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 مقدمة 

مرةو  بين يديك أخي القارئ كتاب صغير في الحجم كبيرر فري المحتروهو عرو عبرارة عرن ارالا محاِّررا   ي 

ألقاعا سماحة اإلمام الخامنئي )دام ظله( في مناسبا  عدةو اجتمع  حول نهرج البالغرةو عراا الكتراب الرا  

 كأعظم كتاب بعد القرآن الكريم في التراا اإلسالمي األصيل.  ُعِرف

لقد  ام مركز بقيرة هللا األعظرم للدراسرا  بتعريرب المحاِّررا  الةارسريةو دون أ  تصررفو مرظ المحافظرة 

ة على الصياغة اإللقائية في المحاِّرة الشةهيةو والك ِّمن سلسلة مؤلةا  سماحة اإلمام الخامنئي  التامَّ

 لمركز على إنهاء ترجمتها كاملة. التي أشرف ا

يقرف المترابظ لةكرر عراا القائرد الحكريم عنرد ظراعرةو ربمررا لريب لهرا مايرل بعرد اإلمرام الخمينري   ردب سررر  

الشريف . عا  الظاعرة التي تحتاج إلى مدة زمنية علمها عند هللا لُتكتشف على حقيقتهراو وعري مرا يتعلر  

 ظله(.  بالةكر االجتماعي لإلمام الخامنئي )دام

وفي محاولة اال تراب من عا  الظاعرة العظيمة التي من شأنها أن تكون فتحرا  كبيررا  فري الةكرر اإلسرالميو 

نجد أن مسألة المجتمظ و ِّايا  المصيرية كان  شبه غائبة عرن مسررا األبحراا العلميرة لعلمائنرا الكبرار. 

ب األحيرران يكررون العررر  بشرركل كلرري دون وإاا وجررد مررن يتناولهررا انمال ررا  مررن مو عيترره الدينيررةو فةرري أغلرر

الدخول في عم  التعاليم اإلسالمي والنصوص الشرريةة واسرتنبام أبعراد و روانين الةكرر االجتمراعي منهرا. 



عنا نشاعد فكرا  جديدا  يترعرع في رحاب روا جيَّاشة اابتة في أر  األصالة متةرعرة إلرى سرماء شرؤون 

جرواء العرالم اإلسرالميو الغرار  فري وحرول القررون الماِّرية للغربرة الحياة بأبعادعا المصيريةو ليبراَّ فري أ

 التامة عن التعاليم االجتماعية لإلسالمو روحا  جديدة ستامر في المستقبل نهِّة كبره بإان هللا. 

لعل عا  اإلشارة نةسها لن تكون واِّحة ما لم نبي ن أصول عاا الةكر االجتماعي ولو بشكل موجز يتناسب 

دمة. فاألصل األول في عاا المجال عو مركزيرة الحكومرة والمسرؤولية االجتماعيرة ش الشررعية مظ عا  المق

تجررا  الحكررم. ويتةرررع مررن عرراا األصررل تحليررل أحررداا الترراريؤ علررى عرراا األسرراب ورؤيررة جميررظ األنشررمة 

ا  والتحركا  ِّمن حركة الحكمو التي عي رؤية وا عية نافاة ال تقف عنرد ظرواعر األحرداا. وينبرظ مرن عر

ل الاقافة الوا عية للشعب من خالل نظام الحكم.   الرؤية أيِّا  اعتبار تشكُّ

إن كررل واحرردة مررن عررا  القِّررايا تحترراج إلررى بحررا مةصررل وعميرر . ومررا يظهررر مررن كلمررا  سررماحة اإلمررام 

الخامنئي )دام ظله( أنه يرسرم الرؤيرة الشراملة لهراا األصرلو بحيرا يمكرن القرول ان الحكومرة تمارل محرور 

لّره. ولقرد  رال اإلمرام الخمينري فري كتراب البيرظ ش مبحرا واليرة الةقيره   إن اإلسرالم عرو الحكومرة . فكرر  ك

 مختصرا  عاا الدين برؤيته الكونية ونظامه السلوكي بها  القِّية الرئيسية. 

ومن مظاعر عا  المحوريةو تبيان وشرا التعاليم األخال ية والوظائف الشرعية الةردية وفر  عرا  الرؤيرة 

جتماعية بحيا يصل المتتب ظ لةكر سماحته إلى االعتقاد بما  اله إمامنا الراحرل سرابقا   إن األخرال َّ كلَّهرا اال

 سياسة و أو  وله   دب سر  الشريف    ان الةلسةة العلمية لكلّ الةقه بكل أبعادعا عي الحكومة . 

ا جميظ ما ُكتب من  برل عمرالء اإلسرالم األصل الااني في عاا الةكر االستنهاِّي عو الشعب. فإننا إاا مالعن

منا القرن األول وإلى يومنا عاا من مؤلةا  في شتى الميادين ال نستميظ أن نعارر علرى عراا األصرل. حترى 

ان عرراا البعررد االجتمرراعي لررم يتشرركل يومررا  كمررا أراد هللا تعررالى مررن خررالل مةهرروم األمررة الواحرردة فرري القرررآن 

قلية العشائرية والقبلية بعد وفاة رسول هللا  صلى هللا عليه وآله وسلم  الكريمو ألنه سرعان ما حكم  الع

ووصل  إلى اروتها على عهد معاوية حيا جعل الحكم ملكا  عِّوِّرا . ولرم تنةرظ المسراعي الكبرره ألئمرة 

 المسلمين الصالحين للقِّاء على عاا االنحمام الكبير الا  أصاب المجتمظ اإلسالمي بأسر . 

م الخرامنئي ش وبرؤيتره االسرتراتيجية لرمرور ش يغروص فري أحرداا التراريؤ ويردرب المجتمرظ عنا نجد اإلما

اإلسالمي من زاوية الناب أو الشعب؛ فهو يسعى للبحا عن عاا البعد الا  ِّاع في كتابا  العلماء وبعد 

راتيجيا  للحاِّرر أن يجد  يعمينا على أساسة تةسيرا  عميقا  للتاريؤو يصلُح بكل جوانبه أن يكون درسا  است

 والمستقبل. 



وكما أشر  في مّيا  الكالمو من الصعب اآلن أن ندرك عاا االمتيراز الرا  حّققره سرماحته ممرا يجعلره مرن 

 الةاتحين الكبار في مجال الةكر اإلسالمي. 

ب ما نحتاجه أوال  عو الممالعة الشاملة لةكرر  ومقارنتره بةكرر عظمراء العلمراءو باإلِّرافة إلرى امرتالك الحر

السياسرري والهررم االجتمرراعي الررا  يعنرري البحررا الرردائم عررن اكتشرراف أمرررا  المجتمررظ اإلسررالمي وأسررباب 

 انحمامه ووسائل وبرامج عالجها. 

 آمل أن يهتد  القراء األعزاء إلى عاا الكنز العظيم. 
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 الحكومة في نهج البالغة 

 ج البالغة محاضرة ألقيت في مؤتمر ألفية نه

 هـ 1041طهران ـ مدرسة الشهيد مطهري ـ رجب 

إن  ِّية الحكومرة فري نهرج البالغرة  رد مرحر  ش كعشررا  القِّرايا المهمرة فري الحيراة ش فري عراا الكتراب 

العظيم بأسلوب مغاير ألساليب المحققين والمؤلةين. فلم يةرد أمير المؤمنين  عليه السالم  فصال  مسرتقال  

فيه المقدما  للوصول إلى النتائج. فإن أسلوبه في تناول عاا الباب المهمو كغير  مرن  حول الحكومة يرتب

األبواب األخره كان أسلوب الحكمةو أ  عبرور المقردما  والتأمرل والتركيرز علرى النتيجرة. فرإن نظرر أميرر 

 . المؤمنين  عليه السالم  إلى  ِّية الحكومة عو نظر حكيم عظيم له ارتبام  ريب بمنبظ الوحي

كالك فإن عا  القِّية في نهج البالغة لم تمرا بصرورة بحرا مجررد )تجريرد (. فرإن اإلمرام علري  عليره 

السالم  كان على تماب مباشر بأمر الحكومةو وكان يتحدا كحاكم يمارب إدارة الدولة اإلسالمية مظ كرل 

ى عاا األمرو ونحن نعري  فري ما فيها من مشاكل ومصائب وآالمو ويتابظ جوانبها المتعددة. وإن التةاتنا إل

ظروف وأوِّاع مشابهة لظروف أمير المؤمنين  عليه السالم  ملهرم ومةيرد جردا و وسروف أتعرر  عنراو 

 من خالل جولة  صيرة في نهج البالغةو إلى  ِّايا  د دونتها وعي تمال رؤوب الممالب. 

  

 والقِّية األساسية التي ينبغي االلتةا  إليها في عاا المجال  

 عنى الحكومة ـ م1



في البداية ينبغي أن نره عل ان  الحكومة  عنرد اإلمرام  عليره السرالم  عري برالمعنى المترداول فري اقافرة 

العررالم القررديم والعررالم المعاصررر  أ  تلررك الحكومررة الترري تعنرري التسررلم والررتحكمو وأحيانررا  تعامررل الحرراكم مررظ 

 ومة و في اقافة نهج البالغة لها مةهوم آخر المحكومين من وا ظ التمايز في الحياة  أم الو ان  الحك

في عاا المجال نستخلص من نهج البالغة عدة مصملحا  تشير إلرى الحراكم بعنروان  اإلمرام  و الروالي  

 و ولي األمر  وتشير إلى الشعب بعنوان  الرعية  

  

 ـ ضرورة الحكومة 2

ر فري عراا المجرال عرو عرل يعرد وجرود المملب التاليو عو  ِّية ِّرورة الحكومة. فمن األبحراا التري تردو

ً  للمجتمظ اإلنساني أم ال  واالستنتاج الا  نخرج بره مرن عراا البحرا عرو  القيادة والحكومة أمرا  ِّروريا 

االلتزام بلوازم في الحياة االجتماعيةو وال ينحصر األمر بمجرد  بول ِّرورة الحكومة للمجتمرظ برل نتيجرة 

 قيادة والحكومة وإدارة المجتمظ. بحانا سترسم الخموم الخاصة لنهج ال

  

 ـ منشأ الحكومة 3

 ما عو منشأ الحكومة في نهج البالغة  

عل عو األمر المبيعيو العر و العشيرةو النسبو القوة واال تدار )سواء المبيعي أم المكتسرب(  أم الو وإن 

 شعبي   منشأ الحكومةو وما يعمي الشرعية لحكم الةرد أو الجماعة عو أمر إلهي أم أمر

  

 ـ الحكومة حق أم تكليف؟ 0

المسألة الرابعة عي عرل ان الحكرم عرو حر  أم تكليرف  وعرل ان الحراكم يمتلرك حر  الحكومرة أم عرو مكلّرف 

بالحكم  ومن عو الا  يمكنه أو ينبغي لره أن يحكرم  فري نهرج البالغرةو تعرد الحكومرة حر  وتكليرف أيِّرا . 

ةا  الحاكمو يجب عليه أن يقبل الحكومة في بعر  الشررائم وبالنسبة للا  يتمتظ بشروم ومعايير ومواص

 والظروفو وال ينبغي له أن يلقي عاا الحمل عن عاتقه. 

  

 ـ الحكومة هدف أم وسيلة؟ 5



المسألة الخامسةو عل أن الحكم يعد ش للةرد أو للجماعة الحاكمة ش عدفا  أم وسيلة  وإاا كران وسريلةو فرر  

 د الحاكم الوصول إليه من خالل الحكومة وإيصال المجتمظ إليه أيِّا   عدف  وما عو الهدف الا  يري

  

 ـ الحاكم والرعية 6

المسألة السادسةو عي ما يتعل  بقِّية حساسة حول عال ة الحاكمة بالرعيرةو ومرا عري المبراني واألسرب 

نراب  أم أنره التي تقوم عليها عا  العال ة  فهل عي ح  من مرف واحد يمتمي الحاكم من خاللره ر راب ال

ح  متقابل  إن من أكار األبحاا المتعلقة بالحكومة في نهج البالغة من حيا التأسيب والمعنى والنتيجرة 

 عي عا  القِّية. 

  

 ـ الشعب والحكومة 7

المسألة السابعةو ما يرتبم بدور الشعب في الحكومة. ويجب أن ننظرر إلرى اقافرة نهرج البالغرة ونرره دور 

 ل عو مصير   أم ابتدائي  كامل الصالحيا   أم مجرد من الدور  فأ  شيء عو  الشعب في الحكومة. ع

فمال عا  األمور تعد مرن أكارر المسرائل د رة فري نهرج البالغرة. وإن الاقافرا  الحاكمرة فري عصررنا الحرالي 

على أاعان النراب فري األجنحرة والتيرارا  السياسرية المختلةرةو ال ينمبر  أ  واحرد منهرا علرى اقافرة نهرج 

 البالغة. 

  

 ـ كيفية التعامل مع الناس 8

المسألة الاامنة والتي تعد من الناحية األصولية مسألة اانويةو ولكن من الناحية العملية مسألة مهمة جردا  

وحساسررةو عرري كيةيررة تعامررل الجهرراز اإلدار  مررظ الشررعب. فكيررف ينبغرري أن يتعامررل أعِّرراء الحكومررة مررظ 

كررب  وكيررف ينبغرري أن تكررون أخررال  الجهرراز الحرراكم فرري تعاملرره مررظ النرراب  فهررل عررم مرردينون لهررم أم الع

 الشعب  

  

 ـ سلوك الحاكم مع نفسه 9



المسألة التاسعة والتي عي أيِّرا  مرن المسرائل الملةترة جردا  عري مرا يتعلر  بسرلوك الحراكم مرظ نةسره. فهرل 

وكه مرظ الشرعب  أم يوجد حدود معينة لسلوك الحاكم في المجتمظ  وعل يمكن الرِّى واالكتةاء بحسن سرل

الو فإن عنراك مرا يةرو  عراا االرتبرام والعال رةو وعرو عال رة الحراكم بنةسره  فكيرف ينبغري أن تكرون حياتره 

 الشخصيةو وما عو الممروا في نهج البالغة حول عاا األمر  

  

 ـ شروط الحاكم ومواصفاته 14

تمظ البشر  بنراء  علرى أحكرام نهرج المسألة العاشرة عي صةا  الحاكم. فكيف يمكن لإلنسان أن يحكم المج

 البالغة  

 فها  عناوين القِّايا التي ورد  في نهج البالغةو ونحن نستميظ أن نتعر  لها بالبحا. 

  

 مفهوم الحكومة 

 المسألة األولى تدور حول مةهوم الحكومة. 

لمان والملرك. وتتِّرمن في التعابير المستعملة في اللغة العربية للحاكم يوجد عا  العبارا  والعناوين  السر

رد  كلمة السلمان في بامنها مةهوم السلمة في الحاكم. أ  أن الك المسمى بالحاكم ينظر إليه عا عنرا مرن ُبع 

 السلمة, حيا ال يح  لآلخرين التدخل في شؤون الناب وأمورعمو بينما يح  له الك. 

امتالك مصيرعم. وفي نهرج البالغرة ال  أما الملكو والملوكية والمالكية فإنها تتِّمن مةهوم تملك الناب أو

نجررد عرراين التعبيرررين )الملررك أو السررلمان(  ررد اسررتخدما فرري مجررال اإلشررارة إلررى الحرراكم علررى المجتمررظ 

اإلسرالمي. برل التعرابير الرواردة فري نهرج البالغرة عري اإلمرام الرا  عرو القائرد. ومةهروم القائرد يختلرف عرن 

ا  يتقدم الجماعة أو األمة التي يقودعا. كمرا أننرا نجرد فري كلمرة مةهوم المرشد. فالقائد عو الك اإلنسان ال

 اإلمام مةهوم الحركة والتبعية والتقدم في تحرك الناب وف  مسار ما. 

اليرة. وبااللتةرا  إلرى مشرتقا  عرا   التعبير اآلخر عو الوالي. و د أخا عراا التعبيرر مرن كلمرة الِواليرة أو الوَّ

لمنظور فيها. والوالية في أصرل معناعرا اللغرو  تردل علرى ارتبرام شريئين. الكلمة يمكن الوصول إلى البعد ا

فاللغة تقول إن الوالية تعنري اتصرال شريئين معرا و بحيرا ال يبقرى أ  شريء فاصرال  بينهمرا. وبرالمبظ فهنراك 



معاني أخره للواليةو كالمحبة واإلشراف والقوميرة. والواليرة بمعنرى تحريرر العبردو أو بمعنرى العبوديرة أو 

 السيادة على العبد. 

يبدو أن مبيعة العال ا  التي اكر  في معنى الوالية كلها مصادي  الك االرتبام واالتصال. فوالي األمة أو 

الرعية عو الا  يتحمل أمور الناب وعو مررتبم بهرم. ونةرب عراا المعنرى يوِّرح بعردا  خاصرا  مرن مةهروم 

السالم   فولي األمر عو المتصرد  لهراا العمرل. وال الحكومة في نهج البالغة وعند أمير المؤمنين  عليه 

يوجد أ  امتياز يختةي في كلمة المتصد  لهاا العمل. فالمجتمظ اإلسالمي يشبه مصنعا  ِّخما  يترألف مرن 

أ سامو وآال  ومةاصل وأجزاء صرغيرة وكبيررة تتةراو  فري تأايرعرا. وأحرد عرا  األ سرام عرو الرا  يشرغله 

لة لها  المجموعة. مدير المجتمظو مال بقية األ   سامو فهو مال بقية األجزاء والعناصر المشك 

ولي األمر عو المتصد  لهاا العملو والمتصد  ال يملب وال ينتظر الحصول على أ  امتيراز ومرن الناحيرة 

العملية ليب له أ  امتياز من ناحية وِّعه المعيشي أو شؤوناته المادية. فإاا كان يقردر علرى أداء تكليةره 

ل صررحيحو فإنرره بمقرردار مررا يررؤد  عرراا التكليرف ينررال الشررأنية المعنويررةو وال غيررر. فهرراا حررا  وجرروعر بشرك

 مةهوم الحكومة في نهج البالغة. 

وعكااو فالحكومة في نهج البالغة ليب فيها أية إشارة أو عالمة على السلمة. وليب فيهرا أ  مبررر لنيرل 

البالغررة رعيررةو والرعيررة عررم الجماعررة الترري تقررظ  االمتيرراز. ومررن عنرراو يكررون النرراب بحسررب تعبيررر نهررج

مسؤولية رعايتها والسهر عليها وحراستها على عات  ولي األمر. وال شك أن مةهوم الرعاية والمحافظرة 

 يتةاو  من الجماد إلى الحيوان. 

يتره وأحيانا  تكون الحراسة والمحافظة على النابو فهنا نأخا اإلنسان بجميظ أبعاد شخصيته ووجود  وحر

 وسعيه الدائم للكمال والسمو ور يه المعنو و وأعدافه العلياو ويجب رعاية عا  األبعاد والشؤون مجتمعة. 

 فهاا األمر عو الا  أشير إليه في الاقافة اإلسالمية عبر العصور. يقول كمي  األسد   

 سواء ورعيه األنعام .                      ساسة ال كمن يره الناب

عم الاين ال يرون رعية الناب مارل رعيرة الحيوانرا  بيرد أن اإلنسران يجرب مراعراة إنسرانيتهو  السياسيون

 وعاا عو مةهوم الرعية التي تعّبر عن الشعوب في نهج البالغة. 

وباختصارو عندما نكون بصدد البحا عرن مةهروم الحكومرة فري نهرج البالغرةو نشراعد مرن جانرب أن رأب 

مر يتصده ألعمال النراب وعرو موظرف ومكلرف بتكليرف مهرمو يتحمرل علرى الحكومة عو الوالي أو ولي األ

لة لهويته  أساسه مسؤولية اقيلة وكبيرة. ومن جانب آخرو نره الشعب بكل  يمه وأعدافه والعناصر المشك 



يقظ مورد الرعايرة. فهراا عرو مةهروم الحكومرةو وعرو ال يردل علرى تسرلم أو  هرر أو سرعي إلرى المزيرد مرن 

 االمتيازا . 

ويشير أمير المؤمنين  عليه السالم  في مواِّظ مهمة من نهج البالغرة إلرى أبعراد الحكومرة. ولعلنرا نجرد 

عشرا  الجمل في عاا الكتاب مما يدل على مةهوم الحكومة عند اإلمام علي )عليه السالم(و منهرا مرا ورد 

 في بداية عهد  لمالك األشتر حيا يقول  

صرالا أعلهرا وعمرارة بالدعرا  فهراا معنرى الحكومرة. وإاا ُعري ن مالرك  جباية خراجها وجهراد عردوعا واست

األشررتر كرروالا وحرراكم علررى مصرررو فلرريب ألجررل أن يحصررل علررى سررلمة ومو عيررة لنةسررهو أو نيررل امتيررازا  

ومنافظ ماديةو بل ألجل أداء عرا  األعمرال  إدارة األمرور الماليرة للربالدو ومحاربرة أعرداء الشرعب والحةراظ 

وإصالا الناب )وعاا الصالا بأبعاد  المادية والمعنوية الواسعة  د مرا فري نهرج البالغرة(و عليه منهمو 

وعمارة المدن مما عو وا ظ ِّمن نما  حكومته. وباختصار  القيام ببناء النراب والربالد ورفرظ مسرتواعم 

 المعنو  و يمهم األخال ية. 

  

 ضرورة الحكومة 

ة. وعاا البحا كان يمرا في نهج البالغة مقابل تيرار خراصو المسألة األخره عي مسألة ِّرورة الحكوم

واستمر كالك. أ  مقابل التيارا  السلموية. فةي كل مجتمظو يوجد أفراد يريدون تحصيل الشأنية والقردرة 

الةرديةو ويرون الوِّظ الجار  في المجتمرظ غيرر مناسرب لهرمو فيتحركرون ألجرل التحررر مرن الِّررورا  

الجتماعية على النابو والعقرود االجتماعيرة السرائدة. ولقرد وجرد  مارل عرا  الردوافظ التي تةرِّها الحياة ا

في المجتمعا  السابقةو وال زال و وستبقى ما دام  األخال  اإلنسانية غير كاملرة وصرحيحة. مارل عرؤالء 

و وأرادوا كمال الاين ركبوا سةينة مظ غيرعم وأرادوا أن يخر وا المكان الا  جلسوا فيه. أو ركبروا  مرارا  

أن يو ةرروا عررربتهم الترري تقلّهررم فرري مكرران يحلررو لهررمو حتررى لررو أو ةرروا كررل القمررار. إن عررؤالء ال يلتزمررون 

 بالِّرورا  التي تةرِّها الحياة االجتماعية ش الموافقة للمبيعة االجتماعية اإلنسانية ش على اإلنسان. 

و فإن األمر سرينتهي إلرى الهررج والمررج . ولو وجد  عا  الدوافظ التسلمية في المجتمظ مجاال  لها للبروز

ومن عنا كان اإلمام علي  عليه السالم  يقول ردا  على عا  التيارا    البد للناب من أميرر . ولقرد نمر  

اإلمام علي  عليه السالم  بهاا الكالم في الرد علرى تيرار خراص ينةري ِّررورة الحكومرة. وعرو فري بامنره 

عر بمقولة فلسةية. وعؤالء عم الخوارج الاين كانوا يقولون   ال حكم إال يريد الهيمنة والتسلمو لكنه يتظا



هلل . وكان  سم منهم يقول الك عن اعتقراد خرامو و سرم آخرر كران مغرِّرا و وعرم يريردون أن ينةروا لرزوم 

 وجود الحكومة في المجتمظ. 

ا  خمأعم. ونحرن ال نصرد  وعنا و ف أمير المؤمنين  عليه السالم  موِّحا  معنى  ال حكم إال هلل و ومبين

أبرردا  أن األشررعا بررن  رريب الررا  كرران زعرريم الخرروارج  ررد و ررظ فرري الخمررأ والشرربهةو وكررالك ال نصررد  بررأن 

األياد  التابعة للسياسيين المتربصين باإلمام علي  عليه السالم  لرم تكرن وراء مارل عراا التيرار المتظراعر 

لحكومررة مختصررة برراهللو ونحررن ال نريررد الحكومررة. أمررا بالتوحيررد وحمايررة األلوعيررة. فقررد كررانوا يقولررون إن ا

 صدعم الوا عي فقد كان رف  حكومة اإلمام علي  عليه السالم . ولرو سرلّم اإلمرام علري  عليره السرالم  

في الك الو   لها  المغالمرة الواِّرحةو أو تنرازل لصرالح عرا  االِّرمرابا  االجتماعيرةو أو للنراب الراين 

الباملة بسااجة واعترزل الميردان فرإن نةرب أولئرك الراين كرانوا يتةوعرون بهرا   كانوا ينمقون بها  األ وال

 الشعارا  كانوا ليصبحوا أدعياء ومالب الحكومة. 

فيقول أمير المؤمنين  عليه السالم    كالو فإن الحكومة الزمة للمجتمظ    كلمة ح  يراد بها البامرل . 

ال هلل{و ولكن ليب بمعنى أن المجتمظ ال يحتراج إلرى مردير  فهاا الكالم ح و وعو بيان القرآن  }إن الحكم إ

 نعررم أنرره ال حكررم إال هلل ولكررن عررؤالء يقولررون ال إمرررة إال هلل و ممررا يعنرري أن يبقررى المجتمررظ برردون مرردير  

 وإنه البد للناب من أمير بر وفراجر . فرإن عرا  ِّررورة اجتماعيرةو وِّررورة مبيعيرة وإنسرانية تةرر  

ظو سواء كان مديرا  سيئا  أم جيردا . فرإن ِّررورة حيراة البشرر تةرر  وجرود مردير. أمرا لزوم المدير للمجتم

 ولهم  ال حكم إال هلل  فأرادوا به إسقام حكومة اإلمام علي  عليه السالم و وعرو فري الحقيقرة يعنري نةري 

لرم تكرن فري عرر  األنداد هللو نةي أية حاكمية مقابل حاكمية هللا. أما حاكمية اإلمام علي  عليه السرالم  ف

حاكمية هللا. برل كانر  اائبرة فري حكرم هللا وفري مولرهو ونابعرة منره. وكران أميرر المرؤمنين  عليره السرالم  

 يوِّح عا  القِّية.

فإاا وجد  مال عا  الحكومة ش التي منشؤعا الحاكمية اإللهية. في المجتمظو فإن أ  حركرة دالرة علرى عراا 

كة معادية هلل ولهاا واجد أمير المؤمنين  عليه السرالم  فري الرك المةهوم االنحرافي  ال حكم... و عي حر

 الو   تيار الخوارج بقوة و ِّى عليهم بشدة. 

  

 ـ منشأ الحكومة 



المسألة الاالاة تتعل  بمنشرأ الحكومرة. فةري الاقافرة اإلنسرانية الرائجرة فري الماِّري والحاِّررو كران منشرأ 

وحا  العسكرية لهاا الغر . وجميظ األسر الحاكمرةو التري الحكومة عو القوة والسلمة. وكان  جميظ الةت

حل  مكان أسر حاكمة أخرهو جاء  إلى الحكم بها  المريقة. فاالسكندر الا  فتح إيرانو والمغرول الراين 

 اجتاحوا عا  المنام و لم يكونوا سوه تعبير عن عا  الحالة. 

رة فلنتقرردم ولنقتررل. وفرري مسرريرة الترراريؤ كانرر  فررالمنم  السررائد كرران أننررا مالمررا  نقرردر علررى التقرردم والسرريم

التحركا  التي تصنظ تاريؤ الحكوما  تدل على عرا  الاقافرة. فقرد كران رأ  الحكرام وكرالك المحكرومين أن 

مالك ومنشأ الحكومة عو القدرة والسيمرة. وبالمبظ في الك الو   الا  كان الملك يريد ترولي العرر  لرم 

ي منشأ حكومته. حتى جنكيزخان المغوليو فإنه عنردما اجتراا إيررانو كران يكن يصرا بأن القوة والقهر ع

 عاا األمر بالنسبة ألنصار  وأتباعه أمرا  معقوال . 

وفرري عصرررنا الحرراليو نجررد القرروه العظمررى أيِّررا  تتبررظ نةررب الررك المنمرر . فأولئررك الرراين يسررو ون الرردول 

تي تبعد عنهم آالف الكيلومترا و وأولئرك الراين بالقهر والقوةو وأولئك الاين يدخلون إلى بيو  الشعوب ال

يتحكمررون بمصررائر الشررعب ويسررلبونها اإلرادة والحريررةو وإن كررانوا ال يتةوعررون بررأن منشررأ حرراكميتهم عررو 

القرروةو إال أنهررم يمبقررون الررك عمليررا . وعررا  الاقافررةو وإن كرران عرري الغالبررةو إال أنرره يوجررد إلررى جانبهررا آراء 

ن مالك الحكم والحكومة عو الةِّل والةِّيلةو أ  يقرول  بحكومره األفاِّرل  أخره. فأفالمون كان يره إ

 أو الصالحين. ولكن عاا الرأ  كان حبرا  على ور  وبحاا  للمدارب فقم. 

وفي عالمنا المعاصررو تعرد الديمقراميرةو التري عري إرادة األكاريرةو مرالك ومنشرأ الحكومرة. ولكرن مرن عرو 

الرايلررة عرري الترري تسررتخدم مررن أجررل سررو  إرادة النرراب باتجررا  إرادة الررا  ال يعلررم أن عشرررا  األسرراليب 

المتسلمين الرايلة عي التي تستخدم من أجل سو  إرادة الناب باتجا  إرادة المتسلمين والمقتدرين. لهراا 

يكن في جملة واحدة القول أن في اقافة البشر السائدةو من البداية وحتى اليومو اليوم وحترى تحكرم الاقافرة 

 لوية واقافة نهج البالغة حياة البشرو فإن منشأ الحاكمية عو القوة والتسلمو وسيبقى وال غير. الع

وفي نهج البالغةو نجد أمير المؤمنين  عليه السالم  ال يعتبرر مرا مرر منشرأ الحكومرةو واألعرم أنره  عليره 

للحكومةو عرو مجموعرة مرن  السالم   د أاب  الك عمليا . فعند اإلمام علي  عليه السالم  المنشأ األساسي

 القيم المعنوية. 

فالا  ينبغي أن يحكم الناب ويتولى أمورعم ينبغي أن يتمتظ بخصائص معينة. فانظروا في كتبه ورسرائله 

إلى معاوية وملحة والزبير وعمالره وأعرل الكوفرة ومصرر. فقرد كران يعتبرر الحكومرة والواليرة علرى النراب 



  القريم المعنويرة ال تكةري لوحردعا ليصربح اإلنسران فري الوا رظ حاكمرا  ناشئة مرن القريم المعنويرة. ولكرن عرا

 ووليا و بل إن للناب عنا دورا  حيا تعتبر  البيعة  مظهرا  له. 

وألميررر المررؤمنين  عليرره السررالم  تصررريحا  عديرردة فيمررا يتعلرر  بالمسررألتينو منهررا مررا كتبرره للمعارِّررين 

به التي اكر فيها أعل البي  وبّين فيها القريم المعنويرة التري لحكومته وأشرنا إلى الك سابقا و ومنها في خم

تمال مالك الحكومة. ولكن عا  القيم ش كما  لنا ش ال تكون سببا  لتحق  الحكومةو بل أن بيعة الناب في الرك 

 شرم  

ار وال  إنه بايعني القوم الا  بايعوا أبا بكر وعمر وعامان على ما بايعوعم عليهو فلم يكن للشاعد أن يختر

 يردو وإنما الشوره للمهاجرين واألنصارو فإن اجتمعوا على رجل وسّمو  إماما  كان الك هلل رِّى . 

  

 الحكومة حق أم تكليف؟ 

إن المسألة األخره التي تحوز على أعمية فائقة من نهج البالغة عي عل ان الحكومة ح  أم تكليرف  و رد 

ختصر ووجيز أن الحكومة ح  وتكليرف أيِّرا . فلريب كرل مرا بين أمير المؤمنين  عليه السالم  في كالم م

توفر  له ظرروف ترولي أمرور النراب. واسرتماع أن يحصرل علرى مقرام وا و بشركل أو برالخر ش كراالعالم أو 

األسراليب التري يرفعهرا مرالب الزعامرة جيردا و ويسرتميعون مرن خاللهرا جراب النراب إلريهم ش فإنره يحر  لرره 

حكومة الح و فهاا يعني أن عاا الح  متعل  باألشخاص محددينو وال يعنري الحكم. فعندما تكون الحكومة 

الك مبعا  أن عناك مبقة متميزة. ألن الجميظ في المجتمظ اإلسالمي يمكنهم أن يكسبوا تلك الةِّرائل. نعرمو 

 في العصر الا  تلى وفراة النبري األكررم  صرلى هللا عليره وآلره وسرلم  كانر  المرحلرة اسرتانائية. أمرا نهرج

البالغررة فإنرره يبررين القِّررية بصررورتها العامررةو ويشررير إلررى عرراا الحرر  مرررا  عديرردة. ويقررول اإلمررام  عليرره 

السالم  في أول خالفته وحكمه في الخمبة المعروفة بالشقشقية   وأنه ليعلم أن محلي منها محرل القمرب 

 من الرحىو ينحدر عني السيل وال ير ى إلي المير . 

  فيه شوره الستة  بل بيعة عامرانو يقرول  عليره السرالم    لقرد علمرتم أنري وحول الك اليوم الا  شكل

 أح  الناب بها من غير  . 

 فاإلمام يعتبر أن الحكومة ح . عاا األمر واِّح في نهج البالغة. ولكن اإلمام يقول بعدعا مباشرة  

   ووهللا ألسل من ما سلِم  أمر المسلمين ولم يكن فيها جور إال علّي خاصة .

 ونةب عاا البيان  د صدر حول بداية حكومة أبي بكر وفي الك الو  و حيا يقول  عليه السالم   



  فأمسك  يد  حتى رأي  راجعة الناب  د رجع  عن اإلسالم . 

أ  أننرري أول األمررر لررم أسررلّم ولررم أبررايظو ولكررن عنرردما رأيرر  تلررك الحرروادا الترري كرراد  تجررر علررى اإلسررالم 

عظمىو لم يكن األمر  ابال  للتحمل بالنسبة ليو فترك  حقي بالواليرة. إاا و فرإن أميرر والمسلمين المصائب ال

 المؤمنين  عليه السالم  يره الوالية حقا و وعاا ما ال يمكن إنكار . 

من المناسب أن ينظر جميظ المسرلمين إلرى عرا  القِّرية بعرين وا عيرة. فهراا األمرر لريب لره دخرل بالجردال 

ين الشيعة والسنة. فنحن اليوم نعتقد أن على الشيعة والسنة أن يكونوا معا و ويعيشوا الا  يحصل أحيانا  ب

معا و وأن يعتبروا األخوة اإلسالمية أعم مرن كرل شريءو وعراا أمرر حقيقري. إن التةراعم واالتحراد يعرد اليروم 

لنا علرى عرا  الحقيقرةو تكليةا و ولقد كان دوما  كالك. أما البحا العلمي واالعتقاد  في نهج البالغة فإنره يرد

ونحررن ال نسررتميظ أن نغمرر  أعيننررا وال نررره مررا يظهررر فرري نهررج البالغررة بوِّرروا. فهرراا مررا يرررا  أميررر 

المرؤمنين  عليرره السرالم  حقررا و وكررالك كران يعررد  تكليةررا . فةري الررك اليروم الررا  أحررام النراب باإلمررام علرري 

  عليه السالم  حتى  

إلريو ينارالون علري مرن كرل جانرب حترى لقرد ومرى الحسرنان وشر   فما راعنري إالّ والنراب كعررف الِّربظ 

 عمةا  . 

فالنرراب انرردفعوا بشررو  ولهةررة إلررى اإلمررام علرري  عليرره السررالم  يريدونرره أن يكررون لهررم. ولررم يكررن أميررر 

المؤمنين  عليه السرالم  يرره للحكرم شرأنا  وا عرا . فالحكومرة عنرد  ليسر  عردفا و كمرا سيتِّرح فري البحرا 

 ظ كل الكو  بل الحكم بعنوان التكليف اإللهيو وو ف ودافظ عنه  الااني. ولكن م

 لوال حِّور الحاِّر و يام الحجة بوجرود الناصرر ... أللقير  حبلهرا علرى غاربهرا ولسرقي  آخرعرا بكرأب 

 أولها . 

 ولقد كان يقول مؤكدا    دعوني والتمسوا غير  . 

ستعدةو وعو  رادر علرى القيرام بهراا الردور العظريم ولكنه عندما رأه أن األمر أصبح تكليةا و وأن األرِّية م

واألساسيو  بل ... فهل كان  الحكومة عند اإلمام علي  عليه السالم  عدفا  أم وسيلة  إن الخم األساسري 

الةاصل بين حكومة اإلمام علي  عليه السالم  وحكومة اآلخرين عو أن عليا   عليه السالم  لم يكرن يرره 

 لة ألجل الوصول إلى األعداف المعنوية. الحكومة عدفا و بل وسي

على المحققرينو أن يلتةتروا إلرى  ردر نهرج البالغرة بالنسربة لهراا الزمران. ونحرن فري الحقيقرة إاا كنرا اليروم 

نحتةل بألةية نهج البالغة )مرور ألف عام على نهج البالغرة(و ينبغري أن نعلرم أن عراا الكتراب العزيرز كران 



تسعمئة وخمسين سنة في عزلة وانزواء. فغير العلماء والخواصو لرم يكرن  من عا  األلف سنة على األ ل

أحد يعمل عنه سوه االسرم. وأول ترجمرة ظهرر  علرى يرد متررجم عرالم محتررم جعرل عراا الكتراب بمتنراول 

 أفهام الجميظ وعو السيد علي نقي في  اإلسالم. وإنني أكن له تقديرا  خاصا  واعتبر عمله عمال  مهما . 

فشيئا و نزل عاا الكتاب إلى ميردان الحيراةو ووصرل إلرى أيرد  النراب. ولرم يكرن النراب يعرفرون نهرج وشيئا  

البالغةو وإنما كانوا يسمعون منه بع  الكلما و وأكارعا في ام الدنيا و سم  ليل فري األخرال  والبرا ي ال 

ان الشرروا. وكرل شيء. ومن بعدعا أصبح فري متنراول األيرد  وصرنة  حولره الشررواو والتحلريال  بعنرو

 الك مورد تقديرو ولكن في مقابل العظمة التي لهاا الكتاب فال يوجد شيء ياكر. 

علينررا اليرروم أن نرجررظ إلررى نهررج البالغررةو وعلررى الةِّررالء والعلمرراء أن يقومرروا بمررا يلررزمو ولكررن ال ينبغرري 

 للشباب أن يقةوا منتظرين لرساتاة والةِّالء وأعل العلم واألدب. 

  نهج البالغة  بأبعاد  المختلةةو ولهاا علينا أن نقيم االجتماعا  واللقاءا .يجب أن يؤخا 
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فري عراا الكتراب إن  ِّية الحكومرة فري نهرج البالغرة  رد مرحر  ش كعشررا  القِّرايا المهمرة فري الحيراة ش 

العظيم بأسلوب مغاير ألساليب المحققين والمؤلةين. فلم يةرد أمير المؤمنين  عليه السالم  فصال  مسرتقال  

حول الحكومة يرتب فيه المقدما  للوصول إلى النتائج. فإن أسلوبه في تناول عاا الباب المهمو كغير  مرن 

ا  والتأمرل والتركيرز علرى النتيجرة. فرإن نظرر أميرر األبواب األخره كان أسلوب الحكمةو أ  عبرور المقردم

 المؤمنين  عليه السالم  إلى  ِّية الحكومة عو نظر حكيم عظيم له ارتبام  ريب بمنبظ الوحي. 

كالك فإن عا  القِّية في نهج البالغة لم تمرا بصرورة بحرا مجررد )تجريرد (. فرإن اإلمرام علري  عليره 

كومةو وكان يتحدا كحاكم يمارب إدارة الدولة اإلسالمية مظ كرل السالم  كان على تماب مباشر بأمر الح

ما فيها من مشاكل ومصائب وآالمو ويتابظ جوانبها المتعددة. وإن التةاتنا إلى عاا األمرو ونحن نعري  فري 

ظروف وأوِّاع مشابهة لظروف أمير المؤمنين  عليه السالم  ملهرم ومةيرد جردا و وسروف أتعرر  عنراو 

 يرة في نهج البالغةو إلى  ِّايا  د دونتها وعي تمال رؤوب الممالب. من خالل جولة  ص

  



 والقِّية األساسية التي ينبغي االلتةا  إليها في عاا المجال  

 ـ معنى الحكومة 1

في البداية ينبغي أن نره عل ان  الحكومة  عنرد اإلمرام  عليره السرالم  عري برالمعنى المترداول فري اقافرة 

م المعاصررر  أ  تلررك الحكومررة الترري تعنرري التسررلم والررتحكمو وأحيانررا  تعامررل الحرراكم مررظ العررالم القررديم والعررال

 المحكومين من وا ظ التمايز في الحياة  أم الو ان  الحكومة و في اقافة نهج البالغة لها مةهوم آخر 

الي  في عاا المجال نستخلص من نهج البالغة عدة مصملحا  تشير إلرى الحراكم بعنروان  اإلمرام  و الرو

 و ولي األمر  وتشير إلى الشعب بعنوان  الرعية  

  

 ـ ضرورة الحكومة 2

المملب التاليو عو  ِّية ِّرورة الحكومة. فمن األبحراا التري تردور فري عراا المجرال عرو عرل يعرد وجرود 

ً  للمجتمظ اإلنساني أم ال  واالستنتاج الا  نخرج بره مرن عراا البحرا عرو  القيادة والحكومة أمرا  ِّروريا 

االلتزام بلوازم في الحياة االجتماعيةو وال ينحصر األمر بمجرد  بول ِّرورة الحكومة للمجتمرظ برل نتيجرة 

 بحانا سترسم الخموم الخاصة لنهج القيادة والحكومة وإدارة المجتمظ. 

  

 ـ منشأ الحكومة 3

 ما عو منشأ الحكومة في نهج البالغة  

سبو القوة واال تدار )سواء المبيعي أم المكتسرب(  أم الو وإن عل عو األمر المبيعيو العر و العشيرةو الن

 منشأ الحكومةو وما يعمي الشرعية لحكم الةرد أو الجماعة عو أمر إلهي أم أمر شعبي  

  

 ـ الحكومة حق أم تكليف؟ 0

المسألة الرابعة عي عرل ان الحكرم عرو حر  أم تكليرف  وعرل ان الحراكم يمتلرك حر  الحكومرة أم عرو مكلّرف 

لحكم  ومن عو الا  يمكنه أو ينبغي لره أن يحكرم  فري نهرج البالغرةو تعرد الحكومرة حر  وتكليرف أيِّرا . با



وبالنسبة للا  يتمتظ بشروم ومعايير ومواصةا  الحاكمو يجب عليه أن يقبل الحكومة في بعر  الشررائم 

 والظروفو وال ينبغي له أن يلقي عاا الحمل عن عاتقه. 

  

 ة؟ ـ الحكومة هدف أم وسيل5

المسألة الخامسةو عل أن الحكم يعد ش للةرد أو للجماعة الحاكمة ش عدفا  أم وسيلة  وإاا كران وسريلةو فرر  

 عدف  وما عو الهدف الا  يريد الحاكم الوصول إليه من خالل الحكومة وإيصال المجتمظ إليه أيِّا   

  

 ـ الحاكم والرعية 6

حول عال ة الحاكمة بالرعيرةو ومرا عري المبراني واألسرب المسألة السادسةو عي ما يتعل  بقِّية حساسة 

التي تقوم عليها عا  العال ة  فهل عي ح  من مرف واحد يمتمي الحاكم من خاللره ر راب النراب  أم أنره 

ح  متقابل  إن من أكار األبحاا المتعلقة بالحكومة في نهج البالغة من حيا التأسيب والمعنى والنتيجرة 

 عي عا  القِّية. 

  

 الشعب والحكومة  ـ7

المسألة السابعةو ما يرتبم بدور الشعب في الحكومة. ويجب أن ننظرر إلرى اقافرة نهرج البالغرة ونرره دور 

 الشعب في الحكومة. عل عو مصير   أم ابتدائي  كامل الصالحيا   أم مجرد من الدور  فأ  شيء عو  

وإن الاقافرا  الحاكمرة فري عصررنا الحرالي فمال عا  األمور تعد مرن أكارر المسرائل د رة فري نهرج البالغرة. 

على أاعان النراب فري األجنحرة والتيرارا  السياسرية المختلةرةو ال ينمبر  أ  واحرد منهرا علرى اقافرة نهرج 

 البالغة. 

  

 ـ كيفية التعامل مع الناس 8

ة مهمة جردا  المسألة الاامنة والتي تعد من الناحية األصولية مسألة اانويةو ولكن من الناحية العملية مسأل

وحساسررةو عرري كيةيررة تعامررل الجهرراز اإلدار  مررظ الشررعب. فكيررف ينبغرري أن يتعامررل أعِّرراء الحكومررة مررظ 



النرراب  فهررل عررم مرردينون لهررم أم العكررب  وكيررف ينبغرري أن تكررون أخررال  الجهرراز الحرراكم فرري تعاملرره مررظ 

 الشعب  

  

 ـ سلوك الحاكم مع نفسه 9

سرائل الملةترة جردا  عري مرا يتعلر  بسرلوك الحراكم مرظ نةسره. فهرل المسألة التاسعة والتي عي أيِّرا  مرن الم

يوجد حدود معينة لسلوك الحاكم في المجتمظ  وعل يمكن الرِّى واالكتةاء بحسن سرلوكه مرظ الشرعب  أم 

الو فإن عنراك مرا يةرو  عراا االرتبرام والعال رةو وعرو عال رة الحراكم بنةسره  فكيرف ينبغري أن تكرون حياتره 

 لممروا في نهج البالغة حول عاا األمر  الشخصيةو وما عو ا

  

 ـ شروط الحاكم ومواصفاته 14

المسألة العاشرة عي صةا  الحاكم. فكيف يمكن لإلنسان أن يحكم المجتمظ البشر  بنراء  علرى أحكرام نهرج 

 البالغة  

 فها  عناوين القِّايا التي ورد  في نهج البالغةو ونحن نستميظ أن نتعر  لها بالبحا. 

  

 م الحكومة مفهو

 المسألة األولى تدور حول مةهوم الحكومة. 

في التعابير المستعملة في اللغة العربية للحاكم يوجد عا  العبارا  والعناوين  السرلمان والملرك. وتتِّرمن 

رد  كلمة السلمان في بامنها مةهوم السلمة في الحاكم. أ  أن الك المسمى بالحاكم ينظر إليه عا عنرا مرن ُبع 

 يا ال يح  لآلخرين التدخل في شؤون الناب وأمورعمو بينما يح  له الك. السلمة, ح

أما الملكو والملوكية والمالكية فإنها تتِّمن مةهوم تملك الناب أو امتالك مصيرعم. وفي نهرج البالغرة ال 

نجررد عرراين التعبيرررين )الملررك أو السررلمان(  ررد اسررتخدما فرري مجررال اإلشررارة إلررى الحرراكم علررى المجتمررظ 

المي. برل التعرابير الرواردة فري نهرج البالغرة عري اإلمرام الرا  عرو القائرد. ومةهروم القائرد يختلرف عرن اإلسر

مةهوم المرشد. فالقائد عو الك اإلنسان الا  يتقدم الجماعة أو األمة التي يقودعا. كمرا أننرا نجرد فري كلمرة 

 اإلمام مةهوم الحركة والتبعية والتقدم في تحرك الناب وف  مسار ما. 



اليرة. وبااللتةرا  إلرى مشرتقا  عرا  ال تعبير اآلخر عو الوالي. و د أخا عراا التعبيرر مرن كلمرة الِواليرة أو الوَّ

الكلمة يمكن الوصول إلى البعد المنظور فيها. والوالية في أصرل معناعرا اللغرو  تردل علرى ارتبرام شريئين. 

شريء فاصرال  بينهمرا. وبرالمبظ فهنراك فاللغة تقول إن الوالية تعنري اتصرال شريئين معرا و بحيرا ال يبقرى أ  

معاني أخره للواليةو كالمحبة واإلشراف والقوميرة. والواليرة بمعنرى تحريرر العبردو أو بمعنرى العبوديرة أو 

 السيادة على العبد. 

يبدو أن مبيعة العال ا  التي اكر  في معنى الوالية كلها مصادي  الك االرتبام واالتصال. فوالي األمة أو 

و الا  يتحمل أمور الناب وعو مررتبم بهرم. ونةرب عراا المعنرى يوِّرح بعردا  خاصرا  مرن مةهروم الرعية ع

الحكومة في نهج البالغة وعند أمير المؤمنين  عليه السالم   فولي األمر عو المتصرد  لهراا العمرل. وال 

خما  يترألف مرن يوجد أ  امتياز يختةي في كلمة المتصد  لهاا العمل. فالمجتمظ اإلسالمي يشبه مصنعا  ِّ

أ سامو وآال  ومةاصل وأجزاء صرغيرة وكبيررة تتةراو  فري تأايرعرا. وأحرد عرا  األ سرام عرو الرا  يشرغله 

لة لها  المجموعة.   مدير المجتمظو مال بقية األ سامو فهو مال بقية األجزاء والعناصر المشك 

ول على أ  امتيراز ومرن الناحيرة ولي األمر عو المتصد  لهاا العملو والمتصد  ال يملب وال ينتظر الحص

العملية ليب له أ  امتياز من ناحية وِّعه المعيشي أو شؤوناته المادية. فإاا كان يقردر علرى أداء تكليةره 

بشركل صررحيحو فإنرره بمقرردار مررا يررؤد  عرراا التكليرف ينررال الشررأنية المعنويررةو وال غيررر. فهرراا حررا  وجرروعر 

 مةهوم الحكومة في نهج البالغة. 

لحكومة في نهج البالغة ليب فيها أية إشارة أو عالمة على السلمة. وليب فيهرا أ  مبررر لنيرل وعكااو فا

االمتيرراز. ومررن عنرراو يكررون النرراب بحسررب تعبيررر نهررج البالغررة رعيررةو والرعيررة عررم الجماعررة الترري تقررظ 

لمحافظرة مسؤولية رعايتها والسهر عليها وحراستها على عات  ولي األمر. وال شك أن مةهوم الرعاية وا

 يتةاو  من الجماد إلى الحيوان. 

وأحيانا  تكون الحراسة والمحافظة على النابو فهنا نأخا اإلنسان بجميظ أبعاد شخصيته ووجود  وحريتره 

 وسعيه الدائم للكمال والسمو ور يه المعنو و وأعدافه العلياو ويجب رعاية عا  األبعاد والشؤون مجتمعة. 

 ليه في الاقافة اإلسالمية عبر العصور. يقول كمي  األسد   فهاا األمر عو الا  أشير إ

 سواء ورعيه األنعام .                      ساسة ال كمن يره الناب

السياسيون عم الاين ال يرون رعية الناب مارل رعيرة الحيوانرا  بيرد أن اإلنسران يجرب مراعراة إنسرانيتهو 

 ي نهج البالغة. وعاا عو مةهوم الرعية التي تعّبر عن الشعوب ف



وباختصارو عندما نكون بصدد البحا عرن مةهروم الحكومرة فري نهرج البالغرةو نشراعد مرن جانرب أن رأب 

الحكومة عو الوالي أو ولي األمر يتصده ألعمال النراب وعرو موظرف ومكلرف بتكليرف مهرمو يتحمرل علرى 

لة لهويته أساسه مسؤولية اقيلة وكبيرة. ومن جانب آخرو نره الشعب بكل  يمه وأعداف ه والعناصر المشك 

يقظ مورد الرعايرة. فهراا عرو مةهروم الحكومرةو وعرو ال يردل علرى تسرلم أو  هرر أو سرعي إلرى المزيرد مرن 

 االمتيازا . 

ويشير أمير المؤمنين  عليه السالم  في مواِّظ مهمة من نهج البالغرة إلرى أبعراد الحكومرة. ولعلنرا نجرد 

على مةهوم الحكومة عند اإلمام علي )عليه السالم(و منهرا مرا ورد  عشرا  الجمل في عاا الكتاب مما يدل

 في بداية عهد  لمالك األشتر حيا يقول  

 جباية خراجها وجهراد عردوعا واستصرالا أعلهرا وعمرارة بالدعرا  فهراا معنرى الحكومرة. وإاا ُعري ن مالرك 

ةسررهو أو نيررل امتيررازا  األشررتر كرروالا وحرراكم علررى مصرررو فلرريب ألجررل أن يحصررل علررى سررلمة ومو عيررة لن

ومنافظ ماديةو بل ألجل أداء عرا  األعمرال  إدارة األمرور الماليرة للربالدو ومحاربرة أعرداء الشرعب والحةراظ 

عليه منهمو وإصالا الناب )وعاا الصالا بأبعاد  المادية والمعنوية الواسعة  د مرا فري نهرج البالغرة(و 

باختصار  القيام ببناء النراب والربالد ورفرظ مسرتواعم وعمارة المدن مما عو وا ظ ِّمن نما  حكومته. و

 المعنو  و يمهم األخال ية. 

  

 ضرورة الحكومة 

المسألة األخره عي مسألة ِّرورة الحكومة. وعاا البحا كان يمرا في نهج البالغة مقابل تيرار خراصو 

تحصيل الشأنية والقردرة واستمر كالك. أ  مقابل التيارا  السلموية. فةي كل مجتمظو يوجد أفراد يريدون 

الةرديةو ويرون الوِّظ الجار  في المجتمرظ غيرر مناسرب لهرمو فيتحركرون ألجرل التحررر مرن الِّررورا  

التي تةرِّها الحياة االجتماعية على النابو والعقرود االجتماعيرة السرائدة. ولقرد وجرد  مارل عرا  الردوافظ 

  اإلنسانية غير كاملرة وصرحيحة. مارل عرؤالء في المجتمعا  السابقةو وال زال و وستبقى ما دام  األخال

كمال الاين ركبوا سةينة مظ غيرعم وأرادوا أن يخر وا المكان الا  جلسوا فيه. أو ركبروا  مرارا و وأرادوا 

أن يو ةرروا عررربتهم الترري تقلّهررم فرري مكرران يحلررو لهررمو حتررى لررو أو ةرروا كررل القمررار. إن عررؤالء ال يلتزمررون 

 ياة االجتماعية ش الموافقة للمبيعة االجتماعية اإلنسانية ش على اإلنسان. بالِّرورا  التي تةرِّها الح



ولو وجد  عا  الدوافظ التسلمية في المجتمظ مجاال  لها للبروزو فإن األمر سرينتهي إلرى الهررج والمررج . 

قرد نمر  ومن عنا كان اإلمام علي  عليه السالم  يقول ردا  على عا  التيارا    البد للناب من أميرر . ول

اإلمام علي  عليه السالم  بهاا الكالم في الرد علرى تيرار خراص ينةري ِّررورة الحكومرة. وعرو فري بامنره 

يريد الهيمنة والتسلمو لكنه يتظاعر بمقولة فلسةية. وعؤالء عم الخوارج الاين كانوا يقولون   ال حكم إال 

رِّرا و وعرم يريردون أن ينةروا لرزوم هلل . وكان  سم منهم يقول الك عن اعتقراد خرامو و سرم آخرر كران مغ

 وجود الحكومة في المجتمظ. 

وعنا و ف أمير المؤمنين  عليه السالم  موِّحا  معنى  ال حكم إال هلل و ومبينا  خمأعم. ونحرن ال نصرد  

أبرردا  أن األشررعا بررن  رريب الررا  كرران زعرريم الخرروارج  ررد و ررظ فرري الخمررأ والشرربهةو وكررالك ال نصررد  بررأن 

للسياسيين المتربصين باإلمام علي  عليه السالم  لرم تكرن وراء مارل عراا التيرار المتظراعر األياد  التابعة 

بالتوحيررد وحمايررة األلوعيررة. فقررد كررانوا يقولررون إن الحكومررة مختصررة برراهللو ونحررن ال نريررد الحكومررة. أمررا 

يره السرالم   صدعم الوا عي فقد كان رف  حكومة اإلمام علي  عليه السالم . ولرو سرلّم اإلمرام علري  عل

في الك الو   لها  المغالمرة الواِّرحةو أو تنرازل لصرالح عرا  االِّرمرابا  االجتماعيرةو أو للنراب الراين 

كانوا ينمقون بها  األ وال الباملة بسااجة واعترزل الميردان فرإن نةرب أولئرك الراين كرانوا يتةوعرون بهرا  

 الشعارا  كانوا ليصبحوا أدعياء ومالب الحكومة. 

المؤمنين  عليه السالم    كالو فإن الحكومة الزمة للمجتمظ    كلمة ح  يراد بها البامرل . فيقول أمير 

فهاا الكالم ح و وعو بيان القرآن  }إن الحكم إال هلل{و ولكن ليب بمعنى أن المجتمظ ال يحتراج إلرى مردير  

بقررى المجتمررظ برردون مرردير   نعررم أنرره ال حكررم إال هلل ولكررن عررؤالء يقولررون ال إمرررة إال هلل و ممررا يعنرري أن ي

 وإنه البد للناب من أمير بر وفراجر . فرإن عرا  ِّررورة اجتماعيرةو وِّررورة مبيعيرة وإنسرانية تةرر  

لزوم المدير للمجتمظو سواء كان مديرا  سيئا  أم جيردا . فرإن ِّررورة حيراة البشرر تةرر  وجرود مردير. أمرا 

م علي  عليه السالم و وعرو فري الحقيقرة يعنري نةري  ولهم  ال حكم إال هلل  فأرادوا به إسقام حكومة اإلما

األنداد هللو نةي أية حاكمية مقابل حاكمية هللا. أما حاكمية اإلمام علي  عليه السرالم  فلرم تكرن فري عرر  

حاكمية هللا. برل كانر  اائبرة فري حكرم هللا وفري مولرهو ونابعرة منره. وكران أميرر المرؤمنين  عليره السرالم  

 يوِّح عا  القِّية.



اا وجد  مال عا  الحكومة ش التي منشؤعا الحاكمية اإللهية. في المجتمظو فإن أ  حركرة دالرة علرى عراا فإ

المةهوم االنحرافي  ال حكم... و عي حركة معادية هلل ولهاا واجد أمير المؤمنين  عليه السرالم  فري الرك 

 الو   تيار الخوارج بقوة و ِّى عليهم بشدة. 

  

 ـ منشأ الحكومة 

الاالاة تتعل  بمنشرأ الحكومرة. فةري الاقافرة اإلنسرانية الرائجرة فري الماِّري والحاِّررو كران منشرأ  المسألة

الحكومة عو القوة والسلمة. وكان  جميظ الةتوحا  العسكرية لهاا الغر . وجميظ األسر الحاكمرةو التري 

رانو والمغرول الراين حل  مكان أسر حاكمة أخرهو جاء  إلى الحكم بها  المريقة. فاالسكندر الا  فتح إي

 اجتاحوا عا  المنام و لم يكونوا سوه تعبير عن عا  الحالة. 

فررالمنم  السررائد كرران أننررا مالمررا  نقرردر علررى التقرردم والسرريمرة فلنتقرردم ولنقتررل. وفرري مسرريرة الترراريؤ كانرر  

ومين أن التحركا  التي تصنظ تاريؤ الحكوما  تدل على عرا  الاقافرة. فقرد كران رأ  الحكرام وكرالك المحكر

مالك ومنشأ الحكومة عو القدرة والسيمرة. وبالمبظ في الك الو   الا  كان الملك يريد ترولي العرر  لرم 

يكن يصرا بأن القوة والقهر عي منشأ حكومته. حتى جنكيزخان المغوليو فإنه عنردما اجتراا إيررانو كران 

 عاا األمر بالنسبة ألنصار  وأتباعه أمرا  معقوال . 

حرراليو نجررد القرروه العظمررى أيِّررا  تتبررظ نةررب الررك المنمرر . فأولئررك الرراين يسررو ون الرردول وفرري عصرررنا ال

بالقهر والقوةو وأولئك الاين يدخلون إلى بيو  الشعوب التي تبعد عنهم آالف الكيلومترا و وأولئرك الراين 

تهم عررو يتحكمررون بمصررائر الشررعب ويسررلبونها اإلرادة والحريررةو وإن كررانوا ال يتةوعررون بررأن منشررأ حرراكمي

القرروةو إال أنهررم يمبقررون الررك عمليررا . وعررا  الاقافررةو وإن كرران عرري الغالبررةو إال أنرره يوجررد إلررى جانبهررا آراء 

أخره. فأفالمون كان يره إن مالك الحكم والحكومة عو الةِّل والةِّيلةو أ  يقرول  بحكومره األفاِّرل  

 فقم. أو الصالحين. ولكن عاا الرأ  كان حبرا  على ور  وبحاا  للمدارب 

وفي عالمنا المعاصررو تعرد الديمقراميرةو التري عري إرادة األكاريرةو مرالك ومنشرأ الحكومرة. ولكرن مرن عرو 

الررا  ال يعلررم أن عشرررا  األسرراليب الرايلررة عرري الترري تسررتخدم مررن أجررل سررو  إرادة النرراب باتجررا  إرادة 

المتسلمين والمقتدرين. لهراا  المتسلمين الرايلة عي التي تستخدم من أجل سو  إرادة الناب باتجا  إرادة

يكن في جملة واحدة القول أن في اقافة البشر السائدةو من البداية وحتى اليومو اليوم وحترى تحكرم الاقافرة 

 العلوية واقافة نهج البالغة حياة البشرو فإن منشأ الحاكمية عو القوة والتسلمو وسيبقى وال غير. 



يه السالم  ال يعتبرر مرا مرر منشرأ الحكومرةو واألعرم أنره  عليره وفي نهج البالغةو نجد أمير المؤمنين  عل

السالم   د أاب  الك عمليا . فعند اإلمام علي  عليه السالم  المنشأ األساسي للحكومةو عرو مجموعرة مرن 

 القيم المعنوية. 

سرائله فالا  ينبغي أن يحكم الناب ويتولى أمورعم ينبغي أن يتمتظ بخصائص معينة. فانظروا في كتبه ور

إلى معاوية وملحة والزبير وعمالره وأعرل الكوفرة ومصرر. فقرد كران يعتبرر الحكومرة والواليرة علرى النراب 

ناشئة مرن القريم المعنويرة. ولكرن عرا  القريم المعنويرة ال تكةري لوحردعا ليصربح اإلنسران فري الوا رظ حاكمرا  

 ووليا و بل إن للناب عنا دورا  حيا تعتبر  البيعة  مظهرا  له. 

ميررر المررؤمنين  عليرره السررالم  تصررريحا  عديرردة فيمررا يتعلرر  بالمسررألتينو منهررا مررا كتبرره للمعارِّررين وأل

لحكومته وأشرنا إلى الك سابقا و ومنها في خمبه التي اكر فيها أعل البي  وبّين فيها القريم المعنويرة التري 

حكومةو بل أن بيعة الناب في الرك تمال مالك الحكومة. ولكن عا  القيم ش كما  لنا ش ال تكون سببا  لتحق  ال

 شرم  

 إنه بايعني القوم الا  بايعوا أبا بكر وعمر وعامان على ما بايعوعم عليهو فلم يكن للشاعد أن يخترار وال 

 يردو وإنما الشوره للمهاجرين واألنصارو فإن اجتمعوا على رجل وسّمو  إماما  كان الك هلل رِّى . 

  

 الحكومة حق أم تكليف؟ 

مسألة األخره التي تحوز على أعمية فائقة من نهج البالغة عي عل ان الحكومة ح  أم تكليرف  و رد إن ال

بين أمير المؤمنين  عليه السالم  في كالم مختصر ووجيز أن الحكومة ح  وتكليرف أيِّرا . فلريب كرل مرا 

االعالم أو توفر  له ظرروف ترولي أمرور النراب. واسرتماع أن يحصرل علرى مقرام وا و بشركل أو برالخر ش كر

األسراليب التري يرفعهرا مرالب الزعامرة جيردا و ويسرتميعون مرن خاللهرا جراب النراب إلريهم ش فإنره يحر  لرره 

الحكم. فعندما تكون الحكومة حكومة الح و فهاا يعني أن عاا الح  متعل  باألشخاص محددينو وال يعنري 

يمكنهم أن يكسبوا تلك الةِّرائل. نعرمو  الك مبعا  أن عناك مبقة متميزة. ألن الجميظ في المجتمظ اإلسالمي

في العصر الا  تلى وفراة النبري األكررم  صرلى هللا عليره وآلره وسرلم  كانر  المرحلرة اسرتانائية. أمرا نهرج 

البالغررة فإنرره يبررين القِّررية بصررورتها العامررةو ويشررير إلررى عرراا الحرر  مرررا  عديرردة. ويقررول اإلمررام  عليرره 

بة المعروفة بالشقشقية   وأنه ليعلم أن محلي منها محرل القمرب السالم  في أول خالفته وحكمه في الخم

 من الرحىو ينحدر عني السيل وال ير ى إلي المير . 



وحول الك اليوم الا  شكل  فيه شوره الستة  بل بيعة عامرانو يقرول  عليره السرالم    لقرد علمرتم أنري 

 أح  الناب بها من غير  . 

 ألمر واِّح في نهج البالغة. ولكن اإلمام يقول بعدعا مباشرة  فاإلمام يعتبر أن الحكومة ح . عاا ا

  ووهللا ألسل من ما سلِم  أمر المسلمين ولم يكن فيها جور إال علّي خاصة . 

 ونةب عاا البيان  د صدر حول بداية حكومة أبي بكر وفي الك الو  و حيا يقول  عليه السالم   

 ع  عن اإلسالم .  فأمسك  يد  حتى رأي  راجعة الناب  د رج

أ  أننرري أول األمررر لررم أسررلّم ولررم أبررايظو ولكررن عنرردما رأيرر  تلررك الحرروادا الترري كرراد  تجررر علررى اإلسررالم 

والمسلمين المصائب العظمىو لم يكن األمر  ابال  للتحمل بالنسبة ليو فترك  حقي بالواليرة. إاا و فرإن أميرر 

 ا ال يمكن إنكار . المؤمنين  عليه السالم  يره الوالية حقا و وعاا م

من المناسب أن ينظر جميظ المسرلمين إلرى عرا  القِّرية بعرين وا عيرة. فهراا األمرر لريب لره دخرل بالجردال 

الا  يحصل أحيانا  بين الشيعة والسنة. فنحن اليوم نعتقد أن على الشيعة والسنة أن يكونوا معا و ويعيشوا 

ءو وعراا أمرر حقيقري. إن التةراعم واالتحراد يعرد اليروم معا و وأن يعتبروا األخوة اإلسالمية أعم مرن كرل شري

تكليةا و ولقد كان دوما  كالك. أما البحا العلمي واالعتقاد  في نهج البالغة فإنره يردلنا علرى عرا  الحقيقرةو 

ونحررن ال نسررتميظ أن نغمرر  أعيننررا وال نررره مررا يظهررر فرري نهررج البالغررة بوِّرروا. فهرراا مررا يرررا  أميررر 

م  حقررا و وكررالك كران يعررد  تكليةررا . فةري الررك اليروم الررا  أحررام النراب باإلمررام علرري المرؤمنين  عليرره السرال

  عليه السالم  حتى  

 فما راعنري إالّ والنراب كعررف الِّربظ إلريو ينارالون علري مرن كرل جانرب حترى لقرد ومرى الحسرنان وشر  

 عمةا  . 

يكررون لهررم. ولررم يكررن أميررر فالنرراب انرردفعوا بشررو  ولهةررة إلررى اإلمررام علرري  عليرره السررالم  يريدونرره أن 

المؤمنين  عليه السرالم  يرره للحكرم شرأنا  وا عرا . فالحكومرة عنرد  ليسر  عردفا و كمرا سيتِّرح فري البحرا 

 الااني. ولكن مظ كل الكو  بل الحكم بعنوان التكليف اإللهيو وو ف ودافظ عنه  

بهرا ولسرقي  آخرعرا بكرأب  لوال حِّور الحاِّر و يام الحجة بوجرود الناصرر ... أللقير  حبلهرا علرى غار

 أولها . 

 ولقد كان يقول مؤكدا    دعوني والتمسوا غير  . 



ولكنه عندما رأه أن األمر أصبح تكليةا و وأن األرِّية مستعدةو وعو  رادر علرى القيرام بهراا الردور العظريم 

واألساسيو  بل ... فهل كان  الحكومة عند اإلمام علي  عليه السالم  عدفا  أم وسيلة  إن الخم األساسري 

عليا   عليه السالم  لم يكرن يرره الةاصل بين حكومة اإلمام علي  عليه السالم  وحكومة اآلخرين عو أن 

 الحكومة عدفا و بل وسيلة ألجل الوصول إلى األعداف المعنوية. 

على المحققرينو أن يلتةتروا إلرى  ردر نهرج البالغرة بالنسربة لهراا الزمران. ونحرن فري الحقيقرة إاا كنرا اليروم 

أن عراا الكتراب العزيرز كران  نحتةل بألةية نهج البالغة )مرور ألف عام على نهج البالغرة(و ينبغري أن نعلرم

من عا  األلف سنة على األ ل تسعمئة وخمسين سنة في عزلة وانزواء. فغير العلماء والخواصو لرم يكرن 

أحد يعمل عنه سوه االسرم. وأول ترجمرة ظهرر  علرى يرد متررجم عرالم محتررم جعرل عراا الكتراب بمتنراول 

 ن له تقديرا  خاصا  واعتبر عمله عمال  مهما . أفهام الجميظ وعو السيد علي نقي في  اإلسالم. وإنني أك

وشيئا  فشيئا و نزل عاا الكتاب إلى ميردان الحيراةو ووصرل إلرى أيرد  النراب. ولرم يكرن النراب يعرفرون نهرج 

البالغةو وإنما كانوا يسمعون منه بع  الكلما و وأكارعا في ام الدنيا و سم  ليل فري األخرال  والبرا ي ال 

فري متنراول األيرد  وصرنة  حولره الشررواو والتحلريال  بعنروان الشرروا. وكرل  شيء. ومن بعدعا أصبح

 الك مورد تقديرو ولكن في مقابل العظمة التي لهاا الكتاب فال يوجد شيء ياكر. 

علينررا اليرروم أن نرجررظ إلررى نهررج البالغررةو وعلررى الةِّررالء والعلمرراء أن يقومرروا بمررا يلررزمو ولكررن ال ينبغرري 

 ن لرساتاة والةِّالء وأعل العلم واألدب. للشباب أن يقةوا منتظري

 يجب أن يؤخا  نهج البالغة  بأبعاد  المختلةةو ولهاا علينا أن نقيم االجتماعا  واللقاءا .

 

 نظرة إلى خصائص عصر حكومة علي "عليه السالم" 

 محاضرة ألقيت في مؤتمر نهج البالغة 

 هـ 1040طهران ـ حسينية االرشاد ـ رجب 

  

 لي "عليه السالم" عصر حكومة ع



بعد فترة مويلة من الركود وعدم االعتناءو يعاد اليوم عر  عاا الكتاب القيم والبنَّاء لإلنسران والمجتمرظو 

والا  ال نظير لهو ويتم إحياؤ . وإنني أشركر مرن أعمرا   لبري جميرظ األخروة واألخروا  الراين جراؤوا مرن 

 داخل البالد وخارجها للمشاركة في عا  المراسم. 

لقد كان األمر بهيجا  بالنسربة لريو أن أوّفر  مرالكم للمشراركة الةاعلرة فري عراا المرؤتمر المهرمو وأن أتنراول 

 نهج البالغة و عاا المحيم العظيم بالبحا من أعما هو وأشارك في األيام التاليرة فري بقيرة اللقراءا  التري 

و ومن مو عه األساسي يمكرن أن نمرر الكايرر تدور حول عاا الكتاب الا  يعد  بلة  آلمالنا وتملعاتنا الةكرية

 من أو اتنا بممالعته ودراسته وتدريسه في مجامعنا العلمية. 

ولكنو ولرسف فبسبب عدم وجود عا  الةرصة وعاا الةراغو أجد من الالزم أن أاكرر بربع  األمرور حرول 

ين لرم يحِّرروا عراا المرؤتمرو ولكرنهم عاا الكتاب القي م واألار الخالد لكم أيها األخوة واألخوا و وأيِّا  للرا

 جعلوا  لوبهم منومة بهداية  نهج البالغة  واإلمام علي بن أبي مالب عليه الصالة والسالم. 

ة وسعي السريد العظريم الشرريف الرِّريو وبحمرد هللا كران  نهج البالغة عو تلك المقتمةا  التي ُجمع  بهمَّ

مجرد محور للمعرفة والاقافرة العامرة للنراب. ولعلره منرا حتى يومنا عاا مرجعا  للخواص وللعلماءو وليب 

أن جمررظ عرراا الكترراب وأعررد لررم يوجررد عصررر ماررل عصرررنا الحرراليو مررن حيررا الحاجررة اليرره وفيمررا يتناسررب 

وأوِّاع عاا الزمان والمكان. وال شك أن أعمية  نهج البالغة  ترجظ إلى جها  عدة. ولعله يمكن القرول 

يعتبر من أكار المباحا والمعارف اإلسالمية عمردةو فكرل مرا يلرزم اإلنسران  ان  نهج البالغة  بما يتِّمنه

المسلم والمجتمظ اإلسالمي موجود في  نهج البالغة   من التوحيد والعقائد اإلسالمية وأصول الدين إلرى 

إلرى األخال  والتهايب وتزكية النةبو فالسياسة واإلدارة و يادة المجاال  الواسعة للنشراما  االجتماعيرة 

 تنظيم الروابم األخال ية والعائليةو إلى الحرب والحكمة والعلم و ... 

فممالب عاا الكتاب التي تشكل بمجموعها دروب الحياة االجتماعية للمسلمين لم تمرا بصورة بعيدة عن 

الحياةو فصاحبها عو رئيب دولة وحاكم كبير كان  سرلمته مبسرومة علرى برالد واسرعة جردا . عراا اإلنسران 

عظيم الا  كان يحمل على عاتقه مسؤولية الحكم والقيادةو نم  بها  الكلمرا  انمال را  مرن شرعور  بهرا  ال

المسرؤولية الكبررره.  نهرج البالغررة  لريب ماررل كترب الحكمرراء الراين يجلسررون بعيردا  عررن ِّوِّراء الحيرراة 

نسران عمير  الغرور فري وِّجيج وا عياتها و ِّاياعا المختلةةو ليبّينوا المعرارف اإلسرالميةو برل عرو كرالم إ

معرفة الدين حمل عموم  يادة مجتمظ كبيرو وعو يمتلك بصريرة بكرل المعرارف اإلسرالمية والقرآنيرةو يِّرج 

  لبه بالمعرفة وعو في مقام المسؤوليةو يتعامى مظ الشعب ويخامبه ويجيبه عن أسئلته واستةهاماته. 



لجهة يةتر  جميظ الروايرا  التري لردينا عرن عا  عي األرِّية التي صدر منها  نهج البالغة و ومن عا  ا

األئمررة المعصررومين  عليرره السررالم . فاألئمررة األمهررار  عليرره السررالم  لررم يعيشرروا فرري عصررر حكومررة 

يرتِّونهاو بل كانوا في ظل أزمنة القمظ والتنكيل. ولم تكن القِّايا تجر  على ألسنتهم من مو رظ الحراكم 

منين  عليه السرالم  فلقرد كران يتحردا بعنروان الحراكم اإلسرالمي والمسؤول عن إدارة دولة. أما أمير المؤ

متوجها  إلى مجتمظ يعي  تح  إشرافه وحاكميتهو وعاا ما يمال القسم األعظرم مرن  نهرج البالغرة . ومرا 

 بقي عو نار يسير مما صدر منه  عليه السالم   بل عصر حكومته. 

مال تلك الظروف. ومرن الواِّرح أن نهرج البالغرة نحن اليوم نعي  في مال تلك الظروفو ومجتمعنا يمر ب

ليب مختّصا  ببلدناو بل عو لكل العالم اإلسالمي. عاا العرالم الرا  يتجره اليروم نحرو صرحوة وحيراة إسرالمية 

 جديدة. 

وفي بلدنا ومجتمعناو وصل  عا  الاورة إلى شامو النصرر والةرالا فري ظرل تعراليم أميرر المرؤمنين  عليره 

د والرجوع إلى القرآن ونهج البالغة. واليروم  رد ترم تشركيل مجتمرظ  ريرب مرن فري أكارر السالم  وباالعتما

أبعاد مجتمعنا وحكومتنا. فراليوم عرو يروم االسرتةادة بكرل مرا أمكرن مرن  نهرج البالغرة و وفري عراا المجرال 

 سأ دم المزيد من التوِّيح. 

لره وسرلمو تتةراو  وتختلرف عرن إن الظروف التي كانر  محيمرة بعصرر الرسرول األكررم صرلى هللا عليره وآ

ظروف عصر حكومة أمير المؤمنين  عليه السالم . فةي عصر رسول هللا  صرلى هللا عليره وآلره وسرلم  

كرران المجتمررظ مجتمعررا  إسررالميا  مررن جميررظ األبعررادو أ  أن توجهرره كرران توجهررا  إسررالميا  بالكامررل. ولكررن 

خيررة مرن عمرر النبري صرلى هللا عليره وآلره الخصوصية التري مبعر  عراا العصرر ميلرة السرنوا  العشرر األ

وسلم ش فري الحكومرة اإلسرالمية ش عري أن الصرةوف كانر  واِّرحة. وكانر  الشرعارا  اإلسرالمية شرعارا  

مشخصة وواِّحة ومحّددة. كان الصف الا  يقف مظ النبي صلى هللا عليره وسرلم وآلره علنيرا  ومشّخصرا . 

ة النةرا  التري ظهرر  فري المجتمرظ اإلسرالمي منرا بدايرة وكان كل من العدو والصردي  معروفرا . حترى حركر

تشرركيل الحكومررة اإلسررالميةو وفرري الحررد األدنررى فرري مرحلررة تواجررد النبرري صررلى هللا عليرره وآلرره وسررلم فرري 

المدينةو فإنها لم تسرتمظ أن تجعرل المجتمرظ تحر  ترأاير مرا يمكرن أن ترؤد  إليره حركرة النةرا و ألن النبري 

كان حاِّررا . وكانر  اآليرا  التري تشرير إلرى المنرافقين وتةِّرح تحركراتهم تنرزل صلى هللا عليه وآله وسلم 

تباعا و تهددعم وتةِّحهم . والكاير منهم  د فِّحوا وانكشةوا من خرالل النبري صرلى هللا عليره وآلره وسرلم 

و ولكرن بشركل عرامو كران الجرو العرام  وكان اآلخرون يتعرفرون إلريهم. نعرمو كران للنةرا  تحررك ونشرام مرؤاا



غالب على المجتمظ اإلسالمي عو جو الصراحة والكشف. وأولئرك الراين شراركوا فري الحرروب ِّرد النبري ال

صلى هللا عليه وآلهو كان  عداوتهم وأبعادعا معروفةو كالك كان مده  ربهم وبعدعم عن اإلسرالم معلومرا . 

ن المسرلمين حينهرا لرم ومرن البرديهي أ   لقد كان واِّحا  مقردار مخالةرة اليهرود و رري  والقبائرل األخرره.

 يكونوا حياره فيما يتعل  بكيةية مواجهة أعداء اإلسالم والمسلمين. 

  

 خاصية الزمان 

أما عصر أمير المؤمنين  عليره السرالم  فلرم يكرن فيره عرا  الخصوصريةو وكران الرك أحرد أكبرر المشركال  

ميرر المرؤمنين  عليره والمعِّال  لتلك الحكومة القصيرةو أ  خالل أ رل مرن خمرب سرنوا . فةري عصرر أ

السالم  عندما كان الصةان أو الجيشان يلتقيانو كان كال  منهما يؤد  الصالة. وإاا حل شهر رمِّان كران 

الكررل يصرروم. وكانرر  أصرروا  وأصررداء تررالوة القرررآن الكررريم تسررمظ مررن المعسرركرين. كرران المسررلمون فرري 

احرة البرال التري وجرد  وسراد  فري الجانبين عندما يتواجهون ال يشرعرون برنةب الوِّروا والصرراحة ور

عصر رسول هللا صلى هللا عليه وآله. لهااو وفي معركة صةين كان  األسرئلة والشربها  والترردد والحيررة 

 تبرز من حين إلى آخر. 

وكان أولئك الاين أسلموا  ديما و وعاشوا مظ رسول هللا صلى هللا عليره وآلرهو والدة الحكومرة اإلسرالمية ش 

ش حالاّل  للمشاكل والعقد. ولكن الكاير كان حائرا  أو مشوشرا . فةري الحروادا التري جرر  فري كعمار بن ياسر 

عصر أمير المؤمنين  عليره السرالم  لرم يكرن اخرتالف وتبراين الصرةوف واِّرحا . ولقرد كران االشرتراك فري 

 ال يحمرل عراا  الشعارا  يمر األجواء إلى الدرجة التي جعل  أمير المؤمنين  عليه السالم  يكررر مررارا  

( فالمقاومة ال تكةي لوحدعا بل يلرزم الروعي والراكاء وحردة البصرر. عرا  4العلم إالّ أعل البصر والصبر .)

 عي خصوصية عصر أمير المؤمنين  عليه السالم  و وآالم عاا األمير وأوجاعه )صلوا  هللا عليه(. 

 رة التري تخلرب األبصرارو تقريبرا  مارل الرك نحن نعي  اليوم في عالم كبير مليء بالشرعارا  الجميلرة والبرا

العصررر. ونواجرره كررالك عررا  الوا عيررة فرري عالمنررا اإلسررالمي الررا  تتةرراو  فيرره الرؤيررة اإلسررالمية والرروعي 

 اإلسالمي كما يتةاو  اإليمان عن الكةر. 

إلسرالم اليومو نجد أن أوِّح وأجلى الحقائ  اإلسالمية يتّم التغاِّي عنها وإعمالها من  بل بعر  مرّدعي ا

في البالد اإلسالمية. اليوم عو نةب الك اليوم الا  كان  الشعارا  فيه متشابهة ولكن التوجها  متغرايرة 

بشكل تام. اليوم تتشابه الظروف مظ ظروف حكومة عصر أمير المرؤمنين  عليره السرالم  . فالعصرر إاا  و 



ف االجتماعية مرن خرالل النظرر الرد ي  عصر نهج البالغة. واليوم يمكن أن نبصر الو ائظ العالمية والظرو

 والنافا ألمير المؤمنين  عليه السالم  وندرك الكاير من الحقائ  ونتعرف إلى عالج اآلالم والمشاكل. 

 عاا الا  يجعلنا محتاجين اليوم إلى  نهج البالغة  أكار من أ  و   آخر. 

بالغةو وإلى عرا  البا رة التري جرر  علرى كان  عا  إحده الجها  التي تبين لنا ِّرورة العودة إلى نهج ال

لسان أمير المؤمنين ومولى المتقين  عليه السالم  . واليوم إن كرل مرا يِّراف مرن العمرل عليره وحولره ش 

من إعداد المقدما  التي تجعلنا أكار  درة على فهمه واالستةادة منره ش عرو أكارر ِّررورة ولزومرا  مرن أ  

 و   آخر. 

نةسها وتجعلنا اليوم أكار احتياجا  إلى نهرج البالغرة وأشرد رغبرة برهو عري أننرا  الحقيقة األخره التي تمرا

كنا موال التاريؤو ولرسف نعاني من التحريف فيما يتعل  بالمعارف اإلسالمية التي عي بين أيردينا بسربب 

 اعوجاج الةهم والجهالة من جانبو وبسبب األغرا  السيئة لرعداء من جانب آخر. 

اإلسالمو كان الجهل موجرودا و وكرالك الررؤه الِّرّيقة واألعرواء التري كانر  ترؤد  إلرى عردم تاريؤ   فموال

التعرف الصحيح إلى الحقرائ  والمعرارف اإلسرالميةو باإلِّرافة إلرى األغررا  والمرالرب والخيانرا  وتعّمرد 

فرري تحريرف اإلسررالم منررا بدايرة عصررر ظهررور اإلسرالم مررن  بررل المتجبررين واألشررخاص الرراين كرانوا يرررون 

 صةاء اإلسالم ووِّوحه خمرا  على مصالحهم. 

وكنا موال تلك الةترا  محتاجين إلى الينابيظ الخالصة واألفكرار اإلسرالمية الصرافية والنظرام الةكرر  الرا  

يمكن االعتماد عليه. ولحسن الحظ كان القرآن الكريم موجودا  دائما  في أيد  المسلمينو وإن لعبر  بةهمره 

ء واألنظار المعوجة والمالرب السيئةو ولكن بحمد هلل بقي متن القرآن سالما  وبعيدا  عن تلك األياد  السودا

أ  تدخل وتصرف مغر  أو جاعل. ولكن عاا ال يعني عدم ِّررورة اإلبقراء علرى سرالمة ومتانرة الينرابيظ 

اإلنسرانية األخره الصافية للمعرفة عند المسلمين كما عرو حرال القررآن عنردعم. فمرظ اّتسراع نمرا  الاقافرة 

وتعم  المعرفة الحاكمة على النابو فإن عاا العصر عو عصر يوجرب علرى الربع  أن يعملروا علرى جمرظ 

تلك المعارف التي يمكن أن تزيد من ممأنينة اإلنسان وإيمانه والتري لرم تتعرر  للتحريرف وبقير  خالصرة 

راءو خصوصا  بعد مرور زمران وسالمةو وأن يِّعوعا بين أيد  أعل االستنبام واالجتهاد والمةكرين والخب

 مويل يةصلنا عن صدر اإلسالم. 



عاا العمل الا  كان ينبغي أن ينجز بالنسبة لما يتعل  باألحادياو  رد  معره نهرج البالغرة. فهراا الكتراب  رد 

 مظ عا  المسافة الزمانيرة المويلرة التري فصرلتنا عرن صردر اإلسرالم فري أ ررب مردة وأسرلم رؤيرة بالنسربة 

 المية. للمعارف اإلس

ولو  منا بالتحقي  حول نهج البالغةو وجمعنا الك المقدار من خمب أميرر المرؤمنين  عليره السرالم  التري 

لررم ترراكر فرري نهررج البالغررةو وعملنررا علررى التحقيرر  فرري سررندعا والخصررائص الترري تجعلهررا معتبرررة ومسررلّمة 

ن أميررر المررؤمنين  عليرره و معيررةو وأوصررلنا نهررج البالغررة إلررى مجمرروع الخمررب الخمسررمائة الترري ُنقلرر  عرر

منا خدمة كبره للمعارف اإلسالمية في القررن الهجرر  الخرامب عشررو ونكرون  السالم و نكون بالك  د  دَّ

أيِّا   د  دمنا للمسلمين مظ مرور عا  الةترة المديدة عن صدر اإلسالمو نبعرا  غنيرا  ال ينِّربو وعرو مرورد 

مملوبرة سرتمدنا بةهرم صرحيح لإلسرالمو ومرا أعلرى مرا  بول جميرظ المرؤمنين باإلسرالم. وعرا  المجموعرة ال

سررترتقيه افهامنررا فيمررا يتعلرر  بالمعررارف اإلسررالمية حينهررا. وعرراا العمررل ممكررنو خصوصررا  فرري ظررل نظررام 

الجمهورية اإلسرالمية التري  امر  علرى أسراب القررآن و نهرج البالغرة . إن عراا العمرل ينبغري أن يحصرل 

ء في مؤسسة  نهج البالغة  وكل الاين يسراعدونهم أن يعملروا علرى حتما و وأملنا بمساعي األخوة األعزا

 تحقي  عا  الخدمة الكبره لعالم اإلسالم. 

  

 تصوير شخصية علي "عليه السالم" في نهج البالغة 

بعٌد آخر من األبعراد القيمرة والمهمرة لرنهج البالغرة عرو مرا يررتبم بتصروير شخصرية أميرر المرؤمنين عليره 

 الا  نحن بأمّب الحاجة إليه في أيامنا عا . الصالة والسالمو و

فأمير المؤمنين  عليه السالم و عا  الصورة المجهولةو وعاا اإلنسان السامي والنمواج اإلسالمي الكامل 

الا  أراد اإلسرالم صرناعة البشرر علرى أسرامهو يمكرن التعررف إليره مرن برين سرمور وأورا  نهرج البالغرة 

لحقيقة عو كتاب معرفة علي بن أبي مالب  عليره السرالم . فهرل يمكرن أن بشكل كامل. فنهج البالغة في ا

يوجد شخص يصف ويبّين بها  الروعة والجمال تلك األسرار واآلفا  العجيبة للمعرفة الموجودة في نهج 

البالغة وعو غير واصل إليها. في نهج البالغة نجد جميظ أبعاد الشخصية اإلنسانية الكاملرة  مرن المعرفرة 

خال و والخصال الخاصة لإلنسران التري عري مرن مختصرا  تعراليم اإلسرالمو نجردعا مجسردة فري إنسران واأل

كامررل عررو أميررر المررؤمنين  عليرره السررالم و ولرريب عرراا األمررر مهمررا  مررن جهررة التعرررف إلررى شخصررية أميررر 

تسرألنا المؤمنين فحسبو بل من جهة التعرف إلى اإلسالمو وبرامجه في صرناعة مارل عراا اإلنسران. اليروم 



البشرية المعاصرة لنا   ما عو اإلنسان الا  يعرّد  ويبنيره عراا اإلسرالم الرا  تتحرداون عنره وتعتقردون أن 

رسالته عالمية . وألجل اإلجابةو ينبغي أن نسأل أنةسنا من عو الشخص الرا  يمكرن إظهرار  وعرو أفِّرل 

ينبغري أن نعتقرد برأن شخصرية وأعظم وأعلى وأكار جامعية من علري بري أنري مالرب  عليره السرالم و كمرا 

 علي بن أبي مالب  عليه السالم  ليس  بارزة في أ  مكان آخر مال  نهج البالغة . 

لقد  يل الكالم الكاير والعمي  حول عظمة عراا الكتراب وكلماتره وخمبرهو ويمكرن إِّرافة الكايرر أيِّرا . وأنرا 

موا عراا المرؤتمر وسرابقه وعراا النشرام أتحدا عنا من باب اإلشارة ألشكر من صميم  لبي أولئك الاين أ را

 الا  يهدف إلى التعرف على نهج البالغة. 

فرغم أنه  د مِّ  فترة مويلة نسبيا  خرج فيها نهج البالغة من عالم اإلعمرال ووصرل إلرى أسرماع النراب 

وصررار منتشرررا  بيررنهمو إال أننرري مررا زلرر  أره ِّرررورة القيررام بالتحقيقررا  العلميررة والشرراملة حررول  نهررج 

البالغررة . واألعمررال الترري أنجررز  بهرراا الصرردد واكررر  فرري الكترراب عررن نهررج البالغررةو كلهررا مررورد تقررديرنا 

 وشكرنا. 

  

 ـ تبويب مطالب نهج البالغة وشرح األجزاء األساسية 

لعل الكاير من األعمال التي أنجز  على مده أكار من ألف سنة من تدوين عاا الكتاب الشريفو مرا زالر  

بصورة مخموما و وينبغي البحا عن عا  األعمال القّيمة. وربمرا  رد تعررَّ  بعِّرها للتلرف في المكتبا  

 نتيجة حوادا الزمان. 

إحده األعمال التي ينبغي أن ينجزعا عاا المؤتمر إعداد فهرب ألعم التحقيقا  التري ينبغري إعردادعا حرول 

مال الالزمة التي يحتاجها عاا الكترابو نهج البالغة وعرِّها على العلماء. ولعلّه يمكن تعداد عشرا  األع

ما ينبغي القيام به فرديا  أو جماعيا . وبها  المريقة يعلم العلماء والمؤلةون وأصحاب الررأ  والمشرغوفون 

بررنهج البالغررة مررا عرري األولويررا  فرري عرراا المجررال. وعنررا سرروف أشررير إلررى عرردة أعمررال تحرروز علررى أعميررة 

 وِّرورة مبرمة. 

  

 غة إلى الفارسية ـ ترجمة نهج البال



إنني بالمبظ مّملظ تقريبا  على ما أنجزو وال أريد ش ال سمح هللا ش أن أنظر إلى الجهود الكبيرة في مجال نقرل 

نهج البالغة إلى الةارسية نظرة عدم تقدير. فةي المؤتمر الرا  عقرد  برل ارالا سرنوا  ووفقر  للمشراركة 

الا  ترجم نهرج البالغرة ألول مررة إلرى اللغرة الةارسرية  فيه أعرب  عن شكر  للعالم الجليل في  اإلسالم

 وجعله بمتناولة النامقين بها. 

وأنررا اليرروم أعرررب عررن تقرردير  مرررة أخررره. وكررالك أشرركر كررل الرراين ترجمرروا عرراا الكترراب ِّررمن ترجمررا  

لبالغةو منتخبة أو حرةو بصورة بيان المعنى. لكن أريد أن أ ول أن مكان الترجمة الكاملة والشاملة لنهج ا

كما عو مكان الترجمة الكاملة الواِّحة والمناسبة للقرآنو ما زال خاليا  في مجتمعناو وبرأيي فإن القصور 

 والغةلة التي ما زال  لحد اآلن عي سبب التقاعص عن عاا األمر. 

إننري أرجرو مرن مؤسسرة نهرج البالغرة أن تترابظ عررا  القِّرية بصرورة عاجلرة وجديرةو وكرالك أكررر ملبرري 

ئي للاين يمكنهم أن يعدوا ترجمة جيدة للقرآن الكريم. لقرد ترأخر  الجمهوريرة اإلسرالمية بعرد خمرب ورجا

سنوا  شيئا  ما في عاا المجال. وينبغي اإلسراع فيهو وكلما مّر الو   ازداد التأخر. وأعتقرد أنره ال إشركال 

ازعمرا. وعلرى كرل حرال لرن في أن يبدأ عدة أشخاص بترجمة عاين األارين المقدسين ويسرعوا جهردعم إلنج

يكون عناك ترجمة كاملة تماما و حتى إاا سرمعنا أن شخصرا  يعمرل علرى ترجمرة  نهرج البالغرة  أو القررآن 

فنسحب أيدينا من عاا العمل. فليبدأ كل من يجد في نةسه الشو  والرغبة بهاا العمل. ولو كان لدينا عشرر 

عاا باألمر الزائد. وال يوجد أ  إشكال في وجود سالئ  ترجما  جيدة جدا  لهاين الكتابين الشريةين فليب 

ب القرارئ  وأاوا  متعددة وآراء مختلةةو كل واحد منها يبّين اآلية أو الجملة من زاوية أو بعد خاص وُيقر 

 ( 4إلى المعاني الوا عية. وعليهو أره أن عاا العمل يتمتظ باألولوية في أيامنا عا .)

  

 ـ تبويب نهج البالغة 

األعمررال األخررره الِّرررورية فرري مررورد نهررج البالغررةو عررو التبويررب ِّررمن عنرراوينو أ  التصررنيف  مررن

الموِّوعي. مبعا و عناك أعمال أنجز  في عاا المجالو وبعر  المحققرين والعلمراء الكبرار فري زماننرا  رام 

تي أظن أنهرا  رد بمال عاا العملو ومبظ له عدة مجلدا  وعو في مقامه  ّيم. ولكن تح  العناوين الكلية ش ال

( وعرراا العمررل أيِّررا  مكانرره 3بلغرر  عنررد  االاررين عنوانررا  ش يمكررن التةريررظ إلررى عشرررا  العنرراوين األخررره.)

بالنسبة للقرآن مرا زال خاليرا  ولرم ينجرز بعرد. يجرب أن نكترب تةصريال  لآليرا  يشرمل معظرم المواِّريظ التري 

ل إليها. أما في مورد نهج البالغةو فرإن إعردادا  أشير إليها في القرآن والتي لم نتمكن إلى اليوم من الوصو



مةصررال  لممالبرره وموِّرروعاته لرره أعميررة  صرروه. فهرراا الكترراب عررو حقررا  محرريم عميرر  ال متنررا او وال يوفرر  

 الجميظ للسير فيه كما عو أعل لهو أو يتحق  لهم الغور فيه. 

لعامة النرابو الرا  ينبغري أن في حين أن الكاير من ممالب ومعارف عاا الكتاب مما عو ِّرور  وممكن 

 نحق  عا  اإلمكانية لهم وللباحاين والمحبين لكي يصلوا على ما يبحاون عنه بسهولة. 

  

 ـ التبويب بلحاظ اعتبار السند 

من األعمال األخره التي من المناسب القيام بها فري نهرج البالغرةو عرو التبويرب بلحراظ اعتبرار السرند. وال 

يتمتررظ بمسررتوه عررالا مررن االعتبررار والواررو  الروائرري. وبعِّرره لرريب بهرراا شررك أن بعرر  نهررج البالغررة 

المستوه. وحول أسانيد نهرج البالغرة أنجرز  بعر  األعمرال ومبعر  عرّدة كتربو اانران أو االارة أو أكارر. 

ولعلّه وجد عند القدماء مال عاا العمل مما لم يّملظ عليه الكايرر. ولكنره يلرزم القيرام بإعرداد تبويرب ترتيبري 

حاظ السرند واعتبرار و بحيرا إاا رجعنرا إلرى إحرده الخمرب أو الكلمرا  أو الرسرائلو نعلرم مرده اعتبارعرا بل

بلحاظ السند وإلى أ  مده يمكن االعتماد عليها. وبرالمبظ يمكرن إعمرال جميرظ الشرواعد والقررائن فري عراا 

ى أعميرة عنرد المحّققرين المجال. وعاا األمر وإن لم يكن مورد حاجة لعامرة النرابو ولكنره حتمرا  يحروز علر

 والعلماء والمهتمين بهاا الحقل. 

  

 ـ ترجمة مفردات نهج البالغة 

وعمل آخر ينبغي القيام به عو ترجمة مةردا  نهج البالغة للنامقين بالةارسيةو وكالك للنامقين بالعربية. 

محمد عبرد  وغيرر و ومبعا و يوجد في عوام  بع  مبعا  نهج البالغة من  ام بهاا العمل مال المرحوم 

ولكن عاا ليب كافيا . إّن عا  المةردا  المنتشرة في عاا الكتاب باقلها األدبري وأصرولها الةنيرة وفصراحتها 

وبالغتها الخار ة تحتراج إلرى عمرل مسرتقلو أوسرظ مرن شررحها األولري. وخالصرة األمرر أنره ينبغري إعرداد 

 تةسير كامل وعمي  لمةردا  نهج البالغة. 

  

 زاء المتفرقة للخطبة الواحدة ـ ربط األج



وإحده األعمال التي كن  أشعر بأعميتها منرا فتررا و عرو القيرام بوصرل األجرزاء المتةر رة لربع  الخمرب 

التي كان السيد الرِّري رحمرة هللا عليره  رد فصرلها. لقرد الحظرتم فري بعر  الخمرب أنره فري وسرمها يقرول 

لم يلزم أن يقول  ومنهرا . وفري بعِّرها أن الخمبرة   ومنها . وال شك أنه  د أسقم شيئا  من الخمبة وإال

لم تنتِه ولعلنا نستميظ أن نجد الِّائظ أو المةقود منهرا فري نةرب نهرج البالغرةو وحتمرا  الكايرر منهرا يمكرن 

 العاور عليه في كتب الحديا المختلةة. 

اغ. لهراا ينبغري على أية حالو  د نجد  سمين من خمبرة واحردة فري غايرة األعميرةو ولكرن يوجرد بينهمرا فرر

على أصحاب الهمم أن يعملوا على متابعة عاا األمر والعاور على عا  الةراغا  لتعبئتهاو حترى نصرل  ردر 

 اإلمكان أجزاء الخمبة المتةر ة ببعِّها البع . 

وأنا أعتقد أن المرحوم السريد الرِّري رِّروان هللا عليرهو  رد صرّنف عراا الكتراب وعرو نراظر إلرى الةصراحة 

لجماليا  الةنية أكار من أ  شيء آخرو والعنروان الرا  أملقره علرى الكتراب يؤيرد عرا  الةكررة. والبالغة وا

واليرروم فررإن مسررألة البالغررة فرري عرراا الكترراب ليسرر  فرري الدرجررة األولررى مررن اعتمررام شررعبناو بررل المِّررمون 

 والمحتوه. إننا بحاجة للمِّامين والمعاني. 

مال عا  الكلما و فنحن نتكلم بالةارسية. ولعرلّ الكايرر مرن وفي األساب أكار الناب ال يةهمون شيئا  من ج

النامقين بالعربية أيِّا و ومظ مرور أكار من ألف واالامئة سنة على صدور عا  الكلما و وبسبب التحرول 

والتبرردل الررا  مرررأ علررى اللغررة بشرركل مبيعرريو ال يتمكنررون مررن إدراك الشرريء الكايررر مررن فصرراحة وبالغررة 

. لهااو ينبغي أن نعدل عن تلك الرؤيرة التري حكمر  تردوين عرا  المجموعرة مرن براب وجماليا  ما ورد فيه

البالغة والةصاحة والقيم الةنية. وال أ ول أن نغّ  النظرر عنهرا كليرا و ألن عراا الوجره مرن الناحيرة األدبيرة 

نرص وفري ترأاير  والةنية يتمتظ بمزايا خار ة. ومعروف أن القيم والمزايا الةنية تساعم كايرا  في بقراء أ  

العمي  وانتشار  الواسظ. فهاا مما ال شك فيهو إال أن األمر الا  يحوز على الدرجا  األولرى مرن األعميرة 

 بالنسبة لنا اليوم عو المِّامين. 

 وفي عاا المجال يوجد الكاير من األعمال التي يمكن القيام بها. وكما اكرُ  فإنني أكرر ا تراحي األول  

 كل األعمال الِّرورية والالزمة في نهج البالغةو لكي يتِّح ما عي األمور المناسبة. أعّدوا فهرسا  ل

 وال يوجد أدنى شك أن عاا سيوجد الرغبا  والحوافز واالبتكارا  والمجاال  الجديدة. 

إنني أشكر مرة أخره جميظ األخوة المسؤولين والعراملينو علرى عراا االعتمرام الرا  أبردو  لرنهج البالغرةو 

تمام بهاا المرؤتمرو وأرجرو أن يكرون علرّو عممهرم سرببا  إليجراد عرا  الخدمرة العظيمرة ألمرة اإلسرالمو ولالع



ويكون  نهج البالغرة  مروردا  للمزيرد مرن االسرتةادةو ويكرون الرك  ردوة لجميرظ المسرلمين الراين لرم يّملرظ 

 أكارعم على نهج البالغة أبدا . 

 

 الم ضرورة نشر تعاليم نهج البالغة في عالم اإلس

 محاضرة ألقيت في المؤتمر الخامس لنهج البالغة 

 هـ1045طهران ـ حسينية اإلرشاد ـ رجب 

  

إنه لباعا على فائ  السرور أن نشاعد عقد مؤتمر آخر حول نهج البالغة بةِّل عّمة األخوة األعزاء فري 

عرراتي فرري مجررال المؤسسررة. وإننرري باعتبررار  فررردا  مسررلما و وكرروني  ِّرري  مرردة مررن حيرراتي الةكريررة وممال

أبحاا نهج البالغةو وباعتبار أننري أحرد المسرؤولين فري نظرام الجمهوريرة اإلسرالميةو أعتبرر عراا التحررك 

مباركررا  وِّررروريا  ويررؤد  إلررى نتررائج حسررنة. كررالك أعتبررر عررا  المرحلررة الحاليررة مرحلررة ابتدائيررة باتجررا  

 الوصول إلى المراحل النهائية. 

و وعلينا أن ال نقنظ بما وصلنا إليهو بل أن نعتبرر خدمرة  نهرج البالغرة  تحوز عّمة األخوة على تقدير ع الا

عمال  دائما  ومستمرا . وبرالمبظ فري المردة التري مرّر  برين المرؤتمر السراب  وعراا المرؤتمرو أنجرز  أعمرال 

وجر  مساعا عديدة في مجاال  عّدة حيا تم إمالعي على بعِّها. ولكن أريد أن أؤكد على أن تكون عا  

مررة ألعمررال عظيمررة وكبررره. لقررد موينررا زمنررا  مررويال  بعيرردين عررن االرتبررام بررنهج البالغررة.  االجتماعررا  مقد 

 وعلينا أن نغتنم فرص اليوم لجبران تلك النقائص. 

ومّما ال شك فيه أن الاين عملوا في نهج البالغة ليسوا  لّةو سواء فري إيرران أو بعر  البلردان اإلسرالمية 

مال األساسية التي يمكن أن تنشر مدرسة نهج البالغة في أجواء العرالم اإلسرالمي كلّره األخرهو ولكن األع

رز التحقر . إّن  نهرج  ما زال  تنتظر دورعاو وإن كان  مقّدما  عا  األعمال تأخا مريقهرا تردريجيا  إلرى حي 

اا فهمنا  أتى دور البالغة  في الوا ظ كنز عظيم ال يمكن بها  السهولة الوصول إلى حقيقتهو أو فهمهو وإ

العمل األساسي وعو االستةادة والتمبي . وإننا ولحد اآلن لم ندرك عرا  الحقيقرةو وعراا األمرر مشرترك مرظ 



الكاير من المصادر اإلسرالمية الاريرة. ولكرن  نهرج البالغرة  لره وِّرظ اسرتانائي بمرا يتمترظ بره مرن رتبرة 

 ائي. ومقام عالو ويجب التعامل معه على أساب أّنه كنز استان

عندما أتأّمل أجد أن األمل الا  كنا نعيشره ومرا زلنرا عرو أن يصرل مجتمعنرا إلرى حالرة األلةرة واألنرب بهراا 

الكتاب العزيز. وبالنسبة لمن عو مالري ال يتو رظ منره أن يقروم باألعمرال التحقيقيرةو إال إاا وفقنرا هللا تعرالى 

  األعمرال. وأريرد عنرا أن أملر  تحرايرا  فيمرا للرجوع اا  يروم إلرى حجرتنرا الدراسرية واالشرتغال بمارل عرا

يتعل  بالتوجه الا  نحمله حول  نهج البالغة . إننا ال نحمل عاا التوجه بالشكل المملوبو وكأننا ال نعلرم 

أ  كنرز للمعرفرة الالمتناعيرة  رد أودع فري عراا الكترابو أو كأنره لرم يتِّرح إلرى اآلن وبشركل كامرل بالنسرربة 

مجتمعنا أعمية الرجوع إلى عاا النبظ العظيم الموجود في عاا الكتراب الرا  ال نظيرر لشعبنا وحتى بالنسبة ل

 له. 

  

 أهمية ِقَدم نهج البالغة 

أوال  إن عاا الكتاب ُيعّد من الكتب اإلسالمية األولى. وفي عا  الظروف التاريخية حيا يةصرلنا عرن صردور 

ألصيل بأعمية خاصة والك ألّن مظ مرور الزمن سنةو تتمتظ المصادر اا  األول وا 4111اإلسالم حوالي 

لررةو وعرراا األمررر يعررّد أحررد آفررا  الةكررر اإللهرري )اإللهيررا ؛  يررزداد الميررل إلررى التأويررل وتررزداد التوجهررا  المأو 

األبحاا في مجرال مرا وراء المبيعرة(. فعنردما يقمرظ الزمران شروما  بعيردا  عرن نشروء الردينو فرإن األاعرانو 

البامنية لرشخاص األاكيراء تسرو هم نحرو االسرتنبام الرا  نررا  أكارر مرا يعتمرد علرى واالبتكارا  والميول 

فر و كران أحرد أعرم  السالئ . وعراا عرو السربب الالمرئري وراء تحريرف األديران. فاألديران السرابقة التري ُحر 

 آفاتها أن متونها األساسية األولى لم تب َّ سالمة بشكل كامل. 

صون من التحريرفو وعراا بنةسره امتيراز كبيرر جردا و وعرو كران عرامال  لوجرود نحن بالمبظ عندنا القرآن الم

محررور لالسررتنباما  اإلسررالمية المختلةررة مررظ تلررك الرروفرة الكبيرررة فرري السررالئ  المتعررددة. أ  أّن األمررر فرري 

افيرا و النهاية كان يرجظ إلى نقمة تعتمد عليها كل اآلراء والعقائد المختلةةو وعي القرآن. لكن عاا لم يكن ك

لمنظ التأويرل واتّبراع اآلراء والسرالئ  واألعرواء والبردع. وعنرا نجرد أميرر المرؤمنين  عليره السرالم  يقرول 

 ( )مشيرا  إلى الخوارج(. 1لعبدهللا بن عباب   ال تخاصمهم بالقرآن فإن القرآن حّمال او وجو  )



( ش الا  نزل 5ابتغاء مرِّاة هللا{) حقا و فإن أولئك الاين مبقوا  وله تعالى  }ومن الناب من يشر  نةسه

بح  علي  عليه السرالم  ش علرى ابرن ملجرم. كيرف عرو اعرنهمو وعرل يمكرن معهرم االسرتناد والرجروع إلرى 

 القرآن  

و د شاعدنا عا  الحقيقة في أيامنا عا و أشخاص يعتمدون على آيا  القررآن مسرتخدمين وسرائل التأويرل.. 

وص والمترون اإلسرالمية أ ررب إلرى صردر اإلسرالمو كانر  إمكانيرة في مارل عرا  الظرروف كلّمرا كانر  النصر

 االستنبام الصحيح بالنسبة للمحققين أكبر. 

  

 أهل التأويل وااللتقاط 

لررةو أو بعبررارة أخررره االلتقرراميون ال يعتنررون أبرردا  بالروايررا   فرري الماِّرري شرراعدنا بأنةسررنا كيررف كرران المؤ 

ن   أال تؤمنون بالقرآن  . وكأنه يوجد تعار  بين االعتقراد واألحاديا. فبمجرد أن نقول  حديا  يقولو

 بالقرآن واالعتماد على الحديا!. 

في البدايرة كنرا نتعجربو ولرم نكرن ملتةترين كايررا . وعنردما شراعدنا كيرف يتصررفون برالقرآن وكيرف يرردون 

يرر المرؤمنين الحديا الصريح والصحيحو فهمنا حينها سبب مخالةتهم للحرديا. وفري الرك الموِّرظ نجرد أم

 عليه السالم  يقول البن عباب   ولكن حاججهم بالسّنة ألنهرا ال تقبرل التأويرل . ونحرن لرو اسرتمعنا فري 

ماررل عررا  الظررروف الحاليررة للعررالم اإلسررالمي ش حيررا يماررل المسررلمون نسرربة كبيرررة مررن السرركان ويشررغلون 

ةرة ش أن نحيري مترون صردر اإلسرالم منام  واسعة مرن العرالمو وتحكمهرم اآلراء والعقائرد والمرااعب المختل

 فإننا نساعم كايرا  في إيجاد محور أساسي لها  االجتهادا .

فررانظروا إلررى نهررج البالغررة مررن عررا  الزاويررة. ألنرره ال مجررال لمقارنررة أ  كترراب روائرري لةررالن الصررحابي أو 

غة عو كرالم أول مرن التابعي ش الا  جاء بعد خمسين أو مئة سنة من الهجرة ش بنهج البالغة. إن نهج البال

آمن بالوحي المحمّد و وعو كالم خليةة الرسول الا  اّتة  جميظ المسلمين على خالفترهو وكرالم إمرام عرو 

باعتقاد الشيعة والكاير من أعل السنة أفِّل الصحابة. إنسان في عاا المستوه من العظمة واألعميةو و د 

ظيم وأصيل المعرارف اإلسرالمية. فةيره األخرال و بقي عين كالمهو وخمبه. ويمكن أن يكون مظهرا  لمتن ع



والزعد والقيادة في المجتمظو والنظام السياسيو والنظام االجتماعي والعرفان. ونحن  ادرون على أن نجد 

 األصول االعتقادية الكاملة والجامعة لإلسالم في عاا الكتاب. 

  

 القرآن ونهج البالغة 

لقرررآنو فإنرره يعررد تررالي القرررآن. فلرريب لرردينا كتابررا  آخررر لرره عرراا إن عرراا الكترراب عنرردما يوِّررظ إلررى جانررب ا

المستوه من االعتبار والجامعية واأل دمية. لهاا فإن إحياء نهج البالغة ليب وظيةتنرا نحرن الشريعة فقرمو 

بل عو وظيةة جميظ المسلمون. أ  أّن كل من يقبل بعلي بن أبي مالب  عليه السالم  وعو مسلم ش ألنه ال 

المسلمين من ال يقبل عاا العظيم ش فعليه أن يحي نهج البالغة بعنوان كونه ترااا  ال نظيرر لره فري  يوجد من

اإلسالم. وليب عاا اإلحياء في كارة مباعتهو فقد حصل عرااو برل بمعنرى العمرل والتحقير  فري مجالرهو كمرا 

ك فري علروم القررآن. ومالمرا حصل عاا األمر في مجال القرآن الكريمو حيا أُعرد   التةاسرير الكايررةو وكرال

ُيقرأ القرآن ينبغي أن نقرأ نهج البالغةو ألنه تالي القرآن. ومالما يعتبر المسلمون أنةسرهم مكلّةرين بإيجراد 

 رابمة عميقة مظ القرآنو ويعدّون الجهل به منقصةو كالك ينبغي عّد الجهل بنهج البالغة نقصا . 

تكليف على الجميظو أن نتعررف جيردا  علرى مو رظ صردور عرا   النقمة األخره الةائقة األعميةو وعي برأيي

الكلما  وأحوال  ائلهاو وأن نعلرم أّن عرا  المعرفرة والروعي عمرا عرالج شراف وسرريظ بالنسربة للكايرر مرن 

أمرررا  مجتمعنررا. ألننررا عنرردما نمررالظ فرري حررال  ائررل عررا  الكلمررا و نجررد أنرره لرريب إنسررانا  عاديررا و بررل لرره 

ن عراا المنملر  كالمرا  اسرتانائيا . إحرده عراتين الخاصريتين عري حكمترهو واألخرره خاصيتان تجعل كالمه مر

( فقررد أوترري الحكمررة 6حاكميترره. فهررو  عليرره السررالم  أوال  حكرريم ومررن الرراين }يررؤتي الحكمررة مررن يشرراء{.)

اإللهية حيرا عررف العرالم واإلنسران وحقرائ  الخلقرة ود رائ  الوجرود. فهرو الحكريمو الرا  لره اّمرالع علرى 

ائ  الوجود. وعاا االّمالع ش عند من يعتقد بأنه إمام معصوم ش  د حصل باإللهام اإللهيو وباعتقاد الراين حق

ال يرون عصمته  د حصل عليه بتعليم الرسول األكرم  صلى هللا عليره وآلره وسرلم  ومرن اإلسرالم. وعلرى 

ّملظ على حقائ  الخل  وخزائن كل حال فال يشك أحد بأنه إنسان بصير وحكيم استةاد من حكمة األنبياء وا

هللا. فها  عي الخاصية األولى له. والخاصية الاانيرة عري أنره كران  عليره السرالم  فري زمران خراص حراكم 



المجتمظ اإلسالمي ويتحمل مسؤولية الحكومة. ومرن عراتين الخاصريتين كران الكرالم ينبعرا ليةرو  الحكمرة 

 العاديةو ويجعله متميزا  ببعد إِّافي. 

و ما عو كالمه  ومااا كان يقرول فري كلماتره  بمرااا نمر  عراا األميرر الحكريم الرا  حكرم المجتمرظ ولكن حقا  

ره سريكون ممابقرا  للحاجرا و وأنره سريقول مرا يمارل حاجرة  معيرة فري تلرك  اإلسالمي  من البرديهي أن حدياَّ

ر أن  يصف عاا المبيب المرحلة من تاريؤ اإلسالم. وليب من الممكن أن يقول غير الك. ليب من المتصوَّ

الحاا  المشة  عالجا  ودواء  ال يحتاج إليه المري . لهاا سنجد في عا  الوصةة المبيرة ألميرر المرؤمنين 

  عليه السالم  شيئا  آخر. فما عو  إنه وِّظ المجتمظ اإلسالمي في الك الزمان. 

اا المسرتوهو بحيرا يبرّين لنرا ولن نجد تأويال  وتةسيرا  نامقا  بهراا القردر. ولرن يكرون عنراك تقريرر د ير  بهر

أوِّاع وظروف المجتمظ في الرك الزمرانو كمرا بّينره لنرا علري برن أبري مالرب  عليره السرالم . إننرا نعري  

اليرروم فرري عصررر نميررل إلررى تشرربيهه بعصررر صرردر اإلسررالمو أ  الرروالدة الجديرردة لإلسررالم. فررالك العصررر عررو 

الك العصر كانر  أحكرام اإلسرالم تمّبر و ونحرن اليروم  الوالدة األولىو وعاا العصر عو الوالدة الاانية. وفي

نّتجره نحررو تمبير  عررا  األحكرام. وفرري الرك الزمرران كران أعررداء اإلسرالم أ  أعررداء عرا  المعررارف واألحكررام 

مخالةين للمجتمظ النبو و وعؤالء الاين يخالةون الاورة اإلسالمية ليسوا مخالةين للجمهورية اإلسرالميةو 

سررالم باالسررمو بررل روحرره ووا عيترره. ولرريب عرراا برراألمر البسرريم. ومررن المبيعرري أن بررل لإلسررالم ولرريب اإل

يخالةواو ألنهم مستكبرون ومتسلمون ومستغلون وعنصريون ومحق رون للقريم اإلنسرانية ومترالمرون علرى 

ررا تعجبنررا. ألنهمررا ِّرردان. وعررا   القرريم اإلنسررانيةو ينةررون القرريم اإللهيررة. فلررو لررم يخررافوا مررن اإلسررالم لَُّكنَّ

 الخصوصية كان  موجودة في الك الزمان أيِّا . 

  

 بيان األمراض وعالجها 

ونحن شعب إيران الا  حملنا أركان عاا النظام على عاتقنا لرو راجعنرا اليروم  نهرج البالغرة  لوجردنا فيره 

النسربة شيئا  ملةتا . فاألمرا  واآلفا  التي تهددنا في عا  المرحلة وكالك عالج عا  األمرا  الا  يعرّد ب

لنا أمرا  مصيريا و موجودة فيه. وال أريد أن أ ول إن جميظ الحوادا التي حصل  فري عصرر صردر اإلسرالم 

تحدا اليوم كما عي. كالو ولكن التوجهرا  واحردة. فقلروب المرؤمنين فري العصررين وآمرالهمو وكرالك ترردد 



ين والمتررالمرين يتشررابه فرري المنررافقين وِّررعاف اإليمرران فرري العصرررين أيِّررا  شرريء واحررد. وتعرراون المخررالة

العصرررين. ومحوريررة نظامنررا اليرروم ماررل محوريررة نظررام صرردر اإلسررالمو جماعيريررة النظررامين كررالك و بررول 

رمة لرعرداف والتملعرا  عري شريء واحرد فري العصررين. فمرن  القرآن كسند أساسري ووصرةة كاملرة ومجس 

و وتعرفنررا عليهررا مسرربقا و فإننررا نصرربح المبيعرري إاا و إاا كنررا نواجرره أمراِّررا  مشررابهة ألمرررا  الررك العصررر

مستعدين لمواجهتها. ونهج البالغة يعرفنا على تلك األمرا  واحدا  واحردا . مرظ أنره بحسرب الظراعر لريب 

كتابا  لتقرير التاريؤو ولكن كالم أميرر المرؤمنين يمارل تقريررا  للتراريؤ. وبرالمبظو لرو أرد  أن أاكرر شراعدا  

لمؤمنين  عليه السالم   د رسم لنرا معرالم المجتمرظ الرا  عاصرر  مرظ اكرر على ما أ ولو وكيف أن أمير ا

أمراِّرره وأدوائررهو لررو أردنررا شرررا الررك وبيرران كيررف عررالج  عليرره السررالم  كررل مررر  و رردم لرره وصررةته 

العالجية الحتجنا إلى رسرالة مسرتقلة. ولرسرفو كمرا  لر  لكرم ال ينبغري أن تنظرروا مرن أمارالي عراا العمرل 

اين لديهم و   أن يقوموا به. ولكن أ ول أيِّرا  إن تتبرظ عراا األمرر فري  نهرج البالغرة  ال وعلى األخوة ال

 يتملب جهدا  كبيرا . فت شواو وبمجرد تصةح صةحاته سيبرز لكم الك. 

  

 حب الدنيا )الدنيوية( 

أاكررر كنمررواج عرردة فقرررا  مررن أمرررا  الررك العصرررو والترري كرران أميررر المررؤمنين  عليرره السررالم  بصرردد 

عالجتها. وأحد عا  األمرا  عو حب الدنيا. في  نهج البالغة  ما أكار مرا نجرد ام الردنيا واالنخرداع بهرا م

والتحاير منها ومن مخامرعرا. وأحرد األ سرام المهمرة فري نهرج البالغرة عرو مرا يتعلر  بالزعرد. فلمرااا كران 

ك الزمران الرا  كران رسرول الحديا عن الزعد  وما عو الوا ظ الا  يظهر من عاا الحديا  أيرن أصربح الر

هللا  صلى هللا عليه وآله وسلم  يقول فيه   الةقر فخر  و وكان أصحابه يةتخرون بأنهم لم يتلواوا بمال 

الدنياو أماال أبي ار وسلمان وعبد هللا بن مسعود وأصحاب الصةة الاين كانوا من أشراف أمة النبيو ولم 

شرف المال ال يساو  شيئا  أمام الشررف اآلخرر الرا  عبرر عنره  يعتنوا بالدنيا وال باعبها وزخارفها. وكان

رسول هللا  صلى هللا عليه وآله وسلم   رائال    أشرراف أمتري أصرحاب الليرل وحملرة القررآن . مرااا حردا 

بعدعا في المجتمظ اإلسالمي بحيا نجد أن نصف كلما  حدا بعدعا في المجتمظ اإلسرالمي بحيرا نجرد أن 

ؤمنين  عليه السالم  تقريبا  تردور حرول الزعرد. لمرااا امرتر  نهرج البالغرة  بالزعرد نصف كلما  أمير الم

والترغيررب بررهو وعلررى أ  شرريء يرردل عرراا األمررر  نعررمو إنرره يرردل علررى مررر و كرران أميررر المررؤمنين  عليرره 



عرد ارالا السالم  يصف عالجه متحّداا  بهاا المقدار عن حب الدنيا والتعلّ  بهاو ألن الناب  د فتنوا بها. فب

رِر النراب فري الردنياو وكران سرعي أميرر  وعشرين سنة من وفاة رسول هللا  صلى هللا عليه وآله وسرلم  أسَّ

 المؤمنين  عليه السالم  لتحريرعم منها. 

فرري  نهررج البالغررة  عنرردما نصررل إلررى موِّررظ اكررر الرردنيا نالحررظ شرريئا  بررارزا و ونشررعر أّن فرري كررالم أميررر 

ر. لم أ در على عدم اكر عاا المقمظو من كلماتره التري تبلرل المئرا  مرن شردة المؤمنين عنا لهجة ولونا  آخ

ُرعاو غروٌر حائِلو وِّروٌء آفِرلو  دٌع مشرُعها ُيونُِ  منظُرعا. وُيوبُِ  مخبَّ شرُبها رَّ نٌِ  مَّ جمالهو  فإنَّ الدنيا رَّ

صرر  بأ اد مائررلو حتررى إاا أنِرربَّ نافُِرعرراو واممررأّن ناِكُرعرراو  َّمَّ رجلُهررا و َّنَّصرر  بأحُبلِهرراو وظررلٌ زائررلو وِسررنَّ

ِه المرِجظ .) ِظ ووُحشَّ ِك المِّجَّ ن  ة  ائدة  له إلى َِّّ دَّ  بأسمُهِمهاو وأعلقَِّ  المرءَّ أوعا َّ المنيَّ  (7وأ صَّ

فانظروا كم عو جميل عاا الكالم. إنه غير  ابل للترجمة. ينبغي أن يقوم البلغاء والشعراء بدراسة كل كلمة 

لة  نظر اإلنسانو وما لةر  نظرر  عرو أنره عنردما يتحردا عرن الردنيا يقرول  على حدة  بل ترجمتها. وما ي

 غرور حائلو وِّوء آفلو وظل زائلو وسرناد مائرل  ارم يراكر نقمرة مرن بعردعا   حترى إاا أَّنِربَّ نافُرعرا  

فالدينا بكل مظاعرعا وخدعها تظهر ألولئك الاين كانوا  د فروا واستوحشروا منهرا بحيرا تجعلهرم بعرد الرك 

ن بها  واممأنَّ ناكُرعا  وأولئك الاين لم يكونوا مستعدين لمرّد أيرديهم إليهراو ترراعم بعردعا يشرعرون يأنسو

 بالممأنينة إلى جانبها. 

عرراا عررو المررر و فأولئررك الرراين كررانوا مررظ رسررول هللا  صررلى هللا عليرره وآلرره وسررلم  و ررد تركرروا أمرروالهم 

إلرى المدينرة مرظ الرسرولو ومرووا علرى الجرزع  وعيالهم وأومانهم وتجارتهم فري سربيل اإلسرالم وعراجروا

والمخمصة والشدةو نراعم بعد عشرينو االاين سنة من وفاة رسول  صلى هللا عليره وآلره وسرلم  عنردما 

يتوفون يحتاج وراتهم إلى الةؤوب ليقّسموا الاعب الا  تركو . عؤالء عم مصدا   وله  عليه السرالم   

عا واممأّن ن اكُرعا . فهاا أوج كالم أميرر المرؤمنين  عليره السرالم و وعرو نمرواج مرن  حتى إاا أَّنِبَّ نافرَّ

 كلماته  عليه السالم  في موردنا الدنيا. 

ومن المواِّريظ األخرره التري تكررر اكرعرا فري نهرج البالغرة التكبرر. الرا  عرو المحرور األساسري للخمبرة 

 كايرة.  القاصعة . وبالمبظ لم يرد فقم في عا  الخمبةو بل تكرر في مواِّظ 



 ِّية التكبر التي تعني اعتبار الرنةب أفِّرل مرن اآلخررينو عري تلرك اآلفرة التري أدَّ  إلرى تحريرف اإلسرالم 

والنظام السياسي اإلسالميو وأبدل  الخالفة إلى سلمنةو و ِّ  تقريبا  على جميرظ إنجرازا  النبري  صرلى 

المرؤمنين  عليره السرالم  يرولي عراا هللا عليه وآله وسلم  في برعة  صيرة من الزمران. ولهراا كران أميرر 

الموِّوع إعتماما  كبيرا  كما نره في  نهج البالغة . فةي عا  الخمبة القاصعة التي تعرفونهراو مرا أجمرل 

 وأروع ما يبّينه اإلمام  عليه السالم  حول عاا األمر محارا  منه بشدةو أنقل لكم اآلن  سما  منه  

رةو و ميَّ ررِر الحَّ فخررر الجاعليررةو فإنرره مال رُح الشررنالنو ومنررافُؤ الشرريمان التري خرردع بهررا األمررم  فراهلل هللا فرري ِكب 

قروا فري حنراِدب جهالتره ومهراو  ِّراللته ُالُرالَّ عرن ِسريا هو ُسلُسرا  فري  الماِّية والقرون الخالية حترى أعنَّ

ررربهم وترّفعررروا فرررو   سَّ  يررراد ... أال فالحرررار الحرررار مرررن ماعرررة سررراداتكم وكبررررائكم الررراين تكبرررروا علرررى حَّ

 ( عاا عو تحاير أمير المؤمنين  عليه السالم . 8سبهم .)ن

إنه يحار أفراد المجتمظ بشدة من شيئين  األول التكّبر واإلستعالءو والااني من  بول عراا التوجره الخرامو 

من اآلخرين. فرال ينبغري أن تعتبرروا أنةسركم أفِّرل مرن اآلخررينو وال ينبغري أن تتقبلروا مارل عراا التصرور 

ركم. فأمير المؤمنين  عليه السالم  يؤكد على عدم  بول التكّبر من اآلخرينو وعرو  عليره الخامو من غي

السررالم  ال يتكّبررر وال يقبررل الررك مررن أحررد. فهرراان ِّررامنان لتمبيرر  األخررال  اإلسررالمية بررين النرراب وبررين 

 مسؤولي المجتمظ اإلسالمي. 

المزيررد مررن التأكررد ااعبرروا ومررالعوا وعرراا يحكرري عررن وجررود عرراا المررر  أو عرراين المرِّررين. وإاا أردتررم 

التاريؤ. وأولئك الاين لهم إّمالع على الك العصر يعلمون أّن أسوأ األمرا  في الك الو   أمرران  األول 

أّن مجموعة من الناب كان  تعتبر نةسها أفِّل من اآلخرينو  ري  من غير  ري و واتبراع عرا  القبيلرة 

نالحظ أّن عاا المر   د أنتشر بسرعة بعرد وفراة رسرول هللا  صرلى من اتباع عا  القبيلة. ولرسفو فإننا 

هللا عليه وآله وسلم و ولهاا كان أمير المرؤمنين  عليره السرالم  يقرول   فإنره مال رح الشرنالن...  أ  أنره 

محل بروز وتولد االختالف والنزاعو وعندما تتأملون في كلمرا  أميسرر المرؤمنين سرتالحظون عرا  النقرام 

 . التي اكر 

  

 ـ محاربة قبول التكَبر 



ارم كرران مرر   بررول المتكّبررر حيرا تقبررل تلرك الجماعررة المسررتحقر عراا الوا ررظ. واآلن ااعبروا ومررالعوا فرري 

تاريؤ الك العصرو فستالحظون عالئم  برول الظلرم والتكّبرر والعنصررية فري حيراة النراب بشركل يبعرا علرى 

بلرون بهراا الوا رظو كرانوا دائمرا  يتعرِّرون للمِّرايقةو األسى. وأولئك الاين كانوا يرفعرون رؤوسرهم وال يق

وكان من عا  من خصوصيا  أعل العرا  الاابتة. نعمو ينقل عن أعل الكوفة إّنهم لم يكونوا أوفياءو وعرا  

الخصلة نائة من أمرور كايررة. ولكرن أعرل العررا  فري الرك الو ر و كرانوا متررّفعين ال يقبلرون حكرام الشرام. 

عا  القِّية عو حِّور أمير المؤمنين  عليه السالم  بينهمو فقد تعلّمروا عراا الخلر   وأظن أن أحد أسباب

 اإلسالمي في برعة  صيرة منه. 

سرنة. أّن المقترل األساسري عري  611على كل حالو نشاعد موال الحكم األمو  والعباسي الا  دام حوالي 

مرن المروارد فري تعراليم أميرر المرؤمنين عا  المسألةو التي منها حصل الةساد ودخرل. لهراا نجرد فري الكايرر 

  عليه السالم  ما يتناول دح  روا التكّبر واالستعالء والتبعي . 

المسألة األخره ترتبم بالةتنةو وعنا نجد كالما  عجيبا  ألميرر المرؤمنين  عليره السرالم . إّن مرن يتأمرل فري 

ا عي الةتنة  إنها تعني الشبهة واخرتالم عاا الكالم العمي و الجميل والجامظ يصاب بالحيرة واالندعا .. م

 الصةوفو أ  اختالم الح  والبامل  

( وفري 9 ولكن يؤخا من عاا ِّغا ومن عاا ِّغا فيمزجان! فهنالرك يسرتولي الشريمان علرى أوليائره .)

عا  القِّية حين يخلم الح  والباملو يستةاد من شرعارا  الحر  لمرالرب أعرل البامرلو ألجرل إحكرام  واعرد 

امل. وعراا مرر  وبرالء كران مسرتةحال  فري عصرر أميرر المرؤمنين  عليره السرالم و ولهراا كران وأسب الب

  عليه السالم  يكشف عنه ويةِّحه. 

في باب الةتنة نجد نوعين من الكالم ألمير المؤمنين  عليه السالم  في  نهج البالغة  . أحدعما ما يدور 

نُ  في عراا المجرال عر دة جمرل. فةري الخمبرة الاانيرةو يتحرّدا عرن األوِّراع حول الةتنة بشكل عام. و د دوَّ

التي كان  سائدة حين بعا هللا تعالى نبّيه األكرم  صرلى هللا عليره وآلره وسرلم  فيقرول   فري فرتِن داسرتهم 

باخةافِهاو وومئتهم باظالفِها و ام  على سنابكهاو فهم فيهرا ترائهون حرائرون جراعلون مةتونرون فري خيرر 

 ( 41ُسُهود وكحلهم دموع .) دار وشر جيرانو نومهم



وعاا المقمظ أيِّا  غير  ابل للترجمة. ويحتاج إلى الشعراء وأعل الاو  لكي يجدوا معادال  د يقا  لكرل كلمرة 

ولكل تركيب.. إنه حديا عن الةتن السائدة في المجتمعا   بل ظهور األنبياءو وعو يريد أن يبّين األوِّاع 

 زمانه. التي آل إليها المجتمظ والناب في 

والمورد اآلخر من كالم أمير المؤمنين  عليه السالم  عندما يراكر فتنرة محرددةو كمرا فري جميرظ المواِّرظ 

التي اكر فيها مخالةيره الراين شرّنوا الحرروب والمعرارك ِّرد  كمعاويرة وملحرة والزبيرر وعائشرة وغيررعم 

 وكالك الخوارج. 

  

 أهمية اإلفشاء 

فشاء. فأمير المؤمنين  عليه السالم  كان يكشف عن الوجو  ألجرل وأد عاا النوع الااني في الوا ظ عو اإل

الةررتن. فهرراا أفِّررل مريرر  لررالك. ألن الةتنررة تنشررأ فرري ظررل مواجهررة بررين فئتررين متصررارعتين ينبعررا مررن 

صراعهما الغبار فال ُتعرف عندعا الوجو  في الحقيقة. ولعلّه  د يحمل األخ السيف علرى أخيرهو أو يمعنرهو 

 لى عدو  ويلجأ إليه. فها  عي الةتنة. وما عو عالجها  أو يعتمد ع

عالجهررا اإلفشرراءو وال يوجررد ماررل عرراا العررالج للةررتن. وكرران أميررر المررؤمنين  عليرره السررالم  يمررارب عرراا 

 العالجو وعاا ما يدل على وجود المر  في الك الزمان. 

أن تجردوا فري  نهرج البالغرة  مئرة  في بحاي عاا تعرِّ  لاالا نقام عي  الدنياو الكبر والةتنرة. ويمكرنكم

أماالهاو لم أحصها أل ول مئة ولكرن أحردب برالك وأتصرور أّننرا ربمرا نجرد أكارر منهرا. كران أميرر المرؤمنين 

 عليه السالم  يشير إلى العالج ومنره يعلرم بوجرود المرر . ولرو لرم يكرن المرر  موجرودا و لرم يكرن عراا 

جتمظ ليتحّدا عرن الركو ولكران يتمرر  إلرى أشرياء أخرره. الحكيم الا  يتحمل مسؤولية مِّاعةة تجا  الم

فهاا الكالم يدل على حجم ابتالء الناب بتلك األمرا  ويعر  مر  الخروج منها. وإّننا اليوم بعرد مررور 

أكار من ألف واالامئة سنةو ما زلنرا بحاجرة إلرى تلرك الوصرةا  العالجيرةو لنتعرّرف علرى العرالج ولنتعرّرف 

 را  التي تهددنا. أيِّا  على نوع األم



نحن نعي  في عا  األيام ظروفا  تشبه تلك الظروف السابقة؛ فحب الدنيا واالنكباب عليهرا يهرددناو ويحرد  

 بنا مر  الكبر وحب النةب والتبعي و كالك نجد موفان الةتن االجتماعية تهددنا بالسقوم. 

 نهج البالغة و وخصوصرا  مرن خرالل وعليه فإننا بحاجة في تلك العالجا و وأكار من أ  و   مِّى إلى 

 عا  الرؤية. 

ومن جانبي فأنا لم أرَّ أحدا  يسلك عاا المنهج مظ  نهج البالغة . وكما تعلمرونو يوجرد أكمرال كايررة حرول 

 نهررج البالغررة  ولكررن عررا  الرؤيررة جديرردةو وتحترراج بررأن ننظررر بواسررمة مرررآة عرراا الكترراب إلررى األوِّرراع 

خمار المحد ةو ونتعّرف بعدعا إلى أساليب المعالجرة. فةري عصررنا الحرالي ونشاعد الو ائظ واألمرا  واأل

 نحن بحاجة ماّسة إلى تةسير وشرا  نهج البالغة  من عا  الجهة. 

وفرري الختررامو أشرركر أوال  األخرروة األعررزاء الرراين نهِّرروا فرري سرربيل إحيرراء  نهررج البالغررة و وأِّررةوا علررى 

لمية جديةو وأولوعا االعتمام واابروا عليهراو فرأخرجو  مرن تحر  األبحاا الدائرة حول عاا الكتاب أبعادا  ع

 ركام النسيان واإلعمال. 

وأكار المحّققين في عاا المجال من الشّراا والمترجمين والجهود األخرره القّيمرة. ولكننري أرجرو أن نأخرا 

  ِّية  نهج البالغة  على محمل المزيد من الجدية. 

  ه والسالم عليكم ورحمة هللا وبركات

 المراجع: 

 ش نهج البالغة. 4

ش ما يلزم اكر  عنا أنه بعد عدة سنوا  من عا  المحاِّرة القي مة لسماحة اإلمام القائد أنجز  مجموعرة 4

 من األعمال في عاا المجالو ونشر  مجموعة من الترجما  إلى اللغة الةارسية. 

فري عراا المجرال منهرا  تصرنيف نهرج ش خالل السرنوا  الماِّرية ظهرر علرى العلرن مجموعرة مرن األعمرال 3

البالغة لِلَّبيب بيِّون. والةهرسة الموِّوعية لنهج البالغة من  بل المؤسسة. والهاد  إلى نهج البالغرة 



آليررة هللا المشرركيني. والرردليل إلررى موِّرروعا  نهررج البالغررة لعلرري أنصرراريانو والمعجررم الموِّرروعي لررنهج 

 البالغةو إعداد أويب كريم محمد. 
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