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الملخص
ٌّبک طلٌٔ ٍث٘قٌٔ ث٘ي االلتسام الوولٖ ثبلق٘ن األخالق٘ٔ ،االلتسام ثبألٍاهر ٍاألحكبم اإللْ٘ةٔ،
توسٗس الثقبفٔ الدٌٗ٘ٔ فٖ الوجتون ٍالحد هي اًتشةب الوابدةد ٍهةدم اإللتةسام ثبلوجةب ت
اإلجتوبهْ٘ٔٗ .دف ّذا الجحث فٖ اکتشبف هوَقبت تحقق األخالق االجتوبه٘ٔ فٖ الوظر
الحدٗث هٌد القرآى ًٍْج الجالغٔ .تن ادتخدام الٌْج القبئن هلةٖ الَثةبئق -الوكتجةٔ فةٖ
جون ث٘بًبت ٍالوولَهبت فٖ ّذا الجحث ،ح٘ث تن تحدٗد الشوَل الووٌَٕ فٖ کل فئةٔ
هي الجحث هي خالل فحض تَاتر آٗبت ٍفظةَل القةرآى الكةرٗن ثبإلػةبفٔ بلةٖ الخـةت
ادةٔ
ٍالردبئل ٍالكلوبت القظ٘رٓ لٌْج الجالغٔ ،فٖ هاَْم األخالق االجتوبهٍ٘ٔ ،توة
هشكلٔ الجحث ثٌبءٖ هلٖ آٗبت القرآى ًٍْج الجالغٔ ٍهي خةالل الوةرٍ ثبلوراحةل الةثال
ٍّٖ الَطف ٍالتحل٘ل ٍالشرح(التاس٘ر) .تلْر ًتبئج الجحث ؤى بحدٕ القؼةبٗب الورکسٗةٔ
ٍاألدبد٘ٔ فٖ هجبل األخالق االجتوبه٘ٔ ّٖ التورف هلٖ الوَاهل ٍالوقجبت فةٖ تحق٘ةق
األخالق االجتوبه٘ٔ فٖ الوظر الحبػر؛ ٌّبک للتَه٘ةٔ ٍتولة٘ن األخالق٘ةبتً ،شةر القة٘ن
األخالقٍ٘ٔ ،تقدٗن الٌوبج األخالقٍ٘ٔ ،تقَٗٔ الووٌَٗبت فٖ الوجتون لْب ٍ هاثر للابٗةٔ
فٖ تحق٘ق األخالق االجتوبه٘ٔ.

الكلمات الذليلية :الد ادبت الحدٗثٔ ،القرآىًْ ،ج الجالغٔ ،األدرٓ ،الوجتون.
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** ؤدتبج هسبهد ،قسن هلَم القرآى ٍالحدٗث ،فرم تَٗسرکبى ،جبهؤ آزا اإلداله٘ٔ ،تَٗسرکبى ،اٗراى.
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الممذمة
ثوب ؤًِّ ال ٗوكي تظَ الح٘بٓ فٖ الجَاهن الحبل٘ٔ ٍى الوجتون ٍالوالقبت االجتوبه٘ةٔ؛
لذلك ،ال ٗستـ٘ن اإلًسبى تلج٘ٔ احت٘بجبتِ ٍى التَاطل هن اٙخرٗي فٖ الةسهي الحبػةر؛
اجى ٗحتب اإلًسبى بلٖ اهتالک األخالق هةي ؤجةل التَاطةل الووقةَل هةن ؤخةذ هظةبل
الـرف٘ي فٖ االهتجب .
توتجر األخالق الار ٗٔ ّٖ الق٘ن األخالق٘ٔ الورتجـٔ ثبلح٘بٓ الار ٗٔ للجشر ح٘ث تإخةذ
الار هستقالً هي الوالقٔ هن اٙخرٗي فٖ االهتجب ؛ هثل ثوغ الاؼبئل هٌْب الظجر ٍالحكؤ
ٍالثقٔ ٍاإلخالص ٍاحترام الذات ٍثوغ الرجائل االخالق٘ٔ هٌْب االفراؽ فٖ األکةل ٍالتسةرم
ٍهدم التاك٘ر .هب َّ الوقظَ ثبألخالق االجتوبه٘ٔ؛ القة٘ن ٍالقة٘ن الوؼةب ٓ التةٖ تحكةن
هالقٔ الار ثبٙخرٗي؛ هثل الرفقٔ الـ٘جٔ ٍالودالٔ ٍاالحسبى ٍالحسد ٍالتكجةر .قةبل دةَل
اهلل طلٖ اهلل هلِ٘ ٍدلن« :بًوب ثوث ألتون هكب م األخالق» .لذلك فةى الْةدف األدبدةٖ
ٍالرئ٘سٖ فٖ ثوثٔ األًج٘بء َّ توسٗس األخالق الحو٘دٍٓ ،قد ؤلْن ًجٖ اإلدالم خبتن األًج٘ةبء
الدتكوبل ّذُ األخالق ٍادتكوبل هَ٘ثْب ٍث٘بى دبئر ؤقَال األًج٘بء هلةْ٘ن السةالمٍّ .ةذا
ٗوٌٖ ؤى التـَ الجشرٕ َّ الْدف الرئ٘سٖ لخلق الجشرٍ .طل ًجٖ اهلل ،ثإخالقةِ الابئقةٔ،
بلٖ ؤهلٖ هستَٕ هي التـَ الجشرٕ .اإلًسبى ثبلؼرٍ ٓ کبئي اجتوبهٍٖ ،الح٘ةبٓ الجشةرٗٔ
توتود هلٖ الوجتون.
بى ادٔ ٍشرح قؼبٗب ٍهشكالت الح٘ةبٓ الجشةرٗٔ الووبطةرٓ ،ثوةب فةٖ جلةك هشةكلٔ
الوَاهل ٍالووَقبت التةٖ تحةَل ٍى تحق٘ةق األخةالق االجتوبه٘ةٔ فةٖ الوظةر الحبػةر،
ثبدتخدام هابّ٘ن القرآى ًٍْج الجالغٔٗ ،ثج الدٍ الواثر للتوةبل٘ن الدٌٗ٘ةٔ .فةبألخالق ال
ٗلوت فقؾ ٍ ٖا فٖ بًقبج الوجتون ٍالقؼةبٗب االجتوبه٘ةٔ فةٖ تلج٘ةٔ احت٘بجةبت اإلًسةبى
الووبطر ،ثل ٗلوت ؤٗؼبً ٍ اً فوبلًب فٖ بًقبج الوحتَٕ الار ٕ ٍالاةر ًاسةِ؛ ألى األخةالق
ل٘س لوجر بًشبء هدٌٗٔ فبػلٔ ؤٍ هدٌٗةٔ ؤٍ ٍلةٔ حؼةب ٗٔ ٍثقبف٘ةٔ؛ دةَاء کةبى الجشةر
ٗو٘شَى فٖ الوجتون ؤٍ ٗو٘شَى فٖ زاٍٗٔ هب ،فْن ثحبجٔ بلٖ األخالق.
األخالق االجتوبه٘ٔ ّٖ قؼ٘ٔ ترکس هلٖ الوالقبت االجتوبه٘ٔ الجشةرٗٔ هةن اٙخةرٗي،
ٍهب ٓ هب تش٘ر األخالق ،فٖ هولن الحبالت ،بلٖ ّذُ الائٔ هي القؼةبٗب األخالق٘ةٔ .هٌةدهب
ٗقبل فٖ الوحب ثبت الورف٘ةٔ ؤى الشةخض لدٗةِ ؤخةالق ج٘ةدٓ ؤم ال ،فْةذا ٗوٌةٖ ًاةس
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الخظبئض التٖ تلْر فٖ هالقبتِ هن الا٘ر(هظجبح ٗس ٕ .)23 :2001 ،فٖ قسةن األخةالق
االجتوبه٘ٔ ،ح٘ث ٗتن فحض الق٘ن األخالق٘ٔ فةٖ هجةبل الوالقةبت اإلًسةبً٘ٔ هةن الجشةر
اٙخرٗي ،فةى القؼ٘ٔ األٍلٖ للتق٘٘ن األخالقٖ للرٍح االجتوبه٘ٔ ّةٖ الوة٘ض ػةد الوسلةٔ
ٍتجٌت هوبشرٓ الٌبس.
تْدف ّذُ الد ادٔ بلٖ ثحث حَل ّذُ القؼ٘ٔ ٍ ادٔ الوَاهل ٍالووَقبت التٖ تحَل
ٍى تحق٘ق األخالق االجتوبه٘ٔ فٖ الوظر الحبلٖ هي هٌلَ القرآى ًٍْج الجالغٔ .لةذلك
دتحبٍل الد ادٔ الحبل٘ٔ ادٔ ٍشرح ّذُ الوسةإلٔ ثوةٌْج تاسة٘رٕ شةبهل قةبئن هلةٖ
تحل٘ل هحتَٕ الٌظةَص الدٌٗ٘ةٔ(القةرآى الكةرٗن ًٍْةج الجالغةٔ) ٍادةتخدام هابّ٘وْةب
ٍتوبل٘وْب.
ّل للح٘بٓ االجتوبه٘ٔ ق٘ؤ هوٌَٗٔ ٍّل توتجر ؤهرٌ ج٘د هي ٍجْٔ ًلر االدالم؟
خلفية البحث
حست الد ادبت التٖ اجرٗ  ،لةن ٗةتن حتةٖ اٙى بجةراء ؤٕ ثحةث هسةتقل ثوٌةَاى
«هَاهل ٍهوَقبت تحق٘ق األخالق االجتوبه٘ٔ فٖ الوظر الحبلٖ هي هٌلةَ القةرآى ًٍْةج
الجالغٔ» ،فٖ ّذا الظد  ،لن ٗتن الحظَل هلٖ کتةبة هسةتقل ؤٍ هوةل هلوةٖ ؤٍ ثحثةٖ،
ٍلكي ٌّبک ؤهوبل تن فْ٘ب تٌبٍل هسإلٔ األخالق االجتوبه٘ٔ ثـرٗقٔ هرػ ثةٗجبز فٖ التبلٖ:
 دبلٔ هبجست٘ر لوجدالوسٗس هلٖ الظبل الوو٘جد ،هٌَاًْب «الشرؽ فٖ القرآى الكةرٗن»قد تٌبٍل هسبئل الشرؽ فٖ القرآى ثظَ ٓ هبهٔ ٍؤشب هي خالل دبئر الحرٍف بلٖ «لَال»
ٍ بقتظر هلٖ تج٘٘ي ؤًَاهْب هي الجْٔ الٌحَٗٔ ٍ ٍ ّب فٖ الجولٔ ٍلكٌةِ لةن ٗتـةرق بلةٖ
الوسبئل الجالغ٘ٔ الخبطٔ لْب.
 دبلٔ تح هٌَاى «ؤدبل٘ت الشرؽ فٖ القرآى الكرٗن» لسْراة فبػةلٖ ثبًٍةد ثةَ ،کس الكبتت هلٖ الوسبئل الٌحَٗٔ ٍ ؤشب بلٖ ثوغ الوسبئل الجالغ٘ةٔ لوةدٓ ؤ ٍات الشةرؽ
ٍلكٌِ لن ْٗتن ثإ آ خبطٔ ٍى دبئر األ ٍات فتٌبٍل هسبئل هبهٔ أل ٍات الشرؽ.
 هقبلٔ تح هٌَاى «لَ الشرؿ٘ٔ ،الالتْةب ٍ ثالغتْةب فةٖ القةرآى الكةرٗن» للةدکتَه٘سٖ هتقٖ زا ُ ٍهحود کج٘رٕ  ،قةد بّةتن الكبتجةبى ف٘ةِ ثبلجَاًةت الدالل٘ةٔ ٍالجالغ٘ةٔ
لة«لَ» ٍلكي الوقبل تتـرق بلٖ «لَ» ٍى دبئر حرٍف الشرؽ.
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 کتةةبة «األخةةالق االجتوبه٘ةةٔ فةةٖ القةةرآى ٍالحةةدٗث» لخدٗجةةِ هلكشةةبّٖ ٍفرٗةةدهلكشبّٖ .قنًَٗ :د حكو 2016 ،م .فٖ ّذا الكتبة ،تةن الٌقةبأ ؤٍالً حةَل "الوكًَةبت
الٌلرٗٔ لألخالق االجتوبه٘ٔ" ،ثن "هٌبطر ٍخظبئض األخالق االجتوبه٘ةٔ" فةٖ األقسةبم:
التَاػنٍ ،التسبه ٍ ،الودالٍٔ ،بطالح جات الجة٘يٍ ،االًاةبقٍ ،االلتةسام ثبلوْةد ٍفةٖ ًْبٗةٔ
الوـبف ٗتن هرع "آثب ًٍتبئج األخالق االجتوبه٘ٔ" .الْدف األدبدٖ هي ّذا الكتبة ّةَ
فحض األدس الٌلرٗٔ لألخالق االجتوبهٍ٘ٔ ،لكي فٖ الاظل الثبلةث ،الووٌةَى خظةبئض
األخالق االجتوبه٘ٔ ،ؤث٘رت قؼبٗب ٗوكي ؤى تكَى هرتجـٔ ثوحَ "هَاهل تحقق األخةالق
االجتوبه٘ٔ" .ثبلـجن ،هب ٗتن تقدٗوِ فٖ ّذا الاظل غبلجبً هب ٗكَى هظب ٗق هلةٖ األخةالق
االجتوبه٘ٔ ٍل٘س هَاهل فٖ تحق٘ق األخالق االجتوبه٘ٔ .هالٍٓ هلةٖ جلةك ،فةةى هةٌْج
الوجبحث َّ شرح هوبًٖ اٗٙبت ٍالرٍاٗبت القبئن هلٖ بشب ٓ اخل ًظ٘ٔ ٍل٘س بشب ٓ خب
ًظ٘ٔ ٍشرح هوبًٖ اٗٙبت ٍالرٍاٗبت ثوب ٗتَافق هن القؼبٗب الووبطرٓ.
 هقبلٔ « دة٘بقبت األخةالق االجتوبه٘ةٔ هةي ٍجْةٔ ًلةر ًْةج الجالغةٔ» لحسةٌ٘ولٖهظدق٘بى ،الوجلٔ الاظل٘ٔ لألخةالق ،طة٘ف 2008م ،الةرقن  ،12طةض  ،21-6الوٌةبٍٗي
الوورٍػٔ فٖ الوقبل ّٖ اإلًسبى ٍالوجتونٍ ،ؤطبلٔ الاةر ؤٍ ؤطةبلٔ الوجتوةن ٍدة٘بقبت
األخالق االجتوبه٘ٔ؛ ٍتشول القَاً٘ي ٍالتقبل٘د ،الوالقبت الس٘بد٘ٔ ،األهر ثبلوورٍف ٍالٌْٖ
هي الوٌكرٍ ،الَهًٍٖ ،شر الووٌَٗبتٍ ،خلق األدس االقتظب ٗٔ ٍالتؼبهي الَؿٌٖ .تةرتجؾ
ثوغ الوَػَهبت فٖ قسن "د٘بقبت األخالق االجتوبه٘ٔ" هةي ّةذُ الوقبلةٔ ثةة"هَاهةل
األخالق االجتوبه٘ٔ" فٖ ّذُ القؼة٘ٔ ،لكةي الوقب ثةٔ لقؼةبٗب الووبطةرٓ ال تتولةق ثْةذُ
القؼ٘ٔ .کوب ٗتن تلخ٘ض القؼبٗب ٍلي ٗتن ادتخدام آٗبت القرآى .ال تَجد هٌبقشٔ هسةتقلٔ
فٖ ّذا الوقبل حَل هحَ "هوَقبت تحق٘ق األخالق االجتوبه٘ٔ".
 ؤؿرٍحٔ ثوٌَاى « ادٔ هٌْج ًْج الجالغٔ فٖ األخالق االجتوبه٘ٔ»؛ هبجسةت٘ر فةٖالتاس٘ر ٍالولَم القرآً٘ٔ :الوالف :جالل هرا ٕ پَ  ،الوشرف :هحود جةَا ًجاةٖ،2013 ،
الورکس الولوٖ؛ جبهؤ قن .تن تدٍٗي ّذُ األؿرٍحٔ فٖ فظل٘ي؛ الاظل األٍل :الووَه٘ةبت.
ٗشول :الجسء األٍل :الوار ات ،الجسء الثبًٖ :الوابّ٘ن ٍالتوب ٗف .الاظل الثبًًْٖ :ج الجالغٔ
ٍاألخالق االجتوبهٍ٘ٔٗ .شول :الجسء األٍل :األخةالق األدةرٗٔ فةٖ ًْةج الجالغةٍٔ ،الجةسء
الثبًٖ :الترث٘ٔ فٖ ًْج الجالغٍٔ ،الجسء الثبلث :االقتظب فةٖ ًْةج الجالغةٍٔ ،الجةسء الراثةن:
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األخالق الس٘بد٘ٔ فٖ ًْةج الجالغةٔ .ال تَجةد هٌبقشةٔ هسةتقلٔ ٍهاظةلٔ حةَل هحةَ ٕ
"هَاهل تحق٘ق األخالق االجتوبه٘ٔ" ٍ"هوَقبت تحق٘ق األخالق االجتوبه٘ةٔ" فةٖ ّةذُ
الردبلٍٔ ،لكي ألًِ فٖ ّذا الوولٌّ ،بک ًظةَص تتولةق ثوَػةَم األخةالق االجتوبه٘ةٔ
لذلك ٗوكي ادتخداهْب فٖ هجبل جون ٍتحل٘ل الٌظَص الوتولقٔ ثْذا الوَػَم فٖ ًْج
الجالغٔ.
مىزلة المرآن الکريم ووهج البالغة
قد ؤ دٓلَ اهللُ دَلَِ الكرٗن هلوبً ْٗتدٕ ثِ الٌّبس ٍاألهن بلٖ هٌسل الس٘ةوب ِٓ ٍالكراهةِٔ؛
فقد کبً الابُٗٔ الحق٘قُ٘ٔ هي خلقْٙن َّ ٍطَلْن بلٖ دوب ِٓ الدً٘٘ب ٍاٙخةرِٓ ،فإ دٓةلَ هةن
دَل ِٙطح٘أًَ لْداٗتْٙن ٍػَو ٌَِٛکلَّ هب ٗحتب ٔ بل٘ةِ اإلًسةبىُ للَطةَلِ بلةٖ ّةذُ الْداٗةِٔ
ٍجٓوٓلَِ(ؤٕ القرآى الكرٗن) هوجسًَٓ هلٖ طٙدقِ ًجَ٘ت (ِٙػبٖٗ ٍآخةرٍى1391 ،أ .)148 :بىّ
ًْج الجالغٔ ًجن ثرّ ٍ افد غسٗر هي ٍافد الورث٘ٔ الشّرٗأ ،فَْ ٗتؼو٘ي هي هجبئت الجالغةٔ
ٍغرائت الاظبحِٔ ٍثَاقت الكلن الدٌ٘ٗ٘ٔ ٍالدً٘٘بٍٗ٘ٔ هب ال َٗجدٔ هجتووبً فٖ کالمٍ ٍال هجوةَمٗ
األؿراف ٙفٖ کتبةٍ .القب ت لْذا الكتبةِ الثّوة٘ي ٗجةدٔ ؤًّةِ ک٘ةفٓ جةبء هختلةف الوجةب ات
ٍاألدبل٘ت فْ٘ب هٌسجؤً ٍهتٌبدجًٔ هن الووبًٖ الوتَخّ٘ٔ(هجبز ٍآخرٍى1393 ،أ.)26 :
األخالق االجتماعية فی العصر الحذيث عىذ المرآن ووهج البالغة
بىّ ثوغ األدجبة ٍالوَاهل لْب ٍ هاثر فٖ تحق٘ق األخالق االجتوبه٘ٔ هثةل التَه٘ةٔ
ٍتول٘ن األخالقٍ ،توسٗس الق٘ن األخالقٍ٘ٔ ،تقدٗن الٌوبج األخالقٍ٘ٔ ،التوبهل هن الولةبّر
الا٘ر ؤخالقٍ٘ٔ ،توسٗس الووٌَٗبت فٖ الوجتون .بجا ادتورت الح٘ةبٓ ثةٌاس الـرٗقةٔ ،فلةي
ٗكَى ٌّبک ؤهل فٖ ح٘بٓ هٌبدجٔ ٍؤخالق٘ٔ ألفرا الوجتونٍ ،دتتدَّ ح٘بتٌب َٗهةبً ثوةد
َٗم ٍدَف ٗتن تده٘رّب؛ ٗجت ؤى ًرکس هلٖ ادترجبم الووٌَٗبت بلٖ الوجتوةن .بجا ًلرًةب
حَلٌب قل٘الًً ،رٕ ؤى الوبلن هلٖء ثبلوٌف ٍالكراّ٘ٔ ٍالوٌظرٗٔ ٍالحرص ًٍاب الظةجر ٍهةدم
احترام هب ث٘ي ؤفرا الجشر .هجتون الَ٘م ،ثكل ک٘بًةِٗ ،تـلةت ادةترجبم األخةالق ٍالقة٘ن
اإلًسبً٘ٔ .حبى الَق لوَ ٓ الووٌَٗبت بلٖ الح٘بٓ الَ٘ه٘ةٔ لألفةرا ٍالوجتوةن کكةل .فةٖ
الَاقنٗ ،جت ؤى ٗتن جلك ثشكل ؤدبدٖ ،ثدءٖ هي ترث٘ٔ ؤؿابلٌب ٍٗجت هلٌ٘ب هٌبقشٔ فَائد
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ٍجَ هجتون ؤخالقٖ ث٘ي جو٘ن ؤفرا الوجتون هٌْن الج٘راى ٍزهالء الووةل بلةٖ ؤفةرا
األدرٓ ٍاألطدقبء .توتجر األخالق االجتوبه٘ٔ هي ؤّن القؼبٗب التٖ تث٘ر الوالقٔ ثة٘ي الجشةر
ٍالوجتون ٍالتب ٗخ؛ ألى الوجتون ٗوكي ؤى ٗجٌٖ حؼب ٍٓ ،ل٘س فر اًٍ ،الوجتون الجشةرٕ
قد خلق التب ٗخ ٍؿَ ُ .ح٘ث ؤى اإلدالم ٗوتجر هي األ ٗبى االجتوبه٘ٔ ٍّةَ هةي األ ٗةبى
السوبٍٗٔ ٍٗحتَٕ هلٖ الودٗد هي الوثل ٍاألفكب الجوبه٘ةٍٔ ،ثوةب ؤى ًْةج الجالغةٔ التةٖ
توتجر ؤحد ؤّن هظب ّذا الدٗي لقد حل٘ ّذُ القؼ٘ٔ ثبّتوبم کج٘ر لذلك تن هٌبقشةٔ
األهَ االجتوبه٘ٔ کث٘راً فٖ ًْج الجالغٔ .ؤطجح ؤّو٘ٔ االلتسام ثبألخالق االجتوبه٘ٔ فةٖ
القرآى ؤهرًا ثبلغ األّو٘ٔ لد جٔ ؤى آٗبت القرآى تـلت هةي الوسةلو٘ي االلتةسام ثةبألخالق
االجتوبه٘ٔ ،حتٖ فٖ التوبهل هن الوشرک٘ي ٍاألهداءٍ ،ؤى ٗكًَةَا هْةذث٘ي فةٖ حةدٗثْن
ٍدلَکْن .ح٘ث ٗقَل اهلل توبلٖ:
ك زَ ينَّا لِك ُ ِّل أُمََّّ ٍة َع ََلَُُ َِّم
اهَّلل َع ِد ّوا ب َِغي ِر ِعل ِ ٍم َك َذل ِ َ
ين ِيدع َ
ُون ِم ِن دُونِ اهَّللِ َف ُيسبُّوا َ
﴿ َو َلا ت َُسبُّوا ال َّ ِذ َ
ون﴾(األًوبم)108/
ث ُ َّم إِلَى َرب ُِّ ِِم َم ِزجِ ُعُ ُِم َفي َنبِّ ُئُ ُِم ب ََِا كَا ُنوا ِيع ََل ُ َ

کوب تن الٌلر فٖ ّذُ الوسإلٔ ٍالتإک٘د هلْ٘ب فٖ ًْج الجالغٔ .کوب ؤهر اإلهةبم هلةٖ(م)
فٖ ؤٍاهرُ جو٘ن ؤفرا الوجتون ثإى ٗكًََا هساٍل٘ي هي هراهبٓ هوبٗ٘ر األخالق الجوبه٘ةٔ
ٍؤشب بلٖ ؤى هدم االتْوبم ثبألخالق األجتوبه٘ٔ ٗوكي ؤى ٗةا ٕ بلةٖ تةده٘ر الوجتوةن؛
ح٘ث ٗقَل االهبم هلٖ(م)« :ؤَْٜٗٓب الٌَّبسٔ بًَِّوٓب ٗٓجٕوٓنٔ الٌَّبسٓ الرِّػَب ٍٓالسٜخْـب ٍٓ بًَِّوٓب هٓقَةرَ ًَبقَةَٔ
ثَؤَ ٓ ٓجٔلٌ ٍٓاحٙدٗ فَوٓؤْٛنٔ اللَِّٔ ثِبلْوٓذَاةِ لَوٛب هٓو َُٜٔثِبلرِّػَب»(ًْةج الجالغةِ .)201 :ثٌ٘وةب حةذ
االهبم حَل هدم االلتسام ثبألخالق ٍاألهراف االجتوبهٍ٘ٔ ،جکر هةدم االلتةسام ثْةذا الوبهةل
الوْن ثبهتجب ُ دججبً لالًحراف ٍالخراة فٖ الوجتون ٍقبل :قَد ٙاطٕةـَلَحٕتُنٕ هٓلَةٖ الْاٙةلف٘ٙوٓةب
ثٌَٕٓ٘كُنٕ ًٍَٓجٓ ٓ الْوٓرْهٖٓ هٓلَٖ ٙهٌٓٙكُنٕ ٍٓتَظٓبفَٕ٘تُنٕ هٓلَٖ حٔتِّ الْأهٓبلِ ٍٓتَوٓب ٕٓٗتُنٕ فٙةٖ کَسٕةتِ الْةإَهَٕٓالِ
لَقَد ٙادٕتَْٓبمٓ ثِكُنٔ الْخَجِ٘ثُ ٍٓتَبُٓ ثِكُنٔ الْاُرٍُ »(ًْج الجالغِ ،الخـجٔ .)133
حست اٗٙبت ٍاألحب ٗث الوَجَ ٓ ٌّبک ؤدجبة ٍهَاهل هدٓ هاثرٓ هي هٌلَ القرآى
ًٍْج الجالغٔ فٖ الوظر الحبػر فٖ توسٗس الووٌَٗبت فٖ الوجتوةن ٍفةٖ تحق٘ةق األخةالق
االجتوبه٘ٔ هٌْب :التَه٘ةٔ ٍتولة٘ن األخةالقٍ ،توسٗةس القة٘ن األخالق٘ةٍٔ ،تقةدٗن الٌوةبج
األخالقٍ٘ٔ ،هدم ترٍٗج الولةبّر الا٘ةر ؤخالق٘ةٔ .هٌةد تق٘ة٘ن الوَاهةل دةَاء الار ٗةٔ ؤٍ
االجتوبه٘ٔٗ ،جت االهتوب هلةٖ الو بهةل الوقالًةٖ ؤکثةر هةي ؤٕ هبهةل آخةر .فبلرغجةبت
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الـج٘و٘ٔ ٍالوَاؿف ،هلٖ الرغن هي ٍ ّب فةٖ تكةَٗي الح٘ةبٓ االجتوبه٘ةٔ ،بال ؤى الق٘وةٔ
األخالق٘ٔ توتود هلٖ الوبهل الوقالًٖ .الوبهل الوقالًٖ ٌّةب ّةَ تحق٘ةق غجةبت االًسةبى
الوب ٗٔ ٍالرٍح٘ٔ ػوي الح٘بٓ االجتوبه٘ٔ ،فاٖ ح٘بٓ الار ٗٔ االًسبى ال ٗكَى قةب اً هلةٖ
تَف٘ر الوظبل الوب ٗٔ ٍال هظبلحِ الرٍح٘ٔ ،لذلك فبى الح٘بٓ االجتوبه٘ةٔ هرغَثةٔ حسةت
الوقالً٘ٔ (ش٘رٍاًٖ.)193 :2003 ،
بى حبجٔ الوجتون لتَف٘ر االحت٘بجبت الوب ٗٔ ٍالرٍح٘ٔ ّٖ حبجٔ هبهٔ ٍل٘س خبطٔ
ثإفرا هحد ٗي .تتشكل الح٘بٓ االجتوبه٘ٔ للحظَل هلٖ ّذُ الحق٘قةٔ ؤى جو٘ةن األفةرا
ٗحققَى هظبلحْن الوب ٗٔ ٍالرٍح٘ٔ الٌْبئ٘ةٔ ٍکوةبلْن .لةذلكٗ ،جةت ؤى ٗكةَى دةلَک
األفرا فٖ الوجتون هاثراً فٖ تحق٘ق ّذا الْةدف الوةبم ،ؤٕ ٍطةَل جو٘ةن األفةرا بلةٖ
الكوبل الوـلقٍ ،ل٘س التؼح٘ٔ ثوجوَهٔ ٍاحدٓ هي األفرا لوجوَهٔ ؤخرٕ .لذلك ،فةةى
السلَک االجتوبهٖ لألفرا ٗكَى طح٘حبً ٍق٘٘وبً بجا ؤ ٕ بلٖ الوظبل الوبهٔ للوجتونٍ ،ال
ٌٗجاٖ ؤثداً حرهبى اٙخرٗي هي هـبٗب ٍفَائد الح٘بٓ ٍحرهبًْن هي الَجةَ حتةٖ ٗةتوكي
الار ؤٍ األفرا هي تحق٘ق هظبلحْن الخبطٔ .دَف ٗكةَى الاةر هلةٖ ادةتودا لتحوةل
هتء فٖ الح٘بٓ االجتوبه٘ٔ ٍالق٘بم ثشٖء ٗسبّن فٖ فَائدّبٍ ،شرؽ قبهدٓ الوقةل ّةَ ؤى
ٗستا٘د کل فر هي ًتبئج الح٘بٓ االجتوبه٘ٔ ثقد هةب ّةَ فوةبل فةٖ الح٘ةبٓ االجتوبه٘ةٔ
ٍتحظ٘ل هظبلحْب؛ ؤٕ هٌدهب ٗججر الوقل الار هلٖ الق٘ةبم ثإشة٘بء تا٘ةد الوجتوةن ،فةٖ
هقبثل ّذا الَاجتٔٗ ،وٌ الار حقبً فٖ الوجتونٍ .احدٓ هي هشبکلٌب الرئ٘س٘ٔ ّةَ الؼةر
الووٌٍَٕ .لكي فٖ هول٘ٔ الجحث هي ؤٗي تإتٖ ّذُ القؼ٘ٔ ٍهب ّةٖ الوَاهةل التةٖ تةاثر
هلْ٘ب؟ لوبجا ًالحق هدم االلتسام ثبالخالق٘بت ٍااللتسام ثبألخالق ل٘س کوب ٌٗجاةٖ؟ ٌّةبک
الودٗد هي الد ادبت التٖ ٗجت الق٘بم ثْب .ثب ت جٕ ثدءّ ،ل ٗجت ؤى ًٌلر بلٖ األخةالق
ثووٌٖ هب َّ فْوٌب لألخالق؟ ٍهب َّ ؤدبس األخةالق؟ هةب ّةٖ ػةرٍ ٓ األخةالق؟ هًَةب
ًاحض ًٍظل ؤخ٘راً بلٖ الٌقـٔ التٖ تإتٖ هٌْةب األػةرا فةٖ االخالق٘ةبت؟ فةٖ التوةبل٘ن
القرآً٘ٔ ٍدر ٍدلَک الووظَه٘ي(هلْ٘ن السالم) ،هب ٓ هب ًوتجر الجسء األخالقٖ الذٕ ٗتن
التوج٘ر هٌِ خب الوَػَمٌّ .بک ًَهبى هي ا ٙاء ٍالٌلرٗبت الوبهةٔ فةٖ فْةن األخةالق.
بحدٕ الٌلرٗبت ّٖ ًلرٗٔ ترکس هلٖ األخالق ثووٌٖ الظابت التٖ ٗجةت ؤى ٗتوتةن ثْةب
الشخض ٍهب ّٖ الظابت التٖ ال ٌٗجاٖ ؤى ٗوتلكْب ،ثٌ٘وب توتجر ًلرٗٔ ؤخرٕ ؤى األخالق
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ٗرکس هلٖ السلَک ثووٌٖ السلَک الذٕ ٗجت ؤى ٗتوتن ثِ الشخض ٍهةب ال ٗجةت فولةِ،
ٍلكي ٍفقبً للقرآى الكرٗن ٍتوبل٘ن الووظَه٘يٗ ،تن تشك٘ل ّةذُ الحةبالت ثشةكل طةح٘
هٌدهب تكَى فٖ ًلبم ٍتكَى هٌلؤ ٍّذا الٌلبم َّ ؤى ئٗتٌب ٍق٘وٌةب ٍهَ٘لٌةب ٗجةت ؤى
تُظح ٍؤى ٗٔجٌٖ الوجدؤ األخالقٖ هلةٖ الةرئٕ ٍالقة٘ن ٍالو٘ةَلٍ ،هلةٖ ؤدةبس الوجةب ت
الوحد ٓ ٍاألدبل٘ت ٍاألفوبل ٍؤقَالٌب ٍػرٍ ٓ فول ّذُ األشة٘بء هحسَدةٔ ألًةِ ؿبلوةب ؤى
الاْن الجشرٕ ًٍلرٓ اإلًسبى ٍ ئٗٔ اإلًسبى غ٘ر طح٘حٔ ،فةى حبلتةِ ٍدةلَکِ ٍخظبئظةِ
األخرٕ لي تكَى طح٘حٔٗ .تـلت تٌل٘ن األخالق تٌل٘ن ًلبم الق٘ن اإلًسبًٍ٘ٔ ،لةي ٗةتن
تٌل٘ن ؤٕ شٖء حتٖ ٗتن تٌل٘ن ًلبم الق٘ن اإلًسبًٍ٘ٔ ،لي ٗتن بًشبء ؤٕ شٖء حتٖ ٗةتن
تظح٘ التَجْبت ٍاالًتوبءات الجشرٍٗٔ ،ؤٗؼًب ،حتى ٗتن تظةح٘ التَجْةبت ٍاالًتوةبءات
الجشرٗٔ ،لي ٗكَى ٌّبک شٖء طح٘ ٍ ،هب لن ٗكي لةدٌٗب هجوَهةٔ هةي القَاهةد الثبثتةٔ
ٍالَاػحٔ فٖ هجبل األخالق التٖ ًلتسم ثْبً ٍّٖ ،قـٔ تسوى األخالق فٖ األدبل٘ت ،فلةي
تتخذ ؤفوبلٌب ٍاقَالٌب الٌلبم الظح٘ ٍدَف تكَى هكبًٔ األخالق ػبئؤ .ؤٗي هكبى األخالق
فٖ الح٘بٓ ٍالس٘بدٔ ٍاالقتظةب ٍاإل ا ٓ ٍالوجتوةن؟ الٌقـةٔ الثبً٘ةٔ هٌةدهب ٗتولةق األهةر
ثبألػرا األخالق٘ٔ ٍهدم االلتسام ثبالخالق ّٖ ؤى هكبًٔ األخالق تؼ٘ن ثووٌةٖ ؤًةِ ٗجةت
هلٌ٘ب بهـبء هكبى لألخالق فٖ الح٘بٓ ٍالس٘بدٔ ٍاالقتظب ٍاإل ا ٓ ٍالوجتونٗ .وتقةد ؤه٘ةر
الواهٌ٘ي(م) هلٖ ؤدبس القرآى الكرٗن ٍتوبل٘ن الردَل بجا کةبى هةي الواتةرع ؤى ٗقةف
اإلًسبى هلٖ ًقـٔ ٍاحدٓ فٖ ح٘بتِ ٍال ٗتراجن ٍّٖ ،الخـَؽ الحبکؤ ٍالخـَؽ الحوةراء
فٖ ح٘بتِ فٖ جو٘ن الوجبالت ،فْذُ ّٖ الٌقـٔ الوْؤ فٖ األخالق.
لذلك ،هي هٌلَ القرآى ًٍْج الجالغٔ فٖ الوظر الحبلٖ ،ثوغ األدجبة ٍالوَاهل هثةل
التَه٘ٔ ٍتول٘ن االخالقٍ ،توسٗس الق٘ن األخالقٍ٘ٔ ،تقدٗن الٌوبج األخالقٍ٘ٔ ،التوبهةل هةن
الولبّر غ٘ر األخالقٍ٘ٔ ،توسٗس الووٌَٗبت فٖ الوجتون دةَف تكةَى هةاثرٓ فةٖ تحق٘ةق
األخالق االجتوبه٘ٔ.
حست آٗبت القرآى ًٍْج الجالغٔ تَجد هالقٔ ث٘ي ثوغ األهوبل هثةل االلتةسام الوولةٖ
ثبلق٘ن األخالقٍ٘ٔ ،االلتسام ثبألحكبم ٍاألٍاهر اإللٍْ٘ٔ ،توسٗس الثقبفٔ الدٌٗ٘ةٔ فةٖ الوجتوةن،
ٍالحد هي حدٍ الاسب االجتوبهٖ .إلثجبت ؤٍ ّذُ الارػ٘ٔٗ ،تن ؤٍالً هوبلجةٔ القؼةبٗب
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الوتولقٔ ثبألخالق االجتوبه٘ٔ حسةت الةٌْج القةبئن هلةٖ اکتشةبف االػةرا لألخالق٘ةبت
االجتوبه٘ٔ ٍّٖ االّتوبهبت الرئ٘س٘ٔ للوجتون فٖ الوظر الحبلٖ:
.1فمذان األخالق فی مجتمع الحاضر
فٖ ؤٗبهٌب ّذُ توتجر األخالق هي األهَ الواقَ ٓ فٖ الوجتون اإلٗراًةٍٖ ،فةٖ الَاقةن،
فةى الحبجٔ األکثر ؤّو٘ٔ لوجتون الَ٘م َّ االخالق ٍااللتسام ثبلوجب ٕ االخالق٘ٔ .بجا ؤ ًب
ؤى تختاٖ األػرا االجتوبه٘ٔ هي الوجتونٗ ،جت هلٌ٘ةب توسٗةس األخةالق فةٖ الوجتوةن،
فبألخالق ّٖ ؤهلن ؤطَل الس٘بد٘٘يٍ ،لي ٗتوكي الوجتون هي الحظَل هلٖ ؤٕ هكبًةٔ
ثدٍى األخالقً .الحق فٖ ّذُ االٗبم ؤى ثسجت فقةداى األخالق٘ةبت فةٖ الوجتوةن حتةٖ
الجب غ٘ر هجبل ثبلجب ٗ .جت ؤى ٗكَى الظدق ٍالشابف٘ٔ ٍالتجٌت هي القبء التْن هلٖ الا٘ر
هي ث٘ي اّتوبهبت الوجتونٍ ،فٖ ّذُ الحبلٔ ،د٘تن توسٗةس األخةالق ٍاألهةي ٍالثقةٔ فةٖ
الوجتون .اًتشب الاسب فةٖ السةبحٔ الس٘بدة٘ٔ ٍتساٗةد االحت٘ةبل ٍالاسةب فةٖ السةبحٔ
االقتظب ٗٔ ٗوَ بلٖ فقداى األخالقٗ .جت هلٌ٘ب توسٗس األخالق فٖ الوجتون ،ألى األخالق
َّ هٌقذ الوجتون .هي ؤهثلٔ هراهبٓ األخالق فٖ الوجتون الظدقٍ ،الَفبء ثبلوْد ٍاالّتوبم
ثبلاقراء.
.2األخالق السيئة فی المجتمع
ثبلتإک٘د دَف تكةَى للوظةبل الشخظة٘ٔ األدةجق٘ٔ هلةٖ الوظةبل االجتوبه٘ةٔ فةٖ
الوجتووبت التٖ ٌٗتشر فْ٘ب هدم االلتسام ثبالخالق ٍاالخالق الس٘ئٔ .الشخض الذٕ ٗلتةسم
ثبلاؼبئل األخالق٘ٔ ٍلي ٗوول الا٘جٔ ٍلةي ٗكةَى لةِ خظةبئض الشةك ٍه٘ةت اٙخةرٗي؛
ثبلتإک٘د ٗإخذ فٖ االهتجب ؤٗؼبً هظبل الوجتون فٖ هالقبتْب االجتوبهٍ٘ٔ ،بجا کبى ؤهؼةبء
الوجتون هلٖ ّذا الٌحَ؛ دَف ٗقَم الوجتون هلٖ األخالق االجتوبه٘ٔ فٖ ّذا الوجتون،
ٍد٘كَى لدٌٗب ثبلتإک٘د الودٌٗٔ الابػلٔ .بى ؤّو٘ٔ الحابف هلٖ الق٘ن األخالق٘ٔ هْن للابٗٔ
فٖ التول٘ن ٍالسلَک٘بت لد جٔ ؤًِ تن التإک٘د هلْ٘ب هرا اً ٍتكرا اً فٖ القرآى.
تتـلت هٌب األخالق ؤى ًقَل الحق٘قٔ ،حتةٖ لةَ کبًة ػةدًب ،ؤال ًؼة٘ن الحقةَق ٍال
ًكذةٍ ،ؤى ًلتسم ثبلودالٍٔ .هن جلك ،فةٖ هجتووٌةب ال٘ةَم ،اثتوةدًب هةي ثوةغ الوجةب ت
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األخالق٘ٔ ٍفٖ ح٘بتٌب الَ٘ه٘ٔ ًٌتْك األخالق ًٌٍتْك الاؼةبئل األخالق٘ةٔ .لقةد اًتشةرت
الخ٘بًٔ ٍهدم احترام شخظ٘ٔ الجوغ ٍالاةض فةٖ ّةذُ األٗةبمًٍ ،حةي ًاوةل کةل شةٖء
لتحق٘ق ّدفٌب حتٖ لَ کبى جلك ػد األخالق ٍالشرف ٍالودالٔ.قد حدث کل ّذُ األهةَ
الا٘ر اخالق٘ٔ فٖ ؤهقبة االثتوب هي األخالق االجتوبهً٘ٔ ٍّٖ ،اس األخالق التٖ ؤٍحةٖ
ثْب الٌجٖ .ثشكل هبم ،السجت الرئ٘سٖ لْذا الجحث َّ االثتوب هي األخالق.
.3حالة األخالق الراهىة والسيئة فی المجتمع
ٍثحست ادتـالم دوٖ حَل الَػن األخالقٖ االجتوةبهٖ للجلد(ّةذُ األٗةبم) ،فةًٌةب
ًسون تظرٗحبت تش٘ر بلٖ ًَم هي األزهٔ فٖ ؤّن دوبت الشخظة٘ٔ األدبدة٘ٔ لسًسةبى،
ٍّٖ دلَکِ ٍؤخالقِ .لقد جووٌب ّذُ ا ٙاء هةي الٌةبس حةَل قؼةبٗب الوجتوةن ٍالوسة
الَؿٌٖ فٖ الدٍلٔ .هجب ات هثل " ٪55هي اإلٗراً٘٘ي ٗوتقدٍى ؤى الس٘بدة٘٘ي ٗكةذثَى"،
"ال ٗوكي الوثَ هلٖ ؤٕ هرجن الدتاسب األهَ "" ،ؤطج کةل شةٖء كةبّراًٍ ،ادةتجدل
الٌابق ٍالتولق ثوةغ السةوبت الق٘وةٔ األخةرٕ"" ،ؤطةجح االختالدةبت الكج٘ةرٓ ؤهةراً
ؿج٘و٘ب"" ،ؤطج هدم االلتسام ثبلوساٍل٘ٔ ًَهبً هةي الس٘بدةٔ"ٍٗ" ،وتجةر الٌةبس ؤى هةدم
االلتسام ثبألهَ االجتوبه٘ٔ جکبءٖ" ًٍ ...ستٌتج هي ّذا االدتـالم ؤى اًودام الثقٔ ٗسَ فٖ
الح٘بٓ االجتوبه٘ٔ للٌبس .کوب ؤى ػوف األخةالق فةٖ الوجةبالت االقتظةب ٗٔ ٍالس٘بدة٘ٔ
ٍاالجتوبه٘ٔ ٍالثقبف٘ٔ ٍالترثَٗٔ ٍاألدرٗٔ ٍالدٌٗ٘ٔ َّ ًت٘جٔ اًخابع الثقٔ االجتوبه٘ٔ ث٘ي
ؤفرا الوجتون .بجا کبً األخالق االجتوبه٘ٔ هَجَ ٓ فٖ جو٘ن هجبالت الح٘بٓ الجشةرٗٔ،
فةًْب دَف تا ٕ الٖ االحسبس ثبلرػبء ٍتحق٘ق الذات األخالقٖ فٖ الوجتونٍ ،فٖ حبلةٔ
ٍجَ هشبکل فٖ الوجتون ،د٘تن حلْب ثسَْلٍٔ ،بجا کبً األخالق االجتوبه٘ةٔ ال تحكةن
الوالقبت اإلًسبً٘ٔ ،دَف ٗكَى ّذا ؤخـر حد ثشرٕ ٍ ٗسجت االًحـبؽ ؤخالقٖ ٍکسةر
الحدٍ األخالق٘ٔ فٖ الوجتونٍ ،فٖ ّذُ الحبلٔ لي ٗجقةٖ شةٖء ثظةحٔ ج٘ةدٓ ٍدةتٌْب
الجشرٗٔ ٍدتتكبثر کب ثٔ فٖ هٌبؿق هختلأ هةي الوجتوةن ،هثةل زٗةب ٓ الوٌةف ،الاتٌةٔ،
الوالقبت خب ًـبق السٍا ٍ ،الاسب ٍ ،الـالقٍ ،هب بلٖ جلك .لذلك ،فةى ؤهلٖ هو٘ةب فةٖ
ؤٕ هجتون َّ اهتوب األفرا هلٖ األخالق اإلًسبً٘ٔ ٍاالجتوبه٘ٔ .بى دقَؽ الوجتون فةٖ
ًلر اإلهبم هلٖ(م) ٗوَ بلٖ دقَؽ األهراف األخالق٘ٔ ٍتـَ الوجتون ؤٗؼب ٗوَ بلٖ ّذُ
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القَاهد؛ کوب ٗتن االشب ٓ فٖ ًْج الجالغٔ هٌد تحل٘ل دجت اًْ٘ب الوجتون فٖ زهي االهةبم
هلةةٖ(م) بلةٖ الوكًَةةبت األخالق٘ةةٔ .قجةةل تتجةةن ج ةذٍ األفكةةب الولَٗةةٔ حةةَل األخةةالق
االجتوبه٘ٔٗ ،جت ؤى ًد ک الس٘بق الذٕ تدفق فِ٘ ؤفكب االهبم.
لذلك ال ثد ؤٍالً هي تحدٗد هب بجا کةبى للح٘ةبٓ االجتوبه٘ةٔ اإلًسةبً٘ٔ ٍحؼةب تْب هةي
ٍجْٔ ًلر ًْج الجالغٔ دجت خب جٖ هحد  ،ؤم دجت اخلٖ؟ ٍّل االطبلٔ تٌشإ هي الار
ام الوجتون؟ ٌّب ٍفٖ الوقدهٔ دٌج٘ت هلٖ ّذٗي الساال٘ي هي هٌلةَ اإلهةبم هلةٖ(م)
هي ؤجل فْن ؤفؼل للقؼبٗب التٖ ؤث٘رت حَل الوجتون الجشرٕ ٍاإلًسبى االجتوةبهٖ فةٖ
ًْج الجالغٔ.
.4اإلوسان والمجتمع
لقد کبى اإلًسبى ٍالوجتوةن ٍک٘ا٘ةٔ ا تجةبؽ االًسةبى ثةبلوجتون هَػةَم هٌبقشةبت
ٍهجبحث الواكرٗيٍ ،خبطٔ الاالدأٗ .وتجر الجوغ اإلًسبى ٗو٘ل ًحَ الحؼةب ٓ ثـج٘وتةِ،
لكي ٗوتقد الجوغ اٙخر ؤى اإلًسبى ٗسَ ًحَ الحؼب ٓ ٍالوجتون فقؾ هي ثبة االػـرا
ٍاالججب ٌٍّ .بک فئٔ ؤخرٕ تقَل بى اإلًسبى ل٘س لِ ػرٍ ٓ ًحةَ الحؼةب ٓ(هدم الحبجةٔ
الْ٘ب) ٍٗلجإ بلْ٘ب الجشر ثسجت جکبئٍِ ،هجوَهٔ ؤخةرٕ اهتجةرت ؤى الجشةر ٗو٘لةَى بلةٖ
الوجتون ٍالحؼب ٓ .تتولق ؤقدم ًلرٗٔ فةٖ ّةذا الظةد ثةإفالؿَى ٍثوةدُ ؤ دةـٍَ .فقةبً
ألفالؿَى ،ؤى کل بًسبى ٗو٘ةل ًحةَ االجتوةبم ثسةجت احت٘بجبتةِ ٍاّتوبهبتةِ(ؤفالؿَى،
 .)41 :1984ؤکد ؤ دـَ ،الذٕ اهتجر اإلًسبى حَ٘اًبً اجتوبه٘ةب ،ؤى االحت٘بجةبت الجشةرٗٔ
تجولِ اجتوبه٘ب(ؤ دـَ ،ال تبٍ )24 /2 :قد اهتجر هلوبء الوسلو٘ي الكجب هثل فةب اثٖ ٍؤثةَ
هلٖ دٌ٘ب ٍ اثي خلدٍى ٍالواكر الووبطر هالهٔ ؿجبؿجةبئٖ ؤى ّةذُ الحبجةٔ ّةٖ دةجت
الوجتون الجشرٍٕ .ثحست ًْج الجالغٔٗ ،ختب اإلًسبى الح٘بٓ االجتوبه٘ٔ هلٖ ؤًْب هسةإلٔ
تتٌبدت هن ؿج٘وتِ الوقالًٍّ٘ٔ ،ذا االخت٘ب ل٘س ثسجت االججب ؤٍ الوجس ،ثل هةي الةَهٖ
ٍالاْن .لذلك جبء فٖ خـجٔ  23هي ًْج الجالغٔ« :فَةِىْ ٓؤَٕ ؤَحٓدٔکُنٕ لٙإَخ ِٙ٘ٙغَا٘ٙرًَٓ ف ٖٙؤَّٕلٍ
ؤٍَٕ هٓبلٍ ؤٍَٕ ًَاْسٍ فَلَب تَكًََُيَّ لَِٔ فٙتًٌَْٔ ،فَةِىَّ الْوٓرْءٓ الْؤسٕلٙنٓ هٓب لَنٕ ٗٓاْضٓ ًَٓبءًٓٓ تَلْْٓرُ ،فَ٘ٓخْشَةنٔ لَْٓةب
بِجَا جُکٙرَتٕ ٍٓٗٔاْرَٕ ثِْٓب لٙئَبمٔ الٌَّبسِ کَبىَ کَبلْاَبلٙجِ الْ٘ٓبدٙرِ الَّةذٌْٓٗ ٕٙتَلٙةرُ ؤٍَٛلَ فَةَٕزٍٓٓ هٙةيْ قٙدٓاحٙةِٙ
تَُجِتٔ لَِٔ الْوٓاٌَْنٓ ٍٓٗٔرْفَنٔ ثِْٓب هٌِْٓٔ [ثِْٓب] الْوٓاْرَمٍٔٓ ،کَذَلٙكٓ الْوٓرْءٔ الْؤسٕةلٙنٔ الْجٓةرِٕءٔ هٙةيَ الْخٓ٘ٙبًَةِٔ
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ٌْٗٓتَلٙرُ هٙيَ اللَِّ ٙبِحٕدٕٓ الْحٔسٌَٕٕ٘ٓ٘يِ ،بِهٛب ٓاه ٖٓٙاللَِّ ٙفَوٓب هٌْٙدٓ اللَِّ ٙخَٕ٘رٌ لَِٔ ٍٓبِهٛب ِزٕقَ اللَِّ ،ٙفَةِجَا َّٔٓ
جٍُ ؤَّٕلٍ ٍٓهٓبلٍ ٍٓهٓوِٓٔ ٍٓ ٌُِٔٗٙحٓسٓجٍِٔٔٓ ،بِىَّ الْوٓبلَ ٍٓالْجٌٓ٘ٙيَ حٓةرْ ُ الةدًْٜٓ٘ب ٍٓالْوٓوٓةلَ الظٛةبل ٓ ٙحٓةرْ ُ
الْأخٙرَِٓ ٍٓقَدٕ ٗٓجٕوٓؤْٔوٓب اللَِّٔ تَوٓبلَٖ لٙإَقَْٓامٍ».
ٍحست هب ٗقبل فٖ ّذُ الخـجٔ ،فةى اإلًسبى ٗحتب بلٖ هسبهدٓ اٙخرٗي فٖ الح٘ةبٓ
االجتوبه٘ٔ ،التٖ ّٖ هشْد الرث ٍالخسب ٍّٓ ،ذُ "الحبجٔ" تجذثِ بلةٖ اٙخةرٗيٍ ،کةل
بًسبى ٗحتب بلٖ طداقٔ هن ؤقب ثِ ثسجت الوحةي ٍالوشةقبت التةٖ دةَف َٗاجْْةب فةٖ
الح٘بٍٓٗ .ذکر فٖ الخـجٔ قن ٍٓ« :127بِٗٛبکُنٕ ٍٓ الْاُرْقََٔ فَةِىَّ الشَّبجَّ هٙيَ الٌَّبسِ لٙلشَّٕ٘ـَبىِ کَوٓةب
ؤَىَّ الشَّبجَّ هٙيَ الْاٌََنِ لٙلذِّئْتِ .تُلْر ّذُ التوج٘رات ٍجِ الوجتون الجشرٕ ح٘ث ٗجةت هلةٖ
الٌبس االثتوب هي الوسلٔ هي ؤجل الْرٍة هي شر الش٘ـبى ٍتحق٘ق الاَائد التٖ ال ٗوكةي
تحق٘قْب بال فٖ ػَء اجتوبهْن .لذلكٍ ،فقًب ٗٙبت القرآى ًٍْج الجالغٌّٔ ،بک هالقٔ ثة٘ي
ثوغ األهوبل هثل :االلتسام الوولٖ ثبلق٘ن األخالقٍ٘ٔ ،االلتةسام ثةبألٍاهر ٍاألحكةبم اإللْ٘ةٔ،
ٍتوسٗس الثقبفٔ الدٌٗ٘ٔ فٖ الوجتونٍ ،الحد هي حدٍ الاسةب ٍاالػةـراثبت االجتوبه٘ةٔ.
ٍاٙى ،ثحست هب تن جکرُ ؤهالُ ،هي الوٌبدت اإلشب ٓ ٌّب بلٖ ثوغ الوكًَةبت التةٖ ًةض
هلْ٘ب فٖ القرآى ًٍْج الجالغٔ کإدبس لألخالق االجتوبه٘ٔ.
.5المىاعذ والتماليذ
توتجر القَاهد ٍالتقبل٘د االجتوبه٘ٔ هي ؤدس األخالق االجتوبهً٘ٔ .لةراً ألى الوجتوةن
کكل ٗتكَى هي ؤفرا ُ ،لذلك ٗوكي ؤى ٗكَى لِ تإث٘ر هو٘ق هلةٖ األفةرا کكةل .توتجةر
هب ات ؤٕ هجتون القبلت الذٕ ٗشكل دلَک ؤفرا الوجتوةن .هٌةدهب ٗٔـلةت هةي الٌةبس
االلتسام ثبلووبٗ٘ر االجتوبه٘ٔ(التٖ تتجلٖ فٖ شكل قَاً٘ي ٍتقبل٘د) ،لذلك ٗس٘رٍى األفرا
فٖ ؿرٗق دوب تْن ثشكل ؤفؼل فٖ ػَء ّةذُ الوةب ات .فةٖ حةبل تظةج التقبل٘ةد فةٖ
الوجتون ػوي التقبل٘د الس٘ئٔ دَف تسجت فٖ تاكك الوجتون ٍٗلقةَى ثةِ فةٖ ّبٍٗةٔ
الدهب  .لذلك ٌٗظ اإلهبم هلٖ(م) هبلك اشتر قبئالً« :ال توكر طاَ الوب ات الحو٘ةدٓ التةٖ
ؤة هلْ٘ب الوجب هي ّاالء الٌبس ٍالتٖ اتظل ثْب الوسلوَى ٍکةبى فْ٘ةب طةالح الره٘ةٔ»
(ًْج الجالغِ ،الردبلٔ  .)35لذلك ،فةةى تإک٘ةد اإلهةبم(م) ّةَ ألى التقبل٘ةد الرادةخٔ فةٖ
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الوجتون تلوت ٍ اً هْوبً فٖ ث ٍخسب ٓ الوجتون .فٖ الَاقنٗ ،تن ٍػن قـب الوجتوةن
هلٖ قؼجبى ّذُ القَاً٘ي ٍالتقبل٘د ٍّٖ .التٖ تحد هسب الوجتون.
.6العاللات السياسية
هي الس٘بقبت الوْؤ األخرٕ لألخةالق االجتوبه٘ةٔ ّةٖ الوالقةبت الس٘بدة٘ٔ للـجقةٔ
الحبکؤ هن الشوت .لقب ٓ ؤٕ هجتون تإث٘ر ّبئل هلٖ الخ٘ب ات األخالق٘ٔ؛ ألًْب ٗوكةي ؤى
تكَى هظد الودٗد هي األهراع األخالق٘ٔ فٖ الوجتون .لْذا ٗقةَل اإلهةبم هلةٖ(م) فةٖ
خـجتِ  107هي ًْج الجالغٔ« :فَلَٕ٘سٓ ٕ تَظٕلُ ٔ الرَّه ُٔٛ٘ٙبِلَّب ثِظٓلَبحِ الَْٔلَبِٓ ٍٓلَةب تَظٕةلُ ٔ الَْٔلَةبُٓ بِلَّةب
ثِبدٕتٙقَبهِٓٔ الرَّه ِٔٛ٘ٙفَةِجَا ؤَ ٛتٕ الرَّه ُٔٛ٘ٙبِلَٖ الَْٓال ٖٙحٓقَِّٔ ٍٓؤَ  ٕٛالَْٓال ٖٙبِلَْٕ٘ٓب حٓقَّْٓب هٓةسَّ الْحٓةقب ثٕٓ٘ةٌَْٔنٕ
ٍٓقَبهٓ ٕ هٌَٓبّٙجٔ الدِّٗيِ ٍٓاهٕتَدٓلَ ٕ هٓوٓبلٙنٔ الْوٓدٕلِ ٍٓجٓرَتٕ هٓلَٖ ؤَجْلَبلْٓٙب السٌَٜيُ فَظٓلَ ٓ ثِةذَلٙكٓ السَّهٓةبىُ
ٍٓؿُوٙنٓ ف ٖٙثٓقَبء ٙالدٍٕٛلَِٔ ٍٓٗٓئٙسٓ ٕ هٓـَبهٙنٔ الْإَهٕدٓاءٍٓ ٙبِجَا غَلَجٓة  ٙالرَّهٛ٘ٙةُٔ ٍٓالْٓٓ٘ٙةب ؤٍَٕ ؤَجٕحٓةفٓ الْةَٓالٖٙ
ثِرَهٛ٘ٙت ِٙٙاخْتَلَاَ ٕ ٌَّٔبلٙكٓ الْكَلٙوُٓٔ ٍٓكَْٓرَتٕ هٓوٓبلٙنٔ الْجَٕٓ ِ ٍٓکَثُرَ الْةِ ٕغَبلُ ف ٖٙالدِّٗيِ ٍٓتُرِکَ ٕ هٓحٓةب ٜ
السٌَٜيِ فَؤوٙلَ ثِبلَْْٕٓٓ ٍٓهٔـِّلَ  ٙالْإَحٕكَبمٔ ٍٓکَثُرَتٕ هٙلَلُ الٌباَُسِ فَلَب ٗٔسٕتََٕحٓضٔ لٙوٓل٘ٙنِ حٓقٍّ هٔـِّلَ
ٍٓلَب لٙوٓل٘ٙنِ ثٓبؿٙلٍ فُوٙلَ».
ؿجوبً للحكبم ٍاججبت اّن هي الشوت قجل الشوت ٍقجةل اال ا ٍٓ .ال ٌٗجاةٖ ؤى ٗكةَى
الحكبم قدٍٓ للٌبس فقؾ ،ثل ٗجت ؤى ٗكًََا ؤٗؼًب هبٓ الخ٘ر ٍالودل ،ألى اإلهبم ل٘س لةِ
بال هب ٗإهرُ ثِ اهلل( .تشول ّذُ الَطبٗب) بٗظبل األٍاهر هي خالل الَهق ٍالسةوٖ لٌظة٘حٔ
الٌبس ٍؤخذّن فٖ ؿرٗق االحسبى(ًْج الجالغِ ،الخـجٔ  )40 :1کوب ؤى لودالٔ الحكبم ٍ
ٍقبئٖ هي ترٍٗج الق٘ن الوؼب ٓ فٖ الوجتون؛ ألى "الودالٔ تقَٕ الٌبس" ٍَّ هةي ٗجوةل
کل الـجقبت ؤى تتقجل الق٘ن الوجٌ٘ٔ هلٖ الجدا ٓ ٍالق٘ن الوجٌ٘ٔ هلٖ األطةَل ٍثبختظةب ،
تقجل الق٘ن ثدالً هي السلـٔ ٍالثرٍٓ ٍاالًتوبءات الحسث٘ٔ ٍالٌسج٘ٔ ٍؤى ٗسوٖ کةل شةخض
هلٖ تحق٘ق األهراف االجتوبه٘ٔ.
.7الىعی
هي ٍجْٔ ًلر اإلهبم هلٖ(م) الوجتون الجبّل َّ الوجتون الذٕ ٗكةَى ف٘ةِ األح٘ةبء
کبألهَات الجبئس٘ي .ألى األًسبى الجبّل ٗخلَ هي الق٘ن اإلًسبًٍ٘ٔ .الجْل َّ هرکس الاسب
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ٍالللن ٍَّ ؤشد اٙالم ٍهظد الشر ٍالاسب (آهةدٕ .)303 /1 :1410 ،للةَهٖ االجتوةبهٖ
هي هٌلَ ًْج الجالغٔ ؤثوب هختلأ هي ثٌْ٘ب الَهٖ ثبلحقَق الار ٗٔ ٍاالجتوبه٘ٔ .هٌةدهب
ٗكَى هَاؿٌَ الوجتون هلةٖ اٗةٔ ثحقةَقْن الار ٗةٔ ٍاالجتوبه٘ةٔ ٍٗورفةَى الوَاقةت،
ٗوكٌْن هوب دٔ حقَقْن ثشكل ؤفؼل ٍاحترام حقَق اٙخرٗي .لذلك جکر اإلهبم هلٖ(م)
فٖ خـبثبتِ ثوغ ّذُ الحقَق للٌبس هٌْب الخـجٔ ٍ 216خـجٔ ٍ 34غ٘رّب .الجود اٙخةر
للَهٖ َّ تحدٗد األخـب ٍالتْدٗداتٗ .قَل اإلهبم هلٖ(م)ّ« :لةك هةي لةن ٗوةرف ػةر
الوٌكر»(ًاس الوظد )914 /6 :؛ لذلك ،فةى التورف هلٖ األػرا ٍاإلطبثبت توتجر ٍدة٘لٔ
لوٌن االًحرافبت االجتوبه٘ٔ ٍَّ د٘بق تٌوَ فِ٘ األخالق االجتوبه٘ٔ.
.8تطىير المعىىيات
هثلوب تلوت الرٍحبً٘ٔ ٍالتدٗي ٍ اً هْوبً فٖ تٌو٘ٔ األخالق االجتوبه٘ٔ ،فةةى اإللحةب
ٍاالثتوب هي الاؼبئل الدٌٗ٘ٔ ٗسججبى هشبکل اجتوبهٍ٘ٔ .لْةذا قةبل اإلهةبم هلةٖ(م) فةٖ
الحكؤ(ًْ )103ج الجالغٔ« :الَ ٗٓتْرُکٔ الٌَّبسٔ شَٕ٘ئبً هٙيْ ؤَهٕرِ ٗٙةٌِْٙنٕ لْةِدٕتٙظٕةالَحِ ًْٔ٘ٓةبّٔنٕ بالَّ
فَتَ ٓ اهللُ هٓلَِْٕ٘نٕ هٓب َّٔٓ ؤَػَرب ه.»ٌِْٔٙ
.9تشىه الميم األخاللية واالجتماعية
ٗوتجر ًس٘بى الق٘ن ؤحد ؤشجبة فسب الوجتون ،توبهٖب کوةب هةبًٖ الوجتوةن فةٖ زهةي
اإلهبم هلٖ(م) هي ًاس الوشكلٔٗ .شرح اإلهبم (م) فةٖ خـجتةِ ّ 32ةذُ الوسةإلٔ هلةٖ
الٌحَ التبلٖ« :ؤَْٜٗٓب الٌَّبسٔ ،بًَِّب قَدٕ ؤَطٕجٓحٌَٕب فّٕٓ ٖٙرٍ هٌَُٓ ٍٓ ٚزٓهٓةيٍ [شَةدٗٙد ]ٚکٌَُةَ ٔٗ ،ٚوٓةد ٜف٘ٙةِٙ
الْؤحٕسٙيُ هٔس٘ٙئبً ٍٓٗٓسْ ٓا ٔ اللَّبلٙنٔ ف ِٙ٘ٙهٔتَُ٘اً .لَب ًٌَْتَاٙنٔ ثِوٓب هٓلٙوٌَٕب ٍٓلَب ًَسٕإَلُ هٓوٛب جِْٓلٌَْب ٍٓلَب ًَتَخَةَٛفٔ
قَب ِهًٓٔ حٓتَّٖ تَحٔلَّ ثٌَِب.
هٌدهب تتشَُ الق٘ن فٖ الوجتون ،تٌشةت الاَػةٍٖٗ ،وةسل الظةبلحَى فةٖ الوجتوةن
ٌٍٗتشر هدم األهي فٖ جو٘ن ؤثوب ُ؛ لذلكٍ ،فقبً ٗٙبت القرآى ًٍْج الجالغٌّٔ ،بک هالقةٔ
ث٘ي ثوغ األهوبل هثل :االلتسام الوولٖ ثبلق٘ن األخالقٍ٘ٔ ،االلتسام ثبألٍاهر اإللْ٘ةٍٔ ،توسٗةس
الثقبفةةٔ الدٌٗ٘ةةٔ فةةٖ الوجتوةةنٍ ،الحةةد هةةي حةةدٍ الاسةةب ٍاالجتوةةبهٖ ٍاالػةةـراثبت
االجتوبه٘ٔ.
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وتيجة البحث
فٖ هجتون الحبػر ،ال ٗوكي تظَ الح٘بٓ ٍى هراهبٓ الوجتون ٍالوالقبت االجتوبه٘ةٔ.
لذلك ،ال ٗستـ٘ن اإلًسبى الحدٗث تلج٘ٔ احت٘بجبتِ ٍى التَاطةل هةن اٙخةرٗي؛ ٗحتةب
اإلًسبى بلٖ األخالق هي ؤجل التَاطل ثشكل هوقَل ٍلظبل الـرف٘يً .حةي ثحبجةٔ بلةٖ
تظو٘ن هشةترک للقؼةبء هلةٖ األهةراف غ٘ةر الوالئوةٔ فةٖ الوجتوةن ٍتٌا٘ةذ األخةالق
االجتوبه٘ٔ.
ثحست ًتبئج توبل٘ن ًْج الجالغٔ ،فةى ثوغ الوكًَبت الوْؤ التٖ توتجر ؤدسبً لتحق٘ق
األخالق االجتوبه٘ٔ ّٖ هب ات الوجتونٍ ،ک٘ا٘ٔ الوالقبت الس٘بد٘ٔ للـجقٔ الحبکوةٔ هةن
الٌبسٍ ،الَهٖ الار ٍٕ ،الحقَق االجتوبهٍ٘ٔ ،تَد٘ن الووٌَٗبت ٍالتةدٗيًٍ ،سة٘بى القة٘ن
األخالق٘ٔ ٍاالجتوبه٘ٔ.
هي هٌلَ القرآى ًٍْج الجالغٔ فةٖ الوظةر الحبػةر ،ثوةغ األدةجبة ٍالوَاهةل هثةل:
التَه٘ٔ ٍاألخالق ٍتول٘وْبٍ ،توسٗس الق٘ن األخالقٍ٘ٔ ،تقدٗن الٌوةبج األخالق٘ةٍٔ ،التوبهةل
هن الولبّر غ٘ر األخالقٍ٘ٔ ،توسٗس الرٍحبً٘بت فٖ الوجتون هةاثرٓ فةٖ تحق٘ةق األخةالق
االجتوبه٘ٔ.
حست هب تَطل بلِ٘ الجبحث ٍالد ادبت التٖ ؤجرٗ  ،فةةى هوَقةبت تحق٘ةق األخةالق
االجتوبه٘ٔ فٖ الوظر الحبلٖ الذٕ ٍطلٌب بلِ٘ ّٖ الللنٍ ،الوٌةفٍ ،الكراّ٘ةٍٔ ،الوٌظةرٗٔ،
ٍالحرصًٍ ،اب الظجرٍ ،هدم احترام الجوغٍ ،ترٍٗج الق٘ن الوؼب ٓ ،حت الدً٘ب ٍالو٘ل ًحَ
الوب ٗٔ ٍالاقر الثقبفٍٖ ،قلٔ اّتوبم الوساٍل٘ي ٍهةدم هجةبالٓ الوةَام ٍاًحةراف الخظةبئض
ٍالشخظ٘بت الجب زٓ هي ث٘ي الوقجبت التٖ تحةَل ٍى تحق٘ةق األخةالق االجتوبه٘ةٔ فةٖ
الوظر الحبلٖ.
ؿرق الوَ ٓ بلٖ تحق٘ق األخالق االجتوبه٘ٔ ثحست القرآى الكرٗن ًٍْةج الجالغةٔ ّةٖ
االلتسام الوولٖ ثبلق٘ن األخالق٘ةٍٔ ،االلتةسام ثةبألٍاهر ٍاألحكةبم السةوبٍٍٗٔ ،توسٗةس الثقبفةٔ
الدٌٗ٘ٔ فٖ الوجتونٍ ،الحد هي حدٍ الاسب ٍ االػـراثبت االجتوبه٘ٔ.
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Abstract
There is a hand – to hand relation between practical commitment to moral values,
commitment to divine commands and decrees, strengthening religious culture in society
and limiting the spread of corruption and non-observance of social principles. The present
study’s purpose is the pathology of the performing social ethics in the present era from
Qur'an and Nahj Al-Balaghah’s viewpoint. The data collection method is a documentary –
librarian that has drawn a semantic inclusion in each category by examining the frequency
of verses and chapters of Holy Quran as well as sermons, letters and words of Nahj AlBalaghah, in the concept of social ethics; and studies the issue based on the verses of Holy
Qur'an and Nahj Al-Balaghah by covering three stages of description, analysis and
explanation (interpretation). The results show that one of the central and fundamental issues
in the field of social ethics is to recognize the factors and obstacles of performing social
ethics in the present era. Awareness and education of ethics, promotion of moral values,
introduction of moral models, dealing with immoral manifestations and strengthening
spirituality in society are effective in achieving social ethics.
Keywords: contemporary researches, Holy Quran, Nahj Al-Balaghah, family, society.
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چکيذه
ا تجبؽ تٌگبتٌگٖ ث٘ي توْد هولٖ ثِ ا زأّبٕ اخالقةٖ ،توْةد ثةِ دةتَ ات ٍ احكةبم
الْٖ ،تقَٗ فرٌّگ ٌٖٗ جبهوِ ٍ هحدٍ کةر ى گسةترأ فسةب ٍ هةدم هبٗة
اطَل اجتوبهٖ ٍجةَ ا  .پةوٍّض حبػةر ثةب ّةدف آدة٘ت شٌبدةٖ تحقةق اخةالق
اجتوبهٖ هظر حبػر از هٌلر قرآى ٍ ًْج الجالغِ اًجبم شدُ ادة ٍ .أ جوةنآٍ ٕ
اؿالهبت اٗي تحق٘ةق ،ادةٌب ٕ -کتبثخبًةِإ ادة کةِ ثةب ثر دةٖ ثسةبهد آٗةبت ٍ
دَ ُّبٕ قرآى کرٗن ٍ ً٘س خـجِّبً ،بهِّب ٍ کلوبت قظب ًْج الجالغِ ،هاَْم اخالق
اجتوبهٖ ،شوَل٘ هوٌبٖٗ ّر هقَلِ ا تردة٘ن کةر ُ ادة ٍ ثةب پ٘وةبٗض هراحةل
دِگبًِ تَط٘ف ،تحل٘ل ٍ تج٘٘ي(تاس٘ر) ،هسإلِ هَ ًلةر ا ثةر ادةبس آٗةبت قةرآى ٍ
ًْجالجالغِ هَ ثر دٖ قرا هٖ ّدً .تةبٗج پةوٍّض ًشةبى هةٖ ّةد ٗكةٖ از هسةبئل
هحَ ٕ ٍ ثٌ٘ب ٗي زهٌِ٘ اخالق اجتوةبهٖ ،شةٌبخ هَاهةل ٍ هَاًةن تحقةق اخةالق
اجتوبهٖ هظر حبػر اد  .آگةبّٖثخشةٖ ٍ آهةَزأ اخالق٘ةبت ،تةرٍٗج ا زأّةبٕ
اخالقٖ ،هورفٖ الگَّبٕ اخالقٖ ،ثرخَ ثب هلبّر غ٘ةر اخالقةٖ ٍ تقَٗة هوٌَٗة
جبهوِ تحقق اخالق اجتوبهٖ هاثر ّستٌد.
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