدوديــة الثــروة االجتامعيــة ،واألزمــات التــي يتعــرض هلــا
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اإلنســان كاحلــروب ،واملجاعــات ،واالمــراض واألوبئــة والكــوارث األخــرى جعلــت

مــن العدالــة االجتامعيــة أن تكــون حق ـ ًا جلميــع أفــراد املجتمــع؛ كــون الثــروات تنفــذ
بمــرور الزمــن وهيلــك االثريــاء ،ويبقــى املجتمــع ،ويســتمر بفقــره وبؤســه إذا مل يكــن
هنــاك عــدل ومســاواة لــذا فالعــدل حيفــظ املجتمــع مــن األرضار بأنواعهــا ويف كل
األوقــات الســ ّيام العصيبــة.

(((4

كــا يبـ ّـن اإلمــام عليــه الســام بـ ّ
ـأن عــى احلاكــم تطبيــق القانــون بعدالــة بــن الرعيــة

أي ّ
أن األغنيــاء وأصحــاب اجلــاه ممــن هلــم مكانــة اجتامعيــة مرموقــة أو مناصــب معينــة،
والفقــراء والطبقــات الكادحــة مــن الشــعب يكونــون بموضــع واحــد قبــال القانــون:
ـرئ إىل أن تع ِّظــم مــن بالئــه مــا كان صغــر ًا ،وال ضعــة امـ ٍ
«وال يدعو َّنــك رشف امـ ٍ
ـرئ
إىل أن تســتصغر مــن بالئــه مــا كان عظيــ ًا» ((4(.وهنــا حيــث احلاكــم عــى االهتــام

الســفىل مــن الذيــن
بالطبقــات الفقــرة والكادحــة مــن املجتمــع« :ثــم اهلل اهلل يف الطبقــة ُّ
ال حيلــة هلــم مــن املســاكني واملحتاجــن وأهــل البؤســى والزمنــي ((4(»...ويؤكــد اإلمــام

عــى الســلم املجتمعــي ،وعــدم ســفك الدمــاء وهنــا دعــوة إىل نبــذ العنــف واالقتتــال بــن
النــاس ،عــى عكــس مــا نــراه اليــوم مــن ممارســات العنــف يف مناطــق كثــرة مــن العــامل
وحتــت عنوانــات خمتلفــة ،والتعامــل املــزدوج مــن قبــل بعــض قــادة الــدول املتقدمــة جتــاه

اجلامعــات اإلرهابيــة املتطرفــة وحســب مصاحلهــا« :إ َّيــاك والدِّ مــاء وســفكها بغــر ح ِّلهــا
فإ َّنــه ليــس يشء أدنــى لنقمــة ،وال أعظــم لتبعــه ،وال أحــرى بــزوال نعمــة وانقطــاع مــدة،

مــن ســفك الدمــاء بغــر ح ِّقهــا»(.((4

كــا يدعــو اإلمــام عليــه الســام إىل االبتعــاد عــن االحتــكار لكــي ال يتزعــزع

االقتصــاد ومــن ثــم جيــوع النــاس ،وتــردى حالــة املجتمــع فيؤثــر عــى متاســك نســيجه

ّ
ويتفشــى بذلــك االســتغالل مــن قبــل التجــار واألغنيــاء بأبشــع صــوره
االجتامعــي،
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وهــو مــا يتنــاىف مــع املبــادئ اإلنســانية يف دولتــه العادلــة« :فامنــع مــن االحتــكار فـ َّ
ـان

رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم ،منــع منــه .وليكــن البيــع بيعـ ًا ســمح ًا :بموازيــن
(((5
عـ ٍ
ـف بالفريقـ ِ
ـدل ،وأسـ ٍ
ـن م ـ َن البائ ـ ِع واملبتــاع»
ـعار ال ُتحـ ُ
وقولــه عليــه الســام« :ال تســتح مــن إعطــاء القليــل فـ ّ
ـإن احلرمــان أقــل منــه»

(((5

يم ّثــل دعــوة إىل أن يســاهم اإلنســان ضمــن حــدود قدرتــه وإمكانياتــه املاديــة واملعنويــة،

وأن ال يســتحي عنــد عــدم قدرتــه عــى إنفــاق املزيــد يف الوقــت الــذي يــرى فيــه آخريــن

أكثــر إنفاقــ ًاّ ،
وإن بعــض األغنيــاء ممــن يســعون لتحقيــق شــهرة وظهــور ووجاهــة
اجتامعيــة قــد ال يشــارك ببــذل القليــل؛ كونــه ينقــص مــن مكانتــه االجتامعيــة فيتهــرب

يعيونــه بالقلــة
مــن اإلنفــاق بطريقــة أو بأخــرى لكــي ال ُينتقــد مــن قبــل اآلخريــن ،وال ّ
أو اإلفــاس.

ويف قولــه عليــه الســام« :القناع ـ ُة مـ ٌ
ـال ال ينفــد»( ((5قاعــدة اقتصاديــة واجتامعيــة

ترتقــي باإلنســان إىل درجــات عاليــة يف س ـ ّلم الســعادة النفســية والروحيــة واالطمئنــان
والثقــة بالنفــس ،وفيهــا فيــض مــن الطاقــة اإلجيابيــة تتحــى هبــا النفــوس الســائرة عليهــا،

للرضــا يف مــا يتيــر هلــم مــن األشــياء واالكتفــاء بــا موجــود،
وهــي حــث إىل النــاس ّ

حتصــن اإلنســان ،وجتعلــه متمكن ـ ًا
وعــدم اللهفــة وراء املفقــود ،فالتعـ ّـود عــى القناعــة ّ
ممــا ســيتعرض لــه مــن حمــن وأزمــات يف احليــاة :كالفقــر واملــرض  ...واألمــور املعنويــة،
كالقيمــة االجتامعيــةّ ...
إن القناعــة والرضــا عامــان مهــان وفاعــان يف جعــل اإلنســان

يف حالــة ثقــة دائمــة بنفســه وراحــة ووضــع نفــي مســتقر ،حيــث يربمــج اإلنســان
حياتــه وفــق إمكانياتــه ومؤهالتــه االقتصاديــة واالجتامعيــة املتوفــرة مــع ســعيه املــروع

لتحســن أحوالــه املعيشــية ،بعكــس اإلربــاك والتخبــط الــذي يســببه القلــق والســعي
وراء األشــياء املفقــودة التــي تكــون خــارج حــدود إمكانياتــه ومؤهالتــه لتحصيلهــا.

(((5
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كــا حــث اإلمــام اآلبــاء بعــدم فــرض عاداهتــم وتقاليدهــم عــى اجليــل الــذي يــأيت

بعدهــم؛ كوهنــم سيعيشــون يف زمــن خيتلــف عــن زمنهــم« :ع ّلمــوا أوالدكــم عــى غــر
عاداتكــم فإنــم خلقــوا لزمـ ٍ
ـان غــر زمانكــم»( ((5فأفــكار النــاس وأنامطهــم االجتامعيــة
َّ
تغــرات فهنالــك الكثــر مــن العــادات واألمــور التــي
وطــرق عيشــهم تتعــرض إىل ّ
تتعلــق بأنــاط احليــاة وثقافــة املجتمــع تكــون الئقــة يف زمـ ٍ
ـن مــا ومســتهجنة يف زمــن آخر،
فمواكبــة التقــدم احلضــاري والفكــري املقــرن باحلفــاظ عــى القيــم اإلنســانية النبيلــة
التــي دعــا هلــا مجيــع األنبيــاء رضوري لتقويــة البنيــة الفكريــة واحلضاريــة للمجتمــع ،
كــا ّ
أن الكثــر مــن العــادات والتقاليــد بحاجــة إىل غربلــة لتحديــد املفيــد مــن الضــار.

(((5

ويف اجلانــب اإلداري نــرى ّ
أن اإلمــام عليــه الســام قــام بإصالحــات مهمــة وعادلة،

وقــد حــدد لذلــك مواصفــات خاصــة لبعــض أصحــاب املناصــب والذيــن يتصــدون
إلدارة وقيــادة املجتمــع ،ومــن مجلــة مــا قالــه عليــه الســام« :إ ّنــه ال ينبغــي أن يكــون
الــوايل عــى الفــروج والدمــاء واملغانــم واألحــكام وإمامــة املســلمني البخيــل ،فتكــون يف

أمواهلــم هنمتــه وال اجلاهــل فيض ّلهــم بجهلــه ،وال اجلــايف فيقطعهــم بجفائــه ،وال احلائف

للــدول فيتّخــذ قوم ـ ًا دون قــوم ،وال املرتــي يف احلكــم فيذهــب باحلقــوق ،ويقــف هبــا

دون املقاطــع وال املع ّطــل للس ـنّة فيهلــك األ ّمــة»

(((5

وعــى هــذا األســاس املتــن والوصــف الرصــن للمواصفــات التــي ينبغــي أن

ّ
يتحــى هبــا القائــد فقــد اســتغنى عــن خدمــات بعــض الــوالة مــن الذيــن ال يتح ّلــون

هبــذه املواصفــات كــا بـ ّـن األســباب »:ولكنّــي آيس أن يــي أمــر هــذه األ ّمــة ســفهاؤها
ــوالً ،والصاحلــن حربــ ًا ،والفاســقني
وفجارهــا فيتخــذوا مــال اهلل دوالً ،وعبــاده َخ َ
ّ
حزب ـ ًا ،فـ ّ
ـإن منهــم الــذي قــد رشب فيكــم احلــرام»....

(((5

وعــى خــاف ذلــك »:لقــد

ســبق للخليفــة عثــان أن قـ ّـرب ممّــن طردهــم الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم أو
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أقصاهــم ،لقــد ر ّد عمــه احلكــم بــن ُأم ّيــة إىل املدينــة بعــد أن طــرده رســول اهلل (صــى اهلل
عليــه وآلــه) وأصبــح يسـ ّـمى طريــد رســول اهلل ،وآوى عبــد اهلل بــن ســعد بــن أيب رسح
وان النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم قــد أهــدر دمــهّ ،
ووله عثــان مــر كــا ّ
ول عبــد

اهلل بــن عامــر البــرة ،فأحــدث فيهــا مــن األحــداث مــا جعــل املؤمنــن ينقمــون عليــه
وعــى عثــان»

(((5
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اخلامتة

توصل الباحث من خالل البحث إىل النتائج واملقرتحات اآلتية:
ّ
جســد اإلمــام عــي عليــه الســام مجيــع القيــم اإلنســانية النبيلــة ،وإن فكــره وســرته
ّ

امتــداد لفكــر وســرة النبــي حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه).

ســعى اإلمــام عليــه الســام إىل حتريــر املجتمــع فكريــا وحضاريــا وعمــل عــى

نــر وتطبيــق مبــادئ حقــوق اإلنســان والتســامح واحــرام الــرأي اآلخــر ،كــا عمــل

عــى إرســاء أســس العدالــة واملســاواة بــن النــاس ،وحــث عــى التعايــش الســلمي
واملجتمعــي؛ ألثــره الكبــر يف تكامــل احليــاة اإلنســانية.

وقــوف اإلمــام (عليــه الســام) يف مجيــع مراحــل حياتــه مــع قضايــا الفقــراء

واملظلومــن واملحرومــن.

ّ
التنــوع والتعــدد ليــس مدعــاة إىل اخلــاف والــراع ،وإنّــا يثــري احليــاة
إن
ّ

االجتامعيــة باإلبــداع والتفاعــل ،وليــس لفئــة اجتامعيــة أفضليــة عــى أخــرى بســبب

اللــون أو العــرق أو اللغــة..

ّ
إن للتكافــل االجتامعــي والعدالــة االجتامعيــة والتســامح دور كبــر ومهــم يف

ترســيخ االوارص االجتامعيــة وحفــظ النســيج املجتمعــي.

املاســة إلنشــاء مؤسســات ثقافيــة وفكريــة وبحثيــة تأخــذ عــى عاتقهــا نــر
احلاجــة ّ

مبــادئ حقــوق اإلنســان والتســامح والتعايــش الســلمي واملجتمعــي واحــرام الــرأي
وجســدها يف حياتــه،
اآلخــر والعدالــة واملســاواة التــي دعــا اليهــا اإلمــام عليــه الســام
ّ
ونبــذ العنــف والتطــرف واإلرهــاب بشــتى أنواعــه.
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1414ينظر :صدام احلضارات.10 :
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 3232ينظر :أهل البيت ع ومصلحة اإلسالم العليا112 :
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3434هنج البالغة :ج.96-95 :3
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3939هنج البالغة :ج.231 :3

 4040مالمح من عبقرية اإلمام.99 :
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4343ينظر :أخالق اإلمام عيل عليه السالم.166 :
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4545ينظر :أخالق اإلمام عيل عليه السالم.208-207 :
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املصادر واملراجع

1 .1ابــن األثــر ،الكامــل يف التاريــخ ،حتقيــق أيب الفــداء عبــد اهلل القــايض ،املجلــد
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بــروت -لبنــان ،الطبعــة االوىل.2010 ،

3 .3جــورج جــرداق ،روائــع هنــج البالغــة ،مؤسســة دائــرة معــارف الفقــه اإلســامي،
الطبعــة الثالثــة1426 ،ه2005 -م.

4 .4حســن الســيد عــز الديــن بحــر العلــوم ،التعديــة الدينيــة يف الفكــر اإلســامي،
العــارف للمطبوعــات ،الطبعــة االوىل2011 ،م.

5 .5صامويــل هنتنجتــون ،صــدام احلضــارات ،إعــادة صنــع النظــام العاملــي ،ترمجــة:
طلعــت الشــايب ،الطبعــة الثانيــة.1999 ،

6 .6صبحــي الصالــح ،هنــج البالغــة ،دار الكتــب املرصيــة -القاهــرة ،دار الكتــاب
اللبنــاين -بــروت ،الطبعــة الرابعــة1425 ،ه – 2004م.

7 .7عــادل األديــب ،اإلمــام عــي بــن أيب طالــب عــي الســام أدوار حموريــة وقيــادة
متميــزة يف اإلســام ،مطبعــة املغرب،الطبعــة االوىل1434،ه2013 -م.

8 .8فاضــل الصفــار ،احلريــة بــن الديــن والدولة ،دار ســحر للطباعــة والنــر والتوزيع،
كربالء املقدســة ،العــراق ،الطبعة الثانيــة1424 ،ه2003 -م.

9 .9فــؤاد كاظــم املقــدادي ،أهــل البيــت عليهــم الســام ومصلحــة اإلســام العليــا،
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املؤسســة الثقافيــة للمجمــع العاملــي ألهــل البيــت عليهــم الســام ،الطبعــة األوىل،
مطبعــة اهلــدى1419 ،ه1998 -م

1010حممــد باقــر الصــدر ،اإلســام يقــود احليــاة ،املؤمتــر العاملــي لإلمــام الشــهيد
الصــدر (قــدس رسه).

1111حممــد صــادق الســيد حممــد رضــا اخلرســان ،أخــاق اإلمــام عــي عليــه الســام،
ج-1ج ،2دار املرتــى ،الطبعــة الثامنــة1436 ،ه2015 -م.

1212حممــد عبــدة ،هنــج البالغــة ،حتقيــق :حممــد حمــي الديــن عبــد احلميــد ،ج ،1ج،2
ج ،3مطبعــة اإلســتقامة ،مــر.

1313مهــدي حمبوبــة ،مالمــح مــن عبقريــة اإلمــام ،دار الكتــاب العــريب ،بــروت –
لبنــان ،الطبعــة الثانيــة1399 ،ه1979 -م.

	 14.هــادي املــدريس ،التحديــات الكونيــة ومتطلبــات ترميــم احلضــارة ،دار العلــوم
للتحقيــق والطباعــة والنــر والتوزيــع ،الطبعــة األوىل1432 ،ه2011 -م.

ُ
وهدفه اإلصالحي
اخلطاب الوعظي
(عليه السالم)
يف سرية اإلمام عليه ِ
(جوانب من خطبة الوسيلة أمنوذجا)

إعداد الباحثان
أ.م .د أنسام غضبان عبود الباهلي
كلية اآلداب  /جامعة البصرة
م .قاسم عبد سعدون احلسيين
كلية الرتبية  /جامعة ميسان

املقدمة

تُعــد خطــب أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام  ،منه ـ ً
ا ثــر ًا لكثــر

مــن املعــارف واحلكــم التــي تناقلتهــا األلســن وتعلقــت هبــا القلــوب مشــغوفة بظاهرهــا
األنيــق وباطنهــا العميــق وأرسارهــا التــي تدفقــت مــن علــم اإلمــام عــي عليــه الســام ،

بحــر ًا متالطـ ًا يغــدق فيضـ ُه عــى األزمنــة  ،حيــدث كل زمــان بلســانه حتــى يــوم النــاس
هــذا ُ ،يســلط البحــث الــذي بــن أيدينــا الضــوء عــى واحــدة مــن تلــك اخلطــب  ،وهــي
خطبــة الوســيلة التــي اجتمعــت فيهــا جواهــر مــن الكنــوز البالغيــة ألمــر املؤمنــن عليــه
الســام  ،وحكمـ ِـه البليغــة  ،وقــد تنــاول الباحثــان جوانــب مهمــة مــن هـ ِ
ـذه اخلطبــة ،
واقتضــت طبيعــة املوضــوع تقســيمه إىل مقدمــة وثــاث مباحــث وخامتة  ،تنــاول املبحث
األول مفهــوم اخلطــاب الوعظــي وأدواتـ ِـه  ،أمــا املبحــث الثــاين فقــد جــاء بعنــوان النهــج

الوعظــي يف ســرة أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام  ،كــا تنــاول املبحــث
الثالــث  ،خطبــة الوســيلة يف حمــاور عــدة وهــي -:

1 .1سندها وأهم مصادرها .
 2 .عنواهنا وتارخيها .

 3 .حمورية قضية اإلمامة يف خطبة الوسيلة .

 4 .جوانب من اخلطاب الوعظي يف خطبة الوسيلة .

ونحــن نأمــل يف عملنــا هــذا ذكــر شــيئ ًا بســيط ًا مــن فضائــل أمــر املؤمنــن عــي بــن

أيب طالــب ودوره الكبــر يف هتذيــب النفــس وبنــاء شــخصية اإلنســان ،تربيــة إســامية
تتوافــق مــع تعاليــم ديننــا اإلســامي احلنيــف .
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املبحث األول
وأدواته
مفهوم اخلطاب الوعظي
ِ
اإلطار اللغوي واالصطالحي
اخلطــاب لغــة  :اخلطــب ســبب األمــر  ،واخلطــاب مراجعــة الــكالم واخلطبــة مصــدر
اخلطــب(((  ،ويف خطـ ِ
ـب اخلــاء والطــاء والبــاء أصــان أحدمهــا الــكالم مــن اثنــن ً ،يقــال
خاطبـ ُه خياطبـ ُه خطابـ ًا واخلطبــة مــن ذلــك(((  ،واخلطــب األمــر يقــع وإنــا ُســمي ذلــك

ملــا يقــع مــن التخاطــب واملراجعــة وخطــب اخلاطــب عــى املنــر  ،خيطــب خطبــة ورجــل
خطيــب ِ
حســن اخلطبــة واجلمــع ُخطبــاء((( .
املعنــى االصطالحــي  :اخلطــاب يف معنــاه االصطالحــي يقــرب كثــر ًا مــن املعنــى
ِ
عليــه املقصــود بــه إفهــام مــن هــو ُمتهيــئ
اللغــوي  ،فاخلطــاب هــو اللفــظ املتواضــع
لفهمـ ِـه ،أحــرز باللفــظ عــى احلــركات واإلشــارات املفهمــة باملواضعــة عــن األلفــاظ
املهملــة ،وباملقصــود بــه اإلفهــام عــن كالم ُيقصــد بــه إفهــام املســتمع فإنــ ُه اليســمى
خطابـ ًا ،وبقولــه ملــن هــو ُمتهيــئ لفهمـ ِـه عــن الــكالم ال مــن ال يفهــم كالنائــم  ،والــكالم
يطلــق عــى العبــارة الدالــة بالوضــع وعــى مدلوهلــا القائــم بالنفــس  ،فاخلطــاب أمــا
الــكالم اللفظــي  ،أو الــكالم النفــي املوجــه نحــو الغــر لإلفهــام((( .

واخلطابــة قيــاس مركــب مــن مقدمــات مقبولــة  ،أو مظنونــة مــن شــخص معتقــد

فيــه  ،والغــرض مــن ترغيــب النــاس فيــا ينفعهــم معاش ـ ًا ومعــاد ًا كــا يفعل ـ ُه اخلطبــاء

الوعــاظ((( .

مــن خــال مــا ورد مــن تعريفــات نســتطيع أن نقــول بــأن اخلطــاب عمليــة تفاعليــة
تتــم بــن طــريف اخلطــاب  ،وهــي املتكلــم واملخاطــب (املرســل واملتلقــي) وهـ ِ
ـذه هــي
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عنــارص اخلطــاب(((  .وختضــع عمليــة التواصــل باخلطــاب لــروط عــدة هــي :
1 .1اإلفهام باللفظ .

2 .2أن يكون املتلقي ( ا ُملخاطب) متهيئ لفهم املرسل ( املتكلم) .
3 .3أن يكون املرسل ( املتكلم) معتقد ًا ِ
فيه .

4 .4أن تكــون الرســالة (اخلطــاب) حيمــل مضامــن مقبولــة لــدى املتلقــي
(ا ُملخاطــب) .

ِ
خطابــه بحســب نــوع ذلــك
5 .5أن للخطــاب أهــداف يتوخاهــا اخلطيــب مــن
اخلطــاب((( .

واملالحــظ هنــا تعــدد اآلراء واملواقــف النقديــة املعــارصة يف تعريــف اخلطــاب ،

فاخلطــاب هــو الصيغــة التــي نختارهــا لتوصيــل أفكارنــا إىل اآلخريــن  ،والصيغــة التــي
نتلقــى هبــا أفكارهــم  ،فينبثــق مــن املفهــوم الضيــق إىل الرحــب ليــدل عــى مــا يصــدر عــن

املرســل مــن كالم أو إشــارة أو أبــداع فنــي  ،واخلطــاب يتجــاوز حــدود اللغــة املنطوقــة
ليضــم حتــت جوانحـ ِـه كل مــا نعــر بـ ِـه عــن أنفســنا لآلخريــن  ،وعــى مــا يعــرون لنــا بـ ِـه

عــن أنفســهم  ،فيولــد عندنــا ُلغتــن  :منطوقــة وغــر منطوقــة  ،ونوعــن مبــارش وغــر
ِ
وحاالتــه الدالليــة
مبــارش أيضــ ًا  ،فيتنــوع اخلطــاب((( وختتلــف أشــكاله ومضامينــه
وهــو يف كل حالــة خيضــع لقواعــد وقوانــن ممــا يســتلزم ُه التبليــغ مــن تقنيــات ظاهــرة أو
خفيــة عمديــة أو عفويــة  ،ممــا يلجــأ إليـ ِـه املرســل لتأمــن بلــوغ مقصــود إىل املتلقــي بأكــر

قــدر ممكــن مــن الوضــوح واملفهوميــة واملقبوليــة  ،أي أنــه يعمــل عــى ضــان أفضــل
حــد ممكــن مــن املقروئيــة خلطابـ ِـه(((  .وقــد تعــددت أنــواع اخلطــاب بحســب مضامينــه
إىل عــدة انــواع وتقــرن بعــدة أوصــاف مثــل  :اخلطــاب الســيايس  ،الدينــي  ،الصــويف ،

التارخيــي  ،االجتامعــي والثقــايف وغــر ذلــك(. ((1
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الوعــظ  .األصــل اللغــوي  :الــواو والعــن والظــاء كلمــة واحــدة  ،فالوعــظ

التخويــف والعظــة  ،واالســم منــه قــال اخلليــل هــو التذكــر باخلــر ومــا يــرق لــه
القلــب( ، ((1والوعــظ هــو النصــح والتذكــر بالعواقــب  ،نقــول وعظت ـ ُه وعظ ـ ًا وعظت ـ ُه
فأتعــظ أي ِقبــل املوعظــة(. ((1
املعنــى االصطالحــي  :الوعــظ هــو اهتــزاز النفــس بموعــود اجلــزء ووعيــد ُه ،

وقيــل التذكــر باخلــر فيــا يــرق لــه القلــب  ،والوعــظ زجــر مقــرن بتخويــف ودعــوة

األشــياء بــا فيهــا مــن العــرة لالنقيــاد لإللــه احلــق بــا خيوفهــا  ،فالوعــظ تذكــر بالعقــاب
والثــواب مقــرن بالرتغيــب والرتهيــب للوصــول إىل الطاعــة واالنقيــاد إللــه احلــق بــا

خيوفهــا

(((1

 .فهــا هــو موضــوع الوعــظ وهدفـ ُه وال يكــون الوعــظ إال بواســطة اخلطــاب

 ،فاخلطــاب وســيلة لنقــل املوعظــة وهــو هبــذا يرتبــط ارتباطـ ًا وثيقـ ًا باخلطــاب  .و ُيــدرس
ِ
بأنواعــه يف ميــدان الدراســات اللســانية يف إطــار نظريــة تُعــرف بالنظريــة
اخلطــاب
التواصليــة أو التداوليــة  ،وفــق منهجيــة تتنــاول اجلانــب الوظيفــي والتــداويل والســياقي

يف النــص أو اخلطــاب  ،وتــدرس جممــل العالقــات املوجــودة بــن املتكلــم واخلاطــب

مــع الرتكيــز عــى الب ُعــد احلجاجــي واإلقناعــي وأفعــال الــكالم داخــل النــص( ،((1فهــي
هتتــم باملتكلــم ومقاصـ ِ
ـده بعــدَّ ِه حمــرك ًا لعمليــة التواصــل  ،وتراعــي حــال الســامع أثنــاء
اخلطــاب  ،كــا هتتــم بالظــروف واألحــوال اخلارجيــة املحيطــة بالعمليــة التواصليــة ضامن ًا
لتحقيــق التواصــل ولتســتغلها يف الوصــول إىل غــرض املتكلــم وقصـ ِ
ـده مــن كالمـ ِـه(.((1

أثر اخلطاب وأهميته يف بناء األمة:
تــؤدي اخلُطــب غايــة مهمــة يف حيــاة األمــة فهــي وســيلة إليصــال رســالة ختتلــف

مضامينهــا ومعطياهتــا بحســب أهدافهــا أو غاياهتــا  ،وهــي بالتأكيــد تالمــس الواقــع

االجتامعــي والســيايس والفكــري لعامــة النــاس عــى اختــاف طبقاهتــم ومســتوياهتم
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وتوجهاهتــم ،وهــي هبــذا ترتبــط ارتباطــ ًا وثيقــ ًا بالواقــع ا ُملعــاش للفــرد واجلامعــة
ٍ
هــذه األطــر  ،وأن تنوعــت موضوعاهتــا الدينيــة ،الرتبويــة،
فــا ختــرج يف مســارها يف

السياســية والثقافيــة.

البــد ان يكــون للخطــاب أثــر ُه وانعكاســ ُه يف املجتمــع ســلب ًا وإجيابــ ًا فقــد ُيعبــأ

اخلطيــب مجهــوره للثــورة عــى ظاهــرة اجتامعيــة منبــوذة  ،أو ســلوك منحــرف هــدام ،

أو عــادات اجتامعيــة ممقوتــة عفــا عليهــا الزمــن وعرهتــا يــد اإلصــاح والتهذيــب  ،او
دعــوة للثــورة عــى الظلــم والدفــاع عــن املظلومــن  ،واجلهــاد لنــرة الديــن والــذود عن

الوطــن  ،أو حتفــز النفــوس للتخلــص مــن أمراضهــا وتطهريهــا مــن أدراهنــا للوصــول
هبــا إىل أعــى مراتــب الكــال الــذي خلقــت ألجلـ ِـه  ،فاخلطــاب يف هــذا اإلطــار يســر
يف مســار إجيــايب يتوخــى اإلصــاح والرتكيــز عــى البعــد الروحــي واإلنســاين يف حيــاة
الفــرد واملجتمــع  ،وقــد يســر اخلطــاب يف مســار ســلبي غــر ُمعلــن بــل متلبــس بلبــاس

الفضيلــة  ،ونــرة احلــق والدفــاع عــن اإلنســان ومســاندة القيــم النبيلــة وتوحيــد األمــة
وحقــن دمــاء أبنائهــا ووئــد الفتــن ومتخفيـ ًا دون إظهــار أهدافـ ِـه احلقيقيــة  ،وإنــا حيــاول

التمويــه( ، ((1عــن املقاصــد والغايــات التــي وجــد ألجلهــا وعــادة مــا يكــون أصحــاب
هــذا االجتــاه أصحــاب الســلطة وحاشــيتهم وأنصارهــم  ،أو مــن هــم يف ركاهبــم(، ((1
مــن وعــاظ الســاطني وصنائعهــم والالهثــن وراء مصاحلهــم وغاياهتــم املشــبوهة ،

وقــد يســتغل هــؤالء عواطــف اجلامهــر فيوجهــون خطاهبــم لصالــح قضيــة باطلــة(. ((1

إمكانيات اخلطيب وأدواتهه:
البــد للخطيــب مــن امتــاك األدوات التــي متكنـ ُه مــن التأثــر يف اجلمهــور وشــدهم
نحــو خطابـ ِـه واقتناعهــم بــا يدعــو إليـ ِـه( ،((1ومن أهــم هـ ِ
ـذه األدوات وأكثرهــا تأثري ًا عىل

املخاطــب هــي اللغــة  ،فاخلطــاب بحاجــة إىل بالغــة وخطيــب ضليــع يف فهــم القضايــا
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والتعبــر عنهــا  ،وال بــد ان يكــون خطابـ ِـه أكثــر انســياب ًا ،وتدفقـ ًا دون تكلــف يف اخلطــاب

 ،وأن يتصــف بعمــق انتامئــه إىل القضيــة التــي يتحــدث عنهــا  ،وإىل مــن يمثلهــم أو ينــوب

عنهــم  ،فاخلطيــب هــو الــذات املحوريــة يف أنتــاج اخلطــاب ألن ـ ُه هــو الــذي يتلفــظ بــه
وجيســد ذاتـ ِـه مــن خــال بنــاء خطابـ ُه  ،وهــو الــذي يوظــف اللغــة يف مســتوياهتا املتاميــزة
بتفعيلهــا يف نســيج خطابــه ذلــك التفعيــل الــذي ينــوع طاقاهتــا الكامنــة(.((2

أن طبيعــة اخلطــاب الوعظــي أنــه خطــاب مؤثــر يعمــل عــى خماطبــة القلــوب

وتليينهــا وخشــوعها  ،وإحــداث التأثــر عــى مجهــور املتلقــن يف عمليــة التواصــل

اللغويــة وهــو أهــم أهــداف اللغــة التــي يشــر إليهــا فالســفة اللغــة املعارصيــن ،ولكــن
التأثــر الوجــداين الــذي يمكــن أن ُيقــاس حصولــ ُه وحتقيقــ ُه مــن خــال املشــاهدة

(البــكاء أو فيضــات الدمــوع ،أو اإلقبــال الشــديد عــى الواعــظ) ،او مــن خــال شــعور
ِ
رسوره) ،أو مــن خــال التأثري
املتلقــي الداخــي (حضــور القلــب وخشــوعه أو فرحـ ِـه أو

بعيــد املــدى والــذي يكــون بتعديــل الســلوك مــن الســلب لإلجيــاب أو التــدرج احلســن
إىل األحســن(.((2

أن مفهــوم التأثــر ال يمكــن حتديــد ُه بمقاديــر حمــددة تظهــر مجلــة وختتفــي مجلــة،

بــل لــكل متلــق مــا خيصــ ُه مــن تأثــر ،ومــا يرتتــب عــى التأثــر مــن نواتــج ســلوكية

واســتجابات رشطيــة ،وإذا حاولنــا أن نبحــث عــن رس التأثــر يف اخلطــاب الوعظــي
يمكننــا أن نضــع أيدينــا عــى ســببني األول :ســحر اخلطــاب ،والثــاين  :ســحر األداء ،

وقــد شــبه اخلطــاب بالســحر وامــام الســحر يصبــح املتلقــي مكتــوف اليديــن تســتمليه

رقــئ الــكالم ومجاليــات اللغــة ورصف األمــور يف ظواهرهــا وال يمتلــك املتلقــي إال
أن يلــن قلب ـ ُه وتــذرف عينــاه( .((2والوعــظ املتمكــن مــن أدواتـ ِـه اللغويــة يســر يف هــذا
الفلــك ألتأثــري عــى املخاطبــن  ،بــا حيويـ ِـه مــن أدبيــة تكمــن يف  :املجــاز والــذي مــن
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ِ
شــأنه ان يقــرب البعيــد القريــب ويصــور احلــي ويكــون قاموســ ًا جديــد ًا للمتلقــي
يــرى مــن خاللــه األشــياء والتشــبيهات بطرائقهــا املختلفــة  ،ومــا يلحــق هبــا مــن رضب
األمثــال  ،كذلــك النظــم عــى مقتــى املعــاين النحويــة ويقصــد هبــا ســياق اجلمــل عــى

هيــأة خمصوصــة مــن تقديــم وتأخــر وذكــر وحــذف وغــر ذلــك واالعتــاد عــى اجلمــل

القصــرة غالب ـ ًا ذات القــرع واإليقــاع املؤثــر عــى الســمع  ،وكذلــك اســتخدام اجلمــل
ِ
درعــى خماطبــة الوجــدان واســتثارة العواطــف
اإلنشــائية بنوعيهــا ،إذ أن هــذه اجلمــل ٌ
واالستشــهاد والتضمينــات مــن القــرآن والســنة النبويــة ،وبليــغ الــكالم شــعر ًا ونثــر ًا(.((2
أن لالجيابيــة أو التلميحيــة يف اللغــة دورهــا القــوي واملؤثــر يف اخلطــاب ،وهــي
ختتــر معـ ٍ
ـان مجــة  ،وأفــكار ًا عميقــة يف كلمــة أو كلــات قصــرة( ،((2حيــث أهنــا أحــد
أهــم اســراتيجيات اخلطــاب التــي يعــر هبــا املرســل عــن القصــد بــا ُيغايــر معنــى

اخلطــاب احلــريف لينجــز هبــا أكثــر ممــا يقولــه  ،إذ يتجــاوز قصــد ُه جمــرد املعنــى احلــريف
خلطابـ ِـه فيعــر عنــه بغــر مــا يقــف عنــده اللفــظ مســتثمر ًا بذلــك عنــارص الســياق(،((2

وهبــذا يكــون مصــدر قــوة اللغــة الذاتيــة كوهنــا حتتــوي طبقــات مــن املعنــى يف كل عنــر
مــن عنارصهــا  ،فالطبقــة األوىل مــا تشــر إليـ ِـه الكلــات مبــارشة أو مــا يســمى الداللــة
الذاتيــة  ،والطبقــة الثانيــة مــا تتضمن ـ ُه أو توحــي بـ ِـه أو مــا يســمى اإلحيــاء(.((2

أمــا األداة الثانيــة التــي جيــب أن يمتلكهــا اخلطيــب فهــي مهــارة األداء أو مــا أشــر
إليـ ِـه ســلف ًا (بســحر األداء) وهـ ِ
ـذه األداة هلــا ارتبــاط وثيــق بشــخصية اخلطيــب ومــدى

قوهتــا وتأثريهــا ومكانتهــا يف نفــوس املخاطبــن فهــي بنــاء خمتلــط مــن الــذكاء واإلبــداع
والثقــة  ،فالطريقــة التــي يعــر هبــا املتحــدث عــن نفسـ ِـه هلــا تأثــر يف صورتـ ِـه وبخاصــة
عــى املــدى الطويــل(.((2

أن مهــارات األداء اخلطــايب كثــرة جــد ًا ،وأمههــا اســتخدام الصــوت خفضـ ًا ورفعـ ًا
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بطريقــة مؤثــرة يتفاعــل اخلطيــب هبــا مــع إيقــاع كلامتـ ِـه ووقعهــا يف النفــوس  ،ويضــاف
إىل الصــوت وحسـ ِ
ـنه تعبــرات اجلســد وحركاتـ ِـه وإيامءاتـ ِـه ومــا يظهــر عليـ ِـه مــن مالمــح

التأثــر محاس ـ ًا وحزن ـ ًا  ،وكذلــك حســن الوقــف عــى اجلمــل تامــة غــر منقوصــة مــع
االبتعــاد عــن أللحــن واخلطــأ كل ذلــك وغـ ِ
ـره مــن مهــارات إذا أحــاط هبــا الواعــظ علـ ًا
وتطبيقـ ًا مــع لغــة راقيــة كان التأثــر يف أوجــه وقوتـ ِـه(.((2

البــد للخطيــب الواعــظ أن يكــون عامل ـ ًا حكي ـ ًا  ،ذلــك أن اجلاهــل ال يعــرف مــا
يعــظ بـ ِـه وغــر الناصــح ربــا يتخــر مــن الــكالم ويســتخدم مــن البيــان مــا لــه فيــه غرض

وغايــة ومنفعــة ص ُلــح بــه النــاس أم فســدوا كــا أن غــر احلكيــم ربــا كان رضره اكــر
مــن نفعــه لــو وضــع وعظــه يف غــر حملــه وإيــراد ُه يف غــر موقعـ ِـه .أن الواعــظ حكمــة
واحلكمــة إذا أعطيتهــا لغــر أهلهــا فقــد ضيعتهــا وظلمتهــا والواجــب أن يعطــى لــكل مــا
يناســب ُه ومــا ينتفــع بــه ويفهمـ ُه(. ((2
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املبحث الثاني
(عليه السالم)
النهج الوعظي يف سرية اإلمام علي
ٍ

كان البعــد الوعظــي حــارض ًا يف شــخصية أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب عليـ ِـه
الســام  ،ومل يقتــر عــى اجلانــب النظــري الــذي طغــى عــى خطبـ ِـه وكلامتـ ِـه بــل شـ ِ
ـمل
أيضـ ًا اجلانــب العمــي يف كل جزيئيــة مــن تفاصيــل حياتـ ِـه الرشيفــة( ، ((3وهــو هبــذا يقــدم
درسـ ًا تطبيقيـ ًا لألمــة إذ ال يكفــي أن يكــون الواعــظ واعظـ ًا بلسـ ِ
ـانه دون عملـ ِـه  ،كــا أنــه

عليـ ِـه الســام يتمثــل بالنهــج القــرآين دســتور ًا للحيــاة ورائــد ًا للســر يف طريــق اإلصــاح
ِ
َــر َم ْقتًــا ِعنْــدَ اللَِّ َأ ْن َت ُقو ُلــوا َمــا
ــون َمــا َل َت ْف َع ُل َ
يــن َآ َمنُــوا ِل َ َت ُقو ُل َ
َ يــا َأ ُّ َيــا ا َّلذ َ
ــون * ك ُ َ
ـون ، ((3(فالقــول والعمــل يف منظــور أمــر املؤمنــن صنــوان يعضــد احدمهــا
َل َت ْف َع ُلـ َ
اآلخــر اليفرتقــان إال أن يكــون النفــاق والريــاء قريب ـ ًا هلــا  ،وقــد آثــر عنــه دعائـ ِـه عليــه

الســام ((اللهــم إين أعــوذ بــك مــن أن ُتســن يف المعــة العيــون عالنيتــن  ،وتقبــح يف
أبطــن لــك رسيــريت  ،حمافظـ ًا عــى رئــاء والنــاس مــن نفــي بجميــع مــا انــت مطلــع عليـ ِـه
منــي فابــدي للنــاس ُحســن ظاهــري وأفــي إليــك بســوء عمــي ))...

(((3

.

حــرص أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب عليـ ِـه الســام عــى أن ال يــرك مناســبة

أو يضيــع فرصــة إال واغتنمهــا موعظــة النــاس وتذكريهــم بــا ينتظرهــم مــن الثــواب
والعقــاب عــى ِ
حســن عملهــم أو قبيح ـ ُه إلدراكـ ِـه عميــق اثــر املوعظــة وأمهيتهــا وهلــذا
ِ
ألبنــه اإلمــام احلســن عليــه الســام قولــ ُه (( :أحيــي قلبــك
فقــد جــاء يف وصيتــ ُه
باملوعظــة ، ((3())...كــا روي أنــه قلــا أعتــدل بــه املنــر إال قــال أمــام خطبتـ ِـه (( أهيــا
النــاس اتقــوا اهلل فــا خلــق امــرؤ عبث ـ ًا فيلهــو وال تــرك ُســدى فيلغــو ومــا ُدنيــاه التــي
حتســنت لــه بخلـ ٍ
ـف مــن اآلخــرة التــي قبحهــا ســوء النظــر عنــده ،((3())...فهــو اليبــدأ
حديثــه إال باملوعظــة والتذكــر  ،وهـ ِ
ـذه هــي الرســالة التــي ُبعــث هبــا األنبيــاء وســار هبــا
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املصلحــون بــن النــاس ليحيــوا يف ضامئرهــم مــا أماتتــ ُه الغفلــة ودفنــ ُه ركام الذنــوب
ِ
ِ
رســله وواتــر إليهــم أنبيــاءه
عليــه الســام (( :فبعــث فيهــم
واآلثــام  ،وهــو قولــ ُه
ِ
فطرتــه ويذكروهــم مــن نــي نعمتــه وحيتجــوا عليهــم بالتبيلــغ
ليســتادوهم ميثــاق
ويثــروا هلــم دفائــن العقــول ))...

(((3

.

ِ
عليــه الســام النــاس عــى قــدر
خاطــب أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب

عقوهلــم ،ألن ـ ُه كان يــدرك أن قــدرات البــر االســتيعابية  ،وتركيبهــم النفــي خيتلــف
فيــا بينهــم ،وقــد آثــر عنــه قول ـ ُه (( :حدثــوا النــاس بــا يعرفــون أحتبــون ان يكــذب اهلل

رســول ُه ،((3())...ولــو ان اإلمــام أراد أن يفيــض عليهــم بغزيــر مــا كان حيمــل صــدر ُه
مــن علــم ألرض هبــم ذلــك ولكنــه علــم بــا يصلحهــم وهــو القائــل (( :بــل اندجمــت
عــى مكنــون علــم لــو بحــت ِ
بــه الضطربتــم اضطــراب األرشــية( ((3يف الطــوي

البعيــدة ، ((3())...ولكن ـ ُه عليـ ِـه الســام بالرغــم مــن ذلــك تــرك بــاب الســؤال مفتوح ـ ًا
لــكل باحــث عــن احلقيقــة وكان يقــول وهــو يــرب عــى صـ ِ
ـدره  ((:ســلوين قبــل أن
تفقــدوين فــأن بــن جنبــي علـ ًا  ،((3())...وهلــذا نــرى أن اإلمــام مل يبخــل باإلجابــة عــن
مــا كان ُيســأل عن ـ ُه فكانــت إجاباتـ ِـه بمثابــة بحــر متالطــم مــن العلــم واحلكمــة( ، ((4مل
يكــن ســام اهلل عليـ ِـه ناصحـ ًا أمينـ ًا ألصحابـ ِـه  ،ومــن تبعـ ُه فحســب بــل انــه بــذل النصــح
ألعدائـ ِـه أكثــر ممــا بذلـ ُه لغريهــم ليلقــي عليهــم احلجــة ويــؤدي مــا عليـ ِـه مــن حــق الرعيــة
عــى اإلمــام الرفيــق هبــم احلريــص عــى اســتنقاذهم مــن الضاللــة وحــرة اجلهالــة واملـ ِ
ـآل
إىل النــار  ،ففــي حــرب اجلمــل مل يــرك منفــذ ًا للدخــول يف الســلم وحقــن دمــاء املســلمني
إال وجلــه وقــد بعــث إىل الزبــر بــن العــوام( ،((4وهــو مــن هــو فيمــن ألــب عليـ ِـه  ،يدعــوه

بلــن القــول ويذكــر ُه بالرحــم التــي بينهــا وبمكانــه عليـ ِـه الســام مــن رســول اهلل صــى
اهلل عليـ ِـه وآلـ ِـه وســلم  ،وأنــه مل حيــد عــن هنجــه  ،ومل يغــر بعــده فعــى مــا يقاتلــه النــاس
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ونلمــس يف خطابــه إليـ ِـه عــى لســان عبــد اهلل بــن عبــاس( ،((4أســلوب ًا يفيــض حمبــة ورمحــة

ويمتــزج فيــه العتــاب بــاألمل عــى غــر مــا توقــع مــن زعــاء احلــرب وإبطاهلــا مــن أســلوب
التهديــد والوعيــد والرتهيــب والغلظــة يف العقــول وهــو خياطــب الزبــر (( :يقــول لــك

ابــن خالــك عرفتنــي باحلجــاز وأنكرتنــي بالعــراق  ،فــا عــدا عــى مــا بــدا ، ((4())...
ولكــن الزبــر مل يرتــدع ومل يرجــع عــن غيـ ِـه  ،ومل يــرك اإلمــام حماولــة أخــرى لـ ِ
ـرده ،

وكان ذلــك يف ميــدان القتــال حــن خــرج أمــر املؤمنــن عليـ ِـه الســام حــارس ًا منوهـ ًا انــه
ال ُيريــد قتالـ ُه فنــاداه  :يــا زبــر اخــرج إ َيل فخــرج إليـ ِـه شــاك ًا ســاحه ظنـ ًا منــه أن اإلمــام
ُيريــد قتالـ ِـه ولكنــه عليــه الســام عانقـ ُه وذكــر ُه بحديــث رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلـ ِـه
وســلم بأنــه _ أي الزبــر_ سـ ُيقاتل عليـ ًا وهــو لــه ظــامل فاســتغفر الزبــر وقــال  :واهلل لــو

ذكرهتــا مــا خرجــت  ،فقــال اإلمــام  :يازبــر أرجــع ولكــن الزبــر أبــى وقــال  :هــذا واهلل
العــار الــذي ال يغســل وكان أنــه لــو رجــع ُســرمى باجلبــن والتخــاذل  ،فقــال لــه اإلمــام

 :أرجــع بالعــار قبــل أن جتمــع العــار والنــار فرجــع الزبــر  ،ثــم كان مــا كان مــن اهتــام
ولـ ِ
ـده عبــد اهلل( ((4لــه باجلبــن وأنــه خــاف عــى نفسـ ِـه ســيوف آل أيب طالــب  ،ثــم قتــل
عمــر بــن جرمــوز( ((4لــه(. ((4

أمــا طلحــة بــن عبيــد اهلل( ((4فقــد حــاول اإلمــام رده وهــو اآلخــر حــن رجــع الزبــر
فنــادى  :يــا أبــا حممــد مالــذي أخرجــك؟ قــال الطلــب بــدم عثــان قــال اإلمــام عليـ ِـه

الســام قاتــل اهلل أوالنــا بــدم عثــان أمــا ســمعت رســول اهلل يقــول  :اللهــم ِ
وال مــن واله
وعـ ِ
ـاد مــن عــاده وأنــت أول مــن بايعــت ثــم نكثــت  ،وقــد قــال اهلل عــز وجــل ((ومــن
ينكــث فإنــا ينكــث عــى نفسـ ِـه  ، ((4())...فقــال اســتغفر اهلل ثــم رجــع فلــا رآه مــروان

بــن احلكــم( ((4قــال :رجــع الزبــر ويرجــع طلحــة فرمــاه يف أكملــه فقتلــه(. ((5

وفيــا كتــب اإلمــام (عليــه الســام) إىل معاويــة بــن أيب ســفيان مــا ينبــأ عــن تلــك
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الســرة يف بــذل النصــح واملوعظــة للمــوايل واملخالــف عــى حــد ســواء  ،إذ كتــب إليـ ِـه
يقــول(( :وكيــف أنــت صانــع إذ تكشــفت عنــك جالبيــب مــا أنــت فيـ ِـه مــن ُدنيــا قــد

تبهجــت بزينتهــا وخدعــت بلذهتــا  ،دعتــك فأجبتهــا وقادتــك واتبعتهــا  ،وأمرتــك
فأطعتهــا  ،وانــه يوشــك أن يقفــك واقــف عــى مــا ينجيــك منــه ٍ
منــج فأقعــس عــن

هــذا األمــر  ، ...وال متكــن الغــواة مــن ســمعك  ،واال تفعــل أعلمــك مــا أغفلــت مــن

نفســك. ((5())...

يف حربــه عليــه الســام مل يكــن أقــل رغبــة وال حرصــا عــى هدايتهــم بالتذكــر

واملوعظــة  ،وكانــوا بعــد منرصفــه مــن صفــن( ،((5قــد اجتمعــوا بحروراء(((5فأرســل
إليهــم أبــن عبــاس يناظرهــم فلــم يرجعــوا  ،ثــم ذهــب إليهــم بنفسـ ِـه فناظرهــم ووعظهــم

وكانــوا ثامنيــة آالف وقيــل أثنــا عــر ألف ًا(،((5فرجــع منهــم ألفــان( ،((5كــا أنــه خطــب
فيهــم يــوم النهــروان وقبــل أن يبتدئهــم بقتال(((5قائــا (( :فأنــا نذيــر لكــم أن تصبحــوا

رصعــى هــذا النهــر  ،وباهضــام هــذا الغائــط عــى غــر بينــة مــن ربكــم ،وال ســلطان
مبــن معكــم ،قــد طوحــت بكــم الــدار واحتبتكــم املقــدار  ،وقــد كنــت هنيتكــم عــن هـ ِ
ـذه
احلكومــة فأبيتــم عــى إبــاء املخالفــن املنابذيــن . ((5())...

واجــه اإلمــام جمتمعــ ًا عانــى مــن كثــر مــن الســلبيات واألمــراض االجتامعيــة

اخلطــرة  ،والتــي كانــت موجــودة قبــل بعثــة النبــي حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه)(،((5

وقــد اســتطاع رســول اهلل أن ُيغــر كثــر ًا مــن القيــم والعــادات واألعــراف التــي ابتدعتهــا
جفــوة الصحــراء وطبائعهــا القاســية  ،وأن ُيســر هبــذا املجتمــع ُقدمـ ًا يف طريــق اإلصالح

واالنفتــاح عــى القيــم اإلســامية التــي جتعــل مــن اإلنســان قيمــة عليــا وكرامــة ُ
التــس،
ِ
مســاره بوفاتــه  ،فقــد أبــت
إال أن ذلــك املــروع اإلهلــي العظيــم قــد أنحــرف عــن
الزعامــات القرشــية وأنصارهــا مــن القبائــل األخــرى التــي ســكنت عــى مضــض
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حتــى حــن أن يســر املجتمــع ســرته التــي بــدأت مــع البعثــة النبويــة الرشيفــة  ،ومــا أن

أغمــض النبــي عينــاه راح ـ ً
ا حتــى تكشــفت مكامــن الصــدور وكان مــا كان مــن أمــر

الســقيفة( ،((5وســلبت اإلمــام عــي عليــه الســام حقـ ُه باخلالفــة واســتقبال عهــد جديــد ،
تُعــد فيـ ِـه العصبيــة القبليــة والطبقيــة االجتامعيــة أساسـ ًا ومرتكــز ًا يتبنــاه املجتمــع شــك ً
ال
ومضمون ـ ًا يف نظمـ ِـه السياســية واإلداريــة واالجتامعيــة(.((6

كان عهــد اخلليفــة األول أبــو بكــر والثــاين عمــر بــن اخلطــاب ممهــد ًا ملــا أثمــر يف عهــد
اخلليفــة الثالــث عثــان بــن عفــان( ،((6الــذي بلغــت فيـ ِـه األوضــاع غايتهــا يف االبتعــاد

عــن النهــج النبــوي واإلســام املحمــدي األصيــل الــذي متثل ـ ُه النبــي حممــد طيلــة فــرة
حياتـ ِـه املباركــة وقــد بــدا واضح ـ ًا كيــف أن تلــك السياســة متخضــت عــن إثــراء طبقــة
دون أخــرى فمــن أنثالــت عليهــم غنائــم الفتــوح وأمــوال اخلــراج واجلزيــة وغريهــا(،((6

عــى حســاب فقــر األكثريــة وتــردي أحواهلــم وتفاقــم مشــكالت التفــاوت الطبقــي
وتداعياتــه ،وعــادت األيدلوجيــة القبليــة املتعصبــة املقيتــة تنتــج قيمهــا ومتبنياهتــا
الفكريــة يف ظــل نظــام حيتضنهــا ويــروج هلــا  ،ولعــل مقولــة ســعيد بــن العــاص

(((6

((إنــا الســواد بســتان لقريــش ،((6())...تكشــف عــن معــامل الذهنيــة القرشــية املتطرفــة
وابعــاد منظورهــا االســتعالئي الــذي بقــي مغمــور ًا برواســب املــايض وجاهليتـ ُه اجلهالء
وان توشــح بثــوب اإلســام  .وحتدثنــا كتــب التاريــخ عــن حجــم الثــروات التــي مجعهــا

ارســتقراطيون قرشــيون مــن امثــال الزبــر بــن العــوام وطلحــة بــن عبيــد اهلل ومــروان بــن
احلكــم وأبــو ســفيان وابنــاؤه( ،((6وعمــر بــن العــاص ( ((6فمــن شــغلوا مناصــب يف دولــة

اإلســام حماولــن تكريــس تلــك السياســة التــي ُخطــط هلــا بعــد وفــاة رســول اهلل صــى
اهلل عليـ ِـه وآلـ ِـه وســلم  ،مــن أجــل الرجــوع باألمــة إىل مــا كانــت عليـ ِـه قبــل اإلســام

(يعطــى رقــم) (.((6
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حفلــت خطــب اإلمــام عــي عليـ ِـه الســام بالكثــر مــن اإلشــارات ترصحيـ ًا وتلميح ًا

عــن األوضــاع السياســية واالجتامعيــة  ،ومــا تركتـ ُه مــن أثــار ســيئة عــى املجتمــع حتــى
بعــد توليـ ِـه اخلالفــة ســام اهلل عليـ ِـه  ،إذ مل يســتطع املجتمــع أن يتخلــص مــن تلــك اآلثــار

ســيام وأن قــادة احلــزب القــريش املتنفــذون مــا فتئــوا يعارضــون السياســة اإلصالحيــة

التــي تبناهــا اإلمــام وأعلنهــا حــن أختــار ُه النــاس للبيعــة بعــد مقتــل اخلليفــة عثــان
قائـ ِ
ـا(( :أعلمــوا أين أجبتكــم ركبــت بكــم مــا أعلــم ومل أصـ ِغ إىل قــول القائــل  ،وعتــب
العاتــب ((6())...فــكان اول مــا بــدأ ِ
بــه برناجمــ ُه اإلصالحــي تغيــر ضوابــط توزيــع
العطــاء وأعادتـ ِـه إىل مــا كان عليـ ِـه أيــام رســول اهلل صــى اهلل عليـ ِـه وآلـ ِـه وســلم ولقــد
أفــرز هــذا األجــراء معارضــة شــديدة مــن الزعامــات القرشــية الذيــن كـ ُـر عليهــم أن

يســاوى هبــم غريهــم بدعــوى ســبقهم يف اجلهــاد ونــرة اإلســام وهــذا مــا رصح بــه

طلحــة والزبــر عندمــا ســأهلم اإلمــام عــن أســباب خالفهــا لــه بقوهلــم ((أنــك جعلــت
حقنــا يف القســم كحــق غرينــا وســويت بيننــا وبــن مــن ال يامثلنــا فيــا أفــاء اهلل تعــاىل علينــا
بأســيافنا ورماحنــا وأوجفنــا عليـ ِـه بخيلنــا أو رجلنــا وظهــرت عليـ ِـه دعوتنــا ،((6())...
فــكان رد اإلمــام حاس ـ ًا بقولـ ِـه(( :قــد وجــدت أنــا وأنتــا رســول اهلل حيكــم بذلــك ...

وأمــا قولكــا جعلــت فيئنــا ومــا افاءتــه ســيوفنا ورماحنــا ســواء بيننــا وبــن غرينــا  ،فقديــا

ســبق قــوم إىل اإلســام قــوم ونــروه بســيوفهم ورماحهــم فلــم يفضلهــم رســول اهلل...
واهلل مـ ٍ
ـوف الســابق واملجاهــد يــوم القيامــة أعامهلــم))(. ((7
يمكننــا أن نلمــح يف خطــب اإلمــام أشــارات واضحــة ألســباب الفســاد ومكامــن
الــداء التــي أهنكــت املجتمــع اإلســامي وأضعفــت وازعـ ِـه الدينــي وأفســدت منظومتـ ِـه
القيميــة فترسبــت إليـ ِـه األســقام وعصفــت بـ ِـه ريــح اهلمجيــة اجلاهليــة  ،ويف مواعظـ ِـه

عليــه الســام تفصيــات وافيــة وإيضاحــات كافيــة لرســم صــورة واضحــة تغنــي عــن
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الــرح الطويــل ومــن اصــدق منــه عليـ ِـه الســام يف كشــف احلقائــق وتوضيــح مــا طمس
ومــا ُغيــب ففــي خطبــة لــه عليـ ِـه الســام بعــد مقتــل حممــد بــن ايب بكــر ُيبــن مــا كان مــن

أحــداث وقعــت لــه مــع مــن ســبق مــن اخللفــاء ومــا جــرى عــى األمــة بعــد مصيبــة فقــد
رســول اهلل  ،غــذ يقــول بعــد أن ُيبــن منزلت ـ ُه صــى اهلل عليـ ِـه وســلم وفضل ـ ُه عــى األمــة
ومــا كان بعــد وفاتـ ِـه مــن أحــداث الســقيفة(( :فلبثــت بــذاك مــا شــاء اهلل حتــى رأيــت

راجعــة مــن النــاس قــد رجعــت عــن اإلســام يدعــون إىل صحــف ديــن اهلل وملــة حممــد
ـيت أن مل انــر اإلســام وأهلــه أن رأى فيـ ِـه ثل ـ ًا وهدم ـ ًا
صــى اهلل عليـ ِـه وســلم فخشـ ُ
ـي أعظــم مــن فــوات واليــة أموركــم  ...فمشــيت عنــد ذلــك
يكــون املصــاب هبــا عـ ّ
إىل أيب بكــر فبايعتـ ُه وهنضــت فيتلــك األحــداث حتــى زاغ الباطــل وزهــق ،((7())...ثــم
يتحــدث بعــد ذلــك عــن مسـ ِ
ـرته مــع اخلليفــة الثــاين عمــر وكيــف رصف األمــر عنــه إىل

عثــان متهيــد ًا ألن تكــون اخلالفــة يف بنــي أميــة بقولـ ِـه عليـ ِـه الســام  ((:وأخرجــوين منهــا

رجــاء أن ينالوهــا إذ يئســوا أن ينالــوا هبــا مــن قبــي  ، ((7())...ثــم يعــرض إىل مــا جــرى

مــن قتــل عثــان وبيعــة النــاس لــه ونكــث الناكثــن والقاســطني واملارقــن( ،((7وتُعــد
هـ ِ
ـذه اخلطبــة وثيقــة تارخييــة ألحــداث تلــك الفــرة العصيبــة مــن تاريــخ اإلســام  ،كــا
عــرض يف خطبتـ ِـه املعروفــة بالقاصعــة لطــرف مــن التاريــخ الســيايس واالجتامعــي عــن
املســلمني يف تلــك الفــرة يف أطــار وعظــي بليــغ أختــص بــذم الكــر والعصبيــة واحلميــة
ومتكنهــا مــن الكثــر مــن املســلمني حتــى ذهبــت بدينهــم فربــط بــن الغنــى والعصبيــة
 .يقــول (عليـ ِـه الســام)(( :وأمــا األغنيــاء مــن مرتفــة األمــم فتعصبــوا إلثــارة مواقــع

النعــم فقالــوا  :نحــن أكثــر أمــواالً وأوالد ًا ومــا نحــن بمعذبــن  ،((7())...يف أشــارة
إىل الزعامــات التــي أختمتهــا األمــوال التــي ُجعــت بغــر حــق فبــاع أصحاهبــا دينهــم

بدنياهــم دون النظــر إىل مصلحــة األمــة  ،ومثــل هــذه املضامــن أيضـ ًا جــاءت يف اخلطبــة
املعروفــة بالشقشــقية(. ((7
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املبحث الثالث
خطبة الوسيلة
 -1خطبة الوسيلة  .سندها وأهم مصادرها
أقــدم املصــادر التــي وردت فيهــا اخلطبــة هــو كتــاب الــكايف للكلينــي( ،((7املتــويف

ســنة 329هـــ  ،كــا وردت بعــض مقاطــع اخلطبــة يف كتــاب التوحيــد واالمــايل للشــيخ
الصــدوق( ((7املتــويف ســنة 381هـــ ،كذلــك فقــد وردت يف كتــاب حتــف العقــول عــن

آل الرســول أليب حممــد احلســن بــن عــي بــن شــعبة احلــراين( ((7وهــو مــن اعــام القــرن
الرابــع اهلجــري  ،أمــا الرشيــف الــريض( ((7املتــويف ســنة 404هـــ فلــم يذكــر اخلطبــة يف
كتابـ ِـه هنــج البالغــة بعنــوان مســتقل  ،لكــن معظــم عباراهتــا ورد يف بــاب املختــار مــن

حكــم أمــر املؤمنــن عليـ ِـه الســام ومواعظـ ِـه  ،ويوجــد هنــاك بعــض االختالفــات يف
ِ
ِ
هــذه االختالفــات
هــذه املصــادر ولكــن
عبــارات اخلطبــة بــن الزيــادة والنقصــان يف
التغــر يف جوهــر معانيهــا  ،وقــد نقلــت معظــم املصــادر املتأخــرة اخلطبــة عــن كتــاب
ِ
كتابــه مــرآة
الــكايف( ، ((8وأشــار العالمــة املجلــي الثــاين( ((8املتــويف ســنة 111هـــ يف
العقــول عــن رشحـ ِـه هلــا بــأن ســندها ضعيــف لكــن قــوة مبانيهــا ورفعــة معانيهــا تشــهد

بصحتهــا وال حتتــاج اىل ســند  ،أمــا ســند اخلطبــة كــا ورد عنــد الشــيخ الكلينــي( ،((8عــن
حممــد بــن عــي بــن معمــر( ((8عــن حممــد بــن عــي بــن عكابــة التميمــي( ((8عــن احلســن

بــن النضــر الفهــري( ((8عــن أيب عمــر االوزاعــي( ((8عــن عمــر بــن شــمر( ((8عــن جابــر
بــن يزيــد( ((8عــن اإلمــام أيب جعفــر الباقــر عليـ ِـه الســام  ،بالرغــم مــن ضعــف ســند

هـ ِ
ـذه اخلطبــة إال أن املتمعــن يف مضامــن متنهــا ُيــدرك أنــه ألمــر املؤمنــن عليـ ِـه الســام
ملــا ُعــرف عــن بالغتـ ِـه وعمــق معــاين كالمــه عليـ ِـه الســام وهــو مــا أشــار إليـ ِـه العالمــة
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املجلــي فيــا ســلف( ،((8كــا أن املنهــج الــذي يتبع ـه اإلمــام يف هـ ِ
ـذه اخلطبــة هــو ذات ـ ُه
ُ

الــذي نــراه يف خطبــة األخــرى( ،((9وســنعتمد يف دراســتنا للخطبــة عــى كتــاب الــكايف

للشــيخ الكلينــي ألنــه أقــدم املصــادر التــي نقلــت اخلطبــة وأوثقهــا بالنســبة لغريهــا(.((9

 -2خطبة الوسيلة عنوانها وتارخيها
يبــدو أن عنــوان اخلطبــة قــد اســتوحى ممــا جــاء يف أحــدى فقراهتــا التــي اشــتملت

ذكــر الوســيلة ومقامهــا وكيفيتهــا ومــن عليهــا( ،((9وهــي الدرجــة التــي وعــد اهلل نبي ـ ُه
يف اجلنــة وقــد وصفهــا اإلمــام عليـ ِـه الســام بقولـ ِـه(( :إال وان الوســيلة عــى درج اجلنــة
وذروة ذوائــب الزلفــة وهنايــة غايــة األمنيــة هلــا ألــف مرقــاة مــا بــن املرقــاة إىل املرقــاة

حــر الفــرس اجلــواد مائــة عــام.((9())...

 -3حمورية قضية األمامية يف خطبة الوسيلة
تُعــد خطبــة الوســيلة مــن خطــب أمــر املؤمنــن التــي تزخــر بكنــوز مــن املعــارف

واحلكــم العلويــة الفريــدة التــي شــملت كل أركان املنظومــة الدينيــة التــي تضــم العقائــد،

العبــادات  ،األخــاق  .وتشــر املصــادر إىل أن اإلمــام خطبهــا يف النــاس بعــد ســبعة
ِ
عليــه وآلــه)( ،((9وهلــذا التاريــخ أمهيتــ ُه فهــو
أيــام( ((9مــن وفــاة رســول اهلل (صــى اهلل

قريــب عهــد بمصــاب فقــد رســول اهلل ذلــك احلــادث اجللــل الــذي كان فاحتــة ألحــداث
جســيمة وقعــت كان هلــا أثارهــا يف حيــاة اإلمــام عليـ ِـه الســام واألمــة اإلســامية مجعــاء،
ظالمتــه ومــا أفضــت ِ
ِ
ِ
إليــه كارثــة
عليــه الســام يســهب يف احلديــث عــن
وهلــذا نــراه
الســقيفة مــن حــوادث ورزايــا  ،لكــن اإلمــام عليـ ِـه الســام قبــل أن يتحــدث عــن نفسـ ِـه

يتحــدث عــن مقــام رســول اهلل صــى اهلل عليـ ِـه وســلم وانــه كان أمــل األمــم وخملصهــا
الــذي ِ
إليــه يتطلعــون ((فــا مــن رســول ســلف وال نبــي مــى إال وقــد كان خمــر ًا
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أمتـ ِـه باملرســل الــوارد مــن بعـ ِ
ـده مبــر ًا برســول اهلل صــى اهلل عليـ ِـه وســلم  ،وموصي ـ ًا
قومــه باتباعـ ِـه فكانــت األمــم يف رجــاء مــن الرســل وورود مــن األنبيــاء  ،((9())...ثــم
يصــف عليـ ِـه الســام مصــاب فقــده فيقــول(( :وال مصيبــة عظمــت وال رزيــة جلــت
كاملصيبــة برســول اهلل صــى اهلل عليـ ِـه وســلم ألن اهلل ختــم بــد اإلنــذار واألعــذار وقطــع

بـ ِـه االحتجــاج  ،((9())...وبعــد أن حتــدث اإلمــام عــن طاعــة النبــي وإهنــا قرنــت بطاعــة
اهلل فــكان ذلــك دلي ـ ً
ا عــى مــا فــوض إليـ ِـه وشــاهد ًا لــه عــى مــن اتبع ـ ُه وعصــا ُه عــرج
بعــد ذلــك للحديــث عــن نفسـ ِـه وأفــاض يف بيــان حالـ ِـه ومكانـ ِـه مــن اهلل ورسـ ِ
ـوله صــى
اهلل عليـ ِـه وســلم ومــا خصـه بـ ِـه مــن مقامــات اخلالفــة اإلهليــة التــي ُفضــل هبــا عــى غـ ِ
ـره
ُ

إذ يقــول(( :فــأن اهلل تبــارك اســم ُه امتحــن يب عبــاده  ،وقتــل بيــدي أضــداده وأفنــى
بســيفي جحـ ِ
ـاده  ،وجعلنــي زلفــة للمؤمنــن وحيــاض مــوت عــى اجلباريــن وســيفه عــى
املجرمــن  ...واصطفــاين بخالفتـ ِـه يف أمتـ ِـه  ،((9())...ثــم يتحــدث عليـ ِـه الســام عــن
بيعــة القــروان وأن اهلل أكمــل الديــن بواليتـ ِـه فكانــت واليتـ ِـه واليــة هلل وعداوتـ ِـه عــداوة

هلل وكــال الديــن ورضــا الــرب وكان هــذا مــن فضــل اهلل عليـ ِـه دون غـ ِ
ـره مــن ســائر
النــاس ((يف مناقــب لــو ذكرهتــا لعظــم هبــا االرتفــاع فطــال هلــا االســتامع. ((9())...

يتبــن مــن خــال مــا تقــدم الصلــة الوثيقــة بــن موضــوع اخلطبــة والظــرف الــذي
قيلــت فيـ ِـه  ،وكيــف أن اإلمــام عليـ ِـه الســام قــد أوضــح حموريــة قضيــة اإلمامــة وإهنــا
منصــب اهلــي ال دنيــوي  ،وأن مــا وقــع مــن اغتصــاب حلقـ ِـه عليـ ِـه الســام هــو اعتــداء

عــى حــق مــن حقــوق اهلل وتضييــع الصــل مــن اصــول الديــن التــي ال يصــح اإلســام
ِ
عليــه الســام عــى هــذا األمــر يف أكثــر مــن
إال باجتامعهــا  ،وهلــذا فقــد أكــد اإلمــام

مناســبة( ، ((10حــاول أن يربــط دائ ـ ًا يف خطابــه الوعظــي بــن قضيــة اإلمامــة ومواعظـ ِـه
الدينيــة معتــر ًا أن معرفــة اإلمــام ومنزلــة اإلمامــة هــي التــي توصــل إىل معرفــة اهلل احلقــة،
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وأهنــا الســبيل الوحيــد للوصــول إىل حقيقــة التوحيــد فــإذا أجهــل املســلمون معرفــة

إمامهــم جهلــوا ســبل الوصــول إىل تلــك احلقيقــة التي ال يمكــن الولوج إىل بيــان معارفها
إال مــن خــال رســول اهلل صــى اهلل عليـ ِـه وســلم  ،وهلــذا فقــد كان مــن أهــم نتائــج تنحيــة
اإلمــام وأهــل بيتـ ِـه عــن مراتبهــم ومناصبهــم أن تعــددت النظريــات والفــرق والتيــارات

الفكريــة يف حتديــد أطــر املعــارف العقائديــة التــي تُعــد أهــم مرتكــزات املنظومــة الدينيــة
حتــى انتهــى املســلمون إىل جتســيد الــذات اإلهليــة وتشــبيهها والتخبــط يف الوصــول إىل
معرفتهــا( ،((10فــإذا كان األســاس الــذي قامــت عليـ ِـه العقيــدة باطـ ًـا فــأن البنــاء الدينــي
بأكملـ ِـه ســيكون باط ـ ً
ا لقــول أمــر املؤمنــن عليـ ِـه الســام أو الديــن معرفتـ ِـه(. ((10

 -4جوانب من اخلطاب الوعظي يف خطبة الوسيلة

يبــدأ اإلمــام خطبتـ ِـه باحلمــد والثنــاء عــى اهلل وذلــك بالقــول (( :احلمــد هلل الــذي
منــع األوهــام أن تنــال إال وجـ ِ
ـوده  ،وحجــب العقــول أن تتخيــل ذاتـ ِـه المتناعهــا مــن
ِ
ذاتــه وال يتبعــض بتجزئــة العــدد يف
الشــبه والتشــاكل  ،بــل هــو الــذي مل يتفــاوت يف
ِ
كاملــه.((10())...

ِ
ِ
خطبــه الوعظيــة
عليــه الســام كالمــ ُه كــا هــو يف أغلــب
اســتفتح اإلمــام عــي
باحلديــث عــن أصــول الديــن وأول هـ ِ
ـذه األصــول وأمههــا التوحيــد  ،فالتوحيــد يف علــم
أمــر املؤمنــن يمثــل منهجـ ًا مســتق ً
ال مل ُيســبق إليـ ِـه يف معــارف التوحيــد ففــي هنــج البالغة

وحــده مخســون خطبــة عــن التوحيــد عــدا مــا هــو مثبــوت يف الكتــب مــن النصــوص
األخــرى( ،((10إذ أجتهــد أمــر املؤمنــن عليـ ِـه الســام يف إيضــاح التوحيــد احلقيقــي حتــى

يف أحــرج الظــروف وأشــدها صعوبــة والروايــة التــي ينقلهــا الشــيخ الصــدوق  ،أصــدق
دليــل عــى ذلــك إذ يــروي :أن أعرابيـ ًا قــام يــوم اجلمــل إىل أمــر املؤمنــن عليـ ِـه الســام
فقــال يــا أمــر املؤمنــن أتقــول أن اهلل واحــد؟ فحمــل النــاس عليـ ِـه وقالــوا يــا أعــرايب أمــا
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تــرى مــا فيـ ِـه أمــر املؤمنــن مــن تقســم القلــب  ،فقــال أمــر املؤمنــن عليـ ِـه الســام  :دعوة
فــان الــذي يريــده األعــرايب هــو الــذي تريــده مــن القــوم ثــم أنــرى أمــر املؤمنــن يف بيــان

معــاين التوحيــد وأدلتــه  ،وهــو يف ذلــك الظــرف احلــرج مــن احتــدام رصاع احلــرب(.((10
ولقــد تعــددت مذاهــب املعرفــة الدينيــة واإلنســانية  ،واختلفــت يف معنــى الوحــدة

اإلهليــة  ،ويف العــر اإلســامي تبلــورت عــدة اجتاهــات توزعــت عــى املناهج املشــهورة

يف املعرفــة وهــي  :الكالمــي ،الفلســفي والعرفــاين بيــد أن الرؤيــة ظلــت مشــوبة بالنقــص
والســذاجة حتــى مــع جهــود عقــول فلســفية جبــارة بــرزت عــى هــذا الصعيــد(.((10

ُيشــر اإلمــام عليـ ِـه الســام إىل أن أقــوى األدلــة عــى وجــود اهلل ســبحان ُه وتعــاىل هــو
عجــز اإلنســان أن يتوهــم كنــه هــذا الوجــود اإلهلــي او يتخيــل جوهـ ِ
ـره  ،ألن األوهــام
التــدرك إال املعــاين اجلزئيــة املعلقــة باملحسوســات واملــواد اجلســانية كالوضــع والتحيــز
واملقــدار ونحوهــا واهلل ســبحانه ليــس شــيئ ًا مــن هـ ِ
ـذه األمــور  ،فــا يمكــن لألوهــام

ـوده لظهـ ِ
أن تدركــه وتطلــع عــى حقيقتـ ِـه نعــم هلــا أن تنــال وجـ ِ
ـوره يف صــورة وجودهــا
ووجــود ســائر مدركاهتــا وعــوارض وجوداهتــا والتغــرات الالحقــة هبــا مــن جهــة ما هو
صانعهــا وموجودهــا إذ الوهــم عــن مشــاهدة هـ ِ
ـذه املــدركات الشــخصية حيكــم بذاتـ ِـه

أو بمعونــة العقــل بوجـ ِ
ـوده تعــاىل حلاجتهــا إىل موجــد ومقيــم ومغــر( ،((10فــا ســبيل
للمحــدود املتناهــي أن يعلــم كنــه الالحمــدود والالمتناهــي ثــم يعــرج اإلمــام بعــد ذلــك
ل ُيبــن خصائــص تلــك الوحــدة فهــو الــذي ليــس بــذي أجــزاء متفاوتــة خمتلفــة( ،((10كــا

انــه ســبحانه ال يمكــن أن تكــون وحدتــه كوحــدة العــدد فالوحــدة العددية(((10يمكــن
جتزئتهــا وتبعيضهــا  ،ولكــن وحدتــه ســبحانه وتعــاىل وحــدة التتجــزأ وال تتبعــض وهــذا
مــن خصائــص الوحــدة الــا عدديــة احلقيقيــة احلقــة  ،وهــو مــن كامالتـ ِـه ســبحانه فالعــدد

هــو الــذي يتجــزأ ويتبعــض(.((11
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ويسرتســل اإلمــام يف بيانــه لبعــض خصائــص الــذات اإلهليــة فــاهلل ســبحانه وتعــاىل

ال يكــون يف مــكان واخللــق يف مــكان مبايــن الســتحالة أن يكــون لــه مــكان فيكــون البعــد
بينــه وبينهــا مكاني ـ ًا كــا هــو بــن األشــياء املتباعــدة بــل املــراد بمفارقتـ ِـه لألشــياء مباينــة
ذاتـ ِـه وصفاتـ ِـه عــن مشــاهبة يشء منهــا  ،وهــو متكــن منهــا وحميــط هبــا بالعلــم والقــدرة ال
باملداخلــة واملامزجــة الظرفيــة (املكانيــة)( ،((11وقــد اشــار أمــر املؤمنــن عليـ ِـه الســام إىل

هـ ِ
ـذه احلقيقــة أيضـ ًا يف خطبــة التوحيــد بقولـ ِـه  (( :موجــود ال عــن عــدم مــع كل يشء ال
بمفارقتـ ِـه وغــر كل يشء ال بمزايلــة . ((11())...
ِ
كالمــه أيضــ ًا صفــة مــن صفــات اهلل وهــي
يتنــاول اإلمــام يف الفقــرة األوىل مــن

العلــم فــاهلل عــامل إال أن صفــة العلــم غــر زائــدة عنــه _ أي أن العلــم يشء والــذات
اإلهليــة يشء آخــر_ بــل أن صفــة العلــم وباقــي صفاتـ ِـه األخــرى هــي عــن ذاتـ ِـه فــاهلل هــو

العــامل( ، ((11وأن علمــه ال يكــون بــأداة أو بواســطة كــا أن علمــه باملحسوســات ليــس
منــه جهــة احلــواس واآلالت اجلســمية والقــوى البدنيــة كعلــم اإلنســان هبــا فهــو منــزه
عــن الصفــات اجلســانية واألدوات البدنيــة( ،((11ثــم يتحــدث عليـ ِـه الســام عــن أزليــة
اهلل ســبحانه وتعــاىل وأبديتــ ُه وهــو يف هــذا البيــان الرائــع والبليــغ خلصائــص الــذات
اإلهليــة إنــا يبنــي عــى القاعــدة التــي أســس هلــا يف بدايــة خطبتـ ِـه يف إيضاحاتـ ِـه للوحــدة

غــر العدديــة الــا متناهيــة والــا حمــدودة هلل ســبحانه وتعــاىل  ،فكانــت اخلصائــص التــي

أشــار إليهــا بمجملهــا إنــا هــي النتيجــة احلتميــة لتلــك الوحــدة احلقيقيــة واحلقــة(. ((11

ثــم جيعــل اإلمــام عليـ ِـه الســام اإلقــرار اللســاين بالوحدانيــة والشــهادة بنبــوة النبــي
حممــد صــى اهلل عليـ ِـه وســلم تاليــة للمعرفــة  ،ونتيجــة هلــا وان ذلــك اإلقــرار هــو املحصلة

التــي ترفــع القــول وتضاعــف العمــل عنــد اهلل ،فــا تصــح الثانيــة دون األوىل أي ال
يصــح اإلقــرار مــا مل ترتســخ املعرفــة وتبنــى عــى أســاس ســليم  ،فاإلقــرار بالشــهادتني
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هــو اإلذعــان والتســليم ((خــف ميــزان ترفعــان منــه  ،وثقــل ميــزان توضعــان فيــه وهبــا
الفــوز باجلنــة والنجــاة مــن النــار واجلــواز عــى الــراط  ،وبالشــهادة تدخلــون اجلنــة
وبالصــاة تنالــون الرمحــة  ،فأكثــروا مــن الصــاة عــى نبيكــم أن اهلل ومالئكتـ ِـه يصلــون

عــى النبــي يــا أهيــا الذيــن آمنــوا صلــوا عليـ ِـه وســلموا تســليام. ((11())...

ينتقــل اإلمــام بعــد ذلــك إىل الفقــرة الثانيــة للحديــث عــن اجلانــب األخالقــي
ِ
خطابــه
يف حيــاة اإلنســان  ،وتشــكل ثنائيــة الفضيلــة والرذيلــة الركيــزة األساســية يف
الوعظــي  ،وهــو يبــدأ كالمــه يف هـ ِ
ـذه اجلزئيــة املهمــة بالنــداء (أهيــا النــاس)  ،وحــرف

يــاء يفيــد النــداء والتنبيــه( ،((11وكأن اإلمــام ُيريــد أن ينبــه إىل عظيــم مــا ســيقوله كــا
ان ـ ُه مل حيــدد كالمــه للمســلمني أو املؤمنــن أو أي فئــة دون أخــرى ،أنــه يوجــه خطابــه

للنــاس مــن أي ديــن أو ملــة أو طائفــة أو جنــس  ،ويف كل مــكان وزمــان وهــو يتمثــل
يف هــذا األســلوب املنهــج القــرآين يف جانــب مــن جوانبـ ِـه فهــذا النــداء ورد يف القــرآن
الكريــم أحــدى وعــرون مــرة( ،((11ممــا يوحــي أن هنــاك خطابـ ًا عامـ ًا يف القــرآن يشــمل
املســلمني وغــر املســلمني ،واإلمــام يف هـ ِ
ـذه الفقــرة مــن خطبتـ ِـه يضــع دســتور ًا للحيــاة
يمكــن أن يتمثــل خطــاه املســلمون وغــر املســلمني  ،وإذا كانــت األديــان الســاوية

تنبــع مــن منهــل واحــد فــا بــد أن تتوافــق فيهــا الــروى وتتالقــى فيهــا األفــكار  ،ومل
يـ ِ
ـأت اإلســام إال ليكمــل ذلــك املســار ويصحــح مــا حرفــه البــر مــن مبانيهــا الفكريــة

وترشيعاهتــا الســمحاء.

((أهيــا النــاس أنــه ال رشف لــه أعــى مــن اإلســام))( ،((11وقــد جعــل أمــر املؤمنــن

اإلســام منبعـ ًا لــكل فضيلــة وخلــق رفيــع وهــو أســاس لبنــاء فــردي واجتامعــي ســليم
ومتكامــل يكــون اإلســام احلقيقــي حمركــه الفاعــل يف املعاملــة بــن النــاس فــا يتعاملون
ِ
أساســه ،وقــد اجتــه كثــر مــن املســلمني باإلســام اجتــاه عبــادة
فيــا بينهــم إال عــى
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وحســبوه صــاة وصوم ـ ًا وتســبيح ًا وتناســوا جانــب املعاملــة فيـ ِـه يف حــن أن اإلســام

هيتــم اهتاممــا كبــر ًا باملعاملــة  ،ومــن القواعــد التــي وضعهــا األصوليــون أن صفــوف اهلل
مبنيــة عــى املســاحمة  ،وحقــوق النــاس مبنيــة عــى املشــاححة  ،فــإذا قــر املســلم يف حــق

مــن حقــوق اهلل فــأن التوبــة تغفــر وعفــو اهلل قــد يشــمل ُه  ،ولكــن إيــذاء النــاس ال يغفــر
إال إذا عفــا النــاس  .اإلســام ينظــم عالقــات النــاس بالنــاس عــى أســاس مــن احلــب
والعدالــة مــع إتبــاع النظــم اإلســامية يف البيــع والــراء واملــراث والــزواج والطــاق

وغريهــا  .ومــع أتبــاع آداب اإلســام يف معاملــة النــاس واإلخــاص للعمــل ولتضامــن
يف أداء الواجــب والبعــد عــن إيــذاء النــاس  ،كل هــذا ومــا يامثلــه أجــزاء مهمــة مــن
الديــن اإلســامي وال يكمــل الديــن بســواها( ،((12وهلــذا فــان البعــد األخالقــي أهــم
مصــداق مــن مصاديــق اإلســام وعظمتـ ِـه .
جيمــع اإلمــام عليـ ِـه الســام يف هـ ِ
ـذه الفقــرة مــن خطبتـ ِـه بــن مجلــة مــن الصفــات
واملزايــا الروحيــة املحمــودة التــي هــي يف حقيقتهــا جــزء مــن رصيــد املؤمــن يف رحلتـ ِـه

نحــو الكــال اإلنســاين وهــي  :التقــوى  ،الــورع  ،التوبــة الســامة – عــن إيــذاء
النــاس .((12(-لعــل ترتيــب هـ ِ
ـذه األلفــاظ يف خطبــة اإلمــام عليـ ِـه الســام لــه داللتـ ُه فهــو
يبــدأ بالتقــوى ويصــدر كالمــه بالقــول ((ال كــرم أعــز مــن التقــوى ،((12())...فيجعــل

التقــوى كــرم فيهــا غايــة وعــزة ليــس يف غريهــا  ،والعــزة أمــا العظمــة أو القــدرة أو الغلبــة
والتقــوى مســتلزم جلميــع ذلــك ألهنــا حتمــي أوليــاء اهلل  ،وألزمــت قلوهبــم خمافتـ ِـه حتــى
أســهرت لياليهــم وأظمــأت هواجرهــم وتربــط األبــدان بالعبــادات فصــاروا بذلــك مــن

أهــل العظمــة والقــدرة والغلبــة ألهنــم حــزب اهلل الغالبــون(.((12

وقــد وردت لفظــة التقــوى يف القــرآن الكريــم يف أكثــر مــن معنــى فقــد جــاءت

بمعنــى اخلشــية يف أكثــر مــن موضــع لكــن حقيقــة التقــوى  ،وأن كانــت هــي التــي
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ذكــرت بمعنــى اخلشــية إال أهنــا جــاءت والغــرض األصــي منهــا اإليــان تــارة والتوبــة

تــارة أخــرى والطاعــة ثالثــ ًا  ،وتــرك املعصيــة رابعــ ًا واإلخــاص خامســ ًا ،والتقــوى
مقــام رشيــف بقولـ ِـه تعــاىل(( :أن اهلل مــع الذيــن اتقــوا والذيــن هــم حمســنون ،((12())...

وقــال(( :أن أكرمكــم عنــد اهلل أتقاكــم))( ،((12(((12وهلــذا فــأن اإلمــام يبــدأ هبــا فهــي
كلمــة تتســع ملعـ ٍ
ـان كثــرة أخترصهــا اإلمــام عليـ ِـه الســام يف كالم لــه آخــر بقولـ ِـه (( :
الت ُقــى رئيــس األخــاق  ،((12())...أي أفضلهــا وبذلــك ســادها ورئســها( ،((12ويعنــي
هبــا األخــاق الدينيــة(.((12

كل صفــة مــن الصفــات التــي ذكرهــا اإلمــام مرتبطــة بــا قبلهــا وبعدهــا  ،وهــي
تــؤدي إليهــا وال تنفــك عنهــا  ،وقــد اســتخدم اإلمــام عليـ ِـه الســام صيــغ املبالغــة يف
األلفــاظ (( أعــى ،أحــرز ،أنجــح ،أمجــل ،أمنــع  ،أذهــب  ،أغنــى  ))...تــدل عــى أن
لــكل صفــة مــن صفــات الكــال مراتــب يف هــذا الوجــود متقدمــة عــى ماقبلهــا  ( ،فعـ ٍ
ـال
وأعــى  ،وحــرز وأحــرز  ،وناجــح وأنجــح  ،ومجيــل وأمجــل  ، ))...وهــذا يرتتــب عليـ ِـه

أن يتفــاوت املؤمنــون يف مراتبهــم كلــا ســاروا يف طريــق حتصيــل الكامــل فاألكمــل ،
ِ
ِ
هــذه الصفــات وآثارهــا يف هتذيــب
خطابــه الوعظــي أن يربــط بــن
حيــاول اإلمــام يف
النفــس ،فــان ثمــرة حتصيلهــا ينعكــس بالدرجــة األوىل واألســاس عــى اإلنســان مــن
الداخــل فتظهــر آثارهــا عــى أفعالـ ِـه مــن اخلــارج  ،اجلوانــح  ،اجلــوارح وهبــذا ينــوه ســام
اهلل عليـ ِـه بأمهيتهــا يف بنــاء اإلنســان لبنــاء جمتمــع صالــح وســوي .

ينتقــل اإلمــام يف املقطــع الالحــق مــن اخلطبــة للحديــث عــن الصفــات املذمومــة يف

اإلنســان والتــي هــي نقيــض مــا حتــدث عنــه يف املقطــع الــذي ســبق ُه فهــي صفــات ســوء

هتــوي بصاحبهــا يف دركات التســافل واالنحطــاط فتمثــل بــه عــن طريــق الســامة وهــو
رضــا اهلل إىل مــا هــو دونـ ِـه مــن حــرات وندامــة ( الرغبــة  ،احلســد  ،البغــي  ،الطمــع،
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ِ
 ، )...فاإلنســان الــذي تتــرب ِ
هــذه اآلفــات الروحيــة  ،إنســان مهــدوم مــن
إليــه
الداخــل  ،وكل آفــة مــن هـ ِ
ـذه اآلفــات هلــا آثارهــا وانعكاســاهتا عــى الــذات اإلنســانية .
الرغبــة مفتــاح للمتاعــب يف حيــاة اإلنســان  ،ألن يف حتصيــل مــا يرغــب فيــه
وحفظـ ِـه تعــب شــديد مــع عــدم احلاجــة إليهــا ( االحتــكار مطيــة النصــب)  ،شــبه اإلمــام

االحتــكار _ وهــو مجــع املــال وحبسـ ِـه_ باملطيــة وهــي مــا يركبــه اإلنســان للوصــول إىل

غايــة هــي يف حقيقتهــا جالبــة للمتاعــب  ،أمــا احلســد فهــو املــرض املفســد للديــن ألن
احلاســد يضــاد اهلل يف إرادتـ ِـه يف التقســيم والتدبــر واألفضــال واألنعــام وحيتقــر نصيبــه
ويكفــر بـ ِـه ويتمنــى زوال نعمــة الغــر  ،ملــا يعمهــم مــن خــر  ،وهــذا يرصفــه عــا يعــود
نفعــه عليـ ِـه مــن حتصيــل األخــاق الفاضلــة واألعــال الصاحلــة  ،وكل هــذا موجــب

لفســاد ديــن احلاســد( ،((13وقــد نبــه اإلمــام عــي عليـ ِـه الســام إىل أثــر احلســد يف هــدم
ِ
ِ
ِ
عليــه الســام
حديثــه عــن قصــة ســيدنا آدم
خطبتــه املعروفــة بالقاصعــة يف
الديــن يف

وإبليــس فــأن حســد إبليــس آلدم أحبــط دينــه وجهــده اجلهيــد يف العبــادة التــي طالــت
(ســتة آالف ســنة ال ُيــدري أمــن ســني الدنيــا أم ســني اآلخــرة)( ،((13وهلــذا قــال عليـ ِـه
الســام يف خطبــة أخــرى لــه (( ال حتاســدوا فــان احلســد يــأكل اإليــان كــا تــأكل النــار

احلطــب.((13())...

ِ
عليــه الســام عــن احلــرص فأنــه يقــول (( :دع للتقحــم يف
ثــم يتحــدث اإلمــام

الذنــوب)) الن احلريــص ال يبــايل الدخــول يف املحــرم مــن املكاســب أو املبــاح املذمــوم
منهــا( ،((13والتقحــم يف الذنــب الدخــول فيـ ِـه مــن غــر رويــة( ،((13وأن كل ذلــك داعــي
للحرمــان  ،ولعــل اإلمــام يقصــد باحلرمــان هــذا احلرمــان يف الدنيــا واآلخــرة فاحلريــص
عــى الدُ نيــا ُيــرم ســكينة النفــس ألنــه يف تعــب دائــم حلرصـ ِـه عــى مــا جيمــع وخوفـ ِـه

مــن ذهــاب مــا بيـ ِ
ـده فهــو حمــروم  ،وأن ملــك ماملــك وأمــا حرمانــه يف اآلخــرة فهــو
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ـال

بســخط اهلل .

والبغــي ســائق إىل احلــن فبالغــي اىل الظلــم واالســتطالة وجمــاوزة احلــدود كلهــا
أمــور تقــود اإلنســان إىل حينـ ِـه أي هالكـ ِـه ( ،((13وهلــذا روى اإلمــام زيــن العابديــن عليـ ِـه

الســام بالقــول(( :الذنــوب التــي تُغــر النعــم البغــي عــى النــاس  ،الــزوال عــن العــادة
ِ
عليــه الســام البغــي
يف اخلــر واصطنــاع املعــروف وكفــران النعــم ،((13())...فجعــل
أول الذنــوب التــي تُغــر النعــم  ،وقــد يســلب اإلنســان نعمــة احليــاة حــن هيلكــه اهلل
بذنوبـ ِـه  ،أمــا الشــدة والطمــع فصفتــان ترتبــط أحدمهــا باألخــرى ولذلــك واىل بينهــا
اإلمــام يف حديثــه  ،فالطمــع أبــن الــره وال يطمــع اإلنســان إال حــن يكــون حريص ـ ًا

عــى أن ينــال فــوق مــا عنــده فــا ينتهــي بــه الطمــع عنــد حــد مــن احلــدود  ،كــا ال ينتهــي
بـ ِـه األمــل وان كان أمـ ً
ا خائبـ ًا ورجــاه يــؤدي إىل احلرمــان وجتــارة تــؤول إىل اخلــران ،

وهــي جتــارة الدنيــا التــي هــي غــر جتــارة اآلخــرة الرابحــة دائ ـ ًا  ،فــكل حــال مــن هـ ِ
ـذه
األحــوال هــي نتيجــة ملــا قبلهــا وســبب ملــا بعدهــا وهــي بالتــايل الثمــرة التــي جينيهــا
اإلنســان حــن يتســافل ِ
بــه عملــه القبيــح وتســقط ُه أخالقــه وصفاتــه الذميمــة التــي
ذكرهــا اإلمــام عليـ ِـه الســام وجعــل الرغبــة مفتــاح كل ذنــب يرتكبــه  ،وهــي ســبب

تعبــه وشــقاؤه( ،((13حتــى إذا مــا انغمــس بكثــرة الذنــوب أحاطــت بــه كــا حتيــط القــادة

بالعنــق  ،ولذلــك قــال اإلمــام ((بئســت القــادة الذنــب للمؤمــن ،((13())...وهــو تشــبيه
ال مزيــد عــى بالغتـ ِـه وعمقــه.
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اخلامتة

يمكننــا أن نلمــس مــن خــال دراســة خطبــة الوســيلة أكثــر مــن ب ُعــد معــريف وأنســاين
فهــي غيــظ مــن فيــض يف معــارف أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب عليـ ِـه الســام  ،التــي
تنهــل مــن معــن النبــوة الثــر  ،وهلــذا فــان اســتنطاق نصــوص اخلطبــة يكــون بقــدر متلقيهــا
ال بقــدر ملقيهــا أو صاحبهــا  ،مــن هنــا ختتلــف مســتويات القــراءة بحســب اإلمكانيــات

واألدوات التــي يمتلكهــا القــارئ وهلــذا ال ندعــي أبــد ًا أننــا أحطنــا بــا تتبعنــاه مــن فقرات
ِ
أرساره  ،فهــذا إدعــاء ال يمكــن اإلتيــان بـ ِـه  ،كيــف ونحــن نتعامــل
اخلطبــة واســتقصينا

مــع نــص هــو فــوق كالم املخلوقــن ودون كالم اخلالــق  ،إنــا هــي حماولــة للقــراءة قــد
تصــف فكــرة أو تنبــه جلانــب مــن اجلوانــب املعرفيــة مــن ذلــك الكنــز الــذي ينتمــي إىل

كنــوز أمــر املؤمنــن املعرفيــة والفكريــة  .ومــن خــال ذلــك اتضــح لنــا-:

 -1اســتخدم اإلمــام منهجـ ًا واضحـ ًا يف تنــاول موضوعــات خطبـ ِـه الوعظيــة ومنهــا

خطبــة الوســيلة فهــو يبــدأ كالمــ ُه باحلديــث عــن أصــول الديــن الــذي هــي أصــول

املعرفــة الدينيــة (أول الديــن معرفتــه)  ،ولكــم حــرص أمــر املؤمنــن عــى تعميــق مفهــوم
التوحيــد عنــد املســلمني فهــو سـ ٍ
ـار يف كل خطبـ ِـه .
 -2التأكيــد عــى قضيــة اإلمامــة والتذكــر بــا حلــق باإلمــام مــن ظلــم وإقصــاء

فاإلمامــة التــي ضيعهــا املســلمون يف خضــم األطــاع واملصالــح الشــخصية ال يكتمــل
ِ
اإلســام إال هبــا ومعهــا  ،مــن هــذا وزخــرف مــا طمــع ِ
غــره  ،مل يــرك التنويــه
بــه
ِ
ِ
ِ
وتراثــه الضائــع .
وحقــه املغتصــب
بظالمتــه

 -3حــاول اإلمــام يف خطابـ ِـه الوعظــي أن يكــون اجلانــب الروحي هدفـ ُه فاإلصالح

يبــدأ مــن الداخــل  ،ولكنـ ُه ويف هــذا اإلطــار أيضـ ًا وازن بــن العقــل والوجــدان  ،ولذلك
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زخــرت خطبـ ِـه بتنــوع املعــرف اإلنســانية والعقليــة فهــي تــؤدي غرضـ ًا دينيـ ًا وعلميـ ًا يف
ٍ
آن واحــد .
ِ
ِ
ســامعيه عــى اختــاف
خطابــه مفهومــ ًا لــكل
 -4حــرص اإلمــام أن يكــون
ِ
أرساره وذلــك مــن خــال
مســتوياهتم االســتيعابية عــى الرغــم مــن عمــق معانيـ ِـه وكثــرة

تقريــب املعــاين بأبســط صــورة وأبلــغ لغــة فخطابــه يفهم ـ ُه العامــة واخلاصــة كل عــى
قـ ِ
ـدره ومعرفتـ ِـه وأدواتـ ِـه املعرفيــة ومتثلـ ِـه احلقائــق واملضامــن واملعطيــات كــا أن خطابـ ُه
كان عام ـ ًا لــكل النــاس _ يف بعــض جوانبـ ِـه_ وليــس للمســلمني فحســب ولقــد صــدر
نــداءه يف عــدد منــم اخلطــب بلفظــة (أهيــا النــاس) .
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 2525الشهري  ،اسرتاتيجيات اخلطاب  ،ص. 370
 2626العجمي  ،اللغة والسحر  ،ص. 70
 2727العجمي  ،اللغة والسحر  ،ص. 70

 2828السفياين  ،اخلطاب الوعظي  ،ص. 85-84

 2929القبانجي  ،رشح وصية أمري املؤمنني  ،ص. 31-30
 3030الشريازي  ،السياسة  ،ص 76ومابعدها .
 3131سورة الصحف  ،اآلية . 30 ،

 3232الرشيف الريض  ،هنج البالغة . 67/4 ،
 3333الرشيف الريض  ،هنج البالغة . 38/3 ،

 3434أبن أيب احلديد  ،رشح النهج . 300 / 19 ،
 3535أبن أيب احلديد  ،رشح النهج . 113/1 ،

 3636البخاري  ،صحيح  ،البخاري . 41/1 ،
 3737ومقصــوده عليـ ِـه الســام أنــه أنطــوى عــى علــم ممتنــع ملوجبـ ِـه مــن املنازعــة  ،وأن ذلــك العلــم ال يبــاح
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بـ ِـه  ،ولــو بــاح بـ ِـه الضطــرب ســامعوه كاضطــراب األرشــية  ،وهــي احلبــال يف البئــر البعيــدة القعــر ،
وهـ ِ
ـذه إشــارة إىل الوصيــة التــي خــص هبــا عليـ ِـه الســام أنــه قــد كان مــن مجلتهــا األمــر يــرك النــزاع
يف مبــدأ االختــاف عليـ ِـه  .ينظــر  :الراونــدي  ،منهــاج الرباعــة  146/1 ،؛ أبــن أيب احلديــد  ،رشح

النهــج . 215/1 ،

 3838الرشيف الريض  ،هنج البالغة . 41/1 ،
 3939الرشيف املرتىض  ،رسائل . 394/1 ،

 4040عاشور  ،من غري عيل جييب  ،ص 44ومابعدها .

 4141الزبــر بــن العــوام بــن خويلــد بــن أســد بــن عبــد العــز يكنــى أبــا عبــد اهلل أمــه صفيــة بنــت عبــد املطلــب
بــن هاشــم بــن عبــد منــاف  ،قتــل بســفوان يف البــرة ســنة 36ه ينظــر  :أبــن ســعد  ،طبقــات أبــن ســعد
100/3 ،ومابعدهــا ؛ أبــن خيــاط  ،طبقــات  ،ص. 43

 4242عبد اهلل بن عباس :

 4343أبن أيب احلديد  ،رشح النهج . 162/2 ،

 4444عبــد اهلل بــن الزبــر بــن العــوام بــن خويلــد بــن أســد بــن عبــد العــزى بــن قــي القــريش أألســدي
يكنــى أبــا بكــر  ،وقــال بعضهــم فيــه أبوبكــر ُ ،قتــل بمكــة ســنة 73ه  .ينظــر  :أبــن خيــاط  ،طبقــات ،

ص. 9

 4545عمــرو بــن جرمــوز التميمــي بــم جماشــع قاتــل الزبــر باالشــراك مــع الثعــر وفضالــه بــن حابــس
التميميــان ينظــر  :أبــن عســاكر  ،تاريــخ . 434/18 ،

 4646اليعقــويب  ،تاريــخ  183-182/2،؛ أبــن عقــدة الكــويف  ،فضائــل أمــر املؤمنــن  ،ص 167؛
املســعودي  ،مــروج الذهــب . 363/2 ،

 4747طلحــة بــن الزبــر بــن عبيــد اهلل بــن عمــرو بــن كعــب بــن ســعد بــن تيــم بــن مــرة  ،ويكنــى أبــا حممــد
ُقتــل يــوم اجلمــل وهــو أبــن 64ســنة  ،ســنة 36ه  ،ينظــر  :أبــن ســعد  ،الطبقــات . 24/3 ،

 4848سورة الفتح  ،اآلية (. )10

 4949مــروان بــن احلكــم بــن ايب العــاص بــن أميــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف القــريش األمــوي ُيكنــى
أحــد  ،تــويف ســنة
أبــا عبــد امللــك ولــد عــى عهــد رســول اهلل ســنة 2ه وقيــل عــام اخلنــدق  ،وقيــل يــوم ُ
65ه وهــو أبــن 63ســنة  .ينظــر  :أبــن عبــد الــر  ،األســتيعاب . 365/2 ،

 5050اليعقــويب  ،تاريــخ  182/2 ،؛ املســعودي  ،مــروج الذهــب  365/2 ،؛ وختتلــف روايــة الطــري عــا
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جــاء عنــد اليعقــويب واملســعودي بعــض االختالفــات ينظــر  :الطــري  ،تاريــخ  520/3ومابعدهــا .

 5151أبن ايب احلديد  ،رشح النهج . 79/15 ،

 5252صفــن  :موضــع بقــرب الرقــة عــى شــاطئ الفــرات مــن اجلانــب الغــريب بــن الرقــة وبالــس  ،وكانــت
وقعــة صفــن عندهــا ســنة 37ه ينظــر  :ياقــوت احلمــوي  ،معجــم البلــدان . 414/3 ،

 5353حــروراء  :هــي قريــة بظاهــر الكوفــة وقيــل موضــع عــى ميلــن منهــا  ،وهــي كــورة نــزل هبــا اخلــوارج
الذيــن خالفــوا أمــر املؤمنــن فنســبوا إليهــا  .ينظــر  :احلمــوي  ،معجــم البلــدان . 245/2 ،

 5454اختلفــت املصــادر يف عــدد اخلــوارج ويف عــدد مــن رجعــوا منهــم إىل معســكر أمــر املؤمنــن  .ينظــر
 :أبــن خيــاط  ،تاريــخ  ،ص 144؛ النعــان املغــريب ،رشح األخبــار  38/2 ،؛ أبــن أيب احلديــد  ،رشح

النهــج . 275/2 ،

 5555اليعقويب  ،تاريخ . 191/2 ،

 5656املسعودي  ،مروج الذهب  403/2 ،؛أبن كثري  ،البداية والنهاية . 319/7 ،
 5757أبن ايب احلديد  ،رشح النهج . 265/2 ،

 5858عيل  ،املفصل  541/4،؛ خطبة الزهراء . 526/5 ،

 5959اليعقويب  ،تاريخ  123/2 ،؛ أبن اجلوزي  ،املنتظم . 64/4 ،
 6060شمس الدين  ،دراسات  ،ص 21ومابعدها

 6161القريش  ،حياة اإلمام احلسني  276/1 ،ومابعدها .

 6262اليعقويب  ،تاريخ  178/2 ،؛ البالذري  ،أنساب األرشاف . 426/9 ،

 6363ســعيد بــن العــاص بــن ســعيد بــن اصبحــه بــن العــاص بــن أميــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف بــن
قــي كان والي ـ ًا للخليفــة عثــان عــى الكوفــة وقــد أرض كثــر ًا بأهلهــا حتــى ثــاروا عليـ ِـه وأخرجــوه
عنهــا  .ينظــر  :أبــن ســعد  ،الطبقــات  30/5 ،؛ أبــن عســاكر  ،تاريــخ . 105/21 ،

 6464البــاذري  ،أنســاب األرشاف 433/5 ،؛ الطــري  ،تاريــخ  365/3 ،؛ األصفهــاين  ،األغــاين ،
. 366/12

 6565أبــو ســفيان بــن حــرب بــن اميــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف بــن قــي واســم ابــو ســفيان صخــر
أســلم يــوم الفتــح وتــويف يف املدينــة ســنة 31هــوكان لــه مــن العمــر  88ســنة ينظــر  :أبــن عبــد الــر ،
األســتيعاب  714/2 ،؛ أبــن حجــر  ،اإلصابــة . 332/3 ،

 6666عمــرو بــن العــاص بــن وائــل بــن هاشــم بــن ســعيد بــن ســهم ويكنــى أبــا عبــد اهلل أســلم بــأرض
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احلبشــة قــم قــدم املدينــة عــى رســول اهلل واله عثــان بــن عفــان مــر ثــم عزل ـ ُه ثــم صــار إىل معاويــة

بعــد مقتــل عثــان وشــهد معـ ُه صفــن ثــم واله معاويــة مــر وتــويف هبــا ســنة 43ه  .ينظــر  :أبــن ســعد

 ،الطبقــات . 493/7،

 6767أبــن ســعد  ،الطبقــات  222/3 ،؛ الدنيــوري  ،األخبــار الطــوال  ،ص 158؛ حممــد الثقفــي  ،الغارات
 748/2 ،؛ املســعودي  ،مــروج الذهــب  322/2 ،؛ الطائــي  ،نظريــات اخلليفتني . 48/2 ،

 6868أبن أيب احلديد  ،رشح هنج البالغة . 33/7 ،
 6969أبن أيب احلديد  ،رشح هنج البالغة . 41/7 ،

 7070أبن أيب احلديد  ،رشح هنج البالغة . 42-41/7 ،
 7171أبن أيب احلديد  ،رشح النهج 94/6 ،ومابعدها .
 7272أبن أيب احلديد  ،رشح النهج . 96 /6 ،

 7373أبن أيب احلديد  ،رشح النهج . 101/6 ،

 7474الرشيف الريض  ،هنج البالغة . 150/2 ،
 7575أبن أيب احلديد  ،رشح النهج . 151/1 ،
 18/8 7676ومابعدها ،.

 7777ص ،72ص. 399-398
 7878ص92ومابعدها .
 3/4 7979ومابعدها .

 8080الكليني . 18/8 ،
. 35/25 8181
. 18/8 8282

 8383حممــد بــن عــي بــن معمــر الكــويف يكنــى أبــا احلســن صاحــب الصبيحــي ســمع منــه التلعكــري  ،روى
عنــه الكلينــي يف الروضــة  ،وروى عــن حممــد بــن عــي بــن عكابــة التميمــي  .ينظــر  :التفــريش  ،نقــد
الرجــال  280/4 ،؛ اخلوئــي  ،معجــم  31/18 ،؛ . 358/17

 8484حممــد بــن عــي بــن عكابــة التميمــي روى عــن احلســن بــن عــي بــن النــر الفهــري وروى عنــه حممــد
بــن عــي بــن معمــر  ،جمهــول روى روايــة يف الروضــة احلديــث الرابــع  .ينظــر  :اخلوئــي  ،معجــم ،
 358/17؛ اجلواهــري  ،املفيــد  ،ص555؛ الشــاهرودي  ،مســتدركات . 238/7 ،
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ِ
أحوالــه يشء ســوى أن أبــن رشاشــوب أورد عنــه يف
 8585احلســن بــن النضــر الفهــري  :ال ُيعلــم مــن

املناقــب بيتــن مــن الشــعر يمــدح هبــا النبــي واإلمــام عــي  .ينظــر  :األمــن  ،أعيــان الشــيعة 188/6 ،
؛ الشــاهرودي  ،مســتدركات .209/3 ،

 8686أبــن عمــرو االوزاعــي  :روى عــن عمــرو بــن شــمر وروى عنــه عبــد اهلل بــن أيــوب األشــعري  .ينظــر
 :اخلوئــي  ،معجــم . 76/14 ،

 8787عمــرو بــن شــمر  :أبــو عبــد اهلل اجلعفــي عــريب روى عــن أيب عبــد اهلل عليـ ِـه الســام ضعيــف جــد ًا زيــدَ
أحاديــث يف كتــب جابــر اجلعفــي ينســب بعضهــا إليـ ِـه واألمــر ملبــس  .ينظــر النجــايش  ،الفهرســت ،
ص 87؛ أبــن الفضائــري  ،رجــال أبــن الفضائــري ،ص. 74
 8888جابــر بــن يزيــد اجلعفــي مــن أصحــاب اإلمــام أيب جعفــر الباقــر لقــي أبــا جعفــر وأبــا عبــد اهلل عليــهِ
الســام  ،ثقــة يف نفسـ ِـه  ،ولكــن جــل مــن يــروي عنهــم ضعيــف روى عنــه مجاعــة ُغمــز وضعفــوا منهــم
عمــرو بــن شــمر  .تــويف ســنة 12ه  .الربقــي  ،الرجــال  ،ص 9؛ النجــايش  ،فهرســت  ،ص 128؛

الطــويس  ،الفهرســت  ،ص 95؛ أبــن الغضائــري  ،رجــال الغضائــري  ،ص. 110
 8989مــرآة العقــول  35/25 ،؛ عــى الرغــم ممــا يشــر إليـ ِـه العالمــة املجلــي مــن ضعــف ســند اخلطبــة إال
انــه مــن ناحيــة أخــرى يعتقــد بصحــة كل مــا جــاء يف كتــاب الــكايف وهــو ال يذكــر هــذا الضعــف يف

الســند إال مــن بــاب ترجيــح بعضهــا عــى بعــض عنــد التعــارض  .ينظــر  :املجلــي  ،مــرآة العقــول ،

. 22/1

 9090الرشيف الريض  ،هنج البالغة . 137/2 ،31/1 ، 14/1 ،

 9191العامــي الكركــي  ،هدايــة األبــرار  ،ص 34ومابعدهــا ؛ العقيــي  ،ســبيل املؤمنــن  ،ص408
ومابعدهــا.

 9292املازندراين  ،رشح أصول الكايف . 229/11 ،
 9393الكليني  ،الكايف . 18/8 ،

 9494يذكــر الشــيخ الصــدوق يف كتابـ ِـه األمــايل أن اخلطبــة كانــت بعــد تســعة أيــام مــن وفــاة رســول اهلل يف
حــن أنــه يذكــر أهنــا بعــد ســبعة أيــام يف كتابــه التوحيــد ويبــدو أن تصحيف ـ ًا وقــع يف ذكــر تارخيهــا .

ينظــر :الصــدوق  ،األمــايل  ،ص398؛ التوحيــد  ،ص. 72

 9595الكليني  ،الكايف  18/8 ،؛ املجليس  ،مرآة العقول . 35 /25 ،
 9696الكليني  ،الكايف  25/8،؛ املجليس  ،مرآة العقول . 58/25 ،
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 9797الكليني  ،الكايف  25/8 ،؛ املجليس  ،مرآة العقول . 58/25 ،
 9898الكليني  ،الكايف  26/8 ،؛ املجليس  ،مرآة العقول . 59/25 ،
 9999الكليني  ،الكايف  27/8 ،؛ املجليس  ،مرآة العقول . 61/25 ،

 10100أبن أيب احلديد  ،رشح النهج . 95/6 ،202/1 ،

 10101عبد احلميد  ،تاريخ اإلسالم  ،ص 35؛ املغريب  ،الفرق الكالمية  ،ص135ومابعدها .
 10102الرشيف الريض  ،هنج البالغة . 15/1 ،
 10103الكليني  ،الكايف ،

 10104احليدري  ،التوحيد . 91 /1 ،
 10105الصدوق  ،التوحيد  ،ص. 83

 10106احليدري  ،التوحيد . 40 /1 ،

 10107املازندراين  ،رشح أصول الكايف . 232/11 ،
 10108املجليس  ،مرآة العقول . 37/25 ،

 10109أبن أيب احلديد  ،رشح النهج . 72/1 ،

 11110املازندراين  ،رشح أصول الكايف  11،237 ،؛ احليدري  ،التوحيد . 63/1 ،

 11111املجليس  ،مرآة العقول  37/25 ،؛ املازندراين  ،رشح أصول الكايف . 237/11 ،
 11112أبن أيب احلديد  ،رشح النهج . 72/1 ،

 11113احليدري  ،التوحيد  144/1 ،ومابعدها .

 11114املازندراين  ،رشح أصول الكايف . 238/11 ،

 11115املجليس األول  ،روضة املتقني  ،ص167؛ احليدري  ،التوحيد . 75 /1 ،
 11116الكليني  ،الكايف . 19-18/8 ،

 11117أبن عقيل  ،رشح أبن عقيل . 210/2 ،

 11118ســورة البقــرة  ،اآليــة  21،168 ،؛ ســورة النســاء  ،اآليــة  174 ،133،170/1 ،؛ ســورة األعراف،
اآليــة 158 ،؛ يونــس 23،57،104،108 ،؛ احلــج ،االيــة  73 ،49 ،5/1 ،؛ ســورة النمــل  ،اآليــة،

 ،16لقــان  ،اآليــة  ، 33 ،فاطــر  ،اآليــة  15 ،5 ،3 ،؛ احلجــرات  ،اآليــة . 13 ،

 11119الكليني  ،الكايف . 19/8 ،

 12120شلبي  ،مقارنة األديان  ،ص. 175
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 12121املازندراين  ،رشح أصول الكايف . 241/11 ،
 12122الكليني  ،الكايف . 19/8 ،

 12123املازندراين  ،رشح أصول الكايف . 235 ،11 ،
 12124سورة النحل  ،اآلية . 128 ،

 12125سورة احلجرات  ،اآلية . 13 ،

 12126الفخر الرازي  ،تفسري الرازي . 20/2 ،

 12127أبن أيب احلديد  ،رشح النهج . 47 ، 20 ،
 12128الزبيدي  ،تاج العروس . 300 ،8 ،

 12129أبن ايب احلديد  ،رشح النهج . 47 ، 20 ،

 13130املازندراين  ،رشح أصول الكايف . 232 ،11 ،
 13131الرشيف الريض  ،هنج البالغة . 139 ،2 ،

 13132الرشيف الريض  ،هنج البالغة . 151 /1 ،

 13133املازندراين  ،رشح أصول الكايف . 232 ، 11 ،
 13134املجليس  ،مرآة العقول . 40 ،25 ،

 13135املجليس  ،مرآة العقول . 40 ، 25 ،

 13136الصدوق  ،معاين األخيار  ،ص. 270

 13137فاإلنســان الــذي ال يعصــم نفســه مــن الذنــوب فأهنــا جتــره إىل التــورط يف أفضــع العواقــب ســوء ًا
فالورطــة  :هــي الغامــض واهللكــة وكل مــا يعــر النجــاة منــه وأصلــه اهلــوة العميقــة والوهــدة مــن
األرض ثــم اســتعريت لألمــر املذكــور  .ينظــر  :املازنــدراين  ،رشح اصــول الــكايف . 243/11 ،

 13138الكليني  ،الكايف . 19/8 ،
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املصادر واملراجع
قائمة املصادر
القرآن الكريم

البخاري  ،أبو عبد اهلل حممد بن أسامعيل  (،ت256هـ869/م)
 -1صحيح البخاري  ،دار الفكر . 1981 ،

البالذري  ،أمحد بن حييى بن جابر 279 ( ،هـ892/م)

 -2أنساب األرشاف  ،حتقيق إحسان عباس  ،بريوت . 1979 ،

التفريــي  ،مصطفــى بــن احلســن احلســيني  ( ،ت القــرن احلــادي عــر اهلجري /الســابع

عــر امليالدي)

 -3نقــد الرجــال  ،حتقيــق مؤسســة آل البيــت إلحيــاء الــراث  ،الطبعــة األوىل  ،قــم

1418هـــ .

أبن اجلوزي  ،أيب الفرج عبد الرمحن بن عيل ( ،ت597هـ1200/م)

 -4املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم  ،حتقيــق عبــد القــادر عطــا  ،الطبعــة األوىل  ،بــروت

. 1992 ،

اجلوهري  ،اسامعيل بن محاد  ( ،ت 393هـ1002/م)

 -5الصحــاح  ،حتقيــق أمحــد عبــد الغفــور عطــار  ،الطبعــة الرابعــة  ،دار العلــم للماليــن

 ،القاهــرة 1987 ،

أبن حجر  ،أمحد بن عيل ( ،ت 852هـ 1448/م

 -6اإلصابــة يف متييــز الصحابــة  ،حتقيــق  ،عــادل امحــد عبــد املوجــود و عــي حممــد معوض

 ،الطبعــة األوىل  ،دار الكتــب العلميــة  ،بريوت . 1995 ،

أبن ايب احلديد  ،عز الدين أبو حامد  ( ،ت256هـ1257/م)

 -7رشح هنــج البالغــة  ،حتقيــق حممــد ابــو الفضــل إبراهيــم  ،الطبعــة األوىل دار أحيــاء
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الكتــب العربيــة 1959 ،

أبن خياط  ،خليفة  ( ،ت240هـ 854 /م)

 -8تاريخ أبن خياط  ،حتقيق سهيل زكار  ،دار الفكر  ،بريوت  ،د.ت .
الرازي  ،فخر الدين  ( ،ت 606هـ 1209 /م)

 -9تفسري الرازي  ،الطبعة الثالثة  ،د.م  ،د.ت .

الراوندي  ،قطب الدين أيب احلسن  ( ،ت 573هـ1177 /م )

 -10منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة  ،حتقيــق عبــد اللطيــف الكوكهمــري  ،مكتبــة

آيــة اهلل املرعــي  ،قــم 1406ه .

الزبيدي  ،حمي الدين أيب فيض حممد مرتىض احلسيني  ( ،ت1205هـ 1790 /م)

 -11تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس  ،حتقيــق عــي شــري  ،دار الفكــر  ،بــروت،

. 1994

الزخمرشي  ،أبو القاسم حممود بن عمر  ( ،ت538هـ1143/م)
 -12تفسري الكشاف  ،دار ومطابع الشعب  ،القاهرة . 1960 ،
أبن سعد  ،حممد  ( ،ت 330هـ941/م )

 -13الطبقات الكربى  ،دار صادر  ،بريوت  ،د.ت .

أبن سيدة  ،أيب احلسن عيل بن اسامعيل  ( ،ت458هـ1065 ،م)

 -14املخصص ،حتقيق جلنة أحياء الرتاث العريب  ،بريوت  ،د.ت .

أبن السكيت  ،أبو يوسف يعقوب  ( ،ت244هـ 858 /م)

 -15ترتيــب أصــاح املنطــق  ،رتبــه وقــدم لــه حممــد حســن البكائــي  ،الطبعــة األوىل ،

جممــع البحــوث اإلســامية  ،إيــران 1412 ،هـــ .

الرشيف الريض  ،أبو احلسن حممد  ( ،ت404هـ 1013 /م)

 -16هنج البالغة  ،رشح حممد عبدة  ،الطبعة األوىل  ،دار الذخائر  ،قم 1412 ،ه .
الصدوق  ،أيب جعفر حممد بن احلسني بن بابويه  ( ،ت 381هـ991 /م)
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 -17التوحيــد  ،تصحيــح وتعليــق الســيد هاشــم احلســن الطهــراين  ،مؤسســة النــر

اإلســامي التابعــة جلامعــة املدرســن  ،قــم  ،د.ت .

 -18األمــايل  ،حتقيــق قســم الدراســات اإلســامية  ،مؤسســة البعثــة  ،الطبعــة األوىل ،

مؤسســة البعثــة  ،طهــران . 1417 ،

األصفهاين  ،أيب الفرج  ( ،ت 356هـ966 /م)

 -19األغاين  ،دار إحياء الرتاث العريب  ،د.ت

الطربي  ،أيب جعفر حممد بن جرير  ( ،ت 310هـ 922 /م )

 -20تاريــخ الرســل وامللــوك  ،صححــه وضبطــه نخبــة مــن العلــاء  ،الطبعــة الرابعــة ،

مؤسســة األعلمــي  ،بــروت . 1983 ،

الطويس  ،أيب جعفر حممد بن احلسن 460 ( ،هـ 1067 /م)

 -12الفهرســت  ،حتقيــق جــواد القيومــي  ،الطبعــة األوىل  ،مؤسســة نــر الفقهاهــة ،

1417ه .

أبن عبد الرب  ،أيب عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد

 -13االســتيعاب  ،حتقيــق عــي حممــد البجــاوي  ،الطبعــة األوىل  ،دار اجلبــل  ،بــروت ،

. 1992

أبن عساكر  ،أيب القاسم عيل بن احلسن  ( ،ت 571هـ1175/م)

 -14تاريخ مدينة دمش  ،حتقيق عيل شريي  ،دار الفكر  ،بريوت . 1995 ،
العسكري  ،أيب هالل احلسن بن عبد اهلل  ( ،ت 395هـ1004 /م)

 -15الصناعتني يف الكتابة والشعر  ،الطبعة األوىل  ،األستانة 1319 ،ه .

أبن عقدة الكويف  ( ،ت 333هـ944/م )
 -16فضائل أمري املؤمنني  ،د.م  ،د.ت .

أبن عقيل  ،هباء الدين عبد اهلل بن عقيل العقييل  ( ،ت 769هـ 1367 /م)

 -17رشح أبــن عقيــل  ،الطبعــة الرابعــة عــر  ،املكتبــة التجاريــة الكــرى  ،مــر ،
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1964م .

العيني  ،أبا حممد حممود بن أمحد  ( ،ت855ه1451/م)

 -18عمدة القارئ  ،دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت  ،د.ت .

أبــن الغضائــري  ،أمحــد بــن احلســن  ( ،ت القــرن اخلامــس اهلجــري  /احلــادي عــر

امليــادي )

 -19رجــال الغضائــري  ،حتقيــق حممــد رضــا احلســيني اجلــايل  ،الطبعــة األوىل  ،قــم ،

1422هـ .

أبن فارس  ،أيب احلسن أمحد  ( ،ت395هـ1004/م)

 -20معجــم مقاييــس اللغــة  ،حتقيــق عبــد الســام حممــد هــارون  ،مكتــب األعــام

اإلســامي  ،قــم 1404 ،هـــ .

أيب احلسن أمحد  ( ،ت395هـ791 /م)

 -21معجــم مقاييــس اللغــة  ،حتقيــق عبــد الســام حممــد هــارون  ،مكتــب اإلعــام

اإلســامي  ،قــم 1404 ،ه .

الفراهيدي  ،أيب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد  ( ،ت 395هـ1004 /م)

 -22العــن  ،حتقيــق مهــدي املخزومــي وابراهيــم الســامرلئي  ،الطبعــة الثانيــة  ،مؤسســة

دار اهلجــرة 1409 ،هـ .

القلقشندي  ،أمحد بن عيل  ( ،ت821هـ1418/م)

 -23صبــح األعشــى يف صناعــة األنشــا  ،رشحــه وعلــق عليــه حممــد حســن شــمس

الديــن  ،دار الكتــب العلميــة  ،بــروت  ،د.ت .

أبن كثري  ،إسامعيل بن كثري 774 ( ،هـ1372/م)

 -24البدايــة والنهايــة  ،حتقيــق عــي شــري  ،الطبعــة األوىل  ،دار إحيــاء الــراث العــريب

. 1988 ،

الكفوي  ،أيب البقاء أيوب بن موسى احلسيني  ( ،ت 1094هـ1682/م)
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 -25الكليــات  ،قابلــه ووضــع حواشــيه عدنــان درويــش وحممــد املــري  ،الطبعــة

الثانيــة  ،مؤسســة الرســالة بــروت . 1998 ،
الكليني  ،الرازي ( ،ت 329هـ940 /م)

 -26الروضــة يف الــكايف  ،صححــه وعلــق عليــه عــي اكــر العقــاري  ،الطبعــة الثانيــة ،

طهــران .1389 ،

املازندراين  ،حممد صالح  ( ،ت 1081هـ 1670 /م)

 -27رشح أصــول الــكايف  ،حتقيــق املــرزا أبــو احلســن الشــعراين  ،الطبعــة األوىل دار

إحيــاء الــراث العــريب 2000،م

املجليس  ،حممد باقر  ( ،ت111هـ729/م)

 -28مــرآة العقــول يف رشح أخبــار آل الرســول  ،الطبعــة األوىل  ،دار الكتــب اإلســامية

 ،طهــران 1410 ،م .

املجليس أألول  ،حممد باقر  ( ،ت1070هـ 1659 /م)

 -29املسعودي  ،أيب احلسن عيل بن احلسن  ( ،ت346هـ 957 /م)

مــروج الذهــب ومعــادن اجلوهــر  ،الطبعــة الثانيــة  ،تدقيــق وضبــط يوســف اســعد داغــر

 ،دار اهلجــرة  ،قــم . 1984 ،

املناوي  ،عبد الرؤف  ( ،ت 952هـ1031 /م )

 -30التوقيــف عــى مهــات التعاريــف  ،حتقيــق عبــد احلميــد صالــح محــدان  ،الطبعــة

األوىل  ،عــامل الكتــب  ،القاهــرة . 1990 ،

أبن منظور  ،أيب الفضل مجال الدين ( ،ت711هـ 1311 /م)

 -31أدب احلوزة  ،قم 1405 ،هـ .

النجايش  ،أبو العباس أمحد بن عيل بن أمحد  ( ،ت 450هـ 1058 /م)

 -32أســاء مصنفــي الشــيعة  ،حتقيــق موســى البــري الزنجــايت  ،مؤسســة النــر

اإلســامي  ،قــم 1416هـــ .
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النعامن املغريب  ،أيب حنيفة بن حممد التميمي  ( ،ت363هـ973/م)

 -33رشح األخبــار  ،حتقيــق حممــد احلســيني اجلــايل  ،مؤسســة النــر اإلســامي  ،قــم،

د.ت .

ياقوت احلموي  ،شهاب الدين أيب عبد اهلل 626 ( ،هـ1228/م )
 -34معجم البلدان  ،دار الرتاث العريب  ،بريوت . 1979 ،

اليعقويب  ،أمحد بن ايب يعقوب 284 ( ،هـ897/م)

 -35تاريخ اليعقويب  ،دار صادر  ،بريوت  ،د.ت .

قائمة املراجع
برهومة  ،عيسى عودة

 -36متثالت اللغة  ،جملة عامل الفكر  ،العدد األول  ،املجلد  ، 56لسنة . 2007
بوحشة  ،خدجية

 -37رحمارضات يف اللسانيات التداولية  ،د.م  ،د.ت .

بومعزة  ،نوال

 -38حتليــل اخلطــاب  ،حمــارضات مقدمــة لطلبــة الســنة الثانيــة جامعــة األمــر عبــد القادر

للعلوم اإلســامية  ،قســنطينة . 2013-2012 ،
البيايت  ،جعفر

 -39األخالق احلسينية  ،الطبعة األوىل  ،مطبعة مهر  ،أنوار اهلدى  ،قم 1418 ،هـ .
اجلواهري  ،حممد

 -40املفيــد مــن معجــم رجــال احلديــث  ،الطبعــة الثانيــة  ،منشــورات مكتبــة املحــايت ،

قــم 1424 ،هـ .

محدان  ،سليم

 -41أشــكال التواصــل  ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة  ،اجلزائــر  ،جامعــة احلــج

خلــر2009-2008 ،
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محداوي  ،د.م . 2015 ،

 -42التداوليات وحتليل اخلطاب  ،الطبعة األوىل  ،د
احليدري  ،كامل

.

 -43التوحيــد  ،تقريــر جــواد عــي كســار  ،الطبعــة اخلامســة  ،دار فرقــد  ،إيــران 2006 ،م
اخلوئي  ،أبو القاسم

 -44معجم رجال احلديث  ،الطبعة اخلامسة  ،د.م . 1992 ،

السفياين  ،عبد اهلل بن رقود

 -45اخلطــاب الوعظــي (مراجعــة نقديــة وأســاليب اخلطــاب ومضامينــه ) ،مركــز نــاء

للبحــوث والدراســات ،د.ت .
الشاهرودي  ،عيل النامزي

 -46مستدركات علم رجال احلديث  ،الطبعة األوىل  ،طهران 1412 ،هـ .
شلبي  ،أمحد

 -47مقارنة األديان  ،الطبعة الرابعة  ،مكتبة النهظة املرصية  ،القاهرة .1973 ،
شمس الدين  ،حممد مهدي

 -48دراسات يف هنج البالغة  ،الطبعة الثانية  ،بريوت . 1972 ،
الشهري  ،عبد اهلادي بن ظافر

 -49اســراتيجيات اخلطــاب  ،الطبعــة األوىل  ،دار الكتــاب اجلديــد املتحــدة  ،طرابلــس،

. 2004

الشريازي  ،صادق احلسيني

 -50السياسة من واقع اإلسالم  ،الطبعة اخلامسة  ،دار صادق  ،كربالء . 2005 ،

عاشور  ،عيل

 -51من غري عيل جييب  ،الطبعة األوىل  ،مؤسسة التاريخ العريب  ،بريوت . 2008 ،
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عبد احلميد  ،صائب

 -52تاريــخ اإلســام الثقــايف والســيايس  ،الطبعــة الثانيــة  ،مؤسســة دائــرة معــارف الفقــه

اإلســامي  ،قــم  2005 ،العجمــي  ،فالــح شــبيب

 -53اللغة والسحر  ،الطبعة األوىل  ،الرياض . 2003 ،
العقييل  ،عبد الرمحن

 -54سبيل املؤمنني إىل طريقة املعصومني ،الطبعة األوىل ،دار احلسني1437 ،هـ.
عيل  ،جواد

 -55تاريخ العرب قبل اإلسالم  ،الطبعة الثانية  ،بغداد . 1993 ،
القبانجي  ،حسن

 -56رشح وصية امري املؤمنني  ،دار الضياء  ،النجف األرشف . 2012 ،

القريش  ،باقر رشيف

 -57حياة اإلمام احلسني  ،الطبعة األوىل  ،مطبعة اآلداب  ،النجف األرشف .1974 ،
حمسن  ،األمني

 -58أعيان الشيعة  ،حتقيق وختريج حسن األمني  ،دار التعارف  ،بريوت  ،د.ت .
املظفر  ،حممد رضا

 -59املنطق  ،مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني  ،قم  ،د.ت .

النسق القيمي التكاملي
أثره االصالحي يف مستوى
تشكيل الذات السلوكية للمجتمع
حبث يف ضوء عهد اإلمام علي ( )ملالك االشرت ()

أ .م .د .مكي فرحان كريم
جامعة القادسية/كلية الرتبية
أ .م .د .ضياء عزيز املوسوي
جامعة كربالء/كلية العوم اإلسالمية

مقدمة

ليــس مــن الســهل ْ
أن يتكامــل البحــث يف الديــن نفســه وقــد جتســدت تكامليــة هــذا

الديــن يف فكــر اإلمــام عــي «عليــه الســام» وشــخصيته  ،وتعــددت األبعــاد املعرفيــة يف

هــذه الشــخصية  ،حتــى باتــت مــادة خصبــة للتنقيــب يف فكرهــا  ،والبحــث يف رؤيتهــا ،
وهــي مؤسســة عىل أســس املدرســة اإلهلية  ،منهجهــا القــرآن الكريم  ،ومعلمها الرســول
األعظــم «صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم»  ،شــخصية ربطــت العلــم بالعمــل  ،عنايتهــا

املطلقــة الديــن القيــم  ،واإلنســانية  ،واحليــاة احلــرة الكريمــة  ،والعدالــة يف احلكــم...

تفاعلــت والواقــع االجتامعــي بمجاالتــه املختلفــة  ،فاقرتنــت شــخصيته باســمه عاليــة
-اإلمــام عــي بــن أيب طالــب «عليــه الســام» -حتــى أصبــح رائــد العدالــة واإلنســانية،

وث ّبــت أسســها بعهــده الــدويل (ملالــك األشــر) وعــدّ ه دســتور ًا لبنــاء املجتمــع العــادل،

ينظــم أدارة شــؤون دولتــه  ،ويســهم يف بنــاء منظومتــه القيميــة الســلوكية  ،وتشــكيل

ذاتــه ،ليشــعر حــر ًا بعبوديتــه املطلقــة هلل تعــاىل وحــده ...

يف ضــوء هــذه اإلشــارة املعرفيــة لشــخصية اإلمــام عــي «عليــه الســام»  ،وأمهيــة مــا

ـص عهــده املبــارك  ،تولــدت الفكــرة الرئيســة ألهــداف البحــث  ،وهــي معرفــة
تضمنــه نـ ّ
النســق القيمــي التكامــي يف مضمــون العهــد  ،ومعرفــة أثــره اإلحيائــي اإلصالحــي يف

مســتوى تشــكيل الــذات الســلوكية للمجتمــع...

وعليــه قســم البحــث عــى مبحثــن  ،تنــاول املبحــث األول دراســة املداخــل النظريــة

ملحــددات البحــث  ،وتنــاول املبحــث اآلخــر دراســة العينــة التطبيقيــة للبحــث  ،وختــم
البحــث بخامتــة تضمنــت أهــم نتائجــه واســتنتاجاته .
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املبحث األول
دراسة املداخل النظرية حملددات البحث

متثــل املنظومــة القيميــة لإلنســان مرجعيتــه املعياريــة التــي تنظــم حياتــه وحتكــم

ســلوكياته  ،وهــي بالنتيجــة تســهم يف حفــظ هويــة املجتمــع وجتانســه ومتاســكه وترابطــه،
ولعــل االهتــام بالنســق القيمــي ودراســته هــو ملــا حيصــل مــن تســارع يف التغيــر الثقــايف

وتأثــره يف البنــاء املجتمعــي  ،وكذلــك انحــال الرتبيــة القيميــة للفــرد بصــورة عامــة .

ّ
إن القيــم الســائدة يف هــذه األيــام هــي ليســت نفســها القيــم التــي كانــت ســائدة

يف املجتمــع منــذ ســنني أو عقــود مضــت ،إذ ّ
إن تبــدالً كبــر ًا أصــاب منظومــات القيــم
اليــوم  ،الســيام مــع تنامــي موجــات العوملــة ومــا ارفقهــا مــن تطــورات هائلــة يف جمــال
املعلوماتيــة ومــا أحدثــه ذلــك مــن تأثــر يف النســيج االجتامعــي والثقــايف للمجتمــع
بشــكل عــام ،والنســق القيمــي عــى وجــه اخلصــوص؛ ّ
ألن القيــم انعــكاس لثقافــة
املجتمــع مــن جهــة ،واحتــكاك هــذه الثقافــة مــع الثقافــات األخــر مــن جهــة أخــرى؛

ّ
وألن ثقافــة جمتمعاتنــا تتعــرض أكثــر فأكثــر إىل تغــرات كــرى وهــي عرضــة للتــآكل
واالنطــار؛ ّ
ألن مــا يشــهده العــامل املعــارص هــو حماولــة ســيطرة نمــط واحــد مــن الثقافــة

الطاغيــة وهــو النمــط الســائد عنــد الــدول املتقدمــة ،وهــذا مــا كانــت حصيلتــه تعـ ُّـرض
الفــرد للــراع بــن القيــم املوروثــة والتقاليــد املســتوردة مــا جعلــه يصــاب باحلــرة
والقلــق((( .

إذ ّ
إن التغــر الــذي يطــرأ عــى النســق القيمــي املجتمعــي اليــوم هو الرتاجــع الروحي

يف مقابــل اإلحبــاط والنفــور والســخط املتولــد عنــد األفــراد مــن جمموعــة الظــروف
املحيطــة هبــمّ ،
وإن هــذا الرتاجــع مــن شــأنه أن جيعــل منهــم أشــخاص ًا حاملــن لقيــم
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متشــددة متعصبــة يف ظــل غيــاب مفهــوم القيمــة الروحيــة احلقيقيــة ،أو قيـ ًا ماديــة متدنيــة
مثــل :الرغبــة يف الثــراء الرسيــع ،والرشــوة ،والوســاطة ...ورغــم ّأنــا قيـ ًا ســلبية ّإل ّأنــا

امللحــة هلــم والتــي فرضهــا عليهــم الواقــع االجتامعــي االقتصــادي الــذي
تلبــي احلاجــة ّ
يســيطر عليــه النمــط االســتهالكي الناتــج عــن اســترياد أنــاط احليــاة الغربيــة بمظاهرهــا

الســلبية ،وغيــاب قيمــة العمــل والنمــط اإلنتاجــي احلقيقــي وأكثــر مــن ذلــك فقــد حلــظ
عزوفـ ًا عــن كثـ ٍ
ـر مــن القيــم اإلجيابيــة عنــد البعــض منهــم ،مثــل قيم التعــاون والتســامح،

وحـ ّـل بــدالً عنهــا متســكهم بقشــور القيــم تاركــن جلوهرهــا ،إذ باتــت مثــل هــذه القيــم
عبئـ ًا عليهــم يف ظــل ســيطرة قيـ ٍم سـ ٍ
ـلبية  ،غالبـ ًا مــا تكــون ماديــة ،وهــذا بمجملــه يعنــي
ّ
وألن القيــم التــي يتبناهــا الفــرد ال تنشــأ مــن فــراغ ،وال هــي جمــردة
فكــر ًا مضطربــ ًا،

مطلقــة ،وال ثابتــة وال أبديــة ،بــل هــي جــزء مــن اخلــرة اإلنســانية الواقعيــة ،وجــزء مــن

حاجــات الفــرد ،كــا ّ
أن هلــا دور ًا كبــر ًا يف توجيــه ســلوكه ،وحتديــد العالقــة بينــه وبــن

جمتمعــه ،وبالنتيجــة فهــي تؤثــر عــى نوعيــة حياتــهّ ،
وإن مــدى هــذا التأثــر حيــدده عمــق

تبنــي الشــخص هلــذه القيــم ،فمــدى عمــق هــذا التبنــي قــد يكــون تأثــره ســلبي أو إجيــايب

عــى نمــط حياتــه ،وهــذا يعــود إىل نــوع القيمــة التــي يتبناهــا الشــخص ،واملفهــوم املرتبــط

هبــا عنــده ،فهــل هــي قيــم يغلــب عليهــا الطابــع املــادي أو الطابــع الروحــي مثـاً ،وقــد
أصبحــت القيــم ذات الطابــع املــادي هــي الغالبــة عــى قيــم األفــراد(((.

ولعــل ذلــك يشــكل أحــد األســباب الرئيســة مــن أســباب اشــكالية البحــث  ،ممــا

تتطلــب بحــث معاجلاهتــا يف ضــوء عهــد اإلمــام عــي «عليــه الســام» ملالــك االشــر

«رضــوان اهلل عليــه»  ،وهــو اختيــار حتــددت فيــه أكثــر مــن ســمة  ،منهــا  :الــذات
الشــخصية لإلمــام «عليــه الســام»  ،والبعــد االســراتيجي للمعرفــة بشــكل عــام يف
نــص عهــده املبــارك  ،وشــخصية مالــك االشــر «رض» التــي تنــاز بالنمــط املطيــع ،
ّ
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وكذلــك منهــا طبيعــة الفــرد وتأثــره بالتطــورات الثقافيــة املتســارعة املغريــة التــي تســر

ســلوكه ضمــن إدارة غــر صحيحــة يف تشــكيل ذاتــه وتنظيمهــا  ،وجتعلــه مرتبــك ًا يف
إن الطريقــة املناســبة يف إحــداث تغيــر يف الســلوك اإلنســاين هــي ْ
إدارهتــا...إذ ّ
أن حيــدث

ألن هــذا املفهــوم هــو فكــرة الفــرد وعالقتــه ببيئتــه ّ ،
التغيــر يف مفهــوم الــذات((( ؛ ّ
وإن
الكيفيــة التــي يــدرك الفــرد هبــا ذاتــه تؤثــر يف الطريقــة التــي يســلك هبــا  ،كــا ّ
أن ســلوكه

يؤثــر يف الكيفيــة التــي يــدرك فيهــا ذاتــه((( .

وبــا ّ
أن الــذات هــي جــزء مــن تشــكل شــخصية الفــرد وبعــد مــن أبعادهــا املهمــة

فإنــا العامــل األســايس املتفــرد يف التأثــر عــى الســلوك((( .
ّ

فالــذات هــي االجتاهــات واألحــكام والقيــم التــي حيملهــا الفــرد بالنســبة لســلوكه

وقدراتــه وقيمتــه بوصفــه إنســان ًا(((...وهاهنا مصــداق يتجســد يف نمــط ذات شــخصية

اإلمــام عــي «عليــه الســام» وهــو نمــط الشــخصية العبقريــة ؛ «أ ّنــه فتــق أكثــر مــن ثالثني

علـ ًا ،مل يعرفهــا املســلمون مــن قبــل. (((»...

وثابــت هــذا يف قــول رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) «أنــا مدينــة العلــم وعــي

باهبــا  ،فمــن أراد املدينــة فليأهتــا مــن باهبــا»(((  ،ومفصــح عنــه بقولــه «عليــه الســام»
ألــف ٍ
ألــف بــاب. (((»...ومــن
بــاب مــن العلــم ينفتــح يل منهــا
«علمنــي رســول اهلل
ُ
َ
بــن العلــوم التــي انفــرد هبــا اإلمــام (عليــه الســام) وضعــه ألنظمــة احلكــم واإلدارة يف

عهــده الــدويل للزعيــم مالــك األشــر (رضــوان اهلل عليــه) ،فقــد وضــع فيــه أدق أنظمــة
وأعمهــا إصالحـ ًا حليــاة اإلنســان السياســية (والعامــة) ،يف جمتمــع مل يقفــه أي بنــد
احلكــم
ّ

رشع اإلمــام (عليــه الســام) أروع صــور احلضــارة،
مــن أنظمــة احلكــم واإلدارة ،وقــد ّ
وأهبــى ألــوان التطــور والتقــدم الفكــري.

(((1

نــص عهــده (عليــه الســام) بالقيــم
وقــد جتســد هــذا اإلصــاح االجتامعــي يف ّ
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التــي ضمنهــا فيــه –النــص -وبالتحديــد القيــم السياســية؛ إذ يعــر عنهــا باهتــام الفــرد

بالنشــاط الســيايس ،وتعنــي حتقيــق أهــداف الفــرد الســيطرة واحلكــم والقــوة كــا يتميــز
األشــخاص الذيــن تســود عندهــم هــذه القيــم بالقيــادة يف نواحــي احليــاة املختلفــة،
ويتصفــون بقدرهتــم عــى توجيــه غريهــم ويكــون عــادة مــن املشــتغلني بالسياســة(.((1
إذ تتشــكل يف بنيــة النــص املبــارك دائــرة مــن القيــم التــي بضمنهــا القيــم السياســية

ومــا تنتجــه هــذه القيــم مــن دالالت ووظائــف خمتلفــة ومتنوعــة يف ذهــن الفــرد يشــكل

بــدوره ســلوك ذاتــه ،وينظــم يف ضوئهــا حياتــه الشــخصية ،متخــذ ًا مــن تكاملهــا نســق ًا
قيمي ـ ًا لضبــط مركــزه املحيطــي والــذايت.

وهــو –النســق القيمــي -الــذي عــدّ (نظامــ ًا يف) إطــار مرجعــي للســلوك بــن

أولويــات القيــم ،ينظــم ســلوك الفــرد ،ويــأيت عــى قمــة اإلطــار املرجعــي العــام لســلوك
الفــرد(.((1
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املبحث الثاني
عهد اإلمام علي ( )ملالك االشرت ( )أمثلة تطبيقية

يوثــق اخلطــاب التوجيهــي لإلمــام عــي (عليــه الســام) ٬يف نصــه املبــارك األطــر

املنهجيــة للنصــوص القرآنيــة ،ويرســمها عــى شــكل نســق قيمــي تكامــي يوضــح عــن

طريقــه صــورة الــذات اإلهليــة وانطباعهــا يف ذهــن الفــرد ،ليتمثــل قيــم هــذه الصــورة

بأبعادهــا وصفاهتــا ،واســائها اخلالصــة ،لتصبــح ســلوك ًا ،وفكــر ًا ،وكينونــة ،وهدف ـ ًا،
ومنهجـ ًا ،حيــدد مســالك طــرق حياتــه العامــة واخلاصــة ،وبالنتيجــة تتشــكل عنــد متثلهــا

الــذات الســلوكية للمجتمــع ،إذ ّ
إن ذات اخلطــاب ي ُع ِّظــم هــذه القيــم بنســق ترابطــي يبــن
أمهيتهــا وفاعليتهــا االجتامعيــة ،فقــد افتتــح عهــده (عليــه الســام) ،باألمــر والتذكــر

بتقــوى اهلل تعــاىل واتبــاع أوامــره ،وااللتــزام بنواهيــه ،وهــذا واضــح يف قولــه (عليــه
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
«أ َمـ َـر ُه بِ َت ْقـ َـوى اهللَِ ،وإِي َثـ ِ
الســام)َ :
ـن َف َرائِ ِضـ ِـه
ـار َطا َعتــهَ ،وا ِّت َبــا ِع َمــا َأ َمـ َـر بِــه ِف كتَابِــه مـ ْ
اعهــا ،والَ ي ْشـ َقى إِالَّ مــع جح ِ
ِ
ِِ ِ
ود َهــا َوإِ َضا َعتِ َهــاَ ،و َأ ْن
َ َ ُ ُ
َو ُسـنَنه ،ا َّلتــي الَ َي ْسـ َعدُ َأ َحــدٌ إِالَّ بِا ِّت َب َ َ َ
ـر اهللَ ُسـ ْب َحا َن ُه َب َيـ ِـد ِه َو َق ْلبِـ ِـه َولِ َســانِ ِه؛ َفإِ َّنـ ُهَ ،جـ َّـل ْاسـ ُـم ُهَ ،قــدْ َت َك َّفـ َـل بِ َنـ ْ ِ
ـر ُه،
ـر َمـ ْ
ـن َنـ َ َ
َي ْنـ ُ َ
المحـ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َوإِ ْعـز ِ
َ
َ
َاز َمـ ْ َ
ـن َّ
ـات َفـإِ َّن
الشـ َـه َواتَ ،و َي َز َع َهــا عنْــدَ َْ َ َ
ـر َن ْف َسـ ُه مـ َ
ـن أ َعـ َّز ُه َوأ َمـ َـر ُه أ ْن َي ْكـ َ
ِ
ِ
ـكَ ،أ ِّن قــدْ َو َّج ْه ُتـ َ
ـم َيــا َمالـ ُ
ـك إِ َل بِـا ٍَد
النَّ ْفـ َ
ـم ا ْع َلـ ْ
ـم اهللُُ .ثـ َّ
الســوء ،إِالَّ َمــا َرحـ َ
ـار ٌة بِ ُّ
ـس َأ َّمـ َ
ــكِ ،مــن عــدْ ٍل وجــو ٍر ،و َأ َّن النَّــاس ينْ ُظــر َ ِ
ــن ُأ ُم ِ
ــر ْت َع َل ْي َهــا ُد َو ٌل َق ْب َل َ
ــور َك
ون م ْ
َ َ ْ َ
ْ َ
َ َ ُ
َقــدْ َج َ
ِ ِ ِ
ـن ُأ ُمـ ِ
ِف ِم ْثـ ِ
ـت َت ُقـ ُ
ـون فِيـ َ
ـور ا ْلـ ُـوالَ ِة َق ْب َلـ َ
ـول
ـك َمــا ُك ْنـ َ
ـل َمــا ُك ْنـ َ
ـكَ ،و َي ُقو ُلـ َ
ـت َت ْن ُظـ ُـر فيــه مـ ْ
الــن بِــا ُيـ ِـري اهللُ َُلــم عـ َـى َأ ْلسـ ِ ِ ِ ِ
يهــم؛ وإِ َّنــا يسـتَدَ ُّل عـ َـى الص ِ
ِ
ـب
ـن َأ َحـ َّ
ـن ع َبــادهَ .ف ْل َي ُكـ ْ
ْ َ
َّ
َ
َ َ ْ
ُ
َ ُ ْ
ف ِ ْ
الذ َخائِـ ِـر إِ َليـ َ ِ
ـر ُة ا ْل َع َمـ ِ
ـك َهـ َـو َ
َّ
ـك َعـ َّـا الَ َيِـ ُّـل َلـ َ
ـح بِنَ ْف ِسـ َ
الصالِــحِ ؛ َف ْاملِـ ْ
ـك،
اكَ ،و ُشـ َّ
ـل َّ
ْ
ـك َذخـ َ
ـح بِالنَّ ْفـ ِ
َف ـإِ َّن ُّ
ـت.((1(».
ـت َوك َِر ْهـ َ
ـاف ِمن َْهــا َف َيــا َأ ْح َب ْبـ َ
ـس اإلْن َْصـ ُ
الشـ َّ
حينــا ننقــب يف متــن هــذ املقطوعــة من نــص عهد اإلمــام (عليــه الســام) ،نلحظ ّ
أن
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مفهــوم (التقــوى) أخــذ املوقــع األصــل يف متــن احلديــث؛ وهــو يشــكل القيمــة األســاس
التــي تســتند (عليهــا) وترتبــط (هبــا) وتتكامــل (معهــا) القيــم األخــرى مشــكلة نســق ًا

قيميـ ًا يف بنيــة نــص العهــد املبــارك ،قدمهــا بصيغــة األمــر (ملالــك األشــر-رض ،)-فقــد

أمــره بأوامــر مخســة أوهلــا إصــاح نفســه ،العامــل األهــم يف تقــوى اهلل تعــاىل -أحــد هــذه
ـن َأ ْش ـ َع َر ال َّت ْقـ َـوى َق ْل َب ـ ُه َبـ َّـر َز َم َه ُل ـ ُهَ -و َفــا َز
«فمـ ْ
األوامــر -فهــو القائــل (عليــه الســام) َ
َع َم ُلــه»(((1؛ أي مــن اتّقــى تقــوى حقيقــة بــرزت تؤدتــه؛ أي ظهــرت عليــه آثــار الرمحــة

ـرع إىل مطالــب الدنيــا ،وعلمــت
اإلهل ّيــة يف الســكينة والوقــار واحللــم واألنــاة عــن التـ ّ
ـم أمرهــم بإحــكام التقــوى؛ أي
راحتــه يف اآلخــرة ،وفــاز عملــه فيهــا باجلــزاء األوىف .ثـ ّ

ـتحق هبــا الثــواب الدائــمْ ،
ْ
وأن يعملــوا للجنّــة
فإنــا ا ّلتــي يسـ ّ
أن تتّقــوا اللّ تقــوى حقيق ّيــة ّ

ـتحق بــه(.((1
عملهــا ا ّلتي تسـ ّ

ولَِّ َمــا
فهــذا هــو ســياق القــرآن الكريــم الــذي أوىص عبــاده بالتقــوى فقــال تعــاىل َ
ِ
ض و َل َقــدْ وصي َنــا ا َّل ِذيــن ُأو ُتــوا ا ْلكِ َتـ ِ
ِ
ـم َأ ِن
َ
َ
السـ َـا َوات َو َمــا ِف ْالَ ْر ِ َ
ـم َوإِ َّيا ُكـ ْ
ـاب مــن َق ْبل ُكـ ْ
َ َّ ْ
ِف َّ
ا َّت ُقــوا اللََّ وإِن َت ْك ُفــروا َفـإِ َّن لَِّ مــا ِف الســاو ِ
ات َو َمــا ِف ْالَ ْر ِ
َان اللَُّ َغن ِ ًّيــا َحِيــدً ا((1(؛
ض َوك َ
َّ َ َ
َ
َ
ُ
«جعــل األمــر بالتقــوى وصيـ ًة؛ ّ
ألن الوصيــة قــول فيــه أمـ ٌـر بــيء نافــع جامــع
واملعنــى ُ

ألنــا يقصــد منهــا وعــي
خلــر كثــر  ،فلذلــك كان الشــأن يف الوصيــة إجيــاز القــول؛ ّ
الســامع ،واســتحضاره كلمــة الوصيــة يف ســائر أحوالــه ،والتقــوى جتمــع اخلــرات؛

ألنــا امتثــال األوامــر واجتنــاب املناهي...والتقــوى املأمــور هبــا هنــا منظــور فيهــا إىل
ّ
ـله...وبي هبــا عــدم حاجتــه تعــاىل إىل تقــوى النــاس ،
أساســها وهــو اإليــان بــاهلل ورسـ
َّ

ولكنّهــا لصــاح أنفســهم.((1(»...

فالتقــوى قيمــة ضابطــة لقيمــة العمــل ،كــا ّأنــا قيمــة موجبــة تقــع عــى رأس

منظومــة القيــم ،عــى اعتبــار ّ
أن ســيادة التقــوى يف أعــال املســلمني يــؤدي إىل صــاح
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أحــوال املجتمــع...

(((1

والثــاين :اتّبــاع أوامــره يف كتابــه مــن فرائضــه و ســننه ،ور ّغــب يف ذلــك بقولــه :ال

يســعد ...إىل قولــه :إضاعتهــا .وتكـ ّـرر بيــان ذلــك(.((1

فالطاعــة هــي القيمــة املشــار إليهــا باتبــاع األوامــر؛ إذ ّ
إن عبــادة اهلل تعــاىل تتكامــل

هبــا ،يف اتبــاع ألوامــره ،واجتنــاب لنواهيــه ،عم ـ ً
ا خالص ـ ًا نابع ـ ًا مــن الــذات ،كــا أهنــا

حــق مــن حقــوق اهلل تعــاىل عــى البــر ،فمــن يطــع اهلل تعــاىل ورســوله يغــدق عليــه
ِ
بنعمــه ففــي قولــه تعــاىل :ومـ ِ
الر ُسـ َ
ـول َف ُأو َلئِـ َ
ـم
ـك َمـ َـع ا َّلذيـ َ
ََ ْ
ـم اللَُّ َع َل ْي ِهـ ْ
ـن َأ ْن َعـ َ
ـن ُيطـ ِع اللََّ َو َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـك َرفِي ًقــا((2(؛ بمعنــى ّ
ـن ُأو َلئِـ َ
ـن َو ُّ
إن
الصالـ َ
الصدِّ يقـ َ
ـن النَّبِ ِّيـ َ
ـن َو َح ُسـ َ
الشـ َـهدَ اء َو َّ
ـن َو ِّ
مـ َ
الطاعــة الزمــة مــن لــوازم «صــاح النفــس والــذات»( ،((2ومقــام املطيعــن عنــد اهلل

تعــاىل مقــام النبــن والصديقــن والشــهداء والصاحلــن ،فهــم «...منزلــون منزلتهــم عنــد
اهلل أي بحكــم منــه هلــم أجرهــم ونورهــم»(.((2

وقــد ســاق اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف موقــع آخــر مــن خطبــه جاعــ ً
ا مــن
«...و َلكِنَّ ـ ُه ُس ـ ْب َحا َن ُه َج َعـ َـل َح َّق ـ ُه َعـ َـى
بأنــا حــق مــن حقــوق اهلل تعــاىل ،بقولــه:
َ
الطاعــة ّ
ِ
ِ ِ
ـم َع َل ْيـ ِـه ُم َضا َع َفـ َة ال َّثـ َـو ِ
ابَ -ت َف ُّضـ ًـا ِمنْـ ُه َو ت ََو ُّســع ًا بِـ َـا
َاء ُهـ ْ
ا ْلع َبــاد َأ ْن ُيطي ُعــو ُهَ -و َج َعـ َـل َجز َ
ِ
ـت تَص ُلــح ِ
ِ
ِ
ـح ا ْلـ ُـو َل ُة
الرع َّيـ ُة إِ َّل بِ َصـ َـاحِ ا ْلـ ُـو َلةَ -و َل ت َْص ُلـ ُ
ُهـ َـو مـ َ
ـن ا َْل ِزيــد َأ ْه ُلـ ُهَ ...ف َل ْي َسـ ْ ْ ُ َّ
إِ َّل بِ ِ ِ
(((2
الر ِع َّيـ ِـة»..
اســت َق َامة َّ
ْ
«...بـ ّـن فيهــا ّ
أن حقــوق اخللــق بعضهــم عــى بعــض مــن حـ ّـق اللّ تعــاىل مــن حيــث

ّ
إن ح ّقــه عــى عبــاده هــو الطاعــة ،و أداء تلــك احلقــوق طاعــات للّ كحـ ّـق الوالــد عــى

ولــده وبالعكــس ،وحـ ّـق الــزوج عــى الزوجــة ،وحـ ّـق الــوايل عــى الرع ّيــة وبالعكــس...
(ف)صــاح حــال الــوالة منــوط بصــاح الرع ّيــة واســتقامتهم يف طاعتهــم ،وفســاد

أحواهلــم بعصياهنــم وخمالفتهــم .فــإذا أ ّدى ّ
كل مــن الــوايل والرع ّيــة احلـ ّـق إىل صاحبــه عـ ّـز
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احلـ ّـق بينهــم ومل يكــن لــه خمالــف(.((2
والثالــثْ :
العــدو .وإنــكار
أن ينــر اللّ ســبحانه بيــده وقلبــه ولســانه يف جهــاد
ّ
املنكــرات .ر ّغــب يف ذلــك بقولــه :قــد تك ّفــل .إىل قولــه :أعـ ّـزه( .((2كقولــه تعــاىل «إِ ْن
ُــم».
ُــم َو ُي َث ِّب ْ
ــت َأ ْقدا َمك ْ
ْصك ْ
ْــروا اللََّ َين ُ ْ
َتن ُ ُ

فقــد قــرن اإلمــام (عليــه الســام) قيمــة النــر بقيمــة اجلهــاد ،ووظيفــة اخلاصــة

وهــي (جماهــدة العــدو – اخلــروج عــن ديــن اهلل وطاعتــه) ،وقــد استشــهد بقولــه تعــاىل:
ِ
ـم ((2(؛ وهــو «حتضيض
َ ي َأ َهيــا ا ّلذيـ َ
ـم َو ُي َث ِّبــت َأ ْقدَ َامكـ ْ
نرص ُكـ ْ
ـروا اللَّ َي ْ
ـن َء َامنُــوا إِن تَنـ ُ
إن نــروا اهلل تعــاىل فاملــراد بنرصهــم هلل ْ
هلــم عــى اجلهــاد ووعــد هلــم بالنــر ْ
أن جياهدوا

يف ســبيل اهلل عــى ْ
أن يقاتلــوا لوجــه اهلل تأييــد ًا لدينــه وإعــاء لكلمــة احلــق ال ليســتعلوا يف
األرض أو ليصيبــوا غنيمــة أو ليظهــروا نجــده وشــجاعة(.»((2

ِ
ـر
ووظيفتــه العامــة وهــي (جماهــدة النفــس)؛ بدليــل قولــه (عليــه الســام) ( َي ْكـ َ
اتَ ...فإِ َّن النَّ ْفــس َأمــار ٌة بِالسـ ِ
الشــهو ِ
ِ
ـوء).
َن ْف َس ـ ُه م ـ َن َّ َ َ
ُّ
َ َّ َ

وقــد ذكــر اجلهــاد بتعــدد وظائفــه يف موقــع مهــم يف خطبــه (عليــه الســام) وأســنده
ِ
«أ َّمــا َب ْعــدُ َف ـإِ َّن ِْ
إىل التقــوى ،وجعلــه باب ـ ًا مــن أبــواب اجلنــة ،إذ قــالَ :
ـن
ـاب مـ ْ
ال َهــا َد َبـ ٌ
ِ
اب َْ ِ
ــه وه ِ
ِ ِ ِ ِ
ــو ِ
ــوىَ -و ِد ْر ُع اللَِّ َْ
ال ِصينَــ ُة َو
َأ ْب َ
ــاس ال َّت ْق َ
ــو ل َب ُ
اصــة َأ ْول َيائ َ ُ َ
النَّــةَ -فت ََحــ ُه اللَُّ َل َّ
ْ ِ َ ُ (((2
ُجنَّ ُت ـ ُه ال َوثيق ـة»
«وبيانــه ّ
العــدو الظاهــر كــا هــو الظاهــر هاهنــا،
أن اجلهــاد تــارة يــراد بــه جهــاد
ّ

العــدو اخلفــي وهــو النفــس األمــارة بالســوء.
وتــارة يعنــى بــه جهــاد
ّ

األول إذ هــو الزمــة
وكالمهــا بابــان مــن أبــواب اجلنّــة ،والثــاين منهــا مــراد بواســطة ّ

لــه؛ وذلــك أ ّنــك علمــت ّ
أن لقــاء اللّ ســبحانه ومشــاهدة حــرة الربوب ّيــة هــي ثمــرة
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حممــد صــى
ـم .قــد ثبــت بالــرورة مــن ديــن ّ
اخللقــة وغايــة ســعى عبــاد اللّ األبــرار ،ثـ ّ

اللّ عليــه وآلــه وسـ ّلم ّ
أن اجلهــاد أحــد العبــادات اخلمــس ،وثبــت أيضــا يف علــم الســلوك

إىل اللّ ّ
املتمــة واملعينــة عــى تطويــع النفــس األ ّمــارة بالســوء
أن العبــادات الرشع ّيــة هــي ّ

للنفــس املطمئنّــةّ ،
وأن التطويــع كيــف يكــو ن وســيلة إىل اجلنّــة ا ّلتــي وعــد املتّقــون»(.((2
ويف جماهــدة النفــس فقــد انطلــق اإلمــام (عليــه الســام) مــن املصــدر األصــل وهــو

و َما
القــرآن الكريــم ،لتبيــان والوظيفــة الذاتيــة يف قيمــة اجلهــاد مستشــهد ًا بقوله تعــاىل َ :
ِ
ِ
ِ
ـم((3(؛
ـور ّرحيـ ٌ
ـم َربــى إِ ّن َربــى َغ ُفـ ٌ
ـار ُة بِالســوء إِال َمــا َرحـ َ
ُأ َبـ ِّـرئُ َن ْفســى إِ ّن النّ ْفــس ألَ ّمـ َ
«أي ّ
إن النفــس بطبعهــا تدعــو إىل مشــتهياهتا مــن الســيئات عــى كثرهتــا ووفورهــا فمــن
اجلهــل ْ
أن تــرأ مــن امليــل إىل الســوء ،وإ ّنــا تكــف عــن أمرهــا بالســوء ودعوهتــا إىل الــر

برمحــة مــن اهلل ســبحانه ترصفهــا عــن الســوء وتوفقهــا لصالــح العمــل»(.((3

وتتكامــل الوظيفــة اجلهاديــة ضمــن النســق القيمــي يف األمــر الرابــعْ ،
أن يكــر مــن

نفســه عنــد الشــهوات .وهــو أمــر بفضيلــة الع ّفــة(.((3

فالعفــة؛ قيمــة تطلــق عــى معنيــن عــام وخــاص ،فالعــام هــو ضبــط النفــس يف مقابل

الرغبــات وامليــول النفســانية واإلفــراط يف اتباعهــا ،وأ ّمــا اخلــاص هــو ضبــط النفــس يف
مقابــل متطلبــات الغريــزة اجلنســية والتحلــل األخالقــي(.((3

ويف حديــث لإلمــام عــي بــن احلســن (عليهــا الســام) «مــا مــن ٍ
يشء أحــب إىل اهلل

بعــد معرفتــه مــن عفــة بطــن وفــرج ،ومــا مــن يشء أحــب إىل اهلل مــن أن ُيســأل(.((3

بمعنــى ّ
إن العفــة مانعــة مــن وجــود الســبب املزاحــم ،والســبب املزاحــم أشــدُّ

تأثــر ًا مــن الســبب املعــد دائ ـ ًا ،ويف األمــور املعنويــة كذلــك ،فـ َّ
ـإن اإلنســان الــذي يــأيت
ِ
وروحـ ِـه الذنــب واملعصيــة
بالعبــادات كثــر ًا ولكنــه يف نفــس الوقــت ُيدخــل عــى قلبِـ ِـه
فهنــا لــن يكــون لعباداتــه أيــة أثــرا ،بخــاف مــا إذا مل يدنــس القلــب يش ٌء مــن الذنــوب؛
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فـ َّ
ـإن فطرتــه اإلهليــة ســوف هتديــه إىل الرشــد والكــال( .((3فالعفــة هــي الســمو والرتفــع

عــن ملــذات الدنيــا وتــرك شــهواهتا ،وهــذا هــو دفهــا األصــل.

واألمــر اخلامــسْ :
أن يك ّفهــا ويقاومهــا عنــد اجلمحــات .وهــو أمــر بفضيلــة الصــر

عــن اتّبــاع اهلــوى وهــو فضيلــة حتــت الع ّفــة ،وحـ ّـذر مــن النفــس( ((3(...بدليــل اآليــة
املباركــة).

ِ
ِ
ِ
ـر َن ْف َسـ َ
ون
ـي ُي ِريــدُ َ
ـن َيدْ ُعـ َ
ـك َمـ َـع ا َّلذيـ َ
و ْ
قــال اهلل تعــاىلَ :
ـون َربَّ ُ ـ ْ
ـم بِا ْل َغــداة َوا ْل َعـ ِّ
اصـ ِ ْ

َو ْج َهــه .((3(فالصــر قيمــة تعــر عــن؛ قــر النفــس عــى مقتضيــات الــرع والعقــل
أوامــر ونواهــي ،وهــو دليــل رجاحــة العقــل ،وســعة األفــق ،وســمو اخللــق ،وعظمــة
جل َلــد ،كــا هــو معــراج طاعــة اللّ تعــاىل ورضوانــه ،وســبب الظفــر والنجــاح،
البطولــة وا َ
واحلســاد(.((3
والــدرع الواقــي مــن شــاتة األعــداء
ّ

والصــر رضبــان  :إمــا أن يكــون بدنيــ ًا  ،وإمــا نفســي ًا  ،فأمــا البــدين كتحمــل

املشــاق بالبــدن والثبــات عليهــا  ،وكتعاطــي األعــال الشــاقة  ،وأمــا النفــي فيكــون

عــن مشــتهيات الطبــع ومقتضيــات اهلــوى  ،ثــم إن هــذا الــرب إن كان صــر ًا عــى
شــهوة البطــن والفــرج ســمي عفــة  ،وإن كان عــى احتــال مكــروه  ،اختلفــت تســمياته
عنــد النــاس باختــاف املكــروه الــذي غلــب عليــه الصــر  ،فــإن كان يف مصيبــة اقتــر

عــى اســم الصــر ،وتضــاده حالــة تســمى اجلــزع واهللــع  ،وهــو إطــاق داعــي اهلــوى
ليسرتســل يف رفــع الصــوت ورضب اخلــدود وشــق اجليــوب وغريمهــا .

وإن كان يف احتــال الغنــى ســمي ضبــط النفــس  ،وتضــاده حالــة تســمى البطــر،

وإن كان يف حــرب ومقاتلــة ســمي شــجاعة ويضــاده اجلبــن  ،وإن كان يف كظــم الغيــظ

والغضــب ســمي حل ـ ًا ويضــاده التذمــر ...وإن كان عــن فضــول العيــش ســمي زهــد ًا
ويضــاده احلــرص  ،وإن كان صــر ًا عــن قــدر يســر مــن احلظــوظ ســمي قناعــة ويضــاده
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الــر(. ((3

وقــد ذكــر اإلمــام (عليــه الســام) الصــر بقولــه  « :ر ِحــم اهللُ عبــد ًا سـ ِ
ـم َع ُح ْك ـ ًا
َْ َ
َ َ
ــه ،وال َّت ْقــوى عــدَّ َة و َفاتِ ِ
ــل الصــر مطِيــ َة نَجاتِ ِ
ــه.((4(»...
َ
َ ُ
َف َو َعــىَ ...،ج َع َ َّ ْ َ َ َّ َ
ف(الصــر) قيمــة خلقيــة ومظهــر مــن مظاهــر الشــخصية اإلنســانية املؤمنــة ،تُعــرف

بــه حقيقــة اإليــان وحســن اليقــن بــاهلل ،والصــر والتقــوى يف اإلســام صنــوان ال
يفرتقــان  ،أحدمهــا منــوط باآلخــر ال يتــم ُّ
كل واحــد منهــا إال بصاحبــه  ،فمــن كانــت

التقــوى مقامــه كان الصــر حالــه  ،ومــن هنــا يكــون الصــر أفضــل األحــوال مــن حيــث

كانــت التقــوى أعــى املقامــات  ،إذ األتقــى هــو األكــرم عنــد اهلل تعــاىل ،واألكــرم عــى اهلل

تعــاىل هــو األفضــلْ ،
وإن كان كل يشء بــه وكل عمــل صالــح لــه وال يصــف اهلل تعــاىل
عبــد ًا وال يثنــي عليــه حتــى يبتليــه ،فــإن صــر وخــرج مــن البــاء ســلي ًام مدحــه ووصفــه
ّ
وإل بــن لــه كذبــه ودعــواه(.((4

فقــد جتســدت وصيــة اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف عهــده املبــارك ملالــك األشــر

(رضــوان اهلل عليــه) بدعوتــه إىل الشــجاعة واجلــرأة والعمــل بــا خــر وحتمــل الــداء
وعــدم االســتنامة إليــه ،والصــر بمراتبــه ،وإخفــاء الزهــد ،أي الزهــد يف ســبيل التظاهــر

والزهــد يف القلــب مــع مواصلــة العمــل واجلهــاد ،وهنيــه عــن اإلعجــاب بالنفــس وحــب
الثنــاء ،وال تعــرض نفســك للهــاك ّإل ْ
أن تقــي غايــة ســامية ورضورة الزمــة ،فأنــه

أدخــل يف نطــاق املعاملــة النفســية ،كل هــذه العهــود يتناوهلــا اإلنســان بينــه وبــن نفســه،
وبني نفسه وبني اآلخر(.((4

فقــد جتســدت تكامليــة القيــم بشــكلها النســقي والرتابطــي بحســب أمهيتهــا يف هــذه

املقطوعــة مــن نــص العهــد املبــارك لإلمــام عــي (عليــه الســام) بصــورة خطــاب رســم

عــن طريقــه لوحــة اإلدارة واحلاكميــة (ملالــك األشــر-رضوان اهلل عليــه )-وتطبيقهــا
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بمعيــة رعيتــه فيــا إذا حصــل االســتعداد الــذايت مــن الرعيــة ،وإظهــار هــذه القيمــة هلــم
يف ســلوك حكمــه متثــ ً
ا ذاتيــ ًا ملنهــج القــرآن ،وال مصطنعــ ًا بحســب الرغبــة واللــذة
والشــهوة...وجعل هــذه القيــم مركــز ًا مه ـ ًا للتنشــئة االجتامعيــة حصيلتهــا ْ
أن يتمثلهــا
الفــرد لتصبــح منهجــه يف تشــكيل ذاتــه الســلوكية يف املجتمــع .

ّ
ألن القيــم تعــد مــن أهــم موجهــات الســلوك اإلنســاين وهــى ضوابــط اجتامعيــة

تضبــط الســلوك املرغــوب والســلوك غــر املرغــوب( ،((4إذ ّ
إن الوعــى بقيمــة األشــياء

هــو بمثابــة رد فعــل إنســاين أو حركــة تبادليــة بــن عــامل األشــياء ووجودهــا الواقعــي مــن
جهــة  ،وبــن عــامل الــذات وظروفهــا االجتامعيــة مــن جهــة أخــرى( .((4وهــذا مــا خاطــب

بــه اإلمــام (عليــه الســام) العــام مــن النــاس باخلــاص منهــم متمث ـ ً
ا بشــخص مالــك
األشــر (رضــوان اهلل عليــه) بتقبــل القيــم ومتثلهــا والعمــل بمضموهنــا يف احليــاة العامــة
واخلاصــة.
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اخلامتة
(أهم النتائج واالستنتاجات)

1 .1جســد اإلمــام عــي (عليــه الســام) منظومــة القيــم اإلهليــة بنســق منتظــم مرتابــط
الوظيفــة واألمهيــة ،يف منهــج سياســته وإدارتــه يف توعيــة املجتمــع وإصالحــه ،عــن
طريــق مــا تضمنــه عهــده إىل مالــك األشــر (رضــوان اهلل عليــه).

2 .2اتســمت القيــم املتضمنــة يف وثيقــة العهــد املبــارك بشــمولية النســق مــن جهــة
زمكانيتهــا ،وأهدافهــا ،ووظائفهــا ،وحتفيــز الدافــع نحوهــا؛ ملــا حيملــه النــص
مــن بالغــة عاليــة وأســلوب حياكــي الوجــدان ،وينشــط الذاكــرة اإلدراكيــة للفــرد

بإعــادة بنــاء شــخصيته وتشــكلها ذاتيــ ًا.

 3 .تتضــح أمهيــة النســق القيمــي يف نــص العهــد املبــارك للفــرد يف اســتعداده عــى هتيئــة
التقنيــة املناســبة يف تقبــل القيمــة ومتثلهــا ،وجعلهــا أداة مســاعدة يف إدارة حياتــه

العامــة واخلاصــة.

(4 .التقــوى ،والطاعــة ،واجلهــاد ،والعفــة ،والصــر ،صفــات عليــا وهــي مــن صفــات
اهلل احلســنى  ،وقــد جعلهــا مــن عــزم األمــور  ،وأضــاف إليهــا يف القــرآن أكثــر

الدرجــات وأكربهــا ،وأعــى املراتــب وأســاها ،وجعلهــا صفــات منتجــة دائ ـ ًا .

5 .5تعــد شــخصية اإلمــام عــي (عليــه الســام) هــي املصــدر احلقيقــي الصــادق لقيــم
القــرآن؛ وهــذا مــا تضمنــه نــص عهــده املبــارك ،مــن منهــج فكــري ،وعلمــي،

ودســتوري ،وعلمــي ،وتربــوي ،يتمثلــه (العام/اخلــاص)( ،املســلم/غري املســلم)

يف كل مــكان وزمــان.
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منشــورات دار الثقلــن للطباعــة والنــر والتوزيــع. 1999 ،

5.5تفســر امليــزان يف تفســر القــرآن  ،حممــد حســن الطباطبائــي  ،صححــه وأرشف عــى

طباعتــه  :الشــيخ حســن االعلمــي  ،منشــورات مؤسســة االعلمــي للمطبوعــات  ،طبعــة1
حمققــة . 1997 ،

6.6احلراين ،ابن شعبة ،حتف العقول عن آل الرسول ،انتشارات اإلسالمية 1384 ،ه.ق.

7.7الراغــب األصفهانــى ،أبــو القاســم احلســن بــن حممــد املعــروف (ت502 :هـــ) ،املفــردات

يف غريــب القــرآن :حتقيــق :صفــوان عدنــان الــداودي ،دار القلــم ،دمشــق  ،ط1،1412ه.

8.8زهــران ،حامــد عبدالســام ،علــم نفــس النمــو« ،الطفولــة واملراهقــة» ،ط ،5علــم الكتب،
القاهرة.1990 ،

9.9الزيــود ،ماجــد ،الشــباب والقيــم يف عــامل متغــر ،ط  ،1األردن ،عــان ،دار الــروق،
.2006

1010ســيف اإلســام ،عــى مطــر ،التغــر االجتامعــى  ،ط ، 2دار الوفــاء للطباعــة ،املنصــورة
.1988 ،

1111الشــاع ،نعيمــة ،الشــخصية النظريــة والتقييــم مناهــج البحــث ،املنظمــة العربيــة للرتبيــة
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والثقافــة والعلــوم ،معهــد البحــوث والدراســات العربيــة.1977 ،

1212الشــرازي ،الشــيخ نــارص مــكارم (دام ط ّلــه العــايل) بالتعــاون مــع جمموعــة مــن

الفضــاء ،األخــاق يف القــرآن ،مدرســة اإلمــام أمــر املؤمنــن عليــه الســام.د.ت.

1313عبــد اهلل ،نبويــة لطفــي ،مفهــوم الــذات لــدى االطفــال املحرومــن مــن االم دراســة
مقارنــة ،جامعــة عــن شــمس ،مــر.2000 ،

1414عبــود  ،ضحــى ،وبــرى نبيــل خليــل ،النســق القيمــي وعالقتــه بالقلــق لــدى عينــة مــن
طلبــة جامعــة دمشــق ،جملــة جامعــة ترشيــن للبحــوث والدراســات العلميــة _ سلســلة
اآلداب والعلــوم اإلنســانية (املجلــد( )63العــدد.2014 ، )3

1515العقــاد ،عبــاس حممــود ،عبقريــة االمــام عــي ع املكتبــة العرصيــة للطباعــة والنــر،
مــر1949 ،

1616الغــزايل  ،أبــو حامــد حممــد بــن حممــد  ،إحيــاء علــوم الديــن  ،دار احلديــث  ،القاهــرة ،
. 1994

1717القريــي ،باقــر رشيــف ،رشح العهــد الــدويل لإلمــام أمــر املؤمنــن (عليــه الســام)
ملالــك األشــر ،حتقيــق :مهــدي باقــر القريــي ،ط ،1ســتارة للطباعــة ،النجــف
األرشف ،د.ت.

1818املالكــي ،جعفــر عــي ،العفــة القرآنيــة ..ســورة يوســف مثــاالً ،جملــة رســالة القلــم –
العــدد  7 – 27رجــب 1432هـــ (.)/https://www.olamaa.cc

1919حممد ،أمحد عيل  ،يف فلسفة الرتبية ،نظريا وتطبيقيا ،املنهل.2014 ،

2020املعتــزيل  ،ابــن أيب احلديــد  ،رشح هنــج البالغــة  ،ط ، 2حتقيــق :حممــد ابراهيــم  ،دار
االمــرة للطباعــة والنــر والتوزيــع ،بــروت . 2007 ،

2121املغــازيل (املتــوىف483 :هـــ) ،عــي بــن حممــد بــن حممــد بــن الطيــب ،مناقــب أمــر
املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب ريض اهلل عنه،املحقــق :أبــو عبــد الرمحــن تركــي بــن عبــد

اهلل الوادعــي ،ط ،1دار اآلثــار  ،صنعــاء.2003 ،
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2222املفيــد ،الشــيخ املفيــد حممــد بــن حممــد بــن النعــان البغــدادي، ،ط ،1نــر وحتقيــق:
مؤسســة ال البيــت إلحيــاء الــراث ،د.ت.

2323املكــي  ،أبــو طالــب (ت386ه) ،قــوت القلــوب يف معاملــة املحبــوب ووصــف طريــق
املريــد إىل مقــام التوحيــد ،ط ،1دار العلــوم ،القاهــرة.2001 ،

دور القيم األخالقية اإلسالمية الفاضلة
يف بناء اإلنسان
يف ضوء سرية أمري املؤمنني ()
وانعكاسها يف خدمة اجملتمع االسالمي
وتوظيفها يف املناهج الدراسية اجلامعية مستقبال

أ.د.صباح حسن عبد الزبيدي
جامعه بابل /كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية

الفصل االول
مدخل عام
مشكلة البحث
مــن املعلــوم ان االنســان كائــن اجتامعــي عظيــم ومفضــل عنــد اهلل ســبحانه وتعــاىل.

فقــد اكرمــه تبــارك وتعــاىل بجملــه مــن اخلصائــص املميــزة  ،وقــد فــاق هبــا عــى مجيــع

اخلالئــق والكائنــات  .وبذلــك اعتــى يف ســلم املراتــب والدرجــات اىل القمــه الرفيعــة
ِ
ـم ِف
ح ْلن ُ
مــن التكريــم والتفضيــل  .اســتنادا اىل قولــه تعــاىل َ
و َل َقــدْ ك ََّر ْمنَــا َبنــي آ َد َم َو َ َ
َاهـ ْ
ِ
ـم َعـ َـى كَثِـ ٍ
ـن َخ َل ْقنَــا َت ْف ِضيالًســورة
ـر مَِّّـ ْ
ـن ال َّط ِّي َبــات َو َف َّض ْلن ُ
َاهــم ِّمـ َ
ـر َوا ْل َب ْحـ ِـر َو َر َز ْقن ُ
َاهـ ْ
ا ْلـ َ ِّ
االرساء ( 70/عبــد العزيــز)1984 :
ويف ضــوء مــا تقــدم اهتــم االســام باإلنســان والعنايــة بــه واحلــرص عليــه  .فقــد

احــاط االســام باإلنســان بــان جعلــه ســيد اخلالئــق وبــا منــازع حيــث صانــه منــذ

وجــوده يف بطــن امــه جنينــا  ،ومــروا بفــره الطفولــة والفتــوه والشــباب ثــم انتهائنــا

بالشــيخوخة  .فقــد اهتــم االســام باإلنســان كــون (االب  .االم  .الــزوج  .الزوجــة

 .الشــباب  .الفتــاه  .العامــل  ،الطبيــب  .املحامــي  .املعلــم  .القــايض  .املجاهــد يف

ســبيل اهلل  .يقــدم خدمتــه للمجتمــع الــذي يعيــش فيــه .اي ان الــذي يؤمــن بالعقيــدة
اإلســامية دون تفريــق وهــي االيــان ( بــاهلل ومالئكتــه وكتبــه ورســله واليــوم االخــر .
والقــدر  ،وكذلــك يقيــم الصــاة ويؤتــى الــزكاة ويصــوم شــهر رمضــان وحــج البيــت
ان اســتطاع اليــه ســبيال  .وكذلــك يريــد االنســان الوالــد الــذي يفــرض عــى االبويــن
واجــب العنايــة والرعايــة والتكريــم والتقديــر واالحــرام  .فقــد حــدد مكانــه االب
واالم او الــزوج والزوجــة  ،وكذلــك بــر الوالديــن .
145
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وكذلــك اكــد االســام عــى االنســان اجلــار الــذي وجــب عليــه العنايــة باجلــار .يف

تقديــم املعونــة لــه يف اوقــات الضيــق واحلاجــه  .واالهتــام باإلنســان اليتيــم والضعيــف
واملســكنني الــذي فقــد ابــه وامــه  ،وكذلــك اكــد عــى االنســان العــامل الــذي يمثــل مركــز
الصــدارة مــن حيــث التقديــر والعنايــة  .وذلــك بــا حيمــل مــن علم ثاقــب ونظــرة وتفكري

وتعظيــم اهــل العلــم وطالبيــه  .واألنســان العامــل الــذي يعمــل بالعقيــدة اإلســامية يف
اخلــر النافــع  ،فيعمــل بمصلحــه العامــة وليــس بمصلحتــه اخلاصــة وكذلــك االنســان
املجاهــد الــذي جياهــد بالعلــم واللســان مــن خــال الكلمــة الطيبــة واصــاح املجتمــع

ويف تايــد الواجبــات املقدســة ضــد العــدو.

ومــن هنــا جــاءت ســرة املــر املؤمنــن عــي ابــن ايب طالــب ( عليــه الســام ) يف

بنــاء االنســان خلقــا وعلــا وروحــا يــا يقدمــه مــن خدمــات للمجتمــع االســامي ،
فاألمــام ( عليــه الســام ) يريــد مــن االنســان قيــم فاضلــه تتمثــل باإلنســان العابــد الــذي

يمتثــل للطاعــه واخلضــوع اىل اهلل ســبحانه وتعــاىل بمشــاعره وعاطفتــه  .وان يكــون

واعيــا ترســخت بــه العقيــدة اإلســامية وحــب اخيــه املســلم بغــض النظــر عــن لغتــه

التــي ينطــق هبــا او جنســه الــذي ينتمــي اليــه او او قومــه الــذي حييــا بينهــم .

وبذلــك يريــد األنســان املؤمــن الــذي يكــون بنــاءه وفــق ايامنــه الصــادق  .وان اهلل

ســبحانه وتعــاىل معــه يف ايامنــه الصــادق يف كل مــكان وزمــان وعنــد ذلــك تتحقــق
املضامــن  .االســتقرار النفــي ومهــا تعــرض هــذا االنســان اىل مشــاكل او متاعــب او

وســاوس اواوهــام ويبــدل ذلــك حياتــه مــن اخلــوف والقلــق اىل حالــه االمــن والســام .
ِ
ِ
ـن
ـن َآمنُــو ْا َو َت ْط َمئـ ُّ
ويشــعر االنســان بالتــايل بالســعادة واهلــاء اســتنادا اىل قولــه تعــاىل (ا َّلذيـ َ
ِ
ِ
ِ
وب{}28ســورة الرعــد ( 28/احليــايل .صــر
ـن ا ْل ُق ُل ُ
وبــم بِذ ْكـ ِـر اللِّ َأالَ بِذ ْكـ ِـر اللِّ َت ْط َمئـ ُّ
ُق ُل ُ ُ

واخــرون) 2014:
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أهمية البحث:
1 .1بنــاء شــخصيه قويــة العقيــدة  ،قــوي يف الفكــر االســامي  ،متمســكة بتطبيــق القيــم
األخالقيــة الفاضلــة يف مؤسســاتنا املختلفــة مقتديــه هبــذه القيــم يف عملهــا مســتقبال

مســتمدة مــن منابــع القيــم اإلســامية واهــل البيــت ( عليهــم الســام ) جعــل هــذه

القيــم خطــوط عريضــة يف بنــاء االمــه اإلســامية التــي تســتنري بقادهتــا ورموزهــا
الدينيــة فــب بنــاء الفــرد واملجتمــع

2 .2التأكيــد عــى القيــم األخالقيــة اإلســامية الفاضلــة التــي جــاء هبــا االمــام امــر
املؤمنــن عــي ابــن ايب طالــب ( عليــه الســام ( القناعــة  ،الكــرم  ،العفــة  ،األمانــة ،
التأخــي  ،اليقــن  ،الكلــم الطيــب  ،حماســبه النفــس  ،التوبــة  .،طاعــه اهلل وتقــواه ،

الثبــات عــى املبــدأ  ،الشــكر  ...الــخ

3 .3لقــد اكــدت األهــداف الرتبويــة يف العــراق عــى رضوه بنــاء شــخصيه االنســان
املتكاملــة  .وان بنــاء شــخصيه االنســان تتأثــر بالعنــارص التأليــه ( الــروح  .والنفــس

 .والعقــل ) ســلبا او اجيابــا  .فــأي خلــل يف هــذه العنــارص آو املكونــات يــؤدي اىل
ضعــف يف جوانــب شــخصيه االنســان وذلــك تبعــا للمرحلــة العمريــة ومســتوى
االدراك واالســتيعاب والبيئــة املحيطــة بــه واالســس العقائديــة والفكريــة  .كــا

اكــدت عليهــا عــدة دراســات وبحــوث يف جمــال الرتبيــة وعلــم النفــس التــي حتدثــت

عــن جوانــب بنــاء الشــخصية وانامطهــا واشــكاهلا وخصائصهــا وقوهتــا وضعفهــا
ومــن اخلصائــص هــذه الشــخصية ومنهــا -:

•الشــخصية املتوازنــة  :فهــي الشــخصية اإلجيابيــة املقبولــة عنــد اهلل والرســول والنــاس
والبــد للمســلم ان يتحــى هبــا ويلتــزم بثوابتهــا
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•الشــخصية املتفاعلــة  -:فهــي الشــخصية التــي تتفاعــل مــع االحــداث واملواقــف
باإلجيــاب او الســلب ممــا يصبهــا يف بعــض االحيــان ( التهــور واالســتعجال ) او

تكــون بعيــده عــن ذلــك وتوصــف هــذه الشــخصية باهنــا غامضــه

•الشــخصية اإلنتاجيــة  :فهــي الشــخصية التــي تتحــرك حســب قوانــن وســنن احليــاه
وتســتخدم كافــه عوامــل اخلــر يف ذاهتــا ألجــل الوصــول اىل أهــداف إنتاجيــه حســب
الطلــب والغايــة

•الشــخصية املرنــة  :فهــي الشــخصية التــي تتصــف باملرونــة واجلذابــة ومتتلك اســاليب
التعامــل والتفاعــل والتكييــف وهلــا القــدرة عــى التخطيــط الواعــي والناجــح
والتعامــل مــع كافــه الظــروف وهلــا القــدرة عــى بالتغــر االجيــايب يف مواجهــه
الصدمــات واملفاجئــات( .اخلاقــاين ) 2011:

1 .1اســتنباط القيــم األخالقيــة اإلســامية الفاضلــة مــن منابعهــا األساســية ( القــران
الكريــم والســرة النبويــة املطهــرة والعــرة الطاهــرة ويقــف يف مقدمــة ذلــك ســيدنا

ومولنــا االمــام امــر املؤمنــن عــي ابــن ايب طالــب ( عليــه الســام)

2 .2ان القيــم األخالقيــة الفاضلــة تشــكل ركينــا اساســيا يف بنــاء الشــخصية الســوية
اإلســامية ألهنــا تتمثــل يف تنظيــم املجتمــع وهــي مصدر ســعادة االنســان واســتقامته
وإِ َّنـ َ
ـك َل َعــى ُخ ُلـ ٍـق َعظِيمٍســورة القلــم 4/
 ،اســتنادا اىل قولــه تعــاىل َ

3 .3ان القيــم األخالقيــة الفاضلــة هلــا دور كبــرا يف نظــم االســام  .اســتنادا اىل قــول
الرســول حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) ( انــا بعثــت ال تتــم مــكارم االخــاق ) فهــي

تــرض بكــال الديــن والســعادة النفســية يف عــامل الدنيــا واالخــر

4 .4متكــن املجتمــع ومؤسســاته االخــرى ان تغــرس هــذه القيــم قــوال وســلوكا وهــي
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( الصــدق  .الرمحــة  .العــدل  .األمانــة  .املحبــة  .االيثــار  .الثقــة بالنفــس  .اجلــد

يف العمــل كلهــا تســاهم يف بنــاء االنســان املؤمــن املجاهــد املتعلــم الــذي يواجــه
مشــكالته بســلوك العــادل القائــم عــى االســتقامة والتفاعــل واالنســجام

أهداف البحث:
هيدف البحث اإلجابة عىل األسئلة األتية:
1 .1التعــرف عــى القيــم األخالقيــة اإلســامية الفاضلــة يف بنــاء االنســان وخدمــة
املجتمــع االســامي املوحــد يف الفلســفة اإلســامية

2 .2التعــرف عــى القيــم األخالقيــة اإلســامية الفاضلــة يف بنــاء االنســان يف ضــوء ســرة
امــر املؤمنــن عــي ابــن ايب طالــب (عليــه الســام )

3 .3توظيــف القيــم األخالقيــة الفاضلــة يف ضــوء ســرة امــر املؤمنــن عــي ابــن ايب
طالــب (عليــه الســام ) يف خدمــة املجتمــع االســامي

4 .4توظيــف القيــم األخالقيــة اإلســامية الفاضلــة يف ضــوء ســرة امــر املؤمنــن عــي
ابــن ايب طالــب (عليــه الســام ) يف املناهــج الدراســية اجلامعيــة مســتقبال

حدود البحث:
يقترص حدود البحث عىل األدبيات اآلتية:
 أاالدبيــات التــي تناولــت موضــوع القيــم األخالقيــة اإلســامية الفاضلــة واملنشــورةيف األدبيــات حتــى عــام 2017

باالدبيــات التــي تناولــت ســرة أمــر املؤمنــن عــي ابــن ايب طالــب (عليــه الســام) يفبنــاء االنســان واملجتمــع االســامي املوحــد املنشــورة حتــى عــام 2017
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حتديد املصطلحات:
سيتم حتديد املصطلحات اآلتية وهي-:

أوال -:الدور :ويعرف بعدة تعاريف منها:
 أوهــو توقعــات ألنــاط معينــة مــن الســلوك تشــكلها اخلصائــص الرســمية والتــيحيددهــا الفــرد او اجلامعــة ( قمــر) 2005:

بيعرفــه مذكــور  ،هــو وضــع اجتامعــي ترتبــط بــه جمموعــة مــن اخلصائــص الشــخصيةوجمموعــة مــن رضوب النشــاط التــي يعــزو اليهــا القائــم هبــا واملجتمــع معــا

ججمموعــة مــن االفعــال املكتســبة التــي يؤمــن هبــا شــخص يف موقــف تفاعــي اجتامعــي( مذكــور ) 1975:

دويعــرف اجرائيــا ( هــو ســلوك متوقــع تقــوم بــه الســرة امــر املؤمنــن عــي ابــن ايبطالــب ( عليــه الســام ) يف ضــوء القيــم األخالقيــة الفاضلــة لبنــاء االنســان وخدمــة
املجتمــع االســامي وتضمينهــا يف املناهــج الدراســية اجلامعيــة

ثانيا  -:القيم األخالقية الفاضلة:
 -1القيم  -:وتعرف القيم بعدة تعاريف بجانبها النظري والعميل
أالقيم املادية هي كاملعادن النفيسة .بالقيم املعنوية وهي االستقامة وحسن السمعة.جالقيــم يف نظــر علــاء االجتامع-هــي حقائــق تعــر عــن الرتكيــب االجتامعــييعتمــد االفــراد واجلامعــات عــى تطبيقهــا بغيــة الوصــول اهــداف مــا( .النــروه
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جــي.)1990:
دعرفهــا اخلــوري -:هــي القواعــد والســلوك التــي يســتطيع النــاس مــن خالهلــاوبواســطتها ان يســتمد اماهلــم وجيربــوا ترصفاهتــم (خــوري.)1983:

ههــو كل مفهــوم او موضــوع او هــدف مرغــوب فيــه وتســعى املدرســة اىل ترســيخهوجعلــه ســلوكا ممارســا مطلوبــة حتقيــق  ،وهــذه القيــم ،عــى انواهــا ( وطنيــه  ،قوميــه

 ،انســانيه ) ( وزارة الرتبيــة العراقيــة)1992 :

و عرفهــا كنعــان -:هــي معيــار للحكــم عــى كل مــا يؤمــن بــه جمتمــع مــا ويؤثــر يفســلوك أفــراده حيــث يمكــن خالهلــا احلكــم عــى شــخصية الفــرد ،مــن حيــث صــدق
االنتــاء نحــو املجتمــع لــكل افــكاره ومعتقداتــه واهدافــه وطموحاتــه  .وقــد تكــون

هــذه القيــم اجيابيــه او ســلبيه ( كنعــان ) 1999 :

زويعرفهــا الباحــث اجرائيــا  -:جمموعــه املبــادئ والقواعــد واملثــل العليــا والســلوكواملســتمدة مــن القــران الكريــم والســنه النبويــة املطهــرة والتــي اكــد عليهــا االمــام
احلســن املجتبــى ( عليــه الســام ) التــي يســتطيع النــاس مــن خالهلــا ان يســتمدوا

اماهلــم ويزنــوا ترصفاهتــم وســلوكهم يف احليــاه العامــة والســيام الرتبويــة منهــا
 :-2االخالق .-:وتعرف بعدة تعاريف :بجانبها النظري والعميل -:

 -أعرفهــا مهــدي واخــرون -:هــي الفعــل الســلوكي الــذي يتضمــن العــادات

والتقاليــد واآلداب واملثــل املرعيــة يف جمتمــع مــا( .مهــدي واخــرون.)2002:

 بعرفهــا عبدالعزيز-:هــي الســلوك الــذي يســلكه االنســان يف احليــاة (عبــدالعزيــز)1981:
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 جيعرفهــا الباحــث اجرائيــا  -:هــي الفعــل الســلوكي الــذي يتضمــن العــاداتوالتقاليــد واآلداب واملثــل املرعيــة يف جمتمــع مــا  .والــذي يســلكه االنســان مــن
خــال حياتــه العامــة والتــي تســاير املعايــر االجتامعيــة يف املجتمــع الــذي يعيــش
فيــه االنســان والتــي يمكــن ان تظهــر مــن خــال التنشــئة االجتامعيــة والرتبيــة
وهتذيــب بالديــن والقانــون الطبيعــي للحيــاة

 : -3القيم األخالقية -:وتعرف بعدة تعاريف :بجانبها النظري والعميل -:
 .أعرفهــا امحــد ( باهنــا جمموعــه مــن العــادات والتقاليــد واملعايــر واالهــداف العليــا
التــي يؤمــن هبــا املجتمــع وتعمــل عــى تنظيــم احليــاه االجتامعيــة وتوجيــه الســلوك
االخالقــي نحــو وجهــه اخلــر والفضيلــة ودرء االخطــار واملشــكالت التــي تواجــه

املجتمــع ( بــركات ) 1982 :

.بعرفهــا الطهطــاوي -:باهنــا ( جمموعــه املبــادئ والقواعــد واملثــل العليــا التــي يؤمــن
هبــا النــاس ويتفقــون عليهــا فيــا بينهــم ويتخــذون منهــا ميزانــا يزنــون بــه اعامهلــم
وحيكمــون ترصفاهتــم املاديــة واملعنويــة( :الطهطــاوي ) 1996:

ج -وعرفهــا الباحــث  :باهنــا جمموعــه املبــادي والقواعــد واملثــل العليــا التــي يؤمــن هبــا
املجتمــع واملســتمدة مــن القــران الكريــم واحاديــث الرســول حممــد (صــى اهلل عليــه

وآلــه) والتــي اكــد عليهــا امــر املؤمنــن االمــام عيل بــن ايب طالــب ( عليه الســام) يف

بنــاء االنســان خلدمــة املجتمــع االســامي وتوظيفهــا يف املناهــج الدراســية اجلامعيــة
مســتقبال .
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ثالثا -:امري املؤمنني علي ابن ابي طالب ( عليه السالم )
وهــو االمــام عــي بــن ايب طالــب امــر املؤمنــن ( عليــه الســام ) شــخصيه عظيمــه ال

تنحــر عــى املســلمني فحســب بــل هــي شــخصيه عامليــه للنــاس كافــه نســتمد منهــا
دروس وعــر يف احليــاه

ولــد االمــام يف ( )13مــن شــهر رجــب عــام  23قبــل اهلجــرة النبويــة الرشيفــة  ،وقــد

قــدر لــه ان يولــد يف بيــت اهلل احلــرام واحتضنــه ابــن عمــه الرســول االعظــم حممــد (صــى
اهلل عليــه وآلــه) منــذ صغــره فقــد غــداه مــن علمــه عندمــا بعثــه اهلل ســبحانه وتعــاىل

 ،فكانــت حياتــه مشــركه مــع حيــاة الرســول حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) فــكان
الشــخصية الوحيــدة التــي يليــق هــذه املكانــة واملنزلــة  ،وقــد عــارش حيــاه جماهــد يف

ســبيل نــر االســام واحلفــاظ عليــه حتــى قتــل مظلومــا شــهيدا املحــراب عــى يــد اشــق
االشــقياء عبــد الرمحــن ابــن ملجــم يف ( )19مــن شــهر رمضــان ســنه (40هـــ) (ســوادي
)2010 :

مــن املعلــوم ان الديــن االســامي  ،هــو ديــن االخــاق الكريمــة  ،واملثــل العليــا ويف

هــذا الصــدد يقــول االمــام امــر املؤمنــن (عليــه الســام) ((لــو كنــا ال نرجــو جنــة وال
نخشــى نــارا وال ثوابــا وال عقابــا لــكان ينبغــي لنــا ان نطلــب مــكارم االخــاق  ،فأهنــا

تــدل عــى ســبيل الناجــح )

رابعا -:البناء  )Structure( -وتعرف نظريا
 أهــو الــكل املؤلــف مــن الظواهــر املتضامنــة بحيــث تكــون كل ظاهــرة فيهــا تابعــهللظواهــر االخــرى ومتعلقــة هبــا  ،بعبــارة اخــرة وهــو ( تنظيــم دائــم نســبيا تســر
اجــزاؤه يف طــرق مرســومه ويتخــذ نمطــه بنــوع النشــاط الــذي يتخــذ  ،فيقــال (
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البنــاء الطبقــي  ،البنــاء االجتامعــي ) (بــدوي)1977 :
بويعــرف اجرائيــا  -:هــو جمموعــه اجــراءات وخطــوات تتضمــن االطــاع عــىاالدبيــات الســابقة ثــم اســتنباط مفاهيــم مفهــوم بنــاء االنســان خلدمــة املجتمــع

االســامي املوحــد يف ضــوء القيــم األخالقيــة اإلســامية الفاضلــة يف ضــوء ســرة

امــر املؤمنــن االمــام عــي ابــن ايب طالــب ( عليــه الســام ) وتوظيفهــا يف املناهــج

الدراســية اجلامعيــة مســتقبال

خامسا :بناء الشخصية :
وتعرف بعدة تعاريف بجانبها النظري والعميل -:
أ -عرفهــا البــورت ( )Allportيف كتابــه 1937بعــدة تعاريــف املختلفــة وهــي ( هــي
تنظيــم ديناميكــي يمكــن داخــل الفــرد مــن تنظيــم كل االجهــزة  ،النفســية واجلســمية
التــي متــىء عــى الفــرد طابعــه اخلــاص يف التكييــف مــع بيئتــه .

ب -عرفتهــا وهــي جمموعه االســتعدادات والقــدرات ( العقلية  +اجلســمية  +الوجدانية
 +املهاريــة  +االجتامعيــة ) التــي متيــزه عــن بقيــه االخرين ( هنــاء ) 1985:

ج -يعــرف الباحــث اجرائيــا  -:وهــي جمموعــه مــن القــدرات واالســتعدادات وامليــول
واالجتاهــات واملعلومــات واالفــكار وقيــم أخالقيــة التــي اكــد عليهــا امــر املؤمنــن
االمــام عــي ابــن ايب طالــب ( عليــه الســام ) يف بنــاء الشــخصية اإلســامية خلدمــة

املجتمــع االســامي وتوظيفهــا يف املناهــج الدراســية اجلامعيــة مســتقبال الرتبــوي

سادسا -:اجملتمع :
بصــورة عامــه ( -:بانــه جمموعــه مــن االفــراد يعشــون فــوق بقعــه معينــه مــن االرض
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ويتســمون بالتعــاون والتضامــن ويربطهــم تــراث ثقــايف معــن ولدهيــم احســاس باالنتامء

والــوالء ملجتمعهــم ويكونــوا جمموعــه مــن مؤسســات تقــدم هلــم خدمــات حتقيــق اشــباع
حاجاهتــم وهلــم تنظيــم مــن العالقــات االجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة مكونــن

حضــارة انســانية ( نــارص ) 1983 :

سابعا -:اجملتمع االسالمي املوحد
ويمكــن تعرفــه اجرائيــا  -:الــذي حيمــل رســاله انســانيه وعلميــه هادفــه حتــارب

األميــه واجلهــل واملــرض والتخلــف والفســاد بــكل اشــكاله  ،ويؤمــن افــراده بالتطورات
واملســتجدات احلديثــة يف بنــاء املجتمــع االنســاين  ،كــا يؤمــن بالقيــم األخالقيــة الفاضلــة

العــدل  ،املســاواة  ،احلريــة  ،التســامح  ،والتعايــش الســلمي  ،احلــوار وقبــول االخــر،

قــوال وفعــا  ،وكذلــك يؤمــن افــراده بالوحــدة الوطنيــة لــأرض والشــعب واللغــة
واهلويــة واالنتــاء والــوالء احلقيقــي لالمــه يف متســك املجتمــع .اي املجتمــع الــذي
يطبــق مبــادى االســام والرشيعــة اإلســامية القائــم عــى االيــان بــاهلل الواحــد وكتبــه

ورســله واليــوم االخــر واالمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر واجلهــاد يف ســبيله االيــان

بالقضــاء والقــدر  ،واجلنــة حــق والنــار حــق  ،والبعــث حــق  ،واداء الصــاة والصــوم
واحلــج والــزكاة ومحايــه اجلــار والفقــراء واملســاكني اي العامــل بكتــاب اهلل وســنه رســوله

الكريــم واهــل بيتــه االطهــار وتســمو فيــه كل القيــم األخالقيــة الفاضلــة  ،بعيــدا عــن

الرسقــة والقتــل ورشب اخلمــر وامليــر  ،الفســاد بــكل اشــكاله  ،اي املجتمــع

ويف ضــوء مــا تقــدم  ،ان املجتمــع االســامي املوحــد يســتمد اصولــه مــن (القــران

الكريــم والســنة النبويــة املطهــرة واهــل البيــت ( عليهــم الســام ) وهــذا يطلــب مــن
املجتمــع االســامي تطبيــق مبــادى االســام النظريــة والعمليــة التــي تبــدا مــن اآلرسة
واملدرســة وبقيــه املؤسســات االجتامعيــة والثقافيــة والسياســية واالقتصاديــة وبذلــك
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تنعكــس عــى ســلوكيات افــراده يف التعامــل مــع االخريــن ســواء يف االســواق  ،الشــارع
 ،اجلامعــة  ،اإلدارة  ،اي كيــف حيــب البعــض البعــض  ،وكيــف يقــدم مصلحتــه الوطــن

والعامــة عــى مصلحتــه بعيــدا عــن التمييــز والتفرقــة العنرصيــة والفئويــة والعشــائرية

والقوميــة والتعصــب لــكل اشــكاله  ،اي دون متييــز بــن اللــون واجلنــس والديــن

والقوميــة واملذهــب

ثامنا -:املنهج الدراسي:
ويعرف بعدة تعاريف
•وهــو وثيقــه تربويــة مكتوبــه تصــف اهــداف التعلــم التــي ســتعمل املدرســة عــى
حتقيقيهــا لــدى التالميــذ مــع مــا يناســبها مــن معــارف واخلــرات واألنشــطة الرتبوية
والتعليميــة ( الزبيــدي) 2010 :

•ويعرفــه الباحــث اجرائيــا -:وهــو مجيــع اخلــرات التــي ختططهــا املدرســة ســواء
داخــل املدرســة او خارجهــا بقصــد تعديــل ســلوكهم ألبنــاء شــخصيه متكاملــة

يف جوانبهــا العقليــة واجلســمية والوجدانيــة واملهاريــه واالجتامعيــة طبقــا للفلســفة
الرتبويــة للبلــد لتعزيــز مفهــوم القيــم األخالقيــة الفاضلــة يف بنــاء االنســان واملجتمع
يف ضــوء ســرة امــر املؤمنــن عــي ابــن ايب طالــب ( عليــه الســام )
منهجية البحث:
اعتمــد الباحــث عــى املنهــج البحــث الوصفــي التحليــي لألدبيــات املرتبطــة بالقيــم

األخالقيــة اإلســامية الفاضلــة يف بنــاء االنســان خلدمــة املجتمــع يف ضــوء ســرة امــر

املؤمنــن االمــام عــي ابــن ايب طالــب ( عليــه الســام ) وتوظيفيهــا يف املناهــج الدراســية
اجلامعيــة
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الفصل الثاني
التع��رف على القي��م األخالقية اإلس�لامية الفاضل��ة يف بناء
االنس��ان واجملتمع االسالمي املوحد

إن التعــرف عــى القيــم األخالقيــة اإلســامية يف بنــاء اإلنســان واملجتمع اإلســامي

املوحد يشــمل

طبيعة القيم األخالقية اإلسالمية الفاضلة -:
مــن املعلــوم ان مصــدر القيــم األخالقيــة الفاضلــة مســتمده نمــت القــران الكريــم

واحاديــث الرســول حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) واهــل البيــت ( عليهــم الســام ) لــذا

عــى كل مســلم مؤمــن ان يتمســك هبــذه القيــم األخالقيــة الفاضلــة وجيســدها يف عملــه
الر ُسـ ُ
ـم َعنْـ ُه
وســلوكه اليومــي اســتنادا اىل قولــه تعــاىل
ـول َفخُ ـ ُـذو ُه َو َمــا َنَا ُكـ ْ
ـم َّ
ومــا آتَا ُكـ ُ
َ
َفانتَهــوا وا َّت ُقــوا اللََّ إِ َّن اللََّ َش ِ
ــديدُ ا ْل ِع َق ِ
ــاب ســورة احلــر 7 /
ُ َ
وبذلــك يعــد القــران الكريــم املصــدر االســايس لإلســام يف اســتنباط القيــم األخالقيــة

وهــي التــي وردت يف القــران الكريــم والتــي يطلــب مــن املســلمني التطبيــق الفعــي
والســلوكي ملــا ورده  ،ويمكــن نقلهــا وتطبيقهــا يف الرتبيــة والســيام املناهــج الرتبويــة

اإلســامية ألجــل احلفــاظ عــى وحــده االمــه اإلســامية ووحدهتــا الفكريــة والثقافيــة

اهميه القيم األخالقية اإلسالمية الفاضلة:
وعليه فان امهيه القيم األخالقية اإلسالمية تكمن ب-
أاهنــا تســتهدف اىل اقامــه عالقــات طيبيــه بــن ( االنســان وربــه ) وبتأديــة حــق اهللســبحانه وتعــاىل وااللتــزام بأوامــره ونواهيــه يف اداء العبــادات الواجبــة
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-باهنــا تســتهدف اقامــه عالقــات طيبــه بــن ( االنســان والنــاس ) لــذا جيــب ان يلتــزم

كل واحــد بواجباتــه اجتــاه االخــر  .هيــدف البحــث اإلجابــة عــى األســئلة األتيــة -:

جالتعــرف عــى القيــم األخالقيــة الفاضلــة يف بنــاء االنســان يف ضــوء ســرة امــراملؤمنــن عــي ابــن ايب طالــب ( عليــه الســام )

دتوظيــف القيــم األخالقيــة الفاضلــة يف ضــوء ســرة امــر املؤمنــن عــي ابــن ايب طالب( عليــه الســام ) يف خدمــة املجتمــع االســامي

هتوظيــف القيــم األخالقيــة الفاضلــة يف ضــوء ســر امــر املؤمنــن عــي ايب اب طالــب( عليــه الســام ) فبــي بنــاء املناهــج الدراســية اجلامعيــة مســتقبال

واهنــا تســتهدف يف اقامــه عالقــاه طيبيــه [يــن االنســان ونفســه ) ومــا مطلــوب انينهــض بــه مــن عمــل وواجــب وضمــر يشــعره بالرضــا عــن ذاتــه ويبعــده عــن

التوتــرات النفســية والعقــد وحــل حملهــا االيــان بالديــن وممارســه الشــعائر وبذلــك
حيقــق اخلــر

خصائص القيم األخالقية اإلسالمية الفاضلة -:
مــن املعلــوم ان القيــم األخالقيــة اإلســامية يف الديــن االســامي هــي حقائــق مطلقــه
ألهنــا مســتمده مــن القــران الكريــم وســرة الرســول حممــد ( ص) واهــل البيــت (

عليهــم الســام ) فهــي تســتهدف يف بنــاء االنســان املســلم الســوي وكذلــك املجتمــع

االســامي معــا

وان خصائص القيم األخالقية اإلسالمية هي -:
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•اهنــا مطلقــه وثابتــه وليســت نســبيه  :وهــي بذلــك ال تتغــر وال تتبــدل فهــي تــدور
يف اطــار حيــاه الفــرد واملجتمــع بالثبــات

•مصادرهــا الوحــي االهلــي  -:فهــي مســتمده مــن القران الكريــم واحاديث الرســول
حممــد ( ص) واهــل البيــت ( عليهــم الســام )  .فهــي ال ختضــع للتجريــب وتبــي

ان ختتــر علميــا للتأكــد مــن صدقهــا  .اي فهــي صادقــه ال حتتــاج اىل التصديــق او

تصويــب

•موضوعيــه وليســت ذاتيــه  :اي ال ختضــع للتأويــل الفــردي وال ملزجــه واالهــواء.
وهــي ال تتأثــر بالظــروف واالحــوال  ،وال تكــون مطيــه لتحقيــق مــارب ومنافــع
اخــرى

•هلــا ســلم ثابــت ومتــوازن بــن ( القيــم الروحيــة التــي يقــف االيــان عــى
راســها ) وبــن القيــم املاديــة التــي ينــم تفســرها بعــده تفســرات يف التطبيــق

وتنســجم مــع عالقــه الفــرد مــع ربــه وعالقتــه مــع نفســه وعالقتــه مــع النــاس
(االســدي وحييــى ) 2012

القيم األخالقية اإلسالمية الفاضلة ودورها يف بناء ( االنسان واجملتمع ):
لقــد اهتــم االســام باجلانــب القيــم واالخالقــي لإلنســان واملجتمــع معــا  .حيــث

ورد يف القــران الكريــم (  ) 1504مفهــوم اخالقــي ومــا يتصــل باألخــاق والقيم ســواء

باجلانــب النظــري او العمــي ويمثــل القيــم األخالقيــة يف القــران الكريــم ( ربــع القــران

الكريــم ) وبذلــك اثنــى اهلل ســبحانه وتعــى عــى نبيــه الكريــم حممــد (صــى اهلل عليــه
وإِ َّنـ َ
ـك َل َعــى ُخ ُلـ ٍـق َعظِي ـمٍ ســورة القلــم  4/وكذلــك اكــد الرســول
وآلــه) بقولــه َ
حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) عــى االخــاق بقولــه (صــى اهلل عليــه وآلــه) (إنــا بعثــت
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ألتتــم مــكارم االخــاق)
ويف ضــوء مــا تقــدم ان االســام نظــر اىل االخــاق بجانبــن عــا (القــول والفعــل )
اســتنادا اىل قولــه تعــاىل إِ َّن ا َّل ِذيــن آمنُــوا وع ِم ُلــوا الص َِ
ال ِ
َّــات
ــم َجن ُ
ــات كَان ْ
َّ
َ َ
َ َ
َــت َُل ْ
ِ
ــر َد ْو ِ
س نُــ ُزالً ســورة الكهــف 107 /
ا ْلف ْ
وبنــاء عــى مــا تقــدم ان نظــرة االســام اىل القيــم األخالقيــة نظــرة شــموليه ( لإلنســان
واملجتمــع ) وكذلــك للكــون وهــي مســتمده مــن القــران واحاديــث الرســول حممــد

(صــى اهلل عليــه وآلــه) واهــل بيتــه االطهــار بنظــرة تقديــس والعمــل والعبــادة والرتابــط
بــن ( الفــرد واملجتمــع واملعرفــة ) وهــي مصــدر الترشيــع القــرآين ضمــن الرشيعــة
اإلســامية ( الزبيــدي )2018:

لقــد اكــد الديــن االســامي عــى جمموعــه مــن القيــم األخالقيــة الفاضلــة والتــي هلــا دور
كبــر يف بنــاء ( االنســان واملجتمــع ) انظــر اىل اجلــدول رقــم (  )1يمثــل جمموعــه مــن
القيــم األخالقيــة اإلســامية وهــي

القيم األخالقية اإلسالمية الفاضلة

االخالص هلل تعاىل القوة وااليامن

االستقامة

النصح واملوعظة

التواضع

العدل واملساواة

الوفاء بالعهد

االصالح بني
الناس

قضاء حوائج
الناس

ترك الضن والسوء التعاون
والتكافل

األمانة

حتمل املسؤولية

حسن الكالم

احرتام االديان
والشعائر

الصفح
والتجاوز
عن السيئات

الرمحة بني املؤمنني الصرب
املشاورة يف االمور احلياء
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االعتزاز باللغة

ِ
ِ
ـي إِ َل ْيـ َ
ـن
ـك َوإِ َل ا َّلذيـ َ
1 .1االخــاص هلل تعــاىل-: -:قــال ســبحانه وتعــاىل َ
و َل َقــدْ ُأوحـ َ
ــك و َل َتكُون ِ
ِ
ــك َلئِ ْ َ
ال ِ ِ
ــن َْ
ــن َق ْبلِ َ
يــن ســورة
شك َ
َــن م َ
َّ
ــن َع َم ُل َ َ
ْــت َل َي ْح َب َط َّ
م ْ
اس َ
ــن أ ْ َ
الزمــر )) 65 /

ــن ْاســت َْأ َج ْر َت ا ْل َق ِ
ــر َم ِ
ي
2 .2القــوة وااليــان  -:قــال اهلل ســبحانه وتعــاىلَّ :
ــو ُّ
ان َخ ْ َ
ِ
ــن ســورة القصــص ))26 /
ْالَم ُ

3 .3االســتقامة  -:قــال اهلل ســبحانه وتعــاىل َّ ِ
ــم ْاســ َت َق ُاموا
ان ا َّلذ َ
يــن َقا ُلــوا َر ُّبنَــا اللَُّ ُث َّ
ـروا بِ َْ ِ ِ
َ ِ
ِ َ
ون
ـم تُو َعدُ َ
َت َتنَـز َُّل َع َل ْي ِهـ ُ
النَّــة ا َّلتــي كُن ُتـ ْ
ـم ا َْل َلئ َكـ ُة أ َّل َ َتا ُفــوا َو َل َ ْت َز ُنــوا َوأ ْبـ ُ
ســورة فصلــت 30 /

ِ
4 .4النصــح واملوعظــة -:قــال اهلل ســبحانه وتعــاىل ُ
ـم
ـم ِر َســاالت َر ِّب َو َأ َن ـ ْا َل ُكـ ْ
أ َب ِّل ُغ ُكـ ْ
َاصـ ِ
ن ِ
ـن ســورة االعــراف
ـح َأمـ ٌ
ٌ
و َجــزَاء َســ ِّيئ ٍَة
5 .5الصف��ح والتج��اوز عــن الس��يئات  )-:قــال اهلل ســبحانه وتعــاىل َ
ِ
ِ
ـن ســورة
ـب ال َّظالـ َ
ـح َف َأ ْجـ ُـر ُه َعـ َـى اللَِّ إِ َّن ـ ُه َل ُيـ ُّ
ـن َع َفــا َو َأ ْص َلـ َ
َس ـ ِّي َئ ٌة ِّم ْث ُل َهــا َف َمـ ْ
الشــورى 40 /

ـش ِف األَ ْر ِ
والَ َتْـ ِ
ض َم َرحـ ًا إِ َّنـ َ
ـك َلــن َ ْتـ ِـر َق
6 .6التواضـ�ع -:قــال اهلل ســبحانه وتعــاىل َ
األَ ْر َض َو َلــن َت ْب ُلــغَ ِْ
ال َب َ
َان َســ ٍّي ُئ ُه ِعنْــدَ َر ِّب َ
ــال ُطــوالً* ك ُُّل َذلِ َ
ــك َمك ُْروهــ ًا
ــك ك َ
ســور االرساء 38- 37 /

إل ْح َس ِ
ــر بِا ْل َعــدْ ِل َوا ِ
ــان
7 .7العــدل واملســاواة  -:قــال اهلل ســبحانه وتعــاىل إِ َّن اللَّ َي ْأ ُم ُ
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َــر وا ْلبغ ِ ِ
َوإِيتَــاء ِذي ا ْل ُق ْر َبــى َو َين َْهــى َع ِ
ُــم
ــن ا ْل َف ْح َشــاء َوا ُْلنك ِ َ َ
ُــم َل َع َّلك ْ
ْــي َيع ُظك ْ
ون ســورة النحــل 90 /
َّــر َ
ت ََذك ُ

8 .8قضــاء حوائــج النــاس -:قــال اهلل ســبحانه وتعــاىل َ فبِــا ر ٍ
ـم
ـن اللِّ لِنـ َ
حــة ِّمـ َ
َ َ َْ
ـت َُلـ ْ
ِ
ِ
ـظ ا ْل َق ْلـ ِ
ـت َف ّظ ـ ًا َغلِيـ َ
ـن َح ْولِـ َ
ـك َفا ْعـ ُ
ـم
َو َلـ ْـو كُنـ َ
ـب الَن َف ُّضــو ْا مـ ْ
ـم َو ْاس ـ َتغْف ْر َُلـ ْ
ـف َعن ُْهـ ْ
ِ
ِ
َو َش ِ
ــاو ْر ُه ْم ِف األَ ْم ِ
َــوك َّْل َع َ
ــن فبــا
ــر َفــإِ َذا َعز َْم َ
ــب ا ُْلت ََوكِّل َ
ــى اللِّ إِ َّن اللَّ ُي ُّ
ــت َفت َ
رمحــه مــن ربــك) ســورة ال عمــران 159 /

ِ
يــن َآمنُــوا َل َي ْســخَ ْر
9 .9احــرام االخريــن – :قــال اهلل ســبحانه وتعــاىل َ يــا َأ ُّ َيــا ا َّلذ َ
ِ
ـن
ـم َو َل ن َســاء ِّمــن ن َِّســاء َع َســى َأن َي ُكـ َّ
َقــو ٌم ِّمــن َقـ ْـو ٍم َع َســى َأن َيكُو ُنــوا َخـ ْـر ًا ِّمن ُْهـ ْ
ِ
ـن َو َل َت ْل ِمـزُوا َأن ُف َسـك ُْم َو َل َتنَا َبـزُوا بِ ْالَ ْل َقـ ِ
ـم ا ْل ُف ُسـ ُ
ـوق َب ْعــدَ
ـاب بِ ْئـ َ
َخـ ْـر ًا ِّمن ُْهـ َّ
ـس اال ْسـ ُ
ِْ
ـم ال َّظ ُ
ـب َف ُأ ْو َلئِـ َ
ـون ســورة احلجــرات 11/
ال ِـ َ
اليـ َـا ِن َو َمــن َّل ْ َي ُتـ ْ
ـك ُهـ ُ

ِ
اجتَن ِ ُبــوا
ـن َآمنُــوا ْ
1010تــرك الضــن والســوء -:قــال اهلل ســبحانه وتعــاىل َ يــا َأ ُّ َيــا ا َّلذيـ َ
ِ
ِ
ـن إِ َّن َب ْعـ َ
ب
ـض ال َّظـ ِّ
ـن ال َّظـ ِّ
كَثــر ًا ِّمـ َ
ـم َو َل َ َت َّس ُســوا َو َل َي ْغ َتــب َّب ْع ُض ُكــم َب ْعضـ ًا َأ ُي ُّ
ـن إِ ْثـ ٌ
ِ
ِ ِ
ُــم َأن َي ْ
يــم
َــو ٌ
ــم َأخيــه َم ْيتــ ًا َفك َِر ْهت ُُمــو ُه َوا َّت ُقــوا اللََّ إِ َّن اللََّ ت َّ
اب َّرح ٌ
ــأك َُل َْل َ
َأ َحدُ ك ْ
ســورة احلجــرات 12 /

ـر َوال َّت ْقـ َـوى
1111التعــاون والتكافــل (( -:قــال اهلل ســبحانه وتعــاىل و َت َع َاو ُنــو ْا َعـ َـى ا ْلـ ِّ
ان وا َّت ُقــو ْا اللَّ إِ َّن اللَّ َش ِ
ــى ا ِ
ــديدُ ا ْل ِع َق ِ
َوالَ َت َع َاونُــو ْا َع َ
ــاب ســورة
إل ْثــ ِم َوا ْل ُعــدْ َو ِ َ
املائــدة2 /

1212الوفــاء بالعهد-:قــال اهلل ســبحانه وتعــاىل و َأو ُفــو ْا بِا ْلعه ِ
َان
ــد إِ َّن ا ْل َع ْهــدَ ك َ
َْ
َ ْ
ــؤوالً ســورة االرساء 34 /
َم ْس ُ
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ـون إِ ْخـ َـو ٌة َف َأ ْصلِ ُحوا
1313االصــاح بــن النــاس  .:قــال اهلل ســبحانه وتعــاىل  :إِ َّنـ َـا ا ُْل ْؤ ِم ُنـ َ
ـون ســورة احلجرات 10 /
حـ َ
َبـ ْ َ
ـم ت ُْر َ ُ
ـم َوا َّت ُقــوا اللََّ َل َع َّل ُكـ ْ
ـن َأ َخ َو ْي ُكـ ْ
1414احــرام االديــان والشــعائر  - :قــال اهلل ســبحانه وتعــاىل ُ قو ُلــو ْا َآمنَّــا بِــاللِّ َو َمــا
اق ويع ُقــوب واألس ـب ِ
ِ
ـم َوإِ ْسـ َـا ِع َ
اط َو َمــا
ـح َ َ َ ْ َ َ ْ َ
يل َوإِ ْسـ َ
ُأنـ ِـز َل إِ َل ْينَــا َو َمــا ُأنـ ِـز َل إِ َل إِ ْب َراهيـ َ
ٍ
وت النَّبِيـ َ ِ
ِ
ُ ِ
ـن
ـم الَ ُن َفـ ِّـر ُق َبـ ْ َ
ـم َون َْحـ ُ
ـن َأ َحــد ِّمن ُْهـ ْ
ـون مــن رَّبِّ ِـ ْ
يســى َو َمــا ُأ ِ َ ُّ
وســى َوع َ
وت ُم َ
أ َ
ون ســورة البقــرة 136 /
َلــ ُه ُم ْســلِ ُم َ
1515مصاحبــه االخيــار  -:قــال اهلل ســبحانه وتعــاىل ال َ ِ
ـون بِــاللَِّ َوا ْل َيـ ْـو ِم
تــدُ َق ْومـ ًا ُي ْؤ ِمنُـ َ
ـم َأ ْو
ْال ِخـ ِـر ُيـ َـوا ُّد َ
ـم َأ ْو َأ ْبن ُ
ـن َحــا َّد اللََّ َو َر ُســو َل ُه َو َلـ ْـو كَا ُنــوا آ َب ُ
ون َمـ ْ
ـم َأ ْو إِ ْخ َو َانُـ ْ
َاءهـ ْ
اءهـ ْ
اليــا َن و َأيدَ هــم بِــروحٍ م ْن ـه ويدْ ِخ ُلهــم ج َّنـ ٍ
ِ
ـب ِف ُق ُل ِ
ـر َ ُت ْم ُأ ْو َلئِـ َ
ـات
ُ ْ َ
ـم ْ ِ َ َ َّ ُ
ـك َك َتـ َ
ِّ ُ َ ُ
ُ
وبِـ ُ
َعشـ َ
َ ْتـ ِـري ِمــن َ ْتتِهــا ْالَنــار َخالِ ِديــن فِيهــا ر ِض اللَُّ عنْهــم ور ُضــوا عنْـه ُأو َلئِـ َ ِ
ْب
َ
ـك حـز ُ
َ ُ ْ
َ ُ ْ ََ
َْ ُ
َ َ َ َ
ِ
ـون ســورة املجادلــة 22 /
ـم ا ُْل ْفلِ ُحـ َ
اللَِّ َأ َل إِ َّن حـز َ
ْب اللَِّ ُهـ ُ
ِِ
1616الرمحـ�ة ب�ين املؤمن�ين -:قــال اهلل ســبحانه وتعــاىل ٍ ِ َ .
ـن َأ ِع ـز ٍَّة َعـ َـى
أذ َّلــة َعـ َـى ا ُْل ْؤمنـ َ
ا ْلكَافِ ِريــن ُي ِ
ون ِف َسـبِ ِ
يل اللِّ َوالَ َ َ
ـون َل ْو َمـ َة الئــم َذلِـ َ
ـك َف ْضـ ُـل اللِّ ُي ْؤتِيـ ِـه َمــن
يا ُفـ َ
اهــدُ َ
َ َ
ِ
ِ
ـم ســورة املائــدة 54 /
ـاء َواللُّ َواسـ ٌـع َعليـ ٌ
َي َشـ ُ
ِ
ِ
الص ْ ِ
ــر
يــن َآمنُــو ْا ْاســتَعينُو ْا بِ َّ
1717الصبـر  -: :قــال اهلل ســبحانه وتعــاىل َ يــا َأ ُّ َيــا ا َّلذ َ
ِ
يــن ســورة البقــرة 153
الصابِ ِر َ
ــع َّ
الصــاَة إِ َّن اللَّ َم َ
َو َّ
ِ ِ
ِ ِ
ــي
1818حســن الــكالم -: :قــال اهلل ســبحانه وتعــاىل و ُقــل ِّلع َبــادي َي ُقو ُلــو ْا ا َّلتــي ه َ
إلن َْسـ ِ
َان لِ ِ
ـم إِ َّن َّ
ـن إِ َّن َّ
ـان َعــدُ ّو ًا ُّمبِين ـ ًا ســورة
ان ك َ
الش ـ ْي َط َ
الش ـ ْي َط َ
َأ ْح َسـ ُ
ان َين ـ َز ُغ َب ْين َُهـ ْ
االرساء 53 /
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ِ
الر ُسـ َ
ـول
1919األمانــة  -:قــال اهلل ســبحانه وتعــاىل َ يــا َأ ُّ َيــا ا َّلذيـ َ
ـن َآم ُنــو ْا الَ َ ُتو ُنــو ْا اللَّ َو َّ
ِ
ـون ســورة االنفــال 27 /
ـم َت ْع َل ُمـ َ
ـم َو َأن ُتـ ْ
َو َ ُتو ُنــو ْا َأ َمانَات ُكـ ْ

ِ
ـم َو َر َف ْع َنــا َف ْو َقك ُُم
2020حتمــل املســؤولية  -:قــال اهلل ســبحانه وتعــاىل َ
وإِ ْذ َأ َخ ْذ َنــا مي َثا َق ُكـ ْ
ِ ِ
ٍ
ـون البقــرة 63 /
ـم َت َّت ُقـ َ
ـور ُخـ ُـذو ْا َمــا آ َت ْينَا ُكــم بِ ُقـ َّـوة َوا ْذ ُكـ ُـرو ْا َمــا فيــه َل َع َّل ُكـ ْ
ال ُّطـ َ
و َشـ ِ
ـت
ـاو ْر ُه ْم ِف األَ ْمـ ِـر َف ـإِ َذا َعز َْمـ َ
2121املشــاورة يف االمــور قــال اهلل ســبحانه وتعــاىل َ
ِ
ِ
ـن ال عمــران 159 /
ـب ا ُْلت ََوكِّلـ َ
َف َتـ َـوك َّْل َعـ َـى اللِّ إِ َّن اللَّ ُيـ ُّ
2222احليــاء  -:قــال اهلل ســبحانه وتعــاىل َ  :فجاء ْتـه إِحدَ ُاهــا َتـ ِ
ـت
ـي َعـ َـى ْاســتِ ْح َياء َقا َلـ ْ
َ ُ ْ َ ْ
ِ
ـص َقـ َ
إِ َّن َأ ِب َيدْ ُعـ َ
ـوك لِ َي ْج ِز َيـ َ
ـال
ـك َأ ْجـ َـر َمــا َسـ َق ْي َ
ـص َع َل ْيــه ا ْل َق َصـ َ
ت َلنَــا َف َلـ َّـا َجــاء ُه َو َقـ َّ
ِ
ِ
َل َ َتـ ْ
ـن ســورة القصــص 25/
ـن ا ْل َقـ ْـو ِم ال َّظالـ َ
ـف ن ََجـ ْـو َت مـ َ

ِ
ِ
ِ
ـن َت َبـ َّـوؤُ وا الــدَّ َار َو ْ ِ
ـم
وا َّلذيـ َ
2323االيثــار  -:قــال اهلل ســبحانه وتعــاىل َ
اليـ َـا َن مــن َق ْبل ِهـ ْ
ون ِف صدُ ِ ِ
ون َعـ َـى
اجـ ًة مَِّّــا ُأو ُتــوا َو ُي ْؤثِـ ُـر َ
ُيِ ُّبـ َ
ـم َح َ
ـم َو َل َيِــدُ َ ُ
ـن َه َ
ـون َمـ ْ
ورهـ ْ
اجـ َـر إِ َل ْي ِهـ ْ
اصـ ٌة َو َمــن ُيـ َ
ـح َن ْف ِسـ ِـه َف ُأ ْو َلئِـ َ
ـون
ـم ا ُْل ْفلِ ُحـ َ
َأن ُف ِسـ ِـه ْم َو َلـ ْـو ك َ
ـوق ُشـ َّ
ـم َخ َص َ
ـك ُهـ ُ
َان ِبِـ ْ
ســوره احلــر 9 /

ـون ال َّط َعــا َم
و ُي ْط ِع ُمـ َ
2424العطــف عــى اليتامــى والفقــراء  -:قــال اهلل ســبحانه وتعــاىل َ
ِ
عـ َـى حبـ ِـه ِمســكِين ًا ويتِي ـ ًا و َأ ِســر ًا * إِ َّنــا ُن ْط ِعم ُكـ ِ ِ
ـم َج ـزَاء
َ
ـم ل َو ْجــه اللَِّ َل ن ُِريــدُ من ُكـ ْ
ُ ْ
ََ
َ ُ ِّ ْ
َ
َان
ون َعـ َـى َأن ُف ِسـ ِـه ْم َو َلـ ْـو ك َ
و ُي ْؤثِـ ُـر َ
َو َل ُشكُور ًااالنســان  9-8وقولــه تعــاىل ايضــا َ
اصـ ٌة َو َمــن ُيـ َ
ـح َن ْف ِسـ ِـه َف ُأ ْو َلئِـ َ
ـون احلــر ، 9
ـم ا ُْل ْفلِ ُحـ َ
ـوق ُشـ َّ
ـم َخ َص َ
ـك ُهـ ُ
ِبِـ ْ

ُــم
2525االعتــزاز بالعروبــة واالســام  - :قــال تعــاىل إِنَّــا َأن َز ْلنَــا ُه ُق ْرآنــ ًا َع َربِ ّيــ ًا َّل َع َّلك ْ
َت ْع ِق ُل َ
ــون يوســف  ( 2/االســدي وحيــى )2012
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دور القيم األخالقية اإلسالمية الفاضلة يف البناء العقائدي أو الفكري
لإلنسان من خالل:
اوال -:دور القيم األخالقية اإلسالمية الفاضلة يف بناء االنسان
1.1مــن املعلــوم ان الفلســفة اإلســامية تنظــر اىل اإلنســان بانــه افضــل مــا يف الكــون
الــذي يشــمل العنــارص واملوجــودات واملخلوقــات  .وقــد جيملــه مــن اخلصائــص

عــى بقيــه املخلوقــات .فقــد خلقــه اهلل ســبحانه وتعــاىل وزوده باالســتعدادات
والقــدرات لكســب املعــارف واملهــارات ألجــل القيــام بالعمليــات العقليــة املتعــددة ،
وبذلــك وضــع األســاء واملصطلحــات لبــكل مــا موجــود يف الطبيعــة وقــد اســتخلف

يف االرض ألجــل ان يعمرهــا  ،وكذلــك محلــه املســؤولية املحافظــة  .اســتنادا اىل قولــه
تعــاىل و َل َقــدْ كَرمنَــا بنِــي آدم وح ْلنَاهــم ِف ا ْلــر وا ْلبحـ ِـر ور َز ْقنَاهــم مــن ال َّطيبـ ِ
ـات
َّ ْ َ
َ
ُ ِّ َ ِّ َ
ََ َ ََ ُ ْ
َ ِّ َ َ ْ َ َ
ـم َعـ َـى كَثِـ ٍ
ـن َخ َل ْقنَــا َت ْف ِضي ـاً ســورة االرساء ) 70 /
ـر مَِّّـ ْ
َو َف َّض ْلن ُ
َاهـ ْ
لذلــك نقــول ان الفلســفة اإلســامية نظــرة اىل االنســان نظــرة متكاملــة لألبعــاد الثالث
( اجلســم  +العقــل  +الــروح ) اذا جعــل فيمهــا االنســجام يف تكويــن الشــخصية
املتكاملــة واي انحــراف يف ه1ذه اجلــواين لنــي ينشــا الــرر بعــى الفــرد نفســه بــل

عــى املجتمــع ( الزبيــدي )2018 :

وبذللــك تســاهم يف بنــاء االنســان العابــد  .املجاهــد  .العامــل بكتــاب اهلل ســبحانه
وتعــاىل مــا يريــده وماينهــاه اهلل تبــارك وتعــاىل -:

2 .2االنســان العابــد  -:مــن املعلــوم ان هــذا الكــون والعــامل شــهد هلل ســبحانه وتعــاىل

بالعبــادة والوحدانيــة والربوبيــة  .ويقــرر القــران هــذا املبــدأ يف العبــادة والتســبيح
ـس إِ َّل لِ َي ْع ُبــدُ ِ
ـت ِْ
ـن َو ْ ِ
ون
و َمــا َخ َل ْقـ ُ
النـ َ
الـ َّ
والصــاة  .اســتنادا اىل قولــه تعــاىل َ
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ســورة الذاريــات . 56/لذلــك ان االنســان فطــر عــى التوحيــد وكــون عــى
ِ
ـك لِلدِّ يـ ِ
ـم َو ْج َهـ َ
ـن َحنِيف ـ ًا فِ ْطـ َـر َة اللَِّ
االجتــاه الربــاين اســتناد إىل اىل قولــه تعــاىل َ ف َأقـ ْ
ِ
ِ
ـن َأ ْك َثـ َـر النَّـ ِ
ـاس َع َل ْي َهــا َل َت ْب ِديـ َـل َِل ْلـ ِـق اللَِّ َذلِـ َ
ـاس
ا َّلتــي َف َطـ َـر النَّـ َ
ـم َو َلكـ َّ
ـك الدِّ يـ ُ
ـن ا ْل َق ِّيـ ُ

ـون ســورة الــروم 30/
َل َي ْع َل ُمـ َ

وكذلــك روي عــن االمــام جعفــر الصــادق ( عليــه الســام ) مــا معنــى هــذه اآليــة
 .فقــال ( عليــه الســام ) ( فطرهــم عــى التوحيــد ) اي (  :كل مولــود يولــد عــى
الفطــرة ) اي ((يعنــي عــى املعرفــة بــان اهلل اهلل خلقــه )

وبذلــك ان تتحــدث املناهــج اإلســامية عــن (( تنشــئه االنســان  /الطفــل)) عــى
الفطــرة وعــى معرفــه اهلل مــن خــال النظــر والتفكــر واالســتغراب ملــا يشــاهد يف
الكــون مــن عالمــات  .الســاء  .التفكــر  .االشــجار  .البحــار  .احليوانــات  ....الــخ
وان التــق رب اىل اهلل ســبحانه وتعــاىل مــن خــال ( غــرس القيــم األخالقيــة الفاضلــة

التــي اكــد عليهــا القــران الكريــم واهــل بيتــه االطهــار ( عليهــم الســام )

3.3اإلنســان العامــل والواعــي -:مــن املعلــوم ان االنســان هــو كائــن حــي عاقــل ومفكــر

يــدرك االشــياء بوعــي ويكتســب العلــوم واملعــارف مــن خــال ادراكــه للعــامل الــذي

حييــط بــه ويأملــه يف الكــون والوجــود  .ويف ضــوء مــا تقــدم يكتســب االنســان هــذه
املعلومــات مــن خــال العلــم واملعرفــة باســتخدام العقــل واكتشــاف القوانــن
العلميــة واالســام  .فقــد اكــد االســام عــى طلــب العلــم واعتــره فريضــه مــن

الفرائــض اإلســامية الواجبــة .اســتنادا اىل قــول الرســول حممــد (صــى اهلل عليــه

وآلــه) ( طلــب العلــم فريضــه عــى كل مســلم ) ( اخلاقــاين ) 2011:

وبذلــك تكســب هــذه املعلومــات مــن خــال غــرس قيــم حــب العلــم والطلــب
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والعمــل بموجبهــا ....
وتأسيســا عــى مــا تقــدم اكــد االهــداف الرتبويــة يف العــراق عــى بنــاء الشــخصية
االنســان وتطويرهــا بجوانبهــا الشــاملة ( اجلســمية  +العقليــة  +الروحيــة  +االجتامعيــة

) لينشــا مواطــن صالــح يؤمــن بــاهلل واملثــل اإلنســانية ويــدرك رســالته الوطنيــة فضــا
اكســابه ادوات املعرفــة األساســية الثقافيــة العربيــة اإلســامية مؤكــد نحــو جوانــب

الشــخصية وهــي-:

بناء االنسان بشكل متكامل يف نظر االسالم :
انظر اىل املخطط رقم ( ) 2يمثل بناء شخصية االنسان املتكاملة .
بناء شخصية االنسان المتكامله في نظر االسالم

بناء اجلسم
()1

بناء العقل
()2

بناء الروح
()3

البناء االجتامعي
()4

1.1بنــاء اجلســم :ومــن املعلــوم ان بنــاء االنســاء يف ضــوء نظــرة االســام يبنــى
بشــكل وحــدة متكاملــة  .فقــد دعــا االســام اىل اعطــاء اجلســم حقــه يف الطعــام .
الــراب  .العــاج  .اللبــاس  .الســكن  .اجلنــس  .واعتربهــا رضورة للحيــاة  .وبذلــك
وجــب عــى املناهــج اإلســامية الرتكيــز عــى غــرس مفاهيــم  0العنايــة باجلســد

واجلســم  .ويف تنــاول األطعمــة واألرشبــة وممارســه الرياضــة ونظافــة اجلســد  .ونظافــة

اللبــاس  .والبيــت واملحلــة  .واإلفاضــة يف املالبــس والزينــة اســتنادا اىل قولــه تعــاىل
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ـك ُن َفصـ ُـل اآليـ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ُ قـ ْـل ِهــي لِ َّل ِذيــن آم ُنــو ْا ِف َْ ِ
ـات
ال َيــاة الدُّ ْن َيــا َخال َصـ ًة َيـ ْـو َم ا ْلق َي َامــة ك ََذلـ َ ِّ
َ
َ َ
ـون ســورة االعــراف32/
لِ َقـ ْـو ٍم َي ْع َل ُمـ َ
وبذلــك اكــد االســام عــى التــوزان يف الســلوك واحــرام احلقــوق املاديــة للجســد

واالهتــام بشــؤون احليــاه والعمــل  .وكذلــك حــرم الــرر باجلســم  .اســتنادا اىل قولــه
ِ
تعــاىل ُ قـ ْـل إِ َّنــا حــرم رب ا ْل َفو ِ
ـي بِ َغـ ْ ِ
ـن َوا ِ
احـ َ
ـر
ـش َمــا َظ َهـ َـر من َْهــا َو َمــا َب َطـ َ
َ َ َّ َ َ ِّ َ َ
ـم َوا ْل َب ْغـ َ
إل ْثـ َ
الـ ِّـق َو َأن ت ْ ِ
َْ
ـون
ُش ُكــو ْا بِــاللِّ َمــا َل ْ ُينَ ـز ِّْل بِـ ِـه ُس ـ ْل َطان ًا َو َأن َت ُقو ُلــو ْا َعـ َـى اللِّ َمــا الَ َت ْع َل ُمـ َ
ويف تنــاول املحرمــات وممارســات العــادات الســيئة للجســم خوفــا مــن ســقوط اجلســم
يف االمــراض ومنهــا ( التدخــن  .ورشب املســكرات )

2.2بنــاء العقــل  -:مــن املعلــوم ان االســام ينظــر اىل بنــاء العقــل وتنميتــه مــن خــال
تنميــه قــدره التأمــل والنظــر والتفكــر  .فهــو يدعــوه اىل النظــر اىل الطبيعــة والكــون
والنفــس وتأملهــا واســتبطاهنا  .فهــو يؤكد لــدور املناهج اإلســامية بتنميــة قدرات

التخيــل والتصــور بــا ابدعــه القــران الكريــم يف مشــاهده الصــور الغيبيــة عــن (

الغيــب والقيامــة ) وكذلــك تقويــه الذاكــرة والتذكــر مــن خــال حفــظ القــران
الكريــم واســتيعاب معانيــه ومفاهيمــه اســتنادا اىل قولــه تعــاىل ِ
وف ْالَ ْر ِ
ـات
ض آ َيـ ٌ
ِ
ِِ
ــن * َو ِف َأن ُف ِســك ُْم َأ َف َ
ون
ُــم َو َمــا تُو َعــدُ َ
ــر َ
ِّل ْل ُموقن َ
الس َــاء ِر ْز ُقك ْ
ون* َو ِف َّ
ــا ُت ْب ُ
ســورة الذاريــات ) 22/21/20
3.3بنــاء الــروح  :ومــن املعلــوم ان االســام ينظــر اىل الــروح والقيــم الروحيــة بمنظــر

التقديــس فهــي تســاهم يف بنــاء االنســان بشــكل متكامــل واســتنادا اىل قولــه تعــاىل:
ون ِف صدُ ِ ِ
ون َعـ َـى
اجـ ًة مَِّّــا ُأو ُتــوا َو ُي ْؤثِـ ُـر َ
حيِ ُّبـ َ
ـم َح َ
ـم َو َل َيِــدُ َ ُ
ـن َه َ
ـون َمـ ْ
ورهـ ْ
اجـ َـر إِ َل ْي ِهـ ْ
اص ـ ٌة َو َمــن ُيـ َ
ـح َن ْف ِسـ ِـه َف ُأ ْو َلئِـ َ
ـون
ـم ا ُْل ْفلِ ُحـ َ
َأن ُف ِسـ ِـه ْم َو َلـ ْـو ك َ
ـوق ُشـ َّ
ـم َخ َص َ
ـك ُهـ ُ
َان ِبِـ ْ
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ــى حب ِ
ــه ِم ْســكِين ًا
و ُي ْط ِع ُم َ
ــون ال َّط َعــا َم َع َ ُ ِّ
ســورة احلــر  9/وكذلــك قولــه تعــاىل َ
ِ
ويتِيـ ًا و َأ ِســر ًا * إِ َّنــا ُن ْط ِعم ُكـ ِ ِ
ـم َجـزَاء َو َل ُشـكُور ًا ســورة
ََ َ
ـم ل َو ْجــه اللَِّ َل ن ُِريــدُ من ُكـ ْ
ُ ْ
َ
االنســان  9/8/ان هــذه القيــم الروحيــة هــي الــت جتعــل االنســان يشــعر بالراحــة
النفســية مــن خــال تقديــم اخلدمــة لإلنســان االخــر  ،وبذلــك فهــي تســاهم يف بنــاء

املجتمــع االســامي ومتاســكه

4.4البنــاء االجتامعــي  -:مــن املعلــوم ان االســم ينظــر ان بنــاء االنســان اجتامعــي وفــق
القيــم االجتامعيــة املرتبطــة بإقامــة العالقــات االجتامعيــة الســوية بــن البــر وبذلــك
اكــد االســام عــى املناهــج اإلســامية عــى ترســيخ مفهــوم (التعــاون  .االنســجام.
التكامــل يف األنظمــة اإلســامية يف اطــار ســيايس  ،اجتامعــي  ،اقتصــادي  .اخالقــي
مثــل تعزيــز القيــم األخالقيــة الفاضلــة ( العدالــة االجتامعيــة  .احلريــة  .املســاواة .

ومبــادى شــورى  ...الــخ

وبنــاء عــى مــا تقــدم ان بنــاء االنســان او النفس البرشيــة يف ضوء الرشيعة اإلســامية

الســوية كلهــا تســاهم يف هتذيــب النفــس اإلنســانية مــن الرذائــل واالفعــال القبيحــة ممــا

تســاهم يف بنــاء انســان مســتقيام يف عملــه وفعلــه وبذلــك تتكامــل احليــاه الدنيويــة وعليــه
يصبــح ســلوك االنســان مســاير ملــا يريــده اهلل ســبحانه وتعــاىل للنفــس البرشيــة وهــي

( االســتقامة ) وكذلــك اهــل البيــت ( عليهــم الســام ) يف بنــاء النفــس البرشيــة ومــن
هنــا يــأيت دور املناهــج يف ترســيخ القيــم األخالقيــة الفاضلــة يف بنــاء االنســان مســتقبال

(اخلاقــاين ) 2011:

ثانيا -:دور القيم األخالقية اإلسالمية الفاضلة يف بناء املجتمع االسالمي املوحد-:
مــن الواضــح ان االســام ينظــر اىل املجتمــع بانــه صاحــب رســالة ودعــوة اىل الداخــل
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واخلــارج  ،فهــو جمتمــع متميــز لــه خصائــص ومميــزات متيزيــه عــن بقيــة املجتمعــات
وك ََذلِـ َ
ـم
االنســانية  ،فهــو جمتمــع القــدوة او املجتمــع الوســط وقولــه تعــاىل َ
ـك َج َع ْلنَا ُكـ ْ
ُأ َّمـ ًة َو َســط ًا ِّل َتكُو ُنــو ْا ُشـ َـهدَ اء َعـ َـى النَّـ ِ
الر ُسـ ُ
ـول َع َل ْيك ُْم َشـ ِـهيد ًا ســورة البقرة
ـاس َو َي ُكـ َ
ـون َّ

اية)143

ويف ضوء ما تقدم  ،ان املجتمع االسالمي يتميز بعدة خصائص -:
 أجمتمــع يوحــد اهلل وطاعــة الرســول حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) وقولــه تعــاىلِ
ِ
ِ
ِ
َ
الر ُسـ َ
ـم ســورة
ياأ ُّ َيــا ا َّلذيـ َ
ـول َو ُأ ْو ِل األَ ْمـ ِـر من ُكـ ْ
ـن َآمنُــو ْا َأطي ُعــو ْا اللَّ َو َأطي ُعــو ْا َّ
النســاء ايــة 59 /
 بيقــدس الديــن والقيــم االخالقيــة  ،اي االيــان بــاهلل ومالئكتــه وكتبــة ورســلهواليــوم االخــر والقضــاء والقــدر

 جحيــرم العلــم ويقــوم عــى طلــب العلــم ويعــد طلــب العلــم فريضــة عــى كل مســلمومســلمة  ،حيــث ان العلــم هــو الطريــق املوصــل اىل اهلل واىل اهلدايــة ليكــون اهــا

خلالفــة اهلل يف ارضــه

 ديواكب التغيري والتطور واملستمرين يف احلياة ه يقــدر العمــل واملــال وجيعــل املــال وظيفيــة اجتامعيــة ،وان املــال مــال اهلل  ،وانالبــر يســتخلفون فيــه ،لــذا جيــب مراعــاة مصــادر الكســب ومصــادر االنفــاق
واخــراج الــزكاة وتأديــة حقــوق الفقــراء والتكافــل بــن افــراد املجتمــع واســتغالل

كل مصــادر الثــروات يف صالــح االســام واملســلمني

 -ونظــام اجتامعــي يقــوم عــى العــدل واملســاواة بــن االفــراد بــدون تفرقــة اي بعيــد
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عــن اجلنــس واللــون واملراكــز االجتامعــي
 زحيــرم العالقــات الدوليــة التــي اساســها احــرام حقــوق االنســان وعــدم العــدوانوالتأكيــد عــى التعــاون يف كل خــر  ،مــع رفــض الذلــة يف النفــس او التفريــط يف

احلقــوق ( الزبيــدي ) 2018 -:

ويف ضــوء مــا تقــدم تســاهم القيــم األخالقيــة اإلســامية الفاضلــة يف نــاء املجتمــع

االســامي املوحــد ومــن املعلــوم ان رســاله االســام لبنــاء املجتمــع االســامي  .تكمــن

بالقضــاء عــى الظلــم والطغيــان وعبــاده االصنــام واالوثــان  .واالخــاص يف عبــاده اهلل
وحــده  .وااليــان برســاله حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) النقــاض البرشيــة  .والصــاة

بخشــوع تقربــا هلل جــل ثنائــه  .واعطــاء الــزكاة للفقــراء واملحرومــن واملحتاجــن برغبــه

قلبيــه ونفــس راضيــه وحجــج بيــت اهلل احلــرام للقــادر  .واصــاح شــؤون النــاس
والنهــوض بالبــاد اإلســامية مــن خــال القضــاء عــى اجلهــل والفقــر واملــرض
والظلــم االجتامعــي والقضــاء عــى التنــازع والــراع واخلالفــات الطائفيــة وجعــل

املصلحــة العامــة فــوق املصلحــة الشــخصية .

وبنــاء عــى مــا تقــدم تلعــب القيــم األخالقيــة الفاضلــة يف بنــاء املجتمــع املوحــد

مــن خــال ترســيخ القيــم األخالقيــة الفاضلــة و العمــل بموجبهــا وهــي ( العدالــة
االجتامعيــة  .احلريــة  .االخــاء واملســاواة  .التعــاون  .االحتــاد  .حتســن احــوال الفقــراء
والعطــف عــى الضعفــاء مــن الرجــال والنســاء ومعاجلــه املــرىض  .وحســن ومعاملتهــم.
وكذلــك بــر الوالديــن  ،وصلــه الرحــم  .والعطف عــى اليتامــى  ،ومراعاه حقــوق اجلار.
واالحســان اىل املحرومــن  .وااليثــار والصــدق يف القــول واداء األمانــة واالخــاص

يف القــول والعمــل والدفــاع عــن املظلــوم والعفــو والصفــح والتســامح عنــد املقــدرة
والوقــوف بجانــب احلــق والوفــاء بالعهــد والوعــد  .وكذلــك حــرم االســام ( القــر .
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الزنــى  ،ورشب اخلمــر ولعــب امليــر والقــار  .والتعامــل بالربــا  .الرسقــة  .واكل مــال
اليتامــى واالعتــداء عــى الضعفــاء  ...الــخ ( االبــرايش ) 1974 :

ويف ضــوء مــا تقــدم ان رســاله االســام يف بنــاء املجتمــع االســامي املوحــد كلهــا
تســاهم يف تنظيــم املجتمــع اجتامعيــا مصبــوغ بصبغــه اإلســامية وهــي ِ
ص ْبغَــ َة اللِّ
ِ
ومــن َأحسـ ِ
ـدون ســورة .البقــرة ) 138/بحيــث يصبــح
ـن َلـ ُه َعابِـ َ
ـن اللِّ ص ْب َغـ ًة َون َْحـ ُ
ـن مـ َ
ََ ْ ْ َ ُ
النظــام االســامي نظــام متكامــل شــامل ( ســيايس و اقتصــادي  .اجتامعــي  .قانــوين .

عســكري  .عســكري  .ترفيهــي  ،تربــوي  .قائــم عــى القيــم األخالقيــة الفاضلــة  .انظــر
اىل بنــاء املجتمــع االســامي املوحــد .
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احملور الثاني
سرية امري املؤمنني االمام علي ابن ابي طالب (عليه السالم)
مــن املعلــوم ان ســرة امــر املؤمنــن االمــام عــي ابــن ايب طالــب (عليــه الســام)

كانــت ســرة االنســان الكامــل واملثــال احلقيقــي مل يغنيــه يومــا كثــره منارصيــه ومل يفقــره
قلتهــم  .وهــو يقــول ذلــك (ال تزيــدين كثــره النــاس حــويل عــزة وال تفرقهــم عنــي

وحشــه)

ويف ضــوء مــا تقــدم كان االمــام ( عليــه الســام ) مثــاال للشــجاعة يف كل بــاب مــن

أبــواب احليــاه  .فقــد كانــت لــه معــاين انســانيه  .فهــو العطــوف مــع الفقــراء واملســاكني

 .وقويــا صلبــا قاهــرا مــع املتجربيــن الظاملــن وبنــاء عــى مــا تقــدم نقتبــس مــن ســرته
العظيمــة القيــم األخالقيــة الفاضلــة يف ينــاء األنســان واملجتمــع وهــي-:

اوال -:ايامنــه  -:مــن املعلــوم ان االمــام ( عليــه الســام ) هــو اول املؤمنــن  .اي اول مــن
امــن برســول اهلل بعــد خدجيــه الكــرى ( عليهــا الســام ) ومل يســجد لصنــم ومل يــأت

بمجــرم ومل يدنــس اذا امــن وصــى قبــل البلــوغ  .لــذا يقــال لــه ( وحــده – كــرم اهلل
وجهــه )  .لــذا نقــول ان حقيقيــه االيــان يمكــن قياســها بالباطــن وحقيقيــه االمــام

( عليــه الســام ) انــه نــور مــن نــور حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) وحممــد خلــق مــن
نــوره  .كــا روي عــن جابــر بــن عبــد اهلل االنصــاري  :قــال ( ســالت رســول اهلل
(صــى اهلل عليــه وآلــه) عــن ميــاد عــي ابــن ايب طالــب فقــال  :ســألتني عــن خــر

مولــود ولــد يف شــبيه املســيح  .ان اهلل تبــارك وتعــاىل خلــق عليــا مــن نــوري وخلقنــي
مــن نــوره  .وكالنــا مــن نــور واحــد  .ثــم ان اهلل (عــز وجــل) نقــل صلبنــا ادم يف
اصــاب طاهــره اىل ارحــام زكيــه  .فــا نقلــت مــن صلــب اال ونقــل عــي معــي  .فلــم
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نــزل كذلــك حتــى اســرد عنــي خــر رحــم وهــي ( امنــه واســتوع عليــا خــر رحــم
وهــي ( فاطمــة بنــت اســد )

ثانيــا -:زهــده  - :مــن املعلــوم ان االمــام ( عليــه الســام ) كان زاهــدا يف احليــاة فهــو

الصــادق املؤمــن بفنــاء هــذه الدنيــا وزواهلــا  .املؤمــن بــاهلل تعــاىل  .فقــد يأخــذ مــن الدنيــا

مــا يقيــم بــه اوده حتــى ال يطــول وقوتــه بــن يــدي اهلل ( عــز وجــل ) يــوم يعــرض النــاس

للحســاب  .انــه الزاهــد املواســية ألخيــه االنســان .

ويف ضــوء مــا تقــدم كانــت حياتــه بمثابــه الزاهــد اذا كان يعيــش مــع اوالده ( عليهــم

الســام ) يف بيــت متواضــع  .وكان يــأكل الشــعري ويطحنــه لنفســه  .ويــأكل اخلــر اليابس
الــذي يكــره عــى ركبتــه  .وكان اذا ارعــده الــرد واشــتد عليــه الصقيــع ال يتخــذ لــه

عــدة مــن دثــار بقيــه اذى الــرد  .بــل يكتفــي بــار رق مــن لبــاس الصيــف

ويف بنــاءا عــى مــا تقــدم زهــد امــر املؤمنــن عــي ابــن ايب طالــب (عليــه الســام)

وترفــع عــن الدينــا وشــهواهتا وهــو القائــل ( :تزوجــت فاطمــة (عليهــا الســام) ومــا كان

يل فــراش  .وصدقتنــي اليــوم لــو قســمت عــى بنــي هاشــم لوســعتهم ) وبذلــك نقــول ان
الزهــد عنــد االمــام (عليــه الســام) مفروضــة باألخــاق الفاضلــة  .وهــو يقــول ( عليــه

الســام ) ( ان مــن اعــوان االخــاق عــى الديــن الزاهــد يف الدنيــا)

ثالثــا -:شــجاعته  -:مــن املعلــوم ان شــجاعته ادهشــت الباحثــن عــى وصفهــا

فقــد احتــاروا امــام عظمــة هــذا االمــام  .فــأي جانــب يتحدثــون عنــه  ،فهــو املقــدم عــى
االقــران .ويف ضــوء مــا تقــدم ان شــجاعة االمــام (عليــه الســام) نابعــه مــن ايامنــه بــاهلل

(عزوجــل) وبرســاله اخيــه حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) فــكان طيلــة حياتــه الرشيفــة
درعــا حاميــا لإلســام واملســلمني ومل يرفــع ســيفه اال مــن اجــل احقــاق احلــق ورفــع
االذى عــن املســلمني ألجــل تثبيــت الرســالة اإلســامية واعــاء كلمــه احلــق والتضحيــة
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مــن اجــل الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه) فهــو الــذي يقــدم نفســه فــداء للرســالة
اإلســامية حينــا بــات ليــا يف مــكان الرســول حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) يف فراشــه
حرصــا عــى ســامته مــن االغتيــال مــن قبــل االعــداء اعــداء االســام

رابعــا -:عدلــه  -:مــن املعلــوم ان االنبيــاء واالوصيــاء هــم ميــزان العدالــة اإلهليــة.

وهــم نســمه العــدل يف هــذا الكــون  .واملثــال لــكل طالــب يســعى التحــي بالكامليــات

اإلنســانية  .ويف ضــوء مــا تقــدم كان االمــام (عليــه الســام) وهــو وصيــه رســول اهلل

وخاتــم االوصيــاء ويص الرســول حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) يف العــدل واقامتــه يف
الرعيــة وابعــاد الظلــم واجلــور  .فقــد كان االمــام ( عليــه الســام) اعــدل النــاس بعــد
الرســول حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) فقــد كان النــاس امــه سواســيه ال ميــزه لقــوي عــى
ضعيــف او الغنــي عــى الفقــر ويعامــل القريــب منــه بنفــس معاملــه البعيــد وال فــرق

بــن عــريب او اعجمــي اال بالتقــوى  .وبذلــك ينظــر االمــام ( عليــه الســام ) عــى انــه
دواء شــاف ألخطــر االفــاق االجتامعيــة التــي تــؤدي باملجتمــع اىل التفــكك واالنحــال
ثــم ســياده الظلــم واجلــور  .وبذلــك عندمــا الــت اليــه اخلالفــة اليــه ( عليــه الســام )
اقــام العــدل وهــو ميــزان احلكــم بــن النــاس  .وكان دائــرة العــدل لديــه واســعه تشــمل

النــاس مجيعــا بغــض النظــر عــن املعتقــد  .اللــون  .اجلنــس  .لذلــك اصبــح عدلــه يشــمل
جوانــب احليــاه  ،وهــو القائــل  ( :ان اهلل فــرض عــى ائمــه العــدل ان يقــدروا انفســهم
بضعفــه النــاس كيــا يبتــغ بالفقــر فقــره )

خامســا -:مؤاســاته للفقــراء  -:مــن املعلــوم ان االمــام (عليــه الســام) فقــد كان

اســوة للفقــراء يعيــش عيشــهم ويــأكل اكلهــم ويلبــس ملبســهم ويتواضــع هلــم حتــى
اصبــح (عليــه الســام) ســند مــن ألســند لــه  .ويف ضــوء مــا تقــدم انــه ســند اصيــل يســتند

اىل معرفتــه بخلــق اهلل تبــارك وتعــاىل وهــو يعلــم ان اهلل ســبحانه وتعــاىل خلــق النــاس
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مجيعــا وهــم متســاوون امامــه ألغنــي وال فقــر وال ضعيــف وال قــوي وألســيد وال عبــد

 .وذلــك اســتنادا اىل خطبتــه ( عليــه الســام )( اهيــا النــاس ان ادم مل يلــد عبــدا وال امــه
 .وان النــاس كلهــم احــرار ولكــن اهلل خــول بعضكــم بعضــا  .فمــن كان لــه بــا فصــر

يف اخلــر فــا يمــن عــى اهلل تعــاىل  .اال وقــد حــر شــى ء .ونحــن مســؤولون فيــه بــن
االســود واالمحــر ) .وبنــاءا عــى مــا تقــدم كان االمــام ( عليــه الســام ) طيلــة حياتــه

الرشيفــة متبعــا ســنه االنبيــاء والصاحلــن يف مواســاهتم للفقــراء

سادســا -:علمــه  -:مــن املعلــوم ان االمــام (عليــه الســام) كان عــى علــم كبــر.

ومنبــع علمــه يفيــض بــا اصفــه واعذبــه منــه  .فهــو علــم الكتــاب  .وعلمــه علــم رســول

اهلل حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) وكيــف ال؟ وهــو بــاب علــم رســول اهلل (صــى اهلل عليــه

وآلــه) اذا قــال الرســول حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) ( انــا مدينــه العلــم وعــي باهبــا .
فمــن اراد العلــم فليــات البــاب ) وهــو معــدن علمــه واصلــه وهــو خــازن العلــم وحاويــه

 .ويف ضــوء مــا تقــدم ان االمــام ( عليــه الســام ) كان مثــال العــامل العامــل الــذي ألتأخــذ
يف اهلل لومــه الئــم  .وكانــت حياتــه جتســيدا حقيقيــا ومثــاال ماديــا عــى ســعه علمــه فلــم
يصــدر منــه قــوال او عمــا اال وارتكــز علمــه عــى علــم ثاقــب ونبــع صــايف  .وبنــاء عــى

مــا تقــدم فقــد تعجــب الكثــر مــن الباحثــن مــن علمــه وحكمتــه وكذلــك اكــد االمــام

(عليــه الســام ) عــى امهيــه العــامل يف املجتمــع االســامي  .وقــال االمــام ( عليه الســام)
(اذا مــات املؤمــن العــامل ثلــم يف االســام ثلمــه ال ســدها يشء اىل يــوم القيامــة) ومــن هنــا

يؤكــد االمــام (عليــه الســام) عــى مكانــه العــامل املؤمــن مثــل مشــعل النــور الــذي ينــر

الطريــق لألخريــن ضــد القــوى الظــام والــر  .فالعــامل هــو الــذي هيتــم بأحــوال النــاس
واالمــم وهــو يفيــض بجوارحــه وقلبــه مقرنــه بالعلــم والعمــل

ســابعا -:صدقــه  :ومــن املعلــوم ان االمــام ( عليــه الســام ) يف جوهــر مجيــع
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االنبيــاء والصاحلــن يف صفاهتــم وانــه الــوارث احلقيقــي لصفاهتــم وأخالقهــم يف
اخلصــال واملــكارم  .فقــد جســد االمــام ( عليــه الســام ) معــاين اخلــر واهــم مــا امتــاز

بــه ( عليــه الســام ) الصــدق  .فقــد كانــت نفســه املــرآه التــي تعكــس كــال الصــدق يف

جمــاالت احليــاه  .وقــد وصفــه الرســول حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) ( انــت احســنهم

خلقــا واصدقهــم لســانا )  ،ويقــول االمــام ( عليــه الســام ) عــن الصــدق (الصــدق امانــه
اللســان وحليــه االيــان)) (اخليــال )2014 :

وصايا امري املؤمنني االمام علي ابن ابي طالب (عليه السالم) يف بناء االنسان
واجملتمع االسالمي املوحد:
لقــد اخــص النبــي حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) االمــام عــي ابــن ايب طالــب ( عليــه

الســام ) وهــو ويص رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) واالمــام الــذي فــرض اهلل طاعته

عــى املســلمني مجيعــا  ،فقــد ادبــه رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) فــكان بــكل مــا
يملــك مــن الصفــات املعنويــة والنفســية واجلســدية قــادرا عــى ايصــال االنســان وقيادتــه

اىل كاملــه وســعادته  ،اي لقــد احــاط االمــام امــر املؤمنــن عــي بنــي ايب طالــب (عليــه
الســام) بعلــم رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) وعلــم رســول اهلل مــن اهلل تعــاىل ،

وليــس عــن طريــق الوحــي واالكتســاب والتحصيــل  ،بــل مــن عنــد اهلل وهــو الجمــال
ر ِّب ِز ْد ِن
للباطــل ان يدخــل بــل هــو احلــق والصحيــح واملطابــق للواقــع  ،وقــال تعــاىل َ

ِع ْلـ َـا 

وبنــاءا عــى مــا تقــدم  ،ان االمــام عــي بــن ايب طالــب (عليــه الســام) هــو تلميــذ

الرســول االعظــم (صــى اهلل عليــه وآلــه) الــذي فــرع علومــه يف صــدره وعلمــه ابــواب

العلــم  ،حتــى قــال االمــام عــي بــن ايب طالــب ( عليــه الســام )( النــا اعلــم بالتــوراة

مــن اهــل التــوراة  ،واعلــم باإلنجيــل مــن اهــل االنجيــل ) وبذلــك فهــو عــامل بالرشيعــة
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وتعاليــم االســام والقضــاء والفتــوى ودرجــات االيــان بــاهلل ومعرفتــه نابعــه مــن

القــران الكريــم ومصاحبــه رســول اهلل حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه)

ويف ضــوء مــا تقــدم امرنــا اهلل ورســوله التســمك بواليتــه  ،فهــو املثــال االهلــي الــذي

كان مقــدر لــه ان يقيــم حكــم اهلل يف االرض لتغــر شــكل احليــاه عــى االض وقــادر عــى
اجيــاد احللــول الســليمة بــكل املشــاكل التــي تعــاين منهــا البرشيــة  ،وبذلــك تبقــى اقوالــه

واقعــا نموذجــا حيــا لإلنســانية نســتضئ بــه يف لليهــا الطويــل  ،وتبقــى اقوالــه وحكمتــه

ومواقفــه مصبــاح هــدي ينــر الــدرب للذيــن هتفــو نفوســهم نحــو الكــال (الفتــاوي :
) 2012

ويف ضــوء مــا تقــدم اهــم الوصايــا ا االمــام امــر املؤمنــن عــي ابــن ايب طالــب ( عليــه

الســام )-:

مــن نصــب نفســه للنــاس  .امامــا فعليــه ان يبــدا بتعليــم نفســه قبــل تعليــم غــره
وليكــن تأديبيــه بســرته قبــل تأديبيــه بلســانه  .ومعلــم نفســه ومؤدهبــا احــق
باإلجــال مــن معلــم النــاس ومؤدهبــم )

من مل يصلح خالئقه مل ينفع الناس تأديبيه
سوء اخللق بعدي  .وذاك انه يدعو صاحبك اىل ان يقابلك غيله
جالس العلامء يكمل عقلك وترشق نفسك وينتف عنك جهلك
اعلموا ان كامل الدين طلب العلم والعمل به
عليكم بحسن اخللق فانه يف اجلنة واياكم وسوء اخللق فانه يف النار
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املحــور الثالــث  ((-:توظيــف القيــم األخالقيــة اإلســامية الفاضلــة التــي يريدهــا االمــام

امــر املؤمنــن عــي ابــن ايب طالــب ( عليــه الســام ) يف بنــاء االنســان خلدمــة املجتمــع
االســامي -:

مــن املعلــوم  ،ان االمــام امــر املؤمنــن عــي ابــن ايب طالــب ( عليــه الســام ) كان

حريصــا عــى تثقيــف النــاس وتعليميهــم علــوم حممــد والــه حممــد ( ص) ليكــون هلــم

حصنــا مــن الزيــغ والضــال و كل العقائــد الزائفــة وترســبات اجلاهليــة التــي كانــت

تعصــف بالنفــوس ويعلــم النــاس عبــاده اهلل ســبحانه وتعــاىل وتوحيــده ويدعوهــم اىل
( معرفــه اهلل وعبادتــه ) ألنــه يعلــم ان العبــادة مــع معرفــه تكــون حصنــا مــن وســاس
الشــيطان  ،ومــن اهــواء النفــس  ،لــذا فهــو يعــرف الديــن بمعرفــه اهلل تعــاىل فيقــول عليــه
الســام ( اول الديــن معرفتــه ) والعبــادة لغــة هــي غايــه التذلــل واخلضــوع لذلــك ال

يســتحقها اال املتعلــم االعظــم الــذي غايتــه االفضــال واالنعــام وهــو اهلل ســبحانه وتعــى
ـس إِ َّل لِ َي ْع ُبــدُ ِ
ـت ِْ
ـن َو ْ ِ
ون * َمــا ُأ ِريــدُ
و َمــا َخ َل ْقـ ُ
النـ َ
الـ َّ
وذلــك اســتناد اىل قولــه تعــاىل َ
ِ ِ
ِمن ُْهــم ِّمــن ِّرز ٍْق َو َمــا ُأ ِريــدُ َأن ُي ْط ِع ُمـ ِ
ـون * إِ َّن اللََّ ُهـ َـو الـ َّـرز ُ
ـن الذاريــات
َّاق ُذو ا ْل ُقـ َّـوة ا َْلتـ ُ
. 58-56

القيم األخالقية اإلسالمية الفاضلة يف بناء االنسان خلدمة املجتمع االسالمي
يف نظر امري املؤمنني عيل ابن ايب طالب (عليه السالم)
الصدق

التواضع

االيثار

العدل

الصرب

التوكل

االخالص

اخلوف من اهلل تعاىل

الرجاء يف اهلل تعاىل

البصرية
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وقد اكد االمام امري املؤمنني عيل ابن ايب طالب ( عليه السالم ) عىل القيم األخالقية

الفاضلة يف بناء االنسان خلدمة املجتمع االسالمي  :انظر اىل اجلدول رقم (  ) 3الذي

يمثل القيم األخالقية االسالميه الفاضلة يف بناء االنسان خلدمة املجتمع االسالمي

وهي

مالحظــة  -:هنــاك جممــوع مــن القيــم األخالقيــة اإلســامية الفاضلــة يف ضــوء

ســرة امــر املؤمنــن (عليــه الســام) وهــذا حيتــاج التوســع يف البحــث  .لــذا قررنــا
االنتبــاه لطفــا  -:وســنكتفي بقــدر مــا يســمح.

1.1الصــدق  ) -:وقــال امــر املؤمنــن عــي بــن ايب طالــب ( عليــه الســام ) يف (
الصــدق )( الزمــوا الصــدق فانــه منجــاه )  ،ومــن املعلــوم ان الصــدق -:هــي مــن
القيــم األخالقيــة الفاضلــة وتعنــي (مطابقــه القــول للواقــع  )،وهــو ارشف الفضائل
النفســية واملزايــا اخللقيــة خلصائــص الشــخصية وهلــا اثــر يف حيــاه الفــرد واملجتمــع

 ،وبذلــك يعــد رمــز االســتقامة الصــاح وســبب النجــاح والنجــاة  ،وقــد وصــف
اد ِقـ ِ
اهلل ســبحانه وتعــاىل بقولــه تعــاىل قــال اللُّ هـ َـذا يــوم ين َفــع الص ِ
ـم
َ
َ َ ْ ُ َ ُ َّ
ـم َُلـ ْ
ـن صدْ ُق ُهـ ْ
ِ
ِ
ِ
ـار َخالِ ِديـ َ ِ َ
ـم َو َر ُضــو ْا َع ْن ـ ُه
َج َّنـ ٌ
ض اللُّ َعن ُْهـ ْ
ـات َ ْتـ ِـري مــن َ ْتت َهــا األَ ْنَـ ُ
ـن ف َيهــا أ َبــد ًا َّر َ
ِ
َذلِـ َ
يمســورة املائــدة  ، 119وقــال الرســول حممــد (صــى اهلل عليــه
ـك ا ْل َفـ ْـو ُز ا ْل َعظ ُ
وآلــه) يف الصــدق ( زينــه احلديــث الصــدق احللــم وكظــم الغيــظ  -:ومهــا مــن القيــم
األخالقيــة الفاضلــة يف ضبــط النفــس ازاء مثــرات الغضــب  ،ودليــا عــى ســمو

النفــس وكــرم االخــاق وســبب للمــودة واالعتــزاز  ،وقــدم مــدح اهلل ســبحانه
ِ
ــون ِف
يــن ُي ِنف ُق َ
وتعــاىل احللــاء والكاظمــن الغيــض يف حمكــم كتابــه العزيــز ا َّلذ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ـن َعـ ِ
ـن النَّـ ِ
ـن ا ْل َغ ْيـ َ
ني
ـب ا ُْل ْحســن َ
ـظ َوا ْل َعافـ َ
ـراء َوا ْلكَاظمـ َ
ـاس َواللُّ ُيـ ُّ
ـراء َوالـ ََّّ
الـ ََّّ
ســورة ال عمــران  ) 134وكذلــك قولــه تعــاىل و ِعبــاد الرحـ ِ ِ
ـون َعـ َـى
ـن َي ْم ُشـ َ
ـن ا َّلذيـ َ
َ َ ُ َّ ْ َ
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ال ِ
ـم َْ
ْالَ ْر ِ
ـون َقا ُلــوا َسـ َـام ًا ســورة الفرقــان  ، 63وقــال
اه ُلـ َ
ض َه ْون ـ ًا َوإِ َذا َخا َط َب ُهـ ُ

امــر املؤمنــن عــي ابــن ايب طــايل ( عليــه الســام ) يف احللــم ( اول عــرض احلليــم مــن

حلمــه  ،وان النفــس انصــاره عــى اجلاهــل )

 2 .التواضــع  -:قــال امــر املؤمنــن عــي بــن ايب طالــب( عليــه الســام ) عــن التواضــع
( مــا احســن تواضــع االغنيــاء للفقــراء طلبــا ملــا عنــد اهلل واحســن منــه فيــه الفقــراء
عــى االغنيــاء انــكاال عــى اهلل )  .ومــن املعلــوم .وهــي مــن القيــم الفاضلــة وتعنــي (
احــرام النــاس حســب اقدارهــم ،وعــدم الرتفــع عليهــم ) وقــد وصــف اهلل ســبحانه
ـض جنَاحـ َ ِ
وتعــاىل النبــي حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) و ْ ِ
ـن ا َّتبعـ َ ِ
ـن
اخفـ ْ َ َ
َ
ـك مـ َ
ـك َلـ ِ َ َ
ِِ
ـن الشــعراء  ، 215وقــال الرســول حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) (ان احبكم
ا ُْل ْؤمنـ َ
ايل واقربكــم منــي يــوم القيامــة جملســا  ،احســنكم خلقــا واشــدكم تواضعــا  ،وان

ابعدكــم منــي يــوم القيامــة  ،الثرثــارون وهــم املســتكربون )

 3 .االيثــار  -:وهــي مــن القيــم األخالقيــة الفاضلــة وتعنــي ( االجــاد بالعطــاء وهــم

بأمــس احلاجــه اليــه ) وقــد وصــف اهلل ســبحانه وتعــاىل اهــل البيت عليســهم الســام
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ـم لِ َو ْجـ ِـه اللَِّ َل
و ُي ْط ِع ُمـ َ
َ
ـون ال َّط َعــا َم َعـ َـى ُح ِّبــه م ْســكين ًا َو َيتيـ ًا َو َأســر ًا * إِ َّنـ َـا ُن ْطع ُم ُكـ ْ
ِ
ون َعـ َـى
و ُي ْؤثِـ ُـر َ
ـم َجـزَاء َو َل ُشكُور ًااالنســان  9-8وقولــه تعــاىل ايضــا َ
ن ُِريــدُ من ُكـ ْ
اص ـ ٌة َو َمــن ُيـ َ
ـح َن ْف ِسـ ِـه َف ُأ ْو َلئِـ َ
ـون
ـم ا ُْل ْفلِ ُحـ َ
َأن ُف ِسـ ِـه ْم َو َلـ ْـو ك َ
ـوق ُشـ َّ
ـم َخ َص َ
ـك ُهـ ُ
َان ِبِـ ْ
احلــر  ، 9وقــال االمــام الصــادق (عليــه الســام) بحــق امــر املؤمنــن عــى ابــن

ايب طالــب (عليــه الســام) (كان عــي اشــبه برســول اهلل  .كان يــأكل اخلبــز والزيــت
ويطعــم اخلــر واللحــم)

 4 .العــدل  -:قــال االمــام امــر املؤمنــن ( عليــه الســام ) البنــه احلســن ( عليــه
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الســام) (يأبنــي اجعــل نفســك ميزانــا فيــا بينــك وبــن غــرك  ،فاحــب لغــرك مــا

حتــب لنفســك واكــره لــه مــا تكــره هلــا  ،وال تظلــم كــا ال حتــب ان تظلــم  ،واحســن
كــا حتــب ان حيســن اليــك واســتقبح مــن نفســك مــا تســتقبح مــن غــرك  ،وارض

مــن النــاس بــا ترضــاه هلــم مــن نفســك  ،وال تقــل مــا ال تعلــم  ،وان قــل مــا تعلــم ،

وال تقــل مــا ال حتــب ان يقــال لــك ) ومــن املعلــوم ان ( العــدل ) وهــي مــن القيــم
األخالقيــة الفاضلــة ويعنــي ( مناعــة نفســيه تــردع صاحبهــا عــن الظلــم  ،وحتفــزه

عــى اداء احلقــوق والواجبــات بشــكل عــادل ) وقــد امرنــا اهلل ســبحانه وتعــاىل يف
إل ْح َسـ ِ
حمكــم كتابــه العزيــز إِ َّن اللَّ َي ْأ ُمـ ُـر بِا ْل َعــدْ ِل َوا ِ
ـان َوإِي َتــاء ِذي ا ْل ُق ْر َبــى َو َين َْهــى
َــر وا ْلبغ ِ ِ
َع ِ
ونالنحــل  90وقــال اهلل
ُــم ت ََذك َُّر َ
ــن ا ْل َف ْح َشــاء َوا ُْلنك ِ َ َ
ُــم َل َع َّلك ْ
ْــي َيع ُظك ْ
ِ
ِ
ـم َو َّصا ُكــم بِـ ِـه
ـم َفا ْع ِد ُلــو ْا َو َلـ ْـو ك َ
تعــاىل َ
َان َذا ُق ْر َبــى َوبِ َع ْهــد اللِّ َأ ْو ُفــو ْا َذل ُكـ ْ
وإِ َذا ُق ْل ُتـ ْ
وناالنعــام  152وقــال تعــاىل إِ َّن اللَّ ي ْأمر ُكــم َأن ُتــؤدو ْا األَما َنـ ِ
ـات
ـم ت ََذك َُّر َ
ُّ
َل َع َّل ُكـ ْ
َ
َ ُُ ْ
ِ
ـن النَّـ ِ
ـاس َأن َ ْتك ُُمــو ْا بِا ْل َعــدْ ِل إِ َّن اللَّ نِ ِعـ َّـا َي ِع ُظ ُكــم بِـ ِـه إِ َّن اللَّ
إِ َل َأ ْهل َهــا َوإِ َذا َحك َْم ُتــم َبـ ْ َ
َان سـ ِ
ـميع ًا َب ِصري ًاالنســاء  ، 58وقــال االمــام الرضــا (عليــه الســام ) ( اســتعامل
ك َ َ
العــدل واالحســان مــؤذن بــدوام النعمــة :،
5.5الصــر  ، -:وقــال االمــام امــر املؤمنــن عــي ابــن ايب طالــب ( عليــه الســام ) ( من مل
ينجــه الصــر  ،اهلكــه اجلــزع ) ومــن املعلــوم ان الصــر وهــي مــن القيــم األخالقيــة
الفاضلــة ويعنــي ( احتــال املكــره او املــكاره مــن غــر جــزع ،وهــي قــر النفــس

عــى مقتضيــات الــرع والعقــل يف اوامرهــا ونواهيهــا  ،وبذلــك فهــو مــن الســات

البطولــة يف الظفــر والنجــاح  ،وقــد امرنــا اهلل ســبحانه وتعــاىل التحــي بالصــر وقــال
ِ
ـن ال عمــران  146وكذلــك
الصابِ ِريـ َ
ـب َّ
واللُّ ُيـ ُّ
تعــال يف حمكــم كتابــه العزيــز َ
ِ
بو ْا
ـم َو ْ
و َأطي ُعــو ْا اللَّ َو َر ُســو َل ُه َوالَ َتنَا َز ُعــو ْا َف َت ْف َشـ ُلو ْا َوت َْذ َهـ َ
قولــه تعــاىل َ
ـب ِر ُ
حي ُكـ ْ
اص ِ ُ
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ون َأ ْج َر ُهــم
الصابِـ ُـر َ
الصابِ ِريـ َ
إِ َّن اللَّ َمـ َـع َّ
ـن االنفــال  46وقولــه تعــاىل إِ َّنـ َـا ُيـ َـو َّف َّ
بِ َغـ ْ ِ
ـر ِح َسـ ٍ
ـاب الزمــر  10وقــال االمــام الصــادق ( عليــه الســام ) ( الصــر مــن
االيــان بمنزلــه الــراس مــن اجلســد فــاذا ذهــب الــراس ذهــب اجلســد  ،وكذلــك اذا

ذهــب الصــر ذهــب االيــان )

6.6التــوكل  -:وقــال االمــام امــر املؤمنــن عــي ابــن ايب طالــب ( عليــه الســام )

يف وصيــه البنــه احلســن ( عليــه الســام ) (واجلــىء نفســك يف االمــور كلهــا اىل
اهلــك  ،فانــك تلجئــا اىل كهــف حريــز ومانــع عزيــز ) ومــن املعلــوم ان التــوكل .
وهــي مــن القيــم األخالقيــة الفاضلــة وتعنــي ( االعتــاد عــى اهلل يف مجيــع االمــور

وتفويضهــا اليــه  ،واالعــراض عــا ســواه  ،فهــي قــوة القلــب واليقــن ) وقــد امرنــا

و َمــن َي َتـ َـوك َّْل َعـ َـى اللَِّ
اهلل ســبحانه وتعــاىل بالتــوكل عليــه وقــال ســبحانه تعــاىل َ
ِ
ِ َ ِ
ش ٍء َقــدْ ر ًا الطــاق  3وقولــه
َف ُهـ َـو َح ْس ـ ُب ُه إِ َّن اللََّ َبالــغُ أ ْمـ ِـره َقــدْ َج َعـ َـل اللَُّ ل ـك ُِّل َ ْ
ِ
ِ
و َع َ
ــى اللِّ
ــب ا ُْلت ََوكِّل َ
تعــاىل إِ َّن اللَّ ُي ُّ
ــن ال عمــران  159وقولــه تعــاىل َ
ـون التوبــة 51
َف ْل َي َتـ َـوك َِّل ا ُْل ْؤ ِمنُـ َ
 7 .االخــاص  -:وقــال امــر املؤمنــن عــي ابــن ايب طالــب ( عليــه الســام) ( الدنيــا
كلهــا جهــل اال مواضــع العلــم  ،والعلــم كلــه جهــل اال مــا عمــل بــه  ،والعمــل كلــه

ريــاء اال مــن كان خملصــا واالخــاص عــى خطــر  ،حتــى ينظــر العبــد بــا خيتــم لــه
) ومــن املعلــوم ان االخــاص  .وهــي مــن القيــم األخالقيــة الفاضلــة  ،وتعنــي (

صفــاء االعــال مــن الشــوائب والريــاء وجعلهــا خالصــه لوجــه اهلل تعــاىل ) وقــد
َان َي ْر ُجــو لِ َقــاء َر ِّبـ ِـه
صــف اهلل ســبحانه وتعــاىل ( اخللــص ) بقولــه تعــاىل َ ف َمــن ك َ
اص ِ
ال ـ ًا َو َل ُيـ ْ ِ
ـر ْك بِ ِع َبــا َد ِة َر ِّبـ ِـه َأ َحــد ًا الكهــف  110وقولــه تعــاىل
َف ْل َي ْع َمـ ْـل َع َم ـ ً َ
ملِصـ ًا َّلـه الدِّ يــن * َأ َل لَِّ الدِّ يــن َْ ِ
َ فا ْع ُبـ ِـد اللََّ ُ ْ
ـص الزمــر  3-2وقال الرســول
الالـ ُ
ُ
َ
ُ
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حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) (مــن اخلــص هلل اربعــن يومــا  ،فجــر اهلل ينابيــع احلكمــة

مــن قلبــه عــى لســانه)

8.8اخلــوف مــن اهلل تعــاىل  -:وقــال االمــام امــر املؤمنــن عــي ابن طالــب (عليه الســام)
(ال يكــون املؤمــن موقنــا حتــى يكــون خائفــا راجيــا  ،وال يكــون خائفــا راجيــا حتــى
يكــون عامــا ملــا خيــاف ويرجــوا) ومــن املعلــوم ان اخلــوف مــن اهلل تعــاىل  .وهــي من

القيــم األخالقيــة الفاضلــة وتعنــي ( تــأمل النفــس خشــيه مــن عقــاب اهلل مــن جــزاء
عصيانــه وخمالفتــه ) فهــي مــن القيــم األخالقيــة الدينيــة التــي تعنــي االبتعــاد عــن

الــرور واآلثــام مــا يغضــب اهلل يف القــول والفعــل  ،وبذلــك وصــف اهلل ســبحانه
ِ
ي َشـ ْـو َن َربَّ ُ ــم بِا ْل َغ ْيـ ِ
ـن َ ْ
ـب َُلــم َّمغ ِْفـ َـر ٌة
وتعــاىل اخلائفــن مــن اهلل بقولــه تعــاىل إِ َّن ا َّلذيـ َ
ِ
َ
ـس
ـن َخـ َ
ـاف َم َقــا َم َر ِّبــه َو َنَــى النَّ ْفـ َ
و َأ َّمــا َمـ ْ
ـر امللــك  ، 12وقولــه تعــاىل َ
َوأ ْجـ ٌـر َكبِـ ٌ
ـن َْالــوى * َفـإِ َّن َْ ِ
ـي ا َْلـ ْـأ َوى النازعــات ، ،41-40
َعـ ِ َ
النَّـ َة هـ َ
9.9الرجــاء يف اهلل تعــاىل  -:وقــال االمــام امــر املؤمنــن عيل ابــن ايب طايل ( عليه الســام)
( لرجــل اخرجــه اخلــوف اىل القنــوط لكثــره ذنوبــه  ،ايــا هــذا باســك مــن رمحــه اهلل

اعظــم مــن ذنوبــك ) وقــال االمــام الصــادق ( عليــه الســام ) (ال يكــون املؤمــن حتى

خائفــا راجيــا وال يكــون خائفــا راجيــا حتــى يكــون عامــا ملــا خيــاف ويرجــو) ومــن
املعلــوم  .ان الرجــاء يف اهلل تعــاىل  .وهــي مــن القيــم األخالقيــة الفاضلــة وتعنــي (

هــو انتظــار حمبــوب متهــدت لــه اســباب احلصــول عليــه  ،كمــن زرع بــذره يف ارض
طيبــه ورعاهــا بالســقي واملــدارات  ،فرجــاء منهــا الناتــج والنفــع ) لذلــك فالرجــاء

يف اهلل تعــاىل هــو اجلنــاح الثــاين مــن اخلــوف  ،اللــذان يطــر هبــا املؤمــن اىل افــاق

طاعــه اهلل والفــوز بــرف الرضــا  ،ويف ضــوء مــا تقــدم  ،يعنــي الرجــاء يف اهلل تعــاىل
( النهــي عــن اليــاس والقنــوط ) وقــد وصــف اهلل ســبحانه وتعــاىل الــذي يرجــو اهلل
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ِ
ِ
ِ ِ
ي ا َّل ِذيـ َ َ
حـ ِـة اللَِّ إِ َّن
تعــاىل وقـ ْـل َيــا ع َبــاد َ
س ُفــوا َعـ َـى َأن ُفسـ ِـه ْم َل َت ْق َن ُطــوا مــن َّر ْ َ
ـن أ ْ َ
الذ ُنــوب جِيع ـ ًا إِ َّن ـه هــو ا ْل َغ ُفــور ِ
ِ
والَ
اللََّ َيغْفـ ُـر ُّ َ َ
ُ ُ َ
ـم الزمــر  53وقولــه تعــاىل َ
الرحيـ ُ
ُ َّ
ون يوســف ( 87
َت ْي َأ ُســو ْا ِمــن َّر ْوحِ اللِّ إِ َّنـ ُه الَ َي ْيـ َـأ ُس ِمــن َّر ْوحِ اللِّ إِالَّ ا ْل َقـ ْـو ُم ا ْلكَافِـ ُـر َ
الســيد مهــدي الصــدر ) 2011
1010البصــرة  -:قــال امــر املؤمنــن عــي ابــن ايب الطالــب (عليــه الســام ) ( انــا
الدنيــا دار جمــاز واالخــر دار قــرارا  ،فخــذوا مــن ممركــم ملقركــم ) ومــن املعلــوم  .ان

البصــرة  :وهــي الوعــي والتعقــل  ،فاإلنســان الواعــي والعاقــل هــو الــذي يفكــر

بالعواقــب ويتجنــب ســخط اهلل وغضبــه  ،الن الدنيــا كــا يقــول لذلــك نقــول ان
االنســان العاقــل هــو الــذي يميــز عــن املعــايص يبتعــد عــن الذنــوب الن عقلــه

يصونــه مــن هــذه املأثــم واخلطايــا  ،وقــد ســئل الرســول حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه)
مــا العاقــل يــا رســول اهلل  ،قــال ( العمــل بطاعــة اهلل وان العامــل بطاعــة اهلل هــم

العقــاء ) (القزوينــي ،بــا) ( انمــوذج بنــاء املجتمــع االســامي املوحــد املســتند اىل

العلــم والتعليــم
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الفصل الثالث
توظي��ف القي��م األخالقي��ة اإلس�لامية الفاضل��ة يف املناه��ج
الدراس��ية اجلامعية اإلس�لامية

مــن املعلــوم ان مناهــج الدراســية اجلامعيــة اإلســامية تســتهدف بنــاء االنســان

واملجتمــع االســامي ســواء بالرتبيــة اخللقيــة .او الرتبيــة النفســية والرتبيــة العقليــة
او الرتبيــة اجلســمية او الرتبيــة الروحيــة وتســتمد هــذه الرتبيــة مــن ( القــران الكريــم

واحاديــث الرســول حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) وأهــل البيــت (عليهــم الســام)

ويف ضــوء مــا تقــدم ان مناهــج الرتبويــة اإلســامية اجلامعيــة ليســت مناهــج

جامــده او منفصلــه  .بــل تعمــل وفــق اطــر ومفاهيــم شــامله ألمــور احليــاه الدنيــا وحيــاة
االخريــن  .وبذلــك فهــي مناهــج يمكــن ان حتتــوي عــى القيــم األخالقيــة الفاضلــة يف

ضــوء ســرة امــر املؤمنــن عــي ابــن ايب طالــب ( عليــه الســام) فهــي يمكــن ان تدفــع
االنســان املســلم اىل النقــاش واالســتفهام واالجتهــاد والتفكــر يف امــروا الدنيــا  .فهــي

تالئــم فطــرة االنســان وتنســجم مــع حركــة الكــون.

لــذا يمكــن توظيــف القيــم األخالقيــة الفاضلــة يف املناهــج الدراســة اجلامعيــة مــن

خــال غــرس هــذه القيــم التــي توصــل اليهــا البحــث وهــي -:

1 1قيــم املســاواة  -:وهــي مــن القيــم التــي اكــد عليهــا االســام وســرة امــر املؤمنــن( عليــه الســام ) فهــي تؤكــد عــى تكافــؤ الفــرص امــا مجيــع النــاس يف الدنيــا
وعــاره االرض وكذلــك التكافــؤ بــن ( الفقــراء واالغنيــاء ) وبــن ( اهــل الكتــاب
واملســلمني وبــن الرجــال والنســاء بعيــدا عــن اللــون  .او القوميــه او اجلنــس او

القوميــة
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2-2التســامح  -:وهــي مــن القيــم األخالقيــة الفاضلــة التــي اكــد عليهــا االســام وامــر
املؤمنــن عــي ابــن ايب طالــب ( عليــه الســام ) وتعنــي بــذل بعــض مــا ال جيــب

 .وتعــرف اي االســتعداد لتقبــل وجهــات النظــر املختلفــة واملرتبطــة بالســلوك
والــراي دون املوافقــة عليهــا  .وهــي ايضــا تقبــل تنــوع الفكــري والعقائــدي

3-3العفــو  -:وهــي مــن القيــم األخالقيــة الفاضلــة التــي اكــد عليهــا االســام وامــر
املؤمنــن عــي ابــن ايب طالــب ( عليــه الســام ) وهــي تعنــي ( العطــف عىل االنســان
املذنــب فيعفــوا كليــا او جزئيــا

4-4الصــر  -:وهــي مــن القيــم األخالقيــة الفاضلــة التــي اكــد عليهــا االســام وامــر
املؤمنــن عــي ابــن ايب طالــب ( عليــه الســام ) وهــي تعنــي ( حســب النفــس مــن

اجلــزع عــن املكــروه او عــن الشــكوى  .او هــي االمتنــاع عــن اظهــار اجلــزع الباطنــي

وهلــا ثــاث مراتــب وهــي -:

الصرب عىل الباليا واملصائب  /اي ال يشكو وال جيزعالصــر عــى الطاعــة  /اي ان يتحــى االنســان بالتحمــل يف العمــر واالوامــر اإلهليــةوأليســمح للنفــس األمــارة بالســوء ان تصــدى عــن ذلــك

الصرب عن املعصية  .اي الصرب عىل الصعاب  .جماهدة النفس وجنود الشيطان5-5األمانــة  -:وهــي مــن القيــم األخالقيــة التــي اكــد عليهــا االســام وامــر املؤمنــن
عــي ابــن ايب طالــب ( عليــه الســام ) وهــي تعنــي اذا مــا ائتمــن عليــه االنســان مــن
احلقــوق واجــب اداء تلــك األمانــة

6-6الشــجاعة  -:وهــي مــن القيــم األخالقيــة الفاضلــة التــي اكــد عليهــا االســام
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وامــر املؤمنــن عــي ابــن الطالــب ( عليــه الســام ) وهــي تعنــي ( القــدرة عــى

مواجهــه املواقــف اخلطــرة بحــزم واراده قويــه  .وبــا يتطلبــه املوقــف مــن اختــاذ

رضويــه يف الوقــت املناســب

7-7العفــة  -:وهــي مــن القيــم األخالقيــة الفاضلــة التــي اكــد عليــه االســام وامــر
املؤمنــن عــي ابــن ايب طالــب ( عليــه الســام ) وهــي تعنــي ( ضبــط النفــس عــن

الشــهوات واالمتنــاع عــن اي اتصــال جنــي قبــل الــزواج وبعــد الــزواج بغــر الــزوج

8-8الوفــاء بالعهــد :وهــي مــن القيــم األخالقيــة الفاضلــة التــي اكــد عليهــا االســام
وامــر املؤمنــن عــي ابــن ايب طالــب (عليــه الســام) وتعنــي (اخلــروج عــن عهــد مــا

قبــل عنــد االقــرار بالربوبيــه  .أي عــدم العــودة اىل مــا تــب منــه .وعــدم التقصــر
يف اداء مــا عاهــد نفســه عــى القيــام  ،وتعنــي الوفــاء بالعهــد .الثبــات عــى احلــب

ولوازمــه وادامتــه حتــى املوت)(الزبيــدي )2017 :

مالحظــة :هنــاك جمموعــه مــن القيــم األخالقيــة اإلســامية الفاضلــة التــي اكــد

عليهــا االســام وســرة امــر املؤمنــن االمــام عــي ابــن ايب طالــب (عليــه الســام) يف

بنــاء االنســان خلدمــة املجتمــع االســامي املوحــد وتوظيفيهــا يف املناهــج الدراســية
اجلامعيــة .وهــذا حيتــاج إىل الــرح.

وســائل واســاليب تنميــه القيــم األخالقيــة اإلســامية الفاضلــة يف بنــاء االنســان

خلدمــة املجتمــع االســامي املوحــد  -:مــن املعلــوم ان هنــاك عــدة اســالب ووســائل
يف تنميــه القيــم األخالقيــة اإلســامية خلدمــة املجتمــع االســامي املوحــد يف املناهــج
الدراســية اجلامعيــة اإلســامية  .وهــي كثــرة وســنكتفي بالقــدر املمكــن وهــي

اوال :التمســك بالعبــادات :وهــو االســلوب العلمــي يف تربيــه االنســان ( روحيــا .
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بدنيــا  .واجتامعيــا وعقليــا  .وهلــذه العبــادات جانــب مهــم عنــد اهلل ســبحانه وتعــاىل مــن

حيــث امــر فيهــا االمــر والنهــي عــن العمــل  .وفــق (فطــرة االنســان) حيــث زوده تبــارك
وتعــاىل باالســتعدادات الفطريــة للتعلــم  .وبذلــك يمكــن اكتســاب القيــم األخالقيــة

اإلســامية الفاضلــة يف بنــاء االنســان وخلدمــة املجتمــع االنســاين وهــذه القيــم مرغوبــه
يف املجتمــع االســاميه وبذلــك فهــي معيــار للضبــط والتنشــئة االجتامعيــة.

ويف ضــوء مــا تقــدم  .اكــد االســام عــى تنميه القيــم األخالقيــة اإلســامية الفاضلة

يف بنــاء شــخصيه االنســان املتكاملــة وجلوانــب شــخصيته املعروفــة (الروحيــة والعقليــة

وحواســه) فهــي تســاهم يف بنــاء اإلنســان وتصبــح العالقــات االجتامعيــة القائمــة عــى
الــود واملحبــة.

ثانيــا :التمســك القــدوة اإلســامية  -:مــن املعلــوم ان قدوتنــا يف القيــم األخالقيــة

اإلســامية وهــي شــخصيه الرســول حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) وكذلــك اهــل البيــت
ــو ٌة َح َســنَ ٌة
(عليهــم الســام) وذلــك اســتنادا اىل قولــه تعــاىلَ  :ل َقــدْ كَان ْ
ُــم ُأ ْس َ
َــت َلك ْ
ِ
يــم ســورة املمتحنــة 4/وكذلــك يمكــن تطبيقهــا يف بنــاء االنســان خلدمــة
ِف إِ ْب َراه َ
املجتمــع االســامي مســتقبال.

ثالثــا :املوعظــة والنصــح :ومهــا مــن الوســائل املهمــة يف غــرس القيــم األخالقيــة

اإلســامية الفاضلــة  .فاملوعظــة مؤثــرة يف النفــوس ومؤثــرة يف ســلوك الفــرد فهــي حتقــق
مرضــاه اهلل تبــارك وتعــاىل ورســوله الكريــم واهــل البيــت (عليهــم الســام)

رابعــا :رضب األمثــال :وهــي مــن الوســائل املهمــة واملؤثــرة يف الســلوك  .لــذا فهــي

تســاهم يف غــرس القيــم األخالقيــة اإلســامية الفاضلــة حيــث تــرب مــن احلكمــة
خصوصــا وإن كانــت مســتمدة مــن القــرآن الكريــم  .وبذلــك اشــاره اهلل تبــارك وتعــاىل
ً
يف مواضيــع كثــرة (االســدي وحييــى )2012
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أوال :االستنتاجات:
1 .1إن القيــم األخالقيــة اإلســامية الفاضلــة يف االســام كثــرة ومتنوعــة .حيــث ذكرها
القــرآن الكريــم بــا يقــارب ( )1504ذكــرت يف موضع

2 .2ان القيــم األخالقيــة اإلســامية الفاضلــة يف ســرة امــر املؤمنــن االمــام عــي ابــن ايب
طالــب (عليــه الســام) ارتبطــه باإلنســان ومســت جوانــب شــخصيه بنــاء االنســان
املســلم يف اجلوانــب (العقليــة  +اجلســمية  +الوجدانيــة  +الروحيــة  +االجتامعيــة) التي

يمكــن تســاهم يف بنــاء اإلنســان املســلم وخدمــة املجتمــع االســامي املوحــد اضافــه
اىل ذلــك ان هــذه القيــم مســتمده مــن القــران الكريــم وأحاديــث الرســول حممــد

(صــى اهلل عليــه وآلــه)

3 .3ان القيــم األخالقيــة اإلســامية الفاضلــة هلــا دور مهــم يف بنــاء املجتمــع االســامي
املوحــد الــذي يؤمــن برســاله االســام  .وهــو صاحــب رســاله انســانيه  .اي تؤمــن

بــان جمتمــع يقــدس كل القيــم األخالقيــة اإلســامية الفاضلــة ألهنــا مســتمده مــن

القــران الكريــم واحاديــث الرســول حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) وكذلــك اهــل البيت
(عليهــم الســام)

4 .4يمكــن توظيــف القيــم األخالقيــة اإلســامية الفاضلــة يف بنــاء االنســان املســلم
وخلدمــة املجتمــع االســامي املوحــد يف املناهــج الدراســية اجلامعيــة وهنــاك عــدة

وســائل واســاليب يمكــن تضمينهــا مــن خــال:

 -1التمسك بالعبادات .

 -2التمسك بالقدوة اإلسالمية .
 -3املوعظة والنصح

 -4رضب االمثال )
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ثانيا  :التوصيات واملقرتحات:
 1 .1عــى وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل واجلامعــات األهليــة تضمــن هــذه القيــم
اإلســامية الفاضلــة يف ســرة اإلمــام أمــر املؤمنــن عــي ابــن أيب طالــب (عليــه

الســام) يف مناهجهــا وبراجمهــا وانشــطتها لتعزيــز القيــم األخالقيــة اإلســامية يف
نفــوس الطلبــة مســتقبال.

2 .2حــث اهليئــات التدريســية يف املــدارس واجلامعــات وأماكــن العبــادة األخــذ بتضمــن
القيــم األخالقيــة اإلســامية عنــد الــرح والتفصيــل واملوعظــة والــرح العبــادات

ألهنــا تســاهم يف بنــاء االنســان املســلم الــذي خيــدم وطنــه وامتــه اإلســامية

3 .3رضوه اســتنباط القيــم األخالقيــة اإلســامية الفاضلــة وتوظيفيهــا يف جمــاالت احليــاة
العامــة (االقتصاديــة ،السياســية ،الثقــايف ،العســكرية ،القانــون ،القضــاء  ...الــخ
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املصادر واملراجع

1 .1االبرايش ،حممد عطية  ،االسالم منقذ لإلنسانية  ،مكتبه مرص ،مرص 1974،م

2 .2االســدي  .ســيعد جاســم  .وحييــى عثــان حممــد  .اخالقيــات مهنــه العمــل االداري .قــراءة
فكريــة تربويــة اســاميه  .املركــز الوطنــي للدراســات االجتامعيــه والتارخيــه سلســله ()28

لبنان 2014

3 .3بدوي  ،امحد زكي  ،قاموس مصطلحات العلوم االجتامعية  ،مكتبة لبنان 1977 ،

4 .4بــركات امحــد لطفــي بــركات يف الفكــر الرتبــوي االســامي ط -الريــاض دار املريــخ
.1982

5 .5احليــايل .صبــاي بــردان وآخــرون .أخالقيــات وآداب مهنــة التدريــس اجلامعــي .مركــز
ديبونــو لتعليــم التفكــر  .االردن .2012

6 .6اخليــال  .امحــد جاســم ال مســلم  .املثــايل االهلــي عــي ابــن ايب طالــب (عليــه الســام)
مؤسســه البــاغ للطباعــه والنــر والتوزيــع  .لبنــان 2014

7 .7اخلاقــاين  .فاطمــه حممــد حممــد طاهــره  .االمــن الرتبــوي للطفــل يف االســام  .دار املحجــه
البيضــاء  .لبنــان . 2011

8 .8خوري توما املناهج الرتبوية ومرتكزات تطويرها وتطبيقاهتا ط -بريوت 1983

9 .9الزبيــدي .صبــاح حســن عبــد  .مناهــج املــواد االجتامعيــه وطرائــق تدريســها  .دار املناهــج
 .االردن .2010

1010الزبيــدي .صبــاح حســن عبــد  .املنهــج املــدريس املعــارص والكتــاب املــدريس  .مكتبــه
االيــام  .االردن .2018

1111الزبيــدي .صبــاح حســن عبــد البحــث املوســوم (نظــرة جديــدة ...لــدور املناهــج
الرتبويــة اإلســامية يف تعزيــز قيــم التعايــش اإلنســاين يف ضــوء التعــدد لدينــي) بحــث
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مقــدم إىل املؤمتــر العلمــي الســنوي الســابع لكليــة الدراســات القرآنيــة املوســوم (التعايــش

اإلنســاين يف ضــوء التعــدد الدينــي) يــوم اخلميــس  2017/4/29بابــل – املحــور الثالــث.

1212ســوادي ،فليــح  ،عهــد االمــام عــي ابــن أيب طالــب (عليــه الســام) اىل واليــه عــى
مــر ،مالــك االشــر (رض) ،العتبــة العلويــة املقدســة ،قســم الشــؤون الفكريــة والثقافيــة

ط.2010 ، 1/

1313الشــيخ عــي الفتــاوي ،رســالة يف فــن اإللقــاء واحلــوار واملناظــرة  ،العتبــة احلســينية
املقدســة  ،سلســله (.)16

1414الصــدر  ،حممــد مهــدي  ،اخــاق اهــل البيــت مؤسســه دار الكتــب االســامي قــم
2008

1515الطهطــاوي ،ســيد امحــد  ،القيــم الرتبويــة يف القصــص – القــران الكريــم  ،دار الفكــر
 ،القاهــرة 1996

1616عبد العزيز صالح الرتبية وطرق التدريس دار املعارف بمرص .1981
1717عبد العزيز  .امري  .االنسان يف االسالم دار الفرقان  .االردن 1984

1818قمــر  .عصــام توفيــق  .األنشــطة املدرســية والوعــي البيئــي  .االطــر النظريــة .االدوار
الوظيفيــة  .التجــارب الدوليــة  .دار الســحاب للنــر والتوزيــع  .القاهــرة 2005

1919كنعان امحد عىل ادأب االطفال والقيم الرتبوية دار الفكر دمشق 1999

.2020مهــدي عبــاس عــي واخــرون اســس الرتبيــة وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي
جامعــة املوصــل 2002

2121معجم املصطلحات األخالقية  .مركز باء للدراسات بريوت 2006

2222مذكــور  ،إبراهيــم واخــرون  ،معجــم العلــوم االجتامعيــة  ،اهليئــة املرصيــة العامــة
للكتــب  ،القاهــرة 1975
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2323نــارص  ،ابراهيــم  ،اصــول الرتبيــة  ،الوعــي االنســاين  ،مكتبــه الرائــد العلميــة  ،االردن
2004،

2424النــورة جــي ،امحــد خورشــيد مفاهيــم يف الفلســفة واالجتــاع  ،دار الشــؤون الثقافيــة
العامــة  ،بغــدادا 1990

2525هنــاء  .عطيــه حممــود وعبــد ميخائيــل رزق  .الشــخصية والصحــة النفســية  .القاهــرة
1985

2626وزاره الرتبيــة العراقيــة  .املديريــة العامــة للمناهــج والوســائل التعليميــة  .بنــاء
مصفوفــه القيــم الوطنيــة والقوميــة واإلنســانية  .بغــداد 1992

2727الكتب والبحوث واملراجع املعتمدة يف هذا البحث وهي -:

2828العالمــة الســيد مهــدي الصــدر  ،أخــاق أهــل البيــت  ،دار الكتــاب اإلســامي ،
إيــران 2008

2929الشيخ اجلليل ريض الدين الطربيس  .،مكارم االخالق  ، ،مركز نرش كتاب

3030قمي  ،عباس  ،مخسون دراسا يف االخالق  ،دار اجلوادين  ،كربالء املقدسة 2012

3131الزبيــدي  ،صبــاح حســن عبــد  ،بنــاء منظومــه قيــم املواطنــة الصاحلــة واثرهــا يف
املناهــج الدراســية لتســاهم يف بنــاء شــخصيه الطالــب العراقــي  ،بحــث مقــدم اىل املؤمتــر
العلمــي الرابــع ألبحــاث املوهبــة والتفــوق  ،اجلامعــة األردنيــة وبالتعــاون مــع املؤسســة
الدوليــة للشــباب والبيئــة والتنميــة للفــرة مــن /12-11اب 2015/االردن

3232بحار االنوار ج 100/ص.362

3333اعالم اهلدايه  .املجمع العاملي ألهل البيت (.)3
3434الوايف  .الكاشاين ج/3/ص.20
3535هنج البالغه /ص.177

قيمة التواضع يف كالم اإلمام علي ()A
يف نهج البالغة
ً
مرتكزا أساس ًيا لبناء اهلوية اإلنسانية
بوصفها

د .وسام حسني جاسم العبيدي
كلية اإلمام الكاظم ( )Aاجلامعة /بابل

املقدمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم

والصالة عىل حممد املصطفى وآله الطيبني الطاهرين..
أما بعد

أن يف ّكــر ِ
ـليم ،قبــل الرشائــع واألديــان الســاوية ،إىل ْ
بجدّ يـ ٍـة
فقــد دعــا العقـ ُـل السـ ُ
حــول الغايــة التــي ُخ ِلــق مــن ِ
أجلهــا ،أال وهــي التواصــل املثمــر لبنــاء حضــارة مت ّثــل

الوجــود اإلنســاين عــى ظهــر هــذا الكوكــب ،وهــذا مــا أشــارت لــه اآليــة الكريمــة:

ِ ِ
يــا َأيــا النَّــاس إِ َّنــا َخ َل ْقنَا ُكـ ِ
ـم
ـم مـ ْ
ُ
ـم ُش ـ ُعو ًبا َو َق َبائـ َـل ل َت َع َار ُفــوا إِ َّن َأك َْر َم ُكـ ْ
ـن َذ َكـ ٍـر َو ُأ ْن َثــى َو َج َع ْلنَا ُكـ ْ
ْ
َ ُّ َ
ِ
ِ
ـم التعــارف
ـم إِ َّن اللََّ َعليـ ٌ
عنْــدَ اللَِّ َأ ْت َقا ُكـ ْ
ـر  احلجــرات ،١٣ :ومــن الطبيعــي أنــه ال يتـ ّ
ـم َخبِـ ٌ

يؤســس إىل قاعــدة أخالقيــة صلبــة بــن اآلخريــن ،مــا مل يكــن مبن ًّيــا عــى قيــم
الــذي ّ
أخالقيــة رفيعــة ،ولعـ ّـل أســاس ّ
كل تلــك القيــم يرتكــز عــى قيمــة التواضــع ،بوصفهــا
منطل ًقــا إنســان ًيا شــام ً
ال ُي ّقــق أعــى نِ َســب املقبوليــة عنــد مجيــع األمــم واحلضــارات،
توجهاهتــا الفكريــة والعقد ّيــة ،وعــر تلــك القيمــة األخالقيــة الرفيعــة
عــى اختــاف ّ
ُتـ ّـر املصالــح البرشيــة األخــرى ســواء أكانــت مقتــرة عــى تغطيــة حاجــات اجلســد،
أم كانــت معنو ّيــة تُشــبع هنــم العقــل الباحــث عــن أجوبـ ٍـة ألســئلته النافــرة مــن صميــم

ُمشــكالته حــول اهلــم االجتامعــي الــذي يعيشــه ،أو مــا يعـ ّـر عــن طموحــه لســر أغــوار
اآلخــر بوصفــه مشــاركًا لــه يف كثــر مــن القضايــا التــي جتمعهــا يف بودقـ ٍـة واحــدة متم ّثلــة

بالوجــود اإلنســاين.

ومــن منطلــق األمهيــة ال ُقصــوى لقيمــة التواضــع ،كان للباحــث ْ
أن يس ـ ّلط الضــوء
197
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عــى هــذه القيمــة بــن ثنيــات ِ
اخلطــاب إلمــام البيــان العــريب ،وإمــام اإلنســان احلقيقــي
ّ
الــذي يبتغــي احــرام انســان ّيته قبـ َـل كل يشء.

وكان للباحــث بعــد رصــده مــا ينــدرج حتــت موضــوع هــذه الدراســةْ ،
أن يتو ّقــف

عنــد حمــاور أساســية ،مت ّثــل منطلقــات البحــث ومســاربه التــي ُت ّهــد الوصــول إىل الغايــة
األخالقيــة التــي ســعى إليهــا اخلطــاب العلــوي األقــدس ،فــكان عــى النحــو اآليت:
املحور األول :التواضع يف املشغل االصطالحي للمفهوم.
املطلب األول :املفهوم اللغوي للتواضع.
والتكب) وموقع ّيتهام الداللية يف اخلطاب القرآين.
املطلب الثاين :ثنائية (التواضع/
ّ

املحور الثاين :قيمة التواضع يف اخلطاب العلوي الرشيف.
املطلب األول :ضياع القيم األخالقية يف أمة الغرب.
املطلب الثاين :مفهوم التواضع يف اخلطاب العلوي.

املطلب الثالث :خماطر االستكبار يف تشويه اهلوية اإلنسانية – قراءة يف اخلطبة القاصعة.
وبعــد ختــام رحلتنــا املعرفيــة ،كان لنــا ْ
أن نقــف عنــد حمطــة قطــف الثــار ،مــن

النتائــج التــي اجتهدنــا يف اســتنباطها مــن خــال تقليبنــا مضامــن اخلطــاب العلــوي،
ولعـ ّـل بعضهــا كان مبثو ًثــا يف ثن ّيــات البحــث ،ولكــن كــا هــي العــادةْ ،
أن يكــون اخلتــام

حــرا للباحــث بقــدر مــا تكــون فاحتــ ًة
مللمــ ًة لتلــك الثــار ا ُملجتنــاة ،قــد ال تكــون
ً
لباحثــن ُأخــر بإمكاهنــم ْ
ثــم خيرجــوا لنــا ثــار أفــكار مل
أن يتو ّغلــوا يف مشــارهبا ومــن ّ
تطأهــا خيــول طموحنــا بعــد ،وهــذه ُس ـنّة احليــاة ،إذ ال يقتــر العلــم عــى واحـ ٍـد مــن
النــاس ،بــل ٌّ
كل ُيــديل بــا عنــده ويــرك الشــوط آلخريــن .وآخــر دعوانــا أن احلمــد هلل
رب العاملــن والصــاة والســام عــى حممــد وآلــه الطاهريــن.

اجلزء الثالث :احملور الرتبوي واألخالقي

199

احملور األول
التواضع يف املشغل االصطالحي للمفهوم.

ينبغــي لنــا حــن التوجــه لكشــف داللــة مفهــوم ْ
أن نعــود بــه إىل جــذره اللغــوي

األســاس الــذي عــره تتربعــم خمتلــف الــدالالت املبثوثــة يف لغتنــا العربيــة ،ومــن ذلــك
وضع ـ ًة ِ
وضع ـ ًة:
ـع َو َضا َع ـ ًة َ
املصــدر (التواضــع) الــذي اش ـت ُّق مــن الفعــل ُ
ـعَ ،ي ْو ُضـ ُ
وضـ َ
الشيـ ِ
ِ
ِ
ـعَ ،و ُهـ َـو ِضــدُّ َّ ِ
ـف ،أو الــدَّ ِن ُء ِم ـ َن النَّـ ِ
ـاس(((.
ـار َوضيع ـ ًاَ ،ف ُهـ َـو َوضيـ ٌ
َصـ َ
ِ
الر ْفعـ ِـة ِف ال َقــدْ ِرُ ،ي َقـ ُ
ـالِ :ف حس ـ َبه
الضع ـ ُة ِّ
ومنــه اش ـ ُت ّقت َّ
والضع ـ ُة :وهــي خــاف ِّ
َضعــ ٌة ِ
الرجــلَ :ذ َّلَ .و ُي َق ُ
ُ
ــع فهــو بمعنــى :الت ََّذ ُّل ُ
ــال:
ــع
ــل .وت َ
وضعــ ٌة ،أمــا الت ُ
َواض َ
َّواض ُ
َواضعـ ِ
ِ ِ
رض :ان َ
ـت َعـ َّـا
ْخ َف َضـ ْ
ـت األَ ُ
ـع .وت َ َ
َد َخـ َـل ُفـ َـا ٌن َأ ْمــر ًا َف َو َض َعــه ُد ُخو ُلــه فيــه فات ََّضـ َ
َي ِل َيهــا(((.
وعنــد النظــر رصف ًّيــا إىل صيغــة املصــدر :التواضــع نجــده مشــت ًقا مــن الفعــل الثالثي

املزيــد بحرفــن ،عــى وزن (تفاعــل) التــي ُّ
تــدل غال ًبــا عــى املشــاركة ،مثــل :حتــاور،

ـتق مــن الفعــل (وضــع) الــيء أي :ح ّطــه وأنزلــه مــن
وتناقــش ،وتعايــش .. ،الــخ ،مشـ ٌّ
ـرب أوزارهــا ،أي ســكنت
مقــا ٍم إىل مقــا ٍم أدنــى منــه ..مثــل قــول العــرب :وضعــت احلـ ُ
وهــدأت بعــد أن ارتفــع الســيف بــن املحرتبــن ،ومــن هــذه الداللــة باإلمــكان ْ
أن نجــد

يف الفعــل (تواضــع)

ومــن معــاين (تفاعــل) هــو التحـ ّـي بصفـ ٍـة قــد ال تكــون أصيلـ ٍـة يف ا ُملتّصـ ِ
ـف هبــا ،بقدر
ِ
ـم تزول بــزوال الظــرف الداعــي إليهــا ،مثــل :تباكى،
مــا تكــون ظاهــر ًة عليــه ُلــدّ ة ومــن ثـ ّ
وهنــا ُيمكــن ْ
ـع) أي حتـ ّـل ُ
بخ ُلــق التواضــع
وتغابــى ..،الــخ ُ
أن ُيقصــد بالفعــل (تواضـ َ

أيضــا يف هــذا املعنــى إفــادة
وأظهــر ذلــك اخلُ ُلــق عــى ســلوكك مــع اآلخريــن ،فـ ُـراد بــه ً
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ٍ
تواصل ّيــة مــع اآلخــر ..وال ُيمكــن ْ
شــخص ال يرغــب يف
أن ُيطلــب التواضــع مــن

التواصــل مــع اآلخريــن ،أو يتعـ ّـذر عليــه ذلــك التواصــل كأن يكــون يف جزيــرة لوحــده
أو حمبــوس يف ســجن انفــرادي ،فلمــن يتواضــع إذا مل يفــرض وجــود أحـ ٍـد معــه..؟
ـب املــادة اللغويــة بــكال الداللتــن اللتــن ذكرنامهــا ،املعنــى التواصــي مــع
وهبــذا تصـ ّ

اآلخر..

ّ
والتكب) وموقعيّتهما الداللية يف اخلطاب
املطلب الثاني :ثنائية (التواضع/
القرآني.

أن داللــة (التواضــع) يف أصلهــا ،مل يكــن معنًــى حم ّب ً
اتضــح لنــا ممــا ســبقّ ،
ــذا

يستحســنه العقــل ،حتــى يكــون قيمـ ًة عليــا يدعــو إليهــا ُعقــاء القــوم ،فهــي مت ّثــل صفــة
رذيلــة ال يتّصــف هبــا إال مــن ال خرجــوا عــن إطــار إنســانيتهم التــي ُو ِه َبــت هلــم مــن دون
املخلوقــات ،فاإلنســان كــا نعلــم حــر غــر مضطــر عــى سـ ٍ
ـلوك معـ ّـن ،وكــا هــو معلــوم
ٍّ
ُ ٌّ ُ
ّ
أن «احلريــة الــرط األول يف املســؤولية .وســواء تعلــق األمــر باملســؤولية أمــام القانــون
أو أمــام اهلل أو باملســؤولية أمــا الضمــر [ ]...فــإن احلريــة هــي الــرط املســبق ،رشط يف

قيــام األخــاق نفســها»(((.

وهــذا التخيــر إنــا يم ّثــل تكريــا إهليــا لــه ،حيــث جيعــل كل مــا حولــه مــن خملوقـ ٍ
ـات
ً ًّ

مسـ ّ
ـخر ًة لــه؛ لكوهنــا ال تتم ّتــع بالــرط اإلنســاين ا ُملم ّيــز لــه ،وهــو (احلُ ّريــة) .ومــا ورد يف

اعـ ٌـل ِف ْالَر ِ ِ
ِ
ـك لِ ْلم َلئِ َكـ ِـة إِن ج ِ
قولــه تعــاىلَ  :وإِ ْذ َقـ َ
ـن ُي ْف ِســدُ
ض َخلي َفـ ًة َقا ُلــوا َأ َ ْت َعـ ُـل ف َيهــا َمـ ْ
ِّ َ
ْ
ـال َر ُّبـ َ َ
ـك َقـ َ
ـن ن َُسـ ِّب ُح بِ َح ْمـ ِـد َك َو ُن َقــدِّ ُس َلـ َ
فِ َيهــا َو َي ْسـ ِـف ُ
ـون  البقــرة:
ـم َمــا َل َت ْع َل ُمـ َ
ـاء َون َْحـ ُ
ـال إِ ِّن َأ ْع َلـ ُ
ك الدِّ َمـ َ

 ،٣٠إيـ ٌ
حل ّريــة التــي يتم ّتــع هبــا ذلــك اخلليفــة ،عــى الرغــم مــن إفرازاهتا
مهيــة تلــك ا ُ
ـذان بأ ّ
أن املالئكــة – وهــي عقـ ٌ
ـض مــن مل يرعــوا ح ّقهــا ،بدليــل ّ
ـول
التــي ُيفـ ِـرط يف اســتعامهلا بعـ ُ
ـتلزمت خطاب ًّيــا ّ
أن مــن نواتــج تلــك اخلالفــة – بمعنى
حمــض مسـ ّـرة وليســت خمـ ّـرة -اسـ
ْ
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أن يكــون اإلنســان خمـ ّـوالً يف إدارة شــؤون نفســهْ -
ْ
أن يصــدر عنهــا اجلــور والظلــم بــا
ُيــؤ ّدي إىل ســفك الدمــاء ،إال ّأنــا عــى أي حــال تُش ـكّل فار ًقــا مفصل ًّيــا يم ّيــز اإلنســان
ٍ
وجــودي
اختبــار
تعــرض اإلنســان إىل
ٍّ
عــن ســائر املوجــودات ،ويف الوقــت نفســه ّ
تكشــف مــن خاللــه عــن مقــدار حت ّقــق كينونتــه ،فينجــح بعضهــم يف ذلــك االختبــار
ويقــع آخــرون ،فاإلنســان مهــا ُأ ِ
مؤهــات مت ّيــزه عــن املخلوقــات األخــرى،
وت مــن ّ
ولكنــه «ال خيلــق قيمــه بحريتــه املطلقــة ولكنــه خيتارهــا مــن بــن القيــم التــي تعــرض

نفســها عليــه ،وتدعــوه كل واحــدة منهــا الختيارهــا واالنخــراط حتــت لوائهــا»(((.

وت مــن
وكان
الكفــر نتيجــ ًة حتم ّيــ ًة ملــن ُيعلــن اســتكباره عــى اخلالــق ،مهــا ُأ ِ َ
ُ

مؤهــات ترفــع مــن شــأنه ،إال ّ
أن صفــة االســتكبار توقعــه وتُرديــه إىل املهالــك ،وهــذا
ّ
قصــة إبليــس اللعــن الــذي أبــى ْ
أن يمتثــل أمــر اهلل ســبحانه بالســجود آلدم،
مــا كان يف ّ
فقــال يف كتابــه :وإِ ْذ ُق ْلنَــا لِ ْلم َلئِ َكـ ِـة اســجدُ وا ِلَدم َفســجدُ وا إِ َّل إِبلِيــس َأبــى واسـ َتكْب وك َ ِ
ـن
ََ َ َ
ْ ُ
َ
َان مـ َ
ْ َ َ َ ْ ََ َ
َ
ا ْلكَافِ ِريـ َـن البقــرة ،٣٤ :وهــذا الســجود مل يكــن إال مــن بــاب التواضــع هلل وملــن خل َقــه

اهلل ،ولك ـ ّن الشــيطان أخذتــه العـ ّـزة بعنــره وتناســى ّ
أن مــن خلــق عنــره هــو الــذي
أمــره هبــذا الســجود ملــن هــو يــراه أدنــى منــه يف أصــل ِ
اخللقــة ،فـ َ
ـكان كافـ ًـرا بــاهلل ،أي عا ًملا
بحقيقــة جحــوده هلل كالــزارع الــذي ُيغ ّطــي البــذار بالـ ُـراب ،فــكان إبليــس كذلــك ُيغ ّطي
إيامنــه باســتكباره عــى اخلالــق العظيــم ،الــذي جتـ ّـى عــر ســلوكه املتمـ ّـرد بعــدم امتثالــه

ِ ِ
ـف ك َ ِ
أمــر الســجودَ  ،و َج َحــدُ وا ِ َبــا َو ْاسـ َت ْي َقنَت َْها َأ ْن ُف ُسـ ُـه ْم ُظ ْلـ ًـا َو ُع ُلـ ًّـوا َفا ْن ُظـ ْـر َك ْيـ َ
ين
َان َعاق َب ُة ا ُْل ْفســد َ

 النمــل ،١٤ :ولعـ ّـل الوضاعــة مــن أبــرز صفــات مســخ اهلو ّيــة اإلنســانية وفشــلها يف
عــامل اإلنســان الــذي ُأريــد لــه ْ
ألنــا
أن يكــون متم ّيـ ًـزا عــن عــامل ســائر املوجــودات؛ ذلــك ّ

احلريــة الكفيلــة
متســخ الــرط األســاس الــذي أراده اهلل ســبحانه وتعــاىل لإلنســان ،وهــو ّ
وألنــا صفــة تتناقــض مــع صفــة (العـ ّـزة) التــي هــي مــن
بخلــق كينونــة اإلنســان اخلليفــةّ ،
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صفــات اهلل ويف الوقــت نفســه أح ّبهــا ْ
أن تكــون يف أوليائــه املؤمنــن ،فقــال :وهلل ا ْل ِع ـ َّز ُة
ِِ
ِ
ِِ ِ ِِ
ِ
ـون املنافقــون .٨ :ويقتــي اخلطــاب القرآين -
ـن َل َي ْع َل ُمـ َ
ـن ا ُْلنَافقـ َ
َول َر ُســوله َول ْل ُم ْؤمنـ َ
ـن َو َلكـ َّ
بوصفــه خطا ًبــا لــذوي األلبــابْ -
أن يكــون املنافقــون مــن فاقــدي تلــك الصفــة الر ّبانيــة
اجلليلــة التــي منحهــا خلاصــة عبــاده املؤمنــن ،ممــن اتّصفــوا ِ
بالعـ ّـزة ،بــا ُيظهــر مكانتهــا
ّ

وموقع ّيتهــا الرفيعــة.

بــل وأكثــر مــن ذلــك حــن ُياطــب اهلل ُســبحانه أصحــاب العقــول ،يف أكثــر مــن

آيــة بــا ال حاجــة بنــا إىل اســتعراضها بالتفصيــل ،ولكــن ألجــل ْ
أن نُر ُبــط فيــا يتّصــل

بموضوعنــا ،وهــو َّ
أن القــرآن الكريــم بــا فيــه مــن مضامــن جليلــة إنّــا ُو ّجهــت
بوصفهــا رســائل يعيهــا ال ُعقــاء مــن البــر ،فحــن يدعــو اهلل ســبحانه إىل التف ّكــر ،إ ّنــا
يدعــو إىل االتّضــاع والركــون إىل اآلخريــن يف تقليدهــم واتّبــاع مــا يرونــه ،إ ّنــا أراد هلــم

ْ
ـرارا يف خياراهتــم ومســتق ّلني عــن املجموعــات التــي يعيشــون معهــا يف
أن يكونــوا أحـ ً
ــل إِنَّــا َأ ِع ُظكُــم بِو ِ
احــدَ ٍة َأ ْن
ْ َ
رصحــت بــه اآليــة الكريمــةُ  :ق ْ َ
ّاتــاذ قراراهتــم ،وهــذا مــا ّ
ِ
ٍ
احبِ ُكـ ِ
َت ُقومــوا لَِّ م ْثنَــى و ُفــرادى ُثــم َت َت َف َّكــروا مــا بِص ِ
ي َعـ َـذ ٍ
اب
ـم َبـ ْ َ
ـن َيــدَ ْ
ـم مـ ْ
ُ َ َ
َ َ َ
ـن ِجنَّــة إِ ْن ُهـ َـو إِ َّل نَذيـ ٌـر َل ُكـ ْ
ْ
َّ
َ
ُ
ـذل ِ
َشـ ِـد ٍيد ســبأ ،٤٦ :أمــا اتّبــاع اآلخريــن فــا يعنــي إال إقــرار بالـ ّ
والضعــة ،وبمعنــى

ٌ
آخــر إنــا يم ّثــل انسـ ً
ـاخا عــن اهلو ّيــة اإلنســانية املمتزجــة ببعــض الصفــات التــي منحهــا

اهلل ســبحانه ُح ًّبــا بمــن خلقهــم.

أ ّمــا صفــة التواضــع ،فهــي ممــا دفــع إليهــا الــذوق ال ُعقالئــي ويتبعــه الشــارع األقدس

ّ
التحــي لــه هبــذه الصفــة؛ ذلــك ّأنــا مت ّثــل «حتقــر النفــس وإهانتهــا
يســتحق
يف مــن
ّ

بالنســبة إىل عظمــة اهلل وقبــول احلــق بحســن اخللــق»((( .وهبــذا تكــون مــن الصفــات
اخلاصــة االســتعامل – إذا صــح الوصــف -ملــا فيهــا مــن سـ ٍ
ـعة دالل ّيــة قــد ُ
تأخ ُذهــا إىل
ّ
ّ
مــا يســحبها عــن تلــك الداللــة اإلجيابيــة؛ ولذلــك كان التحديــد ســياق ًّيا بوضعهــا يف
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مــا يـ ُّ
ـدل عــى رضــا اهلل وطاعتــه ،لتكــون بعدهــا قيمــة حممــودة تعـ ّـزز اهلو ّيــة اإلنســانية

وحتركــه للتواصــل املثمــر مــع اآلخريــن فيــا تُفــي بــه العالقــات اإلنســانية
للمؤمــنّ ،
مــن شــتى نشــاطات اجتامعيــة ال يمكــن هلــا ْ
أن تكــون إال بتو ّفــر هــذه القيمــة األخالقيــة،
ومــا تســتدعيه مــن صفــات أخالقيــة أخــرى تتحـ ّـرك يف ظــال قيمــة التواضــع وتعمــل

عــى هتيئــة اجلـ ّـو اإلنســاين املالئــم لتنشــئة أجيــال ســعيدة قــادرة عــى النهــوض بواقعهــا
وجماهبــة األخطــار ُ
بخ ًطــى واثقــة ممّــا تقــوم بــه.

وبالنظــر إىل جممــل اخلطــاب القــرآين ،نجــد ّ
أن التواضــع هــو املِــاك يف تعامــل

اإلنســان مــع خالقــه يف العبــادة مثــاً ،وكان اخلشــوع إحــدى أبــرز مظاهــر التواضــع

هلل ،التــي تُــرز مكانــة املؤمــن احلقيقــي عــن ســواه ،فقولــه ســبحانهَ  :و ْاســت َِعينُوا
ِ
الصـ ْ ِ
ـر ٌة إِ َّل َعـ َـى َْ
ال ِاشـ ِـع َني  البقــرة ٤٥ :دليـ ٌـل عــى ّ
أن اخلشــوع وهــو
بِ َّ
ـر َو َّ
الصـ َـاة َوإِنَّ َــا َل َكبِـ َ

التواضــع ،هو ّيــة املؤمــن الــذي يتحـ ّـرر مــن قيــود املــا ّدة ،حــن ُيعلــن انتــاءه إىل اهلل غــر
ـأن كل مــا حولــه يســتحيل ْ
تابـ ٍع ألحـ ٍـد ،وهــذا االتّبــاع إنــا جــاء عــن طريــق تفكــره بـ ّ
أن
يكــون بــا خالـ ٍـق أوجــده ،فخضوعــه هلل يرتجــم عمــق إيامنــه بذلــك اخلالــق ،فالصــاة
التــي ُيؤ ّدهيــا إليهــا مــا هــي إال أقـ ّـل الواجــب مــن حقــوق ا ُملنعــم عليــه ،وهــذا هــو ُخ ُلــق
املالئكــة الذيــن أذعنــوا هلل الواحــد األحــد ،فكانــوا لــه متواضعــن يف االنقيــاد إليــه،

ون عـ ِ ِ ِ
ِ
ـن ِع ْنــدَ َر ِّبـ َ
ون 
ـجدُ َ
ـن ع َبا َدتــه َو ُي َس ـ ِّب ُحو َن ُه َو َل ـ ُه َي ْسـ ُ
ْب َ َ ْ
يقــول ســبحانه  :إِ َّن ا َّلذيـ َ
ـك َل َي ْس ـ َتك ِ ُ

األعــراف.٢٠٦ :

النْسـ َ ِ
ـن ُن ْط َفـ ٍـة
ـان مـ ْ
ويقــف املاتريــدي (ت333 :هـــ) عنــد قولــه تعــاىل :إِ َّنــا َخ َل ْقنَــا ْ ِ َ
ا إىل مــا فيــه مــن إشـ ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
ـرا اإلنســانُ ٢ :متأ ّم ـ ً
ـارة جل ّيـ ٍـة
أ ْم َشــاجٍ َن ْبتَليــه َف َج َع ْلنَــا ُه َســمي ًعا َبصـ ً

أن يكــون التواضــع ســلوكًا يتم ّثلــه اإلنســان يف عبادتــه هلل ســبحانه؛ ّ
إىل رضورة ْ
ألن

((إنشــاءه كان مــن نطفــة تســتقذرها اخلالئــق ،ومــن علقــة ومضغــة يســتخبثها كل أحــد،
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وبعــد املــات يصــر جيفــة قــذرة ،ومــن كان هــذا شــأنه ،مل حيســن التكــر يف مثلــه؛ فــكان

وتعريــف
يف تذكــر أوائــل األحــوال وأواخرهــا موعظــة هلــم؛ ليتعظــوا ،ويتبــروا،
ٌ
هلــم أن التكــر ال حيســن مــن أمثاهلــم؛ فيحملهــم ذلــك عــى التواضــع وتــرك االفتخــار
والتجــر))(((.

القمــة يف
ولــذا كان التواضــع ســمة األنبيــاء واألوليــاء الصاحلــن الذيــن يم ّثلــون ّ

الســلوك اإلنســاين ،ومــن ذلــك قولــه تعــاىل حكايــة عــى لســان نبيــه عيســى (:)A
ِ
ــول :و َل َ ِ
ِ
و َل َ ِ
ْبا َع َ
يــا
َ ْ ْ
ي َع ْلنــي َج َّب ً
ــارا َشــق ًّيا [ مريــمَ ]32 :ي ُق ُ َ ْ ْ
ــى اللَِّ ف َ
ي َع ْلنــي ُم ْســ َتك ِ ً
ـان َعنْ ـه َشـ ِـقيا و َل ِك ـن َذ َّل َلنِــي لِ َطا َعتِـ ِـه ،وجع َلنِــي متَو ِ
َأ َمـ َـر ِن بِـ ِـهَ ،و َنـ ِ
اض ًعــا((( .وكانــت
ُ َ
َ َ َ
ْ
ًّ َ
ُ
َ
إحــدى وصايــا لقــان احلكيــم أنــه أوىص ابنــه بحســب مــا ورد يف قولــهَ  :وا ْق ِصــدْ ِف

اضــ ِع ِف َم ْش ِ
ــي ِه(((.
ــر ُه بِالت ََّو ُ
َم ْشــيِ َك لقــان ١٩ :أي َأ َم َ

خيــص رســو َلنا اخلاتــم لرســاالت الســاء حممــد ( )oفقــد كانــت
أمــا فيــا
ُّ

التوصيــات اإلهليــة دو ًمــا مــا تُشــر إىل رضورة ْ
النبــي متواض ًعــا لآلخريــن،
أن يكــون
ُّ

ِ
ففــي قولــه تعــاىلُ  :قـ ْـل إِ َّنــا َأ َنــا بـ َ ِ
َان َي ْر ُجــوا
ـن ك َ
ـم إِ َل ـ ٌه َواحــدٌ َف َمـ ْ
ـم ُي َ
وحــى إِ َ َّل َأ َّنـ َـا إِ َُل ُكـ ْ
ـر م ْث ُل ُكـ ْ
َ ٌ
َ
لِ َقــاء ربـ ِـه َف ْليعمـ ْـل عم ًــا ص ًِ
الــا َو َل ُي ْ ِ
ــر ْك بِ ِع َبــا َد ِة َر ِّبـ ِـه َأ َحــدً ا [ الكهــف ]110 :قــال ابــن
َ
َ َ ِّ
ََْ َ َ

ـم اهللُ تعــاىل رســو َله التواضــع لئــا يزهــى عــى خلقــه ،فأمــره بــأن
عبــاس (رض) (( َع َّلـ َ

وحــى إِ َ َّل َأ َّنـ َـا
يقــر عــى نفســه بأنــه آدمــي كغــره إال أنــه أكــرم بالوحــي ،وهــو قولــهُ  :ي َ
إِ َُل ُكــم إِ َل ـه و ِ
احــدٌ .((())
ْ ٌ َ

ويف الســياق االجتامعــي أمــر اهلل ســبحانه وتعــاىل اإلنســان بالتواضــع لوالديــه،

ِ
ـض َُلــا جنَــاح الـ ُّـذ ِّل ِمــن الر ِ
ِ
اخ ِفـ ْ
ـرا
فقــال ســبحانهَ  :و ْ
َ َ َ
حــة َو ُقـ ْـل َر ِّب ْار َ ْ
َ َّ ْ َ
ح ُهـ َـا َكـ َـا َر َّب َيــان َصغـ ً
ــى لِ ِ
الانِ ِ
ــق ُّ
الــذ ُّل َع َ
ــازَ ،و ِمنْــ ُه َمــا ِف
اإلرساءَ .٢٤ :و ُي ْط َل ُ
ــو َم َ ٌ
ــب َوالت ََّو ُ
اضــعَِ ،و ُه َ
ــن ْ َ

ِ
ِ
ِ ِ
َهـ ِـذ ِه ْال َيـ ِـةَ .فا ُْلـ َـرا ُد ُهنَــا الـ ُّـذ ُّل بِ َم ْعنَــى لِـ ِ
الانِـ ِ
حـ ِـة
الر ْ َ
ـب َوت َْوط َئــة ا ْل َكنَــفَ ،و ُهـ َـو شــدَّ ُة َّ
ـن ْ َ
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عــر مــا اســتعرضناه آن ًفــا نوجــز القــولّ :
إن التواضــع بوصفــه قيمــة أخالقيــة تُعــي

مــن شــأن اإلنســان بأثــره التواصــي مــع اآلخريــن عــى العكــس مــن مفهومهــا اللفظــي

العمــي –
الظاهــر ،وهــذا مــا ُيش ـكّل نقطــة االفــراق بــن مفهومهــا الظاهــر ومفهومهــا َ

ُ
ْ
حيــث تنكشــف مســاحة احلر ّيــة الكامنــة يف ذات اإلنســان هبــذه
صــح الوصــف-
إن
ّ
القيمــة ،فريتقــي أخالق ًّيــا ْ
إن راعــى التعامــل وفقهــا ،وبالعكــس مــن ذلــك يســقط يف

ألن التواصــل ينبنــي عــى قناعــة ّ
حبائــل االنغــاق عــى الــذات قبــل اآلخريــن ،هــذا ّ
كل
طـ ٍ
ـرف باالســتفادة املتحققــة مــن اآلخــر ،وهــذه االســتفادة مل تكــن حكـ ًـرا ألحــد مــن
دون اآلخــر ،بــل هــي خصيصــة جوهريــة قــام عليهــا التنـ ّـوع اإلنســاين منــذ النشــأة األوىل
لــه وإىل يــوم النــاس هــذا ،فــإذا اضمح ّلــت ُعــرى التواصــل اإلنســاين التــي يرت ّتــب عــى
ثامرهــا تزايــد األلفــة بــن املجتمعــات وانفتاحهــا ثقاف ًّيــا بــا يكــر تلــك الصــور النمطيــة
الراكــزة يف خميــال كل جمتمــع عــن اآلخــر ،مل تكــن إال أشــباح جمتمعــات هجينــة بثقافاهتــا،
ـم ال يســود غــر الكراهيــات التــي ال تــودي إال باملزيــد مــن االنتهــاكات بحـ ّـق
ومــن ثـ ّ
اآلخريــن بوصفهــم عبيــدً ا ال يســتحقون ســوى اإلخضــاع والســيطرة عــى مقدّ راهتــم.

ـاين ســليم يــروم العيــش عــى هــذا الكوكــب بســام وأمان.
وهــذا مــا ال يقبلــه منطـ ٌـق إنسـ ُّ
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احملور الثاني
قيمة التواضع يف اخلطاب العلوي الشريف.
املطلب األول :ضياع القيم األخالقية يف أمة الغرب.

طــئ مــن يظــ ُّن ّ
جمــرد أوهــام ال تقــدّ م للمجتمعــات
أن القيــم اإلنســانية هــي ّ
ُم ٌ

حمتجــا بــا جيــده عنــد املجتمعــات الغربيــة مــن تقــدّ م
البرشيــة شــي ًئا مــن الفائــدةًّ ،

تكنولوجــي عــى خمتلــف األصعــدة عــى الرغــم مــن هدرهــم تلــك القيــم ،أو اســتعامهلم
فتفــوق
إياهــا بطريقــة كيفيــة تتبــع حســابات الربــح واخلســارة يف عــامل ســوق املــال،
ّ
الغــرب قــام عــى مبــدأ (فائــض القيمــة التارخيــي) الــذي حت ّقــق عــر اســتعامرهم بقيــة

دول العــامل ،عــى الرغــم مــن عــدم نُكراننــا مــا قدّ متــه الثــورة العلميــة التــي أ ّدت إىل
ثــم جعلهــا
طفــرة اقتصاديــة تشــ ّيدت عــى أركاهنــا الدولــة الوطنيــة احلديثــة ،ومــن ّ

دولــة قانــون ومؤسســات ديمقراطيــة ،إال ّ
هنــب
أن وراء ذلــك االزدهــار كان هنالــك ٌ
خلــرات املســتعمرات وتســخري ُسـكّاهنا ،وبالنتيجــة تراكمــت لدهيــم الثــروة االقتصاديــة

التــي أنعشــت اجلانــب الســيايس والتكنولوجــي( ،((1بمعنــى ّ
أن التطــور التقنــي صاحبــه
انســاخ املضمــون اإلنســاين لــدى تلــك املجتمعــات ،فكانــت األســلحة الفتّاكــة التــي

حتركــت منتفضـ ًة ألجــل اســرداد كرامتهــا ،فكانــت
تقتــل املاليــن مــن الشــعوب إذا مــا ّ

تلــك التقنيــة ألجــل احلفــاظ عــى تلــك املركزيــة الغربيــة القائمــة عــى االســتكبار عــى
اآلخريــن ،بــا ُيقصيهــا عــن التواصــل اإلنســاين املنشــود.

وعليــه نســتطيع القــولّ :
كثــرا يف
إن احلضــارة الغربيــة احلديثــة مل تُســهم
ً

إثــراء املنظومــة األخالقيــة ،وهــذا مــا شــهد بــه علــاء الغــرب ،ومــن أولئــك الكاتــب

االنجليــزي (جــود) بقولــهّ :
القــوة
«إن احلضــارة احلديثــة ليــس فيهــا تــوازن بــن
ّ
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واألخــاق ،فاألخــاق ّ
متأخــرة جــدًّ ا عــن العلــم ،فقــد منحتنــا العلــوم الطبيعيــة قـ ّـو ًة

هائلــة ،ولكننــا نســتخدمها بعقــل األطفــال والوحــوش ...فاالنحطــاط هــو خطــأ
اإلنســان يف فهــم حقيقــة مكانتــه يف الكــون ،ويف إنــكاره عــامل القيــم ،الــذي يشــمل قيــم

اخلــر واحلــق واجلــال»( ،((1وتقــول الكســيس كارليــل« :يف املدينــة العرصيــة ق ّلــا نشــاهد
ا أخالق ًّيــا ،مــع ّ
أفــرا ًدا يتّبعــون مثـ ً
أن مجــال األخــاق يفــوق العلــم والفــن مــن حيــث إنه

أســاس احلضــارة»( ،((1وهبــذا يمكــن ْ
أن نفاضــل احلضــارة اإلســامية التــي قامــت عــى

القيــم واألخــاق ،فــكان أســاس بعثــة الرســول الكريــم ( )oليتمــم مــكارم األخــاق
أن ترشذمــت وتفرقــت ِ
ويكملهــا ،وذلــك بعــد ْ
وأمه َلــت بــن األمــم واحلضــارات؛ هــذا
ّ
ألهنــا كانــت وح ًيــا مــن اهلل ســبحانه وتعــاىل ،فــكان مصدرهــا الترشيــع اإلســامي منــذ
ـم كانــت النتيجــة يف مثــل هــذا املجتمــع أن
مخســة عــر قر ًنــا مــن الزمــان( .((1ومــن ثـ ّ

تكــون الوســائل بديـ ً
ا للغايــات ،وتتصاعــد نزعــة االســتهالك املــادي التــي تعمــل عــى
تدمــر الــذات والقيــم القديمــة ،مــن دون أن تتمكــن مــن بنــاء ذات جديــدة ،ممــا جيعــل
اإلنســان يف حياتــه الفرديــة موز ًعــا بــن قي ـ ٍم فقــدت زمنهــا وحـ ٍ
ـارض ال يســتطيع بلــورة

قيــم تناســبه ،األمــر الــذي ُيــؤدي إىل ضيــاع القيــم واندحارهــا فيــا بعــد(.((1

املطلب الثاني :مفهوم التواضع يف اخلطاب العلوي.

إذا أردنــا ْ
أن نس ـ ّلط الضــوء عــى أمه ّيــة التواضــع بمنظــور اإلمــام عــي ()A
ِ
كان لنــا ْ
قمــة يبتغيهــا
أن نقــرأ قولــه(( :وال
َ
حســب كالتواضــع))( ،((1بعــدّ ه أعــى ّ
اإلنســان ،ومعلــو ٌم ّ
«هـ َـو َمــا تعــده مــن مفاخــر آ َب ِائــكَ ،أو ا َملــالَ ،أو الدّ يــن،
أن احلســب ُ
ِ
الصالــحَ ،أو الـ ّـرف ال َّثابِــت ِف ْال َبــاء»(.((1
َأو ا ْل َكــرمَ ،أو الـ ّـرف ِف ا ْلعقــلَ ،أو ا ْلف ْعــل َّ
أي ُّ
كل تلــك املفاخــر ال ترقــى إىل مــا يتم ّتــع بــه اإلنســان مــن تواض ـ ٍع هلل أو مــع عبــاده

الصاحلــن.
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ّ
أمــر
شــخصها
ويف وصــف املتّقــن ،كانــت واحــدة مــن أبــرز عالماهتــم التــي
ُ
املؤمنــن ( )Aهــي التواضــع ،بقولــه(( :فاملتقــون فيهــا هــم أهــل الفضائــل،
منطقهــم الصــواب ،وملبســهم االقتصــاد ومشــيهم التواضــع))( ،((1بمعنــى ّأنــم ال

َ
زهــوا عــى اآلخريــن ُيوجــب اجتنــاب النــاس عنهــم ،بــل ُهــم يتّخــذون
ظهــرون
ُي
ً

ـعارا يعـ ّـرون مــن خاللــه عــن انتامئهــم لآلخريــن عــى الرغــم مــن ُع ُلـ ّـو
التواضــع شـ ً
شــأهنم عنــد اهلل ســبحانه؛ لعلمهــم ّ
أن اهلل وحــده ممّــن لــه احلــق يف الكربيــاء عــى مجيــع
أن تواضعــه لغايـ ٍـة ُمســبقة ،بمعنــى ّ
ـص آخــر يبـ ّـن اإلمــام (َّ )A
أن
خملوقاتــه .ويف نـ ٍّ
تواضعــه يعـ ّـر عــن وعـ ٍ
ـي عميــق بمضمــون هــذه القيمــة األخالقيــة ،فيقــول عنهــم:
(( ُبعــدُ ُه عمــن تباعــد عنــه زهــد ونزاهــة  .ودنــوه ممــن دنــا منــه لــن ورمحــة .ليــس تباعــده
ٍ
بكــر وعظمــة  ،وال دنــوه بمكــر وخديعــة))(ُّ ((1
حركــة يقــوم هبــا إنّــا تُرتجــم
فــكل
ُبعــد نظــره وعميــق إيامنــه ،فحــن يربــأ بنفســه – بوصــف هــذا الســلوك تكـ ُّـرا -فهــو

أن حيافــظ عــى تقــواه وال يمكــن بحــال ْ
ألجــل ْ
ينــم
أن يكــون مثــل هــذا
التــرف ّ
ّ
عــن تعجـ ٍ
ـرف منــه ،وحــن يتواضــع لآلخريــن ويدنــو منهــم يف جممــل ســلوكه مثــل ْ
أن
يبــدأ الســام أو يبـ ّ
ـش يف وجــوه اآلخريــن أو خيفــض صوتــه حــن يتحــدث معهــم أو

غريهــا مــن ســلوك ّيات يوم ّيــة ،فألجــل متتــن أوارص العالقــة مــع مــن يســتحقها مــن
يوجــه
بوســا معرف ًّيــا ّ
ـم تصـ ّ
ـب النتيجــة يف إضفــاء تلــك القيمــة ُل ً
أفــراد املجتمــع ،ومــن ثـ ّ
صاحبهــا إىل الصحيــح مــن الســلوك يف املقــام املناســب وإىل مــا عــداه فيــا إذا تغـ ّـرت

رشوط املقــام الــذي يكــون فيــه.

ويف قولــه ((( :)Aوبالتواضــع تتــم النعمــة))( ((2يظهــر جل ًّيــا مــا تو ّفــره هــذه

أن يكــون ّ
القيمــة مــن فوائــد تعــود عــى صاحبهــا باخلــر ،إذ مــن الطبيعــي ْ
حمــط ثقــة
ٍ
ـم ُيؤهــل إىل مــا هــو أعــى مقا ًمــا بــن
النــاس وحمـ ّـل احرتامهــم – بصفــة عا ّمــة -ومــن ثـ ّ
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النــاس.
و ُيلحــظ املقــام الســياقي الــذي ُيــدّ د داللــة هــذه القيمــة األخالقيــة ،فيجعلهــا يف

ــن
((و َم ْ
موضــ ٍع مــا مقبــوالً ،ويف موضــ ٍع مــا مذمو ًمــا ،وذلــك يف مثــل قولــه (َ :)A
ِِ
َأ َتــى َغن ِ ّيـ ًا َفت ََو َ
ـب ُث ُل َثــا ِدينِـ ِـه))( ((2فهنــا يعمــل الفكــر التــداويل يف حتديــد
اضـ َـع َلـ ُه لغ َنــا ُه َذ َهـ َ

هــذه الداللــة ،إذ كــا هــو معــروف ّ
أن معنــى اخلطــاب يتحــدد يف ضــوء الظــروف التــي
يــرد فيهــا ،وهــذا مــا عـ ّـرت عنــه البالغــة العربيــة القديمــة بـ(مقتــى احلــال ولــكل مقــا ٍم
مقــال) فلــم يكــن التواضــع بوصفــه ســمة أخالقيــة تعمــل عــى التواصــل اخلـ ّـاق بــن
اآلخريــن ،ســوى وسـ ٍ
ـيلة ذات ّيـ ٍـة تنطلــق لتحقيــق مــآرب آنيــة مــن قبــل الفــرد ،وهــو هبــذا
مل ُيــرا ِع أظهــر ســات شــخص ّيته املتح ّققــة بإنســانيته ومعرفــة قــدر نفســه ،بــل كان مثــل

ـوهيا لتلــك اهلو ّيــة التــي أراد اهلل تعزيزهــا يف اإلنســان ،ومــن
ذلــك التواضــع يـ ُ
ـارس تشـ ً
ـم تكــون النتيجــة مــا أشــار إليــه حديــث اإلمــام ( )Aبضيــاع ثلثــا ديــن اإلنســان،
ثـ ّ

والديــن لغـ ًة بمعنــى االلتــزام ،فــا يبقــى واحلالــة هــذه إال شــعائر ذلــك الديــن مــن دون
إن يف التواضــع لألغنيـ ِ
أثـ ٍـر لتج ّلياتــه عليــه ،كذلــك َّ
ـاء إعــا ٌم هلــم بوجــوب احرتامهــم
ِ
ـم اإلذعــان هلــم ،يف حــن أهنــم مل يكــن بينهــم وبــن اآلخريــن
مــن ق َبــل اآلخريــن ومــن ثـ ّ
ســوى فــرق العامــل االقتصــادي الــذي أتــاح هلــم ْ
أن يكونــوا مر ّفهــن هبــذه األمــوال،
وخضــوع اآلخريــن هلــم ال يشـ ِ
ـعرهم بالتقصــر لتقاعســهم عــن أداء حقــوق مــا عندهــم
ُ
إىل اآلخريــن ،بــل يمدّ هــم يف طغيــان الغطرســة والتبخــر الالمســؤول جتــاه املجتمــع،

عمــق اهلـ ّـوة بــن أفــراده.
األمــر الــذي ُيراكــم مــن تفاقــم املشــكلة االجتامعيــة و ُي ّ

َ
ويف املقابــل ُيــدّ د اإلمــام (ّ )A
أثــرا يف املجتمــع،
أن
أفضــل التواضــع وأعــاه ً
حــن ينطلــق مــن ِعليــة القــوم األغنيــاء الذيــن ُأوتــوا فضـ ً
ا مــن املــالَ ،لِــن ُح ِرمــوا منــه،
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ـن ت ََو ُ
ـن ِمنْـ ُه
اضـ َـع َا ْلَ ْغن َيــاء ل ْل ُف َقـ َـراء َط َلبـ ًا َلــا عنْــدَ َاللَِّ َو َأ ْح َسـ ُ
((مــا َأ ْح َسـ َ
وذلــك يف قولــهَ :

210

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

ــى َا ْلَ ْغنِي ِ
تِيــه َا ْل ُف َقــر ِ
ــاء اِتِّــكَاالً َع َ
اء َع َ
ــى َاللَِّ))( ((2إذ ينفــرد هــذا احلديــد بتحديــد قيمــة
ُ
َ
َ
التواضــع ومــا ُيعاكســها يف ّ
النــي مت ّثــان قيمتــن
االتــاه إال ّأنــا بحســب الســياق
ّ
فاضلتــن ُي ّبذمهــا العقــل قبــل الــرع؛ ملــا فيهــا مــن آثــار اجتامعيــة تنعكــس فيــا بعــد

عــى املجتمــع ،وتبعــث عــى تذويــب الفــوارق التــي صنعتهــا الوفــرة االقتصاديــة بــن
اجلميــع ،فالتواضــع الــذي يدعونــا إليــه اإلمــام ( )Aليــس ألجــل منفعــة شــخصية،

بــل ألجــل منفعــة اجتامعيــة عامــة ،فالغنــي حــن يتواضــع ،إ ّنــا ُيكــرم نفســه ،بإكرامــه
اآلخريــن بــا جيــود بــه عليهــم مــن مـ ٍ
ـال اختــره اهلل فــكان عليــه مســؤوالً يــوم القيامــة،
أمــا إذا كان خطابــه معــرا عــن اعتــزازه بقدراتــه مــن دون االســتعانة بـ ٍ
ـرازق هيــب ملــن
ًّ

يشــاء ويقــدر عــى مــن يشــاء ،فهــو سـ ٌ
ـاقط يف هــذا االختبــار الــذي عـ ّـر القــرآن الكريــم:
ـس ْ ِ
ـم إِ َذا َخ َّو ْلنَــا ُه نِ ْع َمـ ًة ِمنَّــا َقـ َ
ـال إِ َّنـ َـا ُأوتِي ُتـ ُه َعـ َـى ِع ْلـ ٍم َبـ ْـل
الن َْسـ َ
َ فـإِ َذا َمـ َّ
ض َد َعا َنــا ُثـ َّ
ـان ُ ٌّ
ِ
ِهـ ِ
ـون الزمــر ،٤٩ :وهنــا يكــون الوعــي الوجــودي هلــذا
ـم َل َي ْع َل ُمـ َ
ـي ف ْتنَـ ٌة َو َلكـ َّ
ـن َأ ْك َث َر ُهـ ْ
َ
ـي ســب ًبا يف اجتيــازه عقبــات هــذا االختبــار ،مــا ُيمكــن ْ
أن نصفــه بالوعــي العميــق
الغنـ ّ

لــدى اإلنســان – باملعنــى اإلفالطــوين -الــذي يم ّثــل شــعوره باملصــر التارخيــي ملجتمعه،
وعالقتــه باملقــدّ رات الراهنــة بالنســبة إليــه وإىل جمتمعــه ،وإىل الشــعور بانضاممــه وارتباطه

باملجتمــع وشــعوره باملســؤولية جتاهــه ،ولفلســفة احليــاة ومــا تنطــوي عليهــا مــن شــبكة

العالقــات ،ســيام يف الرباعيــة املحوريــة التــي خ ّططهــا عــي رشيعتــي( :اإلنســان -
ذاتــه)( ،اإلنســان  -املجتمــع)( ،اإلنســان  -الطبيعــة)( ،اإلنســان  -اهلل) وهبــذا تكــون

نباهــة اإلنســان الفرديــة واالجتامعيــة مندرجـ ًة حتــت مــا سـ ّـاه بـ(الوعــي الوجــودي) ،إذ

(الــذات ،املجتمــع ،الطبيعــة ،اهلل) جمتمع ـ ًة تُشــكل الوجــود بالنســبة لإلنســان(.((2

ـر مــن عبــاده مــاء وجهــه،
أمــا األفضـ ُـل مــن ذلــك مقا ًمــا عنــد اهلل ،حــن حيفــظ الفقـ ُ

وال يريقــه ألجــل اســتحصال الزهيــد مــن أمــوال أولئــك املســتكربين ،ويف ذلــك حتقيــق
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ملبــدأ العـ ّـزة التــي مــن شــأهنا ْ
أن حتمــي اإلنســان مــن الوقــوع يف رشاك التبع ّيــة لآلخريــن
ممّــن ال خــاق هلــم ،فالتيــه الــذي ُيــذ ّم عليــه اإلنســان بصفـ ٍـة عامـ ًة غــدى أحســن وأفضل
مــن تواضــع األغنيــاء للفقــراء؛ وذلــك ّ
ألن الشــخص املتّصــف بــه مل يكــن إال منطل ًقــا
ـادر عــى ْ
أن يبــدّ ل حالــه
مــن صميــم إيامنــه بالــرازق القــادر عــى كل يشء أ ّنــه ال ســواه قـ ٌ
إىل أفضــلْ ،
وإن مل ُيبــدّ ل حالــه ،فذلــك ال ُيرجــه إىل حــدّ االعــراض ،بــل يــرى أنّــه
ـار عليــه ْ
أن يتخ ّطــى صعابــه متــو ّك ً
ال يف كل ذلــك اهلل.
اختبـ ٌ

ُ
الحــظ عــر هــذا احلديــث أنّــه باإلمــكان مجــع كال القيمتــن األخالق ّيتــن يف
و ُي
سـ ِ
ٍ
ـخص واحــد ،فيكــون املؤمـ ُن متواض ًعــا هلل مــن حيــث أداؤه عبادتــه إليــه ،ومــع
ـلوك شـ
خافضــا جناحــه هلــم ،وكذلــك بإمكانــه ْ
أن يتكـ ّـر أو يتّصــف بصفــات
النــاس املؤمنــن
ً
ُتيــل إىل هــذه القيمــة األخالقيــة مــن زهـ ٍـو و ُعجـ ٍ
ـتحق
ـب وتِيــه وعـ ّـزة بالنفــس ملــن يسـ ُّ

دائــا مــا يــرون النــاس بمنظــور اســتعالئي؛
مثــل هــذا الســلوك مــن األغنيــاء الذيــن ً

لكــون تلــك القيمتــن (التكـ ّـر /التواضــع) بينهــا نســبة تضــاد – كــا يف علــم املنطــق -ال
نســبة تناقــض ،أي ّ
«أن التكـ ّـر منــا أنــه صفــة وجوديــة فكذلــك التواضــع صفــة وجوديــة

أيضــا ويقعــان عــى الضــدّ مــن اآلخر يف واقع اإلنســان ونفســه ،وليســا مــن قبيل
نفســانية ً
الوجــود والعــدم الــذي يســتلزم بالــرورة وجــود أحدمهــا عــدم اآلخــر بالتبــع»(.((2

املطلب الثالث :خماطر االستكبار يف تشويه اهلوية اإلنسانية – قراءة يف
اخلطبة القاصعة.
وملــا كان حتذيــر النــاس مــن إغــواء الشــيطان من مجلة املهــام الكــرى لألنبياء .فقد

كان اإلمــام هيــدف مــن كل ذلــك إىل تأكيــد عــداوة الشــيطان يف النفــوس لتنــرف إليــه
غريــزة العــدوان .وأعظــم خطبــة تضمنــت ذلــك ،وجتــى فيهــا غــرض االمــام االجتامعــي

هــي خطبتــه املســاة (القاصعــة) .ففيهــا رصح االمــام بــأن االجتــاع االنســاين احلــق ال
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يمكــن أن جيتمــع مــع النزعــة القبليــة .وفيهــا يــرح بــأن النزعــة القبليــة ان هــي إال
ارث شــيطاين يزينــه الشــيطان ألوليائــه( .((2وفيهــا يبــن أن الشــيطان احــق باملحاربــة مــن

هــؤالء الضعفــاء الذيــن يقــع عليهــم الظلــم ويلحقهــم احليــف بســبب النزعــة القبليــة.
َِ
((...واتــذوا التواضـ َـع مســلح ًة بينكــم وبــن عدوكــم إبليــس
وذلــك يف قولــه (:)A

وجنــوده ،فــإن لــه مــن كل أمــة جنــودا وأعوانــا ،ورجــا وفرســانا  .وال تكونــوا كاملتكــر
عــى ابــن أمــه مــن غــر مــا فضـ ٍ
ـل جعلــه اهلل فيــه ســوى مــا أحلقــت العظمــة بنفســه مــن

عــداوة احلســد ،وقدحــت احلميــة يف قلبــه مــن نــار الغضــب ،ونفــخ الشــيطان يف أنفــه مــن
ريــح الكِـ ْـر الــذي أعقبــه اهلل بــه الندامــة ،وألزمــه آثــام القاتلــن إىل يــوم القيامــة واحلــرص

والكــر واحلســد دواع إىل التقحــم يف الذنــوب ،واســتعيذوا بــاهلل مــن لواقــح الكــر كــا
تســتعيذونه مــن طــوارق الدهــر))

يف هــذا النــص مــن خطبــة اإلمــام ،عــدّ ة أوامــر ونـ ٍ
ـواه ذكرهــا اإلمــام ،بمعنــى ّ
أن

مهمــة دعــت اإلمــام ْ
أن جيعلهــا طلبــات يأمــر
مضموهنــا احتــوى عــى مضامــن أخالقيــة ّ
ـي مسـ ٍ
ـترش يف عــره ،أال وهــو
هبــا أتباعــه؛ ألجــل هتذيــب أخالقهــم مــن فســاد أخالقـ ٍّ
داء ِ
الكـ ْـر ،الــذي أوقــع إبليــس  -وهــو املقـ ّـرب مــن بــن جنســه مــن اجل ـ ّن حتــى نــال
مراتــب جعلتــه يف صفـ ِ
ـوف املالئكــة -بــراك الذنــوب ا ُملهلكــة ،فالتواضــع يم ّثــل مفتــاح

نجــاح اإلنســان وارتقائــه اجتامع ًّيــا يف الدنيــا باتّباعــه الصالــح مــن األحــكام؛ ّ
ألن امتثالــه

لدســتور الصــاح املوجــود يف القــرآن وترمجانــه املتم ّثــل بأئمــة أهــل البيــت ()A
مــا هــو إال ارتقــا ٌء وصعــود إىل العــامل املثــال الــذي يريــدُ ُه اهلل لإلنســان اخلليفــة ،وال

يكــون ذلــك إال بالتواضــع ،فهــو ســاح ،بــل أكثــر مــن ذلــك ،حــن يصـ ّـوره اإلمــام عــي

( )Aباملســلحة ،أي املوضــع الــذي ُيدّ خــر فيــه الســاح ،أو ما ُيسـ ّـمى باملشــجب ،وهو

تشــبيه بليــغ رائــع ،اختــر لنــا الكثــر مــن الــكالم ،حــن يكــون التواضــع مصــدر قـ ّـوة
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لإلنســان املســلم الــذي ال ينفــد ســاحه بوجــه إبليــس الــذي رفــع شــعار االســتكبار ومــا
حيملــه مــن مفــردات الرذائــل األخالقيــة األخــرى :التكـ ّـر ،ال ُعجــب ،العصب ّيــة ،التِيــه،
االختيــار ،التفاخــر ..،فمثــل هــذه األدواء ال ُيقــى عليهــا إال بالتواضــع فهــو يقمعهــا،
ومنهجــا يط ّبقــه
ـعارا
ً
ويســتأصلها مــن شــأفتها ،وذلــك حــن يتم ّثلــه اإلنســان وجيعلــه شـ ً

يف ســبيل االرتقــاء بإنســانيته فيــا ُيــريض اهلل ســبحانه وتعــاىل.

مرجحــات ُعقالئ ّيــة ،يســتمدُّ ها مــن الواقــع التارخيــي
ثــم يعـ ّـرج اإلمــام ( )Aإىل ّ

تعضــد األمــر الــذي
مرجحــات يســتلزم منهــا ّ
الــذي ال خيتلــف عليــه اثنــان ،وهــي ّ

يلتمــس اســتجابة حتقيقــه لــدى اجلامعــة املخا َطبــة ،ويف الوقــت نفســه تعمل عــى إضعاف
ـم تُشــارك يف إزالــة
يتمســك هبــا مــن يتّصــف بذلــك الوصــف ،ومــن ثـ ّ
املرتكــزات التــي ّ

ُركام القناعــات التــي مــأت ذهــن تلــك اجلامعــة ،فيقــول ((( :)Aفلــو رخــص اهلل
يف الكــر ألحـ ٍـد مــن عبـ ِ
لرخــص فيــه خلاصــة أنبيائــه وأوليائــه .ولكنــه ســبحانه كـ َّـر َه
ـاد ِه َّ
إليهــم التكابــر ،وريض هلــم التواضــع .فألصقــوا بــاألرض خدودهــم ،وعفــروا يف الــراب
وجوههــم .وخفضــوا أجنحتهــم للمؤمنــن ،وكانــوا أقوامــا مســتضعفني .وقــد اختربهــم
اهلل باملخمصــة ،وابتالهــم باملجهــدة .وامتحنهــم باملخــاوف ،وخمضهــم باملــكاره .فــا
تعتــروا الرضــا والســخط باملــال والولــد جهــا بمواقــع الفتنــة واالختبــار يف مواضــع

ون َأ َّنــا ن ُِمدُّ هــم بِـ ِـه ِمــن مـ ٍ ِ
ـن
ـال َو َبنـ َ
الغنــى واالقتــدار ،وقــد قــال ســبحانه وتعــاىلَ  :أ َ ْ
ْ َ
ُ ْ
ي َس ـ ُب َ َ
الــر ِ
ـار ُع َُلـ ْ ِ
( )55ن َُسـ ِ
ون ((2( فــإن اهلل ســبحانه خيتــر عبــاده املســتكربين
ات َبــل َل َي ْشـ ُع ُر َ
ـم ف َْ ْ َ

يف أنفســهم بأوليائــه املســتضعفني يف أعينهــم ولقــد دخــل موســى بــن عمــران ومعــه أخــوه
ـي ،فرشطــا
هــارون عليهــا الســام عــى فرعــون وعليهــا مــدارع الصــوف وبأيدهيــا العـ ُّ

لــه إن أســلم بقــاء ملكــه ودوام عــزه فقــال« :أال تعجبــون مــن هذيــن يرشطــان يل دوام
ِ
ِ
ِ
ـن
ـي َع َل ْيــه َأ ْسـ ِـو َر ٌة مـ ْ
العــز وبقــاء امللــك ومهــا بــا تــرون مــن حــال الفقــر والــذل» َ ف َلـ ْـو َل ُأ ْلقـ َ
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َذ َه ٍ
ــب  إعظامــا للذهــب ومجعــه ،واحتقــارا للصــوف ولبســه .ولــو أراد اهلل ســبحانه

بأنبيائــه حيــث بعثهــم أن يفتــح هلــم كنــوز الذهبــان ،ومعــادن العقيــان ،ومغــارس اجلنــان،

وأن حيــر معهــم طيــور الســاء ووحــوش االرض لفعــل ،ولــو فعــل لســقط البــاء،
وبطــل اجلــزاء ،واضمحلــت األنبــاء ،وملــا وجــب للقابلــن أجــور املبتلــن ،وال اســتحق

املؤمنــون ثــواب املحســنني ،وال لزمــت االســاء معانيهــا .ولكــن اهلل ســبحانه جعــل
رســله أويل قــوة يف عزائمهــم ،وضعفــة فيــا تــرى االعــن مــن حاالهتــم ،مــع قناعــة متــأ

القلــوب والعيــون غنــى ،وخصاصــة متــا االبصــار واالســاع أذى ولــو كانــت االنبيــاء

أهــل قــوة ال تــرام وعــزة ال تضــام ،وملــك متتــد نحــوه أعنــاق الرجــال ،وتشــد إليــه عقــد

الرحــال لــكان ذلــك أهــون عــى اخللــق))(.((2

ـاف بإنتــاج خطـ ٍ
مــن املناســب ْ
ـاب ُمكـ ّـرس مــن
أن نس ـ ّلط الضــوء عــى الســياق احلـ ّ
بدايــة أول وحــدة خطاب ّيـ ٍـة فيــه إىل آخــره عــن شــجب العصب ّيــة واالســتكبار ويف املقابــل

حتبيــذ مســلك التواضــع ،وهــذا مــا ُيســاعد يف فتــح مغاليــق النــص بوصفــه مــرآ ًة تعكــس
مــا يعتمــل يف الوســط االجتامعــي والثقــايف الــذي صــدر منــه ،ولعــل مــا ذكــره ابــن ميثــم
البحــراين ينفعنــا يف هــذا املقــام إذ نقــل يف ســبب هــذه اخلطبــة ّ
((أن أهــل الكوفــة كانــوا

الســام قــد فســدوا ،وكانــوا قبائــل متعــدّ دة ،فــكان الرجــل خيــرج
يف آخــر خالفتــه عليــه ّ

مــن منــازل قبيلتــه ،فيمـ ّـر بمنــازل قبيلــة أخــرى فيقــع بــه أدنــى مكــروه ،فيســتعدي قبيلته،
وينــادي باســمها ،مثـ ً
الرش،
ا يــا للنّخــع أو يــا لكنــدة نــداء عاليـ ًا يقصــد بــه الفتنــة وإثــارة ّ

فيتأ ّلــب عليــه فتيــان القبيلــة التــي قــد مـ ّـر هبــا ،وينــادون يــا لتميــم و يــا لربيعــة ،فيرضبونــه
فيمـ ّـر إىل قبيلتــه ،ويســترصخ هبــا وتسـ ّـل بينهــم الســيوف ،وتثــور الفتنــة ،وال يكــون هلــا

أصــل يف احلقيقــة ،وال ســبب يعــرف إالّ تعـ ّـرض الفتيــان بعضهــم ببعــض ،وكثــر ذلــك
الســام إليهــم عــى ناقــة فخطبهــم هــذه اخلطبــة))(.((2
منهــم ،فخــرج عليــه ّ
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ـباب موضوعيــة ،ي ِ
إن وضــع مــا اســتعرضناه آن ًفــا مــن أسـ ٍ
ّ
رشــدنا إىل الغايــات
ُ

التــي دفعــت اإلمــام عــي ()Aيف قولــه هــذه اخلطبــة ،ولعـ ّـل أســبا ًبا أخــرى تضافــرت
معهــا ،متم ّثلــ ًة بته ّيــج احلــراك العصبــي لــدى اجلبهــة املناوئــة حلكومــة اإلمــام عــي

( ،)Aفالدولــة األمويــة يف الشــام بزعامــة معاويــة بــن أيب ســفيان ،قامــت عــى مبــدأ
االســتكبار يف األرض ،فلــم يكــن واليهــا ُمذعنًــا للحــق حــن ُد ِعــي إليــه ،بــل أكثــر
كــريس الســلطة لكونــه وال ًيــا انتهــت
مــن ذلــك كان ملتفتًّــا عــن مطلــب خلعــه مــن
ّ
صالحيــة حكمــه بمــوت اخلليفــة الثالــث ،فــا ُبــدّ إذن مــن تنازلــه عــن منصــب احلكــم،
ـتكبا إال ْ
أن يبقــى بمنصبــه
إ ّبــان اســتالم اإلمــام عــي ( )Aاحلكــم ،ولكنــه أبــى ُمسـ ِ ً
ـتلهم التجربــة اإلبليسـ ّية يف االعتــزاز بالــذات ،فــكان أول مــن حــول اخلالفــة ملــك ًا
مسـ ً

يف اإلســام( ،((2مــن دون االلتفــات إىل َّ
أن احلــق ال يعلــو عليــه أحــد ،وال يسـ ّـوغ الظلــم
ـباب تنطلــق مــن تصــو ٍر ٍ
إن كان مدفو ًعــا بأسـ ٍ
الصــادر منهــا بــأي حــالْ ،
واه ال يعتمــد
ُّ
احلقائــق ،بــل يقــوم عــى األكاذيــب واألوهــام ،كــا قــال املتنبــي(:((3
فعل ِ
إذا ساء ُ
املرء ساءت ظنو ُن ُه

تــوه ِم
وصــــدّ َق ما يعتا ُد ُه مــــن ُّ

أن يسـ ِ
فــكان لإلمــام عــي (ْ )A
ـتعرض ســرة األنبيــاء الصاحلــن الذيــن اجتباهم
ـرز سـ ٍ
ِ
ـمة ُع ِرفــوا هبــا
ـع أبـ َ
اهلل مــن دون خلقــه ليكونــوا أد ّلء إىل طاعــة اهلل ،فــكان التواضـ ُ

بــن خلقــه ،بــل أســتطيع القــول :إهنــم رضبــوا األمثلــة ال ُعظمــى يف التواضــع لآلخريــن،
أن مــا يقومــون بــه مــن سـ ٍ
هــذا ألنــم ِ
علمــوا ّ
ـلوك يف عــن اهلل ،فضـ ً
ا عــن ّأنــم مك ّلفــون
ّ
هبدايــة اآلخريــن وتنويرهــم هبــا ،وعندمــا ُيؤمــر األنبيــاء ْ
أن يكونــوا متواضعــن لآلخرين
ومــا ُيصاحــب ذلــك التواضــع مــن إظهــار املح ّبــة للمؤمنــن مهــا كان مقامهــم ،فـ ّ
ـإن

وظيفــة املؤمنــن وتكليفهــم األخالقــي جتــاه بعضهــم البعــض واضــح؛ ألن األنبيــاء
يم ّثلــون القــدوة واألســوة جلميــع البــر(.((3
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ِ
ا ْ
ومــن املســتحيل عقــ ً
التكــر وال ُعجــب
حــال أظهــروا
أن تنقــاد هلــم النــاس يف
ُّ
بأن ُف ِســهم ،وهــذا األمــر إ ّنــا ال ُيالــف الســرة ال ُعقالئيــة يف مــن ُيريــد انجــذاب اآلخريــن
خلطابــه فحســب ،بــل ُيالــف القيــم اإلنســانية التــي يدعــو األنبيــاء إىل تذكــر النـ ِ
ـاس

ّ
بالتحــي هبــا ،واملبــادئ األخالقيــة التــي تنســجم والفطــرة النق ّيــة لإلنســان ،ومــن
تلــك القيــم التواضــع ،فكيــف يدعــون النــاس إليــه – أي التواضــع -وهــم يتّصفــون
بخالفــه..؟

ٍ
ّ
خطــاب ُي ّســد القيــم األخالقيــة التــي ســار عليهــا
إن أمهيــة شــدّ املجتمــع عــر

األنبيــاء ( )Aممّــا يعمــل عــى تفعيــل اهلويــة اإلنســانية؛ هــذا لكــون مــن اســتعرضهم
اإلمــام ( )Aيف خطابــه كانــوا قــد ُأ ِ
رســلوا إىل أمــم خمتلفــة ومحلــوا كتــب ســاوية
توحــدت يف مضموهنــا ،بــا يدفــع احلواجــز النفســية بــن
اختلفــت يف عنواناهتــا إال ّأنــا ّ

الشــعوب ،وتعمــل عــى ردم مثــل تلــك التصـ ّـورات الراكــزة يف خمياهلــا عــن تفـ ّـوق أ ّمــة
عــن ســواها؛ هــذا ّ
ألن اهلويــة الســلبية دو ًمــا مــا تعتمــد عــى ثنائيــة (نحــن /هــم) التــي ال
تعــرف الــذات إال عــر إقصــاء اآلخــر ،وهبــذا جيعــل النســق الثقــايف لــكل أمــة يف حالــة

ـض متــى مــا حانــت لــه الفرصــة وهــذا مــا حيـ ّـرف اجلميــل الثقــايف إىل
تربــص دائمــة ينقـ ّ
قبـ ٍ
ـح ثقــايف(.((3

ٍ
ـاالت أخــرى يفرتضها
وينفتــح خطــاب اإلمــام عــي ( )Aيف هــذه اخلطبــة إىل احتـ

عــى ُمتل ّقيــه ،ألجــل ْ
ؤصــل هبا مبــدأه وجوهر
أن تكــون منفـ ًـذا ّ
يعضــد هبــا وجهة رأيــه ،و ُي ّ
ســلوكه املســتمدّ مــن ســرة مــن ســبقه مــن الصاحلــن ،بوصفهــم خــر مصــداق لصياغــة
اهلويــة اإلنســانية للجامعــة املســلمة؛ ّ
ألن اهلويــة مت ّثــل الرمــز أو العامــل املشــرك الــذي

ُيمــع عليــه كل أفــراد األمــة ،مــن حيــث االنتســاب والتع ّلــق والــوالء واالعتــزاز ،وهــذا
االنتســاب يكتســب قداســته؛ ألنــه ليــس موضــع شــك مــن طــرف أي فــرد ،فهــي هبــذا
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مت ّثــل قاسـ ًـا مشــركًا بــن اجلميــع ،اســتنا ًدا إىل اخللفيــة الثقافيــة والتارخييــة الواحــدة ،وممــا
جيعــل هــذا االعتــزاز باهلويــة أمـ ًـرا مرشو ًعــا ،وحــدة املصالــح واملصــر الواحــد ،وهبــذا
تكــون اهلويــة مصدا ًقــا للــذات اجلامعيــة ألفــراد األمــة ك ّلهــم(.((3

أن تكــون مشــيئت ُه يف ُرســله ْ
ـادر عــى ْ
فيبـ ّـن هلــم اإلمــام (َّ )A
أن
أن اهلل ســبحانه قـ ٌ

جيعلهــم أفضــل النــاس مــن حيــث الرفاهيــة االقتصاديــة بـ ْ
ـأن هي ّيــئ هلــم كنــوز األرض،

ـرف أيدهيــم ،ويكــون أمــر الدعــوة إليــه ســه ً
ال ال مش ـ ّقة فيــه؛ ملــا يف
فتكــون حتــت تـ ّ
هــذه الثــروات مــن إغــراء للنــاس الذيــن ينرصفــون إىل مصاحلهــم الدنيويــة وحتقيقهــا

بأســهل الطــرق ،ومــن ثــم يلت ّفــوا حــول مــن يعـ ُـر َض عليهــم تلــك األمــوال والكنــوز
مقابــل ْ
أن يتّبعــوا دعوتــه ،ولكانــوا ّأول املدافعــن عنهــم ،ولكــن شــاءت اإلرادة اإلهليــة
أن خي ُتــر النــاس مــن دون أي مغريـ ٍ
ْ
ـات؛ لكــون تلــك املغريــات منافي ـ ًة للحكمــة عق ـ ً
ا
ّ
ََ
ومنط ًقــا؛ ألهنــا ال تكشــف معــدن إيــان النــاس بــاهلل عــى حقيقتــه ،لكوهنــا تنســجم
ـتحق
ومصاحلهــم ،فيكــون بالنتيجــة اتّباعهــم هلل عــن طريــق تلــك املغريــات ،ال ألنــه يسـ ّ

االتّبــاع كونــه اإللــه الواحــد األحــد الــذي حيــق لــه اإلذعــان بالعبوديــة ،وال حيـ ّـق لســواه
االتصــاف بالربوبيــة ،بــل ألجــل تلــك الثــروات التــي يتهافــت النــاس عــى اســتحصاهلا،

فــإذا كان ســبيل اســتحصاهلا متو ّق ًفــا عــى العبــادة ،فــا أسـ َ
ـهل ذلــك املطلــب الــذي ال
يقــف يف طريــق نيــل مصاحلهــم مــن دون نصـ ٍ
ـب يبذلونــه ســوى العبــادة ..ويف حينهــا

يســقط االبتــاء – بمعنــى االختبــارّ -
ـاس مل جيــدوا ثمــة أي اصطــدام بمصاحلهــم
ألن النـ َ
ٍ
دونــم
الدنيو ّيــة التــي حصلــوا عليهــا ،بــل أكثــر مــن ذلــك حـ َ
ـن ُيبتــى النــاس بأنبيــاء هــم َ
ـن ُيؤمــر
ـم البل ّيـ ُة حـ َ
يف املســتوى املعــايش ،فيكونــوا أفقــر حــاالً مــن ّ
أي فقــر ،وهبــذا تعظـ ُ
ٍ
ٍ
برشيعــة واحــدة ،وهنــا
بفعــل واحــد ،و ُيعامــل اجلميــع
ــوقة مــن النــاس
والس َ
امللــك َ
حيــر التواضــع بوصفــه قيمـ ًة إنســاني ًة عليــا ينبغــي لإلنســان ْ
أن ال يفـ ّـرط فيهــا ،فيتواضع
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للحــق مهــا كان عنوانــه؛ ألجــل ارتقــاء مقامــه يف الدنيــا واآلخــرة ،وال ينبغــي التكـ ّـر
عــى احلــق ،فــردى وهيلــك مــن ســوء فعلــه مــع احلــق؛ ولــذا كان الســلوك الفرعــوين
ـي باملجتمــع ،ومــن
ُمنطل ًقــا مــن دائــرة األنانيــة الض ّيقــة التــي حتجــب كل حماولــة للرقـ ّ
ـم فمــن الطبيعــي ْ
الســلطة الطاغوتيــة مم ّثل ـ ًة
الســخر ّية خطا ًبــا تتبنّــاه ُ
أن يكــون منطــق ُ
ثـ ّ

باحلاكــم األعــى (فرعــون) لتســفيه خطــاب األنبيــاء الداعــي إىل وحــدة اهلل وعبادتــه مــن

ِ
ـي َع َل ْيـ ِـه
دون رشيــك ،بــا عـ ّـرت عنــه اآليــة التــي استشــهد هبــا اإلمــام (َ )Aف َلـ ْـو َل ُأ ْلقـ َ
ِ
ِ
ِ ِ
((السـ َـو ُار ِمـ ْ ِ ِ
ـن َذ َهـ ٍ
ـب  باعتبــار ّ
ـس ا َْللِـ ُ
ـك
أن
َأ ْسـ ِـو َر ٌة مـ ْ
ـر َي ْل َبـ ُ
ِّ
ـن شـ َعار ا ُْل ُلــوك بِ َفــار َس َومـ ْ َ

َــة ُلبــس ِســواري ِن َأو َأس ِ ٍ ِ
ِ ِ
ِســواري ِن .و َقــدْ ك َ ِ
ــن ِشــ َع ِ
ــن َذ َه ٍ
ــب َو ُر َّب َــا
ــو َرة م ْ
ار ا ْل َف َراعن ْ ُ
َان م ْ
َ َْ َ
َ َْ ْ ْ
ِ
الر ْس ـغ ْ ِ
ـن َعـ َـى ا ْل َع ُضدَ ْيـ ِ
آخ َر ْيـ ِ
ـنَ .ف َلـ َّـا َ َت َّيـ َـل فِ ْر َعـ ْـو ُن َأ َّن ُر ْت َب ـ َة
َي َو َ
َج َع ُلــوا سـ َـو َار ْي ِن َعـ َـى ُّ
ـوك ِعنْدَ هــم َأمــار ٌة عـ َـى انْتِ َفـ ِ
ار ا ُْل ُلـ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ـن ِش ـ َع ِ
ـاء
ُ ْ َ َ َ
ـب ا ْفت َقا َد َهــا ُهـ َـو مـ ْ
الر َســا َلة م ْثـ ُـل ا ُْل ْلــك َح َسـ َ
ِّ
يســتخف قومــه هبــذا اال ّدعــاء الــذي ُيض ّلــل فيــه
الر َســا َل ِة))( ،((3األمــر الــذي جعلــه
ّ
ِّ
عــى احلقائــق ،ومل يعلــم ّ
أن االســتجابة احلقيقيــة لإلنســان ،حــن يتجـ ّـرد مــن مصاحلــه

اآلنيــة الفانيــة ،ويتّبــع عقلــه الــذي ُيثـ ّـوره نــداء األنبيــاء ،فهــم أنبيــا ٌء ظاهــرون والعقــل
يوجــه اإلنســان
ـبارا ّ
ـي باطــن – كــا ُيقــال -وهــذا ال يتح ّقــق إال إذا كان التواضـ ُ
ـع مسـ ً
نبـ ٌّ
و ُيمــي عليــه طبيعــة االســتجابة التــي تتناســب ومســتوى اخلطــاب وأمه ّيتــه.

أ ّمــا إذا كانــت املصلحــة اآلنيــة مت ّثــل القيمــة ال ُعليــا لإلنســان ،فــا يمكــن لــه ْ
أن

يرتقــي إىل مــا ُيييــه بوصفــه فاع ـ ً
ـتمر
ا يف حركــة التاريــخ؛ ولذلــك كان الصــدام املسـ ُّ
–بحســب مــا يوضــح القــرآن يف جممــل خطابــه -بــن األنبيــاء واملرتفــن؛ ّ
ألن هــذا

ا ُملــرف هــو املســتفيد مــن هــذا املثــال املنخفــض ،فديــن التوحيــد يســتأصل مصالــح

هــؤالء املرتفــن بالقضــاء عــى آهلتهــم ،ويف الوقــت نفســه يقطــع صلــة البرشيــة هبــذه

(ا ُمل ُثــل العليــا املنخفضــة) ألجـ ِ
ـل شــدّ هم باملثــل األعــى املتم ّثــل بعبــادة التوحيــد( ((3التــي
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ـم نــزع األغــال الفكريــة الباليــة التــي تعمــل عــى إيقاعــه يف رشاك الرؤيــة
بوســاطتها يتـ ّ

وتورطــه باتّبــاع هــواه.
القــارصة لآلخريــنّ ،

ويـ ّـذر اإلمــام ( )Aمــن التداعــي لقيمــة ِ
الكـ ْـر ومــا تُفـ ِـرز ُه مــن أخالق ّيــات تنــأى
ُ
ـلم -عــن هو ّيتــه التــي ُأريــد هلــا ْ
باإلنســان – فضـ ً
ـؤشا مائـ ًـزا
ا عــن كونــه مسـ ً
أن تكــون ُمـ ّ ً

أن اهلو ّيــة ال يمكــن ْ
إلنســان ّيته ،ومعلــو ٌم ّ
أن تكــون صفــة طارئــة لإلنســان خيلعهــا متــى

شــاء؛ فلــذا كان التحذيــر مــن انطامســها بتظهــر أخالقيــات منافيــة لذلــك املخلــوق
رشفــه اهلل عــى ســائر خملوقاتــه ،بقولــه (َ (( :)Aفــاللََّ َاللََّ ِف كِـ ْ ِ
ـر َا َْل ِم َّيـ ِـة َو َفخْ ـ ِـر
الــذي ّ
ان َا َّلتِــي َخــدَ ع ِبــا َا ْلُمــم َا َْل ِ
ِ
ِِ ِ
لشـ ْي َط ِ
لشـ َنئ ِ
ـخ َا َّ
ـح َا َّ
ون
َان َو َمنَافِـ ُ
اض َيـ َة َو َا ْل ُقـ ُـر َ
َا َْلاهل َّيــة َفإِ َّنـ ُه َمالَقـ ُ
َ َ
َ َ
ا عــن ِس ـي ِ
ـاوي َض َ ِ ِ
ِ ِ
َا َْلالِي ـ َة ح َّتــى َأعنَ ُقــوا ِف حنَـ ِ
وم َهـ ِ
ـاد ِ
اق ِه ُس ُلس ـ ًا ِف
َ
ْ
َ َ
ال َلتــه ُذ ُل ـ ً َ ْ َ
س َج َها َلتــه َ
ِ
ِ ِ
ت َا ْل ُق ُلــوب فِيـ ِـه و َتتَابعـ ِ
ـاد ِه َأمــر ًا ت ََشــاب ِ
ِ ِ
ور بِـ ِـه
ـت َا ْل ُقـ ُـر ُ
ون َع َل ْيــه َوكـ ْـر ًا ت ََضا َي َقــت َا ُّ
َ ََ
ُ
لصــدُ ُ
ََ
ق َيـ ْ
الـ َـذر َا َْلـ َـذر ِمــن َطاعـ ِـة ســاداتِكُم وكُبائِ ُكـ ِ
ـن َح َسـبِ ِه ْم َوت ََر َّف ُعــوا
ـم َا َّلذيـ َ
ـروا َعـ ْ
َأالَ َف َْ َ
َ ْ َ َ َ ْ َ ََ ْ
ـن َت َكـ َّ ُ
َفـ ْـو َق ن ََسـبِ ِه ْم َو َأ ْل َقـ ُـوا َا َْل ِ
ـم ُمكَا َبـ َـر ًة لِ َق َضائِ ِه
ـم َو َج َ
احــدُ وا َاللََّ َعـ َـى َمــا َصن ََع ِبِـ ْ
جي َنـ َة َعـ َـى َربِّ ِـ ْ
وف اِعتِ ـز ِ
ـاس َا ْلعصبِيـ ِـة ودعائِــم َأرك ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
َاء
َان َا ْلف ْتنَــة َو ُس ـ ُي ُ ْ
ـم َق َواعــدُ َأ َسـ ِ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ
َو ُمغَا َل َب ـ ًة لالَئــه َفإِنَّ ُـ ْ
ِ ِ ِ ِ
ِِ ِ ِ
ِِ ِ
ُــم ُح َّســاد ًا
ُــم َأ ْضــدَ اد ًا َوالَ ل َف ْضلــه عنْدَ ك ْ
َا َْلاهل َّيــة َفا َّت ُقــوا َاللََّ َوالَ َتكُونُــوا لن َعمــه َع َل ْيك ْ
شب ُتــم بِص ْف ِو ُكــم كَدَ رهــم و َخ َل ْط ُتـ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ـم
ْ َ ُ ْ َ
ـن َ ِ ْ ْ َ
ـاء َا َّلذيـ َ
ـم َم َر َض ُهـ ْ
ـم بِص َّحت ُكـ ْ
ْ
َوالَ تُطي ُعــوا َا ْلَ ْدع َيـ َ
ِ
ـوق و َأحـاَس َا ْلع ُق ِ ِ
ِ
يس
ـم ؟ إِ ْبل ُ
ـاس َا ْل ُف ُسـ ِ َ ْ ُ ُ
ـم َأ َسـ ُ
وق ا َّ َت َذ ُهـ ْ
ـم َو ُهـ ْ
ـم َباط َل ُهـ ْ
ـم ِف َح ِّق ُكـ ْ
َو َأ ْد َخ ْل ُتـ ْ
ِ
ٍ
َ ِ ِِ ِ ِ
ـول َعـ َـى َالنَّـ ِ
ـم َي ُصـ ُ
ـراق ًا
ـاس َوت ََر ِ َ
؟ َم َطا َيــا َض ـاَل َو ُجنْــد ًا ِبِـ ْ
اج ـ ًة َينْطـ ُـق َعـ َـى أ ْلس ـنَته ْم ا ْسـ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ـئ َقدَ ِمـ ِـه
ـم َم ْر َمــى َن ْبلــه َو َم ْوطـ َ
ـم َو َن ْفثـ ًا ِف َأ ْسـ َـاعك ُْم َف َج َع َل ُكـ ْ
ـم َو ُد ُخــوالً ِف ُع ُيون ُكـ ْ
ل ُع ُقول ُكـ ْ
ْبين ِمــن َقبلِ ُكـ ِ
ِِ
ْ
ـن َبـ ْـأ ِ
س َاللَِّ َو َص ْوالَتِـ ِـه
ـم مـ ْ
ـروا بِـ َـا َأ َصـ َ
ـم َا ُْل ْسـ َتك ِ ِ َ ْ ْ ْ
ـاب َا ْلُ َمـ َ
َو َمأ َخـ َـذ َيــده َفا ْع َتـ ِ ُ
ِِ
ـم َو َم َصـ ِ
َو َو َقائِ ِعـ ِـه َو َم ُثالَتِـ ِـه َواِت َِّع ُظــوا بِ َم َثـ ِ
ـار ِع ُجن ِ
ـم))(.((3
ُوبِـ ْ
ـاوي ُخدُ ودهـ ْ
بمالحظــة هــذه الفقــرة مــن اخلطبــة ّ
فــرع النتائــج التــي يصــل
أن اإلمــام جعــل ُي ّ
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هبــا املتكـ ّـر منهــا «باطنــة كتحقــر الغــر وازدرائــه ،واعتقــاد أنــه ليــس أه ـ ً
ا للمجالســة
واملواكلــة واألنَفــة عــن ذلــك .واعتقــاد أنــه يصلــح ْ
أن يكــون ماثــ ً
ا بــن يديــه
وكحســده واحلقــد عليــه ،وكنظــر العــامل املتكـ ّـر إىل اجلاهــل العا ّمــي بعــن االســتخفاف

واالســتجهال .وأمــا الظاهــرة فكالتقــدم عليــه يف الطــرق واالرتفــاع عليــه يف املجالــس،

وكإبعــاده عــن جمالســته ومؤاكلتــه ،والعنــف بــه يف النصــح ،والغضــب عنــد ر ّد قولــه،
ِ
والغلظــة عــى املتع ّلمــن وإذالهلــم واســتخدامهم ،والغيبــة والتطــاول بالقــول»(.((3
وحتذيــر اإلمــام ( )Aمل يكــن إال ألجــل إدامــة التواصــل اإلنســاين فيــا بــن أفــراد

ألن مثــل هــذه األدواء التــي ّ
املجتمــع الــذي يقــوده ،هــذا ّ
حذرهــم منهــا ،إنّــا تبعــث

التفســخ األخالقــي الــذي ُينــذر بدمــار
عــى التصــدّ ع وال ُفرقــة واتّبــاع اهلــوى وصــوالً إىل ّ
البنيــة املجتمع ّيــة التــي ُيفــرض ْ
أن تتّصــف بأجــى قيــم اإلســام مم ّثل ـ ًة بالتواضــع ،فهــو

ـح وصــف
الضــان الوحيــد الــذي ير ّكــز مفهــوم اهلو ّيــة اإلنســانية التــي بموجبهــا يصـ ُّ
(اإلســام) عــى مــن يتّصــف هبــا؛ ّ
ـليم بأوامــر الــرع ،والتســليم ليــس
ألن اإلســام تسـ ٌ

ـح انطباقــه عــى اجلامعــة ،يتح ّقــق مفهــوم (دوائــر
إال أبــرز مصاديــق التواضــع ،فــإذا صـ ّ
االنتــاء) الــذي يوصــف بــه «جمموعــة مــن البــر ،يشــملهم وضــع اجتامعــي لوصـ ٍ
ـف
ٌ
ُ
ٌّ
يتّصفــون بــه بالتشــابه فيــا بينهــم ،ويكــون هــذا الوصــف ذا فاعليــة اجتامعيــة ،أي ُيشـكّل
مركــزا اجتامع ًّيــا يتعامــل بــه و ُيؤثــر يف حقوقــه وواجباتــه الفرديــة أو
ملــن يتّصــف بــه
ً
اجلامعيــة ،ممــا ُيوجــد صاحلًــا مشــركًا بــن مــن يشــملهم ،و ُينتــج وع ًيــا ثقاف ًّيــا واالنتســاب

ويـ ّـرك بواعــث الدفــاع عــن وجــوده»(.((3
إليــهُ ،

ويف اجلــزء الثــاين مــن كالمــه ( )Aالــذي استشــهدنا بــه قبــل قليــل ،نجــد التحذيــر

ـب عــى طاعــة ال ُكــراء الذيــن اتّصفــوا بالتكـ ّـر ،إذ ال جيــوز االنصيــاع ملثــل هــؤالء
ينصـ ّ
التعصــب لكوهنــم ينتمــون إىل القبيلـ ِـة نفســها ،أو لكوهنــم يشــاطرون أتباعهــم
مــن بــاب
ّ
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بالفكــر ،ولكنهــم انحرفــوا بســلوكهم األخالقــي ا ُملشــن ،الــذي ينبنــي عليــه انفصاهلــم
عــن اجلامعــة ،والشــعور باملســؤولية إزاء اآلخريــن ،فمــن ينشــغل بمــأ فــراغ ذاتــه
اجلوفــاء ،ال جيــد شــي ًئا ُيشــغله ســواها ،أمــا الــذي ينطلــق مــن معانــاة اآلخريــن ويتواضــع
هلــم مــن حيــث البحــث عــن مشــاكلهم والتفكــر بجــدّ لوضــع حلـ ٍ
ـول تنســجم والواقــع
االجتامعــي املعيــش ،مثــل هــذا الشــخص يســتحق االتّبــاع ،ملــا قدّ مــه مــن جهــود ترفــع

مــن شــأن العــام قبــل اخلــاص.

ويتو ّفــر البديــل األخالقــي يف خطــاب اإلمــام عــي ( )Aحــن جيــد ْ
أن نزعــة

التعصــب دخيلــة يف رسائــر املجتمــع الــذي يعيــش فيــه ،فيحــاول ْ
أن ُي ّيدهــا إىل ّاتــاه
ّ
تتفــرع اخلصــال
يلتقــي باملنبــع األخالقــي الرئيــس املتم ّثــل بالتواضــع ،فمــن خاللــه ّ

احلميــدة التــي ال يمكــن ْ
جتســد يف ســلوك اإلنســان مــا مل يكــن هنالــك ثمــة إرادة
أن ّ

معضــدة بالتواضــع الــذي يقهــر النفــس ألداء مثــل تلــك الســلوكيات احلميــدة،
حقيقــة ّ
م ِام ِ
ِ
ِ
َار ِم َا ِْل َص ِ
ُــم َل ِــك ِ
ــد
ــال َو َ َ
فيقــولَ (( :فــإِ ْن ك َ
ــن َا ْل َع َصبِ َّيــة َف ْل َيك ْ
َان الَ ُبــدَّ م َ
ُــن َت َع ُّص ُبك ْ
ـت فِيهــا َا ُْلجــدَ اء و َالنُّجــدَ اء ِمــن بيو َتـ ِ
م ِ
َا ْلَ ْف َعـ ِ
ـن َا ْلُ ُمـ ِ
ـات َا ْل َعـ َـر ِ
اسـ ِ
ـور َّلتِــي َت َف َ
ب
ـال َو َ َ
اض َلـ ْ َ
َ ُ َ َ ُ ْ ُُ
ِ
ويع ِ
ـار َا َْللِي َلـ ِـة َو َا ْل َثـ ِ
يمـ ِـة َو َا ْلَ ْخ َطـ ِ
اسـ ِ
ـيب َال َق َبائِـ ِ
ـل بِ ْالَ ْخ ـا َِق َا َّلر ِغي َبـ ِـة َو َا ْلَ ْح ـ َ
ـار
َََ
ا ِم َا ْل َعظ َ
ِ ِ
جــو ِار و َا ْلو َفـ ِ
َا َْلحمــود ِة َف َتعصبــوا ِل ـا َِل َا َْلمـ ِـد ِمـ ِ ِ ِ
ـاء بِ ِّ
ـر
ـن َا ْل ْفــظ ل ْل ِ َ َ َ
َ
ْ ُ َ َ َّ ُ
ْ
الذ َمــا ِم َو َال َّطا َعــة ل ْلـ ِ ِّ
لنْصـ ِ
َو َا َْل ْع ِص َيـ ِـة لِ ْلكِـ ْ ِ
ـي َو َا ْ ِ
ـف َعـ ِ
ل ْع َظــا ِم لِ ْل َق ْتـ ِ
ـر َو َا ْلَ ْخـ ِـذ بِا ْل َف ْضـ ِ
ـل َو َا ْل َكـ ِّ
ـاف
ـن َا ْل َب ْغـ ِ
ـل َو َا ْ ِ َ
َــاب َا ْل َفس ِ
ــق و َا ْل َك ْظــ ِم لِ ْل َغي ِ
ِ
ــظ َو اِ ْجتِن ِ
ــاد ِف َا ْلَ ْر ِ
ض))(.((3
ل ْلخَ ْل ِ َ
َ
ْ
ال خيفــى أن النــص مت ّثــل فيــه مــا ُيصطلــح عليــه بـ(املفهــوم الثقــايف) الــذي ُير ّكــز عــى

مــا تعــارف عليــه املجتمــع ســاب ًقا مــن الفضائــل والشــيم إلشــاعتها بــن األفــراد بوصفهــا

تتــواءم مــع مــا ترمــي إليــه الرشيعــة اإلســامي مــن إشــاعة األخــاق احلميــدة ،وهبــذا
متثــل مهمــة تصحيــح اإلمــام ( )Aملفهــوم العصبيــة وغريهــا مــن املفاهيــم اخلاطئــة
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ـعورا باملســؤولية األخالقيــة والرشعيــة جتــاه املجتمــع(.((4
التــي درج النــاس عليهــا ،شـ ً

ُلخــص القــولّ :
ويف اخلتــام ن ّ
خيــص تركيــز
إن خطــاب اإلمــام عــي ( )Aفيــا
ّ

مائــزا تُصــاغ عربهــا اهلويــة اإلنســانية جلامعــة املخاطبــن ،مل
قيمــة التواضــع بوصفهــا ً
خيـ ُـل مــن ُحجـ ٍ
ُعضــد خطابـ ُه يف نفــوس الســامعني ،التــي هــي أبــرز وجــوع التفاعــل
ـج ت ّ
ّ
احلجــة تعمــل عــى جانبــن أحدمهــا :جانــب الفعــل واآلخــر:
احلــي مــع اآلخريــن،
وألن ّ

فــاألول ّ
يتلخــص فيــا يتو ّفــر يف البــاث مــن ســلوك ّيات تنطبــق عــى
جانــب اخلُ ُلــق،
ّ
ـم تدعــو اآلخريــن إىل التفاعــل بــا يب ّثــه مــن وصايــا هلــم ،أمــا
ســات خطابــه ،ومــن ثـ ّ

يوجــه بــه ســر
جانــب اخلُ ُلــق فيقــوم يف فعــل االعتبــار الــذي يدخــل فيــه املتك ّلــم الــذي ّ
اجلانــب التغيــري مــن املخاطبــة(.((4

و ّملــا كان اإلمــام عــي ( )Aيم ّثــل املثــال الــذي يســتطيع  -كــا يقــول هيجــل -أن

ويــر عــره مــا هــي إرادتــه و ُينريهــا أو ّ
أن مــا يفعلــه
يعـ ّـر عــن إرادة عــره يف كلــات ُ

هــو روح عــره( ،((4األمــر الــذي يعمــل عــى خلــق قــوى اجتامعيــة تغـ ّـر شــكل العــامل

ّ
وجتــذر الوعــي عنــد ق ّطاعــات كبــرة مــن املجتمــع .حيــث يــذوب الفــرد يف طمــوح
اجلامعــة؛ ّ
ألن الفــرد ال يوجــد حضار ًّيــا إال يف املجتمــع ،الــذي يتكــون مــن أفــراد ،وبــذا

ـع هييئ
يكــون التفاعــل بــن االثنــن دائـ ًـا ،فــا إبــداع ينجــزه الفــرد مــا مل يكــن هنــاك جمتمـ ٌ

لــه الظــروف املســاعدة عــى ذلــك اإلبــداع( ،((4فالفــرد العبقــري إنــا ينطلــق مــن رحــم
تفاعلــه مــع جمتمعــه ،فهــو املصــدر األســايس للفعــل واإلبــداع بحيــث كان املجتمــع
ـم ذلــك الفعــل اإلبداعــي داخــل إطــاره التواصــي.
جمــاال حيو ًّيــا تـ ّ
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 -اخلامتة -

أن نلقــي عصــا البحــث ،بعــد ْ
آن لنــا ْ
ـتقر بنــا الرتحــال عــى عتبــة اخلامتــة،
أن اسـ ّ

نلخــص أهــم تلــك النتائــج التــي جهدنــا قــدر املســتطاع ْ
وبإمكاننــا ْ
أن ّ
أن يقــف عندهــا،

بحســب اآليت:

أن مفهــوم البحــث مــن حيــث االشــتقاق اللغــويّ ،
 لفــت البحــث ّيــدل عــى

التواصــل واالشــراك ،وهــذا مــا ينســجم ومــؤ ّداه العمــي الواقعــي ،فالتواضــع إ ّنــا ينظر
إىل أثــره اإلجيــايب أو الســلبي بحســب اجلهــة التــي يصــدر بحقهــا ،فتــار ًة يكــون التواضــع

حممــو ًدا ،وتــار ًة يعــد مذمو ًمــا حــن يكــون رض ًبــا مــن رضوب الــذل والرضاعــة ملــن ال
يســتحق ْ
أن ُيقابــل بمثــل هــذه القيمــة.

 -كشــف البحــث النقــاب عــن أمهيــة هــذه القيمــة مــن حيــث عرضهــا عــى اخلطاب

القــرآين الكريــم ،وعــى الرغــم مــن ّ
أن البحــث مل يســتعرض كل مــا يتّصــل هبــذه القيمــة

أو ُيعاكســها يف النــص القــرآين ،إال أ ّنــه كشــف األثــر الكبــر هلــا بــا يتصــل بســلوك الفــرد
مــع ربــه أو مــع أهلــه أو مــع اآلخريــن.

ُ
البحــث الضــوء عــى اهنيــار القيــم األخالقيــة يف املجتمــع الغــريب وآثــار
 -ألقــى

ذلــك االهنيــار القيمــي يف التفــكك املجتمعــي الــذي يعيشــه املجتمــع ،فضـ ً
ا عـ ّـا ُيرافــق
ذلــك مــن انســاخ عــن اهلويــة اإلنســانية بقمــع اآلخــر وهتميشــه وصــوالً إىل انســداد
الــذات بصنــع األســلحة التدمرييــةّ ،
كل تلــك اآلثــار كانــت نتيجــة تراكــم الصــورة
النرجســية يف متخ ّيــل تلــك الشــعوب بــا جيعلهــا تــرى نفســها دون اآلخريــن.

مهيــة االنطــاق مــن قيمــة التواضــع ال بوصفهــا قيمــة أخالقيــة
 -يــرى الباحــث أ ّ

دعــا اإلســام إىل التحـ ّـي هبــا فحســب ،بــل بوصفهــا قيمــة إنســانية كــرى جتـ ّـر العالقــة
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ترصــن اجلانــب التفاعــي االجتامعــي اخلـ ّـاق فيــا يرقــى بالبرشيــة
ـم ّ
بــن األمــم ومــن ثـ ّ

إىل داللــة اإلنســان اخلليفــة.

 -عمــد اإلمــام عــي ( )Aإىل تأكيــد ســمة التواضــع وب ّثهــا يف شــتى خطاباتــه مــع

ـجم وســلوكه املســتمدّ مــن الفطــرة اإلنســانية الســامية ،فضـ ً
ا عــن كونــه
اآلخريــن ،منسـ ً

إما ًمــا مفــرض الطاعــة يم ّثــل ُخ ُلــق اإلســام احلقيقــي.

 -رصــد البحــث الســياق الثقــايف الــذي يم ّثــل املحضــن لــكل خطــاب ،فلقــد كشــف

ّ
أن ثمــة أســبا ًبا كانــت وراء تأكيــد اإلمــام ( )Aعــى هــذه القيمــة ،بالنظــر إىل العــر
ـم بالقيــم اإلنســانية النبيلــة ،واسـتُبدلت بقيــم غريبــة بعيــدة عــن
الــذي نشــز فيــه كل مــا يتـ ّ

الــروح اإلســامية فضـ ً
ا عــن اجلوهــر اإلنســاين الــذي ينســجم واخلطــاب القــرآين الرفيع.
 -و ّظــف اإلمــام عــي ( )Aعــدّ ة وســائل لرتصــن هــذه القيمــة األخالقيــة يف

ثــم استشــهاده باألدلــة النقليــة التــي كان
جممــل كالمــه ،مت ّثــل باألد ّلــة العقل ّيــة ،ومــن ّ

حجــ ًة عــى اآلخريــن.
القــرآن
أشــهرها وأكثرهــا ّ
َ

أن ّ
 مل ي ُفــت اإلمــام ْحيــذر مــن عواقــب االســتكبار عــى الفــرد وعــى املجتمــع،

بــا تعــود عليــه مــن آثــار ســلبية تتم ّثــل بســقوطه األخالقــي يف وحــل العبوديــة لذاتــه،
وامتهانــه اآلخريــن مــن دون وجــه حــق ،ويف ذلــك انســاخ مــن هو ّيتــه اإلنســانية التــي

أريــد هلــا ْ
أن تعمــل عــى تقويــة عالقتــه ببنــي جنســه مــن حيــث احرتامهــم وقبوهلــم آخـ َـر
مســاوين لــه يف احلقــوق والواجبــات.
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1 .1األخــاق يف القــرآن – فــروع املســائل األخالقيــة ،نــارص مــكارم الشــرازي،
املؤسســة اإلســامية ،قــم1426 ،هـــ.

2 .2األخــاق والقيــم يف احلضــارة اإلســامية ،د .راغــب الرسجــاين ،موقــع نــرة
رســول اهلل ،د.ط ،د.ت.

3 .3أســئلة الثقافــة يف عــامل متحــول ،د .عــي أومليــل ،املركــز الثقــايف العريب،الــدار
البيضــاء املغــرب ،بــروت –لبنــان ،ط2011 ،2م.

4 .4االنســان ذلــك املجهــول ،الكســيس كاريــل ،ترمجــة :عــادل شــفيق ،الــدار القوميــة
للطباعــة والنــر ،د.ط ،د.ت.

5 .5اإلنســان والتاريــخ – أثــر التاريــخ وتأثــره بســيكولوجية الفــرد ،د.كريســتني نصــار،
جــروس بــرس ،طرابلــس – لبنــان ،ط1991 ،1م.

6 .6البدايــة والنهايــة ،أبــو الفــداء إســاعيل بــن كثــر (ت774 :هـــ) ،حتقيــق :عــي
شــري ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،ط1988 ،1م.

7 .7تأويــات أهــل الســنة ،حممــد بــن حممــد بــن حممــود ،أبــو منصــور املاتريــدي (ت:
333هـــ) ،حتقيــق :د .جمــدي باســلوم ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت ،لبنــان ،ط،1

2005م.

8 .8التحرير والتنوير ،حممد بن عاشور ،الدار التونسية للنرش – تونس1984 ،م.

9 .9تفســر الطــري = جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن ،حممــد بــن جريــر الطــري
(ت310 :هـــ) ،حتقيــق :د.عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الرتكــي ،دار هجــر للطباعــة
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والنــر والتوزيــع واإلعــان ،ط2001 ،1م.

1010التواصــل واحلجــاج ،د .عبــد الرمحــن طــه ،مطبعــة املعــارف اجلديــدة ،الربــاط
– املغــرب ،د.ت.

1111التوقيــف عــى مهــات التعاريــف ،عبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــن املنــاوي

(ت1031 :هـــ) ،حتقيــق :عبــد اخلالــق ثــروت -القاهــرة ،ط1410 ،1هـــ1990-م.

1212اخلطــاب يف هنــج البالغــة – بنيتــه وأنامطــه ومســتوياته دراســة حتليليــة ،د.حســن
العمــري ،دار الكتــب العلمية ،لبنــان ،ط2010 ،1م.

1313دوائــر االنتــاء وتأصيــل اهلويــة ،ناديــة مصطفــى ،أســامة جماهــد ،ماجــدة
ابراهيــم ،دار البشــر للثقافــة والعلــوم ،القاهــرة – مــر ،ط2013 ،1م.

1414ديــوان املتنبــي ،وضعــه :عبــد الرمحــن الربقوقــي ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت
– لبنــان ،ط2011 ،3م.

1515العقــل األخالقــي العــريب – دراســة حتليليــة نقديــة لنظــم القيــم يف الثقافــة
العربيــة ،حممــد عابــد اجلابــري .مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،بــروت – لبنــان،

ط2006 ،2م.

1616القبيلــة أو القبائليــة – هويــات مــا بعــد احلداثــة ،د .عبــد اهلل الغذامــي ،املركــز
الثقــايف العــريب ،الــدار البيضــاء – املغــرب ،ط2009 ،2م.

1717لســان العــرب ،حممــد بــن مكــرم بــن عــى ،أبــو الفضــل ،مجــال الديــن ابــن
منظــور (ت711 :هـــ) ،دار صــادر – بــروت ،ط1414 ،3هـــ

1818املدرسة القرآنية ،حممد باقر الصدر ،مطبعة رشيعت ،قم1424 ،هـ.

1919مقدمــات العلــوم واملناهــج حماولــة لبنــاء منهــج اســامي متكامــل ،أنــور
اجلنــدي ،دار األنصــار ،ط1979 ،1م.
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2020النباهــة واالســتحامر ،د .عــي رشيعتــي ،تقديــم :د .إبراهيــم دســوقي شــتا،
دراســة وتعليــق :عبــد الــرزاق اجلــران ،مراجعــة :حســن عــي شــعيب ،دار األمــر،
بــروت ،ط2004 ،1م.

2121نظريــة القيــم يف الفكــر املعــارص بــن املطلقيــة والنســبية ،د .الربيــع ميمــون،
الرشكــة الوطنيــة للنــر والتوزيــع ،اجلزائــر1980 ،م.

2222النظريــة النقديــة التواصليــة – يورغــن هابرمــاس ومدرســة فرانكفــورت،

حســن مصــدق ،املركــز الثقــايف العــريب ،الــدار البيضــاء – املغــرب ،ط2005 ،1م.

2323هنــج البالغــة ،تصنيــف الرشيــف الــريض ،رشح :حممــد عبــده ،تصحيــح:
إبراهيــم الزيــن ،منشــورات دار الفكــر ،بــروت1965 ،م.

2424هنــج البالغــة ،كــال الديــن ميثــم بــن عــي بــن ميثــم البحــراين ،منشــورات دار
الثقلــن ،بــروت – لبنــان ،ط1999 ،1م.

2525اهلويــة وقضاياهــا يف الوعــي العــريب املعــارص ،جمموعــة باحثــن ،مركــز
دراســات الوحــدة العربيــة ،حتريــر وتقديــم :ريــاض زكــي قاســم ،بــروت – لبنــان،

ط2013 ،1م.

2626الوســيط يف تفســر القــرآن املجيــد ،أبــو احلســن عــي بــن أمحــد الواحــدي،
النيســابوري (ت468 :هـــ) ،حتقيــق وتعليــق :الشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجــود،

الشــيخ عــي حممــد معــوض ،الدكتــور أمحــد حممــد صــرة ،الدكتــور أمحــد عبــد الغنــي
اجلمــل ،الدكتــور عبــد الرمحــن عويــس ،قدمــه وقرظــه :األســتاذ الدكتــور عبــد احلــي
الفرمــاوي ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت – لبنــان ،ط1994 ،1م.

نعم لدولة اإلنسان
من خالل القيم األخالقية
ألمري املؤمنني علي (عليه السالم)

الدكتور فاضل عبد العباس حممد الالمي
باحث يف الشؤون اإلدارية واالجتماعية
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إن الرســول الكريــم (صــى اهلل عليــه وآلــه) بخلقــه الرحيــم كان قــد مثــل
ــى ُخ ُل ٍ
َّــك َل َع َ
وإِن َ
ــق
اإلســام ومبادئــه الســمحاء ،وقــد قــال فيــه البــاري ســبحانهَ :
َعظِيمٍ(..القلــمَّ ،)4:
وخ َل َفـ ُه اإلمــام عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) ،فلــم تعــرف
الدنيــا رج ـ ً
ا مجــع الفضائــل ومــكارم األخــاق بعــد الرســول األعظــم كاإلمــام أمــر

املؤمنــن ،فقــد ســبق األولــن ،وأعجــز اآلخريــن ،ففضائلــه أكثــر مــن أن حتــى ،ومناقبه

أبعــد مــن أن تتناهــى ،وكيــف تعــد مناقــب رجــل قــال فيــه الرســول األعظــم (صــى اهلل
عليــه وآلــه) يــوم بــرز لعمــرو بــن عبــد ود العامــري( :بــرز اإليــان كلــه إىل الــرك كلــه).
متيــزت ســرة أمــر املؤمنــن بخصــال عديــدة كان مــن أوضحهــا تعاملــه اإلنســاين

مــع اآلخريــن املبنــي عــى احــرام اإلنســان كإنســان ،بغــض النظــر عــن أي يشء آخــر،
واملحافظــة عــى حقوقــه وشــخصيته املاديــة واملعنويــة يف أي موقــع ومــكان ،ومهــا كان
حجمــه ومســتواه ،وإن حضــور هــذا البعــد يف حياتــه هــو الــذي جعــل مــن شــخصيته

شــخصية إنســانية خالــدة عــى مســتوى البرشيــة كلهــا ،وليــس يف تاريــخ املســلمني
وحدهــم ،وقــد متثلــت يف وصيتــه لولديــه اإلمامــان احلســن واحلســن (عليهــا الســام)

ملــا رضبــه أبــن ملجــم لعنــه اهلل ،بقولــه( :أنــه أســر فأحســنوا نزلــه ،وأكرمــوا مثــواه ،فــإن
ـت ،فاقتلــوا قاتــي ،وال تعتــدوا ،إن اهلل ال حيــب املعتدين).
ـت أو عفــوت ،وإن ُّمـ ُ
بقيــت َق َت ّلـ َ

فــا أحوجنــا ونحــن نعيــش يف جمتمعنــا العراقــي مــآيس فقــدان املســاواة ،وفتــن

اخلالفــات القوميــة والطائفيــة أن نقــرأ ســرة اإلمــام عــي (عليــه الســام) املليئــة بالقيــم
األخالقيــة اإلنســانية وغرســها يف النفــوس ..ألن النــاس ال ينظــرون إىل معتقــدك وال

أعجبهــم أخــذوا عنــك العقيــدة
إىل عبادتــك ،وإنــا ينظــرون إىل خلقــك أوالً ،فــإذا َ
واألخــاق والعبــادة والعلــم ،وإذا مل تعجبهــم تركــوك ومــا أنــت عليــه مــن العلــم.
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هدف البحث

ّ
أن اهلــدف مــن البحــث هــو بيــان دور أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) الرســايل عمليـ ًا يف

تكويــن األرسة الصاحلــة واملجتمــع ،فهــو اإلمــام اجلامــع لصفــات اجلــال والكــال ،والوارث
للخصــال التــي متيــز هبــا األنبيــاء واألوصيــاء بــا يتحــى بــه مــن قيــم أخالقيــة إنســانية،

للوصــول إىل جمتمــع إســامي مثــايل ينســجم مــع كل األديــان واألطيــاف مــن حولــه ،كــا
يســعى إىل بنــاء نظــام اقتصــادي وســيايس يضمــن للجميــع احلريــة والعــدل واملســاواة .

فرضية البحث
إن غيــاب القيــم األخالقيــة ســتفقدنا اهلويــة اإلنســانية ،والعــودة إىل مــا قبل الرســالة

الســاوية خلــر البرشيــة ُخ ُلقـ ًا َ
وخلقـ ًا حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) مــن مهجيــة وجاهلية

وعصبيــة قبليــة واحلاد .

أهمية البحث
تنبع أمهية البحث من خالل النقاط التالية :
1 .1إطفــاء نــار روح العنرصيــة والطائفيــة واإلقليميــة بــن املســلمني ،مــن خــال
روح األخــوة اإلســامية التــي كان يعيشــها أتبــاع أهــل البيــت ،وخصوصـ ًا عند
أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) .

2 .2إطفــاء حــب الــذات  -األنــا  -وإشــاعة روح اجلامعــة بــن أألفــراد لتحقيــق
املســاواة والعدالــة والديمقراطيــة .

3 .3أشــاعة روح األخــوة والتعــاون مــن خــال غــرس القيــم األخالقيــة الفاضلــة
بــن كافــة املكونــات .

4 .4غــرس القيــم اخللقيــة الفاضلــة ،واالبتعــاد عــن رذائلهــا بــن احلاكــم واملحكوم،
وذلــك بــأن ال يســتأثر بــي لنفســه ،وأن يســاوي بينــه وبــن النــاس .
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املبحث األول
اإلطار املفاهيمي لألخالق
املقدمة :

نجــد أن علــاء األخــاق وعلــاء النفــس احلديــث عنونــوا أبحاثـ ًا عميقــة ومفصلــة،

اعتمــدوا فيهــا عــى النواحــي العلميــة يف كيفيــة الوقايــة ومكافحــة املفاســد األخالقيــة،
وكيفيــة حتصيــل الصفــات والروحيــات اإلنســانية العاليــة ،وعــى رأس هــؤالء العلــاء
ويف مقدمتهــم تقــدم أئمتنــا (عليهــم الســام) الذيــن كانــوا هــم اعلــم املعلمــن وأزكــى

املربــن بأوامــر أخالقيــة عميقــة لرتبيــة امللــكات الفاضلــة يف اإلنســان ،أضــف إىل أقواهلم

يف هــذا املجــال أهنــم كانــوا يدرســون البرشيــة بأعامهلــم وســرة حياهتــم دروسـ ًا نســتطيع

أن نعيــش يف ظلهــا أناســا ســعداء ذوي قيــم(((.

وليــس غريــب أن تكــون فكــرة او موضوعــة األخــاق موضوعــة عامليــة تتســارع

إليهــا أعنــاق وأفئــدة األفــذاذ يف كل زمــان ومــكان مــع اختــاف جنســياهتم ،وقومياهتــم،
ومذاهبهــم ،ومشــارهبم ،والــر يف ذلــك واضــح الن حــب وعشــق األخــاق أمــر

فطــري يقتضيــه الطبــع اإلنســاين الســوي بشــكل طبيعــي ..إذن فطــرة اإلنســان الســليم

ال تقبــل إال األخــاق ،وال تــرىض عنهــا بــدالً او حــوالً((( ،ينبغــي معرفــة مــاذا نعنــي
باألخــاق :

أو ًال :تعريف األخالق:

وممــا ال شــك فيــه ّ
أن األبحــاث األخالقيــة ولــدت مــع ّأول َقــدَ ْم وضعهــا اإلنســان

عــى األرض ،ألن النّبــي آدم (عليــه الســام) مل ُ يع ّلــم أبنــاءه األخــاق فقــط ..بــل ّ
إن
ال ّبــاري تعــاىل عندمــا خلقــه وأســكنه اجلنّــة ،أفهمــه املســائل األخالق ّيــة ،واألوامــر
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الســلوك األخالقــي مــع اآلخريــن ،وأختــذ ســائر األنبيــاء (عليهــم
والنّواهــي يف دائــرة ّ

تكمــن فيهــا ســعادة اإلنســان،
الســام) طريــق هتذيــب النّفــوس واألخــاق ،والتــي َ
حتــى وصــل األمــر إىل السـ ّيد املســيح (عليــه الســام) ،حيــث كان القســم األعظــم مــن

تعاليمــه هــو أبحـ ٌ
ـاث أخالق ّيـ ٌةَ ،فنَ َعتــه حوار ّيــوه وأصحابــه باملع ِّلــم األكــر لألخــاق(((،
وإِ َّنـ َ
ـك َل َعــى ُخ ُلــق َعظِيــم ...القلــم ،)4:واخلُ ُلــق العظيــم :هــو
وقــال عنــه البــاري تعــاىلَ :
اخلُ ُلــق األكــرم يف نــوع األخــاق ،وهــو البالــغ أشــدّ الكــال املحمــود يف طبــع اإلنســان..

فهــو أرفــع مــن مطلــق اخلُ ُلــق احلســن ،ويف ذلــك ينقــل العالمــة املجلــي قــوالً يف تفســر
(سـ ّـمي ُخ ُل ُقــه عظي ـ ًا الجتــاع مــكارم األخــاق فيــه)((( .
أآليــة حيــث يقــولُ :

وبعــد رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) فـ ّ
األئمــة (عليهــم الســام) هــم أكــر
ـإن ّ

مع ّلمــي األخــاق ،وذلــك بشــهادة األحاديــث التــي نُقلــت عنهــم حيــث ر ّبــوا أشــخاص ًا
كل واحــد منهــم مع ِّل ـ ًا لعـ ِ
بارزيــن يمكــن أن يعتــر ّ
ـره ،فحيــاة املعصومــن (عليهــم
ُ
ـر دليــل عــى ُسـ ّـمو نفوســهم ورفعــة أخالقهــم يف حركــة
الســام) وأتباعهــم هــي خـ ُ
الواقــع .

إن املنظومــة األخالقيــة يف اإلســام تشــتمل عــى مجلــة أخــاق يصــح أن نســميها

(أخــاق التعايــش) ،ونعنــي هبــا تلــك األخــاق املنظمــة لشــئون املجتمــع اإلســامي
وعالقــات أبنائــه فيــا بينهــم ،ســواء العالقــات بــن املســلمني أنفســهم ،أو العالقــات

بينهــم وبــن غريهــم مــن أصحــاب األديــان األخــرى ،وتلــك األخــاق تزيــد مــن
مســاحة التعــاون والتضامــن والتكافــل بــن املواطنــن الذيــن يعيشــون يف دولــة واحــدة
أو يف وطــن واحــد ،وإن حســن اخللــق يقــوم عــى أربعــة أركان أو رؤوس األخــاق

أربعــة هــي( :الصــر ،والعفــة ،والشــجاعة ،والعــدل) ،وأن األخــاق الســافلة مبناهــا

عــى أربعــة أخــاق هــي( :اجلهــل ،والظلــم ،والشــهوة ،والغضــب) ،قــال أمــر
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املؤمنــن (صلــوات اهلل عليــه) :أربــع خصــال ســود هبــا املــرء :الع ّفــة ،واألدب ،واجلــود،

والعقــل(((.

ويف حديــث لإلمــام الصــادق (صــى اهلل عليــه وآلــه)( :أربعــة مــن كــن فيــه كمــل

أيامنــه ،وأن كان مــن قرنــه إىل قدمــه ذنــوب مل ينقصـ ُه ذلــك وهــي الصــدق ،وأداء األمانــة،

واحليــاء ،وحســن اخللــق ) .

إن الغايــة لــكل أحــكام الرشيعــة ال ّغــراء هــي التــزام املؤمــن باألخــاق الفاضلــة،

اعتقــادا وفكــر ًا وســلوك ًا وتطبيق ـ ًا ،ألن الرشيعــة هــي املنبــع الصــايف الــذي ينبغــي عــى

املؤمــن أن ينهــل منــه فلســفته الروح ّيــة واألخالقيــة ،وهــي احلقيقــة املوجهــة لــه يف
احليــاة ،واملعامــات وشــتى املظاهــر االجتامعيــة((( .
•تعريف األخالق  :لغة :

قــال أبــن منظــور يف لســان العــرب اخلُ ُلــق :اخلليقــة ،أعنــي :الطبيعــة ،واجلمــع:

أخــاق ،وقــال أيضــ ًاُ :
والُ ُلــق  -بضــم الــام وســكوهنا -وهــو :الدِّ يــن والطبــع
والســجية ،ويفــر أبــن منظــور ذلــك بقولــه( :وحقيقتــه أي اخلُ ُلــق ،أنــه لصــورة
اإلنســان الباطنــة ،وهــي نفســه ،وأوصافهــا ومعانيهــا املختصــة هبــا بمنزلــة اخلَلــق

لصورتــه الظاهــرة وأوصافهــا ومعانيهــا ،وهلــا أوصــاف حســنة وقبيحــة) ،وقــد م ّيــزوا
ـم  -وإن كانــا يف األصــل واحــد كالـ َـرب والـ ُـرب
بــن اخلَلــق بالفتــح واخلُلــق بالضـ ّ

 لكــن خــص اخلَلــق بالعينــات واألشــكال والصــور املدركــة بالبــر ،وخــص اخلُ ُلــقبالقــوى والســجايا املدركــة بالبصــرة((( .

ويشــر املعنــى اللغــوي إىل أن األخــاق هــي مجــع ُخ ُلــق ،واخلُ ُلق هــو الديــن والطبع

والســجية ،وحقيقتــه أنــه صــورة اإلنســان الباطنــة ،وهــي نفســه وأوصافهــا ومعانيهــا،

فهــي بمنزلــة الصــورة الظاهــرة وأوصافهــا ومعانيهــا ،وهلــا أوصــاف حســنة وقبيحــة،
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والثــواب والعقــاب يتعلقــان بأوصــاف الصــورة الباطنــة أكثــر ممــا يتعلقــان بأوصــاف

الصــورة الظاهــرة ((( .

ومــن خــال هــذا العــرض اللغــوي ملفهــوم األخــاق يمكــن اســتخالص ثالثــة

مفاهيــم بــارزة هــي :

1 .1أن اخلُ ُلــق يــدل عــى الصفــات الطبيعيــة يف ِخ ْلقــة اإلنســان الفطريــة عــى هيئــة
مســتقيمة متناســقة .

2 .2أن األخــاق ينضــوي فيهــا أيضــ ًا الصفــات ا ُملكت ََســ َبة التــي صــارت كأهنــا
ـت مــع طبيعــة الفــرد ،وانعــكاس تلــك الصفــات عــى ســلوكه وعاداتــه
ُخ ِل َقـ ْ
واجتاهاتــه ،كاالســتقامة يف الســلوك أو االنحــراف عــن الصــواب .

3 .3أن لألخــاق جانبــن :األول نفــي داخــي باطــن ،واآلخــر ســلوكي ظاهــر،
وهــو انعــكاس للباطــن عــى هيئــة ســلوكيات ومعامــات ،وهــذان اجلانبــان

مهــا وجهــان لعملــة واحــدة .
•اصطالح ًا :

قــال (أبــن ِمس ـك ََويه) يف كتــاب هتذيــب األخــاق وتطهــر األعــراقّ :
(إن اخلُلــق

هــو تلــك احلالــة النفســان ّية التــي تدعــو اإلنســان ألفعــال ال حتتــاج إىل تف ّكــر وتد ّبــر) ((( .
واخلُ ُلــق بالضــم عبــارة عــن :هيــأة للنفــس راســخة تصــدر عنهــا األفعــال بســهولة

ويــر مــن غــر حاجــة إىل فكــر ورويــة ،فــإن كان الصــادر عــن تلــك اهليــأة أفعــاالً مجيلــة
حممــودة عق ـ ً
ا وممدوحــة رشع ـ ًا ســميت تلــك اهليــأة (خلق ـ ًا حســن ًا) ،وإن كان الصــادر

منهــا أفعــاالً قبيحــة ســميت (خلقـ ًا ســيئ ًا)  ،وإنــا أشــرط فيهــا الرســوخ ألن مــن يصــدر
عنــه بــذل املــال مثـ ُ
ا عــى النــدرة حلاجــة عارضــة ال يقــال (خلقــه الســخاء) مــا مل يثبــت
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ذلــك يف نفســه ثبــوت رســوخ (. ((1
ويف قولــه( :اخلُ ُلــق عبــارة عــن هيــأة للنفــس راســخة) إشــارة إىل وجــود هيئــات

للنفــس غــر راســخة أيضــ ًا ..إذ اهليئــات يف اإلنســان عــى قســمني (: ((1

األول :هيئــات غــر راســخة :وهــي اهليئــات التــي تــزول برسعــة كامحــرار وجــه

اإلنســان عنــد اخلجــل أو اصفــراره عنــد اخلــوف .

الثــاين :هيئــات راســخة :وهــي اهليئــات التــي ال تــزول ،إمــا ال تــزول أصـ ً
ا كلــون

اإلنســان  -مثـ ً
ا  -ألهنــا غــر اختياريــة ،أو ال تــزول بســهولة ،وإذا زالــت لســبب ما فإهنا

رسعــان مــا ترجــع مـ ّـرة أخــرى ،وهــذه مــورد بحوثنــا وتسـ ّـمى (بامللــكات االختياريــة
كالعدالــة والشــجاعة) ،فالعــادل قــد يرتكــب مــا ينــايف العدالــة ولكنــه رسعــان مــا ينــدم

عــى فعلتــه ويعــود إىل عدالتــه ،وهــذا معنــى قولنــا :إن العدالــة هيــأة راســخة يف وجــود
مثــل هــذا اإلنســان( ،((1إِذ ًا األخــاق هــي قــوة أو ملكــة تدفعــك للقيــام باألعــال
احلســنة ،وتنهــاك عــن فعــل األعــال الســيئة(. ((1

ثانيًا :مفهوم األخالق :
إن حــدود الشــخصية العظيمــة ترســمها اﻷخــاق ..فســمو الــذات إنــا هــو بســمو

املعنــى ،وعلــو املكانــة هــي يف تلــك اﻷصــول اﻷخالقيــة التــي يلتــزم هبــا الرجــال ،وهــي
املقيــاس يف تقييــم أعامهلــم وأفعاهلــم ،فقيمــة اإلنســان بإنســانيته ،وقيمــة العمــل بمحتواه،

وقيمــة الديــن بالرتفــع عــن الدنايــا ،وميــزان البطولــة هــو اﻷخــاق .

فاخلُلــق وعــاء الديــن ،وهــو عنــوان صحيفــة املؤمــن ،ومــا يوضــع يف ميــزان امــرئ

يــوم القيامــة أفضــل مــن حســن اخللــق ..مــن هنــا فإنــه (ال قريــن كحســن اخللــق) و

(ال عيــش أهنــأ مــن حســن اخللــق) ﻷن مــن (حســنت خليقتــه طابــت عشــرته) ،وعــى
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كل حــال فــإن )أكمــل املؤمنــن إيامنــا أحســنهم خلقــا ( فاﻷخــاق مــن ثــار العقــل،
وصحيــح أن قلنــا يف داخــل كل إنســان كوامــن خــرة ،تدعــوه إىل االلتــزام باﻷخــاق

والعمــل الصالــح ،وكوامــن رشيــرة تدعــوه إىل الفســاد والــر ومنــاوأة الصاحلــن،
ويقــول اﻹمــام عــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) ( :رأس العلــم التمييــز بــن اﻷخــاق،

وإظهــار حممودهــا وقمــع مذمومهــا) ،وبمقــدار مــا تكــون اﻷخــاق احلســنة مطلوبــة،

فــإن ســوء اخللــق مذمــوم(. ((1

إن علــم األخــاق مــن أرشف العلــوم إن مل يكــن أرشفهــا ،إذ أن قيمــة املــرء يف

احلقيقــة تقــدر بأخالقــه وأعاملــه ال بجســمه وال بعلمــه وال باملــه ،وتعــد احلجــر األســاس

لبنــاء املجتمــع املتكامــل ،وهــي الدعامــة القويــة حلفــظ كيــان املجتمــع ،حيــث ترتفــع هبــا
النفــوس إىل مراتــب الكــال(. ((1

فاألخــاق علــم فلســفي تُعــرف بــه الفضائــل الســامية التــي جيــب أن يتحــى

اإلنســان هبــا وكيفيــة اقتنائهــا لتتم ُّثلهــا النفــس ،وتُعــرف بــه الرذائــل وكيفيــة تَو ِّقيهــا

والتخــي عنهــا ،وهــو علــم فلســفي يعالــج ســلوكيات اإلنســان املرتتبــة عــى إدراكــه

ملفاهيــم اخلــر والــر ،وهــي مقيــاس األمــم وثمــرات حضارهتــا وتدنيــه(. ((1

أمــا مفهــوم األخــاق يف نظــر اإلســام هــو جمموعــة املبــادئ والقواعــد للســلوك

اإلنســاين ،والتــي حيددهــا الوحــي لتنظيــم حيــاة اإلنســان ،وحتديــد عالقتــه بغــره عــى

نحــو حيقــق الغايــة مــن وجــوده يف هــذا العــامل عــى أكمــل وجــه(. ((1

ويعــرف (يعقــوب فــام) يف كتابــه (الرتبيــة األخالقيــة) اخلُ ُلـ ُـق هــو نشــاط الفــرد يف

املجتمــع البــري وميولــه املآلزمــة لــه نحــو نظــم اجلامعــة ومنشــأها واجتاهاتــه الفكريــة

نحــو مــن حييــط بــه مــن النــاس بــا يفيــد ،وال يــر باجلامعــة البرشيــة(. ((1

أمــا الشهرســتاين فيقــول(( : ((1إن النــاس يولــدون خرييــن سواســية بطبيعتهــم،

اجلزء الثالث :احملور الرتبوي واألخالقي

241

وكأهنــم كلــا شــبوا أختلــف الواحــد منهــم عــن اآلخــر تدرجييـ ًا عــى وفــق مــا يكتســب
مــن عــادات .

إن أفضــل طريقــة لبيــان ومعرفــة أمهيــة علــم األخــاق الرجــوع إىل القــرآن الكريــم،

والروايــات الصــادرة عــن املعصومــن (عليهم الســام):

اآليات القرآنية:
كلنــا يعلــم بأنــه كان مــن اكــر عوامــل تقــدم اإلســام (حســن أخــاق) الرســول

األكــرم (صــى اهلل عليــه وآلــه)  ،وكــا أن اهلل تعــاىل ينســب توســع اإلســام إىل األخــاق
ِ
ـظ ا ْل َق ْلـ ِ
ـت َف ًّظــا َغلِيـ َ
ـن َح ْولِـ َ
ـك..
و َلـ ْـو ُكنْـ َ
ـب َل ْن َف ُّضــوا مـ ْ
احلســنة للرســول فيقــولَ :

(آل عمــران. ((2()159 :

لقــد كان رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) مــرب املثل والقدوة احلســنة يف حســن
وإِ َّنـ َ
ـك َل َعـ َـى ُخ ُلـ ٍـق َعظِي ـمٍ...(
اخلُلــق ،فلقــد أثنــى عليــه ربــه عــز وجــل يف كتابــهَ :

القلــم ،)4:ووصفــه ســبحانه بالرأفــة والرمحــة عــى املؤمنــن ،وهــذا مــن حســن اخللــق
ِ
ِ
ِ
فقــالَ  :ل َقــدْ جاءكُــم رس ٌ ِ
ُــم
ُّــم َح ِر ٌ
ــول م ْ
يــص َع َل ْيك ْ
ــن َأ ْن ُفســك ُْم َع ِزيــ ٌز َع َل ْيــه َمــا َعنت ْ
َ َ ْ َ ُ
بِا ُْل ْؤ ِمنِــن رء ٌ ِ
يم(...التوبــة.)128:
وف َرح ٌ
َ َ ُ

األحاديث والروايات الشريفة :
إن اهلــدف األســاس مــن البعثــة النبويــة هــو بمــكارم األخــاق ،وهــذا معنــاه ّ
َّ
أن

الرشيعــة اخلامتــة التــي جــاء هبــا س ـ ّيد األنبيــاء واملرســلني (صــى اهلل عليــه وآلــه) ذات

أســس أخالقيــة عليهــا تقــوم وهبــا تنفــذ يف كل جوانبهــا اإليامنيــة والتعبديــة والتعامليــة،
فــا يزكــو إيــان وال عبــادة وال عمــل مــا مل يكــن مصبوغـ ًا بالصبغــة األخالقيــة الفاضلة،

إذ ليــس مــن خلــق كريــم وال فعــل مجيــل إال وقــد وصلــه اهلل بالديــن .
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ـت ألُمتّــم مــكارم األخــاق) ،
يقــول رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)( :إ ّنــا بعثـ ُ
(إن بعثتــي بتــام مــكارم
ويف روايــة( :إنّــا بعثــت ألُمتّــم صالــح األخــاق) ويف ثالثــةّ :

األخــاق وكــال حماســن األفعــال) (. ((2

وقــال أبــو الــدرداء ســمعت رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) يقــول( :أفضــل مــا

يوضــع يف امليــزان حســن ُ
اللهــم
اخللــق والســخاء ،وملــا خلــق اهلل تعــاىل اإليــان قــال:
ّ
قــوين ،فقــواه بحســن ُ
قــوين ،فقــواه
اخللــق والســخاء ،وملــا خلــق الكفــر قــال:
اللهــم ّ
ّ
ّ
بالبخــل وســوء ُ
اخللــق) (. ((2

قــال (صــى اهلل عليــه وآلــه)( :جعــل اهلل ســبحان ُه مــكار َم األخــاق ِصلـ ًة بينــه وبــن
ِ
ِِ
يتمســك بخُ لـ ٍـق ُمتَّصـ ٍ
ـل بــاهللِ)(. ((2
فح ْسـ ُ
عبــادهّ ،
ـب َاحد ُكــم أن ّ
يقــول الشــيخ حســن زاده آمــي( :والتخ ّلــق هــو التح ّقــق واالتصــاف بحقيقــة ذلــك

اخللــق ال العلــم باملفهــوم بمعنــاه كــا حيصــل بالرجــوع إىل املعاجــم بــأن الراحــم كــذا

والعطــوف كــذا (. ((2

ـي (عليــه الســام)( :لــو كنّــا ال نرجــو َجنـ ًة ،وال ختشــى نــار ًا،
وقــال أمــر املؤمنــن عـ ُّ

وال ثواب ـ ًا وال عقاب ـ ًا ،لــكان ينبغــي لنــا أن نطلــب مــكارم األخــاق ،فإهنــا ممّــا يـ ّ
ـدل عــى

ســبيل النجــاح)(. ((2

فاإلنســان الفــرد ال يعيــش وحــده يف هــذه احليــاة ،فهــو بطبيعتــه اجتامعــي يعيــش

ضمــن جمتمــع حيتــك فيــه باآلخريــن ،والقيــم األخالقيــة إضافــة لكوهنــا كــاالً عــى
املســتوى الشــخيص ،البــد منهــا أيض ـ ًا لكــال املجتمــع وحتســن العالقــة بــن األفــراد،
ومــن هنــا فــا بــد مــن حتديــد هــذه القيــم عــى ضــوء العقــل والــرع ثــم االلتــزام هبــا

وتطبيقهــا عــى املســتوى العمــي ..وإذا مــا التزمنــا بالقيــم كانــت الســعادة الفرديــة
واالجتامعيــة ،يف الدنيــا واآلخــرة(.((2
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ـدع فاألخــاق الفاضلــة هــي التــي حتقــق يف اإلنســان معــاين اإلنســانية الرفيعة،
وال ُّبـ ْ

وضــاءة مــن اجلــال والكــال ورشف النفــس والضمــر ،وســمو العــزة
وحتيطــه هبالــة ّ
ـوي اهلمــج والوحــوش ،وإن
والكرامــة ،كــا متســخه األخــاق الذميمــة ،وحت ّطــه إىل سـ ّ

أثــر األخــاق ليــس مقصــور ًا عــى األفــراد فحســب ..بــل يــري إىل األمــم والشــعوب،
حيــث تعكــس األخــاق حياهتــا وخصائصهــا ،ومبلــغ رق ّيهــا أو ختلفهــا يف مضــار
األمــم ،وكــا قــال الشــاعر:

وإذا أصيب القوم يف أخالفهم

فأقم عليهم مأمت ًا وعويال

(((2

لقــد خلــق اهلل اإلنســان مــزودا بمجموعــة مــن الغرائــز والقابليــات التــي امتــاز

هبــا عــى ســائر املخلوقــات األخــرى ،ومــن هــذه الغرائــز املميــزة غريــزة حــب الــذات
(األنــا) ،وطفــق اإلنســان يتحــرك بدافــع مــن هــذه اجلاذبيــة الباطنيــة إلدراك بعــض
األمــور املعنويــة ،ولكــن اإلنســان قلــا يواصــل ســلوك الطريــق الــذي ينتهــي بــه إىل

كاملــه ،إذ يســتغرقه الســعي لســد حاجاتــه املاديــة اليوميــة املتجــددة بدافــع مــن غرائــزه
األخــرى ،وقــد تباينــت الطــرق واملناهــج أمــام الســالكني للحصــول عــى كــال الــذات

اإلنســانية عــر األجيــال املتعاقبــة ،وشــمل مجيــع املذاهــب والديانــات الســاوية والوثنية،

فالــكل لــه رشيعــة ومنهــاج يف الســلوك ،وهكــذا كان اختــاف الســبل عقبــة جديــة أمــام
اإلنســان الــذي انتشــل نفســه مــن بحــر املاديــات ليســقط مــن جديــد يف متاهــات الضالل
والضيــاع(. ((2

أن األخــاق عنــد اإلنســان امللتــزم تفتــح آفاق ـ ًا واســعة ،فــا حيرصهــا فقــط عنــد

حــدود (األنــا) ومنافعهــا الزمنيــة ،نتيجــة حبــه الدنيــوي لذاتــه ،بــل يغــدو منفتحـ ًا عــى

كل النــاس ينظــر هلــم كــا ينظــر لذاتــه ،وخيلــص هلــم كــا خيلــص هلــا ،ويتحــول حبــه
لذاتــه مــن حــب مــادي إىل حــب أعمــق يشــمل املــادة والــروح ،هلــذا جــاءت األديــان
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لتصقــل العالقــة الروحيــة بــن اإلنســان وظروفــه احلياتيــة ،ومــا مــن نبي جــاء لينقــض

رســاالت مــن كان قبلــه مــن األنبيــاء ..إنــا جــاء ليؤكــد عــى جوهر الرســاالت الســاوية
التــي ســبقته(. ((2

إن علــم األخــاق هــو العلــم الباحــث يف حماســن األخــاق ومســاوئها ،واحلــث

عــى التحــي بــاألوىل والتخــي عــن الثانيــة ،وحيتــل هــذا العلــم مكانــة مرموقــة ،وحمــا
رفيعــا بــن العلــوم ،لــرف موضوعــه وســمو غايتــه ،فهــو نظامهــا وواســطة عقدهــا،
ورمــز فضائلهــا ،ومظهــر مجاهلــا ..إذ العلــوم بأرسهــا منوطــة باخلُلــق الكريــم تــزداد

بجاملــه وحتلــو بآدابــه ،فــان خلــت منــه غــدت هزيلــة شــوهاء تثــر الســخط والتقــزز (. ((3

ثالثًا :األخالق هل هي فطرية أم مكتسبة؟

هــل األخــاق فطريــة أم مكتســبة؟ ســؤال ُ َّتــدد إجابتــ ُه مصــدر األخــاق عنــد

النــاس ،فهنالــك مــن ذهــب إىل أن مصــدر األخــاق هــو الفطــرة التــي فطــر النــاس

عليهــا ،وهنالــك مــن ذهــب إىل أن املجتمــع واألحــداث وأنــاط احليــاة هــي مــن تصنــع
ــذ بطــرف و ُأ ِ
مه َ
أخــاق الفــرد ،أي أن األخــاق كلهــا مكتســبة ..كال القولــن ُأ ِخ َ
ــل
الطــرف اآلخــر ،إذ مــن األخــاق مــا هــو فطــري ،ومنهــا مــا هــو مكتســب ،وإيضــاح
ذلــك بذكــر أدلــة تثبــت فطريــة األخــاق ،ثــم ذكــر أدلــة تثبــت كوهنــا مكتســبة ،ثــم بيــان
وجــه اجلمــع بــن األمريــن(: ((3

أو ًال :أدلة أن بعض األخالق فطري:
هنالــك أدلــة تــدل عــى أن بعــض األخــاق فطــري خلقــه اهلل يف نفــس اإلنســان،

ومــن هــذه األدلــة:

1 .1ممــا أســتدل بــه بعضهــم عــى فطريــة األخــاق األحاديــث الــواردة يف الفطــرة
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7
(و َن ْف ٍ
ور َهــا
ــس َو َمــا َس َّ
وبعــض اآليــات كقولــه تعــاىلَ :
ــو َاها َف َأ َْل َم َهــا ُف ُج َ

َو َت ْق َو َاهــا  ...8الشــمس ،)8-7:ونحــو ذلــك مــن النصــوص التــي تــدل عــى املعنــى
داللــة اقتضــاء أو لــزوم .

2 .2قــول النبــي صــى اهلل عليــه وآله وســلم ألشــج عبــد القيــس( :إن فيــك خصلتني
حيبهــا اهلل :احللــم واألناة) .

3 .3ومــن هــذه النصــوص نســتنتج أن الفطــرة مــن مصــادر األخــاق ،بمعنــى أن
اهلل أوجــد يف النفــس اإلنســانية أخالقــ ًا يف أصــل خلقتهــا ،وهــي توجــد مــع

َرســخ وتقــوى بام يناســبها من أعــال كســبية ،وتضعف
اإلنســان منــذ والدتــه وت َ
وتتالشــى باإلمهــال أو باكتســاب مــا يضادهــا مــن أخــاق ،كقولــه تعــاىل:
و َن ْفـ ٍ
ور َهــا َو َت ْق َو َاهــا ..(الشــمس.)8-7:
َ
ـس َو َمــا َسـ َّـو َاها * َف َأ َْل َم َهــا ُف ُج َ

4 .4مــن أدلــة النظــر أن املتأمــل يف طبــاع النــاس وأخالقهــم وخاصــة األطفــال،
يــرى أن هنالــك مجلــة مــن األخــاق احلســنة أو الرديئــة موجــودة فيهــم خلقـ ًة،
وال يوجــد دليــل عــى أهنــم تعلموهــا مــن غريهــم ،ويمكــن إدراك هــذا املعنــى

بجــاء عندمــا تتأمــل حــال طفلــن شــقيقني أو توأمــن نشــئا يف بيئــة واحــدة ويف
ظــروف متطابقــة ،وجتــد أحدمهــا حــاد الطبــع رسيــع الغضــب ،واآلخــر هــادئ

الطبــع فيــه أنــاة ،أو أحدمهــا كريـ ًا ســخي ًا واآلخــر شــحيح ًا ممســك ًا(. ((3

واألخــاق الفطريــة نابعــة مــن النفــس ،وموروثــة يف مجلــة العــادات واألعــراف،

أو ذاتيــة خاصــة متاصلــة يف بعــض جينــات اإلنســان ،وهــذه األخــاق ثابتــة يف

نفــس املــرء ،وال يمكــن تغيريهــا وتدعــى (ال َّط ْبــع)(. ((3
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ثانيًا :أدلة أن بعض األخالق مكتسبة:
1 .1الدعــاء النبــوي يف اســتفتاح الصــاة ،ومنــه قولــه صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم:
(اللهــم أهــدين ألحســن األعــال وأحســن األخــاق ،ال هيــدي ألحســنها إال
أنــت ،وقنــي يسء العــال ويسء األخــاق وال يقــي ســيئها إال أنــت) ،ولــو

كانــت كل األخــاق فطريــة موجــودة يف النفــس ملــا دعــا النبــي صــى اهلل عليــه
وآلــه وســلم ربــه أن هيديــه لتحصيــل األخــاق احلســنة وأن يقيــه األخــاق

الســيئة.

2 .2دعــاؤه (صــى اهلل عليــه وآلــه)( :اللهــم إين أعــوذ بــك مــن منكــرات األخــاق
واألعــال واألهــواء)  ،فهــذه اســتعاذة مــن أخــاق يمكــن أن حتصــل
باالكتســاب ،كــا حتصــل األعــال ،وكــا حتصــل األهــواء .

3 .3ومــن أدلــة النظــر :أن بعــض النــاس ينشــأ عــى أخــاق فطريــة معينــة كالكــرم،
والشــجاعة ،ولكنــه بســبب ظــروف أو تنشــئة اجتامعيــة معينــة تضمــر فيــه هــذه

األخــاق ،وينمــو باالكتســاب املضــاد أخالقـ ًا عكــس مــا فطــر عليــه ،فيصبــح

بخيـ ً
ا أو جبانـ ًا ،فأبــواه يبخالنــه وجيبنانــه ،وليــس األبويــن فقــط ،بــل املجتمــع

والبيئــة العامــة التــي يعيــش فيهــا ،وطبق ـ ًا هلــذه النظريــة (فــإن النفــس البرشيــة

لــوح خــال مــن كل يشء ،وكل مــا يســيطر عليــه تكتبــه التجربــة) ،لــذا فــإن
اإلنســان عــى هــذا األســاس ال يــأيت إىل هــذه الدنيــا بأخــاق حســنة أو ســيئة،

ولكنــه سيكتســب هــذه األخــاق مــن خــال جتــاره احلياتيــة ،ومــن البيئــة
املحيطــة بــه ،ويف فــرة مــن الرتبيــة والتعليــم التــي جيتازهــا

(((3

.

واألخــاق املكتســبة يقتبســها املــرء مــن حميطــه وبيئتــه ،ويتل َّقنهــا يف مدرســته

وجامعتــه ،ويف حياتــه اليوميــة مــن معلمــه أو مؤسســته ،وقــد تكــون األخــاق املكتســبة
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مؤ ًقتــة يف زمــان أو مــكان كظاهــرة الكــرم والبخــل ،والشــجاعة واجلبــن ،واحللــم
والغضــب ،وقــد تطغــى أخــاق عــى أخــاق كــا قــد تســود األخــاق املكتســبة عــى
األخــاق الفطريــة يف حــن مــن الزمــان ،أو تبع ـ ًا لظــروف خاصــة ،فــإذا زالــت هــذه
الظــروف عــادت األخــاق الفطريــة والطبعيــة إىل الظهــور ،ومــا دام العقــل مســتعد ًا

للتغيــر فهــو قابــل للتطــور ،فقــد تنقلــب رأسـ ًا عــى عقــب ..مــن ذي أخــاق إجيابيــة إىل
ــو ٍر يف النفــس(.((3
ذي أخــاق ســلبية عــن طريــق فقــه الســوء ،أو َخ َ
واحلقيقــة أن األخــاق املكتســبة قــد تطغــى عــى األخــاق الفطريــة الســيام إذا كان

توجيههــا إىل اخلــر أو إىل الديــن ،واملــر ُء يعلــم أن األخــاق املكتســبة تربطــه بالديــن

أوالً وباملجتمــع ثانيـ ًا ،ألن صاحــب األخــاق اإلجيابيــة أشــد متســك ًا بأخالقياتــه وأكثــر
ارتباطــ ًا باملجتمــع ،بينــا ذو األخــاق الســلبية أبعــد عــن الــروح االجتامعيــة لرفضــه
األعــراف املوروثــة ،ونخلــص مــن هــذه الدراســة إىل أن َّ
كل ُخلــق قابــل للتغيــر رش ًا

أو خــر ًا ،وســلب ًا أو إجياب ـ ًا ،ويــرى فيهــا أنطــوان رمحــة أن األخــاق جمموعــة القواعــد

ـر املجتمــع أو القيــم العليــا اخلَــرة (. ((3
الســلوكية التــي تســتند إىل قيــم خمتــارة ســندُ ها خـ ُ
ويتفــق الباحــث مــع النظريــة االكتســابية بــأن األخــاق قابلــة للتغيــر ،وذلــك

بالرتبيــة املقرتنــة بــاإلرادة والقيــم ،وهــو املقصــود بثبــات األخــاق ،وأن الفضائــل
والقيــم األخالقيــة األساســية للمجتمــع مــن (صــدق ،ووفــاء ،و َّبـ ْـر ،وأمانــة ،وعفــة،
وصــر ،وحلــم ،ورفــق ،وإيثــار )..ثابتــة يف معناهــا الدينــي والفلســفي ،وتعــد حواجــز
متينــة ضــد الفــوىض والظلــم والــر ،بينــا ســلوك وأخــاق اإلنســان هــي القابلــة

للتغيــر(. ((3
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ثالثًا :اجلمع بني كون األخالق فطرية ومكتسبة:
1 .1اعتبــار بعــض األخــاق جبليـ ًا ،وبعضهــا مكتســب ًا يتوافــق مــع الواقع واملشــاهد
مــن أحــوال النــاس ،وبــه حيصــل أعــال مجيــع األدلــة الرشعيــة ،قــال أبــن القيــم

بعــد أن أورد حديــث أشــج عبــد القيس الســابق( :فأخــرين النبي صــى اهلل عليه
وآلــه وســلم أن اهلل جبلــه عــى احللــم واألنــاة ومهــا مــن األفعــال االختياريــة،

وإن كانــا خلقــن قائمــن بالعبــد فــإن مــن األخــاق مــا هــو كســبي ومنهــا مــا
ال يدخــل حتــت الكســب ،والنوعــان قــد جبــل اهلل العبــد عليهــا وهــو ســبحانه

حيــب مــا جبــل عبــده عليــه مــن حماســن األخــاق ،ويكــره مــا جبلــه عليــه مــن
مســاوئها فكالمهــا بجبلــه ،وهــذا حمبــوب لــه وهــذا مكــروه) (. ((3

ومــن اخللــق مــا هــو طبيعــة وجبلــة ومــا هــو مكتســب ،وكان النبــي (صــى اهلل عليــه

وآلــه) يقــول يف دعــاء االســتفتاح( :اللهــم أهــدين ألحســن األخــاق ال هيــدي ألحســنها
إال أنــت ،وأرصف عنــي ســيئها ال يــرف عنــي ســيئها إال أنــت) ،فذكــر الكســب

والقــدر واهلل أعلــم(. ((3

2 .2يف حديــث أشــج عبــد القيــس الســابق دليــل ظاهــر عــى أن األخــاق منهــا
فطــري ،ومنهــا مكتســب ،وذلــك فيــا قالــه أشــج( :يــا رســول اهلل أنا أختلــق هبام،
أم اهلل جبلنــي عليهــا؟) ويف روايــة (أنــا ختلقــت هبــا ،أم اهلل جبلنــي عليهــا؟)

 ،ولــو كان يف األمــر خطــأ لبينه(صــى اهلل عليــه وآلــه) ،قــال أبــن القيــم( :وفيــه

دليــل عــى أن اخللــق قــد بالتخلــق والتكلــف ،لقولــه يف هــذا احلديــث خلقــن
ختلقــت هبــا ،أو جبلنــي اهلل عليهــا :فقــال جبلــت عليهــا) (. ((4

3 .3إن األخــاق الفطريــة كاحللــم واألنــاة والكــرم والشــجاعة تنمــو بتأكيدهــا
وتثبيتهــا بــا يناســبها مــن االكتســاب ،وتــذوي باإلمهــال أو باالكتســاب
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املضــاد ،فالفطــرة  -مث ـ ً
ا  -عــى األنــاة تــزداد هــذه اخلصلــة األخالقيــة لديــه

باالكتســاب ،وقــد تضعــف إذا أمهلتهــا ،أو أكتســب مــا ينافيهــا كالعجلــة
والطيــش والتــرع .

4 .4أن األخــاق اإلنســانية هلــا تعلــق بمكونــات اإلنســان األساســية ،فمنهــا مــا لــه
عالقــة باللســان كالصــدق والكــذب ،ومنهــا مــا هــو متعلــق بالعقــل واإلدراك

(كالفهــم واحلكمــة والســفه واحلامقــة) ،ومنهــا مــا هــو متعلــق باجلــوارح
(كاخليــاء والرشــوة والعنــف واإليثــار والرفــق) ،وكل ذلــك ينــدرج حتــت
الفطــري أو املكتســب مــن األخــاق .
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املبحث الثاني
مفهوم القيم األخالقية
 ))1تعريف ومفهوم القيم
وردت كلمــة (قيمــة) يف القــرآن الكريــم يف آيــات متعــددة منهــا قولــه تعــاىل:
ِ
ومــا ُأ ِمــروا إِ َّل لِيعبــدُ وا اللََّ ُ ْ ِ ِ
الصـ َـا َة َو ُي ْؤ ُتــوا الـ َّزكَا َة
ملصـ َ
يمــوا َّ
ـن َلـ ُه الدِّ يـ َ
َ ُْ
ـاء َو ُيق ُ
ُ
ََ
ـن ُحنَ َفـ َ
ِ
و َذلِـ َ ِ
ِ
ـب َق ِّي َم ٌة(...البينــة،)3:
ـك ديـ ُ
َ
ـن ا ْل َق ِّي َمــة( ..البينــة )5:وقولــه تعــاىل :ف َيهــا ُك ُتـ ٌ
ِِ ِ
ِ
وقولــه تعــاىلَْ :
ي َعـ ْـل َلـ ُه ِع َو ًجــا (َ )1ق ِّيـ ًـا
ال ْمــدُ لَِّ ا َّلــذي َأ ْنـز ََل َعـ َـى َع ْبــده ا ْلك َتـ َ
ـاب َو َل ْ َ ْ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ ِ
ـون الص َِ ِ
ـم َأ ْجـ ًـرا
ـر ا ُْل ْؤمنـ َ
ـن َي ْع َم ُلـ َ َّ
ـن ا َّلذيـ َ
ل ُينْــذ َر َب ْأ ًســا َشــديدً ا مـ ْ
الــات َأ َّن َُلـ ْ
ـن َلدُ ْنـ ُه َو ُي َبـ ِّ َ
َح َس ـنًا( ...)2(الكهــف ،)2-1:نجــد أن اآليــات مجيعهــا جــاءت بمعنــى االســتقامة
واالســتواء والعــدل واإلحســان واحلــق ،وقــد ارتبطــت مجيــع اآليــات بالديــن .

أهتــم علــاء املســلمني بموضــوع القيــم وبحثوهــا عــى أهنــا أحــكام رشعيــة حتــت

مصطلــح الفضائــل واألخــاق واآلداب ،والقيمــة خيتلــف مدلوهلــا عنــد النــاس ،وهــذا
جــاءت
االختــاف يرجــع إىل اســتعامالهتا يف املواقــف واملناســبات واحلديــث الــذي
ْ

فيــه ،فالقيمــة هــي كل مــا ُيعــدُّ جديــر ًا باهتــام األفــراد وعنايتهــم العتبــارات اجتامعيــة

نابعــة مــن املجتمــع ،أو اعتبــارات اقتصاديــة هتــم حيــاة األفــراد وعيشــهم ،أو اعتبــارات
نفســية تــريض نــوازع األفــراد وتســد حاجاهتــم ،أو اعتبــارات أخالقيــة تربويــة هتيــئ هلــم
العيــش أهلنــي بأســلوب مـ ٍ
ـرض عنــه بــن مجاعاهتــم(. ((4
وهنالــك مــن يــرى أن القيــم تتكــون أساسـ ًا مــن جمموعة مــن االجتاهــات أو املعايري،

أو أهنــا تشــكيلة مــن املعتقــدات ،وآخــرون يــرون أن القيــم تتمثــل يف األنشــطة الســلوكية

التــي يمكــن أن يمتلكهــا األفــراد ،يف حــن يتخــذ فريــق ثالــث مواقــف وســطية حتــاول
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أن جتمــع بــن هــذه املفاهيــم ،فالقيــم  -يف نظــر الفريــق األول  -مــا هــي إال اجتاهــات أو
اهتاممــات حيــال أشــياء أو مواقــف أو أشــخاص ،والفــرد بحكــم وجهــة النظــر هــذه إنــا

يعايــش قيمــة مــن القيــم مــن خــال عالقتــه بــيء أو أشــياء تثــر اهتاممــه أو رغبتــه (. ((4
يــرى مــوريف ( )Murphyإىل أنــه إذا أريــد فهــم شــخصية الفــرد وســلوكه ينبغــي

دراســة نظــام القيــم لديــه ،والــذي ترتتــب فيــه القيــم بشــكل هرمــي يظهــر تفضيــات

الشــخص ،وهــذا يســاعد يف التبــؤ بســلوكه ،ويتأثــر األفــراد بعــدة عوامــل منهــا داخليــة

(تتعلــق بالفــرد نفســه مــن حيــث قدراتــه واجتاهاتــه وميولــه والقيــم التــي يؤمــن هبــا)،
وعوامــل خارجيــة (تتعلــق بالبيئــة املحيطــة بــه كاملجتمــع املحــي ،واألصدقــاء املقربــون،
واملتغــرات االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســة والثقافــة وغريهــا) ،وتعــد القيــم مــن

أهــم العوامــل التــي تؤثــر يف ســلوك الفــرد واختاذهــم للقــرارات .

لقــد حــاول العديــد مــن الفالســفة حتديــد مفهــوم القيمــة فذهــب ريبــوت ()Ribot

إىل القــول بــأن قيمــة الــيء هــي قدرتــه عــى إثــارة الرغبــةَّ ،
وإن القيمــة تتناســب مــع

ال لـ َّ
ا هــذا التعريــف شــام ً
قــوة الرغبــة جاع ـ ً
ـكل مــن القيمــة االقتصاديــة واالجتامعيــة
واملعنويــة ،ويذهــب بعــض املفكريــن إىل القــول بتعريفــات أخــرى للقيمــة مثــل :

القيمــة صفــة الــيء املعتــر أو مــا يســمى باألكســيولوجيا ( )Axiologyوهــي

الدراســة املنهجيــة التــي تتنــاول طبيعــة القيــم وأنواعهــا ومعايريهــا ،ومــن هــذه الزاويــة

تعــرف القيمــة بمعنيــن مهــا(: ((4

األول :وجهــة النظــر الذاتيــة ( )Subjectiveوتعنــي :القيمــة هنــا تلــك الصفــة

التــي يتصــف هبــا موجــود مــا -ســواء أكان شــخص ًا أم شــيئ ًا  -إذا مــا كان هــذا املوجــود

بالفعــل مــراد ًا أو مرغوبــ ًا مــن إنســان أو مجاعــة مــن النــاس ،فالقيمــة تعنــي درجــة
التقديــر أو الرغبــة ملوجــود مــا .
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الثــاين :وجهــة النظــر املوضوعيــة ( :)Objectiveوالقيمــة هنــا تعنــي مــا يف
ٍ
ســبب لتقديــره تقديــر ًا لــه مــا
املوجــود نفســه  -ســواء أكان شــخص ًا أم شــيئ ًا  -مــن

يســو َّغه ،فالقيمــة هــي إذن هــذا الــذي مــن املمكــن أن يصبــح املوجــود هدفــ ًا إلرادة
صحيحــة وليــس فقــط لرغبــة فعــل .

وهنالــك مــن يــرى بــأن القيمــة هــي  :عبــارة عــن جمموعــة مــن املعايــر التــي حيكــم

عليهــا النــاس بأهنــا حســنة ويردوهنــا ألنفســهم ،ويبحثــون عنهــا ويكافحــون يف ســبيل
تقديمهــا لألجيــال القادمــة واإلبقــاء عليهــا جــزء ًا حيــ ًا مقبــوالً مــن الــراث الــذي

ا بعــد جيـ ٍ
تعامــل بــه النــاس جي ـ ً
ـل .

أمــا (خليفــة )1992 ،فــرى أن القيمــة هلــا مفاهيــم وتعريفــات متعــددة ،وهــذا

االختــاف يرجــع إىل كــون القيمــة عمليــة نســبية ختتلــف تبعــ ًا برؤيــة األفــراد يف كل

جمتمــع ،وهنالــك بعــض الدراســات التــي ربطــت القيمــة بمفاهيــم حمــددة مثــل
احلاجــة ،والدافــع ،واالهتــام ،الســمة ،املعتقــد ،واالجتــاه ،ومــن املهــم توضيــح الفــروق

والعالقــات املتبادلــة بــن القيمــة وتلــك املفاهيــم .

أمــا القيــم مــن املنظــور اإلســامي هــي ( :جمموعــة املبــادئ والقواعــد واملثــل

العليــا التــي نــزل هبــا الوحــي والتــي يؤمــن هبــا اإلنســان ،ويتحــدد ســلوكه يف ضوئهــا،
ـوال وترصفـ ٍ
ـال وأقـ ٍ
وتكــون مرجــع حكمــه يف كل مــا يصــدر عنــه مــن أفعـ ٍ
ـات تربطــه باهلل
والكــون)  ،ونظــر ًا لالنفتــاح عــى العــامل صــار هنــاك خليــط مــن القيــم التــي ال متــت بــأي
صلــة للديــن اإلســامي ،وإنــا هــذه القيــم مأخــوذة مــن الغــرب .

ثانيًا :مصادر القيم
ختتلــف املصــادر التــي تســتقي منهــا القيــم باختــاف ثقافــات املجتمعــات واألفــراد

الذيــن يعيشــون فيهــا ،وعندمــا نتســاءل بقولنــاَّ :م ـ ْن يضــع القيــم األخالقيــة ؟ نــرى أن
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هنالــك فئــة تقــول :أن الفــرد هــو نفســه الــذي حيــدد القيــم ،يف حــن أن هنالــك قــوالً

آخــر يــرى أن املجتمــع هــو الــذي يضــع القيــم ،وهنالــك َّم ـ ْن يقــول :أن واضــع القيــم
ســلطة إهليــة  ،وأمــا الذيــن يقولــون بــأن اإلنســان هــو واضــع القيــم فهــم األغلبيــة مــن

الفالســفة ،ويتجهــون عــدة اجتاهــات ،ومنهــا(: ((4

إن الــذي ُ ِ
ـم اإلنســان ،وهــو مقيــاس َّ
1 .1مــا يرون ـ ُه مــن َّ
كل يشء ،وهــو
َ
يــدد القيـ ْ
الــذي حيــدد اخلــر والــر ،والصــواب واخلطــأ ،والقبيــح واجلميــل ،واإلنســان

هــو الــذي جعــل ألي قيمــة معنــى بقبولــه هلــا والتزامــه هبــا ،ومــن ذلــك يتبــن

أن خالــق القيمــة هــو مصــدر التقويــم وهــذا املصــدر هــو اإلنســان الفاعــل .

 2 .أمــا الفريــق الــذي يــرى أن واضــع القيمــة ســلطة إهليــة وهــم األغلــب مــن
رجــال الديــن ،فيذكــرون أن املصــدر الوحيــد للقيــم والتقويــم هــو (اهلل) ،فهــو

الــذي يقــرر مــا هــو حــال ومــا هــو حــرام ،ومــا هــو خــر ومــا هــو رش ،وليــس
يف األفعــال وال يف األشــياء يف ذاهتــا صفــة تقويميــة ،وإنــا الــذي يعطيهــا هــذه

الصفــة هــو الــرع اإلهلــي ،فالتحســن والتقبيــح مهــا مــن (اهلل) وليــس مــن
العقليــن ،ومــن املذاهــب اإلســامية مــن قــال هبــذا الــرأي مــن أهــل الســنة

(األشــاعرة) بنحــو عــا ٍم ،يف حــن أن مــن علــاء املســلمني الذيــن يســتبدلون

باإللوهيــة القيــم املطلقــة ،وهــم العقليــون مــن املتكلمــن املســلمني ،وهــم
املعتزلــة(. ((4

3 .وأمــا الذيــن يقولــون إن واضــع القيــم ومبدهــا هــو املجتمــع ،وعــى رأســهم
(دور كايــم) /،فهــو يــرى أن األمــور األخالقيــة هلــا قيمــة ال تقــاس بســائر
القيــم اإلنســانية ،وآيــة ذلــك أننــا نضحــي بأنفســنا مــن أجلهــا فــا نظــر هلــا،

والعواطــف اجلامعيــة هــي التــي يتوافــر فيهــا هــذا الــرط ألهنــا الصــدى يف
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نفوســنا لصــوت اجلامعــة العظيــم ،فإهنــا ختاطــب ضامئرنــا بلهجــة خمتلــف متا ًمــا
عــن العواطــف الفرديــة ،وذكــر ابــن حــزم إن أصــول الفضائــل كلهــا أربعــة

عنهــا ترتكــب كل فضيلــة وهــي( :العــدل والفهــم والنجــدة واجلــود)(. ((4

ثالثًا :تصنيف القيم:
ـي يتبايــن مــن فلســفة ألخــرى ،ومــن وقــت
إن ترتيــب القيــم داخــل الســلم القيمـ ّ

آلخــر ،ألهنــا يف حقيقــة األمــر تُظهــر الواقــع االجتامعــي الســائد ،وعليــه فــإن فئــات
القيــم اإلنســانية تتنــوع يف البنــاء الواحــد ،و ُيعــزى ســبب ذلــك إىل تبايــن االهتاممــات
الروحيــة واملصالــح االقتصاديــة واالجتامعيــة والسياســية ،وكذلــك إىل اختــاف

تفضيــات األفــراد أنفســهم ،وتتبايــن أحكامهــم التقديريــة والواقعيــة ملظاهــر النشــاط

االجتامعــي (. ((4

ويــرى كثــر مــن العلــاء والباحثــن الذيــن تعرضــوا لدراســة القيــم أنــه مــن العســر

تصنيفهــا تصنيفــ ًا شــام ً
ال يتــم االتفــاق عليــه مــن قبــل اجلميــع ،إال أن ذلــك مل يمنــع
مــن املحــاوالت لتصنيــف القيــم يف أبعــاد خمتلفــة ُّ
كل حســب املنظــور الــذي ينظــر بــه،
والفلســفة التــي يؤمــن هبــا ،واآليدولوجيــة التــي يدعــو إليهــا ..لــذا ظهــرت تصنيفــات

متعــددة للقيــم منهــا(: ((4

1)1عىل أساس بعد املحتوى
 -أتصنيف سربانجر:

هنالــك حمــاوالت خمتلفــة لتقســيم القيــم مــن حيــث حمتواهــا ،إال َّ
أن أبرزهــا كان

التصنيــف الــذي قدمــه (ســرانجر) يف كتابــه (أنــاط الرجــال) الــذي قســم فيــه القيــم

عــى ســتة أنــاط هــي:
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ر عنهــا باهتــام الفــرد وميلــه
1 .1النمــط النظــري ( :)Theoretical Typeويع ـ ّ
إىل اكتشــاف احلقيقــة ،فيتخــذ اجتاه ـ ًا معرفي ـ ًا مــن العــامل املحيــط بــه ،ويســعى

وراء القوانــن التــي حتكــم هــذه األشــياء بقصــد معرفتهــا ،ويتميــز األشــخاص
الذيــن تســودهم هــذه القيمــة بنظــرة موضوعيــة نقديــة معرفيــة تنظيميــة .

2 .2النمــط االقتصــادي ( :)Economic Typeويقصــد هبــا اهتــام الفــرد وميولــه
إىل مــا هــو نافــع ،وهــو يف ســبيل هــذا اهلــدف يتخــذ مــن العلــم املحيــط بــه

وســيلة للحصــول عــى الثــروة وزيادهتا يف ضــوء اإلنتاج والتســويق واســتهالك
البضائــع واســتثامر األمــوال ،لذلــك نجــد أن األشــخاص الذيــن تلتصــق فيهــم

هــذه القيــم يمتــازون بنظــرة عمليــة تُقـ َّـوم األشــياء واألشــخاص تبعـ ًا ملنفعتهــا،
لــذا فهــم يكونــون غالبـ ًا مــن رجــال العــال واملــال .

3 .3النمــط اجلــايل ( :)Aesthetic Typeويعــر عنهــا مــن اهتــام الفــرد وميلــه
إىل كل مــا هــو مجيــل مــن ناحيــة الشــكل ،لــذا فهــو ينظــر إىل العــامل املحيــط بــه

عــى أســاس التكويــن والتنســيق والتوافــق الشــكيل ،وهــذا ال يعنــي أن الذيــن
يمتــازون هبــذه القيــم فنانــون بالــرورة ،بــل أن بعضهــم ال يســتطيع اإلبــداع

الفنــي وإنــا يقتــر عــى تــذوق اإلنتاجــان الفنيــة فحســب .

 4 .النمــط االجتامعــي ( :)Social Typeويقصــد هبــا اهتــام الفــرد باآلخريــن
ويســعى إىل مســاعدهتم وإبــداء املعونــة متــى مــا تطلــب األمــر ذلــك ،أل َّنـ ُه جيــد

يف ذلــك متعــ ًة إلشــباع رغباتــه ،وهــو ينظــر إىل غــره مــن النــاس عــى أهنــم
غايــات وليســوا وســائل لغايــات أخــرى ،لــذا فالذيــن حيملــون هــذه القيــم
يتصفــون بالعطــف واحلنــان واإليثــار والتضحيــة .

5 .5النمــط الســيايس ( :)Political typeويقصــد هبــا اهتــام الفــرد وميلــه
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للحصــول عــى القــوة ،لــذا فاألشــخاص الذيــن حيملــون هــذه القيــم يتصفــون
ـب الســيطرة والتحكــم باألشــياء واألشــخاص عــن طريــق قيادهتــم لنواحي
بحـ َّ
احليــاة املختلفــة وتوجيههــم والتحكــم يف مصائرهــم ،حتــى وإن مل يكونــوا مــن

رجــال احلــرب أو السياســة .

6 .6النمــط الدينــي ( :)Religious Typeهيتــم حامــل هــذه القيــم يف معرفــة مــا
وراء هــذا العــامل الظاهــري ،واصــل اإلنســان ومصــره والطبيعــة اإلنســانية،
ويــرى أن هنالــك قــوة تســيطر عــى العــامل الــذي يعيــش فيــه ،وهــو حيــاول أن

يربــط نفســه هبــذه القــوة بصــورة مــا ،إال أن هــذا ال يعنــي أن الذيــن يمتــازون

هبــذه القيــم هــم مــن النــاس الزاهديــن .

2)2عىل أساس ُبعد املقصد:

وتنقسم القيم من حيث املقصد عىل قسمني مها :
1 .1قيــم وســائلية :وهــي تلــك القيــم التــي ينظــر إليهــا األفــراد واجلامعــات عــى
أهنــا وســائل لغايــات أبعــد.

2 .2قيــم غائيــة أو هدفيــة :ويقصــد هبــا األهــداف والفضائــل التــي يضعهــا األفــراد
واجلامعــات لنفســهم ،ويســعون إىل حتقيقهــا مــن طريــق وســائل معينــة ،مثــل

ـب البقــاء ،وقــد تســتعمل
الصحــة التــي تعــدُّ غايــة يف حــدَّ ذاهتــا ،وكذلــك حـ ّ

بعــض القيــم الوســائلية لتحقيــق قيــم غائيــة كالعمليــة اجلراحيــة ،فإهنــا القيمــة
الوســائلية للمريــض مــن أجــل حفــظ حياتــه أو إطالــة بقائــه.

3)3القيم عىل أساس بعد الشدَّ ه:

ختتلــف القيــم مــن حيــث شــدّ هتا ،وتقديــر شــدة القيــم بدرجــة اإللــزام التــي
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تفرضهــا ،وبنــوع اجلــزاء الــذي تقـ َّـره وتوقعــه عــى مــن خيالفهــا ،لــذا القيــم تتناســب
طردي ـ ًا مــع درجــة االلتــزام .

4)4القيم عىل أساس العمومية:
يمكن تقسيم القيم من حيث شيوعها وانتشارها عىل قسمني مها:
1 .1قيــم عامــة :وهــي القيــم التــي تنتــر يف املجتمــع ك َّلــه بغــض النظــر عــن ريفــه
وحــره وطبقاتــه وفئاتــه املختلفــة ،لــذا فـ َّ
ـإن هــذه القيــم تكثــر يف املجتمعــات

التــي دأبــت عــى إذابــة الفــوارق بــن الطبقــات .

2 .2قيــم خاصــة :وهــي التــي تتعلــق بمناطــق حمــدودة أو بطبقــة أو مجاعــة خاصــة

أو بمواقــف أو مناســبات اجتامعيــة معينــة مثــل :إخــراج الــزكاة يف أواخــر شــهر

رمضــان .

5)5القيم عىل أساس بعد الوضوح:

تنقسم القيم من حيث وضوحها عىل قسمني مها(: ((4
ـرح ويعــر عنهــا بالــكالم،
1 .1القيــم الظاهــرة (الرصحيــة) :وهــي القيــم التــي ُيـ َّ
وقــد تكــون هــذه القيــم غــر حقيقيــة ألن العــرة يف القيــم ليســت بالــكالم

املنطــوق ..بــل بالعمــل والســلوك الفعــي ،إذ ال يكفــي أن يقــول شــخص
بلســانه أنَّــ ُه وطنــي مثــ ً
ا مــن غــر أن يبــادر إىل محــل الســاح والنــزول إىل

ســاحة املعركــة إلثبــات ذلــك دفاعـ ًا عــن وطنــه ،ولــو َّ
أن جماهــد ًا قــذف بنفســه

إىل املعركــة مضحيـ ًا بحياتــه يف ســبيل الــذود عــن وطنــه مــن غــر أن ُي ْعلــن بأنـ ُّه
ـأن القيمــة الوطنيــة مفضلــة عنــده عــى َّ
وطنــي حلكــم عليــه بغــر شــك بـ َّ
كل
ٍ
يشء آخــر.
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 2 .القيــم الضمنيــة :وهــي تلــك القيــم التــي تســتخلص و ُيســتدل عــى وجودهــا
مــن مالحظــة االختبــارات واالجتاهــات التــي تتكــرر يف ســلوك األفــراد بصفــة
منمطــة ال بصفــة عشــوائية ،ويــرى (البيــر) إن القيــم الضمنيــة هــي يف الغالــب
القيــم احلقيقيــة ألهنــا هــي القيــم عــى أســاس منّدَ َمَــة يف سـ ِ
ـلوكه ..أمــا الرصحيــة
ُ
تكــون زائفــة وال تعــر عــن احلقيقــة .

6)6القيم عىل أساس ُبعد الدوام:

وتصنف القيم من حيث دوامها عىل قسمني مها (: ((5
1 .1القيــم العابــرة :وهــي القيــم الوقتيــة العارضــة القصرية الــدوام ،الرسيعــة الزوال
مثــل :القيــم املرتبطــة باملوضــة ،وهــي قيــم تتعلــق باحلــارض وال باملــايض ،وأكثــر
مــن حيمــل هــذه القيم هــم املراهقــون والنــاس الســطحيون .

2 .2القيــم الدائمــة :وهــي القيــم التــي تتصــف بالديمومــة والبقــاء ٍ
ملــدة طويلــة،
والديمومــة هنــا نســبية ،ومــن هــذه القيــم ،القيــم املتعلقــة بالعــرف والتقاليــد،
وهــذه القيــم عــى خــاف القيــم العابــرة مــن حيــث ارتباطهــا باملــايض
متــس الديــن واألخــاق كــا متــس
واتصافهــا بالقداســة واإللــزام ألهنــا ُّ

احلاجــات الرضوريــة للنــاس .

7)7القيم عىل أساس الشيوع واالنتشار:

1 .1قيــم عامــة  :وهــي التــي تنتــر يف املجتمــع عام ـ ًة ،يف الريــف واحلــر وبــن
مجيــع الطبقــات والفئــات املختلفــة مثــل ( :االعتقــاد بأمهيــة الديــن والــزواج

والعفة...الــخ) .

2 .2قيــم خاصــة( :وهــي التــي تتعلــق بمواقــف أو ســلبيات خاصــة أو لطبقــة
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أو مجاعــة خاصــة أو دور اجتامعــي خــاص ،مثــل القيــم املتعلقــة بالــزواج

واألعياد...الــخ) .

8)8القيم عىل أساس البناء االجتامعي:
1 .1قيــم إلزاميــة  :وهــي التــي حتــدد أنــاط التفاعــل االجيــايب ،وقواعــد الســلوك
املقــررة ،تلــك القيــم التــي تتعلــق باألوضــاع االجتامعيــة وهــي التــي حتــدد
األدوار واملراتــب االجتامعيــة .

2 .2قيــم تقليديــة  :وهــي التــي هتتــم باملحافظــة عــى املامرســات االجتامعيــة املعتــادة
.

3 .3القيــم املثاليــة  :وهــي التــي حتــدد الصــورة املثــى ألهــداف املجتمــع وتطلعاتــه
للمســتقبل .

4 .4القيــم الروحيــة  :وهــي التــي تتصــل بأشــياء غــر ماديــة أو بمواضيــع اجتامعيــة
مثــل القيــم املتصلــة بالــرف واملحبــة والطاعــة والصــر والوفــاء والصداقــة .
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املبحث الثالث
القيم األخالقية واإلنسانية عند أمري املؤمنني (عليه السالم)
أوال :نفحات من سرية أمري املؤمنني علي (عليه السالم)
واحلديــث عــن اإلمــام عــي (عليــه الســام) لــه صلــة بالنفــس اإلنســانية يف كل

مناحيهــا ،ويف ســرته ملتقــى بالعواطــف اجلياشــة ،واألحاســيس املتطلعــة إىل الرمحــة
واإلكبــار ،ألنــه الشــهيد أبــو الشــهداء ،وملتقــى باخليــال ..حيــث دار حــول شــجاعته

منــزع احلقيقــة ،ومنــزع التخيــل ،وملتقــى بالفكــر ،فهــو صاحــب آراء مل تســبق يف
التصــوف والرشيعــة األخــاق ،ويعتــر صاحــب مذهــب حكيــم بــن حكــاء العصــور،
وأويت مــن الــذكاء مــا هــو أشــبه بــذكاء الباحثــن املنقبــن منــه بــذكاء الساســة املتغلبــن،

وملتقــى مــع الــذوق األديب والفنــي ،تــراه يف هنجــه البالغــي واألديب ،وملتقــى مــع
خــاف الطبائــع واألذهــان ،أو اخلصومــة الناشــئة أبــد ًا عــى رأي أو حــق أو وطــن،
فتنــازع النــاس حولــه ،وتناقضــت آراؤهــم فيــه ،حتــى عــر عــن ذلــك بقولــه( :ليحبنــي

أقــوام حتــى يدخلــوا النــار يف حبــي ،ويبغضنــي أقــوام حتــى يدخلــوا النــار يف بغــي)..
وملتقــى مــع الشــكوى والتمــرد ،أو الرغبــة يف التجديــد واإلصــاح ،فصــار اســمه علـ ًا

يلتــف بــه كل مغصــوب ،وصيحــة ينــادي هبــا كل طالــب إنصــاف ،وصــارت الدعــوة

(العلويــة) كأهنــا الدعــوة املرادفــة لكلمــة (إصــاح) ،فالتقــت النفــوس مــع عــي يف وجــه
مــن وجوهــه ،وعــى حالــة مــن حاالتــه ،وتلــك مزيــة تفــرد هبــا اإلمــام (. ((5

نحــن ال نســتطيع أن نعــرف علــم اإلمــام أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ومــدى

إيامنــه بــاهلل تعــاىل ،ألن الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه) قــال( :يــا عــي ال يعــرف اهلل
إال أنــا وأنــت ،وال يعرفنــي إال اهلل وأنــت ،وال يعرفــك إال اهلل وأنــا) ،وال نســتطيع أن
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نحــدد علــم اإلمــام ونحيــط بــه ،ألنــه مــن علــم رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) وعلــم
رســول اهلل مــن اهلل تعــاىل ،وليــس عــن طريــق االكتســاب والتحصيــل بــل باإلفاضــة
مــن عنــد اهلل تعــاىل ،ونجــد يف القــرآن الكريــم طائفــة كبــرة مــن اآليــات البينــات التــي

تــرح بــأن علــوم األنبيــاء مــن عنــد اهلل تعــاىل عــن طريــق اإلفاضــة واإللقــاء يف القلــب،
ومعلــوم أن هــذا النــوع مــن العلــم ال يشــوبه يشء ،وال جمــال للباطــل إليــه ،بــل هــو احلــق

الصحيــح الصــدق املطابــق للواقــع ،لقــد خصــه اهلل تعــاىل بفضائــل وكرامــات فاقــت
األولــن واآلخريــن – مــا عــدا خاتــم النب ِّيــن حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه)  -فهــو اإلمــام
َّ

اجلامــع لصفــات اجلــال والكــال ،والــوارث للخصــال التــي مت َّيــز هبــا األنبيــاء واألوليــاء

(عليهــم الســام) .

ومــا يــدري هــل آســف عــى اإلمــام الــذي ضــاع قــدره يف ذلــك العهــد فلــم يفســح

لــه املجــال ليبــث للمســلمني شــيئ ًا مــن علومــه اإلهليــة ومعارفــه الربانيــة؟ أم آســف عــى
املســلمني الذيــن حرمــوا مــن ذلــك املنهــل العــذب وهــم بأمــس احلاجــة إىل العلــم؟ فقــد

مــى مخــس وعــرون ســنة وعــي (عليــه الســام) جليــس بيتــه مســلوب اإلمكانيــات،

مكبوتـ ًا عليــه ال يســتطيع تنويــر العقــول بعلومــه وتزويــد النفــوس بمواهبــه ؟ .

إن الفضائــل النفســية التــي امتــاز هبــا اإلمــام (عليــه الســام) وإنــا وصفنــا الفضائــل

بالنفســية ،ألن هنــاك فضائــل ال ترتبــط بالنفــس كالنســب الرشيــف ،واجلــال والقــوة
فإهنــا أمــور ال اختياريــة ،والفضائــل النفســية تظهــر إىل الوجــود بالطــوع واالختيــار

(كاجلــود والعفــو والزهــد والعبــادة ومــا شــاكل ذلــك) ،فإهنــا منبعثــة مــن نفــس طاهــرة

رشيفــة فاضلــة ،وقــال الشــاعر:

ملكنا فكان العفو منا سجـية
فحـسبكم هذا التفاوت بيننا

فلام ملكتم سال بالدم أبطح

فكل إناء بالذي فيه ينضــح

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

262

قــال ابــن أيب احلديــد يف مقدمتــه عــى رشح هنــج البالغــة :ومــا أقــول يف رجــل

أقــر لــه أعــداؤه وخصومــه بالفضــل؟ ومل يمكنهــم جحــد مناقبــه وال كتــان فضائلــه؟
فقــد علمــت أنــه اســتوىل بنــي أميــة عــى ســلطان اإلســام يف رشق األرض وغرهبــا،
واجتهــدوا بــكل حيلــة يف إطفــاء نــوره ،والتحريــف عليــه ،ووضــع املعايــب واملثالــب

لــه ،ولعنــوه عــى مجيــع املنابــر وتوعــدوا مادحيــه ،بــل حبســوهم وقتلوهــم ومنعــوا مــن
راويــة حديــث يتضمــن لــه فضيلــة أو يرفــع لــه ذكــر ًا ،حتــى حــروا (منعــوا) أن يســمى

أحــد باســمه ،فــا زاده ذلــك إال رفعــة وســمو ًا ،وكان كاملســك كلــا ســر انتــر عرفــه
وكلــا كتــم تضــوع نــره ،وكالشــمس ال تســر بالــراح ،وكضــوء النهــار إن حجبــت

عنــه عــن واحــدة أدركتــه عيــون كثــرة ،ومــا أقــول يف رجــل تعــزى (تنســب) إليــه كل
فضيلــة؟ وتنتمــي إليــه كل فرقــة ،وتتجاذبــه كل طائفــة ،فهــو رئيــس الفضائــل وينبوعهــا

وأبــو عذرهــا وســابق مضامرهــا ،وجمــي حلبتهــا ،وكل مــن بــزغ فيهــا بعــده فمنــه أخــذ،

ولــه اقتفــى ،وعــى مثالــه احتــذى(. ((5

عــن األصبــغ بــن نباتــه ،قــال :ملــا بويــع أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) باخلالفــة

خــرج إىل املســجد معتـ ًا بعاممــة رســول اهلل (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) البسـ ًا برديــه ،فصعــد
املنــر فحمــد اهلل وأثنــى عليــه ووعــظ وأنــذر ،ثــم جلــس متمكن ـ ًا وشــبك بــن أصابعــه
ووضعهــا أســفل رستــه ،ثــم قــال :يــا معــر النــاس ســلوين قبــل أن تفقــدوين ،ســلوين
فــإن عنــدي علــم األولــن واآلخريــن ،أمــا واهلل لــو ثنــي يل الوســادة حلكمــت بــن أهــل

التــوراة بتوراهتــم ،وبــن أهــل اإلنجيــل بإنجيلهــم وبــن أهــل الزبــور بزبورهــم ،وبــن

أهــل الفرقــان بفرقاهنــم ،حتــى ينهــى كل كتــاب مــن هــذه الكتــب ويقــول :يــا رب إن
عليـ ًا قــى بقضائــك ،واهلل إين ألعلــم بالقــرآن وتأوليــه مــن كل مــدّ ِع علمــه ،ولــوال آيــة

يف كتــاب اهلل تعــاىل ألخربتكــم بــا يكــون إىل يــوم القيامــة(. ((5
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إن ســمو األخــاق والتســامح والعــدل والشــجاعة والصــدق لــدى أمــر املؤمنــن

(عليــه الســام) دفعــت بالكثــر مــن الكتــاب غــر املســلمني للكتابــة عنــه بصــورة
وجدانيــة ،أمثــال (جــورج جــرداق) ذو اإلطــاع الواســع يف ثقافــات العــامل يف كتابــه

(األمــام عــي صــوت العدالــة اإلنســانية) ،فقــد قــال :وجــدت يف شــخصية عيل بــن أيب

طالــب علــا شــامال ،ونبوغـ ًا ســاحر ًا ،وبالغــة آرسة ،وخلقــا نقيــا ،ومثــاال رائعــا يف قيادة
األمــة ،انــه كان قويــا يف إيامنــه ووداعتــه وعدلــه وزهــده وتقــواه ،هــذه هــي الصفــات

األخالقيــة التــي يتطلبهــا احلاكــم العــادل الكفــوء يف قيــادة جمتمعه لــذي يطمــح إىل الرقي
واالزدهــار ،وبولــس ســامه يف (عيــد الغديــر) ،وعبــد املســيح األنطاكــي يف (ملحمــة

األمــام عــي) ،وســليامن كتــاين يف (أخــاق وفضائــل أهــل البيــت) ،وركــس العزيــزي يف

(األمــام عــي أســد اإلســام وقديســه) ..لقــد أقــام هــؤالء املفكريــن البارزيــن جســور
التواصــل الفكــري بعــد أن اكتشــفوا يف هــذا األدب القيــم األخالقيــة واملثــل الروحيــة
العليــا التــي فرضــت نفســها عــن طريــق احلديــث مــن القلــب إىل القلــب ال عــن طريــق
الســيف والنــار(. ((5

إن أســلوب التشــدد يف فرض معايري اجتامعية أو سياســية متصفة بالعنف واإلجبار

أســلوب بغيــض ال يــؤدي إىل نتائــج مرضيــة يف حــن يكــون األســلوب املعتــدل الــذي
يتوافــق مــع الثوابــت الســلوكية احلســنة هــو الــذي يســتقطب النفــوس ويغــرس فيهــا

القيــم اخللقيــة الســامية فعندمــا يقــول األمــام عــي (ال ختلقــوا أبنائكــم بأخالقكــم فأهنــم

خملوقــون لزمــان غــر زمانكم) ،يقصــد هبــذا الترصيــح التحــوالت االجتامعيــة التــي

تظهــر يف املجتمــع وليســت اآلداب العامــة واألخــاق االجتامعيــة ،فهي الركــن الرصني
لســلوك الفــرد وعليــه أن يلتــزم بــه حيثــا وأينــا وجــد .

هــذا هــو عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) أمــر املؤمنــن ،وإمــام املتقــن،
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وســيد القيــم األخالقيــة واإلنســانية ،وأب اليتامــى واملســاكني ،ومعــن املظلومــن

واملحكومــن ..شــخصية ال غنــى عنهــا ،فاجلميــع بحاجــة إليــه وحلكمتــه ،ومــا العجــب
فهــو ولــد يف بيــت اهلل (الكعبــة املرشفــة) ،وتربــى بــن يــدي خــر البــر الرســول

األعظــم حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،بــل هــو نفــس رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)
وزوج ابنتــه فاطمــة الزهــراء البتــول ،ووالــد ســبطي النبــي الكريــم احلســن واحلســن،

وصاحــب التاريــخ املــرف يف الفــداء والبطولــة واإلبــاء والعطــاء واألعــار والعدالــة
اإلنســانية ،حتــى استشــهد بــن يــدي اهلل أثنــاء الصــاة يف املحــراب ،وأن آل الرســول

يســوي هبــم مــن جــرت
(عليهــم الســام) ال يقــاس هبــم أحــد مــن هــذه األمــة ،وال ّ

نعمتهــم عليــه أبــد ًا ،فهــم أســاس الديــن ،وعــاد اليقــن ،إليهــم يفيــئ الغــايل ،وهبــم
يلحــق التــايل ،وهلــم خصائــص الواليــة ،وفيهــم الوصيــة والــوراث .

جيــدر باأل ّمــة التــي تنتســب ملثــل هــذا القائــد والقــدوة الــذي يعتــر جتســيد ًا لتعاليــم

اإلســام وثمــرة جهــود الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه) أن تقــدي بســرته وتســتنري

خضــم الفتــن والتحديــات التــي تواجــه كياهنــا وتراثهــا وأبناءهــا .
بإرشــاداته يف ّ

ثانيًا :بعض القيم األخالقية ألمري املؤمنني
عندمــا بــدأ أئمــة أهــل البيــت (عليهــم الســام) بنــاء اجلامعــة الصاحلــة وضعــوا

جمموعــة مــن القواعــد واألســس القويــة واملحكمــة إلرســاء هــذا البنــاء عليهــا ،وقــد تــم
اســتنباط هــذه القواعــد واألســس مــن الرســالة اإلســامية اخلامتــة بحيــث متثــل الفهــم

الصحيــح للرســالة مــن ناحيــة ،وحتقــق األهــداف واخلصائــص مــن ناحيــة أخــرى .

ولذلــك نجــد أن هــذه القواعــد واألســس اتصفــت بالشــمولية واألصالــة

واإلحــكام واالنســجام ،فكانــت مزجيــ ًا مــن األبعــاد واجلوانــب تتوافــر فيــه مجيــع

يؤهلــه للقيــام هبــذا الــدور التارخيــي
مســتلزمات البنــاء املرصــوص املحكــم الــذي ّ
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وهــو حفــظ اإلســام واألمــة اإلســامية والدفــاع عنهــا مــن ناحيــة ،وحتقيــق املثــل

الصالــح للجامعــة اإلنســانية يف مســرة البرشيــة مــن ناحيــة أخــرى ،ومتثــل هــذه القواعــد
واألســس اجلانــب العقائــدي واألخالقــي والثقــايف واملعنــوي والــروح املعنويــة العاليــة
واخلطــوط السياســية العامــة( ، ((5وسنشــر فيــا يــي إىل بعــض القيــم األخالقيــة ألمــر

القيــم واألخــاق عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) ،وهــي (: ((5

1 .1النية:
هــي القصــد واإلرادة املحركــة لإلنســان نحــو الفعــل ،وليــس الغــرض مــن البحــث

عنــه يف املقــام جمــرد إثبــات صــدور الفعــل عنهــا ،فإنــه ال إشــكال يف ذلــك يف األفعــال
االختياريــة ،بــل يرجــع البحــث هنــا إىل مالحظتهــا مــن جهــة عللهــا ومعاليلهــا اعنــي

مناشــئ صدورهــا مــن اقتضــاء العقــل واإليــان والغرائــز وآثارهــا وكيفيــة تأثريهــا يف

أعــال العبــاد وأنفســهم يف الدنيــا ويــوم القيامــة ،وإىل أنواعهــا مــن خالصهــا ومشــوهبا،

ومراتــب خلوصهــا وشــوهبا ،واىل ترتــب الثــواب والعقــاب عليهــا وعدمــه وغــر ذلك .
2 .2الورع:
فقــد يطلــق عــى التقــوى ،وقــد يطلــق عــى خصــوص تــرك املحرمــات ،وقــد يطلــق

عــى تــرك الشــبهات أيضـ ًا ،ورد يف النصــوص :أن اهلل مل يبعــث نبيـ ًا إال بصــدق احلديــث
وأداء األمانــة ،أي( :كان النبــي املبعــوث متلبســ ًا بالصــدق يف كالمــه ،أو أن وجــوب

الصــدق يف احلديــث كان مــن أحــكام رشيعتــه) .

3 .3الصرب :
األوىل تعريفــه بأنــه  :ملكــة قــوة وصالبــة يف النفــس تفيــد عــدم تأثرهــا عنــد املــكاره،

وعــدم تســليمها لألهــواء ،ويســهل عليهــا القيــام بــا يقتضيــه العقــل ويطلبــه الــرع،
فيســهل للصابــر حبــس النفــس عنــد املصائــب عــن اضطــراب القلــب وشــكاية اللســان
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وحــركات األعضــاء عــى خــاف مــا ينبغــي ،وعنــد املحرمــات والشــهوات عــن الوقــوع

يف العصيــان ،وعنــد الفرائــض محلهــا عــى الطاعــة واالنقيــاد ،ويدخــل حتتهــا عــدة مــن

الصفــات وتكــون مــن مصاديقهــا :كالشــجاعة يف احلــروب ويضادهــا اجلبــن ،وقــوة
الكتــان ويضادهــا اإلذاعــة ،والتقــوى عــن املحــارم ويضادهــا الفســق ،واجلــود عــن

النفــس واملــال ويضادهــا البخــل .

وقــال موالنــا الصــادق عليــه الســام :إنــا صـ ّـر وشــيعتنا أصــر منــا ،ألنــا نصــر

عــى مــا نعلــم ،وشــيعتنا يصــرون عــى مــا ال يعلمــون أي( :نحــن نعلــم باملصائــب قبــل
حدوثهــا ،ونعلــم احلكمــة يف حدوثهــا والثــواب املرتتــب عليهــا ،ونعلــم عواقبهــا ووقت

زواهلــا ،وكل ذلــك لــه دخــل يف ســهولة التحمــل) .

4 .4العدل :
هــذه الكلمــة التــي تتلهــف إليهــا النفــوس ،وعليهــا أســاس امللــك ،وهبــا نظــام

االجتــاع واعتدالــه ،وإننــي أعتقــد أن أصعــب قانــون يمكــن تطبيقــه وتنفيــذه يف
املجتمــع هــو قانــون العدالــة!! الصطــدام هــذا القانــون بنزعــات األقويــاء الذيــن لــو

كانــت العدالــة موجــودة ملــا كانــوا أقويــاء ،وهــؤالء يف طليعــة املكافحــن هلــذه الفضيلــة،
والتاريــخ واحلــس والوجــدان شــواهد عــى هــذا ،وال أراين بحاجــة إىل دليــل .

ومــن لــوازم تطبيــق العدالــة وتنفيذهــا قــوة اإليــان بــاهلل تعــاىل والتقــوى أوالً،

وحــزم وعــزم فــوق كل عاطفــة واجتــاه ومصانعــة ثاني ـ ًا ،وعــدم اخلــوف مــن املشــاكل

املتوقعــة املحتمــل وقوعهــا ثالثــ ًا .

5 .5يف الرتبية
إن حتمــل اإلنســان ملســؤولية أبنائــه وعائلتــه ،جيــب أن يكــون دافعـ ًا لــه نحــو االلتزام

بمبــادئ الديــن وأحكامــه ،وبمــكارم األخــاق والصفــات ،فذلــك هــو الــذي يؤهلــه
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للقيــام بوظيفتــه الرتبويــة ،ودوره التوجيهــي ،إن بعــض اآلبــاء يضعفــون أمــام دواعــي
األهــواء والشــهوات ،ويســمحون ألنفســهم بارتــكاب بعــض املحرمــات واملحظورات،

لكــن بعيــد ًا عــن أنظــار عوائلهــم وأبنائهــم ،يف الوقــت الــذي يوجهــون فيــه أبناءهــم

ليكونــوا صاحلــن ملتزمــن ،فهــل يتوقعــون لكالمهــم املجــرد أن يــرك أثــرا يف نفــوس
أبنائهــم؟ إن التوجيــه الصــادق ،الــذي يتطابــق مــع ســلوك االســتقامة والصــاح ،هــو

التوجيــه املؤثــر .

6 .6احلسنات بعد السيئات :
إن إتيــان اإلنســان بحســنة بعــد كل ســيئة ألجــل تكفريهــا وتطهــر النفــس عــن

الرجــز احلاصــل منهــا كاشــف عــن حالــة يقظــة للنفــس وصالحهــا ،وهــو يمنعهــا عــن
حــدوث حالــة الغفلــة والقســوة فيهــا ،واملواظبــة عــى هــذا النحــو مــن النظافــة والنزاهــة

تــورث ملكــة املراقبــة وتزكيــة النفــس ،وهــي مــن أفضــل امللــكات ،وأنــه إذا هــم املؤمــن
بحســنة كتبــت لــه حســنة ،فــإذا عملهــا كتبــت لــه عــر حســنات ،وإذا هــم بســيئة مل

تكتــب عليــه ،فــإذا عملهــا أجــل تســع ســاعات ،فــإن نــدم واســتغفر مل تكتــب ،وإال
كتبــت عليــه ســيئة واحــدة .

7 .7عفة البطن والفرج :
ختصيــص العضويــن بلــزوم العفــة مــن بــن ســائر األعضــاء التــي جيــب حفظهــا عــن

املعــايص التــي تصــدر منهــا( :كاللســان عــن الــكالم املحــرم ،والعــن عــن النظــر احلــرام،
والســمع عــن اســتامع اللغــو واللهــو ،والبــدن عــن اللبــس املحــرم البتــاء اإلنســان

بمعاصيهــا أكثــر مــن غريهــا) الســيام يف أوائــل شــبابه وأزمنــة ثــوران شــهوته .

8 .8السخاء واجلود :
الســخاء ،لغــة واضــح ،ورشعـ ًا :بــذل املــال أو النفس فيام جيــب أو ينبغــي ،عن ملكة
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حاصلــة باملامرســة عليــه ،أو هــو نفــس تلــك امللكة ،ونظــره اجلود فيشــمل اللفظــان مجيع

مــوارد اإلنفاقــات الواجبــة :كالزكــوات واألمخــاس ،واإلنفاقــات املندوبــة ،وهــي كثــرة
يف الــرع ،وهــذه الصفــة مــن أفضــل الصفــات وامللــكات اإلنســانية قــد حكــم بحســنها

العقــل ومدحهــا الــرع ،وحــث عــى األعــال املوجبــة حلصوهلــا يف النفــس ،ويقابلهــا

البخــل والشــح كــا ســيأيت بياهنــا ،قيــل :وأن الشــاب الســخي املعــرف للذنــوب أحــب
إىل اهلل تعــاىل مــن الشــيخ العابــد البخيــل .

9 .9حسن اخللق :
اخلُلــق بالضــم وبضمتــن :الطبــع والســجية ،وهــو صــورة نفــس اإلنســان وباطنــه،

يف مقابــل اخلَلــق بالفتــح الــذي هــو صــورة جســمه وظاهــره ،وهــي تتصــف باحلســن
والقبــح كاتصــاف اجلســم هبــا ،إال أن ذاك االتصــاف يكــون حتــت اختيــار اإلنســان
وإرادتــه .

أن إصــاح صــورة النفــس يف الدنيــا وحتصيــل الفضائــل هلــا وإزالــة الرذائــل عنهــا
بيــد اإلنســان ،قــال تعــاىلَ  :فبِــا ر ٍ ِ
ـظ ا ْل َق ْلـ ِ
ـت َف ًّظــا َغلِيـ َ
ـب
ـم َو َلـ ْـو ُكنْـ َ
ـن اللَِّ لِنْـ َ
حــة مـ َ
َ َ َْ
ـت َُلـ ْ
ِ
ـن َح ْولِـ َ
ـك(..آل عمــران ،)159 :وقــال الرســول األكــرم( :وأن العجــب
َل ْن َف ُّضــوا مـ ْ
ممــن يشــري العبيــد باملــه كيــف ال يشــري األحــرار بحســن خلقه) ،وقــال( :وأن أحســن
احلســن اخللــق احلســن) .

1010احللم وكظم الغيظ والعفو والصفح :
احللم :ضبط النفس عن هيجان الغضب .
والكظم :احلبس والسد ،فكظم الغيظ يرادف احللم .
والعفو :ترك عقوبة الذنب .
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والصفح :ترك التثريب واللوم عليه .
فاملــراد مــن العــر والعناويــن املذكــورة أن حيلــم اإلنســان عنــد غضبــه للغــر وال

يرتــب اآلثــار التــي يقتضيهــا الغضــب مــن العقوبــة بالقــول أو الفعــل ،واملامرســة عــى

ذلــك والعمــل بــا حيكــم بــه الــرع والعقــل ســبب حلصــول ملكــة يف النفــس متنعهــا مــن

رسعــة االنفعــال عــن الــواردات املكروهــة ،وجزعهــا عــن األمــور اهلائلــة ،وطيشــها يف
املؤاخــذة ،وصــدور احلــركات غــر املنظمــة منهــا ،وإظهــار املزيــة عــى الغــر ،والتهــاون
يف حفــظ مــا جيــب عليــه رشع ـ ًا وعق ـاً ،وهــذه امللكــة عــن أفضــل األخــاق وأرشف
امللــكات ،واحلليــم هــو صاحــب هــذه امللكــة ،وكــذا الكاظــم ،قيــل :وأن مــن كــف

غضبــه عــن النــاس كــف اهلل عنــه عــذاب يــوم القيامــة .

1111الكذب ونقله ومساعه :
الكــذب لغــة هــو :الــآ مطابقــة ،ويتصــف بــه االعتقــاد والفعــل كــا يتصــف بــه

الــكالم فالظــن أو االعتقــاد املخالــف للواقــع (كــذب) ،كــا أن العمــل املخالــف للقــول

والوعــد ـ مث ـ ً
ا ـ كــذب ،والكــذب يف القــول هــو( :الــكالم املخالــف للواقــع ،خالــف

االعتقــاد أيضـ ًا أم ال) ،أو هــو( :الــكالم املخالــف لالعتقــاد ،خالــف الواقــع أم طابــق).
ثــم إنــه ال ريــب يف أن الكــذب مــن أعظــم املعــايص وأشــنعها ،وهــو ممــا حيكــم

العقــل والنقــل بقبحــه ،ولــه مراتــب شــتى يف القبــح والشــناعة( :كالكــذب عــى اهلل ،

وعــى رســوله ،وعــى األئمــة عليهــم الســام ،وعــى املؤمنــن وهكــذا) .

وأن اهلل قــد جعــل للــر أقفــاالً ،وجعــل مفاتيــح تلــك األقفــال الــراب ،والكــذب

رش مــن الــراب ،وأن الكــذب مذمــوم إال يف احلــرب ،ودفــع رش الظلمــة ،وإصــاح
ذات البــن .
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1212الرّياء:
الريــاء لغ ـ ًة :مصــدر بــاب املفاعلــة مــن رأي ،فهــو واملــراءاة بمعنــى :إراءة الــيء
ّ

للغــر عــى خــاف واقعــه :كإراءة ّ
أن صالتــه وصيامــه هلل ،وليــس كذلــك ،ويقــع غالبـ ًا
يف األفعــال احلســنة لطلــب املنزلــة عنــد النــاس ،فاملرائــي اســم فاعــل ،هــو العامــل

كذلــك ،واملرائــى لــه اســم مفعــول مــن يطلــب جلــب قلبــه ،واملرائــى بــه هــو :العمــل
والريــاء قصــد إظهــار ذلــك ،واملرائــى بــه تــارة يكــون مــن حــاالت البــدن :كإظهــار

احلــزن والضعــف والتحـ ّـول ونحوهــا ،وأخــرى مــن قبيــل الـ ّـزي :كاهليئــة وكيفيــة ّ
الشــعر
واللبــاس ،وثالثــة مــن قبيــل القــول والكتابــة ونحومهــا ،ورابعــ ًة مــن قبيــل العمــل،

وخامســة مــن قبيــل الرفقــة واألصحــاب والزائريــن واملزوريــن وغريهــم فجميــع ذلــك

ممّــا يمكــن لإلنســان الريــاء فيهــا .

وقــد ورد يف نصــوص أهــل البيــت عليهــم الســام :أنــه للمرائــي ثــاث عالمــات:

ينشــط إذا رأى النــاس ،ويكســل إذا كان وحــده ،وحيــب أن حيمــد يف مجيــع أمــوره ..وأنه:

ســيأيت عــى النــاس زمــان ختبــث فيــه رسائرهــم وحتســن فيــه عالنيتهــم طمعـ ًا يف الدنيــا،

يكــون دينهــم ريــاء ال خيالطهــم خــوف ،يعمهــم اهلل بعقــاب فيدعونــه دعــاء الغريــق فــا
يســتجيب هلــم .

1313يف الدنيا وحبها وذمها(: ((5
هنــا أمــور :األول :الدنيــا يف اللغــة :اســم تفضيــل مؤنــث أدنــى ،تســتعمل تــارة

بمعنــى :األقــرب زمانـ ًا أو مكانـ ًا ،ويقابلــه األبعــد ،وأخــرى بمعنــى :األرذل وألخــس،
ويقابلــه اخلــر ،وثالثــة بمعنــى األقــل ويقابلــه :األكثــر ،والكلمــة تطلــق بمعانيهــا عــى

هــذه الدنيــا يف مقابــل اآلخــرة ،فإهنــا األقــرب وجــود ًا واألرذل جوهــر ًا قيم ـ ًة ،واألقــل

ك ـ ًا وكيف ـ ًا ..والدنيــا املصطلــح عليهــا عنــد الــرع وأهلــه هلــا أطالقــات ثالثــة :
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أحدهــا :الدنيــا املســتعملة مطلقــة يف مقابــل اآلخــرة ،وهــي :عبــارة عــن كل مــا

يرتبــط باإلنســان ولــه مســاس بــه قبــل موتــه يف هــذا العــامل ممــا هــو يف داخــل وجــوده

كتصوراتــه وتصديقاتــه وأقوالــه وأفعالــه ،وممــا هــو خــارج عنــه متأص ـ ً
ا كان ،كمآكلــه
ومالبســه ومســكانه ،أو غــر متأصــل ،كمناصبــه ووالياتــه ونحوهــا ،وتقابلــه اآلخــر

عــى نحــو اإلطــاق ،وهــي :العــامل املحيــط بــه بعــد موتــه .

وثانيهــا :الدنيــا املذمومــة ،وهــي أخــص مــن األوىل ،فإهنــا عبــارة عنهــا ،أو عــن

بعــض مصاديقهــا مــع انطبــاق بعــض العناويــن عليهــا وعــروض بعــض احلــاالت
واإلضافــات هلــا كــا ســتعرف .

وثالثهــا :الدنيــا املمدوحــة ،وســيأيت ذكرهــا يف ضمــن الروايــات ،والــكالم هنــا

يف القســم الثــاين ،وهــو :الدنيــا التــي نطــق الكتــاب الكريــم بذمهــا وحتقريهــا ،وحثــت

النصــوص املتواتــرة عــى تركهــا واإلعــراض عنهــا ،وهــذا القســم يشــمل مجيــع مــا يتعلق

باإلنســان مــن تن ّعامتــه وانتفاعاتــه ،ومــا يســعى يف حتصيلــه مــن علومــه وفنونــه ومناصبــه،
ومــا حيصلــه ويعــده لنفســه مــن أموالــه وأوالده وكل مــا يملكــه ويدخــره لينتفــع بــه ،كل

ذلــك إذا حصلــت مــن الوجــه املحــرم ،أو كانــت مقدمــة للحــرام ،أو لوحظــت بنحــو
األصالــة يف احليــاة ،وكانــت مبلــغ علــم اإلنســان ومنتهــى مهتــه ،فتطلــق عــى احليــاة
املقرونــة بجميــع ذلــك واملشــتملة عليهــا حيــاة الدنيــا ،وعــى نفــس تلــك األمــور عــرض

احليــاة وزينتهــا ومتاعهــا وحطامهــا ومــا أشــبهها مــن التعابــر القرآنيــة .

وأن اهلل قــال( :جعلــت الدنيــا ملعونــة ،ملعــون مــا فيهــا إال مــا كان فيهــا يل ،وأن

عبــادي زهــدوا يف الدنيــا بقــدر علمهــم ،وســائر النــاس رغبــوا فيهــا بقــدر جهلهــم ،ومــا

مــن أحــد عظمهــا فقــرت عينــه فيهــا وال حيقرهــا أحــد إال انتفــع هبــا).

وأن الدنيــا دار مــن ال دار لــه ،ومــال مــن ال مــال لــه ،وهلــا جيمــع مــن ال عقــل لــه،
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وشــهواهتا يطلــب مــن ال فهــم لــه ،وعليهــا يعــادي مــن ال علــم لــه ،وعليهــا حيســد مــن
ال فقــه لــه ،وهلــا يســعى مــن ال يقــن لــه ( ، ((5أنــه :ال خــر يف الدنيــا إال ألحــد رجلــن:
رجــل يــزداد كل يــوم إحســان ًا ورجــل يتــدراك سـ ّيئته بتوبـ ٍـة .

1414يف حب الرئاسة
الرئاســة مــن مصاديــق الدنيــا ،وحبهــا مــن حــب الدنيــا ،وقــد عرفــت تفصيــل

األمريــن ،إال أن هلــا أمهيــة وخطــر ًا وشــأن ًا وحمــ ً
ا يقتــي ختصيصهــا بالذكــر كتابــ ًا،

وبتوجيــه النفــس إىل حاالهتــا وآثارهــا باطنــ ًا ،وباملراقبــة عــن موجباهتــا احتياطــ ًا .

وليعلــم أن الرئاســة واجلــاه منهــا ممدوحــة ومنهــا مذمومــة ،واألوىل هــي التــي

جعلهــا اهلل وأنشــأها لبعــض عبــاده :كأنبيائــه وأوصيائــه ومــن يتــوىل األمــور والرئاســة

مــن قبلهــم عــى اختــاف شــؤوهنم ودرجاهتــم ،وهــذا القســم الــذي يف مقدمــه منصــب
اإلمامــة مقــام حممــود ،وجــاه ممــدوح ،خــص اهلل بــه أوليــاءه وحفظهــم بنحــو العصمــة

التكوينيــة والتوفيقــات الغيبيــة اإلهليــة واألوامــر والقوانيــن الترشيعيــة عــن خطراتــه

وزالتــه .

والدفــاع عنهــا والقتــال مــع مــن يزامحهــم فيهــا أو يريــد غصبهــا ،إذ هــي كــا أهنــا

حــق للمعصــوم املتصــدي هلــا واملتلبــس هبــا فهــي حــق اهلل تعــاىل عهــده إليهــم ،وأمانتــه

التــي أودعهــا عندهــم ،وحــق للنــاس فإهنــا جمعولــة ألجلهــم وهلدايتهــم وإصــاح
حاهلــم وفوزهــم ،ونجاهتــم يف دنياهــم وســعادهتم ونجاحهــم يف أخراهــم ،فاملتصــدي

الغاصــب هلــا قــد ظلــم ربــه وإمامــه وعبــاد اهلل تعــاىل ،قــال النبــي يوســف عليــه الســام:
ــى َخزَائِ ِ
ــن ْالَ ْر ِ
اج َع ْلنِــي َع َ
ض ،وكان املقــام الــذي ســأل فرعــ ًا مــن فــروع حقــه
ْ
وشــعبة مــن أصولــه متكــن مــن أخــذه فطلبــه .

وجيــب عــى غــر املعصــوم أيضـ ًا فيــا واله مــن املناصــب الرشعيــة وترتيــب آثارهــا
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والعمــل بوظائفهــا مــا دامــت باقيــة مــع رعايــة عــدم الوقــوع يف العصيــان ألجلهــا ،وقــد

بــن حدودهــا يف الفقــه ،وذلــك كمنصــب اإلفتــاء والواليــة ،واحلكومــة عــى النــاس،
واحلكــم والقضــاء بينهــم واملناصــب اجلنديــة واإلداريــة ،وغريهــا ممــا كانــت جمعولــة مــن
ناحيــة اإلمــام الــوايل عــى النــاس ،أو مــن نصبــه اإلمــام والي ـ ًا إلدارة أمــور املجتمــع،

فمــن قصــد بقبوهلــا طاعــة اإلمــام والشــفقة عــى عبــاد اهلل وإحقــاق حقوقهــم وحفــظ

أمواهلــم وأعراضهــم ودمائهــم ،واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ،وحفــظ احلــدود
ومرابطــة الثغــور ،فهــو مــن أفضــل املجاهــدات والعبــادات .

1515يف الغفلة واللهو :
الغفلــة عــن الــيء معــروف ،واملــراد هنــا :غفلــة القلــب عــن اهلل تعــاىل وعــن

أحكامــه وأوامــره ونواهيــه ،وبعبــارة أخــرى :عــا ينبغــي أن يكــون متوجهـ ًا إليــه ويكــون
حــارض ًا عنــده وهلــا مراتــب خمتلفــة :يــازم بعضهــا الكفــر والطغيــان ،وبعضهــا الفســق
والعصيــان ،وبعضهــا النقــص واحلرمــان ،فالغفلــة عــن أصــول اإليــان بمعنــى عــدم

التوجــه إىل لزومهــا وإىل قبوهلــا كفــر ،ســواء كان الغافل قــارص ًا أو مقــر ًا ،وإن مل يعاقب

عــى األول ،والغفلــة عــن أداء الواجــب وتــرك احلــرام مــع التقصــر فســق ،والغفلــة عــن
اإلقبــال والتوجــه إىل آيــات اهلل تعــاىل اآلفاقيــة واألنفســية ،وعــن االهتــداء بذلــك إىل
وجــوده تعــاىل وصفــات جاللــه ومجالــه وعــن التقــرب بذلــك حلظــة بعــد حلظــة ،وآن ـ ًا

بعــد آن إىل قربــه ورمحتــه ،وعــن كونــه حــارض ًا عنــده بجميــع شــؤون وجــوده وخواطــر
قلبــه ،وحلظــات عينــه ،ولفظــات لســانه ،وحــركات أركانــه ،نقــص وبعــد وحرمــان عــن
مقــام الســعداء واألوليــاء ،وقــد قــال تعــاىل يف كتابــه :ا ْقـ َـرب لِلنَّـ ِ ِ
ـم ِف
َ َ
ـاب ْم َو ُهـ ْ
ـاس ح َسـ ُ ُ
ِ
وب ْم(..االنبيــاء.)3-1:
َغ ْف َلـ ٍـة ُم ْع ِر ُضـ َ
ـون إىل قولــهَ :له َي ـ ًة ُق ُل ُ ُ
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1616يف الكرب :
الكــر :رذيلــة مــن رذائــل اإلنســان ،وخلــق ســيئ مــن ســجايا باطنــه وهــو :أن يــرى

نفســه كبــر ًا عظيـ ًا بالقيــاس إىل غــره ،وعــى هــذا فالكــر صفــة ذات إضافــة تســتدعي
مســتكرب ًا بــه ومســتكرب ًا عليــه فهــو يفــرق عــن العجــب املتعلــق بالفعــل بتغايــر املتعلــق

وعــن العجــب املتعلــق بالنفــس ،بعــدم القيــاس فيــه عــى الغــر .

وهــذه الصفــة مــن أقبــح خصــال النفــس وأشــنعها ،ولعــل أصــل وجودهــا كاحلســد

وحــب الرئاســة واملــال مــن الســجايا املودعــة يف فطــرة اإلنســان وزيادهتــا وتكاملهــا

وحتريكهــا صاحبهــا نحــو العمــل بمقتضاهــا ،تكــون باختيــاره وحتــت قوتــه العاقلــة،

كــا أن معارضتهــا والســعي يف إزالتهــا أيضـ ًا كذلــك ،وهــي مــن الصفــات التــي تــورث
اغــرار ًا يف صاحبهــا وفرح ـ ًا وركون ـ ًا إىل نفســه ،وحمــل هــذه الصفــة ومركزهــا القلــب
ور ِهـ ِ ِ
ب(..غافــر ،)56:لكنــه إذا ظهــرت عــى
كــا يقــول اهلل تعــاىل :إِ ْن ِف ُصدُ ِ ْ
ـم إ َّل ك ْ ٌ
األعضــاء واألركان ســميت تكــر ًا واســتكبار ًا ،القتضــاء زيــادة املبــاين ذلــك ،لكــن
أطلقــت الكلمتــان يف الكتــاب الكريــم عــى نفــس الصفــة أيضــ ًا ..ثــم إن الكــر مــن
حيــث املتكــر عليــه ينقســم إىل أقســام ثالثــة مــع اختــاف مراتبهــا يف القبــح :

األول :التكــر عــى اهلل تعــاىل :إمــا بإنــكار وجــوده جــل وعــا ،أو وحدانيتــه ،أو

شــيئ ًا مــن صفــات جاللــه ومجالــه ،ومنــه أيضـ ًا عــدم قبــول إبليــس أمــره ،وهــذا أفحــش
أنــواع الكــر ،وال صفــة يف النفــس أخبــث وأقــذر منــه ،وقــد أتفــق فيــا يظهر مــن التأريخ

صــدوره مــن عــدة ممــن ادعــى اإللوهيــة وغريهــم .

الثــاين :التكــر عــى أنبيــاء اهلل ورســله وأوصيائــه بإنــكار رســالتهم ورد مــا جــاؤوا بــه مــن
الكتــاب والرشيعة .
الثالــث :التكــر عــى عبــاد اهلل بتعظيــم نفســه وحتقريهــم واالمتنــاع عــن االنقيــاد ملــن
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هــو فوقــه منهــم بحكــم العقــل أو الــرع ،وعــن العــرة باملعــروف مــع مــن هــو مثلــه
فيرتفــع عــن جمالســتهم ومؤاكلتهــم ،ويتقــدم عليهــم يف مــوارد التقــدم ويتوقــع منهــم

اخلضــوع لــه ،ويمتنــع عــن اســتفادة العلــم وقبــول احلــق منهــم ،ويأنــف إذا وعظــوه،

ويعنــف إذا وعظهــم ،ويغضــب إذا ردوا عليــه ،وينظــر إليهــم نظــر البهائــم اســتجهاالً
واســتحقار ًا وهكــذا .

1717يف احلسد:
احلســد :متنــي زوال نعمــة الغــر ،ولــه صــور :فــإن احلاســد :إمــا أن يتمنــى زواهلــا

عــن الغــر فقــط ،أو يتمنــى مــع ذلــك انتقاهلــا إليــه ،وعــى التقديريــن :إمــا أن يصــدر
منــه حركــة مــن قــول أو فعــل عــى طبــق متنيــه ،أو ال يصــدر ،وعــى أي فحقيقــة احلســد

عبــارة عــن تلــك الصفــة النفســية ،وهلــا مراتــب يف الشــدة والضعــف وصــدور احلــركات
اخلارجيــة مــن آثارهــا ومقتضياهتــا .

واحلســد مــن أخبــث الصفــات وأقبــح الطبائع ،وهــو من القبائــح العقليــة والرشعية،

فإنــه يف احلقيقــة ســخط لقضــاء اهلل واعــراض لنظــام أمــره وكراهــة إلحســانه ،وتفضيــل

ــب زوال
بعــض عبــاده عــى بعــض ،ويفــرق عــن الغبطــة املمدوحــة ،بــأن احلاســد ُي ّ

نعمــة الغــر والغابــط حيــب بقاءهــا ،لكنــه يتمنــى مثلهــا أو مــا فوقهــا لنفســه .

وللحســد أســباب كثــرة :عــداوة املحســود خمافــة أن يتعــزز ويتفاخــر عليــه،

وتكــره عــى املحســود وتعجبــه مــن نيــل املحســود بتلــك النعمــة ،وحــب الرئاســة عــى
املحســود ،فيخــاف عــدم إمكاهنــا حينئــذ وغــر ذلــك ،ومــن آثــاره تــأمل احلاســد باطنـ ًا،

ووقوعــه يف ذلــك العــذاب دائـ ًا ،ولــذا قــال عــي عليــه الســام( :هلل در احلســد حيــث

بــدأ بصاحبــه فقتلــه) .
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1818الغضب(: ((5
الغضــب :ثــوران النفــس واشــتعاهلا إلرادة االنتقــام ،ويســتخرجه الكــر واحلســد

واحلقــد الدفينــات يف باطــن النفــس ،فالغضــب مــن حــاالت النفــس وصفاهتــا ومــن

آثــاره صــدور األفعــال واحلــركات غــر العاديــة مــن صاحبــه .

والغضــب منــه تعــاىل :هــو االنتقــام دون غــره فهــو يف اإلنســان يف صفــات الــذات،

ويف اهلل تعــاىل مــن صفــات الفعــل ،ولــذا يتصــف تعــاىل بوجــوده وعدمــه ،وتتوجــه هــذه
القــوة عنــد ثوراهنــا تــارة إىل دفــع املــؤذي قبــل وقوعــه ،وأخــرى إىل االنتقــام ألجــل

التّش ـ ّفي بعــد وقوعهــا واالنتقــام قــوت هــذه القــوة ،وفيــه شــهوهتا ّ
ولذهتــا وال تســكن
إال بــه ،وهلــذه القــوة درجــات ثــاث:

حالــة التفريــط املذمومــة :كضعفهــا يف النفــس بحيــث ال يغضــب فيــا هــو حممــود فيه

عقــا ورشع ـ ًا :كمــوارد دفــع الــرر عــن نفســه ،واجلهــاد مــع أعــداء الديــن ،ومــوارد
األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ونحوهــا .

وحالــة اإلفــراط املذمومــة أيضـ ًا :كإظهارهــا بالشــتم والــرب واإلتــاف والقتــل

ونحوهــا فيــا هنــى العقــل والــرع عنــه .

وحالــة االعتــدال :كاســتعامهلا فيــا تقتضيــه قــوة العقــل وحكــم الــرع ،وهــذه حــد

اعتداهلــا واســتقامتها ..وقــد ورد يف نصــوص هــذا البــاب :أن الغضــب مفتــاح كل رش،

وأن الرجــل البــدوي ســأل رســول اهلل ثــاث مــرات أن يع ّلمــه جوامــع الكلــم ،فقــال

(صــى اهلل عليــه وآلــه) يف كل مــرة :آمــرك أن ال تغضــب .

وأنــه أي يشء اشــد مــن الغضــب ؟ إن الرجــل يغضــب فيقتــل النفــس التــي حــرم

اهلل ،ويقــذف املحصنــة ،وأن هــذا الغضــب مجــرة مــن الشــيطان توقــد يف قلــب ابــن آدم،
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وأن أحدكــم إذا غضــب امحــرت عينــاه وانتفخــت أوداجــه ،ودخــل الشــيطان فيــه (. ((6
وأمــا الغضــب احلاصــل بحــق :كغضــب أوليــاء اهلل عــى أعدائــه وعــى العصــاة

املرتكبــن للمعــايص مــن عبــاده لكفرهــم وعنادهــم ولفســقهم وعصياهنــم ،فهــو أمــر

آخــر ،وهــو ممــدوح مطلــوب ،وإعاملــه يف اخلــارج بالقيــام عــى أمــر اجلهــاد وبإقامــة
مراتــب األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر قبــل أن تقــع املعــايص وتصــدر الكبائــر مــن

أهلهــا ،وبإجــراء حــدود اهلل تعــاىل وتعزيزاتــه بعــد وقوعهــا وصدورهــا ،فهــو واجــب يف

الرشيعــة ،والغضــب احلاصــل هلــم مــن أفضــل الســجايا ،والعمــل الصــادر منهــم عــى
طبقــه مــن أفضــل العبــادات ،وليــس للمتصــدي لتلــك األمــور ،املجــري هلــا بأمــر اهلل

العفــو واإلغــاض إال يف مــوارد رخــص فيــه الــرع ذلــك ،وتفصيلــه يف بــاب احلــدود
والتعزيــزات مــن الفقــه.

1919البخل :
البخــل :إمســاك املــال وحفظــه يف مــورد ال ينبغــي إمســاكه ،ويقابلــه اجلــود،

والبخيــل مــن يصــدر منــه ذلــك ،واملــراد بــه يف املقــام هــو :احلالــة الباطنيــة والصفــة

العارضــة عــى النفــس ،الباعثــة عــى اإلمســاك واملانعــة عــن اإلنفــاق ،والشــح :أيض ـ ًا

هــو البخــل ،وقيــل :هــو البخــل مــع احلــرص ،فيحفــظ املوجــود ويطلــب غــر املوجــود .
وأن الشــحيح أشــد مــن البخيــل ،إن البخيــل يبخــل بــا يف يديــه ،والشــحيح بــا يف

أيــدي النــاس ،فــا يــرى يف أيدهيــم إال متنــى أن يكــون لــه باحلــل واحلــرام وال يشــبع ،وال
يقنــع بــا رزقــه اهلل ،وأنــه :إياكــم والشــح ،فإنــا هلــك مــن كان قبلكــم بالشــح ،أمرهــم

بالكــذب فكذبــوا ،وأمرهــم بالظلــم فظلمــوا ،وأمرهــم بالقطيعــة فقطعــوا ،ودعاهــم
حتــى ســفكوا دماءهــم ،ودعاهــم حتــى انتهكــوا واســتحلوا حمارمهــم(. ((6
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2020زهده :
يقــول اإلمــام (عليــه الســام)( :عــى أئمــة احلــق أن يتأســوا بأضعــف رعيتهــم يف

األكل واللبــاس ،وال يتميــزون عليهــم بــيء ال يقــدرون عليــه لرياهــم الفقــر فــرىض

عــن اللّ تعــاىل بــا هــو فيــه ويراهــم الغنــي فيــزداد شــكر ًا وتواضع ـ ًا) (. ((6

2121قسوة القلب :
القســوة :غلــظ القلــب ،وصالبتــه وعــدم تأ ّثــره باملواعــظ والعــر ،يف مقابــل رقــة

القلــب ،ورمحتــه وتأثــره بالعظــات واتعاظــه بالعــر ،وهــي مــن حــاالت القلــب وصفاتــه

املذمومــة الســيئة ،وهــي قــد تكــون ذات ّيـ ًة مودعـ ًة يف القلــب بالفطــرة ،وقــد تكــون كســب ّي ًة
حاصلــة مــن املامرســة عــى املعــايص واملآثــم ،وعــى التقديريــن :فهــي قابلــة للــزوال

بالكليــة ،أو للتخفيــف والتضعيــف .

ُــور ِمــن رب ِ
قــال تعــاىلَ :
ش َح اللَُّ َصــدْ َر ُه لِ ْ ِ
ل ْس َ
ــه َف َو ْي ٌ
ــو َع َ
ــل
ــى ن ٍ ْ َ ِّ
ــا ِم َف ُه َ
أ َف َم ْ
ــن َ َ
اســي ِة ُق ُلوب ِ
ِ ِ
ــن ِذك ِ
ْــر اللَِّ( ..الزمــرد ،)22:فذكــر اهلل قســوة القلــب هنــا يف
ــم م ْ
ُُ ْ
ل ْل َق َ

مقابــل انــراح الصــدر لإلســام وانفتاحــه وســعته ،فصــار لذلــك عــى نــور مــن العلــم
والعمــل ،والقســوة يف قبالــه انســداد القلــب وضيقــه وعــدم تأثــر العظــات فيــه ،وقــد
أوعــد اهلل تعــاىل جزاءهــا بالويــل ،وهــي بمعنــى :القبــح والـ ّـر واهلــاك ،فاملــراد :إنشــاء

دعــاء مــن اهلل عــى قــايس القلــب ،أو إخبــار باســتحقاقه .

فلمــة
ورد يف النصــوص :أن القلــب لــه ملتــان :ملــة مــن الشــيطان وملــة مــن امللــكّ ،

امللــك :الرقــة والفهــم ،وملــة الشــيطان :الســهو والقســوة( ،واللمــة بالفتــح :اإللقــاء

واخلطــور ،فخطــرات اخلــر فيــه مــن امللــك ،وخطــرات الــر مــن الشــيطان ،ويتولــد

مــن األول فهــم املعــارف اإلهليــة ولــن القلــب لفعلهــا ،ومــن الثــاين غفلتــه عــن احلــق
وقســوته ،فقولــه :ملــة امللــك الرقــة :أي نتيجتهــا الرقــة أو عالمتهــا ذلــك.
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8 .8املــري ،أبــو الفضــل مجــال الديــن حممــد بــن مكــرم ابــن منظــور اإلفريقــي  /لســان العــرب ،املجلــد10 :
 /دار بــروت للطباعــة والنــر -بــروت  ،1968 /ص. 68:

9 .9أبــن مســكويه ،أمحــد بــن حممــد  /هتذيــب األخــاق وتطهــر العــراق ،حتقيــق :قســطنطني زريــق /
اجلامعــة األمريكيــة -بــروت  ،1966 /ص. 51:

1010شرب ،السيد عبد اهلل  /األخالق ،ط / 1مؤسسة ذو القربى. 2006 =1427 /
1111الغزايل ،أبو حامد حممد  /كتاب األربعني يف أصول الدين  /القاهرة  /بال.ت ،ص. 53:
1212احليــدري ،الســيد كــال  /بحــوث يف جهــاد النفــس ،ط / 20:مؤسســة اإلمــام اجلــواد (عليــه الســام)
للفكــر والثقافــة  -قــم املقدســة  ،2012 /ص. 63:

1313رشيعتــي ،د.عــي  /األخــاق للشــباب والطــاب والناشــئة ،ط /2:دار األمــر للثقافــة والعلــوم-
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بــروت  ،2007 /ص. 12:
1414متوفر عىل املوقع www.alzahrah.net :

1515األســدي ،أ.د .ســعيد جاســم /اإللتــزام اخلُلقــي لــدى عينــة مــن الطالبــات العراقيــات  -بحــث ميــداين /
جملــة ص والقــران ذي الذكــر  -جملــة علميــة بحثيــة تصــدر عــن قســم الدراســات والبحــوث يف مؤسســة
وارث الثقافية/الغديــر للطباعــة -بــرة ،2008/ص. 61:

1616التونجــي ،د .حممــد  /أخالقيــات املهنــة والســلوك اإلجتامعــي ،ط /1دار وائــل للنــر والتوزيــع  -عــان
 ،2011 /ص. 95:

1717العلــواين ،طــه جابــر /األزمــة الفكريــة املعــارصة تشــخيص ومقرتحــات وعــاج  /القاهــرة -إصــدارات
املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي ،1992 /ص. 167:

 - 1818فــام ،يعقــوب فــام  /أطفالنــا وكيــف نؤسســهم ،ط /1مؤسســة دار اهلــال  -القاهــرة ،1930 /
ص. 13-7:

1919الشهرســتاين ،أبــو الفتــح  /امللــل والنحــل ،حتقيــق :حممــد الكيــاين  /مطبعــة البــايب  -القاهــرة،1317 /
ص. 12:

2020الالري ،جمتبى /األخالق اإلسالمية /مصدر سابق ،ص. 24 :
2121الطــريس ،أبــو عــي بــن احلســن (القــرن الســادس اهلجــري)  /جممــع البيــان يف تفســر القــرآن /دار
مكتبــة احليــاة  -بــروت /بــا.ت ،ص187:

2222الغــزايل ،أبــو حامــد حممــد  /إحيــاء علــوم الديــن /مكتبــة حممــد عــي صبيــح -القاهــرة ،1375 /
ص. 46:

2323احللــواين ،الشــيخ احلســن بــن حممــد بــن احلســن بــن نــر /نزهــة الناظــر وتنبيــه اخلاطــر ،الطبعــة األوىل
املحققــة  /مؤسســة اإلمــام املهــدي (عليــه الســام)  -قــم املقدســة  ،1408 /ص. 52:

2424الصدوق ،بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار  /بال .ت ،ص. 593:
2525الطــريس ،مــرزا حســن النــوري الطــريس /مســتدرك الوســائل  /مؤسســة آل البيــت (عليهــم الســام)
إلحيــاء الــراث ،ط - 1قــم املقدســة  ،1408 /ص. 193:
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2626متوفر عىل املوقع www.almaaref.org :
2727الصــدر ،الســيد مهــدي الصــدر  /أخــاق أهــل البيــت (عليهــم الســام) ،تقديــم الســيد حممــد هــادي
املوســوي اخلراســاين  /نــر :وانــك  -قــم املقدســة ، 2011 /ص. 14 -13:

2828احلــي ،مجــال الديــن أيب العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن فهــد  /املهــذب البــارع يف رشح املختــر النافــع،
حتقيــق  :احلجــة الشــيخ جمتبــى العراقــي،ج / 1مؤسســة النــر اإلســامي التابعــة جلامعــة املدرســن بقــم
املرشفــة ، 1407 /ص. )6:

2929احلســني ،الســيد حممــد نجيــب /جملــة نــور اإلســام ،دور األخــاق يف بنــاء الفــرد واملجتمــع ،العــدد1:
. 2009-2008 /

3030حممــد ،فاضــل عبــد العبــاس  /رســالة ماجســتري (غــر منشــورة) بعنــوان :أخالقيــات مهنــة اإلدارة
وأثرهــا يف اختــاذ القــرارات للعمليــات اإلنتاجيــة اإلســراتيجية يف العــراق  /جامعــة ســانت كليمنتــس،

ختصــص :أدارة صناعيــة ،العــراق -البــرة ،. 2013 /ص. 14-7:

3131الغامــدي2010 ،م  /ســعيد بــن نــارص  /سلســلة دعــوة احلــق :أخالقيــات العمــل (رضورة تنمويــة
ومصلحــة رشعيــة)  /دعــوة احلــق كتــاب شــهري حمكــم يصــدر عــن اإلدارة العامــة لإلعــام والثقافــة

برابطــة العــامل اإلســامي ،العــدد ،25:مكــة املكرمــة  ،2010 /ص.21:
3232الغامدي ،د.خالد بن مسفر /مصدر سابق ،ص. 23:

3333التونجــي ،د .حممــد  /أخالقيــات املهنــة والســلوك اإلجتامعــي ،ط /1دار وائــل للنــر والتوزيــع  -عــان
 ،2011 /ص. 98 :

3434الكبيــي وآخــرون ،أ.د عبــد الواحــد محيــد ،وأ.د.صــري بــردان احليــاين ،ود.إســاعيل عــي حســن،
وآخــرون  /أخالقيــات وآداب مهنــة التدريــس اجلامعــي  /مركــز ديبونــو لتعليــم التفكــر -عــان /

 ،2012ص. 27-24:

(3535التونجي ،د.خالد بن مسفر /2011 ،مصدر سابق ،ص. )99-98 :
3636رمحة ،أنطوان  /الرتبية اخللقية  /جامعة دمشق ،بال دار نرش . 1984 /
3737حســن ،إينــاس عبــد  /تطويــر أهــداف التعليــم اجلامعــي املــري يف ضــوء بعــض املتغــرات العامليــة
واملحليــة واالجتاهــات املســتقبلية وحتديــات معوقــات حتقيقهــا (دراســة ميدانيــة عــى جامعــة الزقاقيــق)
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املؤمتــر القومــي الســنوي الثــاين ملركــز تطويــر التعليــم اجلامعــي ( األداء اجلامعــي الكفــاءة والفاعليــة
واملســتقبل)  /جامعــة عــن شــمس -مركــز تطويــر التعليــم اجلامعــي . 1995 /

3838شــفاء العليــل ،حممــد بــن أيب بكــر أبــن القيــم اجلوزيــة  /شــفاء العليــل يف مســائل القضــاء والقــدر

واحلكمــة والتعليــل ،حتقيــق :حممــد بــدر الديــن احللبــي /دار الفكــر -بــروت  ،1398 /ص.129:

3939ابــن قيــم ،حممــد بــن أيب بكــر /مــدارج الســالكني بــن منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعني ،حتقيق:حممــد
حامــد الفقــي /دار الكتــب العلميــة -بــروت  ،1393 /ص. 215/2:

4040زاد امليعــاد ،حممــد بــن أيب بكــر ابــن قيــم اجلوزيــة  /زاد املعــاد يف هــدى خــر العبــاد ،حتقيــق :شــعيب

األرنــاؤوط ،وعبــد القــادر األرنــاؤوط ،ط / 14مؤسســة الرســالة  -بــروت  ،1407 /ص. 608/3:

4141نــارص ،د .نعيــم عقلــة  /اإلدارة العامــة العربيــة اإلســامية  -موســوعة اإلدارة العامــة العربيــة اإلســامية
 /املنظمــة العربيــة اإلداريــة  -عــان  ،2004 /ص36:

4242زاهــر ،ضيــاء  /القيــم واملســتقبل :دعــوة للتأمــل  /مســتقبل الرتبيــة العربيــة ،جملــد ،1:العــدد/ 1:
 ،1995ص. 18:

4343بدوي ،عبد الرمحن  /األخالق عند كانت  /وكالة املطبوعات  -الكويت  ،1979 /ص. 439 :
4444أألسدي ،أ.د .سعيد جاسم/2013 ،مصدر سابق ،ص. 80:
4545بدوي ،عبد الرمحن  /1979 ،مصدر سابق ،ص. 98:
4646األندلــي ،ابــن حــزام  /املحــي ،حتقيــق :أمحــد حممــد شــاكر  /بــا دار نــر  -القاهــرة ،1980 /
ص. 379:

4747فرج ،حممد سعيد  /البناء االجتامعي والشخيص  /دار املعرفة  -اإلسكندرية  ،1989 /ص. 349:
4848حممد ،فاضل عبد العباس /2016،مصدر سابق ،ص. 28-25:
4949ذيــاب ،فوزيــة  /القيــم والعــادات اإلجتامعيــة  /دار الكتــاب العــريب للطباعــة والنــر -القاهــرة /
 ،1980ص. 89-87:

5050مرعــي ،توفيــق ،وأمحــد بلقيــس  /امليــر يف علــم النفــس االجتامعــي  /دار الفرقــان للنــر والتوزيــع -
عــان  ،1984 /ص. 233:
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5151العقــاد ،عبــاس حممــود /جمموعــة العبقريــات االســامية كاملــة /املكتبــة العرصيــة للطباعــة والنــر -
بــروت /بــا.ت ،ص. 3:

5252رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد املعتزيل /دار اجليل  -بريوت ط ،1393 /1ص. 655 :
5353املفيــد النيســابوري ،أيب ســعيد حممــد بــن امحــد احلســن اخلزاعــي /األربعــن عــن األربعــن يف فضائــل
أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام/العتبة احلســينية املقدســة ،فقســم الشــؤون الفكريــة
والثقافيــة -كربــاء ،2016 /ص. 68 -57:

5454العطار ،رضا  /متوفر عىل املوقعridhaalattar@yahoo.com :
5555احلكيــم ،حممــد باقــر /دور اهــل البيــت يف بنــاء اجلامعــة الصاحلــة ،ج /1املعاونيــة الثقافيــة للمجمــع
العاملــي ألهــل البيــت (عليــه الســام) قــم املقدســة /بــا.ت ،ص. 56:

5656القزوينــي ،الســيد حممــد كاظــم /عــي مــن املهــد إىل اللحــد /مطبعــة اآلداب  -النجف الــرف،1967/
ص. 273 -54 :

5757القزويني ،السيد حممد كاظم /1967 ،مصدر سابق ،ص. 211-207 :
5858بحار األنوار ،العالمة املجليس  /دار الكتب اإلسالمية  -طهران/بال .ت ،ج ،73:ص.122:
5959القزويني ،السيد حممد كاظم /1967 ،مصدر سابق ،ص. 254-243 :
6060الكايف ،ثقة اإلسالم الكليني  /دار الكتب االسالمية  -طهران ط ، 3ج ، 2ص. 304:
6161اخلصال الشيخ الصدوق  /مجاعة املدرسني  -قم  ،ط  /4بال .ت  ،ص. 176:
6262حممديــان ،حممــد /حيــاة أمــر املؤمنــن عــن لســانه ،ط /1مؤسســة النــر االســامي -قــم املرشفــة/
 ،1417ص. 65:
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القرآن الكريم .

املصادر واملراجع

1)1واالحاديث النبوية الرشيفة .
2)2القواميس العربية :

1-1املــري ،أبــو الفضــل مجــال الديــن حممــد بــن مكــرم ابــن منظــور اإلفريقــي  /لســان العــرب،
املجلــد / 10 :دار بــروت للطباعــة والنــر -بــروت . 1968 /

3)3كتب االحاديث الدينية .

1-1أبــن مســكويه ،أمحــد بــن حممــد  /هتذيــب األخــاق وتطهــر العــراق ،حتقيــق :قســطنطني زريــق
 /اجلامعــة األمريكيــة -بــروت . 1966 /
2-2ابــن ســينا ،احلســن بــن عبــد اهلل /تســع رســائل يف احلكمــة والطبيعيــات (الرســالة التاســعة يف
األخــاق) ،ط / 1دار اجلوانــب 1298/هجريــة .
3-3ابــن قيــم ،حممــد بــن أيب بكــر /مــدارج الســالكني بــن منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعني،
حتقيق:حممــد حامــد الفقــي /دار الكتــب العلميــة -بــروت  1393 /هجريــة .
4-4بحار األنوار ،العالمة املجليس  /دار الكتب اإلسالمية – طهران/بال .ت .

5-5زاد امليعــاد ،حممــد بــن أيب بكــر ابــن قيــم اجلوزيــة  /زاد املعــاد يف هــدى خــر العبــاد ،حتقيــق:
شــعيب األرنــاؤوط ،وعبــد القــادر األرنــاؤوط ،ط / 14مؤسســة الرســالة  -بــروت 1407 /
هجريــة .
  - 6احلكيــم ،حممــد باقــر /دور اهــل البيــت يف بنــاء اجلامعــة الصاحلــة ،ج /1املعاونيــة الثقافيــةللمجمــع العاملــي ألهــل البيــت (ع)– قــم املقدســة /بــا.ت .

7-7احللــواين ،الشــيخ احلســن بــن حممــد بــن احلســن بــن نــر /نزهــة الناظــر وتنبيــه اخلاطــر ،الطبعة
األوىل املحققــة  /مؤسســة اإلمــام املهــدي (عليــه الســام)  -قــم املقدســة  1408 /هجرية .
8-8األندلــي / 1980 ،ابــن حــزام  /املحــي ،حتقيــق :أمحــد حممــد شــاكر  /بــا دار نــر  -القاهــرة
. 1980 /

9-9الغــزايل ،أبــو حامــد حممــد  /إحيــاء علــوم الديــن /مكتبــة حممــد عــي صبيــح -القاهــرة 1375 /
هجرية .
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1010الغــزايل ،بــا.ت  /------------------------------ /كتــاب األربعــن يف
أصــول الديــن  /القاهــرة  /بــا.ت .

1111شــفاء العليــل ،حممــد بــن أيب بكــر أبــن القيــم اجلوزيــة  /شــفاء العليــل يف مســائل القضــاء
والقــدر واحلكمــة والتعليــل ،حتقيــق :حممــد بــدر الديــن احللبــي /دار الفكــر -بــروت 1398 /
هجريــة .
1212أملجلــي ،حممــد باقــر أملجلــي /بحــار األنــوار ،ط /2مؤسس��ة الوف��اء -ب�يروت 1403 /
هجريــة .

1313احلــي ،مجــال الديــن أيب العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن فهــد  /املهــذب البــارع يف رشح املختــر
النافــع ،حتقيــق  :احلجــة الشــيخ جمتبــى العراقــي،ج / 1مؤسســة النــر اإلســامي التابعــة
جلامعــة املدرســن بقــم املرشفــة ، 1407 /ص. 6:
1414الشهرســتاين ،أبــو الفتــح  /امللــل والنحــل ،حتقيــق :حممــد الكيــاين  /مطبعــة البــايب  -القاهــرة
 1317 /هجريــة .
1515الطــريس ،بــا.ت  /أبــو عــي بــن احلســن (القــرن الســادس اهلجــري)  /جممــع البيــان يف تفســر
القــرآن /دار مكتبــة احليــاة  -بــروت /د.ت .
1616الطــريس ،مــرزا حســن النــوري الطــريس /مســتدرك الوســائل  /مؤسســة آل البيــت (عليهــم
الســام) إلحيــاء الــراث ،ط - 1قــم املقدســة . 1408 /
1717الصدوق ،بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار  /بال .ت .

1818الكلينــي ،حممــد بــن يعقــوب الكلينــي  /األصــول مــن الــكايف (ت328ه) ،حتقيــق :عــي أكــر
الغفــاري ،ط ،1ج / 2دار صع��ب  -ب�يروت 1401 /هجريــة .

1919اإلصفهــاين ،أبــو القاســم احلســن بــن حممــد املعــروف بالراغــب األصفهــاين /مفــردات ألفــاظ
القــرآن ،حتقيــق :صفــوان عدنــان داوودي ،ط / 2دار القلـ�م -دمشـ�ق ،ودار الشـ�امية -بـيروت
. 1977 =1418 /

2020األندلــي ،ابــن حــزام  /املحــي ،حتقيــق :أمحــد حممــد شــاكر  /بــا دار نــر  -القاهــرة 1980 /
.
2121املفيــد النيســابوري ،أيب ســعيد حممــد بــن امحــد احلســن اخلزاعــي /األربعــن عــن األربعــن
يف فضائــل أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام/العتبة احلســينية املقدســة ،فقســم
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الشــؤون الفكريــة والثقافيــة -كربــاء ،2016 /ص. 68 -57:

4)4الرسائل واالطاريح واملجالت والدوريات :

1-1حســن ،إينــاس عبــد  /تطويــر أهــداف التعليــم اجلامعــي املــري يف ضــوء بعــض املتغــرات
العامليــة واملحليــة واالجتاهــات املســتقبلية وحتديــات معوقــات حتقيقهــا (دراســة ميدانيــة عــى
جامعــة الزقاقيــق) املؤمتــر القومــي الســنوي الثــاين ملركــز تطويــر التعليــم اجلامعــي ( األداء
اجلامعــي الكفــاءة والفاعليــة واملســتقبل)  /جامعــة عــن شــمس -مركــز تطويــر التعليــم
اجلامعــي . 1995 /
2-2احلســني ،الســيد حممــد نجيــب /جملــة نــور اإلســام ،دور األخــاق يف بنــاء الفــرد واملجتمــع،
العــدد . 2009-2008 / 1:
3-3زاهــر1995 ،م  /ضيــاء  /القيــم واملســتقبل :دعــوة للتأمــل  /مســتقبل الرتبيــة العربيــة،
جملــد ،1:العــدد. 1995 / 1:
4-4حممــد ،فاضــل عبــد العبــاس  /رســالة ماجســتري (غــر منشــورة) بعنــوان :أخالقيــات مهنــة
اإلدارة وأثرهــا يف إختــاذ القــرارات للعمليــات اإلنتاجيــة اإلســراتيجية يف العــراق  /جامعــة
ســانت كليمنتــس ،ختصــص :أدارة صناعيــة ،العــراق -البــرة . 2013 /
5-5األســدي ،أ.د .ســعيد جاســم /اإللتــزام اخلُلقــي لــدى عينــة مــن الطالبــات العراقيــات  -بحــث
ميــداين /جملــة ص والقــران ذي الذكــر  -جملــة علميــة بحثيــة تصــدر عــن قســم الدراســات
والبحــوث يف مؤسســة وارث الثقافية/الغديــر للطباعــة -بــرة. 2008/
6-6احلســاين ،عــي حســن /املؤمتــر الفكــري الرابــع بعنــوان( :حممــد الصــدر شـ ُ
ـموخ عطا ْء وشــهاد ُة
كربي��اء) ،مداخلـ�ة بعنــوان( :مهدويةــ النشــأة لدــى الس��يد حمم��د الصدــر)  /منشــورات مؤسســة
وارث األنبي��اء الثقافي��ة ،الع��راق -ب�صرة . 2010 /
7-7العلــواين / 1992 ،طــه جابــر /األزمــة الفكريــة املعــارصة تشــخيص ومقرتحــات وعــاج /
القاهــرة -إصــدارات املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي.1992 /
5)5الكتب العربية :

1-1رمحة ،أنطوان  /الرتبية اخللقية  /جامعة دمشق . 1984 /

 2-2بدوي ،عبد الرمحن  /األخالق عند كانت  /وكالة املطبوعات  -الكويت . 1979 /

3-3بكــر ،عبــد اجلــواد الســيد /فلســفة الرتبيــة اإلســامية يف احلديــث الرشيــف ،ط /1دار الفكــر
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العــريب -مــر.1983 /

4-4ذيــاب ،فوزيــة  /القيــم والعــادات اإلجتامعيــة  /دار الكتــاب العــريب للطباعــة والنــر -القاهــرة
. 1980 /
5-5شرب ،السيد عبد اهلل  /األخالق ،ط / 1مؤسسة ذو القربى. 2006 =1427 /

6-6رشيعتــي ،د.عــي  /األخــاق للشــباب والطــاب والناشــئة ،ط /2:دار األمــر للثقافــة
والعلــوم -بــروت  1428 /هجريــة. 2007 -
7-7فام ،يعقوب فام  /أطفالنا وكيف نؤسسهم ،ط /1مؤسسة دار اهلالل  -القاهرة .1930 /
8-8فرج ،حممد سعيد  /البناء اإلجتامعي والشخيص  /دار املعرفة  -األسكندرية . 1989 /

9-9مرعــي ،توفيــق ،وأمحــد بلقيــس  /امليــر يف علــم النفــس اإلجتامعــي  /دار الفرقــان للنــر
والتوزيــع  -عــان . 1984 /

1010مغنية ،حممد جواد  /فلسفة األخالق يف اإلسالم ،ط /1دار اليتيم ،ودار اجلواد . 1992 /

1111نــارص ،د .نعيــم عقلــة  /اإلدارة العامــة العربيــة اإلســامية  -موســوعة اإلدارة العامــة العربيــة
اإلســامية  /املنظمــة العربيــة اإلداريــة  -عــان . 2004 /
1212احليــدري ،الســيد كــال  /مقدمــة يف علــم األخــاق  /دار فراقــد للطباعــة والنــر -قم املقدســة
1425 /هجرية . 2004 -
1313احليــدري ،الســيد كــال  /بحــوث يف جهــاد النفــس ،ط / 20:مؤسســة اإلمــام اجلــواد (عليــه
الســام) للفكــر والثقافــة  -قــم املقدســة . 2012 /
1414التونجــي ،د .حممــد  /أخالقيــات املهنــة والســلوك اإلجتامعــي ،ط /1دار وائل للنــر والتوزيع
 عامن .2011 /1515الصــدر ،الســيد مهــدي الصــدر  /أخــاق أهــل البيــت (عليهــم الســام) ،تقديــم الســيد حممــد
هــادي املوســوي اخلراســاين  /نــر :وانــك  -قــم املقدســة . 2011 /
1616العقــاد ،عبــاس حممــود /جمموعــة العبقريــات االســامية كاملــة /املكتبــة العرصيــة للطباعــة
والنــر – بــروت /بــا.ت .
1717الكبيــي وآخــرون ،أ.د عبــد الواحــد محيــد ،وأ.د.صــري بــردان احليــاين ،ود.إســاعيل عــي
حســن ،وآخــرون  /أخالقيــات وآداب مهنــة التدريــس اجلامعــي  /مركــز ديبونــو لتعليــم
التفكــر -عــان . 2012 /

1818النراقــي ،حممــد مهــدي  /جامــع الســعادات ،حتقيــق وتعليــق :الســيد حممــد كالنــر ،تقديــم
الشــيخ رضــا املظفــر /منشــورات مطبعــة النعــان  -النجــف األرشف  /بــا ت .
1919النارصي ،عباس /األخالق اإلسالمية /بال دار نرش -النجف االرشف/بال.ت ،ص. 7 :

2020القزوينــي ،الســيد حممــد كاظــم /عــي مــن املهــد إىل اللحــد /مطبعــة اآلداب –النجــف الــرف
 ،1967/ص. 2:
2222أألســدي ،أ.د .ســعيد جاســم  /معايــر أخالقيــة لتنميــة التعليــم اجلامعــي والعــايل /مكتبــة نــور
احلســن بغــداد .2013 /
2323أألســدي وحممــد ،أ.د .ســعيد جاســم ،ود.فاضــل عبــد العبــاس  /قــراءة فلســفية يف أخالقيــات
مهنــة اإلدارة واختــاذ القــرارات اإلســراتيجية  /مؤسســة البــرة للطباعــة والنــر -العــراق-
بــرة .2016 /

2424االســدي ،ا.د .ســعيد جاســم /الســلوك اإلنســاين /مؤسســة البــرة للطباعــة والنــر –
البــرة ،2017 /ص .62
2525الــاري ،جمحتبــى /دراســة يف املشــاكل النفســية واألخالقيــة ،ط / 1دار الصفــوة –بــروت /
 ،1992ص.13 :
2121حممديــان ،حممــد /حيــاة أمــر املؤمنــن عــن لســانه ،ط /1مؤسســة النــر االســامي -قــم
املرشفــة ،1417 /ص. 65:
2626الصفــار ،فاضــل  /إدارة املؤسســات مــن التأهيــل إىل القيــادة  /دار العلــوم للتحقيــق والطباعــة
والنــر والتوزيــع  -بــروت .2002 /
 ) 6املواقع االلكرتونية :

1-1العطار ،رضا  /متوفر عىل املوقع ridhaalattar@yahoo.com :

2-2االعرجــي ،زهــر /النظــام العائــي ودور األرسة يف البنــاء االجتامعــي اإلســامي/قم-
إيــران ، 1413/
ص /17-1:متوفر عىل املوقع net.rafed.www :

-

 3متوفر عىل املوقع www.alzahrah.net :

األثر القرآني يف فكر اإلمام علي ()
دراسة للمبادئ الرتبوية يف نهج البالغة

أ.م.د .حممد كاظم حسني الفتالوي
كلية الرتبية  /جامعة الكوفة

مقدمة
احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطاهرين
أمــا بعــد ..لســمو املعــاين التــي يطرحهــا اإلمــام عــي  يف هنــج البالغــة ال جيعــل

جمــاالً للشــك ان منهــل هنــج البالغــة نابــع مــن ســمو مبــادئ التنزيــل احلكيــم ،تــكاد

تســتطيع أن حتصــل عــى مــا يقابــل ويؤيــد أي مقطــع تربــوي منــه يف نصــوص القــرآن
الكريــم ،ومــن ثــم كان ذلــك مشــجع ًا للباحــث عــى ان يلــج بــن البحريــن لبيــان ذلــك

األثــر القــرآين الرتبــوي يف فكــر اإلمــام عــي  مــن خــال مقاطــع مــن هنــج البالغــة.
إن اإلمــام  فـــي ميزانــه اخلُلقــي الــذي يقدمــه فـــي منهجــه ،كإمــام معصــوم

وكــويص خلاتــم األنبيــاء املصطفــى حممــد ،إنــا هــو منهــج ربــاين لإلنســان اخلليفــة الــذي

جعلــه اهلل تعــاىل عــى ســطح هــذا الكوكــب.

إن هــذا امليــزان الــذي يرتكــز عــى الرمحــة ،ويمتــد لطرفـــن فـــي حتصيــل الفضائــل

مهــا األول :احلــرص عــى رضــا اهلل تعــاىل وتقــواه ،والثــاين :هــو توعيــة اإلنســان بإطــاع
املــوىل عــى رسيرتــه؛ كــي تقــرن الرسيــرة بالســرة عــى علــة واحــدة وجيتمعــان فـــي اجتاه
واحــد.

فــكان مــن أســباب اختيــار موضــوع البحــث ّ
أن الرتبيــة تُعــد قــوة مؤثــرة يف حركــة
التغيــر االجتامعــي نحــو األفضــل إذا ُأحســن توجيههــا ،وإذا كانــت الفجــوة كبــرة

بــن حارضهــا والواقــع الــذي عاشــه أســافنا الكــرام فــإن ذلــك يدفعنــا إىل تأكيــد
أمهيــة التأصيــل بإرجــاع القضايــا الرتبويــة إىل جذورهــا يف تراثنــا اإلســامي ،لــذا مــن
الــروري أن ننطلــق مــن الواقــع ومتغرياتــه املختلفــة ،ورصــد مشــكالته املتنوعــة

لتجــاوز التخلــف ،واإلمــام عــي بــن ايب طالــب  يمثــل ذلــك النــص املعصــوم الناطــق
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بالــدالالت البنائيــة املرتمجــة آلي النــص القــرآين الكريــم ،فهــو  يف أقوالــه وأفعالــه

أنموذجـ ًا رائــد ًا يف املجــال الرتبــوي ،وان كل النظريــات الرتبويــة ســواء منهــا املســتوردة
وســنة املعصــوم ال تل ّبــي
أو التــي انتجهــا العقــل املســلم بعيــد ًا عــن منهــل القــرآن الكريــم ُ

حاجــات الفــرد واملجتمــع وقــد بــان فشــلها ومل تثمــر يف الواقــع العمــي ،ولعــل ذلــك

نلتمســه يف قولــه ( :غــد ًا تــرون أيامــي ويكشــف لكــم عــن رسائــري ،وتعرفوننــي بعــد

خلــو مــكاين وقيــام غــري مقامــي)(((.

ومنهــج البحــث فــكان املنهــج الوصفــي التحليــي الــذي هيــدف إىل( :وصــف

األشــياء أو الظواهــر أو األحــداث وبيــان العالقــات التــي تربــط بينهــا وتفســرها
ووســائلها وحتليلهــا واخــذ العــرة منهــا وتوقــع تأثرياهتــا املســتقبلية)((( .

امــا خطــة البحــث فكانــت مــن مطلبــن األول منهــا كان بعنــوان :األثــر القــرآين يف

املبــادئ الرتبويــة الفرديــة يف هنــج البالغــة ،واملطلــب الثــاين بعنــوان :األثــر القــرآين يف

املبــادئ الرتبويــة االجتامعيــة يف هنــج البالغــة ،مــع خامتــة وقائمــة باملصــادر.

ونظــر ًا لســعة مفهــوم الرتبيــة اإلســامية وفروعهــا ،فقــد قيــد الباحــث عنــوان بحثــه

باملبــادئ الرتبويــة يف هنــج البالغــة((( ،وان قــد حــدد بعــض الباحثــن املبــادئ الرتبويــة

يف هنــج البالغــة بمجموعــة مبــادئ((( ،ولكــن الباحــث ال يــرى باإلمــكان بحــال مــن
االحــوال اختــزال هــذه املبــادئ بعــدد معــن ،وذلــك لتداخــل معانيهــا مــن جانــب ومــن

جانــب آخــر تكاملهــا يف الغايــة ،وإنــا كان هــذا البحــث هــو يف معــامل املبــادئ الرتبويــة
يف هنــج البالغــة ،حتــى ال ُيغلــق بــاب البحــث عــى الباحثــن يف هنــج البالغــة يف هــذا

املوضــوع ملــا يف كتــاب هنــج البالغــة مــن منهــل ال ينضــب.

ـاف بــن املهتمــن بالقضايــا الرتبويــة حــول مفهوم
أمــا مشــكلة البحــث :هنــاك اختـ ٌ

الرتبيــة حيــث تتعــدد اآلراء ووجهــات النظــر يف هــذا الشــأن؛ نظــر ًا لتعــدد األطــراف
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ا ُملشــاركة يف العمليــة الرتبويــة ،واختــاف الزوايــا التــي ُينظــر مــن خالهلــا هلــذه العمليــة؛
فضــ ً
ا عــن اختــاف االجتاهــات ،واآلراء ،والثقافــات ،والفلســفات ،واختــاف

ظــروف الزمــان ،واملــكان ،واجلوانــب التــي يتــم معاجلتهــا ،ونحــو ذلــك مــن العوامــل
األخــرى.

ومــع أن هــذا االختــاف يف حتديــد مفهــوم مبــادئ الرتبيــة ُيعــد أمــر ًا مقبوالً  -نســب ّي ًا

 -عنــد أصحــاب الفلســفات والنظريــات واألفــكار الرتبويــة البرشيــة؛ إال أنــه ينبغــي أالَّ

يكــون كذلــك يف ميــدان الرتبيــة اإلســامية ،إذا نظرنــا إىل الدراســات الرتبويــة املعــارصة
وجدنــا مفهــوم الرتبيــة اإلســامية مل يكــن موضــع االتفــاق بــن الدارســن بعــد ،ويمكــن
إمجــال أغلــب املفاهيــم يف النقــاط اآلتيــة(((:

1 .1انه منهج مقررات املواد اإلسالمية يف املدارس.
2 .2انــه تاريــخ التعليــم ،أو تاريــخ املؤسســات التعليميــة ،أو تاريــخ أعــام الفكــر
الرتبــوي والتعليمــي يف العــامل اإلســامي انه تعليــم العلــوم اإلســامية.

3 .3انــه نظــام تربــوي مســتقل؛ ومنبثــق مــن التوجيهــات والتعاليــم اإلســامية

األصيلــة ،وخيتلــف عــن النظــم الرتبويــة األخــرى رشقيــ ًة كانــت أو غربيــة.

ومــن املؤكــد أن معظــم هــذه املفاهيــم قــد حــرت « مبــادئ الرتبيــة اإلســامية « يف
ٍ
نطـ ٍ
ـمولية واتســاع
ـاق ضيـ ٍـق ال يتفــق مــع مــا ينبغــي أن يكــون عليــه هــذا املفهــوم مــن شـ

لــكل مــا هيــم اإلنســان يف حياتــه وبعد مماتــه؛ فهو مفهــو ٌم ينظر إىل اإلنســان نظر ًة شــمولي ًة
لــكل جوانــب شــخصيته وأبعادهــا املختلفــة ،وهــو مفهــو ٌم ُيعنــى بجميــع مراحــل النمــو
عنــد اإلنســان ،وهــو مفهــو ٌم يــوازن بــن مطالــب الفــرد وحاجــات املجتمــع ،وهيتــم
بجميــع األفــراد والفئــات ،ويوائــم بــن املــايض واحلــارض ،فضــ ً
ا عــن أنــه ُيشــر إىل

ـتقل ومتكامـ ٍ
نظــا ٍم تربــوي ُمسـ ٍ
ـل ،يمتــاز بإصولــه الثابتــة ،ومناهجــه األصيلــة ،وأهدافــه
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الواضحــة ،وغاياتــه الســامية ،ومؤسســاته املختلفــة ،وأســاليبه املتنوعــة ...التــي ُتيــزه
ا وشــام ً
عــن غــره ،وتوســع دائرتــه ل ُيصبــح منهجـ ًا كامـ ً
ال جلميــع جمــاالت احليــاة.

وبكلمــة أن مفهــوم املبــادئ الرتبيــة اإلســامية يتضــح يف كوهنــا أحــد فــروع علــم

وســنة املعصــوم،
الرتبيــة الــذي يتميــز يف مصــادره الرشعيــة (املتمثلــة يف القــرآن الكريــمُّ ،

وتُــراث العلــاء العاملــن)؛ وغاياتــه (الدينيــة الدنيويــة) ،ويقــوم عــى نظــا ٍم تربــوي

ُمســتقل و ُمتكامــل ،ويعتمــد اعتــاد ًا كبــر ًا عــى فقــه الواقــع ،والبــد لــه مــن متخصصــن
جيمعــون بــن علــوم الرشيعــة وعلــوم الرتبيــة؛ حتــى تتــم معاجلــة القضايــا الرتبويــة
املختلفــة مــن خاللــه معاجل ـ ًة إســامي ًة صحيح ـ ًة ومناســب ًة لظــروف الزمــان واملــكان.

وأمــا منهــج البحــث فقــد اعتمــد املنهــج الوصفــي التحليــي الــذي هيــدف إىل:

(وصــف األشــياء أو الظواهــر أو األحــداث وبيــان العالقــات التــي تربــط بينهــا

وتفســرها ووســائلها وحتليلهــا واخــذ العــرة منهــا وتوقــع تأثرياهتــا املســتقبلية)(((.
وبــا ان املبــادئ الرتبويــة بخصــوص الفــرد :تعنــي عمليــة إحــداث تغيــر يف جســم

املتعلــم وقدراتــه وتفكــره وعاداتــه وميولــه واجتاهاتــه وقيمــه أي يف شــخصيته بجملتهــا

حتــى يصبــح بعدهــا اإلنســان يف حــال خيتلــف كثــر ًا عــا كان عليــه مــن قبــل((( .

فض ـ ً
ا عــن أهنــا عمليــة اجتامعيــة؛ بمعنــى أهنــا تعــد صــورة حليــاة املجتمــع الــذي

تعيــش يف إطــاره ،تعكــس فكــره االجتامعــي وتشــر اىل مــدى نمــوه وتطــوره وحتــدد

درجــة تطلعــه وطموحــه وألــوان النشــاط املتعــددة االوجــه التــي يامرســها أفــراده(((.
فهــي وســيلة املجتمــع لتغيــر واقعــه وترســيخ قواعــد االخــاق واملثــل العليــا بــن

مكوناتــه وافــراده ،وغايتهــا النهــوض باملجتمــع عــن طريــق هتذيــب الفــرد وتنميــه قــواه
ومواهبــه مــن خــال خــرات ومعــارف هلــا قيمتهــا االجتامعيــة الســامية.
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وهلــذا كانــت خطــة البحــث يف ضــوء عالقــة املبــادئ الرتبويــة بالفــرد واملجتمــع،

مــن مطلبــن األول بعنــوان :األثــر القــرآين يف املبــادئ الرتبويــة الفرديــة يف هنــج البالغــة،
والثــاين بعنــوان :األثــر القــرآين يف املبــادئ الرتبويــة االجتامعيــة يف هنــج البالغــة ،مــع

خامتــة وقائمــة باملصــادر ،وعــى النحــو اآليت:

املطلب األول :األثر القرآني يف املبادئ الرتبوية الفردية يف نهج البالغة

ِ
ـي
اإلمــام عــي  شــديدٌ فـــي حماســبة نفســه ،حريــص عــى ترويضهــاَ :
(وإِ َّنـ َـا هـ َ
الــو ِ
ـي َأرو ُضهــا بِال َّت ْقــوى لِ َتـ ْـأ ِ ِ
َن ْفـ ِ
ف ْالَ ْكـ َ ِ
ـر)((( ،أو كــا يقــول  فـــي كتابه
ت آمنَـ ًة َيـ ْـو َم ْ َ ْ
َ
َ
ُ ِّ َ
وضـن َن ْفـ ِ
ـش َم َع َهــا إِ َل ا ْل ُقـ ْـر ِ
إىل عثــان بــن حنيــف األنصــاريَ :
اضـ ًة َتِـ ُّ
ص إِ َذا
ـي ِر َي َ
(لَ ُر َ َّ
ـح م ْأدومـ ًا و َلَدعـن م ْق َلتِــي َكعـ ِ ٍ
َقــدَ ر ُت َع َليـ ِـه م ْطعومـ ًا ،و َت ْقنَـ ِ
ـب َم ِعين َُهــا
ـن َمــاء ن ََضـ َ
ـع بِا ْل ْلـ ِ َ ُ
َ ُ
ْ َ ُ
َ ْ
َ َ َ َّ ُ
ْ
ِ ِ
ِ
يض ـ ُة ِم ـ ْن ُع ْشــبِ َها
الربِ َ
ـر َك؟ َوت َْش ـ َب ُع َّ
الســائ َم ُة م ـ ْن ِر ْع ِي َهــا َف َتـ ْ ُ
ـئ َّ
ُم ْس ـ َت ْف ِر َغ ًة ُد ُمو َع َهــا َأ َتْتَلـ ُ
ِِ
ــأك ُُل َع ِ ِ
ــض؟ َو َي ْ
ني
الســنِ َ
تبِ َ
ــي مــ ْن َزاده َف َي ْه َج َ
ــر ْت إذن َع ْينُــ ُه إِ َذا ا ْقتَــدَ ى َب ْعــدَ ِّ
ــع؟ َق َّ
َف َ ْ
ٌّ
او َلـ ِـة بِا ْلب ِهيمـ ِـة ْال ِام َلـ ِـة والسـ ِ
ا ُْل َت َط ِ
ـائ َم ِة ا َْل ْر ِع َّيـ ِـة)(.((1
َ َّ
َ َ َ
فاألخــاق رياضــة النفــس لتزكــو عــى الربيضــة عنــد اإلمــام  ،مغموســة

بتقــوى اهلل ومراعــاة حقــوق املحرومــن واملظلومــن .فهــي غايــة الرمحــة وكامهلــا.

لــذا بلــغ اإلمــام  فـــي ذلــك الغايــة القصــوى ،حتــى نســب مــن غــزارة ُح ْسـ ِ
ـن
ُخ ُل ِقــه إىل الدعابــة ،وكان مــع هــذه الغايــة فـــي ُح ْسـ ِ
ـن اخلُ ُلــق ،ولِــن اجلانــب ،خيــص

ذلــك بــذوي الديــن واللــن .وأمــا مــن مل يكــن كذلــك ،فــكان يوليــه غلظــة وفظاظــة؛
للتأديــب ،حتــى روي عنــه أنــه قــال فـــي هــذا املعنــى شــعر ًا(:((1
ِ
ـب شـ ِ
كل َص ْعـ ٍ
وأنــزو عــى ِ
ـديد
ألن يل َجنْبــــــه
ــن َ
َألــن َل ْ
ِ
احلديــد
عــى أنــه عامــل يف
كــذا املــاس يعمل فيــه الرصاص
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فــإن بــدا اإلمــام  حــاد ًا وشــديد ًا فـــي تربيــة نفســه وحســاهبا وأتباعــه ،فأنــه إنــا

ينطلــق مــن تل ُّبســه الرمحــة وســعيه إىل حتقيقهــا؛ اتقــا ًء مــن غضــب الرمحــن ،فالتقويــم

املوضوعــي للــذات لــه اثــره الف ّعــال يف متابعــة دخائــل النفــس وخوالــج القلــب واالفــادة
مــن التــوازن بــن الطمــوح والواقــع يف توجيــه الشــخصية وارشــادها لتســمو يف مجيــع
مقوماهتــا الفكريــة والعاطفيــة والســلوكية بعــد اســتحضار املفاهيــم والقيــم الصاحلــة
وتعميقهــا يف القلــب ومــن ثــم تقريرهــا يف واقــع احليــاة وقــد أكــدت التوجيهــات
واإلرشــادات القيــام بتقييــم موضوعــي للــذات معرفــة النفــس ألنــه احلصــن الواقعــي

مــن األخطــاء واملامرســات غــر الســليمة ،وان معرفــة النفــس هــي املصــداق االمثــل
يف التقييــم املوضوعــي للــذات حيــث يقــول اإلمــام عــي ( :اعظــم احلكمــة معرفــة
اإلنســان نفســه)( ،((1ويف موضــع آخــر قــال ( :افضــل احلكمــة معرفــة اإلنســان نفســه

ووقوفــه عنــد قــدره)(.((1

لــذا ســوف يكــون هــذا املطلــب عــن األثــر القــرآين يف املبــادئ الرتبويــة الفرديــة يف

فكــر اإلمــام عــي  ،وعــى النحــو اآليت:

أوالً :مبــدأ الرتبيــة وفــق الفطــرة :لقــد جــاءت الفطــرة اإلنســانية عــى غــر خلــق اهلل

تعــاىل مجيعـ ًا ومل يكــن وجودهــا بـ(كــن فيكــون) ،وانــا جــاءت حاملــة ترشيــف اختصهــا
بــه املــوىل  وتكري ـ ًا مل يمنحــه لباقــي خلقــه ،وذلــك يف قولــه تعــاىل للمالئكــة حــن
وحــي َف َقعــوا َل ـه سـ ِ ِ
ـت فِيـ ِـه ِمــن ر ِ
ين.((1(
خلــق آدم َ  :))ف ـإِ َذا َسـ َّـو ْي ُت ُه َو َن َفخْ ـ ُ
ـاجد َ
ُ
ُ َ
ْ ُ
فجــاءت الفطــرة اإلنســانية عــى أمجــل صــورة وأكــرم ترشيــف ،إذ نفــخ مــن روحــه

ســبحانه وهــذا مظهــر جــي مــن مظاهــر التكريــم ،وعنايتــه  بخلق اإلنســان وتســويته
وأخــذ العهــد عليــه يف عــامل الــذر هــي أمــور كامنــة يف الفطــرة.

مــن اآليــة املتقدمــة وغريهــا يرتســخ لدينــا ان اهلل ســبحانه فاطــر الوجــود ومــن ثــم
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هــو أعلــم بــا ُيصلــح حــال اإلنســان النفــي ويبلــغ بــه التكامــل الروحــي وســعادته،
ِ
ــي
ــم َداح َ
وهــذا األثــر القــرآين الرتبــوي نجــده عنــد اإلمــام عــي  ،إذ قــال( :ال َّل ُه َّ
ـع ِ
ـوب َعـ َـى فِ ْطر ِتــا َشـ ِـقيها وسـ ِ
ِ
ِ
ِ
وجابِـ َـل ا ْل ُق ُلـ ِ
يد َها)(،((1
ـم ا َْل ْسـ ُـموكَات َ -
ِّ َ َ
َ َ
ا َْلدْ ُحـ َّـوات و َداعـ َ
فالرجــوع اىل تعاليــم الســاء وااللتــزام هبــا يضمــن لنــا تربيــة ننــال هبــا الســعادة يف
الداريــن ،وبخالفــه فالشــقاء هــو املصــر االبــدي.

ـك ِمــن بنِــي َآدم ِمــن ُظه ِ ِ
ـم َو َأ ْشـ َـهدَ ُه ْم َعـ َـى
ََ ْ ُ
وإِ ْذ َأ َخـ َـذ َر ُّبـ َ ْ َ
قــال تعــاىلَ :
ـم ُذ ِّر َّيت َُهـ ْ
ورهـ ْ
ِ ِ
ــى َش ِ
َأ ْن ُف ِس ِ
ــن َه َ
ُــم َقا ُلــوا َب َ
ــذا
ــه ْم َأ َل ْس ُ
ــو َم ا ْلق َي َامــة إِنَّــا ُكنَّــا َع ْ
ــهدْ نَا َأ ْن َت ُقو ُلــوا َي ْ
ــت بِ َر ِّبك ْ
ِِ
ـن .((1(وقــد تباينــت آراء املفرسيــن يف فهــم اآليــة واخــذوا فيهــا مناحــي متعــددة،
َغافلـ َ
إال أن مــا ينســجم مــع فرضيــة البحــث هــو (أن املــراد مــن هــذا العــامل وهــذا العهــد هــو

عــامل االســتعداد (والكفــاءات) ،و(عهــد الفطــرة) والتكويــن واخللــق ،فعنــد خــروج
أبنــاء آدم مــن أصــاب آبائهــم إىل أرحــام األمهــات ،وهــم نطــف ال تعــدو الــذرات
الصغــار ،وهبهــم اهلل االســتعداد لتقبــل احلقيقــة التوحيديــة ،وأودع ذلــك الــر اإلهلــي

يف ذاهتــم وفطرهتــم بصــورة احســاس داخــي( )...كــا أودعــه يف عقوهلــم وأفكارهــم
بشــكل حقيقــة واعيــة بنفســها)(.((1

فالفطــرة التــي انشــأنا اهلل ســبحانه عليهــا ســليمة مؤمنــة صاحلــة ،وهــي هبــذا تربيــة

اهلل لنــا ،وان الصــاح املقــرن هبــا هــو صــاح اصيــل وان االنحــراف هو الطــارئ عليها،
جــراء غــواش الدنيــا والشــيطان الــذي حيــول عــن تذكــر ســالف نعــم اهلل يف تعريفــه ايانــا،

وهــذا املعنــى نجــد جتلياتــه يف كالم اإلمــام عــي  إذ قــال( :فبعــث فيهــم رســله وواتــر
إليهــم أنبيــاءه ،ليســتأدوهم ميثــاق فطرتــه ،ويذكروهــم منــي نعمتــه)( ،((1وكل ذاك

امتامــ ًا للحجــة عليهــم (ألن أخــذ امليثــاق ال يكــون حجــة عــى املأخــوذ عليــه ،إال أن

يكــون ذاكــر ًا لــه ،فيجــب أن نذكــر نحــن امليثــاق)(.((1
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ويؤكــد هــذا ســيد قطــب بقولــه( :أمــا الرســاالت فتذكــر وحتذيــر ملــن ينحرفــون

عــن فطرهتــم األوىل فيحتاجــون إىل التذكــر والتحذيــر ،إن التوحيــد ميثــاق معقــود بــن
فطــرة البــر وخالــق البــر منــذ كينونتهــم األوىل)(.((2

واهلل ســبحانه عــامل باألشــياء ( َقبـ َـل ابتِدَ ِائهــا ُ ِميط ـ ًا بِحدُ ِ
ود َهــا َوانْتِ َه ِائ َهــا َع ِ
ارف ـ ًا ِ
ب
ُ
ْ ْ َ
َق َر ِائنِ َها(َ ((2و َأ ْحن َِائ َهــا( ،((2()((2ومــع هــذا جعــل ســبحانه مــن هــذا االشــهاد هــو إمتــام

احلجــة ،وأن ال يقولــوا باالحتجــاج بآبائهــم ،وأهنــم اقتــدوا هبــم ،واهنــم كانــوا أطفــاالً

ال يعقلــون ،واهنــم معذبــون بجريــرة آبائهــم املنحرفــن عــن الفطــرة ،فــكان اإلشــهاد

دافعــ ًا لــكل تلــك االحتجاجــات والتعويــات ،يقــول الشــيخ الطــريس يف تفســر
اآليــة( :إين إنــا َّقررتكــم هبــذا لتواظبــوا عــى طاعتــي ،وتشــكروا نعمتــي ،وال تقولــوا:
إنــا أرشك آباؤنــا مــن قبــل ،فنشــأنا عــى رشكهــم احتجاج ـ ًا بالتقليــد ،وتعوي ـ ً
ا عليــه،

أي فقــد قطعــت حجتكــم هــذه بــا قررتكــم بــه مــن معرفتــي ،وأشــهدتكم عــى أنفســكم
بإقراركــم بمعرفتكــم إيــاي)(.((2

 -2مبــدأ الرتبيــة باإليــان بــاهلل تعــاىل :اإليــان بــاهلل ســبحانه مبــدأ تربــوي ان صلــح

صلحــت بــه كل جوارحــه ،فهــو إيــان بالغيــب احلــارض يف وجــدان
يف نفــس اإلنســان
ُ
اإلنســان واملنعكــس يف ســلوكياته اليوميــة ،فمعرفــة اهلل تعــاىل حتتــاج اىل إيــان بالبصــرة،
يقــول اإلمــام عــي ( :احلمــد هلل املعــروف مــن غــر رؤيــة)(.((2

وهــذا مصــداق قولــه ســبحانهَ :
ـار َو ُهـ َـو
ـار َو ُهـ َـو ُيــدْ ِر ُك ْالَ ْب َصـ َ
ل تُدْ ِر ُك ـ ُه ْالَ ْب َصـ ُ
ٍ ِ
ـف َْ
ال َّلطِيـ ُ
ـم ،((2(وقولــه تعــاىل :إِ َّن
ـر ،((2(وقولــه تعــاىلَ :
و ُهـ َـو بِـك ُِّل َْشء َعليـ ٌ
البِـ ُ
ِ
ِ
ـون ُ ِميـ ٌ
ـط ،((2(وقولــه تعــاىل:
ـم ،((2(وقولــه تعــاىل :إِ َّن اللََّ بِـ َـا َي ْع َم ُلـ َ
اللََّ َواسـ ٌـع َعليـ ٌ
َ عـ ِ
ـال ُ ا ْل َغ ْيـ ِ
ـب َو َّ
الشـ َـها َد ِة ،((3(فاستشــعار الرقابــة الغيبيــة يف نفــس اإلنســان جتعلــه يف
حــذر دائــم ســواء بحضــوره يف املجتمــع أو يف خلواتــه مــع نفســه ،ألن الرقيــب هــو اهلل
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ســبحانه املحيــط بــكل شــئ والقــادر املطلــق عــى كل شــئ ،وهــو عنــده الغيــب شــهادة،

وهــذا األثــر القــرآين الرتبــوي يتضــح يف فكــر اإلمــام عــي  وهــو يصــف قــدرة اهلل
ســبحانه املطلقــة ،إذ يقــول( :كل شــئ خاشــع لــه ،وكل شــئ قائــم بــهِ ،غنــى كل فقــر،
وعــز كل ذليــل ،وقــوة كل ضعيــف ،ومفــزع كل ملهــوف ،مــن تكلــم ســمع نطقــه ،ومــن

ســكت علــم رسه ،ومــن عــاش فعليــه رزقــه ،ومــن مــات فإليــه منقلبــه ،..،وكل غيــب
عنــدك شــهادة ،انــت األبــد ال أمــد لــك)(.((3

ّ
(وكل غيــب عنــدك شــهادة هــذان االعتبــاران يســتلزمان كــال
فكأنّــه  قــال:

علمــه وإحاطتــه بجميــع املعلومــات ،و ّملــا كانــت نســبة علمــه تعــاىل إىل املعلومــات
ـر والعالنيــة ،وأيضــا فـ ّ
ـر والغيــب
ـإن الـ ّ
عــى ســواء ال جــرم اســتوى بالنســبة إليــه الـ ّ
ـى عنــه وغائــب عنــه وهــى القلــوب املحجوبــة بحجــب
إ ّنــا يطلقــان بالقيــاس إىل خمفـ ّ
الطبيعــة وأســتار اهليئــات البدن ّيــة واألرواح املســتويل عليهــا نقصــان اإلمــكان احلاكــم

عليهــا بجهــل أحــوال مــا هــو أكمــل منهــاّ ،
وكل ذلــك ممّــا تنـ ّـزه قــدس الصانــع عنــه)(.((3
ومــن ثــم ان كل األعــال التــي نامرســها يف احليــاة الدنيــا ســوف تكــون حــارضة

أمامنــا يف احليــاة األخــرى ،وان اهلل تعــاىل ســيجزي العبــد هبــا ،وهــو الواضــح يف قولــه
ِ
ون إِ َل َعـ ِ
(((3
ـالِ ا ْل َغ ْيـ ِ
ـب َو َّ
فمــن
ـم َت ْع َم ُلـ َ
ـر ُّد َ
تعــاىلَ :
ـم بِـ َـا ُكنْ ُتـ ْ
الشـ َـها َدة َف ُينَ ِّب ُئ ُكـ ْ
ـونَ ، 
و َسـ ُ َ
آمــن بغيــب اهلل ســبحانه ســتكون أعاملــه عــى وفــق مــا اراد اهلل منــه مــن تعاليــم الســاء
ويمنــع النفــس مــن ان تنجــر وراء هواهــا راكبــة مــوج اخلطايــا والظلــم ،فاآليــة تنــدب

(النــاس اىل مراقبــة أعامهلــم بتذكريهــم أن ألعامهلــم مــن خــر أو رش حقائــق غــر مســتورة
بســر ،إن هلــا رقبــاء شــهداء ســيطلعون عليهــا ويــرون حقائقها وهم رســول اهلل وشــهداء
األعــال مــن املؤمنــن واهلل مــن ورائهــم حميــط فهــو تعــاىل يراهــا وهــم يروهنــا ،ثــم إن اهلل

ســبحانه سيكشــف عنهــا الغطــاء يــوم القيامــة للعاملــن أنفســهم)(.((3
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وهبــذه املراقبــة التــي يستشــعرها اإلنســان تكــون الرتبيــة الناجحــة ومــن ثــم تســمو
نفســه يف تربيـ ٍـة ســليمة مــن آفــات النفــاق ويكــون رسه كعالنيتــه مــع اهلل ســبحانه الــذي

مل خيلقنــا اعتباط ـ ًا وال هلــو ًا ،فيكــون اإلنســان حماســب ًا لنفســه عــى الــدوام خشــية لــذاك
اليــوم الــذي تكــون فيــه االرسار عالنيــة ،وهــذا املعنــى الرتبــوي نلحظــه عنــد قــول
اإلمــام عــي ( :عبــاد اهلل زنــوا أنفســكم مــن قبــل أن توزنــوا ،وحاســبوها مــن قبــل أن

حتاســبوا)( ،((3وذلــك ان اهلل ســبحانه مل خيلقنــا إال لنكــون بــه معتصمــن وإليــه الجئــن،
فــكان قريــب مدبــر لألمــور ،قــال تعــاىل :وإِ َذا سـ َـأ َل َ ِ ِ
ـب
ـب ُأ ِجيـ ُ
ك ع َبــادي َعنِّــي َفـإِ ِّن َق ِريـ ٌ
َ َ
ِ
َد ْعـ َـو َة الــدَّ ا ِع إِ َذا َد َعـ ِ
ـان َف ْل َي ْسـت ِ
ون ،((3(وقــال تعــاىل:
ـم َي ْر ُشــدُ َ
َجي ُبوا ِل َو ْل ُي ْؤمنُــوا ِب َل َع َّل ُهـ ْ
ـب.((3(
ـب ُ ِميـ ٌ
إِ َّن َر ِّب َق ِريـ ٌ
وهــذا القــرب اإلهلــي الــذي نصــت عليــه آيــات الذكــر احلكيــم تشــعرنا باللطــف

اإلهلــي والتــودد مــن اهلل ســبحانه لعبــاده ،إذ القــرب هنــا (مســتعار للرأفة واإلكــرام)(،((3
الرأفــة التــي متلــئ كل جوانــب احليــاة ،واإلكــرام الــذي ال يقــف عنــد حــد وقــدر معــن،

رأفــة وإكرامــ ًا مــن اهلل ســبحانه لعبــاده وانــه معهــم يف كل مــكان وزمــان ،قريــب

بإحســانه ولطفــه قريــب بدفــع البــاء قريــب يف اســتجابة الدعــاء ،قريــب حيــث ال تشــتبه
عليــه األصــوات وااللــوان ،قريــب مــن القلــوب التــي ختاجلهــا إنســانيتها اجتــاه اإلنســان

اآلخــر ،وانــه ســبحانه هلــذا خلقنــا وهبــذا امتحننــا ويف هــذا تكــون تربيتنــا وتزكيــة

لنفوســنا ،ومل يرتكنــا مهم ـ ً
ا ولكــن كلشــئ عنــده بقــدر معلــوم.

وهــذا املعنــى الرتبــوي نلحظــه يف فكــر اإلمــام عــي  ،إذ يقــول( :واعلمــوا

عبــاد اهلل أنــه مل خيلقكــم عبث ـ ًا ،ومل يرســلكم مه ـاً ،علــم مبلــغ نعمــه عليكــم ،وأحــى
إحســانه إليكــم ،فاســتفتحوه واســتنجحوه ،واطلبــوا إليــه واســتمنحوه ،فــا قطعكــم

عنــه حجــاب ،وال أغلــق عنكــم دونــه بــاب ،وإنــه لبــكل مــكان ،ويف كل حــن وأوان،
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ومــع كل إنــس وجــان ،ال يثلمــه العطــاء ،وال ينقصــه احلبــاء وال يســتنفده ســائل ،وال
يســتقصيه نائــل ،وال يلويــه شــخص عــن شــخص ،وال يلهيــه صــوت عــن صــوت ،وال

حتجــزه هبــة عــن ســلب ،وال يشــغله ،غضــب عــن رمحــة ،وال توهلــه رمحــة عــن عقــاب،
وال جينــه البطــون عــن الظهــور ،وال يقطعــه الظهــور عــن البطــون ،قــرب فنــأى ،وعــا
فدنــا ،وظهــر فبطــن ،وبطــن فعلــن.((3()..

 -3مبــدأ التقــوى :فــإذا ايقــن اإلنســان ان أعاملــه وكل ســلوكياته غــر خمفيــة عــن

عــامل الغيــب ســبحانه ،يكــون عندهــا اإليــان ،اإليــان الــذي يركــن لــه اإلنســان يف تطوير
ذاتــه ،ألنــه ارتبــط باملطلــق ،وأوىل مظاهــر هــذا اإليــان هــي التقــوى.

ومفهــوم التقــوى ومعناهــا أن جيعــل املــرء بينــه وبــن مــا خيافــه وحيــذره وقايــة حتــول

دون مغبتــه ،وتقــوى اهلل تكــون الطاعــة واجتنــاب املعصيــة ،وال أدل عــى حــب اهلل تقــواه
ِ
ين
مــن ذكرهــا وتكرارهــا يف غــر آيــة من ســور القــرآن الكريــم؛ قال تعــاىلَ ﴿ :يــا َأ ُّ َيــا ا َّلذ َ
ـس َمــا َقدَّ َمـ ْ
ـت لِ َغـ ٍـد﴾( ،((4وقــال تعــاىل :إِ َّن لِ ْل ُمت َِّقـ َـن ِعنْــدَ
َآمنُــوا ا َّت ُقــوا اللََّ َو ْل َتنْ ُظـ ْـر َن ْفـ ٌ
ر ِــم جنَّـ ِ
ـات الن َِّعي ـمِ ،((4(وقــال أيض ـ ًا ﴿ :و َت ـزَودوا َف ـإِ َّن َخــر ال ـز ِ
َّاد ال َّت ْقـ َـوى َوا َّت ُقـ ِ
ـون
َ بِّ ْ َ
َ َّ ُ
َْ
ول ْالَ ْل َبـ ِ
َيــا ُأ ِ
ـاب﴾( ،((4فالقــرآن الكريــم ال جيعــل مــن التقــوى أداة لتجنــب مــا هنــى اهلل

عنــه ،أو وســيلة لعمــل الواجبــات يف الدنيــا ،بــل ان الرتبيــة القرآنيــة جتعــل مــن اإلنســان
املتقــي حمبــوب ملــن أح ّبــه وتع ّلقــت ارادتــه بــإرادة حبيبــه ،وان الــذي ال يتقــي فيــا اراده
منــه احلبيــب هــو إنســان خمالــف ملبــدأ احلــب والطاعــة ،وان الرتمجــة احلقيقــة هلــذا احلــب

هــو لــزوم تقــوى اهلل ســبحانه فيــا أراد وفيــا هنــى ومــن ثــم احلــراك االجتامعــي وعــدم
االنــزواء والعزلــة ،وان العمــل بالتقــوى جينبنــا مزالــق هــوى النفــس والفســاد الــذي

تظهــر آثــاره يف الداريــن ،فاإلنســان املتقــي لــه مــن الســات مــا تقربــه مــن اهلل ســبحانه،
وهــو هبــذا ال يســتوي مــع َمــن مل جيعــل للتقــوى نصيبـ ًا يف حراكــه اليومــي ،وإن (طريقــة
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القــرآن الكريــم يف الكشــف عــن احلقائــق ،وإســتخالص املواقــف ،تكــون مــن خــال
عمليــة مقارنــة يعرضهــا اهلل ســبحانه يف اآليــات الكريمــة ،وهــذا األُســلوب مؤ ّثــر جــدّ ًا
مــن الناحيــة الرتبويــة)(.((4

فالتقــوى هبــذا املفهــوم القــرآين هــي طاعــة نابعــة مــن قلــب اإلنســان مرتمجــة عــى

جوارحــه ويف ســلوكياته اليوميــة مــع نفســه ومــع املجتمــع ،وهــذا األثــر الرتبــوي القــرآين
نلحظــه يف هنــج البالغــة إذ ان التقــوى يف هنــج البالغــة ليســت اخلــوف وجتنــب النــاس
واالنــزواء عــن املجتمــع بــل هــي يف فكــر اإلمــام عــي  - حســب تعبــر مرتــى

مطهــري – (قـ َّـوة روح ِّيــة تتو ّلــد لإلنســان مــن التمريــن العمــي الــذي حيصــل مــن احلــذر
املعقــول واملنطقــي مــن الذنــوب)( ،((4فنلحــظ اإلمــام عــي  يقــول( :فمــن أشــعر

التقــوى قلبــه بــرز مهلــه( ((4وفــاز عملــه ،فاهتبلــوا هبلهــا ،واعملــوا للجنــة عملهــا)(،((4
ويف مــكان آخــر مــن النهــج يقــول ( :أال وإن التقــوى مطايــا ذلــل محــل عليهــا أهلهــا

وأعطــوا أزمتهــا فأوردهتــم اجلنــة)( ،((4فنفهــم مــن هــذا القــول ان الرتبيــة بمبــدأ التقــوى
وترويــض النفــس هــو ســفينة نجــاة يف الــدار الدنيــا ،وان عاقبتهــا دار النعيــم املقيــم.

حلســنى للمتقــن ،فقــال
وان اهلل ســبحانه رفــع أهــل التقــوى يف الداريــن ،وجعــل ا ُ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ـن َمـ َـآ ٍ
ب،((4(
وا ْل َعاق َب ـ ُة ل ْل ُمتَّقـ َ
ســبحانهَ :
وإِ َّن ل ْل ُمتَّقـ َـن َُل ْسـ َ
ـن ،((4(وقــال تعــاىلَ :

وهــذا مــدح عظيــم مــن اهلل ســبحانه وبشــارة للمتقــن يف احليــاة الدنيــا ،فمبــدأ الرتبيــة

بالتقــوى لــه دور كبــر (يف حتديــد العاقبــة احلســنة واملرجــع األفضــل ،إذ حتــدّ د عظمــة

النهايــة مــن خــال اســتقامة البدايــة)( ،((5ومــن ثــم كان علينــا لزامـ ًا ان نُكــرم مــن أكــرم
نفســه بالتقــوى ورباهــا عــى منهــج قويــم ،وهــذه تربيــة لنــا يف التعاطــي مــع املتقــن،

يقــول اإلمــام عــي ( :وال تضعــوا مــن رفعتــه التقــوى ،وال ترفعــوا مــن رفعتــه
الدنيــا)( ،((5فامليــزان الوحيــد يف تقييــم النــاس وبيــان فضلهــم هــو ميــزان التقــوى،
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والتســابق والفخــر منــوط بلوائهــا الــذي جيــب ان يقــف اجلميــع حتتــه ،وهــذا أثــر آخــر

مــن آثــار الرتبيــة القرآنيــة يف فكــر اإلمــام عــي  نلحظــه يف هنــج البالغــة ،ومصداقــه
يف قولــه تعــاىل :إِ َّن َأكْرم ُكـ ِ
ـم ،((5(فهــذا اللــواء هــو (الــذي رفعــه
ـم عنْــدَ اللَِّ َأ ْت َقا ُكـ ْ
ََ ْ
اإلســام لينقــذ البرشيــة مــن عقابيــل العصبيــة للجنــس ،والعصبيــة لــأرض ،والعصبيــة

للقبيلــة ،والعصبيــة للبيــت ،وكلهــا مــن اجلاهليــة وإليهــا ،تتزيــا بشــتى األزيــاء ،وتســمى
بشــتى األســاء ،وكلهــا جاهليــة عاريــة مــن اإلســام!)( ،((5ومــن ثــم ال رايــة للوطنيــة،
وال رايــة للقوميــة ،وال رايــة للبيــت ،وال رايــة للجنــس ،فكلهــا رايــات باطلــة ومــن

صنــع البــر واألهــواء الضالــة ال يعرفهــا اإلســام.

وكــا وعــد اهلل تعــاىل املتقــن الزلفــى والبــرى يــوم القيامــة ،كذلــك اوعدهــم
ي َعـ ْـل َل ـ ُه َ ْ
م َر ًجــا،((5(
و َمـ ْ
يف الدنيــا باألمــان مــن رش فتنهــا ،قــال تعــاىلَ :
ـن َي َّتـ ِـق اللََّ َ ْ

فهــذا الوعــد اإلهلــي للمتقــن بــان هيدهيــم ســبل الرشــاد ،وهــذا الرتغيــب الربــاين لعبــاده
املتقــن نلحظــه يف فكــر اإلمــام عــي  إذ قــال( :واعلمــوا أنــه مــن يتــق اهلل جيعــل لــه
خمرجـ ًا مــن الفتــن ونــور ًا مــن الظلــم ،وخيلــده فيــا اشــتهت نفســه ،وينزلــه منــزل الكرامة

عنــده)( ،((5ومعنــى كالمــه  إن (مــن يتــق اهلل يأمــن يف الدنيــا مــن رش الفتــن ،ولــه يف
اآلخــرة مــا تشــتهي األنفــس وتلــذ األعــن يف صحبــة األنبيــاء والصاحلــن واملالئكــة

املقربــن)( ،((5فالصــاح يف الداريــن رهــن بمبــدأ الرتبيــة بالتقــوى ،التقــوى التــي يكــون
اإلنســان فيهــا بحــراك دائــم ورياضــة مســتمرة ،تربيــة متجــددة مــع املواقــف.

ورشف
 -4مبــدأ الرتبيــة بالزُّهــد :اتَّفــق العلــاء واحلكــاء عــى علـ ِّـو مكانــة الزهــدَ ،
ِ
وتنوعــت عباراهتــم،
مقامــه؛ َب ْيــدَ أهنــم اختلفــوا يف حقيقتــه الرشع َّيــة اختالفــ ًا كثــر ًاَّ ،
ـاف إىل التغايــر ،وال يعنينــا يف هــذا املقــام اســتعراض آراء أهــل
وقــد يصــل هــذا االختـ ُ

االخــاق يف مفهــوم الزهــد ،ولكــن الــذي ننشــده بيــان هــذا املبــدأ الرتبــوي يف القــرآن
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الكريــم وأثــره يف فكــر اإلمــام عــي  يف هنــج البالغــة ،وكيــف يســمو بنفــس اإلنســان،

يقــول اإلمــام عــي ( :الزهــد كلــه بــن كلمتــن مــن القــرآن ،قــال اهلل ســبحانه:
ِ
ــوا َع َ
ُــم ،((5(ومــن مل يــأس عــى
َــي َل ت َْأ َس ْ
ُــم َو َل َت ْف َر ُحــوا بِ َــا َآتَاك ْ
ــى َمــا َفا َتك ْ
لك ْ
املــايض ومل يفــرح بــاآليت فقــد أخــذ الزهــد بطرفيــه)(.((5
ودليــل عــدم الرغبــة يف الدّ نيــا عــدم احلــزن عــى مــا فــات منهــا وعــدم الفــرح بــا

يــأيت منهــا ،فيســاوي عنــد الزاهــد وجــدان الدنيــا وفقداهنــا ،وهــذا تعريــض عــى مــن

تظاهــر بالزهــد بــرك العمــل ولبــس اخلشــن ،يقــول الشــيخ حممــد جــواد مغنيــه( :لزهــد
هــو الرضــا بامليســور ،ومعنــى الكلمتــن يف اآليــة الكريمــة واضــح ،تقــول األوىل :ال
حتزنــوا ملفقــود ،وتقــول الثانيــة :ال تفرحــوا بموجــود ،ألن الفائــت ال يتــاىف بالعــرة،
واآليت ال يســتدام باحلــرة عــى حــد تعبــر حكيــم قديــم .وقــال آخــر :ال أقــول لــيء

كان :ليتــه مل يكــن ،أو لــيء مل يكــن :ليتــه كان)(.((5

والزهــد انعــكاس نفــي نابــع مــن معرفــة اإلنســان حقيقــة الدنيــا ،ومــن ثــم ال

يكــون الزهــد شــعار ًا خاص ـ ًا باللبــاس والــزي ،بــل هــو تربيــة نفســية أكــر يف جتلياهتــا

مــن مظهــر خارجــي يرتديــه ُمدعــي الزهــد ،هــو تربيــة ســلوكية ،يقــول اإلمــام عــي
( :أفضــل الزهــد إخفــاء الزهــد)( ،((6إذ ّ
أن الزهــد ليــس مظهــر ًا رخيص ـ ًا يتل ّبــس بــه
اإلنســان وابتعــاد ًا عــن املعطيــات الط ّيبــة مــن أنعــم اهلل عليــه بــه ،وإ ّنــا هــو مبــدأ تربــوي

وانفصــال نفــي عــن عوامــل الفتنــة ،وأســباب التع ّلــق بمغريــات الدنيــا والركــون إليهــا

عــى حســاب اآلخــرة.

هــذا مــا ُيفهــم ِمــن نصــوص القــرآن الكريــم إذا ُجِــع بعضهــا إىل بعــض ،كقــول
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ــن الن ِ
ــن َي ُق ُ
ــن
ِّ
ــول َر َّبنَــا آتنَــا ِف الدُّ ْن َيــا َو َمــا َلــ ُه ِف ْالخ َــرة م ْ
َّــاس َم ْ
احلــق ســبحانهَ ﴿ :فم َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ـن َي ُقـ ُ
اب
ـول َر َّبنَــا آتنَــا ِف الدُّ ْن َيــا َح َس ـنَ ًة َو ِف ْالخـ َـرة َح َس ـنَ ًة َوقنَــا َعـ َـذ َ
ـم َمـ ْ
َخ َل ٍق َ ،ومن ُْهـ ْ
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سيــع ِْ
ِ
ِ
الن ِ
ال َس ِ
َّار * ُأو َلئِ َ
ــاب﴾( ،((6فآيــات القــرآن
يــب مَّــا ك ََســ ُبوا َواللَُّ َ ِ ُ
ــم نَص ٌ
ــك َُل ْ
الكريــم تــريب اإلنســان عــى التعلــق برضــا اهلل ،وتكــون أعاملــه عــى هنــج تعاليــم الديــن

القويــم ،فهــذا الزهــد احلقيقــي عــن املعــايص ،وان الــدار اآلخــرة هــي دار القــرار ،و َمــن
النقيــض اآلخــر مــن النــاس (يريــد الدنيــا فــا يذكــر غريهــا وال نصيــب لــه يف اآلخــرة،

ومنهــم مــن

يريــد مــا عنــد اهلل ممــا يرتضيــه لــه ولــه نصيــب مــن اآلخــرة واهلل رسيــع

احلســاب يــرع يف حســاب مــا يريــده عبــده فيعطيــه كــا يريــد)(.((6

ر َّبنَــا آتِنَــا ِف الدُّ ْن َيــا َح َسـنَ ًة َو ِف ْال ِخـ َـر ِة َح َسـنَ ًة َو ِقنَــا
ولتتمــة املوضــوع هنــا ان آيــةَ :
اب الن ِ
َّارمطلقــة ،وهلــا مصاديــق ومــن مصاديــق هــذه اآليــة نذكــر مــا ذكــره مجلــة
َعـ َـذ َ
مــن املفرسيــن مــن قــول لإلمــام عــي ( ،إذ قــال( :احلســنة يف الدنيــا املــرأة الصاحلــة
ويف اآلخــرة احلــوراء ،وعــذاب النــار امــرأة الســوء)( ،((6ويمكــن توجيــه هــذا احلديــث

بــا يقتضيــه املقــام ،هــو ان الدنيــا مزرعــة اآلخــرة كــا نصــت العديــد مــن الروايــات،
وان املــرأة الصاحلــة يف الدنيــا عــون للــزوج عــى اجتنــاب املعــايص والزهــد عــن حرامهــا

وتذكــره باآلخــرة والنعيــم املقيــم فيهــا.

فلمبــدأ الزهــد أثــر تربــوي يف فكــر اإلمــام عــي  ال ختفــى آثــاره عــى املســلمني،

وقــد اشــار الدكتــور كامــل مصطفــى الشــيبي( ((6إىل ذلــك حــن ربــط بــن التشــيع لعــي

 ورغبــة الفئــة املســتضعفة باحلفــاظ عــى مبــادئ اإلســام بــا يمثلــه اإلمــام  مــن

زهــد وعفــة وقــوة وإيــان وهلــذا نلحــظ الصحــايب عــار بــن يــارس حيتفــي باإلمــام 

ألنــه كان زاهــد ًا ،وجيعــل الزهــد زينــة االبــرار كــا كان املــال زينــة املــأ املكــي الــذي

حاربــه اإلســام ،فــروي عــار ًا حديث ـ ًا عــن النبــي = انــه قــال يف اإلمــام عــي ( :يــا
عــي ،إن اهلل قــد زينــك بزينــة مل يزيــن العبــاد بزينــة أحــب إليــه منهــا ،هــي زينــة األبــرار
عنــد اهلل تعــاىل ،الزهــد يف الدنيــا ،جعلــك ال تــرزأ مــن الدنيــا شــيئ ًا ،وال تــرزأ الدنيــا
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منــك شــيئ ًا ،ووهــب لــك حــب املســاكني ،فجعلــك تــرىض هبــم أتباعـ ًا ،ويرضــون بــك
إمام ـ ًا)(.((6

كــا نلحــظ هــذا املبــدأ الرتبــوي عنــد صحــايب آخــر مــن تالمــذة اإلمــام  وهــو

الصحــايب اجلليــل ابــو ذر الغفــاري ،إذ اعــرض أبــو ذر الغفــاري يف الشــام عــى ثــراء
معاويــة مــرز ًا اجتاهــه يف الزهــد ،فقــال عندمــا رأى قــر اخلــراء بدمشــق( :يامعاويــة

إن كانــت هــذه الــدار مــن مــال اهلل فهــي اخليانــة ،وإن كانــت مــن مالــك فهــذا االرساف،
فســكت معاويــة)(.((6

ومــن هنــا تــأيت أمهيــة هــذا املبــدأ الرتبــوي وهــو يتســع يف شــعاع أثــره مــن النفــس

اىل حميطهــا وجمتمعهــا ،مــن دون ان يكــون غايتــه ترويــض النفــس وامليــول اىل الســكون

واالنشــغال بخلجــات النفــس ويف قوقعتهــا ،فنــراه يــرز يف معارضــة الظاملــن و ُيرتجــم

اىل عمــل حركــي يف حيــاة الفــرد واملجتمــع.

وكذلــك هــي ســائر املبــادئ الرتبويــة املتقدمــة فاملنهــج القــرآين ونصــوص املعصــوم

تتعاضــد يف ترســيخها يف النفــس وتتجــذر فيهــا لتُنمــي لنــا شــخصية مســلمة ثابتــة يف
مبادئهــا حازمــة يف الشــدائد مستبســلة يف ذات اهلل تعــاىل ،ولــوال ذاك اإليــان واليقــن

فيهــا ملــا كان هلــذه املبــادئ الرتبويــة ان نجــد اثرهــا يف حيــاة الفــرد اخلاصــة ناهيــك عــن

أثرهــا املرجــو يف احليــاة االجتامعيــة ،كــا ســوف نلحــظ أثــر املبــادئ يف ُبعدهــا االجتامعــي
يف حنايــا املطلــب الثــاين.

املطلب الثاني :األثر القرآني يف املبادئ الرتبوية االجتماعية يف نهج البالغة
مــن أهــم املجــاالت التــي ُعنــي ببنائهــا القــرآن الكريــم ونصــوص املعصــوم املجــال
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االجتامعــي ،وهــو جمــال لــه أمهيتــه البالغــة يف عمليــة الرتبيــة ،ولــذا أعطــاه اإلســام حقــه

مــن العنايــة ،وحظــه مــن االهتــام ،واإلســام ديــن اجتامعــي وليــس دين ـ ًا فردي ـ ًا ،وهــو
يقــوي روح التعايــش اجلامعــي يف حــس األفــراد بشــتى الصــور واألســاليب.

وقــد حلظنــا يف املطلــب األول أمهيــة الرتبيــة الفرديــة لإلنســان يف ضــوء فكــر اإلمــام

عــي  وأثرهــا القــرآين ،وان أول مــا ينمــى عنــد اإلنســان وهيــذب هــو نفســه ،ومــن ثــم
االنتقــال اىل الرتبيــة يف ُبعدهــا اآلخــر وهــو املجتمــع ،فال بد مــن أن ترتبط الرتبيــة الفردية

بالرتبيــة االجتامعيــة ،فهــي نتيجــة هلــا ،ملــا هلــا مــن الشــأن يف تقويــة العالقــات االجتامعيــة

بــن أفــراد األمــة كاملحبــة واإلخــاء واإليثــار ،وأمــر بالتعــاون عــى الــر والتقــوى ،ودعــا
اىل توحيــد الكلمــة ومجــع الصــف ،كــا دعــا اىل الرتاحــم والتســامح جاعـ ً
ا مــن اإلنســان

عنــر ًا فاع ـ ً
ا ال منفع ـاً ،وذلــك بإثــارة تفكــره ،والعنايــة بروحــه ،وحتقيــق حاجاتــه
العلم ّيــة والنفســية التــي جتعلــه عنــر ًا اجتامعيــ ًا ناجحــ ًا ،مؤتلفــ ًا غــر مســتوحش أو

مبغوضـ ًا ،فيكــون حركيـ ًا ســواء بشــخصه أو بذكــراه يف املجتمــع ،وهــذا مــا عنــاه اإلمــام

عــي  يف فكــره حــن قــال( :خالطــوا النــاس خمالطــة ان متــم معهــا بكــوا عليكــم ،وان
عشــتم حنــوا اليكــم) ،وهــذا مــا ســوف نحــاول بيانــه يف هــذا املطلــب ،وفــق املبــادئ
الرتبويــة اآلتيــة:

أو ًال :الرتبية مببدأ االستخالف (احلكومة):
وهــذا املبــدأ الرتبــوي يقــوم عــى أســاس عظيــم مفــاده ان اإلنســان مل ُيلــق عبث ـ ًا،

وان عليــه رســالة كبــرة يف وجــوده عــى األرض جيــب ان يبلغهــا ،منهــا عــارة األرض
ـك لِ ْلم َلئِ َكـ ِـة إِن ج ِ
اعـ ٌـل ِف ْالَ ْر ِ
وإِ ْذ َقـ َ
ض
ِّ َ
وتطبيــق تعاليــم الســاء ،قــال تعــاىلَ :
ـال َر ُّبـ َ َ
َخلِي َفــ ًة ،((6(ونســتطيع امجــال وظائــف اإلنســان اخلليفــة ومهامتــه بــا يــأيت(:((6
1 .1عــارة األرض :وتعنــي عــارة األرض اســتصالحها واعدادهــا للحــرث،
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وال تعنــي بناءهــا بالقصــور الشــاهقة والعــارات الباســقة ،وان كانــت هــذه
ضمن ـ ًا ،لكــن عــارة األرض تشــمل أيض ـ ًا اصــاح نفــوس أهلهــا وهدايتهــم
اىل مســالك اخلــر واهلدايــة.

2 .2العدالــة :مــن الوظائــف األساســية لإلنســان ،امضــاء منهــج العــدل ،فقــد
خاطــب اهلل تعــاىل اإلنســان بــان حيكــم بالعــدل منصفـ ًا بنــي جنســه مــن نفســه،
امــر ًا باملعــروف ناهي ـ ًا عــن املنكــر ،وغريهــا مــن أعــال الــر واخلــر..

3 .3العبــادة (املعرفــة) :ان عبــادة اهلل تعــاىل أو معرفتــه هــي الوظيفــة األساســية
لإلنســان ،واملعرفــة هــي الســبيل الوحيــد للوصــول اىل احلقائــق املجهولــة،
واالرسار اخلفيــة التــي تســر هــذا الكــون..

نعــم ظهــرت آثــار اإلنســان اخلليفــة يف هــذه (اخلالفــة عــى األرض ونحــن نشــاهد

ر والبحــر واهلــواء ،فهــو يتفنّــن ويبتــدع،
عجائــب صنعــه يف املعــدن والنبــات ،ويف ال ـ ّ

غــر شــكل األرض فجعــل احلــزن ســهال،
ويكتشــف وخيــرع وجيــدّ ويعمــل ،حتــى ّ
واملاحــل خصبــ ًا ،واخلــراب عمرانــ ًا ،والــراري بحــار ًا أو خلجانــ ًا ،وو ّلــد بالتلقيــح

أزواج ـ ًا مــن النبــات مل تكــن  ،((6()..وهــذه املعــاين الرتبويــة القرآنيــة التــي أرادهــا اهلل

ســبحانه مــن اإلنســان نلحظهــا يف فكــر اإلمــام عــي  يف هنــج البالغــة ،إذ يقــول 
 -بعــد كالم عــن آدم ( :-فأهبطــه بعــد التوبــة ليعمــر أرضــه بنســله وليقيــم احلجــة

بــه عــى عبــاده ،((7()..وهنــا اإلمــام  يوضــح املهــام ذاهتــا التــي ك ّلــف اهلل ســبحانه هبــا
خليفتــه ،مــن عــارة األرض بــكل مــا حتمــل كلمــة عــارة مــن معنــى ويف كل املجــاالت

املاديــة منهــا أو املعنويــة ،وان هــذا االســتخالف تُبنــى روابطــه بني اإلنســان وأخيــه ،ومن

ثــم تكــون عالقــة اإلنســان باملجتمــع ،وهبــذا يكــون اإلعــداد والرتبيــة املســبقة واآلنيــة

لإلنســان يف ســلوكياته وتفكــره ملــا فيــه صــاح األرض ومــن ابــرز مصاديــق الصــاح

اجلزء الثالث :احملور الرتبوي واألخالقي

309

لــأرض هــو صــاح اإلنســان مــع جمتمعــه فــكل نفــع وأعــار لــأرض هــو نفــع وأعــار
للفــرد اآلخــر وهــذا اســمى معــاين األعــار.

وهــذا املعنــى الرتبــوي املجتمعــي يف االســتخالف وإقامــة احلكومــة العادلــة التــي

تســوس النــاس باحلــق بعيــد ًا عــن اهلــوى ،يتضــح أكثــر يف خطــاب اهلل تعــاىل لنبيــه داود
ــن الن ِ
َــاك َخلِي َفــ ًة ِف ْالَ ْر ِ
 ،إذ قــال تعــاىلَ  :يــا َد ُاوو ُد إِنَّــا َج َع ْلن َ
َّــاس
ُــم َب ْ َ
ض َف ْ
احك ْ

بِ َْ
الـ ِّـق َو َل َت َّتبِ ـ ِع َْالـ َـوى ،((7(ومــن هنــا يكــون مبــدأ االســتخالف الرتبــوي بــا تقــدم
مــن معطيــات غايــة الوجــود اإلنســاين الــذي (يمكــن إجيــازه يف كلــات قصــرة وعميقــة،
وهــي (التكامــل) و(التعليــم) و(الرتبيــة) ومــن هنــا نســتنتج أن احلكومــات عليهــا أن
ّ
اخلــط ،فعليهــا أن تثبــت ُأســس الرتبيــة والتعليــم لتكــون أســاس
تســر وفــق هــذا

التكامــل املعنــوي عنــد اإلنســان ،وبعبــارة ُأخــرى :إن احلـ ّـق والعــدل مهــا أســاس عــامل

الوجــود ،وعــى احلكومــات أن تعمــل وفــق موازيــن احلـ ّـق والعدالــة)(.((7

فنلحــظ ان الرتبيــة القرآنيــة مل هتمــل اإلنســان يف عــامل الدنيــا مــن غــر مهــام رســالية

مــن أعــار لــأرض بــكل معانيــه ،وهــذا األثــر ليــس ببعيــد يف فكــر اإلمــام عــي 

إذ نجــد اإلمــام حيــث يف تربيــة النــاس عــى اغتنــام فرصــة وجودهــم يف احليــاة الدنيــا

إلقامــة احلــق والعــدل واالســتخالف احلقيقــي ،فيقــول ( :اهيــا الــذام للدنيــا ..إن
الدنيــا دار صــدق ملــن صدقهــا ،ودار عافيــة ملــن فهــم عنهــا ،ودار غنــى ملــن تــزود منهــا،
ودار موعظــة ملــن اتعــظ هبــا ،مســجد أحبــاء اهلل ،ومصــى مالئكــة اهلل ،ومهبــط وحــي

اهلل ومتجــر أوليــاء اهلل ،اكتســبوا فيهــا الرمحــة ،وربحــوا فيهــا اجلنــة ،فمــن ذا يذمهــا وقــد

آذنــت ببينهــا)( ،((7ونلحــظ ان اإلمــام عــي  يذكــر ثــان مــوارد جتعــل مــن اإلنســان
ا منســج ًام غــر منـ ٍ
ا فاعـ ً
مســتعمر ًا هلــذه الدنيــا ،عامـ ً
ـزو فيــا أراده اهلل منــه يف اســتخالفه
إياهــا ،ذاكــر ًا لــه  منهــج قويــم يف التعايــش الناجــع ،وهــذه الصفــات هــي(:((7
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ّ 1 .1أنــا دار صــدق ملــن صدقهــا :أي فيــا أخــر بــه بلســان حاهلا مــن فنائهــا وزواهلا،
وتصديقــه هلــا اعرتافــه بذلــك منهــا والعمل به.

2 .2ودار عافيــة ملــن فهــم عنهــا مــا أخــرت عنهــا مــن عظاهتــا ح ّتــى احــرز مــن
آفاهتــا وعــويف مــن عــذاب اهلل هبــا.

3 .3ودار غنــى ملــن ّاتــذ فيهــا التقــوى زادا لســفره إىل اهلل ،وظاهــر ّ
أن التقــوى
وثمرهتــا يف اآلخــرة أعظــم غنــى للمتّقــن.

4 .4ودار موعظة ملن اعترب هبا فعلم وصفها وغايتها.
5 .5كوهنا مسجد أح ّباء اهلل من رسله وأوليائه.

6 .6كوهنا َّ
السالم.
مصل مالئكة اهلل األرض ّية ا َّلذين سجدوا آلدم عليه ّ
7 .7كوهنا مهبط وحى اهلل.

8 .8كوهنا متجر أولياء اهلل ا َّلذين اكتسبوا بعبادهتم فيها رمحته وربحوا جنّته.
عمــن يذ ّمهــا منكــر ًا عليــه ومب ّينـ ًا ألحــوال أخــرى
ـم اســتفهم  بعــد هــذه املــادح ّ
ثـ ّ

هلــا ينــايف ذ ّمهــا أي فمــن ذا يذ ّمهــا وهلــا الصفــات املذكــور وهــي عــى هــذه األحــوال.

ويف امتــام األثــر القــرآين املتقــدم مــن اســتخالف نبــي اهلل داود  وبيــان أمهيــة

احلكومــة أيضـ ًا ودورهــا يف اعــار األرض واحلفــاظ عــى األمــن واقامــة العــدل ،يقــول
اإلمــام عــي ( :الســلطان وزعــة اهلل يف أرضــه)( ،((7فالســلطان العــادل وضعــه اهلل

(يف أرضــه ليمنــع بــه مــا يريــد منعــه)( ((7مــن الباطــل واجلــور وكل مــا فيــه فســاد للعبــاد
والبــاد ،ألن الوظيفــة الرتبويــة أســاس مــن ُأســس بنــاء املجتمــع املســلم وهــي مســؤولية
الدولــة املســلمة ووظيفــة مــن وظائفهــا بعدِّ هــا مكلفــة مــن هــذا املجتمــع بالقيــام عــى
مصاحلــه واحلفــاظ عــى مقوماتــه.
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ثانيًا :مبدأ احلرية واالختيار:
لعــل مــن اوىل أساســيات احلريــة عنــد اإلمــام عــي  هو اعطــاؤه احلرية الشــخصية

لإلنســان ،أي ان يكــون اإلنســان حــر التــرف يف امــوره الشــخصية مــن دون قيــد منــع
ايــذاء اجلامعــة ،كــا ان منــح احلريــة الشــخصية املنضبطــة لإلنســان ال بــد ان تبــدأ مــن

اشــاعة هــذا املفهــوم داخــل املجتمــع ويف أوىل نــواة وهــي االرسة كأســلوب لرتبيــة
االبنــاء ،وهــذه اشــارة مهمــة والســيام يف تلــك احلقبــة مــن التاريــخ ،إذ يقــول اإلمــام :

(ال تقــروا أوالدكــم عــى آدابكــم ،فإهنــم خملوقــون لزمــان غــر زمانكــم)( .((7ويعلــق
جــورج جــرادق عــى هــذا املبــدأ العلــوي قائـاً( :ان اإلمــام ينــادي بمبــدأ (الــوالدة احلــرة)،

فــان االبنــاء ان ختلصــوا مــن القــر واإلكــراه واالســتعباد مــن جانــب الســلطة والقوانــن،

فاهنــم ال يتخلصــون عــادة مــن اخــاق ابائهــم وعاداهتــم وميوهلــم وســائر مــا يفــرض
عليهــم بحكــم نــزوع اآلبــاء اىل ان ينشــأ اوالدهــم عــى مــا نشــاوا عليــه  ...وان احلريــة ال

تتقيــد حتــى بــروط يضعهــا اآلبــاء قــر ًا أو فرضـ ًا ألن احلريــة يف أقــى معانيهــا وأهدافهــا

دافــع اىل التطــور وباعــث عــى التقــدم)(.((7

وهــذا اجلانــب الرتبــوي الــذي يقــرره اإلمــام عــي  مــن روائــع حكمه التــي فاقت

عــره ،بــل وحتــى عرصنــا وبــكل نظرياتــه ومدارســه احلديثــة ،فإرشــاده الرتبــوي هــذا
عــن اهلــام ربــاين نابــع مــن لــدن إنســان هضــم تعاليــم الســاء املنســجمة مــع كل واقــع
وزمــان مــا بقيــت الليــايل واأليــام ،فهــو  املســتنري بنــور اهلــدى املحمــدي والرشــاد
القــرآين وهــو  هبــذا أحــق باالتبــاع ،قــال تعــاىلَ :
أ َف َمــن َ ْيـ ِـدى إِ َل َْ
ٱلـ ّـق َأ َحـ ُّـق َأن ُي َّت َبـ َـع

ـم َك ْيـ َ
ـون.((7(
ـف َ ْتك ُُمـ َ
َأ َّمــن الَّ َيِــدِّ ى إِالَّ َأن ُ ْيــدَ ٰ
ى َفـ َـا َل ُكـ ْ

فاإلمــام عــي  حــن يــويص اآلبــاء بعــدم فــرض تقاليدهــم وموروثاهتــم عــى

ابنائهــم إذ ان لــكل جيــل خصائصــه ومميزاتــه املنســجمة مــع زمانــه فهــو  يفســح
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املجــال حلريــة األبنــاء لألختيــار مــن املنظومــة اإلســامية املتكاملــة ،ويف الوقــت ذاتــه
نلحــظ ضمن ـ ًا ان اإلمــام  يرشــد األبنــاء بعــدم التقليــد واالتبــاع األعمــى حتــى ال

تكــون ُســنة متبعــة يف الرتبيــة ،وحيثهــم عــى التحــرر مــن ربقــة تلــك التقاليــد التــي ال
متــت للعقيــدة اإلســامية بصلــة ،وهــذا املعنــى عنــد اإلمــام  واضــح تأثــره بكثــر مــن

النصــوص القرآنيــة التــي دعــت اىل نبــذ هكــذا تربيــة ،بــل وزجــرت التقليــد االعمــى
ِ
اء َنــا َأ َو َلـ ْـو
لألبنــاء ،وهــذا مانلحظــه يف قولــه تعــاىلَ  :قا ُلــوا َح ْس ـ ُبنَا َمــا َو َجدْ َنــا َع َل ْيــه َآ َب َ
ون ،((8(فاتبــاع الرتبيــة التــي رشعهــا (العبيــد،
ـون َش ـ ْيئًا َو َل َ ْي َتــدُ َ
ـم َل َي ْع َل ُمـ َ
ك َ
َان َآ َباؤُ ُهـ ْ

وتركــوا مــا رشعــه رب العبيــد ،ورفضــوا نــداء التحــرر مــن عبوديــة العبــاد للعبــاد،
واختــاروا عبوديــة العقــل والضمــر ،لآلبــاء واألجــداد ،..،فآباؤهــم كذلــك كانــوا

يتبعــون مــا رشعــه هلــم آباؤهــم أو مــا رشعــوه هــم ألنفســهم ،وال يركــن أحــد اىل رشع

نفســه أو رشع أبيــه ،وبــن يديــه رشع اهلل وســنة رســوله ،..،ومــا يعــدل عــن رشع اهلل اىل

رشع النــاس إال ضــال جهــول!)(.((8

ويف جانــب آخــر مــن جوانــب مبــدأ احلريــة مــا نلحظــه يف القــرآن الكريــم ،ويف قولــه
ـم ،((8(فمــن مهــام النبــي
ـم َو ْالَ ْغـ َـا َل ا َّلتِــي كَا َنـ ْ
تعــاىلَ :
ـت َع َل ْي ِهـ ْ
ص ُهـ ْ
و َي َضـ ُـع َعن ُْهـ ْ
ـم إِ ْ َ
 الرســالية هــو حتريــر النــاس مــن نــر العبوديــة ،وبــث روح التحــرر يف نفوســهم ونبــذ
اخلنــوع والــذل واهلــوان ،كل ذلــك يف تربيـ ٍـة اجتامعيــة تنــاز هبــا هــذه األمــة عــن غريهــا مــن

ســالف األمــم إذا مــا متســكت بتعاليــم الســاء واتبعــت ارشــادات قادهتــا امللهمــن ،إذ (أنك
إذا تأملــت يف حــال األمــم كلهــم قبــل اإلســام ال جتــد رشائعهــم وقوانينهــم وأحواهلــم

خاليــة مــن إرص عليهــم ،مثــل حتريــم بعــض الطيبــات يف اجلاهليــة ،ومثــل تكاليــف شــاقة

عنــد النصــارى واملجــوس ال تتالقــى مــع الســاحة الفطريــة ،وكذلــك ال جتدهــا خاليــة
مــن رهــق اجلبابــرة ،وإذالل الرؤســاء ،وشــدة األقويــاء عــى الضعفــاء ،ومــا كان حيــدث
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بينهــم مــن التقاتــل والغــارات ،والتكا ُيــل يف الدمــاء ،وأكلهــم أمواهلــم بالباطــل ،فأرســل
اهلل حممــد ًا  بديــن مــن شــأنه أن خيلــص البــر مــن تلــك الشـ ِ
ـدائد)(.((8
ومــن مبــدأ التحــرر الرتبــوي ومــا أسســه القــرآن الكريــم مــن مهــام اإلنســان

القيــادي اجتــاه أمتــه وجمتمعــه ،نلحــظ هــذا األثــر واضح ـ ًا جلي ـ ًا يف فكــر اإلمــام عــي

يب للضيــم
 وهــو يــارس دوره القيــادي اجتــاه جمتمعــه ،وكيــف جيعــل مــن املجتمــع أ ّ
وغــر خانــع ،وهــذا مــا أراده القــرآن الكريــم يف حتريــر املجتمعــات وتربيتهــا عــى
احلريــة املنضبطــة ،فيقــول اإلمــام ( :لقــد أحســنت جواركــم ،وأحطــت بجهــدي مــن
ورائكــم ،وأعتقتكــم مــن ربــق الــذل ،وحلــق الضيــم)( ،((8فدفــع  عنهــم ّ
ذل األرس

وظلــم األعــداء ،واملقصــود محايتــه  هلــم وحتريرهــم مــن ذل عدوهــم وضيــق البــؤس

جــراء ذلــك اهلــوان الــذي اصاهبــم مــن عدوهــم ،فأعزهــم بــان برصهــم بقيمــة وجودهم

وغايــة الرتبيــة التــي تنشــدها الســاء هلــم بــان يكونــوا اعــزة كــرام ،واإلمــام  هبــذا
يكــون أثــر ًا متأثــر ًا بشــخصية رســول اهلل = القياديــة يف مهامهــا الرســالية كــا مـ ّـر بنــا يف

مهــام رســول اهلل ،إذ يصنــع جمتمــع مــريب عــى التحــرر مــن كل انــواع العبوديــة إذا مــا
التــزم األخــر بمبــدأ الرتبيــة باحلريــة واالختيــار ومل يكــن جمتمــع أمعــه!

ومــن ثــم يتســامى املجتمــع هبــذا املبــدأ الرتبــوي ،رافضــ ًا كل اشــكال العبوديــة،

رافض ـ ًا إياهــا مــن ذاتــه التــي تربــت عــى ان احلريــة جــزء ال يتجــزأ مــن كياهنــا ،يقــول
(((8
حيمــل اإلمــام
اإلمــام عــي ( :وال تكــن عبــد غــرك ،وقــد جعلــك اهلل حرا)  ،وهنــا ّ

( اإلنســان مســؤولية نيــل احلريــة واملحافظــة عليهــا ،وكذلــك نــر الوعــي يف ضمــن
األمــة ،فحريــة اإلنســان ال توجــد بقانــون أو دســتور ينظــان احلريــة نظري ـ ًا وانــا هــي هبــة

إهليــة ال يمتلــك ســلطان يف األرض ان ننتزعهــا مــن اإلنســان إال خاطئ ـ ًا جيــب مواجهتــه

ومقاومتــه)(.((8
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ثالثًا :مبدأ الرّفق الرتبوي:

معلــوم ان اإلمــام عــي  كان شــديد ًا يف تربيــة نفســه ،صارم ـ ًا يف هتذيبهــا ،وهــو

القائــل( :أفضــل األعــال مــا أكرهــت نفســك عليــه)( ،((8وقولــه ( :أفضــل األعــال
أمحزهــا) أي اشــقها واصعبهــا عــى النفــس ،وهــو  هبــذا أراد (مــن األعــال الصاحلــة،
وأفضلهــا أنفعهــا وأكثرهــا اســتلزاما للثــواب ،وإنّــا كان كذلــك ّ
ألن فائــدة األعــال

الصاحلــة تطويــع النفــس األ ّمــارة للنفــس املطمئنّــة ورياضتهــا بحيــث تصــر مؤمتــرة

للعقــل وإكــراه النفــس عــى األمــر يكــون لشــدّ ته فك َّلــا كان أشــدّ كان أقــوى يف رياضتهــا
وأنفــع يف تطويعهــا وكرسهــا وبحســب ذلــك يكــون أكثــر منفعــة فــكان أفضــل)(.((8

إال انــه  يف جمــال التعامــل االجتامعــي تكــون ســلوكياته  منطلقــة مــن مبــدأ

تربــوي آخــر هــو مبــدأ الرفــق ،ومراعــاة قــدرات البــر ونفوســهم.

فنلحظــه  يف وصيتــه ألبنــه اإلمــام احلســن  رفيقــ ًا حنونــ ًا يف عباراتــه

ووعظــه ،مشــفق ًا فياضـ ًا بالرمحــة ،فيقــول ( :بنــي وجدتــك بعــي ،بــل وجدتــك كيل،

حتــى كأن شــيئ ًا لــو أصابــك أصابنــي ،وكأن املــوت لــو أتــاك أتــاين ،فعنــاين مــن أمــرك

مــا يعنينــي مــن أمــر نفــي فكتبــت إليــك ،((8()...كلــات نابعــة مــن إنســانية جياشــة

بالــو ّد والعطــف والرقــة ،واإلمــام  مل يكتــم هــذا احلــب األبــوي الفطــري ،وهكــذا

(كل والــد يــرى وجــود ولــده امتــداد ًا وتكــرار ًا لوجــوده ،وقــرة عــن لــه مــا كان ليحظــى
هبــا لــو مل يوجــد ،هــذه هــي عاطفــة األبويــن نحــو الولــد)( ،((9لكــن اإلمــام  اظهــره
اىل ولــده هبــذه الكلــات ومل يبخــل هبــا عليــه كــا مل يدخرهــا دونــا نفــع ،وليــس كــا

هــو حــال كثــر مــن اآلبــاء الذيــن ربــا خيجلــون مــن ابــداء حبهــم الفطــري لبنيهــم ،فــا
يعــرون بــأي كلــات عــن ذلــك ،فيكــون اجلفــاف العاطفــي يف هكــذا أرسة.

وبطبيعــة احلــال اإلمــام عــي  مل يكتــف بالعبــارات احلانيــة والرقيقــة لولــده حتــى
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جســدها بكلــات الوعــظ واالرشــاد والنصــح احلقيقــي واحلــب الواقعــي يف اروع مــا
يكــون مــن رفــق ،فنلحظــه يقــول ( :فبادرتــك بــاألدب قبــل أن يقســو قلبــك ويشــتغل

لبــك لتســتقبل بجــد رأيــك مــن األمــر مــا قــد كفــاك أهــل التجــارب بغيتــه وجتربتــه،
فتكــون قــد كفيــت مؤونــة الطلــب ،وعوفيــت مــن عــاج التجربــة)(.((9

فاإلمــام  يشــفق عــى ولــده مــن خطــوب الدنيــا وآفــات االنحــراف العقــدي

ولــو عــى ســبيل املســتقبل ،ومــن بــاب الرفــق ال يعاجــل ولــده بالعلــوم حتــى ال تنفــر

نفســه منهــا ،وال يتذمــر مــن اســلوب الوعــظ فيخالــج نفســه امللــل ،وحــن ذاك ال تنفــع

املوعظــة وال تثمــر النصيحــة ،بــل وان اإلمــام عــي  ن ّبــه ولــده مــن عاقبــة عــدم
االلتــزام بالوصيــة ملــا فيــه مــن نتائــج وخيمــة وخســائر دنيويــة وآخرويــة عــى شــخصه،
وواضــح ان كالم املعصــوم للمعصــوم هــو رســالة موجهــة اىل عامــة النــاس ،وهــي مــن

االســاليب الرتبــوي التــي جــاءت حتــت عنــوان( :إيــاك اعنــي واســمعي ياجــاره).

فهــذه الوص ّيــة عا ّمــة تا ّمــة أخرجهــا اإلمــام عــي  إىل ابنــه احلســن  ومجــع

فيهــا أنــواع املواعــظ والنصائــح الكافيــة الشــافية وصنــوف احلكمــة العمل ّيــة الوافيــة،
ـكل مســلم بــل لـ ّ
وكفــى هبــا دســتور ًا إرشــادي ًا لـ ّ
ـكل إنســان ،فكأ ّنــه  جـ ّـرد مــن نفســه
الزك ّيــة والــد ًا للـ ّ
ـكل أو نموذج ـ ًا جلميــع الوالديــن ،وجـ ّـرد مــن ابنــه احلســن  ولــد ًا

لـ ّ
ـم رسد النّصائــح ون َّظــم املواعــظ
ـكل األوالد أو نموذجـ ًا جلميــع األبنــاء يف ّ
أى بــاد ،ثـ ّ

لتكــون وص ّيتــه هــذا إنجي ـ ً
ا أل ّمــة اإلســام.

يقــول الشــيخ ميثــم البحــراين يف رشحــه للمقطــع املذكــور مــن الوصيــة( :أي كنــت

ـم
رأيــت أن اقتــر بــك عــى ذلــك وال أجتــاوز بــك إىل غــره مــن العلــوم العقل ّيــة ،ثـ ّ
خفــت أن يلتبــس عليــك مــا اختلــف النــاس فيــه مــن أهوائهــم وآرائهــم مثــل مــا التبــس

عليهــم :أي التباسـ ًا مثــل االلتبــاس عليهــم فــكان إحــكام ذلــك :أي مــا اختلــف النــاس

316

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

ـب إ ّىل مــن إســامك إىل أمــر ال آمــن عليــك فيــه
فيــه عــى مــا كرهــت مــن شــبهك لــه أحـ ّ
اهللكــة يف الديــن ،وذلــك األمــر هــو مــا اختلــف النــاس فيــه مــن املســائل العقل ّيــة اإلهل ّيــة

ا َّلتــي يكثــر التبــاس احلـ ّـق فيهــا بالباطــل ،ويكتنفهــا الشــبهات املغ َّلطــة ا َّلتــي هــي مظنّــة
اخلطــر واالنحــراف هبــا عــن ســبيل احلـ ّـق إىل ســبيل اهلــاك ،وإحــكام ذلــك األمــر ببيــان
وجــه الربهــان فيــه وكيف ّيــة اخلــاص مــن شــبهة الباطــل ومزاجــه)(.((9

وهكــذا هــو األثــر القــرآين يف فكــر عــي  ،انــه منهــج القــرآن احلكيــم يف الرتبيــة مــع

اآلخــر املســتحق للوعــظ واالرشــاد ،بــان تنتقــل التجربــة مــن جيــل اىل آخــر ،لتتحــرك
يف وصايــا بنــاءة للخــر واالتــزان واملســؤولية والصــر عــى مشــاكل احليــاة ،أن يصــوغ

شــخصية متوازنــة مــن الداخــل ،ويف عالقتــه بالنــاس وباحليــاة مــن حولــه ،وهكــذا يكــون
وإِ ْذ
األب املســؤول يف توجيــه ولــده نحــو االســتقامة يف الفكــر والعمــل ،يقــول تعــاىلَ :
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ـي َل ُتـ ْ ِ
َقـ َ
ـم ،((9(ففــي
ـم َعظيـ ٌ
ـر َك َل ُظ ْلـ ٌ
ـال ُل ْقـ َـا ُن ل ْبنــه َو ُهـ َـو َيع ُظ ـ ُه َيــا ُبنَـ َّ
ـر ْك بِــاللَِّ إِ َّن الـ ِّ ْ
وصايــا لقــان ألبنــه تتجــى (الصــورة اإلنســانية احلميمــة الرائعــة ،التــي متثــل النمــوذج
األمثــل للمســؤولية التــي يتحملهــا اجليــل القديــم بالنســبة اىل اجليــل اجلديــد ،يف عالقــة

اآلبــاء باألبنــاء ،فقــد ســبقوهم اىل التجربــة ،يف مــا توحــي بــه مــن املعرفــة ،واىل التأ ّمــل،

ـي للجـ ّـو العاطفــي احلميــم
يف مــا يوحــي بــه مــن العلــم ،ولذلــك فقــد كان مــن الطبيعـ ّ
أن يعمــدوا اىل اختصــار املرحلــة التــي حيتــاج األبنــاء اىل أن يقطعوهــا يف وقــت طويــل،
واىل تقديــم التجربــة ،وحتريــك املعرفــة يف حياهتــم ،ليبــدأوا بدايــ ًة طيبــ ًة مــن املوقــع
الثابــت الصلــب ،القائــم عــى بدايــات اآلخريــن ،لئــا حيتاجــوا اىل أن يرجعــوا اىل نقطــة

البدايــة)( ((9يف عالقاهتــم االجتامعيــة فيختزنــون بمبــدأ الرفــق الرتبــوي جتــارب اآلبــاء،

وخيتزلــون أيــام طــوال وحمــن مل يعيشــوها بــآالم واحــزان نفوســهم ،بــل قدمــت بطبــق
غريهــم ،كل ذلــك مــن أجــل حيــاة اجتامعيــة هانئة مصونــة باحلكمــة واملوعظــة والتجربة.
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ويف موضــع آخــر مــن التعامــل مــع اآلخريــن مــن غــر أهــل بيتــه  ،نــرى الرفــق

متجســد ًا أيض ـ ًا يف فكــر اإلمــام عــي  ،وان الرفــق ممــا جتنــى ثــاره عاج ـ ً
ا او آج ـاً،
وانــه ينبــه عــى ان الرفــق أوىل مــن العنــف ،إذ يقــول موصيـ ًا أحــد اصحابــه( :وارفــق مــا

كان الرفــق أرفــق ،واعتــزم بالشــدة حــن ال يغنــي عنــك إال الشــدة)( ،((9ومعنــى كالمــه
 أي (اعتــدل يف معاملتــك مــع النــاس ،ال شــدة وال لــن ،بــل بــن بــن ،عــى أن الرفــق

أســلم مــن العنــف لدينــك ودنيــاك ،قــال رســول اهلل ( :الرفــق يمــن مــا وضــع عــى

يشء إال زانــه ،ومــا نــزع مــن يشء إال شــانه)( ،((9وال تســتعمل العنــف إال للقضــاء عــى
العنــف ،وحيــث ال يغنــي عنــه يشء)(.((9

ومعــاين الرفــق يف القــرآن الكريــم وافــرة ،ووقــع أثرهــا ممــا ال خيفــى عــى فكــر عــي

 تلميــذ القــرآن وهــو أوىل النــاس بالعمــل بــا جــاء مــن تعاليــم واســاليب ومبــادئ
تربويــة ،ونختــر منهــا مــا يفــي بيانــه يف هــذا املقــام ،يقــول تعــاىل :ا ْذ َه َبــا إِ َل فِ ْر َعـ ْـو َن
إِ َّنـ ُه َط َغــىَ ،ف ُقـ َ
ـول َلـ ُه َقـ ْـو ًل َل ِّينًــا َل َع َّلـ ُه َيت ََذ َّكـ ُـر َأ ْو َ ْ
ي َشــى ،((9(والع ّلــة يف هــذا االســلوب

كريمــن بــأن ُياطبــا فرعــون بمبــدأ الرفــق واللــن هــو كــا
لنبيــن
يف األمــر القــرآين
ّ
ّ

تقــدم ألجــل تثمــر النصيحــة وعــدم نفــوره مــن الوعــظ ،فمعنــى اآليــة هنــا( :أنّكــا إذا
واجهتــاه بــكالم لطيــف ،رقيــق ،مالئــم ،وتب ّينــان يف الوقــت ذاتــه املطالــب برصاحــة

وحــزم ،فيحصــل أحــد اإلحتاملــن :أن يقبــل مــن صميــم قلبــه أدلتكــا املنطق ّيــة ويؤمــن،

واإلحتــال اآلخــر هــو أن خيــاف عــى األقــل مــن العقــاب اإلهلــي يف الدنيــا أو اآلخــرة،
ومــن زوال ملكــه وقدرتــه ،فيذعــن ويســلم وال خيالفكــا)(.((9

ويف موضــع آخــر مــن القــرآن الكريــم نلحــظ هــذا املبــدأ الرتبــوي – الرفــق –

حــارض ًا يف وص ّيــة اهلل ســبحانه لنبيــه الكريــم  يف كيفيــة التعاطــي مــع اآلخــر املــيء،
ِ ِ
الس ـ ِّي َئ َة ،((10(ويف ذلــك ارشــاد ًا تربوي ـ ًا
ـي َأ ْح َسـ ُ
ـن َّ
فيقــول اهلل تعــاىل :ا ْد َفـ ْـع بِا َّلتــي هـ َ
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يف التعامــل مــع املجتمــع بمقابلــة االســاءة بالرفــق واللــن ،ويف مبــدأ الرفــق (الرتيــاق
النافــع يف خمالطــة النــاس وهــو اإلحســان اىل مــن يســئ إليــه ،ليســتجلب خاطــره ،فتعــود
عداوتــه صداقــة وبغضــه حمبــة)(.((10

ومــن املعلــوم ان التعامــل االجتامعــي ليــس خمتــر ًا عــى القــول اللفظــي فقــط ،بــل

هــذا مــن ضمنــه وإال فهــو أوســع ويشــمل كل مــا فيــه رفــق كاالمــر باملعــروف والنهــي

عــن املنكــر ،معونــة اليتامــى واملســاكني ،إصــاح البيــوت وذات البــن ،والنصيحــة

للكبــر والصغــر وغريهــا مــن اجلوانــب العمليــة ،وهــذا مــا نلحظــه يف تفســر قولــه
و ُقو ُلــوا لِل َّنـ ِ
ـاس ُح ْسـنًا ،((10(يقــول حممــد رشــيد رضــا( :وليــس معنــاه جمــرد
تعــاىلَ :
التل ّطــف بالقــول واملجاملــة يف اخلطــاب؛ فاحلســن هــو النافــع يف الديــن أو الدنيــا ،وهــو
ال خيــرج عـ ّـا ذكرنــا فلــا كان هــذا النــوع مــن احلقــوق مســتق ً
ال بذاتــه جــاء بأســلوب
آخــر ،وال شــك أن يف القيــام هبــذه الفرائــض إصــاح األ ّمــة ك ّلهــا)(.((10

وهــذه املعــاين القرآنيــة احلاثــة عــى مبــدأ اللطــف والرفــق هــي مــن اساســيات اهلــدي

القــرآين واالرشــاد للنــاس يف التعامــل اليومــي ،ملــا تنشــده النصــوص القرآنية مــن تعايش

ســلمي ،وال ســيام لــو كان مبــدأ الرفــق واللطــف صــادر مــن جهــة حاكمــة يف النــاس ،إذ

تكــون اكثــر قــوة يف ترســيخ هــذا املبــدأ فــا يكــون جمــرد شــعارات ال مضمــون هلــا وال
واقــع عمــي حقيقــي يف واقــع احليــاة ،فنجــد جتســد هــذا املعنــى يف وصيــة اإلمــام عــي

 اىل وآليــه عــى مــر الصحــايب مالــك االشــر ،فيقــول لــه( :وأشــعر قلبــك الرمحــة

للرعيــة واملحبــة هلــم واللطــف هبــم ،وال تكونــن عليهــم ســبع ًا ضاري ـ ًا تغتنــم أكلهــم،
فإهنــم صنفــان إمــا أخ لــك يف الديــن وإمــا نظــر لــك يف اخللــق يفــرط منهــم الزلــل،

وتعــرض هلــم العلــل ،ويؤتــى عــى أيدهيــم يف العمــد واخلطــأ فأعطهــم مــن عفــوك
وصفحــك مثــل الــذي حتــب أن يعطيــك اهلل مــن عفــوه وصفحــه)(.((10

اجلزء الثالث :احملور الرتبوي واألخالقي

319

فهــذه الكلــات النورانيــة املشــعة باحلكمــة واالرشــاد والرتبيــة هــي انعكاســات

فعليــة لألثــر الرتبــوي القــرآين ،يف فكــر اإلمــام عــي  ،وهــي يف الوقــت ذاتــه دعــوة

مفتوحــة عــى مــر االجيــال وتعاقــب االزمــان للحــكام والــوالة وكل مــن نصــب نفســه
للنــاس قائــد ًا ســواء كان حتــت واليتــه أهــل بيتــه أو مؤسســة عامــة ،عليــه ان جيعــل هــذا
املبــدأ ُأ ٌس يف تعاطيــه مــع جمريــات االحــداث والوقائــع.

رابعًا :مبدأ االعتدال والوسطية:

وك ََذلِـ َ
ـم ُأ َّم ًة
الوســطية هــي التــوازن ،والتــوازن هــو العدل ،قــال تعــاىلَ :
ـك َج َع ْلنَا ُكـ ْ

َو َسـ ًطا ،((10(وســط ًا يف كل شــئ ،متوازنــن يف كل مــا نقــوم بــه مــن نشــاط ،فالوســطية
التوفيــق بــن أشــياء كثــرة ،كالتوفيــق بــن مطالــب الفــرد الواحــد ،وبــن مطالــب
اجلمــوع ،والتوفيــق بــن العمــل للعاجلــة واآلجلــة وهكــذا ،يقــول حممــد رشــيد رضــا:

(إن الوســط هــو العــدل واخليــار ،وذلــك أن الزيــادة عــى املطلــوب يف األمــر إفــراط،
والنقــص عنــه تفريــط وتقصــرّ ،
وكل مــن اإلفــراط والتفريــط ميــل عــن اجلــا ّدة القويمــة،

املتوســط بينهــا)(.((10
رش ومذمــوم ،فاخليــار هــو الوســط بــن طــريف األمــر ،أي
ّ
فهــو ّ

وهــذا األثــر القــرآين يف الوســطية نجــده حــارض ًا يف فكــر اإلمــام عــي  ،إذ يقــول

يف هنــج البالغــة( :اليمــن والشــال مضلــة ،والطريــق الوســطى هــي اجلــا ّدة ،عليهــا باقــي
الكتــاب وآثــار النبــوة ،ومنهــا منفــذ الســنة وإليهــا مصــر العاقبــة)( ،((10فالوســطية هــي

الطريــق املوصلــة لســالكها إىل املطلــوب وهــي إرادة الســاء ،وذلك ّ
الســالكني
ألن طريق ّ
إىل اهلل ينتهجــون ســبيل العلــم والعمــل ،فالعلــم طريــق القـ ّـوة النّظريــة ،والعمــل طريــق
القـ ّـوة العمل ّيــةّ ،
وكل منهــا حمفــوف برذيلتــن مهــا طرفــا التّفريــط واالفــراط ،والوســط

منهــا هــو العــدل والطريــق الوســطى هــي اجلــا ّدة الواضحــة ملــن اهتــدى ســبيل الرشــاد،
إذن (املنهــج الســوي الــذي جيــب رشعــ ًا وعقــ ً
ا أن يســر عليــه األفــراد واجلامعــة
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هــو القائــم بــن اإلرساف والتقصــر ،فــكل مــن هذيــن رش وفســاد ،ومــا بينهــا خــر
وصــاح ..وقــد رأينــا النــاس حيبــون الرجــل املعتــدل يف ســلوكه وأعاملــه ،ويثقــون بــه

ويصفونــه بأوصــاف الكــال والتقديــر كالعاقــل واملتــزن ،بــل ويستشــرونه يف املهــات

مــن أمورهــم ،وال وزن عندهــم للمقــر أو املــرف ،وان كان دماغــه خمزن ـ ًا للعلــوم
واآلراء واألرقــام)(. ((10

وال يذهــب الباحــث بعيــد ًا لــو أراد ان جيــد أثــر ًا آخــر ًا مــن آثــار مقاصــد االعتــدال
القرآنيــة الرتبويــة يف فكــر اإلمــام عــي  ويف قولــه تعــاىل :و ِعبــاد الرح ِ ِ
يــن
ُ َّ ْ
ــن ا َّلذ َ
َ
ـون َعـ َـى األَ ْر ِ
ض َه ْونـ ًا ،((10(فهــذه اآليــة الكريمــة تعبــر عــن جمــال تربــوي فعــي،
َي ْم ُشـ َ
ولكنــه يضــم يف طياتــه جانبــ ًا تربويــ ًا حركيــ ًا يف املجتمــع معــر ًا عــن كوامــن النفــس
اإلنســانية املســتقرة ،تعبــر عــن مشــية معتدلــة ،فهــم (يمشــون عــى األرض مشــية ســهلة

هينــة ،ليــس فيهــا تكلــف وال تصنــع ،وليــس فيهــا خيــاء وال تنفــج ،وال تصعــر خــد
وال ختلــع أو ترهــل ،فاملشــية ككل حركــة تعبــر عــن الشــخصية ،وعــا يســتكن فيهــا مــن

مشــاعر ،والنفــس الســوية املطمئنــة اجلــادة القاصــدة ،ختلــع صفاهتــا هــذه عــى مشــية

صاحبهــا ،فيمــي مشــية ســوية مطمئنــة جــادة قاصــدة ،فيهــا وقــار وســكينة ،وفيهــا جــد
وقــوة ،وليــس معنــى( :يمشــون عــى األرض هون ـ ًا) أهنــم يمشــون متاموتــن منكــي

الــرؤوس ،متداعــي األركان ،متهــاوي البنيــان؛ كــا يفهــم بعــض النــاس ممــن يريــدون
إظهــار التقــوى والصــاح!)(.((11

فهــذه املشــية املتزنــة ،ذات ال ُبعــد الفعــي واحلركــي يف املجتمــع ،هــي مــن دالالت

الوســطية واالعتــدال ،ال بطــئ مفــرط وال رسعــة فيهــا تفريــط ،وكذلــك هــي عالقتنــا
يف حياتنــا االجتامعيــة ،جيــب ان تكــون بــن الرسعــة الغلــو والبــطء التفريــط ،فــأي

عالقــة اجتامعيــة جيــب ان تكــون وســطية معتدلــة ،وهــذا املعنــى القــرآين واضــح األثــر يف
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توصيــات أمــر املؤمنــن  ،فيقــول ( :أحبــب حبيبــك هون ـ ًا مــا عســى أن يكــون
بغيضــك يومـ ًا مــا وأبغــض بغيضــك هونـ ًا مــا عســى أن يكــون حبيبــك يومـ ًا مــا)(،((11
املحــب ملحبوبــه عــى أرساره
وذلــك ان مفســدة إفــراط املح ّبــة فالســتلزامه (ا َّطــاع
ّ

ـدوا لــه فيكــون أقــدر عــى هالكــه مــن
وتوقيفــه عــى أحوالــه فر ّبــا ينقلــب بعــد ذلــك عـ ّ
غــره مــن األعــداء ،وكذلــك مفســدة إفــراط البغــض وهــو عــدم اإلبقــاء عــى املبغــوض

ـدو إىل الصداقة
وذلــك يســتلزم دوام املعــاداة ،فاالعتــدال يف ذلــك أوىل أل ّنــه ر ّبام عــاد العـ ّ
األولّ :
وكل حبيــب جــاز
فــكان املبغــض قــد أبقــى للصداقــة موضع ـ ًا ،وتقديــر كــرى ّ

ـدوا يف وقــت مــا فينبغــي أن ال يفــرط يف حم ّبتــه ،وتقديــر كــرى الثــاينّ :
وكل
أن يكــون عـ ّ

ـدو جــاز أن يكــون صديق ـ ًا يوم ـ ًا مــا فينبغــي أن ال يفــرط يف بغضــه)(.((11
عـ ّ

واكــاالً للفائــدة االجتامعيــة يف عالقتنــا مــع اآلخريــن ،يوصينــا اإلمــام  عــى

رضورة مراعــاة حــق الصديــق واحلبيــب وان ال تكــون اهــون عالقــة يضيــع فيهــا االلتزام
واالحــرام ،فيقــول اإلمــام عــي ( :ومــن ظــن بــك خــر ًا فصــدق ظنــه ،وال تضيعــن

حــق أخيــك اتــكاالً عــى مــا بينــك وبينــه فإنــه ليــس لــك بــأخ مــن أضعــت حقــه)(. ((11
فالعالقــات االجتامعيــة كثــر ًا مــا حتــدث القطيعــة فيهــا ،وألســباب عديــدة ،ولكنهــا

تســتأنف مــرة أخــرى بحبــل أقــوى وأوثــق إذا كان مــع اهلجــر عقــل (ومــن ظــن بــك
خــر ًا فصــدق ظنــه) مــن وثــق بنُبلــك فكــن عنــد ثقتــه ،فإهنــا قــوة لــك وثــروة ،والعكــس
صحيــح أي مــن ظــن بــك رش ًا فكـ ّـذب ظنــه بعمــل اخلــر( ،وال تضيعــن حــق أخيــك،)..
فــإن أراد مقاطعــة أخيــه أن يبقــي لــه مــن نفســه بق ّيــة مــن صداقتــه وال يفارقــه مفارقــة
ك َّل ّيــة (إذا هويــت فــا تكــن غالي ـ ًا ،وإذا تركــت فــا تكــن قالي ـ ًا) ،فللصداقــة حرمتهــا،
وللصديــق حقوقــه ،ومبــدأ الوســطية واالعتــدال يف العالقــة ُحبـ ًا أو ُبغضـ ًا هــو عــون يف

حيــاة اجتامعيــة مســتقرة وأســاس يق ّينــى اخليبــة واحلــرة ،وال جيعــل مــن اخلســارة أبديــة
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ان كان مبدئـ ًا تربويـ ًا نتــكأ عليــه يف كل عالقاتنــا االجتامعيــة.
ومــن وســائل التنميــة البرشيــة يف املجتمــع اإلســامي يثــر اإلمــام عــي  مجلــة من

التشــخيصات التــي جتعــل للحيــاة بــن األفــراد منســجمة يف وئــام ،وينبــه اىل ان يســتثمر

النــاس وجودهــم بالدنيــا بالنفــع والـ ّـر وعمــل اخلــر ،يقــول ( :أهيــا النــاس ،أفشــوا

الســام ،وأطعمــوا الطعــام ،وصلــوا األرحــام ،((11()..،فالدنيــا يف فكــر اإلمــام 

(وســيلة ،واهلــدف هــو العمــل لبنــاء جمتمــع صالــح ،كــا أراده اهلل ورســوله)(.((11

كــا وحــذرت التعاليــم واإلرشــادات اإلســامية مــن التفاعــل االجتامعــي الســلبي،

وهنــت عــن مجيــع العوامــل واملقدمــات املؤديــة إليــه التــي ال حــر هلــا ،قــال اإلمــام عــي

( ال تغضبــوا وال تغضبــوا افشــوا الســام واطيبــوا الــكالم)( ،((11ومــا هــو معلــوم

مــا للغضــب مــن نتائــج وخيمــة يف العالقــات االجتامعيــة ،ومــا يرتتــب عليــه مــن آثــار

ســلبية ال حتمــد عقباهــا ،يقــول اإلمــام عــي  يف النصــح باالبتعــاد عن رذيلــة الغضب:
(واكظــم الغيــظ وجتــاوز عنــد املقــدرة ،واحلــم عنــد الغضــب)( ،((11وكذلــك وجــب
االجتنــاب عــن ســائر األخــاق املذمومــة التــي هنــت عنهــا تعاليــم الســاء واكــدت عــى

النهــي عنهــا ســنة املعصــوم  ،مــن أجــل بنــاء جمتمــع حمصــن يف داخلــه آمــن يف ظاهــره،
ومــن حيــاة وتعايــش آمــن ومســتقر.

إذن تتضمــن املبــادئ الرتبويــة اإلســامية اىل مل شــعت األفــراد وربــط قلوهبــم

وعواطفهــم بربــاط متــن ثابــت ال يتغــر مــا دام األفــراد يتعهدونــه بااللتــزام ومــا ينتــج

عنــه مــن ســلوك عمــي ومــن وعــي لظــروف احليــاة وتقديرهــا عــى وفــق التصــورات
اإلســامية ،فــكل يعــرف حقــه فــا يتجــاوز ويعــرف واجبــه فيؤديــه عــى الوجــه
االكمــل(.((11

ويتضــح ممــا تقــدم ان التفاعــل االجتامعــي والتأثــر املتبــادل بــن األفــراد أو
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بــن اجلامعــات هــو عــن طريــق احتــكاك اآلراء وتبــادل املشــاعر واألذواق وتفاعــل

املامرســات ،ويف الطبــاع واألمزجــة ،ويف االســتعدادات واالهتاممــات ،ويف األخــاق
واملشــاعر ويتضــح أيضـ ًا ادراك املســؤولية االجتامعيــة وحتديد الســلوك يف ضــوء املوازين
واملعايــر االجتامعيــة التــي حتــدد لــكل فــرد دوره ،ومــن اشــكال التفاعــل االجتامعــي

االجيــايب والوانــه :التعــاون والتوافــق لكــي تتجــذر العالقــات والوشــائج فــا تنفصــم

ألول خاطــر وال تنفــك ألول نــزوة.

وأخــر ًا  ..ســيظل «هنــج البالغــة» نرباسـ ًا مشــع ًا هيتــدي بنــوره الســائرون ،وينهــل

منــه املنتهلــون ،ولــن يســتطيع الضبــاب مهــا تكاثــف حجمــه واتســع امتــداده ان حيجــب

الشــمس عــن العيــون.
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خامتة ونتائج:

1 .1ان اهــداف النصــوص القرآنيــة هــو تربيــة اإلنســان ،وان هــذا اهلــدف واضــح
جــي يف فكــر اإلمــام عــي  مــن خــال هنــج البالغــة.

2 .2مــن اهــداف الرتبيــة اإلصــاح والتهذيــب ،حيــث تُبذل جهــو ٌد كبرية ومســتمرة
لرعايــة اإلنســان ،وإصــاح أحوالــه ،وعــدم إمهالــه ،بــدء ًا مــن األرسة ،مــرور ًا
باملدرســة ،ودور العلــم ،ووعــظ العلــاء ،وقــراءة الكتــب ،وســاع الربامــج
اهلادفــة ...وهــذا وغــره يســاعد يف إصالحــه ،وإثــراء نفســه بالعلــم املفيــد،

والنهــج الســديد ،إذ يرتبــط طلــب العلــم بمناهــج الرتبيــة ،ممــا يعطــي اإلنســان

مــع مــرور الوقــت خــرات ومهــارات وتوجيهــات ،تســاعده عــى حتقيــق

أهدافــه يف احليــاة ،فللرتبيــة دورهــا الرائــد ،وأثرهــا العميــق يف توجيــه ميــول
اإلنســان ،وربطــه باألخــاق احلميــدة ،والعالقــات اإلنســانية الراقيــة ،وكبــح

مجــاح الشــهوات ،ورفــع القــوى نحــو اخلــر والصــواب.

3 .3ان املبــدئ الرتبويــة ديــن ملتــزم بــه ،بــل هــي أصــل مــن أصــول املنهــاج اإلهلــي،
وليســت جمــرد فضائــل فرديــة ،أو آداب اجتامعيــة ،أو أذواق حضاريــة ..الــخ.

4 .4ان الفكــر اإلنســاين مهــا تعمــق وأحــاط وشــمل يظــل غــر قــادر عــى التبــر
الكامــل بحقيقــة اإلنســان الــذي هــو موضــوع الرتبيــة ،بينــا خالق هذا اإلنســان

هــو االعلــم بــه ،وهــو االدرى هبــذه احلقيقــة ،وفقــا هلــذه القاعــدة التــي تؤكــد لنا

ان صانــع الــي هــو االعلــم بــا جيــب أن يكــون عليــه .وتأســي ًا عليهــا يتحتــم
علينــا األن ان نــريب ونعلــم وأن ننشــئ اجيالنــا وفقـ ًا هلــذا التصــور الــذي نجــده

يف مصــدري اإلســام االساســيني ومهــا القــرآن الكريــم وســنة املعصــوم.
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5 .5الرتبيــة يف فكــر اإلمــام عــي  تربيــة مســتندة عــى نصــوص قرآنيــة ،فهــي
بالتــايل متأثــرة هبــا ،ونابعــة منهــا ،فهــي تربيــة مثاليــة يف عقيدهتــا وواقعيــة يف

معامالهتــا ألهنــا تتعامــل مــع إنســان يعيــش عــى ظهــر األرض ،المــع إنســان
خيــايل ،أي اهنــا تبــدأ باإلنســان مــن حيــث هــو إنســان ،ثــم تعمــل عــى ايصالــه

اىل كاملــه اإلنســاين ،فاملبــادئ الرتبويــة ال تعمــل يف فــراغ بــل اهنــا تتفاعــل مــع

مــا غرســه اهلل ســبحانه وتعــاىل يف طبيعــة اإلنســان ،والرتبيــة اإلســامية عمليــة

الن الكــون الــذي يتفاعــل معــه الفــرد حقيقــة موضوعيــة ال فكــرة جمــردة.

6 .6حتقيــق املبــادئ الرتبويــة أســاس مــن ُأســس بنــاء املجتمــع املســلم وهــي
مســؤولية الدولــة املســلمة ووظيفــة مــن وظائفهــا باعتبارهــا مكلفــة مــن هــذا
املجتمــع بالقيــام عــى مصاحلــه واحلفــاظ عــى مقوماتــه.

هوامش البحث:
.1

 1هنج البالغة ،رشح :حممد عبده.34/2 ،

 2 .2عبد الوهاب أبو سليامن ،البحث العلمي ،ص25

 3 .3وقــد كانــت ملشــاورة الدكتــور نعمــه االســدي ســهم وافــر يف حتديــد عنــوان البحــث ،والتشــجيع
للمشــاركة ،فلــه منــي الشــكر والثنــاء.

 4 .4ظ :أمرية برغل ،املبادئ واألساليب الرتبوية يف هنج البالغة – دراسة مقارنة  ، -ص.193
 5 .5ظ :د .مقداد ياجلن ،جوانب الرتبية اإلسالمية االساسية ،ص.23
 6 .6عبد الوهاب أبو سليامن ،البحث العلمي ،ص.25

 7 .7ظ :سعيد اسامعيل عيل ،اصول الرتبية العامة ،ص.15

 8 .8ظ :لطفي بركات امحد ،الرتبية ومشكالت املجتمع ،ص. 1
 9 .9هنج البالغة ،رشح :حممد عبده. 312/3 ،
 1010املصدر نفسه .

 1111حممد الريشهري ،موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب ع يف الكتاب والسنة والتاريخ.140/9 ،

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

326
 1212حممد الريشهري ،ميزان احلكمة. 1881/3 ،
 1313املصدر نفسه. 1876/3 ،
 1414سورة ص.72 ،

 1515هنج البالغة ،رشح حممد عبده.120/1 ،
 1616سورة االعراف.172 ،

 1717نــارص مــكارم الشــرازي ،األمثــل يف تفســر كتــاب اهلل املنــزل ،196/5 ،وللتوســعة يف هــذه اآلراء
ظ :الطــويس ،التبيــان يف تفســر القــرآن ،27/5 ،الــرازي ،مفاتيــح الغيــب ،39/15 ،الطــريس ،جممــع
البيــان ،281/4 ،حممــد حســن الطباطبائــي ،امليــزان يف تفســر القــرآن ،265/8 ،وامــا الرشيــف
املرتــى فقــد نفــاه ،ظ :أمــايل املرتــى.28/1 ،

 1818هنج البالغة ،رشح حممد عبده.23/1 ،
 1919الطربيس ،جممع البيان.281/4 ،
 2020يف ظالل القرآن.1391/3 ،

2121قرائنها  :مجع قرون وهي النفس.
2222أحنائها  :مجع حنو وهو اجلانب.

2323هنج البالغة ،رشح حممد عبده.40/ 1 ،
 2424جممع البيان.281/4 ،

 2525هنج البالغة ،رشح حممد عبده.158/1 ،
 2626سورة االنعام ،اآلية .103
 2727سورة البقرة ،اآلية .29

 2828سورة البقرة ،اآلية .115

 2929سورة آل عمران ،اآلية .120
 3030سورة االنعام ،اآلية .73

 3131هنج البالغة ،رشح حممد عبده.210/1 ،

 3232ميثم البحراين (ت679هـ) ،رشح هنج البالغة.519/3 ،
 3333سورة التوبة ،اآلية .105

 3434حممد حسني الطباطبائي ،امليزان يف تفسري القرآن.334/9 ،
 3535هنج البالغة ،رشح حممد عبده.159/1 ،

اجلزء الثالث :احملور الرتبوي واألخالقي

327

 3636سورة البقرة ،اآلية .186
 3737سورة هود ،اآلية .61

 3838ابن عاشور ،تفسري التحرير والتنوير.288/11 ،
 3939هنج البالغة ،رشح حممد عبده.169/2 ،
 4040سورة احلرش ،اآلية .18
 4141سورة القلم ،اآلية .34

 4242سورة البقرة ،اآلية .197

 4343نارص مكارم الشريازي ،االمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل.401/18 ،
 4444يف رحاب هنج البالغة ،ص.155 - 152

 4545بــرز الرجــل عــى أقرانــه أي فاقهــم .واملهــل :التقــدم يف اخلــر ،أي فــاق تقدمــه إىل اخلــر عــى تقــدم غــره،
اهتبــل الصيــد :طلبــه ،وكلمــة احلكمــة :اغتنمهــا ،والضمــر يف هبلهــا للتقــوى ال للدنيــا ،أي اغنمــوا

خــر التقــوى.

 4646هنج البالغة ،رشح حممد عبده.15/2 ،
 4747املصدر نفسه.48/1 ،

 4848سورة االعراف ،اآلية  ،128سورة هود ،اآلية  ،49سورة القصص ،اآلية 83
 4949سورة ص ،اآلية .49

 5050حممد حسني فضل اهلل ،تفسري من وحي القرآن.278/19 ،
 5151هنج البالغة ،رشح حممد عبده.135/2 ،
 5252سورة احلجرات ،اآلية .13

 5353سيد قطب ،يف ظالل القرآن.3348/6 ،
 5454سورة الطالق ،اآلية .2

 5555هنج البالغة ،رشح حممد عبده.112/2 ،

 5656حممد جواد مغنية ،يف ظالل هنج البالغة.30/3 ،
 5757سورة احلديد ،اآلية .23

 5858هنج البالغة ،رشح حممد عبده.102/4 ،
 5959يف ظالل هنج البالغة.282/4 ،

 6060هنج البالغة ،رشح حممد عبده.7/4 ،

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

328
 6161سورة البقرة ،اآلية .202 - 200

 6262حممد حسني الطباطبائي ،امليزان يف تفسري القرآن.68/2 ،

 6363الزخمــري (ت538هـــ) ،الكشــاف ،276/1 ،البيضــاوي (ت791هـ) ،أنوار التنزيــل وأرسار التأويل،
 ،182/1حممــد حســن الطباطبائــي ،امليــزان يف تفســر القــرآن.71/2 ،

 6464ظ :الصلة بني التصوف والتشيع ،ص.44

 6565املتقي اهلندي ،كنز العامل ،626/11 ،ابن ايب احلديد ،رشح هنج البالغة.166/9 ،
 6666البالذري ،انساب العرب ،167/6 ،ابن ايب احلديد ،رشح هنج البالغة.55/3 ،
 6767سورة البقرة ،اآلية .30

 6868ظ :د .عبد الرضا حسن جياد ،بحوث يف العقيدة والتصوف ،ص.157
 6969حممد رشيد رضا ،تفسري املنار.230/1 ،

 7070هنج البالغة ،رشح حممد عبده.177/1 ،
 7171سورة ص ،اآلية .26

 7272نارص مكارم الشريازي ،األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل.361/14 ،

 7373هنــج البالغــة ،رشح حممــد عبــده .32/4 ،آذنــت :بمــد اهلمــزة أي أعلمــت أهلهــا ببينهــا أي ببعدهــا

وزواهلــا عنهــم ،ونعــاه إذا أخــر بفقــده ،والدنيــا أخــرت بفنائهــا وفنــاء أهلهــا بــا ظهــر مــن أحواهلــا.

 7474ظ :ميثم البحراين ،رشح هنج البالغة. 433/5 ،
 7575هنج البالغة ،رشح حممد عبده.78/4 ،

 7676ظ :ميثم البحراين ،رشح هنج البالغة . 479/5 ،الوزعة :الوازع وهو الرادع املانع.
 7777هنج البالغة ،رشح بن ايب احلديد.267/20 ،
 7878عيل صوت العدالة اإلنسانية.344/1 ،
 7979سورة يونس ،اآلية .35

 8080سورة املائدة ،اآلية .104

 8181سيد قطب ،يف ظالل القرآن.991/2 ،
 8282سورة االعراف ،اآلية .157

 8383ابن عاشور ،تفسري التحرير والتنوير.319/8 ،
 8484هنج البالغة ،رشح حممد عبده.55/2 ،
 8585املصدر نفسه.51/3 ،

اجلزء الثالث :احملور الرتبوي واألخالقي
 8686د .غسان السعد ،حقوق اإلنسان عند اإلمام عيل ع ،ص.119
 8787هنج البالغة ،رشح حممد عبده.54/4 ،

 8888ميثم البحراين ،رشح هنج البالغة.460/5 ،
 8989هنج البالغة ،رشح حممد عبده.41/3 ،

 9090حممد جواد مغنية ،يف ظالل هنج البالغة.302/3 ،
 9191هنج البالغة ،رشح حممد عبده.38/3 ،
 9292رشح هنج البالغة.263/5 ،
 9393سورة لقامن ،اآلية .13

 9494حممد حسني فضل اهلل ،تفسري من وحي القرآن.189/18 ،
 9595هنج البالغة ،رشح حممد عبده.41/3 ،
 9696الكليني ،الكايف.119/2 ،

 9797حممد جواد مغنيه ،رشح هنج البالغة.17/4 ،
 9898سورة طه ،اآلية .44

 9999نارص مكارم الشريازي ،األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل.6/10 ،
10100سورة املؤمنون ،اآلية .96

10101سعيد حوى ،األساس يف التفسري.3663/7 ،
10102سورة البقرة ،اآلية .83
10103تفسري املنار.321/1 ،

10104هنج البالغة ،رشح حممد عبده.84/3 ،
10105سورة البقرة ،اآلية .143
10106تفسري املنار.6/2 ،

10107هنج البالغة ،رشح حممد عبده.50/1 ،

10108حممد جواد مغنيه ،يف ظالل هنج البالغة.94/1 ،
10109سورة الفرقان ،اآلية .63

11110سيد قطب ،يف ظالل القرآن.2577/5 ،
11111هنج البالغة ،رشح حممد عبده.64/4 ،

11112ميثم البحراين ،رشح هنج البالغة.465/5 ،

329

330

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

11113هنج البالغة ،رشح حممد عبده.54/3 ،

11114هنج البالغة ،رشح ابن ايب احلديد.130/1 ،

11115حممد جواد مغنية ،رشح هنج البالغة.68/3 ،
11116الكليني ،الكايف.645/2 ،

11117هنج البالغة ،رشح حممد عبده.129/3 ،
11118ظ :عبد الرمحن النحالوي ،أصول الرتبية اإلسالمية واساليبها ،ص.122

اجلزء الثالث :احملور الرتبوي واألخالقي

331

املصادر واملراجع

خري ما نبدأ به :القرآن الكريم

1 .1امــل مهــدي كاظــم التميمــي ،الفكــر الرتبــوي العــريب لــدى ابــن خلــدون وعبــد اهلل

ابــن االزرق ،رســالة ماجســتري ،كليــة الرتبيــة (ابــن رشــد) ،جامعــة بغــداد2003 ،م.

2 .2أمــرة برغــل ،املبــادئ واألســاليب الرتبويــة يف هنــج البالغــة – دراســة مقارنــة ،-
دار اهلــادي ،بــروت2005 ،م.

3 .3البالذري ،انساب العرب ،دار الفكر ،بريوت( ،دت).
4 .4البيضــاوي (ت791هـــ) ،أنــوار التنزيــل وأرسار التأويــل ،مؤسســة االعلمــي،
بــروت1990 ،م.

5 .5جــورج جــرداق ،عــي صــوت العدالــة اإلنســانية ،دار ذوي القربــى ،قــم ،ط،2
1424هـ.

6 .6الرازي (ت604ه) ،مفاتيح الغيب ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط2009 ،3م.
7 .7الزخمــري (ت538هـــ) ،الكشــاف ،دار احيــاء الــراث العــريب ،بــروت ،ط،2
2001م.

8 .8سعيد حوى ،األساس يف التفسري ،دار السالم ،بريوت1989 ،م ،ط.2
9 .9سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،دار الرشوق ،بريوت ،ط2004 ،34م.
1010الرشيــف املرتــى (ت436هـــ) ،أمــايل املرتــى ،حتقيــق :حممــد ابــو الفضــل
إبراهيــم ،دار ذوي القربــى ،قــم1435 ،ه.

1111الطربيس (ت548ه) ،جممع البيان ،دار االمرية ،بريوت2009 ،م.
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1212الطــويس (ت460ه) ،التبيــان يف تفســر القــرآن ،حتقيــق :أمحــد حبيــب العامــي،
دار األمــرة ،بــروت2010 ،م.

1313ابن عاشور ،تفسري التحرير والتنوير ،مؤسسة التاريخ ،بريوت( ،دت).
1414عبــد الرمحــن النحــاوي ،اصــول الرتبيــة اإلســامية واســاليبها ،دار الفكــر
املعــارص ،دمشــق1999 ،م.

1515عبــد الرضــا حســن جيــاد (الدكتــور) ،بحــوث يف العقيــدة والتصــوف ،رشكــة
املــارد العامليــة ،النجــف األرشف2008 ،م.

1616عبد الوهاب أبو سليامن ،البحث العلمي ،دار املعارف1987 ،م.
1717غســان الســعد (الدكتــور) ،حقــوق اإلنســان عنــد اإلمــام عــي ع ،العتبــة العلوية
املقدســة ،قســم الشــؤون الفكرية والثقافيــة2010 ،م ،ط.2

1818كامــل مصطفــى الشــيبي ،الصلــة بــن التصــوف والتشــيع ،طبــع القاهــرة،
1969م.

1919الكلينــي (ت329هـــ) ،الــكايف ،دار الكتــب اإلســامية ،ايــران ،ط1363 ،5هـــ
ش.

2020لطفــي بــركات امحــد ،الرتبيــة ومشــكالت املجتمــع ،مطابــع ســجل العــرب،
القاهــرة1978 ،م.

2121حممــد الريشــهري ،موســوعة اإلمــام عــي بــن أيب طالــب ع فـــي الكتــاب والســنة
والتاريــخ ،حتقيــق :مركــز بحــوث دار احلديــث ،النــارش :دار احلديــث للطباعــة
والنــر ،ط ،2مــط :دار احلديــث1425 ،هـــ.
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2222حممد جواد مغنية ،يف ظالل هنج البالغة ،دار التيار ،بريوت2013 ،م.
2323حممــد حســن الطباطبائــي ،امليــزان يف تفســر القــرآن ،دار الكتــاب العــريب،
بغــداد2009 ،م.

2424حممــد حســن فضــل اهلل ،تفســر مــن وحــي القــرآن ،دار املــاك ،بــروت ،ط،3
2007م.

2525حممد رشيد رضا ،تفسري املنار ،دار احياء الرتاث العريب ،بريوت2010 ،م.
2626حممد عبده ،رشح هنج البالغة ،دار الذخائر ،قم1412 ،ه.
2727مرتــى املطهــري ،يف رحــاب هنــج البالغــة ،ترمجــة :هــادي اليوســفي ،دار
التبليــغ اإلســامي ،بــروت1978 ،م.

2828مقــداد ياجلن(الدكتــور) ،جوانــب الرتبيــة اإلســامية االساســية1406 ،هـــ،
(دط).

2929حممــود البســتاين (الدكتــور) ،دراســات يف علــم النفــس االســامي ،دار البــاغ،
بريوت1988 ،م.

3030ميثــم البحــراين (ت679هـــ) ،رشح هنــج البالغــة ،منشــورات الفجــر ،بــروت،
(دت).

3131نــارص مــكارم الشــرازي ،األمثــل يف تفســر كتــاب اهلل املنــزل ،دار احيــاء
الــراث العــريب ،بــروت ،ط2005 ،2م.



املرأة يف نهج البالغة
الروايات املوافقة للقرآن الكريم
دراسة تقابلية

م .د .أنوار عزيز جليل
جامعة البصرة
كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية

بسم اهلل الرمحن الرحيم

املقدمة

وبــه نســتعني ،واحلمــد هلل رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى خــر الســادات

أمجعــن ،أيب الزهــراء حممــد ،وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن.

وردت يف هنــج البالغــة روايــات ذكــرت املــرأة عــى لســان اإلمــام عــي (ع) ،وعنــد

قراءهتــا للوهلــة األوىل نجدهــا تــيء للمــرأة ،هــذا إذا أخذناهــا بمعناهــا الظاهــر،

ولكــن بعــد مقابلتهــا بالقــرآن الكريــم ،اقتــدا ًء بقــول اإلمــام عــي (عليــه الســام) الــذي
ـش ،وا ْلـــه ِ
ِ
ِ
ادي ا َّل ِذي
وا ْع َل ُمــوا َأ َّن هـ َـذا ا ْل ُقـ ْـر َ
ـح ا َّلــذي ال َي ُغـ ُّ َ َ
آن ُهـ َـو النَّاصـ ُ
ذكــره يف هنجــهَ :
ال ُي ِضـ ُّـلَ ،والــ ُـم َحدِّ ُ
ث ا َّلـ ِـذي ال َي ْكـ ِـذ ُب .(((كان لــه األثــر األكــر يف إزالــة الغمــوض
وتوضيــح املقصــود.

ويذلــك وجدنــا أن هــذه الروايــات مل تقلــل مــن قيمــة املــرأة بقــدر مــا رفعــت مــن

مكانتهــا ،ألهنــا قــد صانــت املــرأة وحفظــت حقوقهــا وحقــوق غريهــا مــن خــال النظــر
إىل طبيعتهــا النفســية والفســلجية ،كــا يف قضيــة الشــهادة.

ونتيجــة اســتغالل أعــداء اإلســام هــذه الروايــات للنيــل مــن اإلســام أوالً ،عــى

اعتبــار أن اإلمــام عــي (عليــه الســام) يؤخــذ عــى اإلســام ،ولإليقــاع باملــرأة ثانيـ ًا ،كــي

تفقــد ثقتهــا يف دينهــا ،بدعــوى أن اإلســام ينتقــص مــن املــرأة ،لــذا كانــت هــذه الوقفــة
مــع هنــج البالغــة.

وملــا كان البحــث قــد اســتقرئ مــا يــدل عــى املــرأة يف النهــج كلــه ،واختذ االســتدالل

اآليــوي (القــرآن الكريــم) حك ـ ًا فيص ـ ً
ا يف توضيــح الروايــة وبياهنــا ،ومعين ـ ًا دائ ـ ًا يف
337
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تأكيدهــا ودعمهــا ،نتيجــة ملقابلتهــا بــه جــاء هــذا البحــث اخلــاص بالروايــات املوافقــة
للقــرآن الكريــم.

الروايات املوافقة للقرآن الكريم
جاءت الروايات املوافقة للذكر احلكيم يف سبعة مواضع وكام يأيت:
 -1مــن خطبــة لــه وقــد قاهلــا يســتنهض هبــا النــاس حــن ورد خــر غــزو األنبــار

بجيــش معاويــة فلــم ينهضــوا ،وفيهــا يذكــر فضــل اجلهــاد ،ويســتنهض النــاس ،ويذكــر
علمــه باحلــرب ،ويلقــي عليهــم التبعــة لعــدم طاعتــه ((  ...يــا َأ ْشـ َبا َه الر َجـ ِ
ـال َوال ِر َجـ َ
ـال!
ِّ
َ
ـات ِ
ـول ربـ ِ
ُح ُلــوم األ ْط َفـ ِ
احل َجــال))((( .نالحــظ هنــا أنــه (( ش ـ ّبههم بالرجــال
ـالَ ،و ُع ُقـ ُ َ ّ
ُ
شــك ً
ـم نفــى عنهــم الرجولــة باعتبــار أهنــم فقــدوا الغــرة واحلميــة ،ووصــف
ال وهيئــةُ ،ثـ ّ
أحالمهــم بأحــام األطفــال ،يريــدون األمــور بــدون تعــب ،كــا وصفهــم بصفــات
النســاء العاجــزات ،ربــات احلجــال :النســاء ،واحلجــال :مجــع حجلــة ،بيــت يزيــن

واألسة))((( .والتشــبيه مــن أســاليب البيــان البالغيــة(((.
بالســتور والثيــاب
ّ

والــكالم ليــس مــن الــذم يف يشء ،وإنــا هــو حقيقــة يف كليهــا ،أي يف األطفــال

ال ْليـ ِـة وهــو ِف ِْ
ِ
ال َصا ِم َغـ ْـر ُمبِ ٍ
ني﴾(((.
والنســاء .ودليلــه قولــه تعــاىلَ ﴿ :أ َو َم ْن ُين ََّشـ ُـأ ِف ْ َ َ ُ َ
ُ
وإنــا نعتهــا املــوىل ســبحانه هباتــن الصفتــن :الرتبيــة يف الزينــة ،ويف املخاصمــة غــر مب ّينة

حلجتهــا ،ألن املــرأة أقــوى عاطفــة مــن الرجــل ،ومــن أوضــح مظاهــر قــوة عاطفتهــا

تعلقهــا الشــديد باحلليــة والزينــة((( .فمــن كانــت هكــذا صفاهتــا كيــف ســتقود حــروب
وحتــل نزاعــات .وهــذا يعنــي أن املقصــود بر ّبــات احلجــال يف خطبــة أمــر املؤمنــن (عليــه
الســام) هــو :مــن ينشــأ يف احلليــة الــذي ورد يف اآليــة الكريمــة.

وقولنــا بعاطفتهــا الشــديدة هــذه ليســت ذمـ ًا هلــا ،بــل عــى العكــس مــن ذلــك ،فــاهلل
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ع ُظمــت آالؤه جعــل لــكل مــن الرجــل واملــرأة مؤهــات تســتمر هبــا احليــاة ،فأعطــى
الرجــل احلنكــة والعقــل لقيــادة األمــور العصيبــة ،ووهــب املــرأة العاطفــة واحلنــان

لتحتضــن هبــا أطفاهلــا وأرسهتــا .إال أنــه يف الوقــت نفســه تبقــى هــذه األمــور نســبية عنــد

كليهــا ،أي عنــد الرجــل واملــرأة.

 -2جــاء يف خطبــة لــه (عليــه الســام) يعنوهنــا الرشيــف الــريض بقولــه :ومــن كالم
ِ
ـاش النَّـ ِ
ـاس ،إِ َّن
لــه (عليــه الســام) بعــد فراغــه مــن حــرب اجلمــل يف ذم النســاءَ :
((م َعـ َ
ـولَ :ف َأمــا ُن ْقصـ ُ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـص ا ْل ُع ُقـ ِ
ـن
َ
ـح ُظوظ ،ن ََواقـ ُ
ـص ا ْلــ ُ
ـص االيـ َـا ِن ،ن ََواقـ ُ
ـاء ن ََواقـ ُ
ـان إِ َيم ِنـ َّ
َّ
الن َِّسـ َ
ِ
ِ
ِ
ــن َع ِ
ــها َد ُة
ــنَ ،و َأ َّمــا ُن ْق َص ُ
ــن َف َش َ
ــان ُع ُقول َّ
الص َيــا ِم ِف َأ َّيــا ِم َح ْيض ِه َّ
الصــاة َو ِّ
ــن َّ
َف ُق ُعو ُد ُه َّ
ِ
اح ِ
ــل ا ْلو ِ
ِ
امر َأت ِ ِ
ــن َع َ
ــى
ــدَ ،و َأ َّمــا ُن ْق َص ُ
ــن ك ََش َ
ــن َف َم َو ِاري ُث ُه َّ
ــان ُح ُظوظ ِه َّ
الر ُج ِ َ
َــن من ُْه ّ
ــها َدة َّ
َْ ْ
ــاء ،وكُونُــوا ِمــن ِخي ِ ِ
ــال؛ َفا َّت ُقــوا ِشار النِّس ِ
وار ِ
ِ ِ
يــث الر َج ِ
ــن َم ِ
ــن َع َ
ــى
اره َّ
َ
األن َْصــاف م ْ
ْ َ
َ َ َ
ِّ
ِ
ِ
ــن ِف ا ُملنك ِ
َح َ
َــر))(((.
ــن ِف ا َمل ْع ُــروف َحتَّــى َل َي ْط َم ْع َ
وه َّ
ــذرَ ،و َلتُطي ُع ُ
ويــرى البحــث أن الرشيــف الــريض قــد جانــب الصــواب يف عنوانــه هــذا ،وذلــك

ألنــه ســيتبني لنــا أن اخلطبــة قــد اســتندت عــى القــرآن الكريــم واعتمــدت عليــه ،فهــل
مــن الطبيعــي القــول بــأن القــرآن الكريــم ذم املــرأة أو انتقــص منهــا أم أنــه دافــع عنهــا
ـم أن اإلمــام (عليــه الســام) قــد بـ ّـن حقيقــة كل نقــص.
وأنصفهــاُ .ثـ ّ

فقولــه (عليــه الســام) يف توضيــح معنــى نواقــص اإليــان فقــد أيدتــه اآليــة املباركة:

ــل هــو َأ ًذى َفاعت َِز ُلــوا النِّســاء ِف ا َْل ِ
ــن ا َْل ِ
َو َي ْس َ
َك َع ِ
ح ِ
ح ِ
ــأ ُلون َ
ــن َحتَّــى
وه َّ
يــض َو َل َت ْق َر ُب ُ
ْ
يــض ُق ْ ُ َ
َ َ

َي ْط ُهـ ْـر َن ﴾((( ،والصــاة والصيــام ال يتحققــان إال بالطهــارة ،واحليــض منــاف للطهــارة.
أمــا قولــه :نواقــص احلظــوظ وتفســره إياهــا بــأن مواريثهــن أنصــاف مواريــث

ِ
ِ
لذك ِ
ــل َح ِّ
ُــم لِ َّ
الرجــال ،فقــد ّ
َــر ِم ْث ُ
ــظ
ُــم اللَُّ ِف َأ ْو َلدك ْ
دل عليــه قولــه تعــاىلُ ﴿ :يوصيك ُ
ْالُ ْن َث َيـ ْ ِ
ـن﴾((( ،وليــس يف هــذا الترشيــع حطـ ًا مــن قيمــة املــرأة ،وال هتاونـ ًا يف كرامتهــا كــا
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يقــول أعــداء اإلســام الذيــن نــادوا باملســاواة ،ونظــروا إىل هــذا الترشيــع مــن منطلــق
جزئــي وليــس مــن منطلــق كيل .فنظريــة االقتصــاد اإلســامي مل تُكبــد املــرأة أي أعبــاء

ماليــة مثلــا تُكبــد الرجــل ،فاملــرأة قبــل زواجهــا قــد تكفــل األب برعايتهــا واإلنفــاق

عليهــا .أمــا بعــد زواجهــا فــإن الــزوج هــو املســؤول عــن اإلنفــاق عليهــا ســكن ًا ،وطعامـ ًا
وزينــة( .((1أي أن دخــل الرجــل يرصفــه كلــه عــى املــرأة ،وبغــر هــذا التاميــز يف املــراث

ال تتحقــق العدالــة .وعــى ذلــك فــإن موقــف اإلســام مــن املــرأة ليــس موقــف تفضيــل
وإنــا موقــف تفصيــل وتقســيم الواجبــات واحلقــوق .هــذا يف حــن أن قانــون اإلســام

يضــع اجلنــة حتــت أقدامهــا ((اجلنــة حتــت أقــدام األمهــات)) ،فهــل يوجــد تفضيــل أكثــر

مــن ذلــك .ثــم كيــف نفــر تســاوي الرجــل مــع املــرأة يف بعــض حــاالت الشــهادة ؟
وزيادهتــا عليــه يف حــاالت أخــرى إىل حــدّ ثالثــة أضعــاف ؟(.((1

واحلقيقــة أن مســألة املســاواة يف كل يشء غــر واردة وغــر ممكنــة يف نواميــس الطبيعة،

كــا يف مســألة الــزواج ،فالرجــل نعطيــه حــق الــزواج بأربــع يف حــاالت معينــة ،ولكــن هــل

يمكــن أن نعطــي هــذا احلــق للمــرأة ؟ طبع ـ ًا ال ،بــل هــي ال ترضــاه ،ألن النســل حينئــذ
يضيــع وخيتلــط ،ولــن يعــرف الولــد أبــاه ،وتضيــع العواطــف ،ويضيــع اجلــو األرسي

بضياعهــا(.((1

أمــا نقصــان عقوهلــن :فقــد ب ّينــه بقولــه :فشــهادة امرأتــن منهــن كشــهادة الرجــل

ِ
ـن ِر َجالِ ُكـ ْـم
الواحــد .وهــذا مــا أوضحتــه اآليــة القرآنيــة اآلتيــةَ  :و ْاست َْشـ ِـهدُ وا َشـ ِـهيدَ ْي ِن مـ ْ
ِ
ــل وامر َأت ِ ِ
َفــإِ ْن َل َيكُونَــا َر ُج َل ْ ِ
ــهدَ ِاء َأ ْن ت َِض َّ
ــن ُّ
ِّــر
الش َ
ــو َن م َ
ــن ت َْر َض ْ
َــان م َّ ْ
اهــا َفت َُذك َ
ــل إِ ْحدَ ُ َ
ــن َف َر ُج ٌ َ ْ َ
ْ

اهــا ْالُخْ َــرى﴾( ،((1واالستشــهاد اآليــوي مل يعلــل شــهادة املرأتــن مقابــل شــهادة
إِ ْحدَ ُ َ

الرجــل الواحــد ألهنــا نصــف الرجــل أو لالنتقــاص منهــا كــا حــاول البعــض أن يصورهــا،
ِ
اهــا ْالُخْ ـ َـرى ﴾ .فقــد أثبــت الطــب
اهــا َفت َُذ ِّكـ َـر إِ ْحدَ ُ َ
وإنــا علــل ذلــك بقولــهَ ﴿ :أ ْن تَضـ َّـل إِ ْحدَ ُ َ
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احلديــث بــأن الغــدة الدرقيــة عنــد املــرأة أضخــم ممــا هــي عنــد الرجــل ،واملــرأة تتأثــر باحلمل

والــوالدة وحــاالت الطمــث ،فتؤثــر عــى اجلانــب النفــي عندهــا ،وأحيانـ ًا عــى ذاكرهتــا،

ـم
ممــا يــؤدي إىل ضيــاع حقــوق النــاس ،والــذي قــد يــؤدي إىل ســلبيات أكــر كالقتــل .فضـ ّ
املــرأة إىل املــرأة لتذكــر إحدامهــا األخــرى يشء طبيعــي ،كــا هي احلــال يف (( ضــم الرجل إىل

الرجــل يف الشــهادة يف الب ّينــة التــي البــدّ فيهــا مــن رجلــن عادلــن .وهــذا ال يفيــد النقصــان
يف الرجــل الواحــد يف مقــام الشــهادة مــن حيــث طبيعــة العقليــة أو اإلنســانية))(.((1

كــا أن املــرع اإلســامي تعامــل مــع الشــهادة مــن خــال خصوصيــات تتعلــق

بموضــوع الشــهادة نفســه ال باملــرأة ،وذلــك يف موضــع الديــون ومطلــق األمــوال(،((1
كــا هــو مــرح بــه يف اآليــة الكريمــة أعــاه .وإال ففــي املواضــع التــي تتعلــق بحــاالت
النســاء كالبــكارة ،والــوالدة ،والرضــاع ،وعيــوب النســاء الباطنيــة ،وكل مــا ال جيــوز

للرجــال النظــر إليــه ُيعتمــد عــى شــهادهتا وحدهــا منفــردة دون الرجــال( .((1وهنــا

ســؤال يطــرح نفســه ،وهــو :ملــاذا ال يقــول املغرضــون أن هــذا انتقاص ـ ًا وانتهــاك ًا حلــق
الرجــل؟!.

أمــا قولــهَ ( :فا َّت ُقــوا ِشار النِّسـ ِ
ـاء) فهــذا األمــر ال حيتــاج إىل تعليــق ،فالــر بعينــه
َ َ َ

مذمــوم ،وفاعلــه مثلــه ســواء أكان رجــ ً
ا أو امــرأة.

ار ِهــن عـ َـى حـ َـذر ،و َل تُطِيعوهــن ِف ا َملعــر ِ
أمــا كالمــه األخــر( :وكُو ُنــوا ِمـ ِ
وف
ُ ُ َّ
َ
ـن خ َي ِ َّ َ َ
ْ
َ
ْ ُ
ـن ِف ا ُملن َكـ ِـر) فإنــه مطابــق لقــول الرســول األعظــم (صــى اهلل عليــه وآلــه):
َح َّتــى َل َي ْط َم ْعـ َ

ـن ،وكونــوا
ـن باملعــروف قبــل أن يأمرنكــم باملنكــر ،وتعــوذوا بــاهلل مــن رشارهـ ّ
(( عظوهـ ّ

مــن خيارهــن عــى حــذر ))( ،((1واالختــاف واضــح بــن احلديثــن ،فربــا كان قــول
اإلمــام (عليــه الســام) هــو حديــث رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) نفســه ،لكنّــه ُغــر

أو ُبـ ّ
ـدل أو ُحــرف أثنــاء نقــل الــرواة ونســخ الكُتــاب .وهــذا النــص ال خيــص النســاء
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بقــدر مــا خيــص الرجــال ،فهــو هتذيــب لنفوســهم وترويــض لطباعهــم يف تعاملهــم مــع
املــرأة ،وهــذ مــا اتفقــت عليــه الــروح مجيعـ ًا ،إذ ليــس املــراد مــن قولــه (عليــه الســام)

النهــي عــن فعــل املعــروف ملجــرد أمرهــ َن بــه ،ألن يف تركــه خمالفــ ًة للســنة الصاحلــة،
والسـ ّيام إن كان املعــروف مــن الواجبــات .وإنــا هــو هنــي عــن طاعتهــن ،أي ال تفعلــوه

ألجــل أمرهــن لكــم بــه ،بــل افعلــوه ألنــه معــروف(.((1

ِ
ــم َحتَّــى
 -3ومــن وص ّيتــه لعســكره قبــل لقــاء العــدو بص ّفــن(( :الَ ُت َقات ُل ُ
وه ْ
ٍ
ِ
ـم ُح َّجـ ٌة ُأ ْخـ َـرى
ـم إِ َّي ُ
ـم َح َّتــى َي ْبدَ ُأو ُكـ ْ
اهـ ْ
ـم بِ َح ْمــد اهللِ َعـ َـى ُح َّجــةَ ،وت َْر ُك ُكـ ْ
ـمَ ،فإِ َّن ُكـ ْ
َي ْبدَ ُأو ُكـ ْ
ِ
يم ُة بِــإ ْذ ِن اهللِ َف ـ َ
ا َت ْق ُت ُلــوا ُمدْ بِــر ًاَ ،وال تُصيِ ُبــوا ُم ْعـ ِـور ًا،
ـمَ ،فــإ َذا كَا َنــت ا ْلــ َـه ِز َ
ـم َع َل ْي ِهـ ْ
َل ُكـ ْ
ذىَ ،وإِ ْن َش ـت َْم َن َأ ْع َر َ
ـمَ ،و َس ـ َب ْب َن
ـاء بِـ َـأ ً
َوال ُ ْت ِه ـزُوا َعـ َـى َج ِريــحٍ ً ،والَ َتِ ُ
اض ُكـ ْ
يجــوا الن َِّسـ َ
ـس َوا ْل ُع ُقـ ِ
ـات ا ْل ُقـ َـوى َواألَ ْن ُفـ ِ
ـول ،إِ ْن ُكنَّــا َلن ُْؤ َمـ ُـر بِا ْل َكـ ِّ
ـن
ـن َض ِعي َفـ ُ
ـف َعن ُْهـ َّ
ـمَ ،فإِنَّ ُـ َّ
ُأ َم َر َاء ُكـ ْ
َان الرج ُل َلي َتنَاو ُل ا ْلـــمر َأ َة ِف ا ْلــ ِ ِ ِ ِ َ ِ ِ ِ
َوإِنَّ ُ َّن َلــ ُـم ْ ِ
شك ٌ
َ
َاتَ ،وإِ ْن ك َ َّ ُ َ َ
َْ
ـجاهل َّية بِا ْلف ْه ِر أو ْال َر َاوة َف ُي َعيَّ ُ
ِ ِ
ـن َب ْعـ ِـد ِه ))( .((1والفهــر :احلجــر ،واهلــراوة :العصــا( .((2ونعتقــد أن الــكالم
ِ َبــا َو َعق ُبـ ُه مـ ْ
الســابق ينطبــق عليهــا ،فهــو يبـ ّـن ماه ّيــة ضعيفــات القــوى واألنفــس والعقــول(( .وهــو

يشــر أيضــ ًا مــن طــرف آخــر إىل ضعــف املــرأة واســتعامهلا الســاح الــذي يــدل عــى

ذلــك ،أي الشــتم والســب ،وهــو مــا يتوائــم مــع طبيعتهــا التكوينية))(املجلــة)136 :

ويف هــذا النــص بيــان واضــح لكيفيــة معاملــة املــرأة يف اجلاهليــة ،وبيــان ملظلوميتهــا

والواقــع الفاســد الــذي كانــت تعيشــه ،كاســتخدام لغــة الشــدة والــرب واألســاليب
العنيفــة ضدهــا(.((2

ولنــا أن نضيــف تعليقـ ًا بســيط ًا يناســب املقــام ذكــره ،وذلــك يف األمــر بالكــف عــن

التعــرض للنســاء حتــى وإن كــن مــركات ،فـــ ((هــذه هــي تعاليــم اإلســام ،ولــذا
ــر ـ أي كان رســول اهلل يأمرنــا ـ
أســندها اإلمــام إىل نبــي الرمحــة بقولــه( :إِ ْن ُكنَّــا َلن ُْؤ َم ُ
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بالكــف عنهــن وإهنــن ملــركات)))( .((2وهــذا مــا أكــده الشــيخ حممــد عبــده بقولــه:
((هــذا حكــم الرشيعــة اإلســامية ،ال مــا يتومهــه جاهلوهــا ،مــن إباحتهــا التعــرض
ألعــراض األعــداء ،نعــوذ بــاهلل))(.((2

 -4ومــن خطبــة لــه يذكــر فيهــا نبــي اهلل عيســى بــن مريــم (عليهــا الســام)(( :
ِ
يســى ْبـ ِ
ـس ا ْلـــخَ ِش َن،
ْت ُق ْلـ ُ
َوإِ ْن ِش ـئ َ
ـن َم ْر َيــمَ ،ف َل َقــدْ ك َ
ـح َج َرَ ،و َي ْل َبـ ُ
َان َيت ََو َّســدُ ا ْلــ َ
ـت ِف ع َ
ِ
الشــت ِ
َاء َم َش ِ
اجــ ُه بِال َّل ْي ِ
ــار َق األَ ْر ِ
ــرَ ،وظِ َ
ال ُلــ ُه يف ِّ
ض
َوك َ
س ُ
ـــج َ
َان إِ َد ُامــ ُه ا ْل ُ
ــل ا ْل َق َم َ
وعَ ،و َ
ِ ِ
ِ
َو َمغ ِ
ـن َل ـ ُه ز َْو َج ـ ٌة َت ْفتِنُ ـ ُهَ ،وال
يا ُن ـ ُه َمــا ُتنْبِـ ُ
ـت األَ ْر ُض ل ْل َب َهائ ـمَِ ،و َل ْ َت ُكـ ْ
َار َ َبــاَ ،و َفاك َه ُت ـ ُه َو َر ْ َ
اه ،و َخ ِ
ِ
و َلــدٌ َي ُز ُنـه ،وال مـ ٌ ِ
اد ُمـ ُه َيــدَ ا ُه! ))( .((2فهــو
ـال َي ْلف ُتـ ُهَ ،وال َط َمـ ٌـع ُيذ ُّلـ ُهَ ،دا َّب ُتـ ُه ِر ْجـ َ ُ َ
َ
ْ ُ َ َ
(عليــه الســام) يف قولــه هــذا ال يــذم املــرأة ،وإنــا يذكــر مفاتــن الدنيــا وملذاهتــا ،فهــو غــر

خــارج عــن القــرآن الكريــم بــيء ،إذ يكفــي أن نعرضــه عــى قولــه تعــاىل يف حمكــم كتابــه:

ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ـن َوا ْل َقنَاطِـ ِ
الذ َهـ ِ
ـن لِلنَّـ ِ
ـن َّ
ـب َّ
ـب َوا ْل ِف َّضـ ِـة
ـن الن َِّســاء َوا ْل َبنـ َ
ـر ا ُْل َقنْ َطـ َـرة مـ َ
الشـ َـه َوات مـ َ
ـاس ُحـ ُّ
﴿ ُز ِّيـ َ
ِ
ـك م َتــاع َْ ِ
ـل ا ُْلســوم ِة و ْالَ ْنعــا ِم و َْ ِ ِ
َو َْ
ـن ا َْلـ َـآ ِب﴾(،((2
ال َيــاة الدُّ ْن َيــا َواللَُّ ع ْنــدَ ُه ُح ْسـ ُ
الـ ْـرث َذلـ َ َ ُ
ال ْيـ ِ َ َّ َ َ َ َ

وهــذه اآليــة املباركــة تغنينــا عــن الــرح والتحليــل.

ِ
 -5ومــن خطبــة لــه يف توحيــد اهلل تعــاىلَ :
ـر
ل ْ َيلِــدْ َف َي ُكـ َ
ـون َم ْو ُلــود ًاَ ،و َل ْ ُيو َلــدْ َف َيصـ َ
ــة النِّس ِ
َــاء ،و َطهــر عــن مالَمس ِ
ــاذ األَبن ِ
ات ِ
ــل َع ِ
َمْــدُ ود ًاَ ،ج َّ
ــن ِّ َ
ــاء .((2(املــراد باملولــود
ْ
َ
َ ُ َ َ ْ ُ َ َ
املتولــد عــن غــره ســواء أكان بطريــق التناســل املعــروف ،أو كان بطريــق النشــوء كآدم

(عليــه الســام) الــذي تولــد مــن األرض بقــدرة اهلل ،تعــاىل ،والنبــات الــذي تولــد

عــن العنــارص يف األرض أيض ـ ًا بقــدرة اهلل تعــاىل .ومــن ولــد لــه كان متولــد ًا بإحــدى
الطريقتــن(.((2

وبــا أن املــوىل ســبحانه منــزه عــن الولــد فإنــه كذلــك منــزه عــن الصاحبــة ،لــذا
ــة النِّس ِ
ســنأخذ قولــه (عليــه الســام)( :و َطهــر عــن مالَمس ِ
ــاء) خارجــ ًا عــن ســياقه
َ
َ ُ َ َ ْ ُ َ َ
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واملناســبة التــي قيــل فيهــا .فقولــه (عليــه الســام) ليــس انتقاصـ ًا أو إهانــة للمــرأة ،وإنــا

هــو كنايــة عــن اجلــاع ،وهــذا يعنــي أن اجلــاع حيتــاج إىل تطهــر ،وهــو مطابــق للقــرآن

الكريــم ،قــال تعــاىل﴿ :وإِ ْن ُكنْ ُتــم مــر َض َأو عـ َـى س ـ َف ٍر َأو جــاء َأحــدٌ ِمنْ ُكــم ِمــن ا ْلغَائِـ ِ
ـط َأ ْو
ْ َ
ْ َ َ َ
َ
ْ َ َ
ْ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ـم َ ِ
ـم ِمنْ ـ ُه
ـاء َف َت َي َّم ُمــوا َصعيــدً ا َط ِّي ًبــا َف ْام َسـ ُ
ـاء َف َلـ ْ
ـم َو َأ ْيدي ُكـ ْ
ـحوا بِ ُو ُجوه ُكـ ْ
َل َم ْس ـت ُُم الن َِّسـ َ
تــدُ وا َمـ ً
مــا ي ِريــدُ اللَُّ لِيجعـ َـل ع َلي ُكــم ِمــن حــرجٍ و َلكِــن ي ِريــدُ لِي َطهر ُكــم ولِيتِـ ِ
ـم
ـم َل َع َّل ُكـ ْ
ـم ن ْع َم َت ـ ُه َع َل ْي ُكـ ْ
ُ ِّ َ ْ َ ُ َّ
َ ْ َ َ ْ ْ ْ َ َ َ ْ ُ
َ ُ

ون﴾( .((2فقولــه جـ ّـل وعــا(( :أو المســتم النســاء)  ...كنايــة عــن اجلــاع أدب ـ ًا
ت َْش ـك ُُر َ

صون ـ ًا للســان مــن الترصيــح بــا تأبــى الطبــاع عــن الترصيــح بــه))(.((2

ِ
غــر ُة
ـــم ْر َأة ُك ْف ٌ
ــر ُة ا ْل َ
ــرَ ،و ْ َ
 -6ويف حكمــه ومواعظــه قــال (عليــه الســام)َ (( :غ ْ َ

الر ُجـ ِ
ـل إيـ َـا ٌن))( .((3هلــذا القــول وجهــان؛ األول :أن املــراد بالكفــر هنــا املعنــى احلقيقــي
َّ
للكفــر ،ألن املــرأة إذا غــارت حرمــت عــى زوجهــا مــا أحلــه اهلل له مــن تعــدد الزوجات،
فقــد تأخذهــا الغــرة إىل إنــكار ترشيــع ذلــك فيــؤدي إىل الكفــر((( ،((3وأيضـ ًا فــإن املــرأة

كالســحر ،فقــد ورد يف احلديــث
قــد تــؤدي هبــا الغــرة إىل مــا يكــون كفــر ًا عــى احلقيقــة ِّ
املرفــوع أنــه كفــر))(.((3

وأمــا غــرة الرجــل عــى املــرأة فإهنــا حالــة طبيعيــة ،ألهنــا عنــده مــن اإليــان ،ألهنــا

هنــي عــن املنكــر ،أي التهتــك والفجــور ،رشيطــة أن ال تتعــدى الغــرة حدهــا املعقــول،

وهــذا مــا نســتوحيه مــن كلمــة اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف وصيتــه البنــه اإلمــام
ــاك والتَّغايــر ِف َغ ِ ِ
ــرةَ ،فــإِ َّن ذلِ َ
ــك َيدْ ُعــو
احلســن (عليــه الســام)(( :إِ َّي َ َ
ْ
ُ َ
ــر َم ْوضــ ِع َغ ْ َ
ِ
الر َيـ ِ
ـب))( ،((3أي أن الغــرة يف غــر موضعهــا تدفــع
الصح َ
َّ
يحـ َة إِ َل َّ
السـ َقمَِ ،وا ْل َ ِبي َئـ َة إِ َل ِّ
اإلنســانة الربيئــة إىل الريــب والشــك ،وإىل عــدم الثقــة بنفســها ،وقــد يــؤدي ذلــك هبــا إىل

عقــدة نفســية(.((3

والوجــه الثــاين :أن هــذا احلديــث ال يعنــي أن غــرة املــرأة كغــرة طبيعيــة كفـ ٌـر ،ألن
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الســبب الــذي يــؤدي إىل غــرة الزوجــة هــو حــب الــزوج واخلــوف مــن فقــده ،واخلشــية
مــن أن تأخــذه منهــا امــرأة أخــرى ،والسـ ّيام أن الرجــل ُيـ ّـوز لــه الــرع أن يتــزوج بأربــع

نســاء ،فالغــرة هنــا تعتــر حالــة طبيعيــة إذا كانــت تنطلــق مــن حمبــة هــذه املــرأة لزوجهــا،
وخشــيتها مــن أن تفقــده ،وتعتــر حالــة طبيعيــة إذا كانــت بعيــدة عــن التطــرف يف االجتــاه

احلــاد ،بحيــث تتحــرك غريهتــا إىل حتريــم مــا أحلــه اهلل .فاإلســام ال حياســبها يف احلــات
النفســية التــي قــد ال ترتــاح هلــا املــرأة كغريهتــا عليــه إذا تــزوج بأخــرى ،ولكنــه حياســبها

عــى ترصفاهتــا الســلبية التــي قــد تــؤدي إىل أن متنــع زوجهــا مــن حقــه .ومــن هنــا جــاء

هــذا احلديــث املأثــور عــن أمــر املؤمنــن (عليــه الســام)( :غــرة املــرأة كفــر) ،فليــس
معنــى ذلــك أهنــا كفــر بمعنــى الكفــر ،ولكنهــا تــؤدي إىل بعــض أجــواء الكفــر ،وهــو
حتريــم مــا أحلــه اهلل(.((3

 -7ومــن غريــب كالمــه املحتــاج إىل تفســر حديثــه (عليــه الســام) عندمــا ش ـ ّيع
ـن النِّسـ ِ
ِ
ِ
ـاء َمــا ْاس ـ َت َط ْعت ُْم))( .((3ويقــول الســيد الرشيــف
جيش ـ ًا ي ْغ ِزيــه فقــال( :ا ْعذ ُبــوا َعـ ِ َ
ِ
((اصدفــوا عــن ذكــر النســاء ُ
وشــ ُغ ِل القلــب هبــ ّن ،وامتن ُعــوا مــن
الــريض يف معنــاه:
عضــد احلميــة ،ويقــدح يف معاقــد العزيمــة ،ويكـ ِ
املقاربــة هل ـ ّنّ ،
ـر
ألن ذلــك َي ُفـ ُّ
ـت يف ُ
ّ
عــن العــدْ ِو ،و ِ
ـت عــن اإلبعــاد يف الغــزو))(.((3
يلفـ ُ
َ
َ
وهــذا القــول خيــص حالــة اســتثنائية ،فهــو ليــس ذم ـ ًا للمــرأة ألهنــا تضعــف اجليــش،

وإنــا ليجــرد اجليــش مــن كل مــا يعلقــه باحليــاة الدنيــا مــن زوجــة وأوالد .فمســؤوليته

اجتاههــم وحبــه إياهــم ســيكون ســبب ًا يف إضعــاف عزيمتــه ،وهــو مــا أيدتــه اآليــة القرآنيــة

ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ـن َوا ْل َقنَاطِـ ِ
الذ َهـ ِ
ـن لِلنَّـ ِ
ـن َّ
ـب َّ
ـب
ـن الن َِّســاء َوا ْل َبنـ َ
ـر ا ُْل َقنْ َطـ َـرة مـ َ
الشـ َـه َوات مـ َ
ـاس ُحـ ُّ
اآلتيــةُ ﴿ :ز ِّيـ َ
ِ
ــك متَــاع َْ ِ
ال ِ ِ
ــل ا ُْلس ِ
وا ْل ِف َّض ِ
ــة َو َْ
ــن
ال َيــاة الدُّ ْن َيــا َواللَُّ عنْــدَ ُه ُح ْس ُ
ــرث َذل َ َ ُ
ال ْي ِ َ َّ
َ
ــو َمة َو ْالَ ْن َعــا ِم َو َْ ْ
ا َْل َ
ــآ ِب﴾(.((3

346

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

ومــا يؤكــد حتليلنــا قــول الرســول األكــرم حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) (( :احــذر

الدنيــا وشــهواهتا ،وزينتهــا ،وأكل احلــرام ،والذهــب والفضــة ،واملراكــب والنســاء ،فإنــه

ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ـن َوا ْل َقنَاطِـ ِ
ـن لِلنَّـ ِ
ـب َّ
ـن
ـن الن َِّســاء َوا ْل َبنـ َ
ـر ا ُْل َقنْ َطـ َـرة مـ َ
الشـ َـه َوات مـ َ
ـاس ُحـ ُّ
ســبحانه يقــولُ ﴿ :ز ِّيـ َ
الي ِ
الــر ِ
ــل ا ُْلس ِ
ــب وا ْل ِف َّض ِ
ــة َو َْ
َّ
ث َذلِ َ
ــاة الدُّ ْن َيــا َواللَُّ ِعنْــدَ ُه
ــك َمت ُ
ال ْي ِ َ َّ
الذ َه ِ َ
َــاع َْ َ
ــو َمة َو ْالَ ْن َعــا ِم َو َْ ْ
ـن ا َْلـ َـآ ِب﴾))(.((3
ُح ْسـ ُ
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خامتة البحث

بمعونــة املــوىل القديــر ،وبشــفاعة الســيد النذيــر ،وبعــي األخ النصــر ،بلغنــا اخلتــام

ف ّيــا وقــع يف هنــج البالغــة مــن ذكــر للمــرأة ،والبــدّ لنــا فيــه مــن تقصــر.

ولعــل خامتــة البحــث توضحــت مــن مقدمتــه ،فقــد اعتمدنــا متــن الرواية ال ســندها

أساسـ ًا يف قبوهلــا بعــد موافقتهــا للقــرآن الكريــم .وبعــد االســتقراء والدراســة يتضــح لنــا

أن هــذه الروايــات التــي قاهلــا اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف هنجــه عنــد قراءتنــا األوىل
هلــا ،وهــي القــراءة الســطحية ،أو األخــذ باملعنــى الظاهــر نجدهــا قــد انتقصــت مــن
املــرأة ،ولكــن بالقــراءة الثانيــة العميقــة ،وبالتحليــل التقابــي ،أي بعــد مقابلتهــا بالقــرآن

الكريــم ،نجــد أهنــا صانــت املــرأة وحفظــت حقوقهــا وحقــوق غريهــا مــن خــال النظــر

إىل طبيعــة املــرأة النفســية والفســلجية ،وبذلــك أعفــت املــرأة مــن أن تصبــح يف موقــف ال

يناســبها أو ال حتمــد عقبــاه ،كــا يف قضيــة الشــهادة.

وبحمــد اهلل نكــون قــد بينّــا الصحيــح مــن الــكالم ،وحفظنــا رايــة اإلســام ،ورفعنــا

موالنــا عليــ ًا اإلمــام ،وقدنــا املــرأة إىل األمــام ،وقطعنــا أصابــع التشــويه واالهتــام،
والصــاة والســام عــى حممــد املصطفــى وأهــل بيتــه خــر األنــام.
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املصادر واملراجع
•القرآن الكريم.
1 .1اإليضــاح يف علــوم البالغــة (املعــاين والبيــان والبديــع) ـ اخلطيــب القزوينــي (قــايض
القضــاة جــال الديــن حممــد بــن عبــد الرمحــن ،ت739 :هـــ) ـ حتقيــق :إبراهيــم

شــمس الديــن ـ دار الكتــب العلميــة ـ بــروت ـ لبنــان ـ ط 1/ـ 1424هـــ ـ 2003م.

2 .2تأمــات إســامية حــول املــرأة ـ الســيد حممــد حســن فضــل اهلل ـ دار املــاك ـ د.م ـ
ط 8/ـ 1421هـــ ـ2000م.

3.3تفســر الطباطبائــي ـ (الســيد حممــد حســن) ـ تفســره :امليــزان يف تفســر القــرآن ـ
مؤسســة الســيدة معصومــة ـ قــم ـ إيــران ـ ط1/ـ 1426هـــ...........
4 .4دالئــل اخلــرات (يف كالم ســيد الســادات ،خطــب الرســول ،وصايــاه ،مواعظــه،
كتبــه ،قصــار كلامتــه) ـ فاتــن حممــد خليــل اللبــون ـ دار إحيــاء الــراث العــريب ـ

بــروت ـ لبنــان ـ ط 1/ـ 1425هـــ ـ2004م.

5 .5رشح حكــم أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ـ الشــيخ عبــاس القمــي ـ العتبــة العلويــة
املقدســة ـ النجــف األرشف ـ العــراق ـ د.ط ـ د.ت.

6 .6رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد (عــز الديــن أيب حامــد عبــد احلميــد بــن هبــة اهلل
مدائنــي ،ت656:هـــ) ـ حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ـ دار الكتــاب العــريب ـ

بغــداد ـ العــراق ـ ط 1/ـ 1426هـــ ـ 2005م.
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7 .7رشح هنــج البالغــة ،الســيد عبــاس عــي املوســوي ـ دار اهلــادي ـ بــروت ـ لبنــان ـ
ط 2/ـ 1424هـــ ـ 2004م.

8 .8رشح هنــج البالغــة ،الشــيخ حممــد عبــده ـ خــرج مصــادره :فاتــن حممــد خليــل اللبون
ـ مؤسســة التاريــخ العــريب ـ بريوت ـ لبنــان ـ ط 1/ـ 1428هـ ـ2007م.

9 .9فقــه املــرأة املســلمة ـ الســيد أمحــد اجليــزاين ـ إرشاف الشــيخ حممــد اليعقــويب ـ مؤسســة
عاشوراء ـ د.م ـ ط 1/ـ 1427هـ ـ2006م.

1010فلســفة ترشيعــات املــرأة ـ الشــيخ حممــد اليعقــويب ـ مؤسســة بقيــة اهلل ـ النجــف
األرشف ـ العــراق ـ د.ط ـ د.ت.

1111يف ظــال هنــج البالغــة (حماولــة لفهــم جديــد) ـ الشــيخ حممــد جــواد مغنيــة ـ دار
العلــم للماليــن ـ بــروت ـ لبنــان ـ ط 1/ـ 1972م.

1212املــرأة يف رحــاب اإلســام ـ باقــر رشيــف القــريش ـ دار اهلــدى ـ النجف األرشف
ـ العراق ـ ط/ذ ـ 1426هـ ـ 2005م.

1313هنــج البالغــة (املختــار مــن كالم أمــر املؤمنــن ،جلامعــه الرشيــف الــريض حممــد
بــن احلســن بــن موســى ،ت406 :هـــ) ـ حتقيــق :الســيد هاشــم امليــاين ـ العتبــة

العلويــة املقدســة ـ النجــف األرشف ـ العــراق ـ د.ط ـ 1431هـــ.

بناء اإلنسان يف درء اهلوى
 دراسة حتليلية -حممد حاكم حبيب الكريطي
ماجستري لغة عربية

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمــد هلل رب العاملــن والصــاة والســام عــى خاتــم األنبيــاء واملرســلني حممــد بــن عبــد

اهلل وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن اىل قيــام يــوم الديــن .

وبعــد  ،فلــوال وجــود اإلنســان مل تكــن الدولــة  ،فبنــاء اإلنســان يعنــي بنــاء األوطان،

ومــن أراد أن يبنــي وطن ـ ًا  ،ال بــد أن يبــدأ بصناعــة الــذات املؤمنــة باالنتــاء اىل األرض

ذلــك اإليــان ال بــد أن يكــون إيامن ـ ًا حقيقي ـ ًا يشــبه العقيــدة املتجــذرة يف الــذات  ،فبنــاء

الــذات اإلنســاين القويــم  ،البــد أن يرتكــز يف صناعتــه عــى قواعــد تربويــة دينيــة ،
فالعقيــدة الدينيــة هــو النــواة األوىل يف إجيــاد ،ووجــود شــخص انغرســت يف ذاتــه تعاليــم
إســامية حقــة  ،ســوف يثمــر خدمــة يانعــة ملجتمعــه  ،ومــن خــال األطــر التــي يعمــل

ضمــن ســياقها .

وجــاء هــذا البحــث عــى ثالثــة مباحــث األول هــو مبحــث ( تضعيــف األمــل يف

الدنيــا )  ،وفيــه حـ ّ
ـث اإلمــام ــــ عليــه الســام ــــ املســلمني عــى االبتعــاد عــن مغريــات

الدنيــا والركــون اليهــا  ،فــا يرجتيهــا أحــدٌ اال قطعــت رجــاءه وأضاعــت أملــه  .وهــذا

الوجــه الــذي ر ّغــب اإلمــام املســلمني عنــه  ،ويف الوقــت نفســه رغ ّبهــم بالدنيــا لتكــون
مزرعــة لآلخــرة  .وهبــذا أراد (عليــه الســام) أن هيــيء نفوســهم اىل اآلخــرة ســواء يف
االنتــاء اىل الدنيــا  ،أو االنقطــاع عنهــا ففــي احلالتــن اهلــدف والغايــة هي اآلخــرة  .وجاء
املبحــث الثــاين وهــو ( مغالبــة اهلــوى )  ،كان ــــ عليــه الســام ــــ يف هــذا املبحــث حيـ ّـذر

مــن إتبــاع اهلــوى ،حتــى وإن كان ذلــك اهلــوى ال ُيعــى فيــه اهلل تعــاىل  ،لكــن يمكــن أن
يكــون ذلــك مفتاحــا للمعصيــة وتأســيس هلــا  ،وحـ ّ
ـث ــــ عليــه الســام ــ يف ذلــك لنرصة
355
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النفــس عــى هواهــا والبــد مــن جمادلــة اهلــوى واإلعــراض عنــه ويف هــذا إعــراض عــن
الدنيــا وغلبــة اهلــوى هــو كســب لآلخــرة  .أمــا املبحــث الثالــث هــو ( معصيــة النفــس ) ،
والــذي أكــد فيــه (عليــه الســام) اىل عــدم االنقيــاد اىل رغبــات النفــس  ،فمعصيتهــا هــو

رضــا اهلل  ،وأراد للنفــس أن تبنــي ذاهتــا يف خروجهــا مــن كينونتهــا اللوامــة اىل حقيقتهــا
املطمئنــة  ،وبذلــك تتحقــق الــذات املبنيــة عقديــا املتامســكة إنســانيا  ،التــي تتــوق اىل

أجــزاء الكــال.

وهبــذا فــإن تلــك املباحــث الثالثــة التــي اختصــت يف الدنيــا  ،واهلــوى والنفــس ،

فهــي متداخلــة اىل درجــة كبــرة  ،فالدنيــا هــي املــكان الــذي يمكــن للنفــس أن ترتكــب
املعــايص واألخطــاء فيهــا  ،والنفــس ذاهتــا لــوال اهلــوى ورفعــه إياهــا مل تتجــه اىل اخلطــأ ،

بــل يمكــن هلــا أن تســتجيب للعقــل  ،وتذهــب صــوب احلقيقــة  ،وهــذا مــا أراد البحــث
أن يظهــره مــن خــال مــا جــاء يف كلــات اإلمــام (عليــه الســام) يف هنــج البالغــة .
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املبحث األول
تضعيف األمل يف الدنيا

ـاس مــن التمســك بالدنيــا وحــذر منهــا،
لقــد هنــى اإلمــام عــي (عليــه الســام) النـ َ

ومــن قــر مدهتــا  ،وانقطــاع أملهــا  ،فحـ ّـذر منهــا بقــدر حتذيــر القــرآن الــذي مل يتــح

الفرصــة للنــاس يف االقبــال عــى الدنيــا وخاصــم رغباهتــم  ،وحــذر مــن تلــك الرغبــات
 ،فاإلمــام (عليــه الســام)هنا نطــق باآليــات واألحــكام القرآنيــة التــي حــذرت مــن

الغفلــة يف الدنيــا  ،ومــن أقوالــه (عليــه الســام) حمــذر ًا أصحابــه مــن الدنيــا(( :فلتكــن
الدنيــا أصغــر يف أعينكــم مــن حثالــة القــرظ ))(((  .نالحــظ أن اإلمــام ـــــــ عليــه الســام

ـــــــ يتخــر األلفــاظ ذات األثــر البالــغ والتــي يمكــن هلــا أن تســتميل النــاس اىل مــا يريــده
هلــم  ،حيــث شــبه هلــم الدنيــا بحثالــة القــرظ  ،والــذي ُفــر عــى انــه رديء احلنطة يســمى

حثالــة(((  ،وهــذا الــرديء الــذي ليــس لــه ثمــن  ،أمــر اإلمــام ـــــــ عليه الســام ـــــــ الناس
بــأن جيعلــوا الدنيــا يشء ال ثمــن لــه  ،فمــن بــاع الدنيــا ال بــد أن اشــرى اآلخــرة  .وتبــدو
هنــا إشــارة اإلمــام ـــــــ عليــه الســام ـــــــ واضحــة لكســب اآلخــرة بــرك الدنيــا أي يف
االغــراض عــن زخرفهــا وغرورهــا .

ويف كال ٍم آخــر لإلمــام (عليــه الســام) يف التزهيــد مــن الدنيــا والرتغيــب يف اآلخــرة

 ،قــال (( :واخرجــوا مــن الدنيــا قلوبكــم مــن قبــل أن ختــرج منهــا أبدانكــم))((( .

أراد اإلمــام (عليــه الســام) أن ينــزع الدنيــا مــن قلــب املســلمني وحثهــم عــى

خــروج قلوهبــم قبــل األجســاد  ،ومل يقــل اخرجــوا عقولكــم بــل ذكــر القلــوب  ،ألن
رصح بذلــك القــرآن الكريــم َ ...و َل
الرغبــات والغفلــة تكــون مــع القلــب  ،حيــث ّ
ِ
َان َأ ْمـ ُـر ُه ُف ُرط ـ ًا.(((
ـن َأ ْغ َف ْلنَــا َق ْل َب ـ ُه َعــن ِذك ِْر َنــا َوا َّت َبـ َـع َهـ َـوا ُه َوك َ
تُطـ ْـع َمـ ْ
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ومثلــا تكــون الغفلــة وعــدم اإليــان بالقلــب  ،فيمكــن للقلــب أن يكــون وعــا ًء
لإليــان  ،وهــو بذلــك يصبــح ســاح ًا ذو حديــن  ،إمــا أن يكــون هــو اهلــادي  ،وإمــا
أن يكــو هــو املضــل  ،فالكفــر واإليــان كالمهــا يف القلــب حيــث ذكــر اهلل تبــارك وتعــاىل

يف قصــة أم موســى (عليــه الســام) وكيــف ثبــت اإليــان يف قلبهــا فقــال جــل وعــا :
وســى َف ِ
ـون
ارغـ ًا إِن كَا َد ْت َل ُت ْبـ ِـدي بِـ ِـه َلـ ْـو َل َأن َّر َب ْطنَــا َعـ َـى َق ْلبِ َهــا لِ َت ُكـ َ
و َأ ْص َبـ َ
َ
ـح ُفـ َـؤا ُد ُأ ِّم ُم َ
ِِ
ِ
ـن .(((
ـن ا ُْل ْؤمنـ َ
مـ َ
هــذه املــرة نالحــظ دور القلــب قــد أصبــح ســبب ًا لإليــان  ،فالــذي يــويص بــه اإلمــام

(عليــه الســام) كفايــة يف خــروج القلــب مــن الدنيــا  ،هــو للدخــول يف عمــل اآلخــرة
والتــزود مــن دار الدنيــا  ،فيمكــن للدنيــا أن تكــون ســببا للنجــاة يف اآلخــرة  ،أو أن تكــون

ســبب اهلــاك  ،مثلــا القلــب يمكــن لــه أن يطمــأن باإليــان أو ُيــرح بالكفــر .

مثلــا كان اإلمــام (عليــه الســام) يــويص أصحابــه وحيذرهــم مــن الدنيــا  ،كان

يفعــل مثــل ذلــك مــع خصومــه  ،فقــد كتــب اىل معاويــة بــن أيب ســفيان كتــاب جــاء
مــن ضمنــه (( فا ّتــق اهلل يــا معاويــة يف نفســك وجــاذب الشــيطان قيادتــك  ،فــإن الدنيــا

منقطعــ ٌة عنــك  ،واآلخــرة قريبــ ٌة منــك ))(((.

إن ســبب ارتبــاط اإلنســان يف الدنيــا ووثوقــه هبــا هــو الشــيطان ّ ،
ّ
وإل فــكل األدلــة

العقليــة بالنســبة للمؤمنــن ان اآلخــرة هــي دار القــرار ذلــك مــا نــص عليــه القــرآن

الكريــم  ،وبــا أن العقــل مؤمــن بذلــك فمــن البدهيــي أن يكــون قــد أعــد العــدّ ة إليهــا
ّ ،إل ان املالحــظ هــو غــر ذلــك واالهنــاك عــى الدنيــا مــع شــدة الوعيــد  ،كل هــذا

هــو ســببه الشــيطان  ،فنالحــظ اإلمــام ـــــــ عليــه الســام ـــــــ ينهــى معاويــة مــن جماذبــة
الشــيطان  ،واملجاذبــة هــي املغالبــة وجذبتــه أي غلبتــه(((  ،فاإلمــام (عليــه الســام)

عــى الرغــم مــن خصومــة معاويــة معــه إال انــه كان ناصحـ ًا لــه  ،يمكــن أن تكــون تلــك
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النصيحــة إلصــاح معاويــة ألن إصالحــه هــو إصــاح ألمــور املســلمني التــي أفســدت

بســبب هتافتهــم عــى الدنيــا .

واإلمــام (عليــه الســام) بقــدر مــا كان ناصحــ ًا حمــذر ًا النــاس مــن الدنيــا  ،كان

مذكــر ًا نفســه منهــا  ،فقال(عليــه الســام) مــن بعــد كالم وجهــه اىل عاملــه عــى البــرة
فحب ُلــك عــى ِ
غاربــك))(((.
عثــان بــن حنيــف حيــث إنــه قــال (( :إليــك عنــي يــا دنيــا َ
جــاء كالم اإلمــام (عليــه الســام) هنــا عــى مــا جــاء بــه النظــم القــرآين إيــاك أعنــي
ٍ
بحاجــة إىل أن حيــذر نفســه  ،بــل كان يقصــد عثــان
واســمعي يــا جــارة  ،فهــو ليــس

وأصحابــه  ،فاســتعمل كالمــ ًا جمازيــ ًا بأســلوب اســتعاري  ،حتــى يمكــن اللفــظ يف
نفــوس اآلخريــن  ،وجيعــل مــن حــال الدنيــا كحــال جســد حــي يتحــرك أمــام اآلخريــن،
فاالســتعارة هــي وحدهــا مــن جتعــل الدنيــا بتلــك الصــورة  ،فقيــل يف االســتعارة هــي
اللفظيــة جتعــل األشــياء غــر املتنفســة كأفعــال ذوات النفــس((( ،وهــذه احلركــة الرمزيــة

يمكــن هلــا أن ترســخ أجيــاالً  ،كــا هــو احلــال مــع هنــج البالغــة الــذي يتــداول بيننــا منــذ
أكثــر مــن أربعــة عــر قرن ـ ًا .

فوصــف اإلمــام (عليــه الســام) الدنيــا وكأهنــا ناقــة قــد ألقــى حبلهــا عــى

غارهبــا( ،((1ويف ذلــك كنايــة عــن حريــة الدنيــا واطــاق العنــان هلــا  ،وهنــا حــال مــن
التشــبيه العظيــم وكأن اإلمــام (عليــه الســام) هــو الثابــت الــذي ال يغــر مــن الدنيــا،

والدنيــا هــي املتحركــة لذلــك تــرك هلــا احلبــل عــى الغــارب لتجــول مــع مــن تريــد .
طــرزه (عليــه الســام) مــن اســتعارة وكنايــة
كل هــذا النســيج الكالمــي الــذي ّ

درس للحــذر مــن الدنيــا .
وتشــبيه حــي هــو ٌ

وص بــه رشيــح بــن هانــئ( ((1ملــا جعلــه عــى
ومــن كتــاب لــه (عليــه الســام) ّ
مقدمتــه اىل الشــام فقــال  (( :اتـ ِـق اهلل يف كل صبــاح ومســاء َ ،
وخــف عــى نفســك الدنيــا
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ٍ
حــال ))(.((1
ال َغ ُــرور  ،وال تأمنهــا عــى

حـ ّـذر اإلمــام ُشحيـ ًا بوصفـ ِـه الدنيــا لــه بـــ ( ال َغـ ُـرور ) بفتــح الغــن وضــم الــراء  ،أي

ال َغـ ُـرور صفــة مالزمــة للدنيــا فــا يأمــن حاهلــا  ،فــا يســتمر حاهلــا عــى مــا هــو عليــه
ـدة اىل رخــاء  ،أو مــن رخـ ٍ
فهــي تنتقــل بأهلهــا مــن حــال اىل حــال مــن شـ ٍ
ـاء اىل شــدّ ة ،

فــا يأمــن مــن يومهــا  ،فهــي تــداول األيــام بــن النــاس  ،ومداولــة األيــام يف عاجلهــا
حســاب يف آجلهــا .

وقــال ابــن الســكيت ال َغــرور هــو الشــيطان  ،أمل تالحــظ قولــه تعــاىل حمــذر ًا منــه :
ور  ((1(فالدنيــا نفســها لــوال األســباب الشــيطانية مل تكــن
َ ...و َل َيغ َُّر َّن ُكــم بِــاللَِّ ا ْل َغـ ُـر ُ

غــرور ًا بــل لفعــل الشــيطان وتزينــه إياهــا هلــم أصبحــت كذلــك .

ومــن كتــاب كتبــه (عليــه الســام) اىل األســود بــن قطبــة صاحــب جنــد ُحلــوان

(((1

قــال فيــه (( :واعلــم ّ
أن الدنيــا دار بليــة مل ُيفــرغ صاحبهــا قــط فيهــا ســاعة إال كانــت
فرغتــه عليــه حــرة يــوم القيامــة))(.((1

ـورة جديـ ٍ
يف كل مــرة حيـ ّـذر اإلمــام (عليــه الســام) مــن الدنيــا يــأيت بصـ ٍ
ـدة خمتلفـ ٍـة

عــن ســابقتها يف حــال الدنيــا  ،وكل ذلــك اهلجــن الصــوري هــو لرســوخ صــورة ذهنيــة
واحــدة عــن الدنيــا مفادهــا االبتعــاد عــن الركــون إليهــا .

فهنــا يصفهــا بأهنــا دار بليــة مقتبســ ًا (عليــه الســام) معنــى قولــه تعــاىل ... (( :
الَ ْ ِ
الــر َو ْ
ــر فِ ْتنَــ ًة َوإِ َل ْينَــا ت ُْر َج ُع َ
ــون ))(.((1
َو َن ْب ُلوكُــم بِ َّ ِّ
ويصــف اإلمــام (عليــه الســام) فــراغ الدنيــا حــرة يف اآلخــرة  ،ذلك ألن اإلنســان

ينــدم إلضاعتــه الوقــت يف غــر عبــادة اهلل ملــا يــراه مــن أحــوال يــوم القيامــة التــي ال يأمــن
منهــا ّإل مــن أتــى اهلل بقلـ ٍ
ـب ســليم  ،ولــو أن تــزود مــن الدنيــا يف حــال فراغــه كــا أشــار
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اإلمــام (عليــه الســام)،إذ قــال  :و َت ـزَودو ْا َف ـإِ َّن َخــر ال ـز ِ
َّاد ال َّت ْقـ َـوى َوا َّت ُقـ ِ
ـون َيــا ُأ ْو ِل
َ َّ ُ
َْ
األَ ْل َبـ ِ
ـاب .((1(
ومــن كالم لــه (عليــه الســام) اىل ســلامن الفــاريس (رضــوان اهلل عليــه)  ،جــاء

مســها  ،قاتـ ٌـل ُسـ ّـمها  ،فــارض عـ ّـا
فيــه (( :أمــا بعــدُ فإنــا َمثـ ُـل الدنيــا مثــل احل ّيــة  ،لـ ٌ
ـن ُّ
يعجبــك فيهــا  ،لقلــة مــا يصحبــك منهــا  ،وضــع عنــك ُهو َم َهــا َ ،لِــا أيقنــت منهــا  ،فــإن
ـأن فيهــا اىل رسور أشــخصت ُه عنــه اىل حمــذور  ،او إىل اينـ ٍ
صاحبهــا ُك ّلــا اطمـ ّ
ـاس أزالت ـ ُه
عنــه إىل احيـ ٍ
ـاش ))(.((1
حـ ّـذر اإلمــام ســلامن الفــاريس الــذي كان مــن خــرة أصحابــه  ،وهــو هبــذا يريــد

أن ينــذر النــاس َ واختــذ مــن ســلامن (رضــوان اهلل عليــه) عنوان ـ ًا لتحذيــره  .وقــد بــدأ

(عليــه الســام) كالمــه عــن الدنيــا بمتتاليــات اســتعارية أراد أن يســتجلب عقــول النــاس
ومشــاعرهم  ،ذلــك ليلفــت بــه أذهاهنــم  ،فاســتعار مــا يف احل ّيــة مــن صفــات يف ظاهرهــا

تغــر الغافــل الــذي ال يعــرف ســوى ظاهرهــا  ،هــذا إذا مــا قيــس باحليــاة الدنيــا مــن
ـون َظ ِ
اهــر ًا
حيــث االســتعارة  ،وقــد وصــف اهلل تبــارك وتعــاىل الدنيــا إذ قــال َ  :ي ْع َل ُمـ َ
ـاة الدُّ ْنيــا وهــم عـ ِ ِ ِ
اليـ ِ
ـون .((1(
ـم َغافِ ُلـ َ
َ َ ُ ْ َ
ِّمـ َ
ـن ْالخـ َـرة ُهـ ْ
ـن َْ َ
فظاهــر الدنيــا مثــل ظاهــر احل ّيــة الــذي وصفــه اإلمــام ـــــــ عليــه الســام ـــــــ  ،أمــا

الغفلــة فهــي عــن بواطــن الدنيــا وخفاياهــا التــي حيذرنــا منهــا ـــــــ عليــه الســام ـــــــ ،
وقــال قاتـ ٌـل ســمها  ،هــو اســتعارة أخــرى بمعنــى إن الركــون اىل احليــة  ،التــي هــي بمثابــة
الدنيــا  ،هــو يف هنايــة الغايــة هــاك .

وحيـ ّـذر (عليــه الســام) ناهيــا مــن اإلعجــاب فيــه لقلــة زمنــه إذا مــا قيــس بطــول

الســفر يف اآلخــرة ومــا يصحبــك هنــاك مــن عمـ ٍ
ـل قــد كســبته يف الدنيــا  ،ويــويص (عليــه

الســام) بوضــع مهومهــا وكأن تلــك اهلمــوم كانت أمحــاالً وضعت عــى أكتــاف طالبيها،
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و َو َض ْع َنــا َعنـ َ
ـك
وكأن مهــوم الدنيــا هــي يف ذاهتــا أوزار إذا عرضناهــا عــى قولــه تعــاىل َ :
ِوز َْر َك * ا َّلـ ِـذي َأن َقـ َ
ـض َظ ْهـ َـر َك  ((2(ففــي كل كلمــة مــن كلــات اإلمــام (عليــه الســام)
ال بــد أن تعــرض عــى القــرآن الكريــم ألن كالمــه (عليــه الســام) إمــا أن يكــون مــن

لفــظ القــرآن أو مــن معنــاه  .حيــث أتــم قولــه (عليــه الســام) :فــإن صاحبهــا كلــا
اطمــأن فيهــا اىل رسور اشــخصته اىل حمــذور  .وهــذا ترمجــة لقولــه تعــاىل  ...  :إِ َّن اللََّ َل
ِ
ِ
ـن  ((2(ألن ذلــك الــرور الــذي أشــار إليــه (عليــه الســام)  ،أو الفــرح
ـب ا ْل َف ِرحـ َ
ُيـ ُّ
الــذي هنــى عنــه القــرآن هــو ليــس الــرور بحــدوده أو الفــرح ضمــن إطــاره  ،ألن هنــاك

مــن يغــر بالدنيــا وال يلتفــت اىل آخرتــه  ،وال حيذرهــا فيأخــذ نصيبــه مــن الدنيــا ليــس
متناســي ًا اآلخــرة بــل قــد نســيها متامـ ًا كــا قــال تعــاىل َ قـ َ
ـك َأ َت ْتـ َ
ـال ك ََذلِـ َ
ـك آ َيا ُت َنــا َفن َِســيت ََها
َوك ََذلِـ َ
ُنســى .((2(
ـك ا ْل َيـ ْـو َم ت َ
ولــوال اخلضــوع اىل ملــذات الدنيــا ملــا نــي اآلخــرة  ،وذلــك كلــا اندفــع اإلنســان

مــع عواطفــه ك ّلــا قــل اســتعامله للعقــل وهــذه املســألة جدليــة عكســية كلــا ذهبــت باجتــاه
واحــدة ابتعــدت عــن األخــرى  ،فاآلخــرة هــي اتبــاع العقــل  ،والــرور هــو مــن اتبــاع

العاطفــة فالزمــن والرتاكــم يف اتبــاع العاطفــة يــرك رسور ًا يف نفــوس اآلخريــن ذلــك
الــرور ســوف يكــون حاجبــ ًا عــن اآلخــرة وبالتــايل ُيــزال اإلنســان مــن احيــاش اىل
اينــاس كــا أشــار اإلمــام (عليــه الســام) اىل ذلــك(..((2

ومــن وصيــة لــه ـــــــ عليــه الســام ـــــــ للحســن بــن عــي (عليــه الســام)  (( :مــن

الوالــد الفــان  ،املقــر للزمــان  ،ا ُملدبــر ال ُع ُمــر ،املستســلم للدهــر  ،الـ ّـذام للدنيــا  ،الســاكن
مســاكن املوتــى والظاعــن عنهــا غــد ًا))(.((2

قبــل أن يذكــر الدنيــا يف خطبتــه (عليــه الســام) أشــار إشــارة واضحــة اىل زواهلــا

واليقظــة منهــا  ،حيــث قــال مــن الوالــد الفــان  ،فإنــه ال خلــود وال بقــاء فكلنــا اىل رحيل ،
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املقــر للزمــان أي متن ّبـ ٌه للزمــان الــذي يف كل حلظــة يقــرب بنــا اىل األجــل املحتــوم الــذي

ال ُبــدّ مــن مالقاتــه  ،ا ُملدبــر العمــر وهنــا إشــارة أخــرى اىل احلــذر مــن الدنيــا وهــو (عليــه
الســام) يصــف نفســه با ُملدبــر العمــر مــن اإلدبــار ومعنــاه مــن جــاء آخــر القــوم  ،وتدبــر
األمــر أي نظــر يف عواقبــه وأواخــره(.((2

وهــذه إشــارة منــه (عليــه الســام) اىل أن العمــر قــد أدبــر أي ذهــب باجتــاه اآلخــرة ،

ومل يقــل مقبــل العمــر أي هــو يف طــول أمـ ٍ
ـل يف احليــاة ( ،املستســلم للدهــر  ،الــذام للدنيــا

) ،نالحظه(عليــه الســام) يف كتابــه هــذا قــد مهــد للتنفــر مــن الدنيــا قبــل ذكرهــا ،
والكتــاب كــا أرشنــا يف العنــوان قــد وجهــه لإلمــام احلســن(عليه الســام) لكــن القصــد
منــه ليــس حتذيــر ًا للحســن (عليــه الســام) مــن الدنيــا بــل جلميــع مــن قــرأ وســمع

الكتــاب اىل يومنــا هــذا .

فكــا أرشنــا يف صفحــات البحــث الســابقة  ،إن أســلوب اإلمــام قــد اســتدل مــن

القــرآن الكريــم فجــاء قولــه عــى صيغــة ( إيــاك أعنــي واســمعي يــا جــارة ) .

يف ختــام هــذا املبحــث نقــول  :إن اإلمــام عــي (عليــه الســام) أراد أن ين ّبــه وحيــذر

النــاس مــن االرتبــاط بالدنيــا  ،واملقصــود ذلــك االرتبــاط الــذي يأخذهــم عــن أمــور
دينهــم وآخرهتــم وتشــغلهم الدنيــا بمفاتنهــا  ،ال القصــد مــن وراء كالمــه (عليه الســام)

هــو تــرك الدنيــا بمجملهــا  ،ال بــل كان حيــث عــى لعمــل وطلــب الــرزق وغريهــا مــن
األمــور الدنيويــة التــي ال تأخــذ اإلنســان املســلم عــن دينــه بــل توفــر لــه العيــش الكريــم

مــن جانــب وتبنــي حياتــه الدينيــة عــى وفــق مــا أرادت الرشيعــة الســمحاء مــن جهــة

أخــرى.
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املبحث الثاني
مغالبة اهلوى

مثلــا حـ ّـذر اإلمــام (عليــه الســام) مــن الدنيــا حـ ّـذر مــن اتبــاع اهلــوى  ،ويمكــن أن

يعــد اتبــاع اهلــوى هــو جــزء أســاس مــن التمســك بالدنيــا ،فهــي الوعــاء الــذي يــارس

فيــه أشــكال اهلــوى  ،وعــى وفــق املنهــج القــرآين الــذي اتبعــه اإلمــام عــي ـــــــ عليــه
ـاف
ـن َخـ َ
الســام ـــــــ حيــث عمــل بــا ذكــره القــرآن الكريــم مــن قولــه تعــاىل َ  :و َأ َّمــا َمـ ْ
ـن َْالــوى * َف ـإِ َّن َْ ِ
ِ
ـي ا َْلـ ْـأ َوى . ((2(
ـس َعـ ِ َ
َم َقــا َم َر ِّبــه َو َنَــى النَّ ْفـ َ
النَّ ـ َة هـ َ
فقــد جــاء فيــه هنيــه عــن اتبــاع اهلــوى  ،وطــول األمــل قوله(عليــه الســام) ُ (( :أيــا

ـاس ّ
إن أخــوف مــا أخــاف عليكــم اثنتــان :اتبــاع اهلــوى  ،وطــول األمــل  ،فأمــا اتبــاع
النـ ُ

فيصــدُّ عــن احلــق .((2())...
اهلــوى ُ

ولشــدة خطــر اتبــاع اهلــوى مــن قبــل املــرء  ،نالحــظ اإلمــام (عليــه الســام) يصــف

ذلــك وهــو أشــد اخلــوف عليهــم  ،واإلمــام (عليــه الســام) ال يعــرف للخــوف معنــى،

ّإل إن لألثــر العظيــم الــذي ُيرتكــه اتبــاع اهلــوى عــى صاحبــه جعله(عليــه الســام)
يســتعمل بعــض األلفــاظ التــي مل نعهــده قــد ضمنهــا يف كالمـ ِـه عــن حروبـ ِـه ومنازلتــه

يف ســوح احلــرب  ،لكــن األمــر هنــا خيتلــف عندمــا تكــون املســألة مــع اهلل تبــارك وتعــاىل
فهــو يــرى ويعلــم غــر مــا يــرى النــاس فعلمــه يقينــي وذلــك حيقــق الكشــف بالنســبة

ــو
ألهــل البيــت (عليــه الســام)  ،إذ أخربنــا القــرآن الكريــم بذلــك بقولــه َ  :كلَّ َل ْ
ـن * َلـ َـرو َّن َْ ِ
َتع َلمـ َ ِ
ـن ا ْل َي ِقـ ِ
ـم ا ْل َي ِقـ ِ
ـن.((2(
ت ُونَّ َــا َعـ ْ َ
َُ
ـم * ُثـ َّ
الحيـ َ
ـون ع ْلـ َ
ْ ُ
ـم َل َ َ
ويكمــل اإلمــام (عليــه الســام) قولــه ليخــر بنتيجــة اتبــاع اهلــوى فيقــول ( :فأمــا

اتبــاع اهلــوى فيصــد عــن احلــق ) ،فاتبــاع اهلــوى اليكــون مــع مــا أراده اهلل تبــارك وتعــاىل
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 ،ويركــن اإلنســان يف ذلــك اىل نفســه وال اىل عقلــه  ،وال حتمــد مغبــة هــذا فهــو مــن عمــل

الشــيطان  ،وذكــروا يف اتبــاع اهلــوى  (( :إن مــن اتبــاع اهلــوى أن حيــر اخلصــان بــن
يديــك فتــود أن يكــون احلــق للــذي يف قلبــك حمبــة خاصــة  ،وهبــذا ســلب ســليامن بــن

داود ملكــه  .قــال ابــن عبــاس ريض اهلل عنهــا  :كان الــذي أصــاب ســليامن بــن داود
عليهــا الســام أنــا ناس ـ ًا مــن أهــل جــرادة أمرأتــه  ،وكانــت مــن أكــرم نســائه عليــه ،

حتاكمــوا إليــه مــع غريهــم  ،فأحــب أن يكــون احلــق ألهــل جــرادة فيقــي هلــم  ،فعوقــب
بســبب ذلــك حيــث مل يكــن هــواه واحــد ))(.((2

وقيــل يف اتبــاع اهلــوى  (( :ضــال العقــول يف اتبــاع اهلــوى وال حيلــة يف ضــال

العقــول))(.((3

فقــد تأثــرت احليــاة العقليــة العربيــة يف النهــي عــن اتبــاع اهلــوى ســواء أكان ذلــك

األثــر قــد اســتمد مــن القــرآن الكريــم  ،أو مــن اإلمــام عــي (عليــه الســام)  ،ألن هــذه
اخلطبــة التــي نحــن يف صددهــا اآلن قــد وردت يف كثـ ٍ
ـر مــن املصــادر العربيــة يف معــرض

االستشــهاد عــن ذم اهلــوى .

ومــن كتــاب بعثــه (عليــه الســام) اىل عاملـ ِـه عــى البــرة عثــان بــن ُحنيــف

(()((3

وقــد بلغــه إنــه دعــي اىل وليمــة مــن أهلهــا فمــى إليهــم  .فبعــد كالم يطــول لــه (عليــه

ختــر
الســام) قــال  (( :ولكــن هيهــات أن يغلبنــي هــواي  ،ويقــودين جشــعي اىل ّ
األطعمــة ))( .((3بعــد اعــراض اإلمــام (عليــه الســام) عــى صاحبــه عثــان بــن حنيــف،
وأعطــاءه درس ـ ًا يف هتذيــب النفــس ومنــع مجاحهــا  ،التفــت اإلمــام (عليــه الســام)اىل
نفســه الكريمــة قائ ـ ً
ا  (( :ولكــن هيهــات أن يغلبنــي هــواي)) وهــو (عليــه الســام)

هبــذا يشــر اىل اجلدليــة التــي تكــون بــن اهلــوى والــذات  ،أمــا مــن كان عــى حــال بســيط
مــن اإليــان يمكــن هلــواه أن يغلبــه  ،واتبــاع اهلــوى بواســطة النفــس والنفــس قــد أشــار
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ِ
ِ
ِ
ـم
و َمــا ُأ َبـ ِّـرئُ َن ْفــي إِ َّن ال َّن ْفـ َ
إليهــا القــرآن الكريــم وقــال َ :
الســوء إِالَّ َمــا َرحـ َ
ـار ٌة بِ ُّ
ـس ألَ َّمـ َ
ِ
ـم .((3(
ـور َّرحيـ ٌ
َر ِّ َب إِ َّن َر ِّب َغ ُفـ ٌ
درس للمســلمني
لكــن اإلمــام (عليــه الســام) ينفــي غلبــة هــواه عليــه  ،ويف هــذا ٌ

يف منازلــة اهلــوى  ،وكيفيــة حتقيــق الــذات بتجردهــا منــه أي مــن اهلــوى  ،وبنــاء النفــس

باجتــاه االطمئنــان وخروجهــا مــن النفــس األ ّمــارة  ،فاإلمــام أراد أن حيــث النــاس
باســتدرار عقوهلــم وعواطفهــم لــه فهــو األســوة هلــم يف أمــور دينهــم ودنياهــم .

ومــن عهــد لــه (عليــه الســام)كتبه لألشــر النخعي(رضــوان اهلل عليــه) ملــا ّ
وله عىل

مــر وأعامهلــا حــن اضطــرب أمــر حممــد بــن أيب بكــر (رضــوان اهلل عليــه) وهــو مــن

أطــول العهــود التــي كتبهــا (عليــه الســام)  .وبعــد كالم لــه (عليــه الســام) كان يــويص
بــه األشــر وكلــه جــاء يف بنــاء اإلنســان والدولــة  ،ويمكــن أن يعــد هــذا العهــد انموذجـ ًا

حيتــذى  ،ويتقــدى بــه يف إدارة شــؤون املســلمني وغريهــم .

ـح بنفســك
ومــن مجلــة ذلــك الــكالم قولــه (عليــه الســام) (( :فاملــك هــواك َ ،و ُشـ َّ

عــا ال حيـ ُّـل لــك  ،فــإن ُّ
ـت))(.((3
الشــح بالنفــس اإلنصــاف منهــا فيــا أح ّبــت وكرهـ ْ

وص اإلمــام ـــــــ عليــه الســام ــــــ األشــر اإلحاطــة مــن هــواه  ،قــد اختــار لذلــك
ّ
ِ
خالله للنــاس فقال لــه (إملك)
لفظـ ًا يســتوعب املعنــى الــذي أراد إيصالــه لألشــر ومــن

ومل خيــر لفظـ ًا آخــر  ،فجــاء يف داللــة لفظــة ( َم َلــك) هــو قــوام الــيء ونظامــه(.((3

وهبــذا أراد (عليــه الســام) أن ينهــى األشــر ومــن غلبــة هــواه لــه  ،حيــث يريــد

منــه أن يكــون أقــوى مــن هــواه  ،فهــو مــن يتحكــم يف هــواه هــو الــذي يمكــن أن يملــك

رغبــات نفســه  ،وألن امللــك كــا أشــارت اللغــة هــو قــوام الــيء أو نظامــه  ،أراد (عليــه
الســام) أن تكــون نفــس األشــر مســتقيمة أي ال متيــل اىل هــذا أو اىل ذاك فهــي عــى
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الطريــق الــذي رســمه اهلل تبــارك وتعــاىل هلــا مــن تدابــر أمــور احليــاة .
وهبــذا يريــد (عليــه الســام) أن يكــون األشــر خارج ـ ًا مــن ســلطان هــواه  ،حتــى

ال يقــع يف ذلــك رضر عــى ذاتــه أوالً  ،وال عــى املســلمني ثاني ـ ًا  ،فإنصــاف اهلــوى هــو
إنصــاف مــع األمــة  ،فغلبــة هــوى الرئيــس  ،ليــس كغلبــة هــوى املــرؤوس  ،ألن األول

يتحكــم بأمــور اجلامعــة  ،والــرر الــذي يصــدر منــه رضر ًا يعــم اآلخريــن  ،أمــا الثــاين
فــرر ُه مــع نفســه  ،وال يؤثــر ذلــك اإلنســان بقــدر مــا تركــه احلاكــم مــن أثــر .

ومــن كتــاب لــه (عليــه الســام) اىل أيب موســى األشــعري جوابـ ًا يف أمــر احلاكمــن.
فقــال (عليــه الســام)(( :فــإن النــاس قــد تغــر كثــر منهــم عــن كثـ ٍ
ـر مــن حظهــم  ،فام ُلوا
ٌ
مــع الدنيــا  ،ونطقــوا باهلــوى ))(.((3
ذكــر اإلمــام ـــــــ عليــه الســام ــــــ ابتعــاد النــاس عــن احلــق ونطقهــم باهلــوى  ،ويف

ذلــك إشــارة اىل أهنــم مل ينطقــوا عــن عقـ ٍ
ـل وحكمــة  ،بــل نطقــوا بــا هتــوى األنفــس  ،و
ذلــك ذ ٌّم وتقريــع هلــم  ،ألهنــم وافقــوا نفوســهم وس ـ ّلمت هبــم اىل اهلــوى  ،ومل يأخــذوا

بــا يريــده العقــل لتكــون الغلبــة لــه  ،فاهلــوى مذمــوم بنــص مــن اهلل تبــارك وتعــاىل  ،بــل
ـاف َم َقــا َم َر ِّبـ ِـه
ـن َخـ َ
و َأ َّمــا َمـ ْ
بعــدة نصــوص مــن القــرآن الكريــم  ،حيــث قــال تعــاىل َ :
ـن َْالــوى* َفـإِ َّن َْ ِ
ـي ا َْلـ ْـأ َوى.((3(
ـس َعـ ِ َ
َو َنَــى النَّ ْفـ َ
النَّـ َة هـ َ
وقــد حتــدث جـ ٌّـل مــن الصحابــة والتابعــن يف مــا اســتورثوه مــن ذم اهلــوى  ،حتــى

أصبــح ذلــك ســنة دينيــة قــد رشعهــا القــرآن  ،وألفهــا املجتمــع فأصبحــت ظاهــرة ال

يمكــن أن تستســاغ عنــد ذوي األلبــاب  ،لتناقضهــا مــع الفطــرة اإلهليــة الســليمة  .ونقــل

عــن ابــن عبــاس أ ّنــه قــال (( :اهلــوى إلــه معبــود  ،وقــرأ افرأيــت مــن اختــذ إهلـ ُه هــوا ُه))(.((3
ومــن كالم لــه (عليــه الســام) وىص بــه رشيــح بــن هانــئ  ،جــاء مــن ضمنــه قولــه

ـمت بــك األهــواء اىل كثــر مــن الـ ّـرر ))(.((3
(عليــه الســام)َ (( :قــد َسـ ْ
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(سـ َـم ْت) التــي وردت يف كالم اإلمام (عليه الســام)
ال بــد مــن معرفــة معنــى كلمــة َ

فقــد جــاء معناهــا يف بعــض معجــات اللغــة (( :ســا الــيء َيسـ ُـمو ُسـ ُـم ّو ًا  ،أي  :ارتفــع
صك إليــه))(.((4
َب َ ُ

ويبــدو أن الســا هــو الــيء الــذي ارتفــع بإجتــاه الســاء  ،ومعنــى هــذه الكلمــة ذو

املــرة قــد
داللــة إجيابيــة يف اســتعامله املتــداول  ،إال إن اإلمــام (عليــه الســام)  ،هــذه ّ
و ّظــف هــذه اللفظــة يف غــر ســياقها ليعطــي داللــة أخــرى  ،يمكــن أن يكــون هلــا األثــر

يف ذهــن املتلقــي  ،ســواء أكان املخاطــب أو اآلخــر البعيــد مكانيــا أو زمانيــا مــن متلقــي
نــص اإلمــام (عليــه الســام)  .وهــذا الســمو الــذي يمكــن أن يعــد هــو نــزول ليــس إال،
جــاء ســبب األهــواء ومــا كانــت متليــه تلــك األهــواء عــى رشيــح بــن هانــئ  ،حيــث

كانــت زمــام األمــور بجانــب األهــواء ال بصــوب رشيــح الــذي قــد خضــع ألهوائــه.
((الــر ُر :
وقــد وصــل ذلــك الســمو اىل الــرر والــذي قــد أشــارت إليــه اللغــة :
َّ

((النقصــان يدخــل يف الــيء يقــال دخــل عليــه رضر يف مالــه))(.((4

وهبــذا بــدت إشــارة اإلمــام (عليــه الســام) واضحــة  ،حيــث إن الــرر الــذي حلــق

برشيــح يف اتباعــه اهلــوى هــو نقصــان يف إيامنــه  ،فارتفــاع مناســيب اهلــوى هــو شــحة
يف منســوب اإليــان  ،لذلــك انتقــى اإلمــام (عليــه الســام) تلــك األلفــاظ التــي يطــول

رســوخها ويشــتدُّ أثرهــا عــى الســامع .

ومــن كتــاب لــه (عليــه الســام) إىل معاويــة بــن أيب ســفيان  ،جــاء مــن مجلــة ذلــك

ـرت بعقلــك دون َهــواك
الــكالم قولــه (عليــه الســام) (( :ولعمــري يــا معاويــة  ،ألن نظـ ُ

ـدن أبــرأ مــن َدم عثــان))(.((4
لتجـ ّ

قــد قســم اإلمــام (عليــه الســام) بعمــره الرشيــف  ،ذلــك أل ّنــه عــى أتــم ثقـ ٍـة مــن
أضــل
ان معاويــة بــن أيب ســفيان قــد اتبــع هــواه ومل يســتدل عــى احلــق بعقلـ ِـه لذلــك ّ
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الطريــق .وهنــا كان اإلمــام (عليــه الســام) ناصح ـ ًا ملعاويــة أن يتخــى عــن هــواه ألن

والســبيل الوحيــد اىل النجــاة هــو العقــل ّ ،
ألن
يف ذلــك ضــال وتيــه َوحيــد عــن احلــق ّ ،
ذلــك ميــزان عــى النفــس فهــو اآلمــر هلــا املتحكــم بشــأهنا العــايص خلجاهتــا  ،وإذا أخلــد

اىل هــواه ذلــك مــا جيعــل رغباتــه هــي مــن تفــرض عليــه الطريــق الــذي ال بــدّ أن خيتــاره ،

وحتـ ًا ســوف يكــون ذلــك الطريــق ضــال  ،ألنــه نتيجة بدهييــة للهــوى  .فمعاويــة الذي
ختـ ّـى عــن عقلــه أمــام هــواه أســفر ذلــك بغيــه عــى اإلمــام (عليــه الســام) واهتامـ ِـه بــدم
عثــان  ،تلــك اجلريــرة العظيمــة التــي افرتاهــا  ،رغبــة لثمــن أهــواءه مل تنتـ ِـه بــن معاويــة
واإلمــام (عليــه الســام) يف زمنيهــا بــل نســجت خيوطهــا لتطيــح بــآالف املســلمني

لعــدة قــرون متتاليــة  ،ذلــك مــا كان ّإل يف إطاعــة معاويــة ألهوائــه .

ومــن كتــاب آخــر لــه (عليــه الســام) كتبــه اىل معاويــة بــن أيب ســفيان أيضـ ًا  ،جــاء

مــن مجلتــه(( :أمــا بعــد  ،فقــد أتتنــي َ
منــك موعظــ ٌة موصلــة  ،ورســال ٌة جمــر ٌة نمقتهــا
ـاب امـ ٍ
ـرئ ليــس لــه بــر هيديــه  ،وال قائــد
بضاللــك  ،وأمضيتهــا بســوء رأيــك  ،وكتـ ُ
الضـ ُ
ُ
ـال فاتبعــه))(.((4
يرشــدُ ه  ،قــد دعــاه اهلــوى فأجابت ـ ُه  ،وقــاد ُه َ

وهنــا يصــف اإلمــام (عليــه الســام) ضعــف معاويــة يف عقيدتــه  ،وعــدم اجلــدة ،

ّإل مــع هــواه ،فوصــف (عليــه الســام) اهلــوى وكأنــه قــد نــادى معاويــة ومــا إن كان

عــى معاويــة إال أن جييــب ذلــك اهلــوى  ،فإجابتــه للهــوى هــي بدايــة ســلوك طريــق الغــي
فاهلــوى هــو نقطــة انطــاق باجتــاه الضــال  ،وكانــت نتيجــة ذلــك الســبب أي ســبب

ركــوب اهلــوى هــو اهل َ َجــر .

وقــد أشــارت كتــب اللغــة اىل معنــى اهل َ َجــر فقيــل  (( :هجــر هيجــر هجــر ًا إذا

هــذى))( .((4فركــوب اهلــوى هــو الزيــغ عــن احلــق ،وذلــك مــا يفــي للهذيــان أي القــول

يف غــر صــواب وال معنــى  ،أو جمانبــة احلــق كل هــذا كان نتيجــة حمتومــة التبــاع اهلــوى .
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املبحث الثالث
معصية النفس

إن النفــس هــي قــوة خفيــة يف ذات اإلنســان ليــس باجلســدية  ،ال ُتــدرك  ،بــل نــدرك

اندفاعاهتــا واجتاهاهتــا  ،ويمكــن أن تكــون كل حــركات اجلســد  ،ورغبــات اإلنســان هــي

مــن دوافــع نفســية  ،ســواء أدخــل ذلــك يف الشــعور أو يف الالشــعور  ،وألن الغرابــة تلف
هــذه القــوة العظيمــة فقــد اهتــم الفالســفة هبــذا الشــأن  ،وتعــددت واختلفــت اآلراء ،
وكان ذلــك االختــاف غالبــ ًا فمــن تلــك اآلراء (( :قــوى النفــس  :قــوة الفنطازيــا ،
والقــوة املصــورة  ،والقــوة املخيلــة والقــوة الومهيــة  ،والقــوة احلافظــة والذاكــر))(.((4

فتعــددت قــوى النفــس ولكنهــا متخاصمــة مــع إرادة اإلنســان يف عادهتــا  ،وكأهنــا يش ٌء
آخــر يســاجل وجيــادل املــرء يف ذاتــه  ،إال إن القــرآن الكريــم عندمــا جــاء بــن خطــورة

النفــس وأشــار يف عــدد مــن اآليــات املبــاركات اىل االبتعــاد عــا تريــده النفــس  ،قــال
ـي إِ َّن النَّ ْفــس ألَمــار ٌة بِالسـ ِ
تعــاىل يف ذلــك  :ومــا ُأبــرئُ َن ْفـ ِ
ـوء  ،((4( ...وقولــه تعــاىل
ُّ
َ َّ َ
َ َ َ ِّ
ـن َْالــوى * َفـإِ َّن َْ ِ
ِ
ـي ا َْلـ ْـأ َوى .((4(
ـن َخـ َ
ـس َعـ ِ َ
ـاف َم َقــا َم َر ِّبــه َو َنَــى ال َّن ْفـ َ
:و َأ َّمــا َمـ ْ
َ
ال َّنـ َة هـ َ
وهبــذا إشــارة كافيــة للحــذر مــن النفــس ومغباهتــا  ،واالبتعــاد عــا تطلبــه  ،وكأهنــا

قــوة أودعــت يف كيــان اإلنســان عــى توتــر مــع العقــل واملنطــق البدهيــي .

وهنــا فقــد ّ
حــذر اإلمــام عــي (عليــه الســام) مــن طاعــة النفــس يف َر َغباهتــا ،

ورضب األمثــال مــن القــرآن الكريــم  ،فمــن كالم كان يــويص بــه أصحابــه(( :وكان
رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) نَصب ـ ًا بالصــاة بعــد التبشــر ل ـ ُه باجلنـ ِـة  ،لقــول اهلل
ِ
و ْأ ُمـ ْـر َأ ْه َلـ َ
ـر َع َل ْي َهــا  ، فــكان يأمــر أهلــه و ُي ْصــر عليهــا
الصـ َـاة َو ْ
ـك بِ َّ
ســبحانه ُ َ :
اص َطـ ِ ْ
نفســه))(.((4
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وهنــا يشــر (عليــه الســام) اىل أن الرســول كان يف صالتــه ُيصــر نفســه  .وهبــذا

يمكــن أن يريــد تبيــان شــيئ  ،وهــو إن الرســول الكريــم (صــى اهلل عليــه وآلــه) بعظمتــه

كان يصــر نفســه عــى طاعــة اهلل تعــاىل  ،والصــاة هــي ترويض ـ ًا للنفــس  ،وتنزهي ـ ًا هلــا
إال إن اإلمــام (عليــه الســام) جعــل النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) مثــاالً للنــاس يف هــذا

األمــر  ،ويف ذلــك يريــد أن جيعــل النبــي أســوة حســنة ُيقتــدى هبــا حتــى يف ترويــض

النفــس  ،يريــد أن يبــن خطرهــا إذا مــا روضــت بالعمــل الصالــح  ،ويف مقدمتهــا

الصــاة ،وهــذه دعــوة قــد دعــا هبــا القــرآن الكريــم مــن خــال النــص القــرآين الــذي مـ ّـر
ـاس مــن هــذا اخلطــر والــذي هــو
ذكــره  ،وهبــذا أراد اإلمــام (عليــه الســام) أن ينــذر النـ َ
ـس يف ذواهتــم .
متلبـ ٌ

ومــن كالم لــه (عليــه الســام)  ،وفيــه كان يشــر اىل الســالك طريــق اهلل تبــارك

أحيــا عقلـ ُه  ،وأمــات نَفسـ ُه  ،حتــى َد َّق جلي ُلـ ُه ولطــف غليظــه ))((. )((4
وتعــاىل (( :قــد ْ

وهــذه الصفــات التــي نقلهــا اإلمــام (عليــه الســام) عــن الســالك طريــق اهلل  ،وكأهنــا

أفعــال قــام هبــا يف تغيــر األدوار فبــدالً مــن أن تكــون احليــاة للنفــس  ،قــد أماهتــا واملــوت
للعقــل إذا اشــتدت رغبــات النفــس  ،فهــو قــد أحيــاه  ،ويف هــذا إشــارة أخــرى يف كالمـ ِـه
(عليــه الســام) هــي يمكــن أن الفطــرة اإلنســانية هــي جمبولــة عــى االنقيــاد اىل النفــس،
ويف ذلــك يكــون دور العقــل قــد انحــر وتراجــع  ،فبــدأت النفــس بســطوهتا  ،لكــن

هنــاك مــن ســعى اىل اهلل  ،قــد عمــد اىل إماتــة نفســه وحماربــة أهواءهــا .

ومــن كتــاب لــه (عليــه الســام) بعثــه اىل معاويــة بــن أيب ســفيان  ،ومــن مجلــة

كالمــه (عليــه الســام)  (( :وإن نفســك قــد أوحلتــك رش ًا وأقحمتــك غ ّيـ ًا  ،وأوردتـ َ
ـك
املهالــك ،وأو َعـ َـرت عليــك املســالِ َك))( .((5حيـ ّـذر اإلمــام (عليــه الســام) معاويــة مــن
نفســه  ،فقــد قادتــه نفســه  ،فأذعــن وأطــاع  ،وكانــت مــن نتائــج تلــك الطاعــة أوحلــت
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رش ًا  ،والوحــل هــو الطــن الرقيــق( ،((5وهنــا يشــر اإلمــام (عليــه الســام) إن تلــك
بــه ّ
النفــس التــي حتــدث عنهــا قــد أركســت صاحبهــا يف الطــن  ،فهــو ال يمكــن لــه الرجــوع

اىل الطريــق الســوي ّإل بصعوبــة ومــا للوحــل مــن صفــة ترفضهــا النفــس ذاهتــا  ،أراد
بذلــك أن يستشــعر معاويــة ذلــك اخلطــر الــذي حييــط بـ ِـه مــن نفســه  ،فلــم يـ َـر ـــــــ عليــه
الســام ــــــ أن الوعــظ الدينــي ينفــع مــع الذيــن ســاقتهم نفوســهم لريضــوا باحليــاة الدنيــا

بــدالً مــن اآلخــرة  ،فجــاء (عليــه الســام) بمتتاليــة اســتعارية إذ اســتعار بعــض الصــور
اللفظيــة التــي يمكــن أن تؤثــر بالســامع مــن خــال إبصــاره ملــا أغفــل عنــه  ،وبعدهــا

ـــــــ عليــه الســام ــــــ قــال لــه ( :وأقحمتــك غ ّي ـ ًا ) ،واالقحــام يف املعنــى اللغــوي هــو
ايقــاع النفــس يف الشــدة( .((5وهــذا يعنــي إنــه قــد أوقعتــه نفســه يف شــدة وهــذا إمتــام

ملعنــى الوحــل  ،والوقــوع بــه شــد ٌة يف عينهــا  ،وهنــاك قــد تراكمــت املعــاين اللغويــة التــي

تشــر اىل هــدف واحــد هــو تكثيــف املعنــى  ،لعــل اآلخــر املخاطــب يشــعر بعظيــم ذلــك
الذنــب  ،فيكــون هــذا الــكالم حائ ـ ً
ا أمامــه مــن أن يتعــدى اىل أكثــر ممــا وصــل اليــه ،

وهنــا ال بــد مــن معرفــة معنــى (الغــي) الــذي جــاء تبعـ ًا للفظــة (أقحمتــك)  ،فقيــل عــن

الغــي هــو (( :ســوء التــرف يف الــيء واجــراؤه عــى مــا يســوء عاقبتــه))(.((5

ومــن هــذا املعنــى اللغــوي نســتدل أن اإلمــام (عليــه الســام) كان يعنــي أن معاويــة

مل حيســن التــرف يف أحــوال النــاس وهــو منقــا ٌد اىل نفســه ونفســه تقــوده مــع النــاس
اىل طريــق اهلــاك  ،وأوردتــه املهالــك كــا وصفــه (عليــه الســام) يف هنــج البالغــة(.((5
فنالحــظ تلــك النفــس األمــارة إهنــا مل هتلــك صاحبهــا فحســب  ،بــل إن ضــال صاحبهــا

يعنــي ضــال أصحابــه  ،وهبــذا فــإن هــدم اإلنســان هــو هــدم للمجتمــع فهــو لبنــة مــن
لبناتـ ِـه األساســية .
لذلــك نالحظــه (عليــه الســام) مــرة ّيركــز عــى بنــاء االنســان الواحــد ضمــن
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اجلامعــة  ،ومــرة يريــد بنــاء املجتمــع ســوية .
ومــن كتــاب لــه (عليــه الســام) اىل عثــان بــن حنيــف عاملــه عــى البــرة  ،وقــد

بلغــه أنــه دعــي اىل وليمــة( .((5وبعــد كالم يشــتد فيــه عتــاب اإلمــام (عليــه الســام)البن
ِ
ألرض فــدك بالذكــر ،فقــال:
حنيــف ضمــن إطــار الوعــظ والتحذيــر وقــد تعــرض
فــدك والنفــس مظانــا يف ٍ
ٍ
غــد َجــدَ ث ،تنقطــع يف ظلمتــه
َــع بفــدك وغــر
((ومــا أصن ُ
ُّ
آثارهــا))(.((5

وهنــا (عليــه الســام) يشــر هــذه املــرة اىل نفســه الزكيــة  ،فهــي ليســت كغريهــا

مــن النفــوس فهــي النفــس املطمئنــة  ،وكيــف ال تكــون كذلــك وقــد ولــدت ونشــأت

وتربــت يف حجــر رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)  ،واإلمــام (عليــه الســام) هنــا قــد
مظانــا يف غـ ٍـد َجــدَ ث )  ،ومل يقــل العقــل ّ ،
ألن قضيــة املــوت
أشــار يف قولــه ( والنفــس ُ
قــد اختــص هبــا العقــل  ،ألهنــا حتتــاج اىل تفكــر وتدبــر ذهنــي  ،مثلــا اإليــان يرســخ يف
القلــب  ،فــا بــد أن يكــون ذلــك الرســوخ قــد تنــدّ ى مــن خــال العقــل  ،فالنفــس أينــا

يــرد ذكرهــا يف القــرآن الكريــم فهــي تشــر اىل الرغبــات  ،وعــادة تتضــاد مــع العقــل

وتتخاصــم مــن خــال قــوى النفــس العقليــة والعاطفيــة  ،إال أن اإلمــام (عليــه الســام)

قــد ذكــر النفــس وهــو يشــر اىل نفســه الطاهــرة كــا أســلفنا  ،وكأهنــا هــي التــي تتدبــر
يف ٍ
غــد وقــد أيقنــت باملــوت الــذي ال بــد مــن مالقاتــه  ،وقــد قابــل ذكــر أرض فــدك
باجلــدث وهــو القــر كــا أرشنــا  ،ليبــن أن ال قيمــة لســعة األرض أمــام ضيــق القــر ،
ويف كل هــذا إشــارة وعالمــات للمتدبريــن يف أخــذ احلــذر ،فمــن هــذا نســتدل أن اإلمــام

(عليــه الســام) جعــل مــن ذكــر نفســه خمتلفــة عــن نفــوس اآلخريــن  ،ففــي الوقــت
الــذي نفوســهم تطلــب الدنيــا فنفســه تعــرض عــن الدنيــا وترجــو اآلخــرة  ،فاإلمــام
(عليــه الســام) قــد بــن أن بــن عقلـ ِـه ونفســه عالقــة تــوازي  ،ال عالقــة توتــر كــا يف
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بنــاء اإلنســان اآلخــر  ،فقــد احتــدت نفســه مــع عقلــه  ،ومل يكــن ذلــك ّإل بســبب ترويــض

النفــس وصــد رغباهتــا  ،وهبــذا أعطــى (عليــه الســام) درسـ ًا يف كيفيــة َغ َلبــة النفــس إن
أراد اإلنســان أن يكــون هــو متــويل عليهــا .

ِ
حديثــه املتواتــر عــن النفــس ونــرة الــذات
أتــم قولــه (عليــه الســام) يف
وقــد ّ

عليهــا فقــال (( :وإنــا هــي نفــي أروضهــا ))( ((5هنــا ال بــدّ مــن معرفــة معنــى كلمــة
أروضهــا التــي وردت يف كالم اإلمــام (عليــه الســام) لألثــر الكبــر الــذي ترتكــه يف

وضهــا رياضــة أي ع ّلمتُهــا
وض ُ
ــت الدّ ابــة ُأر ُ
((ر ْ
الســياق  ،فجــاء يف كتــب اللغــةُ :
الســر))( .((5فنالحــظ اســتعامل اإلمــام (عليــه الســام) للفظــة أروضهــا أو التــي هــي
َّ

الصــر عــى املعــايص واالبتعــاد عــن مــا يشــن مــن خــال معصيــة النفــس  ،ومســايرهتا
صــوب النجــاة  ،وجــاء كالمــه ـــــــ عليــه الســام ــــــ عــن ترويــض النفــس  ،لعــل ســائل

يســأل إن القــرآن الكريــم  ،قــد وصــف النفــس هــي التــي تدفــع اىل الســوء  ،مــن خــال
ِ
ِ
ِ
ـم َر ِّ َب
:و َمــا ُأ َبـ ِّـرئُ َن ْفــي إِ َّن ال َّن ْفـ َ
مــا جــاء يف قولــه تعــاىل َ
الســوء إِالَّ َمــا َرحـ َ
ـار ٌة بِ ُّ
ـس ألَ َّمـ َ
ِ
ـم ،((5(فرتويــض النفــس الــذي وصفــه ـــــــ عليــه الســام ــــــ  ،هــو
ـور َّرحيـ ٌ
إِ َّن َر ِّب َغ ُفـ ٌ
ِ
ـم َر ِّ َب ، فرتويــض النفــس هــو رمحــة
مــا يتوافــق مــع قولــه تبــارك وتعــاىل إِالَّ َمــا َرحـ َ
مــن اهلل تعــاىل للخــاص نفحــات الشــيطان .

وقبــل أن خيتــم كالمــه (عليــه الســام) يف اخلطبــة ذاهتــا  ،يقــول (( :ولكــن هيهــات

أن يغلبنــي هــواي))( ،((6فختــم اإلمــام (عليــه الســام) كالمــه بـــ ( هيهــات ) ومعناهــا
اللغــوي كــا أشــارت معجــات اللغــة هــي كلمــة تبعيــد( ،((6وهنــا يريــد أن يفــارق ذهــن
الســامع بكلمــة ذات داللــة شــديدة بالبعــد واالفــراق بينــه وبــن نفســه  ،والبــد أن

يكــون هــو الغالــب هلــا  ،واإلمــام (عليــه الســام) قــد تكــررت عنــده لفظــة هيهــات يف
مقارعــة النفــس ،عندمــا قــال(( :ألروضـ َّن نفــي رياضـ ًة َتــن معهــا اىل القــرص))(،((6
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هــذا حتــى يزيــد مــن زخــم املعنــى عــن املتلقــي مــن خــال تكــرار اللفــظ  ،وجــاء ضمــن

كتابــه الــذي بعــث بــه ِ اىل عثــان بــن ُحنيــف قولــهُ (( :طوبى لنفــس أ ّدت اىل رهبــا فرضها،
و َعركــت بجنبهــا ))( ،((6هنــا ال بــدّ مــن معرفــة معنــى طوبــى التــي ضمنهــا اإلمــام (عليــه
ِ
ألنــا تثــري الــكالم بعمــق معنــوي  ،فطوبــى يف األصــل الدينــي هــي
الســام) يف كالمــه ّ
مــن األلفــاظ القرآنيــة التــي تأثــر هبــا (عليــه الســام) حتــى أصبحــت ســمة للغتـ ِـه عامــة،
ـن َمـ ٍ
ـآب.((6(
ـم َو ُح ْسـ ُ
فقــد جــاء قولــه تعــاىل ُ ... :طو َبــى َُلـ ْ

ومل يتفــق علــاء اللغــة عــى معنــى واحــد هلــذه اللفظــة  ،فقد تعــددت معانيهــا  ،لكنها

مجيعـ ًا تشــر اىل الداللــة احلســنة  ،وهــي ال ختلــو مــن رائحــة الثــواب  ،فقيــل طوبــى هلــم

ـر هلــم وقالــوا طوبــى اســم اجلنــة باحلبشــية  ،وآخــر قــال هــو اســم اجلنــة باللغــة
معنــاه خـ ٌ
اهلنديــة( .((6وكل هــذه اآلراء هــي تشــر اىل املعنــى احلســن كــا أســلفنا  ،فــإذا كانــت اجلنة
ـم َو ُح ْسـ ُن َمـ ٍ
ـآب يقــول اجلنــة ملــن اســتطاع أن يقــود نفســه
هــي طوبــى  ،فاإلمــام ُطو َبــى َلُـ ْ

لتــؤدي فرائــض رهبــا وتأديــة الفريضــة يقابلهــا تــرك املعصيــة ،وإذا كان معنــى طوبــى
هــو اخلــر كــا أشــار آخــرون مــن أهــل اللغــة  ،فاخلــر ملــن كانــت نفســه بيــده  ،وهــذا

كالم منــه (عليــه الســام) هــو دافــع معنــوي لالســتقامة عــى طريــق احلــق واالعــراض
عــن ُبنيــات الضــال  .ثــم بعــد ذلــك أتــم قولــه ـــــــ عليــه الســام ــــــ عطفـ ًا عــى مــا بــدأ

يف حديثــه عــن النفــس  ،وقــال (( :وعركــت بجنبهــا بؤســها))( ،((6وكلمــة عركــت التــي
اســتعملها اإلمــام (عليــه الســام) جــاء معناهــا يف معجــات اللغــة مــن األصــل عــرك:

((عركــت الــيء أعركــه عــركا  :دلكتــه))( .((6لقــد اســتعار اإلمــام (عليــه الســام) هــذا
ـى للنفــس  ،وكأهنــا تدلــك البــؤس الــذي
الفعــل مــن الدلــك  ،وجعــل منــه لفظـ ًا ذا معنـ ً
أصاهبــا مــن معصيـ ٍـة أو هــال وتضعــه اىل جانبهــا للخــاص منــه  ،وهنــاك معنــى نفــي
كبــر بــذره اإلمــام (عليــه الســام) يف نفــس املتلقــي  ،وهــو إن عمليــة الدلــك هــي أشــبه
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بعمليــة تنظيــف اجلســد  ،وكأن ذلــك البــؤس الــذي ت ّلبــس بالنفــس هــو شــبيه باألوســاخ

التــي غطــت اجلســد  ،وعمليــة الدلــك هــي أشــبه بعمليــة الــراع مــع النفــس وجتريدهــا
مــن اخلطــأ والعمــل بالتقــوى فهــو مــن يدلــك تلــك الذنــوب لقولــه تعــاىل  ... :إِ َّن
َات ي ْذ ِهبــن الســـيئ ِ
ِ
َْ
َات .((6(...فاقــراف احلســنة يعنــي درء للســيئة يف وقــت
ال َســن ُ ْ َ َّ ِّ
احلصــول عــى احلســنة ومغفــرة الســيئة التــي قــد ارتكبهــا قبــل هــذا.
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اخلامتة

ال يوجــد بحــث خيلــو مــن الصعوبــة أثنــاء كتابتـ ِـه  ،فــكل البحــوث العلميــة البــدّ

أن متـ ّـر بمراحــل معقــدة تنتــاب الباحــث  ،ســواء إن كانــت تلــك الصعوبــات يف أيــام
مجــع املــادة أم يف املراحــل التــي تليهــا أثنــاء عمليــة الكتابــة  .وهــذا البحــث ال خيتلــف

عــن غــره فيــا واجهــه مــن صعوبــات  ،كان ســببها األول هــو لتشــابه فصولــه  ،وكــا
أرشنــا اىل ذلــك التداخــل بينهــا يف مقدمــة البحــث  ،وهــذا كان عائقـ ًا يف طريــق البحــث،
وكيفيــة توزيــع األفــكار عــى تلــك املباحــث املتداخلــة اىل حــد كبــر يف مضامينهــا .
أما النتائج التي توصل إليها البحث فقد جاءت عىل نقاط عدة  ،كان منها :
* حـ ّـذر اإلمــام عــي (عليــه الســام) مــن الدنيــا ومــن اهلــوى والنفــس  ،باعتبــار أن

الدنيــا هــي الســاحة  ،أو املــكان الــذي يعــى ااهلل فيــه  ،مــن خــال دفــع النفــس واذعــان

اهلــوى .

* أراد (عليــه الســام) أن جيــرد اإلنســان مــن كل مــا يشــن املــرء  ،وحـ ّ
ـث عــى بنــاء

اإلنســان مــن خــال االجتــاه بــه اىل الكــال االنســاين  ،والــذي يمكــن للمــرء أن يدركــه
إذا أراد أن خياصــم نفســه ويقتــل مجاحهــا .

* يف كل مــرة (عليــه الســام) حيــذر أو ينهــى النــاس مــن معصيــة اهلل  ،كان جيعــل
ِ
تركــه اهلــوى واالعــراض عنــه  ،والعــزوف عــن
نفســه (عليــه الســام) مثــاالً هلــم يف

الدنيــا حتــى ال تكــون احلجــة يف ذلــك وجيادلــون عــن نفوســهم األمــارة  ،ألن النفــس
تــأيت يــوم القيامــة وهــي جتــادل عــن نفســها  ،كــا جــاء يف قولــه تعــاىل َ  :يـ ْـو َم َتـ ْـأ ِت ك ُُّل
ـس ُ َتـ ِ
َن ْفـ ٍ
ـاد ُل َعــن َّن ْف ِسـ َـها َو ُتـ َـو َّف ك ُُّل َن ْفـ ٍ
ـون .((6(
ـس َّمــا َع ِم َلـ ْ
ـم الَ ُي ْظ َل ُمـ َ
ـت َو ُهـ ْ

* حــرص اإلمــام (عليــه الســام) أن يصــل كالمــه اىل الغائــب البعيــد أكثــر مــن
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احلــارض  ،وذلــك حتــى تتعاقــب عليــه األجيــال  ،فهــو حيمــل األثــر الكبــر ذاته ،وهــذا ما

حصــل بالفعــل فكالمــه مــا زال طريـ ًا وكأنــه قــد قالــه (عليــه الســام) ونحــن نعــارصه.
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املصادر واملراجع

1-1أخبار معرفة الرجال  ،تراجم ورجال الشيعة  ،نسخة الكرتونية .

2-2أســاس البالغــة  ،الزخمــري أبــو القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد جــار اهلل ( ت538هـــ)
 ،حتقيــق  :حممــد باســل عيــون الســود  ،النــارش  :دار الكتــب العلميــة ،بــروت – لبنــان .

3-3أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة  ،ابــن األثــر  ،أبــو احلســن عــي بــن أيب الكــرم حممــد بــن حممــد
بــن عبــد الكريــم الشــيباين اجلــزري ( ت 630هـــ )  ،حتقيــق  :عــي حممــد معــوض – عــادل
أمحــد عبــد املوجــود  ،النــارش  :دار الكتــب العلميــة .

4-4األصابــة يف متييــز الصحابــة  ،ابــن حجــر العســقالين أبــو الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حممــد بــن
أمحــد ( ت 852هـــ )  ،حتقيــق  :عــادل أمحــد عبــد املوجــود  ،النــارش  :دار الكتــب العلميــة

 ،بــروت .

5-5اإليضــاح يف علــوم البالغــة  ،اخلطيــب القزوينــي  ،جــال الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن ســعد
الديــن بــن عمــر  ،النــارش  :دار إحيــاء العلــوم  ،بــروت  ،ط1998 ، 4م.

6-6تاريخ النقد األديب عند العرب  ،إحسان عباس  ،دار الثقافة  ،ط1983 ، 4م .

7-7التذكــرة احلمدونيــة  ،هبــاء الديــن بــن محــدون أبــو املعــايل ( ت 562هـــ)  ،النــارش  :دار صــادر
 ،بــروت  ،ط1417 ، 1هـــ .

8-8هتذيــب اللغــة  ،األزهــري أبــو منصــور حممــد بــن أمحــد األزهــري  ،دار إحيــاء الــراث العــريب
 ،بــروت 2001 ،م .

9-9التوقيــف عــى مهــات التعاريــف  ،زيــن الديــن حممــد املدعــو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفني
بــن عــي بــن زيــن العابديــن احلــدادي املنــادي القاهــوي ( ت1031هـــ )  ،النــارش  :عــامل
الكتــب  ،عبــد اخلالــق ثــروت  ،القاهــرة  ،ط1410 ، 1هـــ 1990 -م .

1010جســد األفــكار يف األدب واألخــاق واحلكــم واألمثــال  ،القــايض حســن بــن حممــد املهــدي
 ،النــارش  :وزارة الثقافــة واإلعــام  ،اليمنيــة ســنة 2009م.
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1111الزاهــر يف معــاين كلــات النــاس  ،أبــو بكــر األنبــاري حممــد بــن القاســم بــن حممــد بــن بشــار
(ت 328هـــ )  ،حتقيــق  :د .حاتــم صالــح الضامــن  ،مؤسســة الرســالة  ،بــروت .

1212الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة  ،اســاعيل بــن محــاد  ،حتقيــق  :أمحــد عبــد الغفــور
عطــار  ،النــارش  :دار العلــم للماليــن  ،بــروت  ،ط1407 ، 4هـــ 1987 -م.

1313العني  ،اخلليل بن أمحد الفراهيدي

1414الغريــب املصنــف  ،أبــو عبيــد القاســم بــن ســام بــن عبــد اهلل اهلــروي البغــدادي (ت 224هـــ)
 ،حتقيــق  :صفــوان عدنــان داوودي  ،النــارش  :جملــة اجلامعــة اإلســامية باملدينــة املنــورة .

1515الفائــق يف غريــب احلديــث واألثــر  ،الزخمــري أبــو القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد جــار
اهلل ( ت 538هـــ )  ،حتقيــق  :عــي حممــد البجــاوي – حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم  ،النــارش
 :دار املعرفــة  ،لبنــان .

1616الكليــات  ،أبــو البقــاء أيــوب بــن موســى احلســيني القريمــي الكفــوي احلنفــي (ت 1094هـ) ،
حتقيــق  :عدنــان درويــش – حممــد املــري  ،النــارش  :مؤسســة الرســالة  ،بــروت .

1717لســان العــرب  ،حممــد بــن مكــرم بــن عــي  ،أبــو الفضــل مجــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري
( ت 711هـــ )  ،النــارش  :دار صــادر – بــروت  ،ط1414 ، 3هـــ .

1818املســتطرف يف كل فــن مســتظرف  ،األبشــيهي شــهاب الديــن حممــد بــن أمحــد أبــو الفتــح
األبشــيهي  ،النــارش  :دار الكتــب العلميــة  ،بــروت  ،ط1986 ، 2م.

1919النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر  ،ابــن األثــر جمــد الديــن أبــو الســعادات املبــارك بــن حممــد
بــن عبــد الكريــم الشــيباين اجلــزري ( ت 606هـــ )  ،حتقيــق  :طاهــر أمحــد الــزاوي – حممود
حممــد الطناحــي  ، ،النــارش  :املكتبــة العلميــة  ،بــروت 1399 ،هـــ 1979 -م.
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