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دراسة اضرار الأخلاق الأجتماعية للمتدينين وحلولها من وجهة نظر نهج البلاغة وطرق علاجها
تاریخ الأستلام9341/5/97 :

مرضیه اخلاقی

تاریخ القبول9341/7/24 :



الخلاصة
المقصود بالأخلاق الأجتماعية للمتدينين في هذه المقالة عبارة عن مجموعة الواجبات والمحظورات العامة فيما يتعلق بعلاقة الأنسيان  -باعتبياره كائنياً
فاعلا ً ،ذا اختیار ومتديناً بدين الأسلام -بمؤسسة تسمى «المجتمع الديني» الذي يرتكز على نهج البلاغة .ففي هذا الأتجاه ،وبعد التعبير عين المعيايير
الأخلاقية التي تحكم مجتمع المتدينين في نهج البلاغة ،سنتطرق الى دراسة الأضرار الأخلاقية الدينية في التفاعل بين المتدينين والعوامل الأجتماعية.
ومن اه ّم الأضرار الأخلاقية :خيانة العهد ،ضيق الصدر ،خيانة الأمانة ،الظلم ،الأنفعال ،الأفتراء ،التملق ،الأستبداد ،الغفلة ،التهرب من القانون،
الجهل والتقليد الأعمى وغيرها .ويمكننا ان نقتبس من نهج البلاغة برنامجاً يتم فيه رسم قواعد عامة وعملية ودائمة للانسان المتدين .ا ّن عيدم اليألتزام
بهذه القواعد سيؤدي الى فقدان الأمن والطمانينة وديناميكية المجتمع ويعرضّ ه للخطر .وتتمثل هذه القواعيد فيي مبيادئ مثيل الأقتيداء بالأسيوة الحسينة
المتمثلة بالرسول الكريم(ص) والأئمة المعصومين الطاهرين عليهم السلام ونصرة الحق على الباطل والتقوى والزهد والأيمان بيوم القيامة والتجنُّيب عين
حب الدنيا والتعلق بها.
الكلمات المفتاحية :نهج البلاغة ،المتدينون ،الأخلاق الأجتماعية ،دراسة ،الأضرار.

استاذ معید في جامعة پیام نور )(akhlaghimarziye37@gmail.com
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اشكالية البحث (مقدمة)
تنتمييي الأخلاقيييات التطبيقييية الييى فئيية البحييوث الأخلاقييية فييي عصييرنا
ويتعامييل هييذا الفييرع مييع الأستكشييافات والتحييديات التييي تواجييه ريييق
تطبيق القيم الأخلاقية في مجالأت الحيياة الفرديية والأجتماعيية والبيئيية
والمهنية للانسان المعاصر .في هذا الصدد ،تعتبر سياحة اليدين واحيدة
من اهم مجالأت حيياة الميؤمنين ومجتميع المتيدينين ،والتيي يمكين ان
تؤثر بعمق على المجالأت الأخرى .ونقصد بالأخلاق الدينية فيي هيذه
المقاليية مجموعيية الواجبييات والمحظييورات العاميية فيمييا يتعلييق بعلاقيية
الأنسان باعتبياره كائنياً فاعليا ً ومتيديناً بيدين الأسيلام ،ومؤسسية تسيمى
المجتمع بنهج ديني يرتكز على نهج البلاغة .سنتطرق في هذه المقالية
الى استكشاف المعايير المنصوص عليها في نهيج البلاغية باعتبياره مين
المصييادر الرئيسييية للسيينة الأسييلامية ،لتحديييد المعييايير الأخلاقييية التييي
تحكيييم الت يييین الصيييحیل ،ومييين ثيييم سييينتطرق اليييى دراسييية الأضيييرار
الأخلاقيييية للشيييعب المتيييدين فيييي التفاعيييل بيييين الميييؤمنين والعواميييل
الأجتماعية ،مثل علاقات اليأفراد ميع بعضيهم اليبعض وعلياقتهم بالبيئية
وحقوق الأخرين وما الى ذلك والحلول المقدمة لها فيي نهيج البلاغية.
ونحن نعلم انه ما داميت ليأ توجيد مواجهية جديية للمخياطر والمهاليك
وليييم ينطبيييق مسيييتوى المعتقيييدات والمشييياعر والسيييلوكيات الخاصييية
بالمتييدينين علييى تعيياليم الييدين الحقيقييي ،فسييوف نقييع بالتاكيييد ضييحية
لخطا جسيم في اسناد عمل المتدينين بتعاليم الدين.
التعاريف والمفاهيم
 .9علم الأمرال (دراسات الأضرار)
يستخدم مصطلل "علم الأمرال" في جميع الحقول العلمية ،بما فيهيا
التطبيقية والأساسية والتجريبية والطبيعيية والبشيرية ،وبالتيالي فقيد حظيي
باهتمام المسلمين الأصلاحيين في النصوص الدينية منيذ اكثير مين قيرن
(اسفندياري .)7 :9403 ،هيذا المصيطلل مقتيبس عين العليوم الطبيية،
ومعنى "علم الأمرال" هو معرفة الأنسجة المتياثرة بيالمرل (هورنياي،
 ،)120 :9402ويعنيييي عليييم اليييأمرال دراسييية الأصيييابات واليييأمرال
والأضطرابات (اشوري.)245 :9473 ،
 .2الأخلاق
كلمة "اخلاق" جمع «خُ ْلق» وتعني الصفة والطبيعة ويمكين ان تكيون
محمييودة او مذموميية .وتعنييي مفردتييا «خَ لييق» و«خُ لييق» فييي النصييوص
الدينييية علييى الترتيييب السييمات الجسييمية والنفسييية للانسييان .والخلييق
الصورة الظاهرة للانسان والخُ ليق سييرة الأنسيان وباطنيه .و هنياك معيان
كثيرة للاخلاق واكثرها اسيتعمالأ ً بيين الفلاسيفة والمفكيرين المسيلمين
الصييفات النفسييية الراسييخة (لييأهیجي447 :9404 ،؛ ابيين مسييكویه،
 )59 :9399وهي الصفات الثابتة والموجودة في الينفس الأدميية وتنبيع
من باطن الأنسان عين طرييق الممارسية دون تفكيير وتاميل ويشيار اليهيا
ايضاً باسم "الملكيات" .ومين هيذا المنطليق ييرى القيدماء ا ّن الفضيائل

والرذائييل هييي موضييوع علييم الأخليياق و ُعر َفييت بالأخليياق القائميية علييى
الفضييلة وتهييدف الييى تطهييير الأنسييان ميين الرذائييل واتصييافه بالفضييائل.
ولكن المعاصرين يؤكدون على الأفعال والسلوكيات ،ويعتبرون ا ّن علم
الأخلاق هو من العلوم التي تتعامل مع السلوك البشري.
ونلاحظ وهذین الرایین في اقوال وافعال امير المؤمنين عليه السيلام
في نهج البلاغة ،حيث يدعو الى الأخلياق الحسينة والأفعيال الصيالحة
(الخطبة  )205 :912قائلا ً«:ثُ َّم ايَّياكُ ْم َو ت َْهزيي َع ا ْلأَخْ لَياق َو ت َْصيريف ََها»
(صبحي صالل ،الخطبة .)254 :974
 .4الدين والتدين
الييدين لغيية یعنييى الجييزاء والثييواب فييی يييوم القياميية والصييلاح والسياسيية
والسيرة والعادة والحساب والقهر والقضاء والحكم والطاعية (سيجادي،
 )217 /2 :9474اميا اصيطلاحاً فهيو مجموعية المعتقيدات والأخليياق
والقييوانين التييي انزلييت علييى الأنبييياء ميين اللييه تعييالى لييأدارة الشييؤون
الأنسانية وتربية المواهب البشرية وهداية البشر الى الله (جوادي امليي،
13 :9472؛ ابيييين ميييييثم )910 /9 :9442 ،والتقيييييد بهييييذه العقائييييد
يضمن للانسان السعادة الحقيقية (طباطبائي.)200 /29 :9402 ،
 .3دراسة امرال الدين والتدين
دراسيية امييرال الييدين هييی دراسيية الأضييرار والصييعوبات التييي تتعييرل لهييا
المعرفييية الدينيييية وسيييلوك المتيييدينين فيييي المجتميييع (دژاكيييام،)3 :9477 ،
وبعبييارة اخييرى ،اكتشيياف الأضييطرابات والأزمييات والأنحرافييات المعرفييية
والسلوكية في المجتمع الديني .ويمكن ان يكون للاصابات الدينيية اسيباب
مختلفيية ،ولكيين مجموعهييا يظهيير فييي نيياحیتین :تتعلييق الييأولی بمعتقييدات
علميياء الييدين ،والثانييية بسييلوك المتييدينين (نفييس المصييدر )17 :فييي دراسيية
امرال التدين ،يستكشف الباحث المزالق والعقبات التي تعوق عملياً تيديُّ َن
الناس او تس ِّبب التهرب من الدين.
 .5دراسة الأمرال الأخلاقية
ويتناول دراسة الأمرال الأخلاقية العواميل والمتغييرات التيي تيؤدي اليى
القضاء على النظام الأخلاقي الذي يحكيم المجتميع او تقلييل اهميتيه.
وهكييذا ،فييا ّن دراسيية الييأمرال الأخلاقييية الأجتماعييية للمتييدينين ،هييی
معرفيية مجموعيية الأفييات والييأمرال والعقبييات التييي يمكيين ان تق ي ِّول
اسييس المجتمييع وتجعلييه يواجييه ازمييات خطيييرة .وبمييا ا ّن المجتميييع
والأخلياق فييي هييذه المقاليية عبيارة عيين المجتمييع الأسييلامي والأخليياق
الأسييلامية ،فميين الضييروري اوليأ ً ان نقييدم ملخصياً مييوجزاً جييداً للنظييام
الأخلاقي في الأسلام ،وفي الخطوة التالية ،يجب ان نعبر عن الفوضی
والأزمات والأخلاق السيئة والسيلوك غيير المسيتقيمة التيي انبثقيت عين
المتدينين ونناقش اصولها في المجتمع الأسلامي من وجهة نظير "نهيج
البلاغة" ،وفي الختام سنقدم حلول امير المؤمنين علييه السيلام للتغليب
على هذه الأزمات والأنحرافات.

دراسة اضرار الأخلاق الأجتماعية للمتدينين وحلولها من وجهة نظر نهج البلاغة وطرق علاجها

النظام الأخلاقي في الأسلام
النظييام الأخليياقي للاسييلام هييو نظييام يقييوم علييى الييوحي ال يألهي الييذي
يهدف الى تحقيق الكمال اليذاتي وتزكيية الينفس ،ويسيتند اليى فرضيية
الأختيار وغاية الأعمال الأنسانية التي تنفذ بارادة الأنسان في ظل سعيه
لهذا الغرل والتي قد تقوده في نهاية المطاف الى وجهية نهائيية تتمثيل
فيييي السيييعادة الأبديييية او الشيييقاوة الأبديييية .وليييذلك ،فيييا ّن الجمهيييور
المخاطييب فييي هييذا النظييام هييو مجموعيية ميين النيياس المحاصييرين فييي
سجونهم النفسية ،وليس العبياد اليذين بلغيوا الكميال اليذي یلیيق بهيم،
واتجهوا الى الله .ومن بين الميزات التي يمكن اعتبارها لهذا النظام:
 .9الغرل من النظام الأخلاقي للاسلام ،هو تحقيق الكمال المرغوب
فيييه وبلييوغ النعيييم الأبييدي ،والتقييرب فييي نهاييية المطيياف ميين اللييه
تعالى والأستقرار الى جواره.
 .2ا ّن النظيام الأخليياقي للاسييلام لييأ يقتصيير علييى تنمييية الخييير والتميييز
الفييردي ،بييل يشييتمل ايضياً علييى الأخليياق الأجتماعييية ،والأهتمييام
بالمصلحة العامة والسعي الى القضاء على الفقر والحرمان.
 .4ا ّن النظييام الأخليياقي للاسييلام نظييام تشييكيكي ذو مراتييب ومصييمم
لجميع مستويات الشعب ،يقيوم عليى العقيل واليوحي ،وفيي تعلييل
احكامه الأخلاقية وتبريرها يدعو الى سلوك حكيم وعقلاني.
 .3في النظام الأخلاقي للاسلام ،حسن العمل لأ يكفي لخليق القيمية
الأخلاقية ،بل يجب ان يكون هناك دافع مباشر ،وهو تحقيق رضيا
الله ،والذي يتحقق في ظل الأيمان بالله ويوم القيامة.
 .5في النظام الأخلاقي للاسلام ،اليذي هيو نظيام عقلياني ،تعتبير الحكمية
والفكر الأنساني من جهة والأنبياء (ع) من جهة اخرى داعیاً وعاملا ً.
 .6فيييي النظيييام الأخلييياقي للاسيييلام ،يمكييين تلخييييص العواميييل العامييية
للانحطيياط الأخليياقي فييي ثلاثيية ابعيياد" :هييوى اليينفس"" ،الييدنيا" و
"الشيطان" (شيرواني81 :9483 ،؛ غرويان.)46 :9448 ،
المبادئ الأخلاقية السائدة في المجتمع من وجهة نظر نهج البلاغة
لقد تيم اختييار بعيض اهيم النقياط التيي ذكرهيا اميير الميؤمنين عليي بين ابيي
طالييب (ع) ،وبمييا ا ّن تفسيييرها يحتيياج الييی اطاليية الكلييام ،فسييوف نكتفييي
بالأشارة اليهيا بشيكل مختصير ،ونظيراً لتاكييده علييه السيلام عليى اهميتهيا،
فسوف نتطرق الى البعض منها بقليل من التفصيل .هذه النقاط عبارة عن:
ل
العدالة والأنصاف :يقول امير المؤمنين (ع) َ «:و اَ ْع َظ ُم َما ا ْف َت َر َ
ُس ْب َحانَ ُه م ْن ت ْليك اَلْ ُحقُيوق َحي ُّق اَلْي َوالی َع َليى اَل َّرع َّیيه َو َحي ُّق اَل َّرع َّیيه َع َليى
یضه ف ََر َض َها اَللَّ ُه ُس ْب َحانَ ُه لك ٍّل َع َلى ك ٍّل ف ََج َع َل َهيا ن َظامياً ليألْفَته ْم
اَلْ َوالی فَر َ
َو ع ّزاً لدینه ْم َف َل ْی َس ْت ت َْصلُ ُل اَل َّرع َّی ُه الأ َّ ب َصلا َح اَلْ ُولأَه َو لأ َ ت َْصلُ ُل اَلْ ُوليأ َ ُه
الأ َّ ب ْاستقَا َمه اَل َّرع َّیه فَاذَا اَ َّد ْت اَل َّرع َّی ُه الَى اَلْ َوالی َحقَّي ُه َو اَ َّدى اَلْي َوالی الَ ْی َهيا
َحق ََّها َع َّز اَلْ َح ُّق َب ْی َن ُه ْم َو قَا َم ْت َم َناه ُج اَليدِّین َو ا ْع َتي َدلَ ْت َم َعيال ُم اَلْ َعيدْل َو
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َلس َن ُن ف ََص َل َل ب َذلك اَل َّز َما ُن َو طُم َع فی َبقَاء اَلد َّْولَيه َو
َج َر ْت َع َلى اَ ْذلأَل َها ا ُّ
9
ييت َم َطييام ُع اَ ْلأ َ ْعييدَاء» (الخطبيية  )444-443 :294ولييأ شييك ان
َیئ َس ْ
العييدل والأنصيياف يتطلييب التقييوى والييورع والأبتعيياد عيين هييوى اليينفس
وخاصيية بالنسييبة للحكييام والمييدراء حيييث يقييال« :النيياس علييی دیيين
ملوكهم» 2لأ ّن العدل حارس الحق (الخطبة .4)913 :944
الزهد والتقوى :بمعنى عدم التعلق بمظياهر اليدنيا الخادعية .يقيول
ياح
امييير المييؤمنين عليييه السييلام فييي الزاهييدينَ « :فييا َّن تَق ي َوی اللَّييه مف َتي ُ
َسدَادَ ،وذَخ َير ُة م َعادَ ،وعتق من ُک ِّل َم َل َکةَ ،ون ََجاة مين کُي ِّل َه َل َکية ،ب َهيا
ييييب» (الخطبييييية
ييييبَ ،و َي ُ
َي َ
نجيييييوا َ
الهيييييار ُبَ ،و َت َنيييييا ُل ال َّرغَائي ُ
يييينج ُل الطَّالي ُ
...«)241كَانُوا َق ْومياً م ْين اَ ْهيل الي ُّدن َْيا َو لَ ْي ُسيوا م ْين اَ ْهل َهياَ -ف َكيانُوا ف َيهيا
س من َْها َعملُوا ف َيها ب َما ُي ْبص ُرو َنَ -و َبا َد ُروا ف َيها َما َي ْح َذ ُرو َن»« ،
َك َم ْن لَ ْي َ
»(الخطبة .)241
العفو والتسامل وخاصة عند المقدرةَ « :وا ْكظم الْ َغ ْي َظَ ،و ْاحلُ ْم ع ْن َد
اصف َْل َم َع الد َّْولَةَ ،ت ُك ْين لَيكَ الْ َعاق َبي ُة»
َجاو ْز ع ْن َد ال َم ْقد َرةَ ،و ْ
الْغ ََضبَ ،وت َ
3
(الرسالة . )351 :41
الحقوق الفردية والأجتماعية :يعتبر علييه السيلام ا ّن اداء الحقيوق الفرديية
والأجتماعية من اهم حقوق الله تعالى« :ثُ َّم َج َعي َل ُسي ْب َحانَ ُه م ْين ُحقُوقيه ُحقُوقياً
ا ْف َت َر َض َها ل َيب ْعض النَّياس َع َليى َب ْعيض» (الخطبية  294و  444-443 :43و )71
فهو يعتبير ا ّن انتشيار العدالية وصيمود الحيق والرضيا العيام وتجليي السينة النبويية
والعييادات الحسيينة ميين نتييائج التقيييد بهييذا المبييدا (المصييدر نفسييه) ويقييول فييي
ُض ُسينَّ ًة َصيال َح ًة َعمي َل ب َهيا ُصيدُو ُر َهيذه
رسالة اليى ماليك الأشيترَ « :و َليأ تَي ْنق ْ
يت ب َهيا ا ْلألْفَي ُة َو َصي َل َح ْت َع َل ْی َهيا ال َّرع َّیي ُة َو َليأ ت ُْحيد َث َّن ُسينَّ ًة ت َُضي ُّر
ا ْلأ َّمة َو ْاج َت َم َع ْ
السي َنن ف ََی ُكييو َن ا ْليأ َ ْج ُر ل َمي ْين َسينَّ َها َو الْييو ْز ُر َع َل ْیييكَ ب َمييا
بشَ ي ْيیء مي ْين َماضييی ت ْلييكَ ُّ
نَقَضْ َت من َْهيا» (الرسيالة  )349 :54ويؤكيد علييه السيلام عليى الحيق والعدالية
5
بشكل دائم.
الأستقلال والحرية ،وتع ِّبر جملة« :لأ َت ُكن َعب َد غَیر َك لَقَد َج َع َليكَ
والييه قائليا ً َ «:و
اللَّ ُه ُح ّراً»(.الرسيالة  )319 :49ويوصيي علييه السيلام َ
س شَ ْيء باَ ْد َعى الَى ُح ْسن َظي ِّن َوال َراع ب َرع َّيتيه م ْين ا ْح َسيانه
ا ْع َل ْم اَنَّ ُه لَ ْي َ
کر ُهونَي ُه»
الَ ْيهمَ ،و تَخفیف َّ
جبارهم َع َليی اَمير َی َ
الض َرائب َع َلیهمَ ،و َعدَم ا َ
(الرسالة )349 :54
الفت ّوة ،والتي تيدل عليى سيمو اليروح والسيمات الأخلاقيية وليذلك
يؤكد علييه السيلام عليى العفيو والتسيامل ويقيول فيي رسيالة اليى ماليك
الأشييترَ ... « :وليأ َ َت ْني َد َم َّن َع َلييى َع ْفييوَ ،وليأ َ َتي ْب َج َح َّن ب ُعقُو َبيية» (الرسييالة
 )324 :54ولكن بشرط الأعتدال.
 -9راجع ایضا :الخطب  87و  13و  946والحكمة .347
 -2يقول عليه السلام «:فَ َل ْي َس ْت ت َْصلُ ُل ال َّرع َّي ُة الَّأ ب َصلَاح الْ ُو َلأة .»...
 -4راجع :الخطبة 991 :87؛ الحكمة 554 :347؛ الرسالة .332-334 :54
 -3راجع ایضاً:الرسالة  54و 324 :24و .478
 -5راجع :الخطبة  915 :947و الرسالة .325 :59
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فصلیتان علمیتان – ّ

التواضع و الخضوعُ :يلفت الأميام عليي علييه السيلام انتباهنيا اليى
قصييية الشييييطانَ « :ف َقيييا َل ُسييي ْب َحانَ ُه َو ُهييي َو الْ َعيييال ُم ب ُمضْ ييي َم َرات ال ُقلُيييوب،
يت
َو َم ْح ُجو َبات الْغ ُُيوب( :انِّي خَ الق َبشَ راً م ْن طيين * فَياذَا َسي َّو ْي ُت ُه َونَفَخْ ُ
ين * ف ََس َيج َد الْ َملا َئ َكي ُة كُلُّ ُهي ْم ا َْج َم ُعيو َن *
فيه م ْن ُروحي َف َق ُعوا لَ ُه َساجد َ
يب َع َل ْييه
ييس) ا ْع َت َر َضي ْت ُه الْ َحم َّييةُ ،فَيا ْف َتخَ َر َع َليى ا َد َم َبخَ ْلقيهَ ،و َت َع َّص َ
الأ َّ ا ْبل َ
ين ،الَّيذي َو َضي َع
ف الْ ُم ْسي َت ْكبر َ
ينَ ،و َسي َل ُ
لأ َ ْصلهَ .ف َع ُد ُّو الله ا َميا ُم الْ ُم َت َع ِّصيب َ
ياس التَّ َعي ُّززَ ،وخَ َلي َع
ياس الْ َع َصيب َّيةَ ،ونيا َز َع اللي َه ر َد َاء الْ َج ْبريَّيةَ ،وا َّد َر َع ل َب َ
ا ََس َ
ُّ
ف َصغ ََّر ُه اللي ُه ب َت َك ُّبيرهَ ،و َو َضي َع ُه ب َت َرفُّعيه ،ف ََج َع َلي ُه
ق َنا َع التَّ َذلل.اَلأ َ ت ََر ْو َن َك ْي َ
فييي ال ي ُّدن َْيا َم يد ُْحوراًَ ،واَ َع ي َّد لَ ي ُه فييي ال يأْخ َرة َسييعيراً؟!» (الخطبيية :912
 )204ويريييد ميين النيياس ان يييدركوا « :انَّ َمييا ت ْلييكَ الْ َحم َّي ي ُة َت ُكييو ُن فييي
الْ ُم ْسلم م ْن خَ َط َرات الشَّ ْي َطان َونَخَ واتهَ ،ونَ َزغَاته َونَ َفثَاته َ.وا ْع َتميدُوا َوضْ ي َع
يت اَ ْقيدَام ُك ْمَ ،وخَ ْلي َع التَّ َك ُّبير م ْين
التَّ َذلُّل َع َلى ُرؤُوس ُك ْمَ ،والْق ََاء التَّ َع ُّزز ت ََح ْ
يس َو ُج ُنوده،
اَ ْع َناق ُك ْمَ .واتَّخ ُذوا التَّ َو ُ
اض َع َم ْس َل َح ًة َب ْي َن ُك ْم َو َب ْي َن َعد ُِّوكُ ْم ا ْبل َ
فَا َّن لَ ُه م ْن كُ ِّل ا َّمة ُج ُنوداً واَ ْع َواناًَ ،و َرجلا ً َوفُ ْر َساناًَ ،ولأ َ َت ُكونُوا كالْ ُم َت َك ِّبر
َع َلى ا ْبن ا ِّمه م ْن َغ ْير َما َفضْ ل َج َع َل ُه اللي ُه فييه سي َوى َميا اَلْ َحقَيت الْ َع َظ َمي ُة
ب َن ْفسه م ْن َعد ََاوة الْ َح َسدَ ،و َقد ََحت الْ َحم َّيي ُة فيي َق ْلبيه م ْين نَيار الْغ ََضيب،
َونَ َفي َيخ الشَّ ي ْي َطا ُن فييي اَنْفييه مي ْين ريييل الْك ْبيير الَّييذي اَ ْعق ََبي ُه اللي ُه بييه النَّدَا َميةَ،
ين الَى َي ْوم الْق َيا َمة  ......فَاللي َه اللي َه فيي ك ْبير الْ َحم َّيية،
َواَلْ َز َم ُه اثَا َم الْقَاتل َ
َوفَخْ ر الْ َجاهل َّية! فَانَّ ُه َملا َق ُل الشَّ َنانَ ،و َم َناف ُخ الشَّ ْيطان ،اللاتي خَ َد َع ب َهيا
اليأ ْ َم َم الْ َماضي َييةَ ،والْ ُقي ُيرو َن الْخَ ال َييةََ ،حتّييى اَ ْع َن ُقييوا فييي َح َنييادس َج َهالَتييه،
مهيياوي َضييلاَلَتهُ ،ذلُل يا ً َعي ْين سي َيياقهُ ،سلُس ياً فييي ق َييياده ،اَ ْمييراً تَشَ ييا َب َهت
َو َ
الصييدُو ُر بييه»
ييوب فيييهَ ،و َت َتا َب َعييت الْقُييرو ُن َع َل ْيييهَ ،وك ْبييراً ت ََضييا َيقَت ُّ
الْ ُقلُ ُ
(الخطبة .)200 – 201 :912
الأخليياق وحسيين السييلوك :ان الأخليياق وحسيين السييلوك اسيياس
الوحدة والتضامن وهيي مين سيمات الحكمياء ،وليذلك فقيد اكّيد علييه
الموجهية اليى مسيؤولي حكومتيه عليى
السيلام فيي العدييد مين الرسيائل
ّ
هييذه السييمة الأخلاقييية وينصييل مالييك الأشييتر فييي رسييالة اليييه قائليا ً« :
يف بهي ْم  ..فَياَ ْعطه ْم
َوا َْشع ْر َق ْل َبكَ ال َّر ْح َم َة لل َّرع َّيةَ ،والْيي َم َح َّب َة لَ ُهي ْمَ ،واللُّ ْط َ
يين َع ْفييوه
يب اَ ْن ُي ْعط َيييكَ الل ي ُه م ْ
مي ْين َع ْفييو َك َو َص ي ْفحكَ مثْيي َل الَّييذي تُحي ُّ
َو َص ْفحه ( » ..الرسالة.)332-334 :54 ،
سعة الصدر والتحمل (الرسيالة 320 :54؛ الحكمية ،323: 976
 519و )559ويعتبرهييا عليييه السييلام ميين عوامييل الخييير (الحكميية :13
 )303لأنييه ميين خلييال زيييادة القييدرة الفكرييية لليافراد يتراجييع الغضييب
وسوء الخلق ولأ سيما الأنتقام (الرسيالة  )351 :41وليذلك يعتبير علييه
السلام ان الغضب ناجم عن ضيق الصدر وهو جيش كبيير مين جييوظ
الشيطان (الرسالة .)349 :71
الوفيياء بالعهييد :وهييو فضيييلة تحترمهييا جميييع شييعوب العييالم بيياي
مسلك ودين ،ولأ يراها عليه السلام من الواجبات الألهية فحسب ،بيل
يعتبيير الوفيياء بالعهييد امييراً ضييرورياً حتييى لييو كييان علييى حسيياب الحييياة،
وبالتالي يقولَ « :و ا ْن َع َقد َْت َب ْی َنكَ َو َب ْی َن َعد ُِّو َك ُع ْق َد ًة ا َْو اَلْ َب ْس َت ُه م ْنيكَ
ذ َّمي ًة ف َُحي ْ َع ْهيد ََك بالْ َو َفيياء َو ا ْر َع ذ َّم َتييكَ با ْلأ َ َمانَيية َو ا ْج َعي ْل نَ ْف َسييكَ ُجنَّي ًة

ياس اَشَ ي ُّد َع َل ْیييه
ُدو َن َمييا اَ ْع َط ْیي َ
س مي ْين َفي َيرائض اَللَّييه شَ ي ْيیء اَلنَّي ُ
يت فَانَّ ي ُه لَ ي ْی َ
ا ْجت َماعاً َم َع َت َف ُّرق اَ ْه َوائه ْم َو تَشَ تُّت ا َرائه ْم م ْين َت ْعظيیم اَلْ َوفَياء بيالْ ُع ُهود َو
ین ل َمييا ا ْسي َت ْو َبلُوا مي ْين
قَي ْد لَيز َم ذَلييكَ اَلْ ُمشْ يركُو َن فی َمييا َب ْیي َن ُه ْم ُدو َن اَلْ ُم ْسيلم َ
یس ي َّن ب َع ْهييد َك َو ل يأ َ َتخْ ييت َل َّن
َع َواقييب اَلْ َغ يدْر فَل يا َ َت ْغييد َر َّن بييذ َّمتكَ َو ل يأ َ تَخ َ
َع ُد َّو َك فَانَّ ُه لأ َ َی ْج َترئُ َع َلى اَللَّه الأ َّ َجاهل شَ قی َو َق ْد َج َع َل اَللَّ ُه َع ْهي َد ُه َو
ذ َّم َت ي ُه اَ ْمن ياً اَ ْف َضييا ُه َب ي ْی َن اَلْع َبيياد ب َر ْح َمتييه َو َحریم ياً َی ْس ي ُك ُنو َن الَييى َم َن َعتييه َو
یضو َن الَيى جي َواره فَليا َ ا ْدغَيا َل َو ليأ َ ُمدَالَ َسي َة َو ليأ َ خيدَا َع فیيه َو ليأ َ
َی ْس َتف ُ
ْ
ْ
َت ْعق ْد َع ْقداً ت َُج ِّو ُز فیه اَلع َلي َل َو ليأ َ تُ َعي ِّولَ َّن َع َليى لَ ْحين قَي ْول َب ْعي َد اَلتَّاكیيد َو
اَلتَّ ْوثقَة َو لأ َ َی ْد ُع َونَّكَ ضی ُق اَ ْمر لَز َمكَ فیه َع ْه ُد اَللَّه الَيى َط َليب انْف َسياخه
ب َغ ْیر اَلْ َح ِّق فَا َّن َص ْب َر َك َع َلى ضیق اَ ْمر َت ْر ُجو انْف َر َاجي ُه َو َفضْ ي َل َعاق َبتيه خَ ْیير
اف تَب َع َت ُه َو اَ ْن تُحی َ بكَ م َن اَللَّه فیه ط ْل َبة لأ َ ت َْسي َت ْقب ُل ف َیهيا
م ْن َغدْر تَخَ ُ
ُدن َْی َ
اك َو لأ َ اخ َر َتكَ » (الرسالة .)332 :54
الخير وفعل الخيرَ « :يا ُب َن َّي ْاج َع ْل نَ ْف َسكَ مي َزاناً فيميا َب ْي َنيكَ َو َبي ْي َن
َغ ْير َكَ ،فاَ ْحب ْب ل َغ ْير َك َما تُح ُّب ل َن ْفسكَ َ ،و ا ْك َر ْه لَي ُه َميا َت ْك َير ُه لَ َهياَ ،و ليأ َ
َت ْظل ْم َك َما لأ َ تُح ُّب اَ ْن ُت ْظ َل َمَ ،و ا َْحس ْن َك َما تُح ُّب اَ ْن ُي ْح َس َن الَ ْييكَ َ ،و
ل مي َين النَّيياس ب َمييا
ْاس ي َت ْقب ْل مي ْين نَ ْفسييكَ َمييا ت َْس ي َت ْقب ُح ُه مي ْين َغ ْييير َكَ ،و ا ْر َ
َت ْر َضا ُه لَ ُه ْم م ْن نَ ْفسكَ َ .و لأ َ َتقُي ْل َميا ليأ َ َت ْع َلي ُم َو ا ْن قَي َّل َميا َت ْع َلي ُمَ ،و ليأ َ
َت ُق ْل َما لأ َ تُح ُّب اَ ْن ُيقَا َل لَكَ » (الرسالة )417 :49
َلصي َدقَه
الأهتمام بالضعفاء والمساكينَ ....« :و ا َّن لَك فی َهذه ا َّ
كاء اَ ْه َل َم ْسك َنه َو ُضي َعف ََاء ذَوی فَاقَيه
نَصیباً َم ْف ُروضاً َو َح ّقاً َم ْعلُوماً َو شُ َر َ
َو انَّا ُم َوفُّوك َحقَّيك فَي َوفِّه ْم ُحقُيو َق ُه ْم َو اليأ َّ َت ْف َعي ْل فَانَّيك م ْين اَكثَير اَلنَّياس
خُ ُصوماً َی ْو َم اَلْق َیا َمه َو ُب ْؤ َسى ل َم ْن خَ ْص ُم ُه ع ْن َد اَللَّيه اَلْ ُفق ََير ُاء َو اَلْ َم َسياكی ُن
َلسيييبیل َو َمييين ا ْسييي َت َها َن
َلسيييائلُو َن َو اَلْ َمييي ْدفُو ُعو َن َو اَلْ َغيييار ُمو َن َو ا ْبييي ُن ا َّ
َو ا َّ
با ْلأ َ َمانَه َو َر َت َع فی اَلْخ َیانَه َو لَ ْم ُی َن ِّز ْه نَ ْف َس ُه َو دی َن ُه َعن َْها َفقَي ْد ا ََحي َّل ب َن ْفسيه
اَلي ُّذ َّل َو اَلْخي ْز َی فييی اَلي ُّدن َْیا َو ُهي َو فييی اَ ْلييأخ َره اَ َذ ُّل َو اَخْ ي َزى( ».الرسييالة
)402 :24
الزهد :بمعنى الأبتعاد عن الكماليات وتجنب الأشياء الدنيوية التي
يعتبرها الأميام عليي علييه السيلام مفتاحياً للمصياعب والمشياكل ،ومين
ناحية اخرى ،فان الأعتماد على الحياة الدنيا بمقدار الحاجة هو مصدر
للراحيية (الحكميية  .)531 :479يقييول عليييه السييلامَ « :وا ْع َل ُمييوا ع َبييا َد
ين َذ َه ُبوا ب َعاجل ال ُّدن َْيا َواجل الأْخ َرةَ ،فشَ ا َركُوا اَ ْهي َل الي ُّدن َْيا
الله ،اَ َّن الْ ُمتَّق َ
في ُدن َْيا ُه ْمَ ،ولَ ْم ُيشَ اركُهم اَ ْه ُل ال ُّدن َْيا في اخ َرته ْم; َس َك ُنوا الي ُّدن َْيا َباَ ْف َضيل
َما ُسك َن ْتَ ،واَ َكلُو َها باَ ْف َضل َما اك َل ْت ،ف ََح ُظوا م َن الي ُّدن َْيا ب َميا َحظ َيي بيه
الْ ُمت َْرفُييونَ(َ ،)4واَخَ ي ُذوا من َْهييا َمييا اَخَ ي َذ ُه الْ َج َبيياب َر ُة الْ ُم َت َك ِّبي ُيرونَ ،ثُي َّم انْ َق َل ُبييوا
َعن َْها بال َّزاد الْ ُم َبلِّ َ ،والْ َمت َْجر ال َّرابل ،ا ََصا ُبوا لَ َّذ َة ُز ْهد الي ُّدن َْيا فيي ُدن َْييا ُه ْم،
ُص
َوت ََي َّق ُنوا اَنَّ ُه ْم ج َيرا ُن الله غَداً في اخ َرته ْم ،لأ َ ت َُر ُّد لَ ُه ْم َد ْعي َوةَ ،وليأ َ َيي ْنق ُ
لَ ُه ْم نَصيب م ْن لَ َّذة» (الرسالة  )474 :27ويعتبير علييه السيلام ا َّن زهيد
الحكام يكمن في التياخي والتضيامن ميع الفقيراء (الخطبية)423 :211
يت اَنَّييكَ
ويلييوم عثمييان بيين حنیييف محييافظ البصييرة قائل يا ً لييه « َو َمييا َظ َن ْني ُ
يب الييى َط َعييام َق ي ْومَ ،عييائلُ ُه ْم (محتيياجهم) َم ْج ُفييوَ ،وغَن ي ُّي ُه ْم َم ي ْد ُعو.
تُجيي ُ
فَانْ ُظ ْر الَى َما َت ْقض ُم ُه(الماكل) م ْن ه َذا الْ َم ْق َضمَ ،ف َما ْاش َت َب َه َع َل ْيكَ ع ْل ُمي ُه

دراسة اضرار الأخلاق الأجتماعية للمتدينين وحلولها من وجهة نظر نهج البلاغة وطرق علاجها

يت بطيييب َوجوهييه َف َن ي ْل م ْني ُه ».ونظييراً للاقتييداء بحييياة
فَالْف ْظي ُهَ ،و َمييا اَ ْي َق َني َ
الأشخاص الذين يلعبون دور الهيدى والأرشياد ،يقيول علييه السيلام« :
ييء ب ُنييور ع ْلمييه.اَلأ َ َوا َّن
ليأ َ َوا َّن ل ُك ي ِّل َمييا ُموم ا َمام ياًَ ،ي ْق َتييدي بييهَ ،و َي ْس َتضي ُ
ا َما َم ُك ْم قَد ا ْك َتفَى م ْن ُدن َْيا ُه بط ْم َر ْيهَ ،وم ْن طُ ْعمه ب ُق ْر َص ْيه .اَلأ َ َوانَّ ُكي ْم ليأ َ
َت ْقد ُرو َن َع َلى ذلكَ َ ،ولك ْن اَعي ُنوني ب َو َرع َو ْاجت َهادَ ،وعفَّة َو َسدَادَ .ف َوالليه
ْت
َما َك َن ْز ُت م ْن ُدن َْياكُ ْم ت ْبراًَ ،ولأ َ ادَّخَ ْر ُت م ْين َغ َنائم َهيا َو ْفيراًَ ،وليأ َ اَ ْعي َدد ُ
ل َبالي َث ْوبي ط ْمراً» (الرسالة .)394 :35
الأمييان وحفييظ الأسييرار :يعتقييد عليييه السييلام ان الأمانيية اسيياس
الأسيييلام (غيييرر الحکيييم  )474كميييا يوصيييي ع ّماليييه بتجنيييب الخيانييية
ومحاربتها (الرسالة  )345 :54معتبراً ا َّن خيانية الأمية هيي اكبير انيواع
الخيانة( .الرسالة  )402: 24ويقول لمالك الأشتر في هذا الشانَ « :و
لْ َی ُك ْن اَ ْب َع َد َرع َّیتكَ م ْنكَ َو ا َْش َناَ ُه ْم ع ْند ََك اَ ْط َل ُب ُه ْم ل َم َعایب اَلنَّاس فَا َّن فيی
َياب َع ْنيكَ من َْهيا
اَلنَّاس ُع ُیوباً اَلْ َوالی ا ََح ُّق َم ْن َسي َت َر َها فَليا َ َت ْكشي َف َّن َع َّميا غ َ
َياب َع ْنيكَ ف َْاسي ُتر
فَانَّ َما َع َل ْیكَ َت ْطه ُیر َما َظ َه َر لَكَ َو اَللَّ ُه َی ْح ُك ُم َع َلى َما غ َ
اَلْ َع ْو َر َة َما ا ْس َت َط ْع َت َی ْس ُتر اَللَّ ُه م ْنكَ َما تُح ُّب َست َْر ُه م ْن َرع َّیتيكَ » (الرسيالة
.)321 :54
واخيراً يمكننا الأشيارة اليى العواميل التيي تيؤدي اليى صيمود اليدين
والدنيا من وجهة نظر الأميام عليي (ع)َ « :ييا َجياب ُر قي َوا ُم اليدِّين َوالي ُّدن َْيا
ف اَ ْن َيي َت َعلَّ َم َو َجي َواد َلييأ
باَ ْر َب َعيية َعييالم ُم ْسي َت ْعمل ع ْل َمي ُه َو َجاهييل َلييأ َي ْسي َتنْك ُ
َي ْبخَ ي ُل ب َم ْع ُروفييه َوفَقييير َلييأ َيبي ي ُع اخ َر َت ي ُه ب ي ُدن َْيا ُه َفيياذَا َض ي َّي َع الْ َعييال ُم ع ْل َم ي ُه
يير اخ َرتَي ُه
ْاس َت ْن َك َ
ف الْ َجاه ُل اَ ْن َي َت َعلَّ َم َواذَا َبخي َل الْغَن ُّيي ب َم ْع ُروفيه َبيا َع الْفَق ُ
ب ُدن َْيا ُه َيا َجاب ُر َم ْن َكث َُر ْت ن َع ُم اللَّه َع َل ْييه َكث َُير ْت َحي َوائ ُج النَّياس الَ ْييه َف َم ْين
قَا َم للَّه ف َيها ب َما َيج ُب ف َيها َع َّر َض َها للد ََّوام َوالْ َبقَاء َو َم ْن لَ ْم َيقُي ْم ف َيهيا ب َميا
َيج ُب َع َّر َض َها لل َّز َوال َوالْ َف َناء» (الحكمة .)531 :479
الأمرال الأخلاقية الأجتماعية
بسييبب كثييرة الييأمرال التييي تع ي ّرف علیهييا الأمييام علييي عليييه السييلام
والمصدر المشترك لهيا ميع المبيادئ الأخلاقيية السيائدة فيي المجتميع،
فقييد تجنّبنييا تكرارهييا ،واكتفينييا بالأشييارة الييى عنييوان المصييدر ميين اجيل
الدراسة.
ا َّن الجهييل بييالحقوق كغيييره ميين انييواع القسييوة والظلييم ،نيياجم ميين
عدم معرفة حقوق الأخرين وعدم الألتزام بها وقد اكد عليه السيلام فيي
معظييم رسييائله الييى ولأتييه عليهييا ويؤ ِّک ي ُد ا ّن الأسييتبداد والفوضييى وعييدم
الييأحترام والصييراع وهييوى اليينفس والمصييلحة الذاتييية وانتشييار الييأمرال
والأزمات الفكرية والأخلاقية والأجتماعية،من الأثار المدمرة له.4
كبر الحمية والتكبير :وهميا مين عواميل الهلياك والظليم( .الخطبية
974 :994؛الحكميية  )511 :961،969لييأ َّن كبيير الحمييية فييي قلييب
 -4راجع :الخطبه 444 :296؛ الرسالة 481 ،312 -342 :25 ،49 ،54؛ الحکمة
.545 :433
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المسييلم ميين افييات الشيييطان (الخطبيية  )204 :912وكييذلك التفيياخر
(الرسالة 333 :54؛الخطبة )205 :912فهو سبب فساد القليب وزوال
النعم (الرسالة  320 :54و )332ويعتبر عليه السيلام هيذه الخصيلة مين
اسخف خصيال الوليأةَ «:وا َّن م ْين ا َْسيخَ ف َحاليأَت الْ ُوليأَة عنْي َد َصيالل
وضييي َع اَ ْمي ُيير ُه ْم َع َليييى الْك ْبييير»
ييب الْفَخْ يييرَ ،و ُي َ
النَّييياس ،اَ ْن ُي َظييي َّن بهييي ْم ُحي ُّ
(الخطبة.)443 :294
ويوصي سفيره قائلا ً « َوايَّ َ
اب ب َن ْفسكَ َوالثِّ َق َة ب َما ُي ْعج ُبكَ
اك َوا ْلأ ْع َج َ
من َْها َو ُح َّب ا ْلأ ْط َراء فَا َّن ذَلكَ م ْن ا َْوثَق ف َُرص الشَّ ْي َطان في نَ ْفسه ل َي ْم َحي َق
ين َوا َّي َ
اك َوالْ َم َّن َع َلى َرع َّيتيكَ با ْح َسيانكَ اَو
َما َي ُكو ُن م ْن ا ْح َسان الْ ُم ْحسن َ
ال َّت َز ُّي َد في َما كَا َن م ْن ف ْعلكَ ا َْو اَ ْن تَع َد ُه ْم َف ُتتْب َع َم ْوعد ََك بخُ ْلفكَ فَا َّن الْ َم َّن
يت عنْي َد
يب الْ َم ْق َ
ُي ْبط ُل ا ْلأ ْح َسا َن َوالتَّ َزيُّ َد َي ْذ َه ُب ب ُنور الْ َح ِّق َوالْخُ ْل َ
ف ُيوج ُ
اللَّه َوالنَّاس قَا َل اللَّ ُه َت َعالَى ك َُب َر َم ْقتاً عنْي َد اللَّيه اَ ْن َتقُولُيوا ميا ليأ َت ْف َعلُيو َن»
(الرسالة )334،320 -333 :54
يييييرى الأمييييام (ع) ان هييييذا العامييييل ميييين اهييييم عوامييييل انحطيييياط
المجتمعات «:اَ َلأ و َق ْد اَ ْم َع ْن ُت ْم في الْ َبغْيي واَ ْف َسي ْد ُت ْم فيي ا ْليأ َ ْرل ُم َصيا َر َح ًة للَّيه
اصي َيبة و ُم َبييا َر َز ًة ل ْل ُم يؤْمن َين بالْ ُم َحا َر َبيية فَاللَّ ي َه اللَّ ي َه فييي ك ْبيير الْ َحم َّييية وفَخْ يير
بالْ ُم َن َ
الْ َجاهل َّية فَانَّ ُه َملَاق ُل الشَّ َن َئان و َم َناف ُخ الشَّ ْي َطان الَّتي خَ ي َد َع ب َهيا ا ْليأ َم َم الْ َماض َيي َة
والْق ُُرو َن الْخَ ال َي َة َحتَّى اَ ْع َنقُوا في َح َنيادس َج َهالَتيه و َم َهياوي َضيلَالَته ُذلُلًيا َع ْين
وب فييه و َت َتا َب َعيت الْق ُُيرو ُن َع َل ْييه وك ْبيراً
س َياقه ُسلُساً في ق َياده اَ ْمراً تَشَ ا َب َهت الْ ُقلُ ُ
الصدُو ُر به .اَ َلأ فَالْ َح َذ َر الْ َح َذ َر م ْن َطا َعة َسا َدات ُك ْم وك َُب َرائ ُك ْم الَّيذ َين
ت ََضا َيقَت ُّ
ْ
ْ
احيدُوا
وج َ
َت َك َّب ُروا َع ْن َح َسبه ْم وت ََرفَّ ُعوا َف ْوقَ ن ََسبه ْم واَل َق ُوا ال َهجي َن َة َع َليى َر ِّبهي ْم َ
اللَّ َه َع َليى َميا َصي َن َع بهي ْم ُم َكيا َب َر ًة لق ََضيائه و ُمغَالَ َبي ًة لأ َلأئيه فَيانَّ ُه ْم َق َواعي ُد ا ََسياس
وف ا ْعتي َزاء الْ َجاهل َّيية ،فَياتَّقُوا اللَّي َه
وس ُيي ُ
[ا َساس] الْ َع َصب َّية و َد َعائ ُم اَ ْركَان الْف ْت َنية ُ
و َلييأ َت ُكونُييوا لن َعمييه َع َلي ْي ُك ْم اَضْ يدَاداً و َلييأ لفَضْ ييله ع ْني َدكُ ْم ُح َّسيياداً و َلييأ تُطي ُعييوا
ييحت ُك ْم َم َر َضييي ُه ْم
يياء الَّيييذ َين شَ ييير ْب ُت ْم ب َصييي ْفوكُ ْم َكييي َد َر ُه ْم وخَ َل ْطييي ُت ْم بصي َّ
ا ْلأَدْع َيي َ
َياس الْ ُعقُيوق
اس] الْف ُُسوق وا َْحل ُ
اس [ا َس ُ
واَدْخَ ْل ُت ْم في َح ِّق ُك ْم َباط َل ُه ْم و ُه ْم ا ََس ُ
وجنْداً به ْم َي ُصيو ُل َع َليى النَّياس وت ََراج َمي ًة َينْطي ُق
يس َم َطا َيا َضلَال ُ
اتَّخَ َذ ُه ْم ا ْبل ُ
َع َلييى اَلْسي َنته ْم ْاسييت َراقاً ل ُع ُقييول ُك ْم و ُدخُو ًلييأ فييي ُع ُيييون ُك ْم ونَ ْفث ياً فييي ا َْس ي َماع ُك ْم
ف ََج َع َل ُك ْم َم ْر َمى نَ ْبله و َم ْوط َئ َقدَمه و َماْخَ َذ َيده( ».الخطبة )201 :912
ويعتبيير عليييه السييلام ا َّن التكييابر ميين افييات الشيييطان حيييث يقييولَ «:ف َلييو
اصية اَنْب َيائيه وا َْول َيائيه،
خَّص فييه لخَ َّ
خَّص اللَّ ُه في الْك ْبير لأ َ َحيد م ْين ع َبياده لَ َير َ
َر َ
اض ي َع َفاَلْ َص يقُوا با ْل يأ َ ْرل
ولَكنَّ ي ُه ُس ي ْب َحانَ ُه َك ي َّر َه الَ ي ْيه ُم التَّ َكييا ُب َر و َرضي َيي لَ ُه ي ُم التَّ َو ُ
َضيوا ا َْجن َحي َت ُه ْم ل ْل ُميؤْمن َين وكَيانُوا
خُ دُو َد ُه ْم و َعف َُّروا في ال ُّت َيراب ُو ُجيو َه ُه ْم وخَ ف ُ
َق ْوماً ُم ْس َتضْ َعف َين قَد اخْ َت َب َر ُه ُم اللَّ ُه بالْ َمخْ َم َصة وا ْب َتلَيا ُه ْم بالْ َم ْج َهيدَة وا ْم َت َحي َن ُه ْم
بالْ َمخَ يياوف و َمخَ َض ي ُه ْم [ َم َّح َص ي ُه ْم] بالْ َم َكيياره َف َلييا َت ْع َتبي ُيروا [ال ِّر َضييا] ال ِّر َضييى
والسييخْ َ بالْ َمييال والْ َولَييد َج ْه ًلييا ب َم َواقييع الْف ْت َنيية والأخْ ت َبييار فييي َم ْوضييع الْغ َنييى
ُّ
والأ ْقتدَار [الأ ْق َتار]َ ،ف َق ْد قَا َل ُس ْب َحانَ ُه و َت َعالَى «اَ َي ْح َس ُبو َن اَنَّميا نُمي ُّد ُه ْم بيه مي ْن
ياء
مال و َبن َ
يين نُسيار ُع لَ ُهي ْم فيي الْخَ ْييرات َبي ْل ليأ َيشْ ي ُع ُرو َن  ..ولَوكَانَيت ا ْلأَنْب َي ُ
َ
ْ
َ
اَ ْه َل قُ َّوة َلأ ت َُرا ُم وع َّزة ليأ ت َُضيا ُم و ُمليك تُ َمي ُّد ن َْحي َو ُه اَ ْع َنيا ُق ال ِّر َجيال وتُشَ ي ُّد ال ْييه
ُع َق ُد ال ِّر َحال لَ َكا َن ذَلكَ اَ ْه َو َن َع َلى الْخَ ْلق في الأ ْعت َبار واَ ْب َع َد لَ ُهي ْم [م َين] فيي

96

تخصصیتان .دراسات حدیثة في نهج البلاغة .السنة الأولی ،العدد الثاني ،ربیع و صیف ( 9341المتوالي)2
فصلیتان علمیتان – ّ

يات
أسييت ْك َبار و َلييأ َم ُنوا َعي ْين َر ْه َبيية َقيياه َرة لَ ُه ي ْم اَو َر ْغ َبيية َمائ َليية بهي ْم َف َكانَييت ال ِّن َّيي ُ
ال ْ
ات ُم ْق َت َس ي َمةً ،ولَك ي َّن اللَّ ي َه ُس ي ْب َحانَ ُه اَ َرا َد اَ ْن َي ُك يو َن الأت َِّبييا ُع
ُمشْ ي َت َر َك ًة والْ َح َس ي َن ُ
أست ْس يلَا ُم
أسييت َكانَ ُة ل يأ َ ْمره وال ْ
ل ُر ُسييله والتَّ ْصييدي ُق ب ُك ُتبييه والْخُ شُ ييو ُع ل َو ْجهييه وال ْ
اص ًة َلأ تَشُ و ُب َها [ َيشُ يو ُب َها] م ْين َغ ْير َهيا شَ يائ َبة وكُلَّ َميا كَانَيت
ل َطا َعته ا ُموراً لَ ُه خَ َّ
الْ َب ْل ي َوى والأخْ ت َبييا ُر اَ ْع َظ ي َم كَانَييت الْ َمثُو َبيي ُة والْ َج ي َز ُاء ا َْجيي َز َل» (الخطبيية :912
)211
7
الظلم( :الخطبية  )900 :949وهيو اخطير ظياهرة تهيدِّد سيلامة
المجتميييع ،لأنيييه ييييؤدي اليييى زوال العطيييف و ُيع َت َبييير مييين اهييي ّم عواميييل
َيت
ف اَلْي َوالی ب َرع َّیتيه اخْ َت َلف ْ
الأنحطاط « :اذَا َغ َل َبت اَل َّرع َّی ُه َوال َی َها اَوا َْج َح َ
َيت
ُه َنال َ اَلْ َکل َم ُه و َظ َه َر ْت َم َعال ُم اَلْ َج ْور و َکث َُير اَ ْلأ ْدغَيا ُل فيی اَليدِّین وتُرک ْ
َلس َنن َف ُعم َل بالْ َه َوى و ُع ِّط َلت اَ ْلأ َ ْح َکا ُم و َکث َُر ْت ع َل ُل اَلنُّفُيوس فَليا َ
َم َح ُّ
اج ا ُّ
ْ
ِّ
َ
َ
ش ل َعظیم َح ٍّق ُعط َل ولأ ل َعظیم َباطيل فُعي َل َف ُه َنالي َ تَيذ ُّل اَليأ ْب َرا ُر
ُی ْس َت ْو َح ُ
يات اَللَّيه ُسي ْب َحانَ ُه عنْي َد اَلْع َبياد » (الخطبية :294
وتَع ُّز اَ ْلأ َ ْش َرا ُر و َت ْع ُظ ُم تَب َع ُ
 )444 -443وبعد تقسيمه للظلم الى ظلم قابل للعفو وغيير قابيل للعفيو
يعتبيير عليييه السييلام ا َّن ظلييم النيياس لييأ عفييو لييه (الرسييالة )312 :49
َّس ا َّمية ليأ َ
ويقولَ «:سم ْع ُت َر ُسو َل اَللَّه ص َیقُو ُل فی َغ ْیر َم ْوطن لَ ْن تُ َقد َ
لضعیف ف َیها َح ُّق ُه م َن اَلْقَو ِّی َغ ْی َر ُم َت َت ْعتع » (الرسالة )341 :54
ُیؤْخَ ُذ ل َّ
التعلق بالدنيا والأغترار بها( :الخطبية 997 :86؛ الحكمية :914
386؛ الرسيييييالة 332 :54؛ الرسيييييالة315 : 49و  0)311-312وهيييييو
مقترن بالخداع ويقيول علييه السيلام فيي وصيف ذوي هيذه الرذيلية «:
ا َّي َ
اك اَ ْن َت ْغ َت َّر ب َما ت ََرى م ْن اخْ لا َد اَ ْهل ال ُّدن َْيا الَ ْي َها ،و َت َكالُبه ْم َع َل ْي َهاَ ،فقَي ْد
َت لَكَ َع ْين َم َسياو َيها ،فَانَّ َميا
نَ َّباَ َك اللَّ ُه َعن َْها ،ونَ َع ْت لَكَ نَ ْف َس َها ،و َت َكشَّ ف ْ
اَ ْهلُ َهييا كليا َب َعاو َييية ،وسي َيباع َضييار َية َيهي ُّر َب ْع ُضي َيها َع َلييى َب ْعييض ،و َياْكُي ُل
َعزي ُز َها ذَلي َل َها و َي ْق َه ُر كَب ُير َها َصيغ َير َها .نَ َعيم ُم َع َّق َلية ،واخْ َيرى ُم ْه َم َلية ،قَي ْد
س لَ َهيا
ا ََضلَّ ْت ُعقُولَ َها ،و َركَب ْت َم ْج ُهولَ َهاُ .س ُر ُ
وح َعا َهية بي َواد َو ْعيث ،لَي ْي َ
َراع ُيقي ُم َهييا ول يأ َ ُمسيييم ُيسييي ُم َهاَ .س ي َل َك ْت به ي ُم ال ي ُّدن َْيا َطري ي َق الْ َع َمييى،
واَخَ ي َذ ْت باَ ْب َصيياره ْم َعي ْين َم َنييار الْ ُهيدَىَ ،ف َتييا ُهوا فييي َح ْي َرت َهييا ،وغَرقُييوا فييي
يت به ي ْم ولَع ُبييوا ب َهييا ،ون َُسييوا َمييا َو َر َاء َهييا»
ن ْع َمت َهييا ،واتَّخَ ي ُذو َها َربّ ياًَ ،ف َل َعبي ْ
(الرسالة 313 :49و )311-319وذل  « :فَا َّن ال ُّدن َْيا َرنق َمشْ َير ُب َها َردغ
وضي ْوء افيل وظيل َزائيل
َمشْ َر ُع َها ُيون ُق َم ْن َظ ُر َها و ُيوب ُق َمخْ َب ُر َها غ ُُرور َحائيل َ
يت باَ ْر ُجل َهييا
يس نَاف ُر َهييا وا ْط َم ياَ َّن نَاك ُر َهييا َق َم َصي ْ
وس ي َناد َمائييل َح َّتييى اذَا اَني َ
و َق َن َص ْت باَ ْح ُبل َها واَ ْق َصد َْت باَ ْس ُهم َها واَ ْع َلقَت الْ َم ْر َء ا َْو َهياقَ الْ َمن َّيية قَائي َد ًة
لَ ُه الَى َضنْك الْ َمضْ َجع َوو ْحشَ ة الْ َم ْرجع و ُم َعا َي َنة الْ َم َح ِّل وثَي َواب الْ َع َميل.
الس ي َلف َلييأ تُ ْقل ي ُع الْ َمن َّي ي ُة اخْ ت َرام ياً و َلييأ َي ْر َعييوي
و َك ي َذلكَ الْخَ َلي ُ
يف ب َع ْقييب َّ
وصي ُّيور
الْ َباقُو َن ْاجت َراماً َي ْح َت ُذو َن مثَا ًلأ و َي ْم ُضو َن اَ ْر َسا ًلأ الَى غَا َيية الأنْت َهياء َ
الْ َف َناء» (الخطبة .)910 :04
 -7راجع :الخطب  243 :943و 231 :973و255 :976والرسالة 334 -54:333
و.341
 -0راجع :الخطب  4،42،43،32،35،82،11،914،911،999،994وغیرها.

الخيانيييية( :الرسييييالة  466 ،332،312،482-333 :54،49،24،5؛
الحكميية  )531 :479يعتبيير عليييه السييلام ا َّن الخيانيية ميين عوامييل الييأمرال
الأجتماعيية (الرسييالة  )402 :24لأنهييا تييؤدي الييى سييلب حقييوق الييأخرين،
ويؤكيد كثييراً فيي رسيائله اليى الولييأة عليى محاربية الخيانية والخونية (الرسييالة
 )341 :54والييذين لييأ مصييير لهييم سييوى الفضيييحة( .الرسييالة )402 :24
ويلفت نظرنا الى ا َّن البعض لأ يتمتعون باهلية النصيحة ومع ذليك ينصيحون
الناس ويخونونهم (الرسالة .)312 :49
الغضب( :الحكمة 594 :255؛ الرسالة  333 :49و )320يرى علييه
السييلام ان المجتمييع الييذي يسييوده الغضييب ليين يييرى السييعادة ويجييب ان
يقيتص منيه (الخطبية  )255 :974ويعتبير ا ّن الغضيب مين مصياديق محاربية
الليه (الرسييالة  )331 :54وييرى ان الغضييب نياجم عيين ضيعف قي ّوة الييأرادة
(وتحریك شیطان) (الرسالة .)345 :74
الفقييير( :الحكمييية  )549 :491وهيييو ييييؤدي اليييى نقصيييان اليييدين
واضطراب العقيل .يقيول علييه السيلام فيي رسيالة اليى والييهَ « :وانَّ َميا ُيي ْؤتَى
اب ا ْلأ َ ْرل م ْن ا ْع َواز اَ ْهل َها َوانَّ َما ُي ْعيو ُز اَ ْهلُ َهيا لأ ْش َيراف اَنْفُيس الْ ُو َليأة َع َليى
خَ َر ُ
الْ َج ْمع َو ُسوء َظ ِّنه ْم بالْ َبقَاء َوقلَّة انْتفَاعه ْم بالْع َبر» (الرسالة )347 :54
التملّييق :ويحييذر عليييه السييلام واليييه ميين اثييار هييذه الرزيليية علييى
الصيدْق ثُي َّم ُرضْ ي ُه ْم َع َليى اَلَّيأ
المجتمع ويقولَ « :والْ َص ْق باَ ْهيل الْي َو َرع َو ِّ
وك َو َلأ َي ْب َج ُح َ
ُي ْط ُر َ
وك ب َباطيل لَي ْم َت ْف َع ْلي ُه فَيا َّن َكث َْير َة ا ْليأ ْط َراء ت ُْحيد ُث ال َّز ْهي َو
َوتُدْني م َين الْعي َّزة َو َليأ َي ُكيونَ َّن الْ ُم ْحسي ُن َوالْ ُمسيي ُء عنْيد ََك ب َمنْزلَية َسي َواء»
(الرسييالة  )341 :54ويقييولَ «:و َلييأ َت ْع َج َلييي َّن الَييى ت َْصييديق َسيياع َفيييا َّن
ين» (الرسيالة  )321 :54ويقيول فيي
الساع َي غَياظ َوا ْن تَشَ ي َّب َه بالنَّاصيح َ
َّ
خطبة اخرىَ « :وا َّن م ْن ا َْسخَ ف َحا َليأت الْ ُو َليأة عنْي َد َصيالل النَّياس اَ ْن
يت اَ ْن َي ُكيو َن
ُي َظ َّن به ْم ُح ُّب الْفَخْ ر َو ُي َ
وض َع اَ ْم ُر ُه ْم َع َلى الْك ْبير َوقَي ْد كَر ْه ُ
يت ب َح ْميد اللَّيه
َجا َل في َظ ِّن ُك ْم اَنِّيي احي ُّب ا ْليأ ْط َر َاء َو ْاسيت َما َع الثَّ َنياء َولَ ْس ُ
َك َذلكَ َولَ ْو كُن ُْت اح ُّب اَ ْن ُيقَا َل ذَلكَ لَ َت َر ْك ُت ُه انْح َطاطياً للَّيه ُسي ْب َحانَ ُه َع ْين
ياء
ياس الثَّ َن َ
َت َن ُاول َما ُه َو ا ََح ُّق به م َن الْ َع َظ َمية َوالْك ْبر َيياء َو ُر َّب َميا ْاسي َت ْح َلى النَّ ُ
َب ْع َد الْ َبلَاء َفلَا تُ ْث ُنوا َع َل َّي ب َجميل َث َناء لأخْ َراجي نَ ْفسيي الَيى اللَّيه ُسي ْب َحانَ ُه
ض َليأ ُبي َّد م ْين
َوالَ ْي ُك ْم م َين التَّق َّيية فيي ُحقُيوق لَي ْم اَ ْف ُير ْغ م ْين اَ َدائ َهيا َوف ََيرائ َ
ا ْم َضييائ َها َف َلييا تُ َكلِّ ُمييوني ب َمييا تُ َكلَّي ُم بييه الْ َج َبيياب َر ُة َو َلييأ َت َت َح َّف ُظييوا م ِّنييي ب َمييا
ُيي َت َحف َُّظ بييه ع ْني َد اَ ْهييل الْ َبيياد َرة َو َلييأ تُخَ ييال ُطوني بالْ ُم َصييانَ َعة َو َلييأ َت ُظنُّييوا بييي
ياس ا ْع َظيام ل َن ْفسيي فَانَّي ُه َمين ْاسي َت ْث َق َل
ْاست ْثقَا ًلأ في َحي ٍّق قيي َل ليي َو َليأ الْت َم َ
ل َع َل ْيه كَا َن الْ َع َمي ُل به َميا اَ ْثقَي َل َع َل ْييه
الْ َح َّق اَ ْن ُيقَا َل لَ ُه اَو الْ َع ْد َل اَ ْن ُي ْع َر َ
َفلَا َت ُكفُّوا َع ْن َمقَالَة ب َح ٍّق ا َْو َمشُ و َرة ب َعدْل فَانِّي لَ ْس ُت فيي نَ ْفسيي بفَي ْوق
اَ ْن اخْ ط َئ َو َلأ ا َم ُن ذَلكَ م ْن ف ْعلي الَّأ اَ ْن َي ْكف َيي اللَّي ُه م ْين نَ ْفسيي َميا ُهي َو
اَ ْم َلكُ به م ِّني فَانَّ َما اَنَا َواَنْي ُت ْم َعبييد َم ْملُوكُيو َن ل َير ٍّب َليأ َر َّب َغ ْي ُير ُه َي ْمليكُ
منَّا َما َلأ نَ ْملكُ م ْن اَنْفُس َنا َواَخْ َر َج َنيا م َّميا كُنَّيا فييه الَيى َميا َصي َل ْح َنا َع َل ْييه
الضيلَالَة بالْ ُهيدَى َواَ ْع َطانَييا الْ َبصي َيير َة َب ْعي َد الْ َع َمييى » (الخطبيية
َفاَ ْبي َدلَ َنا َب ْعي َد َّ
.)445 -444 :294

دراسة اضرار الأخلاق الأجتماعية للمتدينين وحلولها من وجهة نظر نهج البلاغة وطرق علاجها

سوء الظن :1ولأ سيما اذا ذهب بماء وجه احد عباد الله (الخطبية
 .)254 :974يييرى عليييه السييلام ا َّن سييوء الظيين لييأ يييذهب بالأيمييان
فحسب بل يقضي على السلام والصفاء (غرر الحکم .)220
فقييدان الفضييائل الدينييية والأخلاقييية والتسيياهل فييي اداء الواجبييات:
(الخطبة  215-213 :937و )259 :974وبتعبيير اخير ،سييادة المعيايير غيير
الييييديني وغييييير الأخلاقييييية (الخطبيييية )453،452،244،241،221 :954
والتهرب من الدين (الحكمة .)307 :914
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الغفلييية والضيييلال( :الخطبييية )294 :954؛ التزویييير والكيييذب ؛
وضیق الصدر والنظير مين عواميل التخليف ،فهيي تقلِّيل السيعة الفكريية
وبسييبب الضييغوطات النفسييية علييى الفييرد والمجتمييع ،فهييي تعييود باثييار
ميد ِّمرة ناجمية عيين السيلوكيات العجوليية والقيرارات الناجميية عين الجبيير
الفييردي والأجتمييياعي99؛ التهييرب مييين القييانون92؛ اليييأفراط والتفيييري
النيياجم عيين الييأنحراف عيين الحييق (الخطبيية 50 :94؛ الرسييالة :49
)313؛ الحييرص والتكييابر والغييرور الييذي يخييالف الأسييتقامة ويعتبيير ميين
افييات العقييل (الرسييالة 417 :49؛ الحكميية  )531 :479يقييول عليييه
السلام لمالك الأشترَ «:و َلأ تُدْخ َل َّن في َمشُ و َرتكَ َبخيلًا َي ْعد ُل بيكَ َعين
الْفَضْ ل َو َيعد َُك الْ َف ْق َر َو َلأ َج َباناً ُيضْ عفُكَ َعن ا ْلأ ُمور َو َلأ َحريصاً ُي َز ِّي ُن لَكَ
يوء
ص غ ََرائي ُز شَ يتَّى َي ْج َم ُع َهيا ُسي ُ
الشَّ َير َه بيالْ َج ْور فَيا َّن الْ ُبخْ ي َل َوالْ ُجي ْب َن َوالْحي ْر َ
الظَّ ِّن باللَّه » (الرسالة .)341 :54
الجهل والتقليد الأعمى :کميا يقيول (ع) « :الَيى اللَّيه ا َْشي ُكو م ْين َم ْعشَ ير
س فيه ْم س ْل َعة اَ ْب َو ُر م َين الْك َتياب اذَا تُل َيي َحي َّق
َيعيشُو َن ُج َّها ًلأ َو َي ُموتُو َن ُضلَّا ًلأ لَ ْي َ
ف َع ْين َم َواضيعه
تل ََاوته َو َلأ س ْل َعة اَنْ َف ُق َب ْيعاً َو َليأ اَ ْغ َليى َث َمنياً م َين الْك َتياب اذَا ُحي ِّر َ
يين الْ ُم ْن َكيير» (الخطبيية :97
يين الْ َم ْع ُييروف َو َلييأ اَ ْع َيير ُ
فم َ
َو َلييأ عنْيي َد ُه ْم اَنْ َك ُيير م َ
94
يوب
 .)997ويقسم عليه السلام الناس الى ثلاثية اقسيام قائليا ً« :ا َّن َهيذه الْ ُقلُ َ
اس َثلَاثَية َف َعيالم َربَّياني َو ُمي َت َعلِّم
ا َْوع َية َفخَ ْي ُر َها اَ ْو َعا َها ف َْاحف َْظ َع ِّني َما اَقُو ُل لَكَ النَّ ُ
َع َلييى َسييبيل ن ََجيياة َو َه َمييج َر َعيياع اَت َْبييا ُع كُ ي ِّل نَيياعق َيميلُييو َن َم ي َع كُ ي ِّل ريييل لَ ي ْم
َي ْس َتضي ُئوا ب ُنور الْع ْلم َولَ ْم َي ْل َج ُئوا الَى ُر ْكين َوثييق» (الحكمية  ،937ص .)315
ويقول عليه السيلام كيذلك«:ا َّن َها ُه َنيا لَع ْلمياً َج ّمياً َواَشَ يا َر ب َييده الَيى َصيدْره لَي ْو
ا ََص ْب ُت لَ ُه َح َم َل ًة َب َليى ا ََصي ْب ُت لَقنياً َغ ْي َير َمياْ ُمون َع َل ْييه ُم ْسي َت ْعملًا الَي َة اليدِّين للي ُّدن َْيا
َو ُم ْس َت ْظهراً بن َعم اللَّه َع َلى ع َبياده َوب ُح َججيه َع َليى ا َْول َيائيه ا َْو ُم ْنقَياداً ل َح َم َلية الْ َحي ِّق
َلأ َبص َير َة لَ ُه في ا َْح َنائه َي ْنقَد ُح الشَّكُّ في َق ْلبه لأ َ َّول َعارل م ْين شُ ي ْب َهة اَ َليأ َليأ ذَا
َو َلأ ذ َ
س الْق َياد للشَّ ْيه َوة ا َْو ُمغ َْرمياً بيالْ َج ْمع َوالأدِّخَ يار لَ ْي َسيا
َاك ا َْو َم ْن ُهوماً باللَّ َّذة َسل َ
 -1راجع :الخطبة 998 :87؛ الرسالة 334 :54؛ الحکمة 951 ،511،381 :993
 -91راجع :خطبه 211 ،83 ،96؛ نامه 54 :333؛ نامه .313 :49
 -99راجع :تمیمي امدي918 :9391،؛ نامه 351 :61؛ خطبه 944؛ حکمة 976؛
رسالة .54
 -92راجع :خطبه 927؛ ابن ابی الحدید917/2 :9405 ،؛ المحمودی 91-29 /3 :9417 ،و
24-23؛ الرسالة .54
 -94راجع :خطبه .71 :43
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يوت
السائ َم ُة كَي َذلكَ َي ُم ُ
م ْن ُر َعاة الدِّين في شَ ْيء اَ ْق َر ُب شَ ْيء شَ َبهاً به َما ا ْلأَنْ َعا ُم َّ
الْع ْل ُم ب َم ْوت َحامليه» (المصدر نفسه.)314 :
التفتيش عن عيوب الأخرين وزرع التفرقة( :الخطبة )255 :974
والتجسييس علييى حييياة الييأخرين ،والتجسييس هييو التفتيييش عيين الأشييياء
المخفية ولذلك يطلق اسم الجاسوس على من يفتش عن عيوب النياس
المخفية ،حييث يعتبير الأميام عليي علييه السيلام التجسيس مين الأفيات
الأخلاقية ويطلب من مالك الأشتر الأبتعاد عن هؤلأء اليأفرادَ « :ولْ َيي ُك ْن
اَ ْب َع َد َرع َّيتكَ م ْنكَ َوا َْش َناَ ُه ْم ع ْند ََك اَ ْط َل ُب ُه ْم ل َم َعايب النَّاس فَا َّن فيي النَّياس
َياب َع ْنيكَ من َْهيا فَانَّ َميا
ُع ُيوباً الْ َوالي ا ََح ُّق َم ْين َسي َت َر َها َفلَيا َت ْكشي َف َّن َع َّميا غ َ
َاب َع ْنيكَ ف َْاسي ُتر الْ َعي ْو َر َة
َع َل ْيكَ َت ْطه ُير َما َظ َه َر لَكَ َواللَّ ُه َي ْح ُك ُم َع َلى َما غ َ
َما ْاس َت َط ْع َت َي ْس ُتر اللَّ ُه م ْنكَ َما تُح ُّب َسيت َْر ُه م ْين َرع َّيتيكَ » (الرسيالة :54
.)324
النفييياق( :الخطبييية  21و 954و417 ،294 ،72 :913؛ الرسيييالة
)404 :27؛ اللجاجيية( :الحكميية  221 :971؛ الرسييالة )324 :54؛
الييأنحراف الفکييری( :الخطبيية  91و 31و 77و)913 ،02 ،53 : 70
الرذائييل الأخلاقيييية( :الخطبيية )903 :927؛ العنييف واراقييية اليييدماء:
(الرسالة )324 :54؛ تقبل المسؤولية دون كفاءة( :الخطبة  )30 :4و
بشكل عام عواميل انحطياط المجتميعَ « :وا ْع َل ُميوا َرح َم ُكي ُم اللَّي ُه اَنَّ ُكي ْم
الصيدْق كَليييل َوال َّليياز ُم
فييي َز َمييان الْقَائي ُل فيييه بييالْ َح ِّق قَليييل َواللِّ َسييا ُن َعيين ِّ
ل ْل َح ي ِّق ذَليييل اَ ْهلُ ي ُه ُم ْع َتك ُفييو َن َع َلييى الْع ْصي َييان ُم ْص ي َطل ُحو َن َع َلييى ا ْلأ ْد َهييان
َف َتييا ُه ْم َعييارم َوشَ ييائ ُب ُه ْم اثييم َو َعييال ُم ُه ْم ُم َنييافق َو َقييارنُ ُه ْم ُم َميياذق َلييأ ُي َع ِّظ ي ُم
َصغ ُير ُه ْم كَب َير ُه ْم َو َلأ َي ُعو ُل غَن ُّي ُه ْم فَق َير ُه ْم» (الخطبة .)453 :244
طرق مواجهة الأمرال الأجتماعية
مما تقدم يتبين لنا ا ّن الأمرال الأخلاقية الدينيية فيي المجتميع تحيدث
اما بسبب الأخلاق المذمومة او بسبب وظيفته غير الدقيقة ويمكين فيي
كلتا الحيالتين اجيراء تغييرات فيي المعنويية وتفعييل قيدرة اليأدارة الذاتيية
والأسييتخدام الصييحيل للقييانون للحيلوليية دون هييذه الييأمرال .فييي هييذه
المقالة ،بذلنا قصارى جهدنا فيي اسيتخراج النصيائل مين نهيج البلاغية
للتعامل مع الأضرار التي تلحق بالأخلاق الأجتماعية للشعب المتيدين،
اميا تحليلهييا واسييتخراج كيفييية الحصيول علييى الأنتاجييية المطلوبيية منهييا
فقد تركناها للخبراء في هذا المجال:
الأيمان( :الخطبية  954و  )293-290 :954والتمسيك بيالقران:
ُيش َوالْ َهيادي الَّيذي َليأ
« َوا ْع َل ُموا اَ َّن َه َذا الْ ُق ْرا َن ُه َو النَّاص ُيل الَّيذي َليأ َيغ ُّ
ُيضيي ُّل َوالْ ُم َحيييد ُِّث الَّيييذي َلييأ َي ْكيييذ ُب (الخطبييية َ )252 :974و َع َلييي ْي ُك ْم
َاء النَّاف ُع َوالي ِّر ُّي النَّياق ُع
بك َتاب اللَّه فَانَّ ُه الْ َح ْب ُل الْ َمتي ُن َوالنُّو ُر الْ ُمبي ُن َوالشِّ ف ُ
َوالْع ْص َم ُة ل ْل ُم َت َم ِّسك َوال َّن َجا ُة ل ْل ُم َت َعلِّق َلأ َي ْع َو ُّج ف َُيقَا َم َو َليأ َيزيي ُ ف َُي ْسي َت ْع َت َب
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السي ْمع َم ْين قَيا َل بيه َصيدَقَ َو َم ْين َعمي َل بيه
َو َلأ تُخْ ل ُق ُه َكث َْر ُة الي َّر ِّد َو ُولُ ُ
يوج َّ
93
َس َب َق» (الخطبة  954و291 :914و.)954
95
ْ
الأقتييداء بالأنبييياء والأئميية المعصييومين( :ع) « َواق َت يدُوا ب َه يدْي
السي َنن» (الخطبية
نَب ِّي ُك ْم فَانَّ ُه اَ ْف َض ُل الْ َهيدْي َو ْاسي َتنُّوا ب ُسينَّته فَان ََّهيا اَ ْهيدَى ُّ
.)943 :991
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تقوية الروح الدينية للاسلام  « :الْ َح ْم ُد للَّه الَّيذي شَ َير َع ا ْلأ ْسيلَا َم
ف ََس َّه َل شَ َرائ َع ُه ل َم ْن َو َر َد ُه َواَ َعي َّز اَ ْركَانَي ُه َع َليى َم ْين غَالَ َبي ُه ف ََج َع َلي ُه اَ ْمنياً ل َم ْين
اصي َم َعنْي ُه
َعل َق ُه َوس ْلماً ل َم ْن َدخَ َل ُه َو ُب ْر َهاناً ل َم ْن َت َكلَّ َم به َوشَ ياهداً ل َم ْين خَ َ
َونُوراً ل َمن ْاس َت َض َاء به َوف َْهماً ل َم ْن َع َق َل َولُ ّبياً ل َم ْين تَي َد َّب َر َوا َيي ًة ل َم ْين َت َو َّسي َم
َو َت ْبص َر ًة ل َم ْن َع َز َم َوع ْب َر ًة ل َمن اتَّ َع َظ َون ََجا ًة ل َم ْين َصيدَّقَ َوثقَي ًة ل َم ْين َت َوكَّي َل
ل َو ُجنَّ ًة ل َم ْين َص َيب َر َف ُهي َو اَ ْب َل ُيج الْ َم َنياهج َوا َْو َض ُيل الْ َو َليأئج
َو َر َاح ًة ل َم ْن َف َّو َ
ف الْ َم َنييار ُمشْ يير ُق الْ َجي َوا ِّد ُمضييي ُء الْ َم َصييابيل َكييري ُم الْمضْ ي َمار َرفيي ُع
ُمشْ ي َير ُ
اجي ُه
يف الْ ُف ْر َسيان التَّ ْصيدي ُق من َْه ُ
السي ْبقَة شَ ير ُ
س ُّ
الْغَا َية َجيام ُع الْ َح ْل َبية ُم َت َنياف ُ
ات َم َنا ُر ُه َوالْ َم ْو ُت غَا َي ُت ُه َوال ُّدن َْيا مضْ َما ُر ُه َوالْق َيا َمي ُة َح ْل َب ُتي ُه َوالْ َجنَّي ُة
الصال َح ُ
َو َّ
ُس ْب َق ُت ُه» (الخطبة 979 :915؛ المصدر النفسه.)493 :910
الدفاع عن الحق :97يعتبر الأمام علي عليه السلام ا ّن هذه الصيفة
هييي احييب الصييفات ويقييول فييي رسييالته الييى مالييك الأشييترَ « :ولْي َيي ُك ْن
ا ََح َّب ا ْلأ ُمور الَ ْيكَ ا َْو َس ُط َها في الْ َح ِّق َواَ َع ُّم َها في الْ َعدْل َوا َْج َم ُع َها لر َضى
اصية
اصية َوا َّن ُسيخْ َ الْخَ َّ
يف بر َضيى الْخَ َّ
ال َّرع َّية فَا َّن ُسيخْ َ الْ َعا َّمية ُي ْجح ُ
س ا ََحد م َن ال َّرع َّية اَ ْث َق َل َع َلى الْي َوالي َم ُئونَي ًة فيي
ُي ْغ َتف َُر َم َع ر َضى الْ َعا َّمة َولَ ْي َ
ال َّرخَ اء َواَ َق َّل َم ُعونَ ًة لَ ُه في الْ َبلَاء َواَ ْك َر َه ل ْلان َْصاف َوا َْساَ َل با ْلألْ َحياف َواَقَي َّل
ف َصي ْبراً عنْي َد ُمل َّميات
شُ ْكراً ع ْن َد ا ْلأ ْع َطاء َواَ ْب َطاَ ُع ْذراً ع ْن َد الْ َمنْيع َواَضْ ي َع َ
ين َوالْ ُعي َّد ُة
ال َّد ْهر م ْين اَ ْهيل الْخَ َّ
اصية َوانَّ َميا ع َميا ُد الي ِّدين َوج َميا ُع الْ ُم ْسيلم َ
ل ْلا َ ْعدَاء الْ َعا َّم ُة م َن ا ْلأ َّمية َف ْل َيي ُك ْن صي ْغ ُو َك لَ ُهي ْم َو َم ْيلُيكَ َم َع ُهي ْم َ .....وا َّن
اَ ْف َض َل قُ َّرة َع ْين الْ ُو َلأة ْاستقَا َم ُة الْ َعدْل في الْبلَاد َوظُ ُهو ُر َم َو َّدة ال َّرع َّية و انَّي ُه
يييح ُت ُه ْم الَّيييأ
َلييأ َت ْظ َه ُيير َميي َو َّدتُ ُه ْم الَّييأ ب َسيييلَا َمة ُصييدُوره ْم َو َلييأ تَص ُّ
ييل نَص َ
بحي َطته ْم َع َلى ُو َلأة ا ْلأ ُمور َوقلَّية ْاسيت ْثقَال ُد َولهي ْم َوتَي ْرك ْاسيت ْب َطاء انْق َطياع
90
ُمدَّته ْم( »....الرسالة 321 :54و.)332 -334
ذم الييدنيا( :الرسييالة 396 :35؛ الحكميية  « )381 :77لَ ي ْم َي ُكيين
ا ْم ُرؤ من َْها في َح ْب َرة الَّأ اَ ْعق ََب ْت ُه َب ْع َد َها َع ْب َر ًة َولَي ْم َي ْلي َق فيي َسي َّرائ َها َب ْطنياً الَّيأ
يت َع َل ْييه ُم ْزنَي ُة
َم َن َح ْت ُه م ْن َض َّرائ َها َظ ْهراً َولَ ْم َت ُطلَّ ُه ف َيها دي َم ُة َرخَ اء الَّيأ َه َت َن ْ
َبلَاء َو َحيري اذَا ا َْص َيب َح ْت لَي ُه ُم ْن َتص َير ًة اَ ْن تُ ْمس َيي لَي ُه ُم َت َن ِّك َير ًة َوا ْن َجانيب
من َْها ا ْع َذ ْوذ ََب َو ْاح َل ْولَى اَ َم َّر من َْها َجانب َفاَ ْو َبى َلأ َي َنا ُل ا ْم ُرؤ م ْن غ ََضا َرت َها
َرغَباً الَّأ اَ ْر َه َق ْت ُه م ْن نَ َوائب َها َت َعباً َو َلأ ُي ْمسي من َْها في َج َناح اَ ْمن الَّأ ا َْص َب َل
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َع َلى َق َوادم خَ ْوف َغ َّرا َرة غ ُُرور َما ف َيهيا فَان َيية فَيان َم ْين َع َل ْي َهيا َليأ خَ ْي َير فيي
شَ ي ْييء مي ْين اَ ْز َواد َهييا الَّييأ التَّ ْق ي َوى َمي ْين اَ َق ي َّل من َْهييا ْاس ي َت ْك َث َر م َّمييا ُيؤْم ُن ي ُه َو َميين
ْاس َت ْكث ََر من َْها ْاس َت ْكث ََر م َّما ُيوب ُق ُه َو َزا َل َع َّما قَليل َع ْن ُه َك ْم م ْن َواثق ب َهيا قَي ْد
ف ََج َع ْت ُه َوذي طُ َماْني َنة الَ ْي َها َق ْد َص َير َع ْت ُه َوذي ابَّ َهية قَي ْد َج َع َلتْي ُه َحقييراً َوذي
نَخْ َوة َق ْد َر َّد ْت ُه ذَليلًا ُس ْل َطان َُها ُد َّول َو َع ْيشُ َيها َرنيق َو َعي ْذ ُب َها ا َجياج َو ُح ْل ُو َهيا
يح َها ب َع َيرل
َصبر َوغ َذا ُؤ َها س َمام َوا َْس َبا ُب َها ر َمام َح ُّي َها ب َع َرل َم ْوت َو َصح ُ
ُسييي ْقم ُم ْل ُك َهيييا َم ْسيييلُوب َو َعزي ُز َهيييا َم ْغلُيييوب َو َم ْوفُو ُر َهيييا َم ْن ُكيييوب َو َجا ُر َهيييا
َم ْح ُروب» (الخطبة  .)945 :999و يقول علييه السيلام مقيدماً الحليول
ل اللَّي ُه َع َلي ْي ُك ْم م ْين َط َليب ُك ْم
المناسبة لهيذه المشيكلةْ «:اج َعلُيوا َميا ا ْف َت َير َ
َو ْاساَلُو ُه م ْن اَ َداء َحقِّه َما َساَلَ ُك ْم َوا َْسم ُعوا َد ْعي َو َة الْ َمي ْوت اذَانَ ُكي ْم َق ْبي َل اَ ْن
ين فيي الي ُّدن َْيا َت ْبكيي قُلُيو ُب ُه ْم َوا ْن َضيح ُكوا َو َيشْ ي َت ُّد
ُي ْد َعى ب ُك ْم ا َّن ال َّزاهيد َ
ُحييي ْزنُ ُه ْم َوا ْن فَر ُحيييوا َو َي ْكثُي ُيير َم ْقييي ُت ُه ْم اَنْف َُسييي ُه ْم َوان ا ْغ َت َب ُطيييوا ب َميييا ُرزقُيييوا
يين َصييي َدق ََها َو َدا ُر
(الخطبييية  )947-940 :994ا َّن الييي ُّدن َْيا َدا ُر صيييدْق ل َمي ْ
َعاف َية ل َم ْن فَه َم َعن َْها َو َدا ُر غ ًنى ل َم ْن تَي َز َّو َد من َْهيا َو َدا ُر َم ْوع َظية ل َمين اتَّ َع َ
يظ
ب َها َم ْسيج ُد اَح َّبياء اللَّيه َو ُم َصيلَّى َملَائ َكية اللَّيه َو َم ْهيب ُ َو ْحيي اللَّيه َو َمت َْج ُير
ا َْول َييياء اللَّييه ا ْك َت َسي ُيبوا ف َيهييا ال َّر ْح َمي َة َو َرب ُحييوا ف َيهييا الْ َجنَّي َة» (الحكميية:949
.)312
اس ال َّز َها َد ُة ق َص ُر ا ْلأ َ َمل َوالشُّ ْك ُر ع ْن َد الي ِّن َعم َوالتَّي َو ُّر ُع
الزهد« :اَ ُّي َها النَّ ُ
ع ْن َد الْ َم َحارم فَا ْن َع َز َب ذَلكَ َع ْن ُك ْم َفلَا َيغْلب الْ َح َرا ُم َص ْب َركُ ْم َو َلأ َتن َْس ْوا
ع ْن َد ال ِّن َعم شُ ْك َركُ ْم َف َق ْد اَ ْع َذ َر اللَّي ُه الَي ْي ُك ْم ب ُح َجيج ُم ْسيف َرة َظياه َرة َوكُ ُتيب
َبيار َزة الْ ُعي ْذر َواض َيحة» (الخطبيية  .)914 :09ا َّن الطمانينية الناتجية عيين
الزهييد ،تييؤدي الييى التعقييل والتفکيير وبالتييالي النمييو الفكييري والأخليياقي
ف اَ ْع َليى م َين ا ْلأ ْسيلَام َو َليأ
واكتشاف عيوب الدنيا والتعلق بهاَ « :لأ شَ َر َ
ع َّز اَ َع ُّز م َن ال َّت ْق َوى َو َليأ َم ْعقي َل ا َْح َسي ُن م َين الْي َو َرع َو َليأ شَ يفي َع اَن َْج ُيل م َين
يب ل ْلفَا َقيية مي َين ال ِّر َضييى
التَّ ْو َبيية َو َلييأ َك ْن ي َز اَ ْغ َنييى مي َين الْ َق َنا َعيية َو َلييأ َمييا َل اَ ْذ َهي ُ
يض
بالْقُوت َو َمن ا ْق َت َص َر َع َلى ُب ْلغَة الْ َكفَياف َفقَيد انْي َت َظ َم ال َّر َاحي َة َوت ََبي َّواَ خَ ْف َ
ص َوالْك ْب ُير َوالْ َح َسي ُد
ال َّد َعة َوال َّر ْغ َب ُة م ْف َت ُ
ياح النَّ َصيب َو َمط َّيي ُة التَّ َعيب َوالْحي ْر ُ
َد َواع الَى ال َّتق َُّحم في ال ُّذنُوب َوالشَّ ُّر َجام ُع َم َساوئ الْ ُع ُييوب»(.الحكمية
419 :479؛ الرسالة .)397 :35
ْ
ْ
يير
البصيرة والعبرة( :واتقاء الغفلة) « َفل َي ْن َتفع ا ْم ُرؤ ب َن ْفسه فَانَّ َميا ال َبص ُ
َمي ْين َسييم َع َف َت َف َّكي َير َونَ َظي َير َفاَ ْب َصي َير َوانْ َت َفي َع بييالْع َبر ثُ ي َّم َسي َلكَ َج يدَداً َواضييحاً
الضلَا َل في الْ َمغَياوي َو َليأ ُيعيي ُن َع َليى
الص ْر َع َة في الْ َم َهاوي َو َّ
َي َت َجنَّ ُب فيه َّ
نَ ْفسييه الْ ُغ ي َوا َة ب َت َع ُّسييف فييي َح ي ٍّق ا َْو ت َْحريييف فييي نُ ْطييق ا َْو تَخَ ي ُّوف مي ْين
91
صدْق» (الخطبة .)294 :954
ْ
اتقيياء الظلييم والتسييل َ « :21ف ياَطف ُئوا َمييا َك َمي َين فييي قُلُييوب ُك ْم مي ْين نيي َيران
الْ َع َصب َّية َوا َْحقَاد الْ َجاهل َّية فَانَّ َما ت ْلكَ الْ َحم َّي ُة َت ُكو ُن فيي الْ ُم ْسيلم م ْين خَ َط َيرات
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الشَّ ي ْي َطان َونَخَ َواتييه َونَ َزغَاتييه َونَ َفثَاتييه َوا ْع َتم يدُوا َوضْ ي َع التَّ ي َذلُّل َع َلييى ُر ُءوس ي ُك ْم
اضي َع
يت اَ ْقيدَام ُك ْم َوخَ ْلي َع التَّ َك ُّبيير مي ْين اَ ْع َنيياق ُك ْم َواتَّخي ُذوا التَّ َو ُ
َوالْ َقي َياء التَّ َعي ُّزز ت َْحي َ
ييس َو ُج ُنييوده َفييا َّن لَ ي ُه مي ْين كُ ي ِّل ا َّميية ُج ُنييوداً
َم ْسي َل َح ًة َب ْي ي َن ُك ْم َو َب ي ْي َن َع يد ُِّوكُ ْم ا ْبلي َ
ْيت
َواَ ْع َواناً َو َرجلًا َوفُ ْر َساناً» (الخطبة َ « .)211 :912واذَا ا َْحد ََث لَيكَ َميا اَن َ
فييه م ْين ُسي ْل َطانكَ ا َّب َهي ًة ا َْو َمخي َلي ًة فَيانْ ُظ ْر الَيى ع َظيم ُم ْليك اللَّيه َف ْوقَيكَ َوقُ ْد َرتيه
م ْنكَ َع َلى َما َلأ َت ْقد ُر َع َل ْيه م ْن نَ ْفسكَ فَا َّن ذَلكَ ُي َطيام ُن الَ ْييكَ م ْين ط َماحيكَ
يف َع ْنييكَ مي ْين َغ ْربييكَ َو َيفييي ُء الَ ْيييكَ ب َمييا َع ي َز َب َع ْنييكَ مي ْين َع ْقلييكَ ايَّي َ
ياك
َو َي ُكي ُّ
َو ُم َسييا َما َة اللَّييه فييي َع َظ َمتييه َوالتَّشَ ي ُّب َه بييه فييي َج َب ُروتييه َفييا َّن اللَّي َه ُيييذ ُّل كُي َّل َج َّبييار
َو ُيهي ُن كُ َّل ُمخْ َتال» (الرسالة .)320 :54
نشر الحق ومراعياة الحقيوق« :فَياذَا اَ َّد ْت ال َّرع َّيي ُة الَيى الْي َوالي َحقَّي ُه
َواَ َّدى الْ َوالي الَ ْي َها َحق ََّها َع َّز الْ َح ُّق َب ْي َن ُه ْم َوقَا َم ْت َم َنياه ُج اليدِّين َوا ْع َتي َدلَ ْت
الس َن ُن ف ََص َل َل ب َذلكَ ال َّز َما ُن َوطُمي َع فيي
َم َعال ُم الْ َعدْل َو َج َر ْت َع َلى اَ ْذ َلأل َها ُّ
َبقَاء الد َّْولَة َو َيئ َس ْت َم َطام ُع ا ْلأ َ ْعدَاء» (الخطبة .)445 :294
العصاميةَ « :م ْن ن ََص َب نَ ْف َس ُه للنَّاس ا َماماً َف ْل َي ْبيدَاْ ب َت ْعلييم نَ ْفسيه َق ْبي َل
َت ْعليم َغ ْييره َولْ َيي ُك ْن تَاْد ُيبي ُه بس َييرته َق ْبي َل تَاْديبيه بل َسيانه َو ُم َعلِّي ُم» (الحكمية
29
.)301 :74
22
ْ
ْ
الأعتييدال « :هي َيي ال َجييا َّد ُة َع َل ْي َهييا َبيياقي الك َتيياب َوا َثييا ُر النُّ ُبي َّوة َومن َْهييا
ياب َميين ا ْف َتييرى»
َم ْنفَي ُذ ُّ
السينَّة َوالَ ْي َهييا َمصي ُ
يير الْ َعاق َبيية َه َلييكَ َميين ا َّد َعييى َوخي َ
(الخطبيية  .)50 :94و ترکييه يعنييي الييأنحراف عيين الصييراط المسييتقيم
(الرسالة .)313 :49
اتبيياع القييانون :وهييو ميين ضييرورات اي مجتمييع ،لأنييه يييوفِّر اليينظم
ويمنييع الفوضييی فييي مختلييف اركييان المجتمييع ،ويعتبييره عليييه السييلام
افضل من الصلاة والصوم «:اوصي ُك َما ب َت ْق َوى اللَّه َواَلَّيأ َت ْبغ َييا الي ُّدن َْيا َوا ْن
َب َغ ْت ُك َميا َو َليأ تَاْ َسيفَا َع َليى شَ ْييء من َْهيا ُزو َي َع ْن ُك َميا َوقُو َليأ بيالْ َح ِّق َوا ْع َم َلييا
ل ْليا َْجر َوكُونَييا للظَّييالم خَ ْصييماً َول ْل َم ْظلُييوم َع ْونياً اوصييي ُك َما َو َجميي َع َولَييدي
َواَ ْهلي َو َم ْن َب َل َغ ُه ك َتيابي ب َت ْقي َوى اللَّيه َونَ ْظيم اَ ْميركُ ْم َو َصيلَاح ذَات َب ْيين ُك ْم
َاح ذَات الْ َبي ْين
فَانِّي َسم ْع ُت َج َّدكُ َما (صيلى الليه علييه واليه) َيقُيو ُل َصيل ُ
الص َيام» (الرسالة . )329 :37
الصلَاة َو ِّ
اَ ْف َض ُل م ْن َعا َّمة َّ
الأمتناع عن سفك الدماء ،والذي يشمل قتل اي شييء « :ا َّی َ
ياك
س شَ ْیء اَ ْد َعى لن ْق َمة ولأ َ اَ ْع َظي َم ل َتب َعية
واَل ِّد َم َاء َ
وس ْف َك َها ب َغ ْیر حلِّ َها فَانَّ ُه لَ ْی َ
ولأ َ ا َْح َرى ب َز َوال ن ْع َمة وانْق َطاع ُمدَّة م ْن َسي ْفك اَلي ِّد َماء ب َغ ْیير َحق َِّهيا واَللَّي ُه
ُس ْب َحانَ ُه ُم ْب َتدئ بالْ ُح ْكم َب ْی َن اَلْع َباد فی َما ت ََسا َف ُكوا م َين اَلي ِّد َماء َیي ْو َم اَلْق َیا َمية
فَلا َ ُت َق ِّو َی َّن ُس ْل َطانَكَ ب َس ْفك َدم َح َرام فَيا َّن ذَليكَ م َّميا ُیضْ يع ُف ُه و ُیوه ُني ُه َبي ْل
ُیزیلُ ُه و َی ْن ُقلُ ُه ولأ َ ُع ْذ َر لَكَ ع ْن َد اَللَّيه وليأ َ عنْيدی فيی َقتْيل اَلْ َع ْميد ليأ َ َّن فیيه
َوس ي ْیفُكَ اَو َی يد َُك
َق ي َو َد اَلْ َب يدَن وان اُ ْب ُتلیي َ
يت بخَ َطييا واَ ْفي َير َط َع َل ْیييكَ َس ي ْوطُكَ ا َ
بالْ ُعقُو َبيية َفييا َّن فييی اَلْيي َو ْك َزة َف َمييا َف ْوق ََهييا َم ْق َت َل ي ًة فَلييا َ َت ْط َم َح ي َّن بييكَ نَخْ يي َو ُة
ُس ْل َطانكَ َع ْن اَ ْن تُ َؤ ِّد َی الَى ا َْول َیاء اَلْ َم ْق ُتول َح َّق ُه ْم» (الرسيالة )334 :54
 -29راجع :الرسالة  326 :54؛الخطبة .255 :976
 -22راجع :الخطبة 941 :13؛ الرسالة 326 :54؛الرسالة .27 ،484،477 :21
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ا ّن کلام مولأنا هذا بامکانيه ان يشيمل ا َّی نيوع مين الهلياد واليدمار،
کثير عيذاباً مين
وربّما الأضرار التيي تسي ِّبب اليدمار الروحيي والمعنيوي ،ا ُ
ُ
الموت الجسد ّي ،وقبض الروح وخروجيه مين الجسيد «:اَ َليأ وا َّن لكي ِّل
َدم ثَائراً ول ُك ِّل َح ٍّق َطالباً وا َّن الثَّائ َر فيي د َمائ َنيا كَالْ َحياكم فيي َحي ِّق نَ ْفسيه
و ُهواللَّ ُه الَّذي َلأ ُي ْعج ُز ُه َم ْن َط َل َب و َلأ َيفُوتُ ُه َم ْن َه َر َب» (الخطبية :915
.)959
اجتناب الفساد والتكابر والتفاخر« :اَ َلأ فَالْ َحي َذ َر الْ َحي َذ َر م ْين َطا َعية
ين َت َك َّبي ُيروا َعي ْين َح َسييبه ْم وت ََرفَّ ُعييوا َف ي ْوقَ ن ََسييبه ْم
َسييا َدات ُك ْم وك َُبي َيرائ ُك ْم الَّييذ َ
اح يدُوا اللَّي َه َع َلييى َمييا َص ي َن َع بهي ْم ُم َكييا َب َر ًة
وج َ
واَلْ َقي ُوا الْ َهجي َني َة َع َلييى َر ِّبهي ْم َ
َضييائه و ُمغَالَ َبي ًة لأ َلأئييه َفييانَّ ُه ْم َق َواعي ُد ا ََسيياس [ا َسيياس] الْ َع َصييب َّية و َد َعييائ ُم
لق َ
وف ا ْعت ي َزاء الْ َجاهل َّيييةَ ،فيياتَّقُوا اللَّي َه و َلييأ َت ُكونُييوا لن َعمييه
وسي ُيي ُ
اَ ْر َكييان الْف ْت َنيية ُ
ين
َع َل ْي ُك ْم اَضْ دَاداً و َليأ لفَضْ يله عنْي َدكُ ْم ُح َّسياداً و َليأ تُطي ُعيوا ا ْلأَدْع َيي َاء الَّيذ َ
ييحت ُك ْم َم َر َضيي ُه ْم واَدْخَ ْليي ُت ْم فييي
شَ يير ْب ُت ْم ب َصيي ْفوكُ ْم كَيي َد َر ُه ْم وخَ َل ْطيي ُت ْم بص َّ
َاس الْ ُعقُوق اتَّخَ ي َذ ُه ْم
اس] الْف ُُسوق وا َْحل ُ
اس [ا َس ُ
َح ِّق ُك ْم َباط َل ُه ْم و ُه ْم ا ََس ُ
وجنْداً به ْم َي ُصو ُل َع َلى ال َّنياس وت ََراج َمي ًة َينْطي ُق َع َليى
يس َم َطا َيا َضلَال ُ
ا ْبل ُ
اَلْس ي َنته ْم ْاسييت َراقاً ل ُع ُقييول ُك ْم و ُدخُ و ًلييأ فييي ُع ُيييون ُك ْم ونَ ْفث ياً فييي ا َْس ي َماع ُك ْم
ف ََج َع َل ُك ي ْم َم ْر َمييى نَ ْبلييه و َم ي ْوط َئ َقدَمييه و َماْخَ ي َذ َيييده» .فهييذا یشييمل البیئيية
والمعادن التي یحتاجها المجتمع.فالأمام يقول حو َل حمايية الحيوانيات
ين،
والدواب « :و َلأ تَاْ َم َن َّن َع َل ْي َها الَّأ َم ْن تَث ُق بدينيه َرافقياً ب َميال الْ ُم ْسيلم َ
َحتَّى ُي َو ِّص َل ُه الَى َول ِّيه ْم ف ََي ْقس َم ُه َب ْي َن ُه ْم؛ و َلأ تُ َوكِّ ْل ب َها الَّأ نَاصيحاً شَ يفيقاً
واَميناً َحفيظاً َغ ْي َر ُم ْعنف و َلأ ُم ْجحف و َلأ ُم ْلغب و َليأ ُمتْعيب .ثُي َّم ْاحي ُد ْر
الَ ْي َنا َما ْاج َت َم َع ع ْند ََك ن َُص ِّي ْر ُه َح ْي ُث اَ َم َر اللَّ ُه به؛ فَاذَا اَخَ َذ َها اَمي ُنيكَ فَياَ ْوع ْز
الَ ْيه اَلَّيأ َي ُحيو َل َبي ْي َن نَاقَية و َبي ْي َن فَصييل َها و َليأ َي ْم ُص َير لَ َب َن َهيا ف ََي ُضي َّر [ف َُيضي َّر]
ذَلييكَ ب َولَييد َها و َلييأ َي ْج َه ي َدن ََّها ُركُوب ياً ولْ َي ْعييد ْل َب ي ْي َن َص ي َواح َبات َها فييي ذَلييكَ
و َب ْي َن َها ،ولْ ُي َرفِّ ْه َع َلى اللَّاغب ولْ َي ْس َتاْن بالنَّقب والظَّالع ولْ ُيور ْد َها َما َت ُم ُّر بيه
م َن الْ ُغدُر و َلأ َي ْعد ْل ب َها َع ْن نَ ْبت ا ْلأ َ ْرل الَى َج َوا ِّد الطُّ ُرق ولْ ُي َر ِّو ْح َها فيي
السا َعات ولْ ُي ْمه ْل َها ع ْن َد ال ِّن َطاف وا ْلأَعْشَ اب» (الرسالة .)409 :25
َّ
المحبة والعطيفَ « :م ْين تَل ْين َحاش َيي ُت ُه َي ْسي َتد ْم م ْين َق ْوميه الْ َمي َو َّد َة »
(الخطبية )45 :24؛ التقييوى24؛ واتقيياء الخلياف والتسييامل( :الخطبيية
)912 :73؛ غييض النظيير عيين عيييوب النيياس( :الخطبيية 917 :931؛
الرسالة )347 :54؛ تشجيع فاعلي الخير( :الرسيائل ،331 :54 ،41
332؛ الحكميييية )519 :977؛ تنبیييييه المخييييالفين (الحكميييية :951
)317؛ عقيياب الخونيية (الرسييالة  )343 :54الأحسييان الييى الضييعفاء
(الخطبة )910 :932؛ الأيمان بيوم القيامة23؛ نشر الفضائل الأخلاقية
(الرسييالة )312 -315 :49؛ اتقيياء التكبيير والفخيير الجيياهلي (الخطبيية
 ،)201 :912الأمانة (الرسالة )402 :24؛ حفظ السير (الرسيالة :54
 -24راجع خطبة،918 ،914 ،912 ،919 ،911 ،987 ،984 ،982 ،96،81،992 :
241؛الرسالة  4و...
 -23راجع :خطبة212 ،957 ،984 ،988 ،911 ،915 :؛ الرسالة 22 ،27 ،49
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تخصصیتان .دراسات حدیثة في نهج البلاغة .السنة الأولی ،العدد الثاني ،ربیع و صیف ( 9341المتوالي)2
فصلیتان علمیتان – ّ

 321؛الحكمة  .)377 :30واخيراً يقول عليه السلام فيي متانية اليدين
وجاهيل
والدنياَ « :یا َجاب ُر ق َوا ُم اَلدِّین واَل ُّدن َْیا باَ ْر َب َعه َعالم ُم ْس َت ْعمل ع ْل َمي ُه َ
وجي َواد ليأ َ َی ْبخَ ي ُل ب َم ْع ُروفييه وفَقیيير ليأ َ َیبیي ُع اخ َر َتي ُه
ف اَ ْن َیي َت َعلَّ َم َ
ليأ َ َی ْسي َتنْک ُ
ف اَلْ َجاه ُل اَ ْن َی َت َعلَّ َم واذَا َبخ َل اَلْغَن ُّی
ب ُدن َْیا ُه فَاذَا َض َّی َع اَلْ َعال ُم ع ْل َم ُه ا ْس َت ْن َک َ
ب َم ْع ُروفه َبا َع اَلْفَق ُیر اخ َر َت ُه ب ُدن َْیا ُه َیا َجاب ُر َم ْن َکث َُر ْت ن َع ُم اَللَّه َع َل ْیه َکث َُير ْت
يب ف َیهييا َع َّر َضي َيها لليد ََّوام
َحي َوائ ُج اَل َّنيياس الَ ْیييه َف َمي ْين َقييا َم للَّييه ف َیهييا ب َمييا َیجي ُ
يب َع َّر َض َيها للي َّز َوال واَلْ َف َنياء» (الحکمية
واَلْ َبقَاء و َم ْن لَ ْم َی ُق ْم ف َیهيا ب َميا َیج ُ
. )531 :479
الخاتمة
يمكننا القول ا َّن نهج البلاغة ميثاق لسيادة الأ خلاق في المجتمع،
ويركز على ا بس الأ بعاد الأ خلاقية من خلال تقيديم حليول عمليية
لتصيييحيل وتحسيييين ا داء اليييأ فراد وفقييياً للمعيييايير الأ خلاقيييية فيييي
المجتمع ،ويحاول تصحيل الرؤى وتنظيم القييم ووضيع التوجهيات
الصحيحة .ا ن تقديم الأ ساليب المناسبة ودراسة الأ جراءات وحتيى
لهجات وا داب الخطابة في نهيج البلاغية يشيير فيي الواقيع ا ليى ا نيه
يمكن للمرء ا ن يحصل من هذا الك نز الباهظ على برنيامج ييتم فييه
وضع قواعيد عامية للا نسيان المتيدين ،وعيدم التقييد بهيذه المبيادئ
يؤدي ا لى الكثير من الأ فات في ا ي مجتمع .لذلك ،من الضروري
التعرف على عوامل وعوائق الوجود الأ خلاقي في الجوانب النظريية
والعملية ،الفردية والأجتماعية ،وفي النهاية ولأ جل معالجة القضايا
الأ خلاقية يمكن الأعتمياد عليى نهيج البلاغية لأستكشياف الحليول
العملية .ومع ذلك ،فا ننا نواجه سؤالأ ً ا ساسياً :لماذا نواجه ا خلاقياً
اجتماعيييية مريضييية رغيييم وجيييود الثقافييية الدينيييية الأ سيييلامية الغنيييية
والقواعيييد العامييية والمحيييددة المطروحييية فيييي الأ ييييات والرواييييات،
وخاصة في نهج البلاغة؟ من ا جل الحصول عليى الجيواب الشيافي
فميين الضييروري دراسيية مشييروع مفصييل بيينهج متعييدد التخصصييات
يتضمن تحديد العوامل الفردية والأجتماعية وسبب ابتعاد المجتمع
عيين المعييايير والمبييادئ الييواردة فييي القييرا ن والسيينة النبوييية وميين ثييم
تقيييديم الأ سييياليب التربويييية التنفيذيييية والعلاجيييية ،وكيفيييية مطابقييية
المعتقيييدات والمشييياعر والمواقيييف الخاصييية بالمتيييدينين للتعييياليم
الحقيقية للدين وذلك بشكل مستقل ودون ا ي نوع من التحيز.
المصادر
 القران الکریم.
 نهج البلاغة.
 هورنييياي ،ا.اس ( .)9482قييياموس اکسيييفورد .طهيييران :مؤسسيييه
جهان دانش.






















ابيين ابييي الحدیييد ،عييز الييدین ابييو حامييد ( .)9485شييرح نهييج البلاغييه.
تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم .مصر :دار احیاء التراث العربي.
ابن مسکویه ،ابو علي احميد بين محميد بين یعقيوب ( .)9399تهيذیب
الأخلاق وتطهیر الأعراق .با مقدمه حسن تمیم .قم :نشر بیدار.
ابن میثم ،میثم بين عليي ( .)9462شيرح نهيج البلاغيه ابين میيثم.
قم :مكتب التبلیغات الأسلامية.
اسييفندیاري ،محمييد ( .)9483اسييیب شناسييی دينييی .قييم :نشيير
صحیفه خرد.
اشيوری ،داریيوظ ( .)9473فرهني عليوم انسيانی .طهيران :نشير
مرکز.
تمیمي امدي ،عبدالواحد بين محميد ( .)9391غيرر الحکيم ودرر
الکلييييم .المصييييحل :سييييید مهييييدي رجييييائي .قييييم :دار الکتيييياب
الأسلامي.
جيييوادي امليييي ،عبيييد الليييه ( .)9472شيييریعت در اینيييه معرفيييت.
طهران :مرکز رجاء الثقافي للنشر.
دژاکام ،علي ( .)9477تفکر فلسفي غيرب از منظير اسيتاد شيهيد
مرتضی مطهري .طهران :مؤسسه فرهنگی اندیشه معاصر.
 .)9478( --------------نسبیت معرفت دينيي در اندیشيه اسيتادمطهري (ره) .طهران :نشر قادر.
دشتي،محمد ( .)9471ترجمه نهج البلاغه .قم :مؤسسة مشهور
للمطبوعات.
سجادي ،سیدجعفر ( .)9474فرهن معيارف اسيلامي .طهيران:
نشر جامعة طهران.
شييیرواني ،علييي ( .)9483الأخليياق الأسييلامية واسسييها النظرييية.
قم :دار الفکر.
صبحي صالل(لأتا) .نهج البلاغة .قم :مؤسسة دار الهجرة.
طباطبائي ،محمد حسيین ( .)9482تفسيیر المیيزان .قيم :مكتيب
المنشورات الأسلامية.
غرویان ،محسن ( .)9448فلسفه اخلاق از دیيدگاه اسيلام .قيم:
مؤسسه فرهنگی یمین.
فييیض الأسييلام ،سييید علييي نقييي ( .)9471ترجمييه وشييرح نهييج
البلاغه .طهران :فقیه.
کاشييف الغطيياء ،هادي(لييأ تييا) .مسييتدرك نهييج البلاغييه .بیييروت:
مکتبة الأندلس.
لأهیجي ،عبد الرزاق بن علی ( .)9484گوهر مراد .طهران :سایه.
المحمييودي ،محمييد بيياقر ( .)9417نهييج السييعادة فييی مسييتدرك
نهج البلاغة .بیروت :مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.

