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  ظلال نهج البلاغه یف»در شرح  هیمغنمحمدجواد شیخ  یاجتماع کردیرو یواکاو

 **یراحمدیعبدالل  ه م /*مرجان باوفا 
 11/01/8008تاریخ پذیرش:                                01/80/8000تاریخ دریافت: 

 دهیچک
 مسااا 

ر
های مهم اجتماعی عصااار حاضااار، نکی از دغدغه او مشاااکال ائوحو

از  هیمحمدجواد م ن دیشاااد  در انن میان، نآانادنشااامنادان دننی باه شاااماار می

فی ظالب »شااارح  ،رونکرد اجتماعینونسااانادگاان نوانادنی لبناانی اسااات که با 

اجتماعی عموو مردو به مسائو را با زبانی سااده و مطتصر برای بهبود « البالغهنهج

را با  ،،ننارش درآورد  او در انن شارح، ساعی کرده اسات که کالو حسارا علی

جامعه به دست ا هانی برای مشکالد و راه حوعصر جامعه خود تطبیق ده مسائو

ونکرد لی، برای تبیین ر یفی و تحلیوه تو یآورد  برانن اسااس، در انن هژوهی به ش

تماااو مباااحااث ذنااو کالو « فی ظالب نهج البالغااه»م نیااه در مرحوو اجتماااعی 

    ه استمورد تحلیو و ارزنابی قرار گرفت حسرا علی

م نیه به  ااراحت، بحث ا ااالت مرحوو در انن هژوهی مشااطح گردند  اگر اه  

ا اجتماعی زنساااتن را امری فطری  فطری بودن اجتماا  را بیاان نکرده اسااات  امار

داند و معتقد اسااات نر مینکدنکننده داناد  او مصااالحات فرد و جامعه را کامومی

ح فرد باعث ا اااالح جامعه و رفتار فرد بر رفتار اجتما  و بالعکس تأثیر دارد و ا اااال

های رهبر ترنن مفاهیم اجتماعی   ونژگیمهماز ننااه انشاااان شاااود  باالعکس می

های اندنشاامندان دنن اساات  او در انن بحث سااتمنران جامعه و همچنین ونژگی

  معا ر را معرفی کرده و راهکارهای مبارزه با آنها را تبیین نموده است
 یدیواژگان کل
  ظالب نهج البالغه یه، فی، م نیکرد اجتماعنرو
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 مقدمه
 1311 ،قمههری1322  از اهدیشههمندان معاصههر امامیهه  اسههت کهه  درسههال یههمحمههد جههواد مغن

از توابههع جبههل رامههل لبنههان چشههم بهه  ججههان گشههود. او از خههاهواده « ردبههایه»در روسههوای  ،الدییمهه
او  ،3احمههدی، بههی تهها: ؛ 2٥: 112٥مغنیهه ، ، هههای مشههجور و اهههل رلههم و فضههیلت در بیههرو  بههود.

ت اللهه  ابوالقاسههم یهه؛ آ، 1311،د فضههل اللهه  یدی چههون سههید محمههد سههعیتوفیههق شههاگردی اسههات
 را داشهههت. ، 1233،ن حمهههامیید حسهههیی، سهههیهههن کربالیخ محمهههد حسهههی، شههه، 1311،خهههوئی 

   ،1٥: 112٥مغنی ، ،
اسهههت کهههل یو همچنهههین ر  دادگهههاه یمغنیههه  مشهههاور رهههال یت اجومهههارین مسههه ولیتهههر مجهههم

گوهههه  نیهههاز ا یان لبنهههان اسهههت. وی  ههه  از چنهههد سهههال خهههدمت، بههه  ههههور کلهههیعیشههه یدادگسهههور 
: 1111؛ ایههازی، 11احمههدی، بههی تهها: ،آورد. یق رو یههف و تحقیههها کنههاره گرفههت و بهه  تههألتیمسهه ول

٥13، 
اری بهه  هگههارش داشههت و حههدود یسههندگان ججههان اسههالف اسههت کهه  رالقهه  بسههیکههی از هوی  یههمغن

ی آهجهها اشههاره کههرد؛ تههوان بهه  همهه بهه  جهها گااشههت کهه  در ایههن  ههژوهش، همی رنههوان کوهها  از خههود 11
ر الکاشههف، یشههود؛ کهه  شههامل ت سهه  اکو هها مییههترین آثههار مغنبهه  همههین دلیههل تنجهها بهه  بیههان شههاخ 

: 1121مغنیهه ، ، ظههالل هجهه  البالغههة اسههت. ین، ال قهه  رلههی المههااهب الخمسههة، فههیر المبههیالو سهه
 ،٥13: 1111؛ ایازی، 32-21ا1

ه ههری قمههری زهههدگی را 1111سههال زهههدگی  رثمههر در سههال  11محمههد جههواد مغنیهه   هه  از 
ههاهیههکههر  هها  ایکهه    یبههدرود گ ههت. هنگههام از  یار یرا بهه  ه ههف اشههر  اهوقههال دادهههد، بسهه ین رههالم ربا

 یهههور کلههع جنههازه او شههرکت کردهههد و بههازار ه ههف بهه ییو اقشههار مخولههف مههردف، در تشهه ینههیرالمههان د
حههرف  یهههااز ح ههره یکههیبههر او همههازگزارد و در  یخههوئ یاللهه  العرمههت یههع، آییبسههو  شههد.  هه  از تشهه

سههید رههدهان الموسههوی البحراهههی  ،113احمههدی، بههی تهها: ،بهه  خهها  سههارده شههد.  یمطجههر رلههو 
و  ،211-211: 1311المحرقهههههی، ،ای ههههههو هی در سهههههوگ ایشهههههان سهههههروده اسهههههت قصهههههیده

 کههه  در کوههها  الو هههار  آمهههده اسهههت.ظجارهررههههایی کردههههد های بزرگهههی دربهههاره ایشهههان اشخصهههیت
 ،٥33-٥٥٥: 112٥مغنی ، ،

بنههابراین مغنیهه  بیشههور تههالش و وقههت خههود را بههرای تبلیهه  اسههالف گااشههت تهها امههور جامعهه  را 
رسههاهی بهه  مههردف را داشههت بهه  او بسههیار دغدغهه  خدمت ،211: 1311ر : المحرقههی، ،اصههال  کنههد.
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ی بیشههوری دارد. مغنیهه   هه  از اتمههاف هگههارش ویکههرد اجومههاری جلههوههمههین رلههت در بیشههور آثههار او ر 
ن اسههالف تنجهها بههرای یههالکاشههف تصههمیم گرفههت دیگههر هویسههندگی را کنههار گههاارد، ولههی بههاور او کهه  دت سیر

داهههد و همچنههین ضهه  مییلت و فر یهههای سههودمند را فضههع شههده و داهشیر و سههعاد  بشههر تشههر یههخ
شههمرد؛ او را بههر آن داشههت کهه  بهه  جوههر را ربههاد  و ججههاد میدن بهه  زهههدگی بیکههار و تههالش بههرای رسهه

 ،11ا1: 1331مغنی ، ،البالغ  باردازد. شر  هج 
در سهههههخنوری  تیهههههبل برجسهههههوگی اههههههلیهههههن د  یالبالغههههه  را از بجوهههههر مغنیههههه  هج 

را بههها زبهههاهی سهههاده و بهههرای رمهههوف « فهههی ظهههالل هجههه  البالغههه »او شهههر   ،٥1٥ا1همو: ،داههههد.می
جلهههد در 1ایهههن کوههها  در  ،٥1٥ا1همهههو:،ان رسهههاهد. یهههبههه   ا ،ف1313، 1333مخهههاهبین در سهههال 

جلههد بهه  زبههان فارسههی بهها رنههوان  1بهه  چههاپ رسههید و بعههد توسههط گروهههی از هویسههندگان در 1312سههال 
 ترجم  شد.« در سای  سار هج  البالغ »

آمههده « اللغههۀ»خوار ایههن شهر  بهه  ایهن ترتیههب اسهت کهه  هیههل ههر قسههمت مهون رربههی، رنهوان سها
  و یههاسههت کهه  بهه  ت ز « ا رههرا »گههر بهه  هههاف یکنههد. رنههوان دکهه  شههر  م ههردا  آن مههون را بیههان می

آیههد کهه  بهه  شههر  آن مههون اشههاره می« المعنههی» ههردازد. سهها  ل، سههاخوار دسههووری جملهه  مییههتحل
ا چنههد رنههوان مسههوقل دربههاره محههور بحههل  آن قسههمت از مههون وجههود یههك یههن، یههکنههد. افههزون بههر امی

ههف در ز  مغنیهه  در برخههی از  .ا رنههاوین بح ههی مسههوقل مطههر  کههرده اسههتیههن رنههوان یههر ایههدارد و مؤلا
بههرای اینکهه  سههخنراهان بهه  راحوههی از هجهه  البالغهه  بههرای  ربههارتر و « للمنبههر»ها بهها رنههوان قسههمت

 اده کننهههد؛ ایهههن مطالهههب را آورده اسهههت. او ههههر گهههاه در سهههخنی از دتر شهههدن منبرهایشهههان، اسهههویهههم 
ژه بهه  جههای یههری ویافههت کهه  بهه  گمههان خههود در شههنوهده تههأثیمضههموهی مههی سههخنان امههاف رلههی

 ،11-11ا1همو: ،کرد. ان مییب« للمنبر»گاارد آن را با رنوان می
هههای مخول ههی اسههو اده کههرده اسههت کهه  مغنیهه  در کوهها  فههی ظههالل هجهه  البالغهه  از روش

و  ،13-11ا1؛ همهههو: 213و  121ا1همهههو: ،تهههرین آهجههها ربارتنهههد از: اسهههوناد دههههی بههه  آیههها  مجم
 ،بهههه  مطالعهههها  شخصههههی،  ،331ا1؛ همههههو: 122-121و 221و 13-11و 13ا1همههههو: ،روایهههها ، 
همهههههو: ،، روش مقایسههههه  ،223و  33-31ا1؛ همهههههو: 312-311و  112-111ا1: 1331همهههههان، 

و روش  ،11ا1؛ همهههههو: 33-32و  111ا1همو: ،روش  رسهههههش و  اسهههههخ، ،21ا1؛ همهههههان 312ا1
  ،231ا1؛  2٥ا٥همو، ،های فو . تل یقی از شیوه

بههراین اسههاس، بههرای شههناخت رویکههرد اجومههاری شههر  فههی ظههالل هجهه  البالغهه ، ضههرور  
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دارد؛ بهها مبههاهی اجومههاری ایههن شههر  آشههنا شههد. از اینههرو، بهها تحلیههل و ارزیههابی دیههدگاه اجومههاری مغنیهه  
داهههد  و همچنههین، آیهها حیهها  اجومههاری بایههد مشههخ  شههود؛ آیهها مغنیهه  اصههالت اجومهها  را فطههری می

کهه  تههرین م ههاهیم اجومههاری در ادامهه  هیههز بایههد روشههن گههردد کهه  مجمگههاارد  بههر حیهها  فههردی تههأثیر می
گویی بهه  ظالل هجهه  البالغهه  بهه  آن توجهه  کههرده چهه  چیزهههایی اسههت  بههرای  اسههخمغنیهه  در شههر  فههی

 ها، بایسو  است؛ تماف مطالبی ک  مغنی  در این شر  آورده، مورد واکاوی قرار گیرد.این  رسش
گههردد. سهها  مبههاهی بنههابراین در ایههن  ههژوهش، هخسههت تعریههف رویکههرد اجومههاری اشههاره می

تههرین گیههرد و در  ایههان هیههز بهه  مجمظالل هجهه  البالغهه  مههورد تحلیههل قههرار میشههر  فههیاجومههاری 
 شود.م اهیم اجوماری این شر   رداخو  می

 پیشینه تحقیق
های مغنیههه  مشهههخ  هگاشهههو  یههههای صهههور  گرفوههه  در زمینههه بههها جسهههو و در  ژوهش 

تحلیهههل محوهههوای شناسهههی و ی دیهههدگاه فقجهههی ایشهههان و روشهههها دربهههارهگردیهههد؛ اغلهههب  ژوهش
ظالل هجهههه  البالغهههه  تنجهههها بحههههل ی کوهههها   فههههیاهههههد؛ ولههههی در زمینهههه ت سیرالکاشههههف  رداخو 

ای بهها رنههوان تههوان  ایههان هامهه ی دیههدگاه فقجههی مغنیهه  میشناسههی صههور  گرفوهه  اسههت. دربههارهروش
از سهههمیرا « بررسههی مسهههائل اخوالفهههی آیهههت اللههه  خهههویی و محمهههد جهههواد مغنیههه  در حقهههو  خهههاهواده»

ا ت ههاه الو سههیری رنههد محمههد »هامهه   ایان ی ت سههیر الکاشههف،یان را اشههاره کههرد. در زمینهه سههینائ
ای بههها رنهههوان ی حیهههدر هورالهههدین، همچنهههین مقالههه هگاشهههو « جهههواد مغنیههه  فهههی الو سهههیر الکاشهههف

تههوان هههاف بههرد. امهها در از زهههرا قههائمی امیههری را می« بررسههی رویکههرد تقریبههی مغنیهه  در ت سههیر الکاشههف»
روش شناسههی محمههد جههواد »هامهه  بهها رنههوان تههوان بهه  یههک  ایانشههر  هجهه  البالغهه  مغنیهه  می زمینهه 

ی زهههره حههق  نههاه اشههاره کههرد.  هگاشههو « مغنیهه  در شههر  فههی ظههالل هجهه  البالغهه  محاولهه  ل جههم جدیههد
شناسههی رالمهه  مغنیهه  در شههر  فههی ظههالل تههاملی بههر روش»بهها هههاف  1331ایههن  ایههان هامهه  در سههال 

تههوان بهه  اهوشههارا  فرهنهه  رلههوی بهه  کوهها  در آمههده اسههت. همچنههین می توسههط «البالغهه هج 
از محسههن رفعههت اشههاره کههرد. بهه  « روش شناسههی شههر  فههی ظههالل هجهه  البالغهه »ای بهها رنههوان مقالهه 

کننههد و ها در زمینهه  شههر  هجهه  البالغهه ، بحههل سههاخواری کوهها  را تشههریح میهههور کلههی، ایههن هگاشههو 
و مأخههها را در ایههن شههر  مشهههخ  کههرده و جایگههاه آیههها ،  سهها  از هرههر محوهههوایی جایگههاه منههابع

روایهها ، و رلههوف مخولههف را در ایههن شههر  تبیههین کههرده اهههد. ولههی در زمینهه  رویکههرد اجومههاری شههر  فههی 
 ظالل هج  البالغ  ب  هور خاص،  ژوهشی صور  هگرفو  است. 

https://elmnet.ir/article/30822519-29932/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%BA%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%81%DB%8C-%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%AC%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87?elm_num=33
https://elmnet.ir/article/30822519-29932/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%BA%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%81%DB%8C-%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%AC%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87?elm_num=33
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 مفهوم شناسی رویکرد اجتماعی-1
موضهههع گیهههری و ججهههت گیهههری هسهههبت بههه  رویکهههرد در لغهههت بههه  معنهههای توجههه ، روی آوردن، 

رویکردههههای مؤلهههف؛ رالقههه ،  هیهههز در اصهههطال  ،٥11: 1333دهخهههدا، ،موضهههوری خهههاص اسهههت. 
شههود کهه  های مههاهبی،کالمی، سیاسههی و غیههره او را شههامل میاهههدا ، تخصهه ، مبههاهی و دیههدگاه

ال هههای فکههری، در شههر  خههود ارمههدر تههألیف او اثرگههاار اسههت. ایههن خصههای  کهه  شههار  بهها تراوش
شههود. بههراین اسههاس، رویکههرد شههار  وابسههو  بهه  رقایههد،  کنههد، بارههل مومههایز شههدن شههر  او میمی

؛ 13ا1: 1332؛ بابهههههایی، 31: 1111ر : ایهههههازی، ،های او اسهههههت. تخصههههه ، هو  و اهدیشههههه 
رویکردهههها اههههوا  مخول هههی دارههههد.گاهی از رویکهههرد بههه  رنهههوان دهیهههای درون ههههاف بهههرده  ،31مهههؤد ، 

سههاروخاهی، ،کنههد. ر رویکههرد، مهها را مووجهه  هوی هه  و رامههل یههک ت کههر یهها رمههل میشههود. در واقههع هههمی
  ،21ا 1بی تا: 

هههای مخولههف هگرش ههها وتههرین رامههل  دیدآورهههده گههرایششههار  کوهها  هیههز ماهنههد م سههر مجم
ههر معلههول سهه  رامههل دیگههر از جملهه ایههن هگرش .او اسههت رلههوف تخصصههی، روحیهه  :هههای شههار  و م سا

؛ مهههؤد ، 11ش: 1331رلوی مجهههر، ،شهههود.ی بینشهههی و رفوهههاری مؤلهههف میهاو همچنهههین دغدغههه 
هههای یههک شههار  یهها م سههر ههها و رویکردرو، در گرایشاز ایههن ،11سههید رضهها، مبههاهی ت سههیر قههرآن، ص

هههای ادبههی، فقجههی، اجومههاری، ههها و رویکردتههوان گرایشگههردد؛ کهه  بههرای هموههه  میت ههاوتی ای ههاد می
 ،33: 1333رضایی اص جاهی، ،ه را هاف برد. ررفاهی، اخالقی، تاریخی و غیر 

ههران و شههارحان بهه  آن  رداخو یکههی از گرایش اهههد، هههایی کهه  در رصههر امههروز بسههیاری از م سا
از جامعهه  خههود  رداخوهه  اسههت تهها مشههکال  یههش بهه  مباحههل مههورد هین گههرایههارویکههرد اجومههاری اسههت. 

د. بههرای یههموناسههب بهها زمههان مطههر  همادی یههن را بهه  شههکل جدیهها دیههاجومههاری رصههر خههود را حههل کنههد، 
: 1311ر . ههبههی، ،تههوان بهه  تههأثیر رویکههرد اجومههاری در رلههم ت سههیر قههرآن اشههاره کههرد هموههه  می

هههای قههرآن کههریم بههر مسههائل کهه  م سههر بهها تطبیههق آموزه، 313-311: 1331؛ رلههوی مجههر، ٥11ا3
ههها، جامعههۀ حل ی راهاجومههاری، مشههکال  و مسههائل اجومههاری را بههر قههرآن ررضهه  کههرده و بهها جسههو و 

 ،213: 1331مؤد ، ، دهد.اسالمی را ب  سمت تحول، بیداری و  یشرفت سو  می
و بهه  معنههای گردآورهههده، فههراهم کننههده و جمههع کننههده « جمههع»هیههز مصههدر « اجومهها »واژه  
م جههوف قههدیمی اسههت کهه  بهه  جمههع شههدن جبههری « اجومهها » ،٥3ا3:  1111ابههن منرههور، ،اسههت. 

ی شههود.  هه  اجومههاری شههدن فرآینههدی اسههت کهه  بهه  وسههیل ا گههرد هههم اهههال  میهای از اهسههانرههده
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گههاه، داههها و مههاهر در آن، از هریههق تمههاس بهها اهسههان های دیگههر، کههود  هههاتوان بهه  تههدری  بهه  اهسههان آ
شهههود و ایهههن اجومهههاری شهههدن در سراسهههر ی فرهنههه  و محهههیط معینهههی تبهههدیل میهای ویهههژهشهههیوه

م جهههوف جدیهههدی « جامعههه »ولهههی  ،11٥-111: 1331گیهههدهز، ،ی زههههدگی اهسهههان ادامههه  دارد.دوره
ها افههزون بههر مناسههبا  و سههاخوارهایی کهه  بهها یکههدیگر دارهههد؛ ای از اهسههاناسههت کهه  جمههع جبههری رههده

ی تمههایز فرهنهه  بهها جامعهه  شناسههان دربههارهشههود. بههراین اسههاس، بنههابر هرههر برخههی از جامع شههامل می
گههردد کهه  افههراد دارای فرهنهه  قههابلی اهههال  میتههوان گ ههت کهه  جامعهه ، بهه  هرههاف روابههط مومی

همههان، ،تواهههد بههدون جامعهه  وجههود داشههو  باشههد. دهههد و هههیچ فرهنگههی همیمشههور  بهه  هههم  یوهههد می
   ،٥1ص

بنههابراین در ایههن  ههژوهش کهه  رویکههرد اجومههاری مغنیهه  در شههر  فههی ظههالل هجهه  البالغهه  
تههرین م ههاهیم اجومههاری مغنیهه  بیههان مجمگههردد؛ بعههد از تبیههین مبههاهی اجومههاری مغنیهه ، بهه  بررسههی می

 هههردازد کههه  درصهههدد حهههل مشهههکال  جامعههه  رصهههر حاضهههر از هریهههق سهههخنان در ایهههن شهههر  می
 در هج  البالغ  است. امیرالمؤمنین

 «فی ظالل نهج البالغه»مبانی اجتماعی شرح-2
م و ثابههت و  ایهه  های فکههری هویسههنده گوینههد کهه  در هگههارش هویسههنده مبههاهی بهه  اصههول مسههلا

ههها و مطالههب  ایرفوهه  شههده و  شههت صههحن  فرضمبههاهی همههواره بهه  رنههوان  یشتههأثیر بهه  سههزایی دارد. 
ههها، در مقدمهه  کوهها  بهه  ایههن مبههاهی اشههاره در برخههی هگارش ،23: 1333مههؤد ، ، شههوهد.مطههر  می

بهه  صههور  مسههوقل مبههاهی « فههی ظههالل هجهه  البالغهه »در برخههی دیگههر هیههز، ماهنههد شههر  شههود؛ ولههی می
اشههاره « فههی ظههالل هجهه  البالغهه »هکههر هشههده اسههت. در ایههن قسههمت، بهه  مبههاهی اجومههاری شههر  

اصههالت فطههری بههودن اجومهها ، تقههدف حیهها  اجومههاری بههر حیهها  فههردی، تههأثیر  شههود کهه  ربارتنههد از:می
 اجوما  و توج  ب  اصال  اجوماری، افزون بر اصال  فردی. رفوار موقابل فرد بر رفوار 

 اصکالت فطرت اجرمکعی برای انسکن-1-2

اهسهههان بهههرای برههههر  کهههردن هیازههههایش بایهههد اجومهههاری زههههدگی کنهههد. آثهههار باسهههواهی کههه  از 
دهنههد کهه  اهسههان، همیشهه  در اجومهها  و بهه  هههور چنههین هشههان می اهههدگاشههو ، بههاقی ماهدههای سههده

ها لههزوف اجومههاری فطههر  تمههامی اهسههان ،32ا1: 1331هباهبههایی، ،ی کههرده اسههت. گروهههی زهههدگ
ر یههههها، غدار آسههمانیههعههت اهسههاهی همچههون هرههاف حرکههت  ایکنههد و فطههر  و هبزیسههون را در  می

 ،221ا1: 1312مغنی ، ،ل است. یر و تبدییقابل تغ
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مغنیهه  اگههر چهه  در شههر  خههود بهه  صههراحت بحههل اصههالت فطههری بههودن اجومهها  را بههرای اهسههان  
گههردد. او در بیههان حقههو  کنههد؛ امهها از هریههق فحههوای کالمههش، ایههن مبههاهی مشههخ  میبیههان همی

داهههد و معوقههد اسههت؛ ایههن امههر، بههرای ر مههردف مییالجههی، برخههی از حقههو  خداوهههد را مربههوط بهه  سهها
یهها هههر اهسههاهی در  ،121ا1: 1331همان، ،گر  زف و ضههروری اسههت.یکههدی زهههدگی مشههور  مههردف بهها

ت آن یههن واقعیههل ایههاز دارد. دلیهههورههان خههود هاری هههمیههش بهه  یای بههرای رشههد و  ههرورش خههوهههر مرتبهه 
هههای فههردی اسههت.  هه  ژگههییز از همهه  ویگاههه  دارد کهه  مومههایقوههی یعههت آدمههی، حقیاسههت کهه  هب

رفههع هیازهههای خههود بهها دیگههران ارتبههاط دارد و بهه  صههور   تردیههدی هیسههت کهه  اهسههان  یوسههو  بههرای
همچنههین در جههای دیگههر مههی گویههد: اهسههان  ،132ا1: 1331همان، ،اجومههاری زهههدگی مههی کنههد.

همان، ،شههود.کشههی مههیگههر افههراد جامعهه  بجههرهیتواهههد در اجومههاری زهههدگی کنههد کهه  از او و دآزاده همههی
اری و همبسههوگی همهه  افههراد جامعهه  در یههمکرامههت و آزادگههی اهسههان بهه  معنههای ه ،221ا2: 1312

  ،213ا٥: 1331همان، ،کوکاری است.یراه ه
داهههد کهه  ریشهه  بنههابراین از آه ههایی کهه  مغنیهه  اجومههاری بههودن اهسههان را یههک اصههل فطههری می

در هجههاد آدمیههان دارد؛  هه  معوقههد اسههت بخشههی از احکههاف اسههالف، بهها زهههدگی اجومههاری در ارتبههاط 
از ایههن  ،222ا1: 1331همان، ،شههود.ر موضههو ، دگرگههون مههیییهه  و تغاسههت و در  ههی تحههو   جامعهه

ت داهسههو  اسههت، چههون یکههی بههرای تمههاف اهسههاهیر و هیههرا، خ روسههت کهه  مغنیهه  تولههد  یههامبر اکههرف
لی مجم و اهوقال جامع  اهساهی از ظلمت ب  هور می  ،111ا1: 1312همان، ،دهد. خبر از تحوا

 حیکت فر اصکالت تقدم حیکت اجرمکعی بر -2-2

تردیههدی هیسههت کهه  اهسههان  یوسههو  بههرای رفههع هیازهههای خههود بهها دیگههران ارتبههاط دارد و بهه  
صهور  اجومههاری زهههدگی مههی کنههد. امهها بحههل در ایههن اسهت کهه  در ایههن ارتبههاط، آیهها فههرد وجامعهه  هههر دو 

ف دارد   اصالت دارهد  و در صور   اسخ م بت، آیا حیا  اجوماری برحیا  فردی تقدا
های مخول ههی وجههود دیههدگاه« رابطهه  بههین فههرد و جامعهه »شناسههی در مبحههل جامع در داهههش 

دهههد و بههرای آن حقیقههت جههدایی از فههرد قائههل دارد. گههاهی یههک رویکههرد، اصههالت را بهه  جامعهه  می
شههود و بههیش از گههران مومرکههز میو گههاهی دیگههر، بهه  کنش ،1311،شههود؛ ماهنههد: امیههل دورکههیممی

امهها دیههدگاه  ،1321،دهههد؛ ماهنههد: مههاک  وبههرر بهه  فههرد اهمیههت میهههر یههک از رویکردهههای هرههری دیگهه
کنههد؛ ماهنههد: جههرج گههران و هههم بهه  سههاخوار جامعهه  توجهه  میدیگههری هیههز وجههود دارد کهه  هههم بهه  کنش

 ،113-111ش:1331؛ آرون، 111-1٥1: 1331گیدهز، ، ،1331،هربر  مید



 

  227 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

ستان
تاب

1401
شماره

 ،
73

 

227 

هههب حقیقهههی میبهههراین اسهههاس، رهههده فهههرد و جامعههه  ههههر دو  داهنهههد کههه  در آنای جامعههه  را مرکا
و رابطههه  حقیقهههی بهههین شهههخ  و جامعههه  برقهههرار  ،23-23ش:1331مطجهههری، ،اصهههالت دارههههد 

چهه  مغنیهه  در آثههار خههود بههرای فههرد و جامعهه  اصههالت چنان ،11ا 1: 1331ر : هباهبههایی، ،اسههت.
وهههی ملمهههوس اسهههت و یط و تربیهههت او دارای واقعیهرکهههداف از اهسهههان، محههه»گویهههد: قائهههل اسهههت و می

 ، یهههمغن، «ز داشهههو  باشهههد.یهههد اثهههری ملمهههوس هیهههوهههی ملمهههوس باشهههد، بایکههه  دارای واقع زییههههرچ
  ،13ش:1331

مغنیهه  در شههر  هجهه  البالغهه  خههود، گههاهی در فحههوای کههالف بهه  تقههدف اصههالت حیهها  اجومههاری 
از رههالء بههن زیههاد  هجهه  البالغهه  کهه  مههاجرای ریههاد  امههاف رلههی 213کنههد. او هیههل خطبهه  اشههاره می

اهسههان بایههد در سههخوی و »حههارثی را اشههاره کههرده کهه  دارای خاههه  بزرگههی اسههت؛ بیههان مههی کنههد کهه  
اری کنههد و یههدن بهه  زهههدگی بجوههر تعههاون و همیگههر افههراد جامعهه  همههراه باشههد و در راه رسههیآسههاهی بهها د

ایههن سههخن مغنیهه  « سههازد.ههها اسههووار ههها و تبههاهیز مقابلهه  بهها زشههوییهه  آن و هیههروابههط اجومههاری را بههر  ا
بیههاهگر ایههن اسههت کهه  دغدغهه  هههر فههردی هبایههد تنجهها حیهها  فههردی خههود باشههد بلکهه  بایههد بهه  حیهها  

نر َاََّّ»اجومههاری توجهه  داشههو  باشههد. مغنیهه  در ادامهه  بهها اسههوناد بهه  آیهه  
َ
َََََّّْو أ ََ نريَََِّّّن ِإَله َََُّّّ  ِ

 «َس ِاْلر

ان افوهههادن اسهههت. یهههو بههه  جر بههه  معنهههای حرکهههت کهههردن « سهههعی»کنهههد؛ واژه اشهههاره می ،33ه هههما،
رفت و یت اجومههاری خههود را  ههایاری کههرد و مسهه ولیههد در راه مصههالح رمههومی جامعهه  همیههن بایبنههابرا

ماهنههد  یکههدیگرمؤمنههان بههرای »د: یههفرمامههی ،امبر خههدا یههبعههد بهها اسههوناد بهه  چنههدین روایههت،  
رخههواهی یان خن همههیههد»و « کنههد.مههیتیههگههر را تقویسههاخوماهی هسههوند کهه  هههر بخشههی از آن بخههش د

ت هدهههد، یهههههرک  بهه  امههور مسههلماهان اهم»ز یههو ه« امبرش و رمههوف مسههلماهان اسههت.یههبههرای خههدا و  
م بهه  اوج ین تعههالیههخ و تمههدن مسههلماهان در  رتههو ایگیههرد کهه  تههار هوی هه  می در  ایههان هیههز« سههت.یاز آهههان ه
 ،233-332ا1331:1همان، ،د. یخود رس

ف اصههالت حیهها  جامعهه  می  ههردازد و مصههلحت جامعهه  و مغنیهه  گههاهی هیههز، صههراحوا بهه  تقههدا
شههمارد کهه  زهههدگی ز مییداهههد. او بههرای هراهسههاهی جههاك فههرد مییههتههر از زهههدگی تههر و بههزرگکشههور را مجههم

ن کههار بهه  مصههلحت رمههوف و بهه  سههود بنههدگان یههن داشههو  باشههد ایقههیش را فههدا کنههد، در صههورتی کهه  یخههو
ون»جملههۀ چهه  مغنیهه  هیههل چنان ،121ا2: 1121همان، ،خههدا اسههت. قََّّم َِّْهَََّّّى  ََ ََّّأ ََّ َُ کهه  فههرازی « و 

ابی بهه  خوشههنودی خداوهههد، ین راه بههرای دسههوی: بجوههر هویسههدآیههد چنههین میبهه  شههمار می 32از خطبهه  
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و در شهههر   ،131ا2: 1331همهههان،،.رخهههواهی بهههرای آههههان اسهههتیخهههدمت کهههردن بههه  مهههردف و خ
َََّّّلا إَََُِّّّم  ََََُّّّّ ْا»حکمهههت  بههها   گویهههد: امهههاف هیهههز می ،13: حکمهههت1132سیدرضهههی،،«َِفَََُّّّْي  َََّّّ   ك 

هها بههر سهت اهسههانیسهو  هیکنههد. شاگههااری افهراد در جامعهه  اشهاره مهیان ایهن حکههت، به  مهال  ارزشیهب
ههههای جنههه  و دانیهههگهههاه اجومهههاری، سهههخنوری، دسهههواوردهای میی، جایهههاسهههاس تبهههار، لقهههب، دارا

زان سههودمند یههار واقعههی، میههابی شههوهد. معیههشههان و گههواهی افوخههار ارز مسههابقا  ورزشههی، داهههش و ه
 ،211ا1: 1312مغنی ، ،گران است. یکی ب  دیبودن و ه

 تأثیر مرقکبل  فرک  فر ی بر  فرک  اجرمکع-3-2

هههای مخول ههی در شههر  هجهه  البالغهه  مغنیهه  تههأثیر رفوههار فههرد بههر رفوههار اجومهها  را بهها شههاهد م ال
شههود کهه  هههای اجومههاری میتیهههههای فههردی بارههل حمااسههت؛ همکههاری کنههد. او معوقههدبیههان می

ازمنههدان، مدرسهه  یمارسههوان بههرای هیمههان، بیویهای تههرین آهجهها ربارتنههد از: دادن هههان بهه  خاههه مجم
ههها و ابههان خشههك بهه  بهها یل بیههها و تبههدنیاری زمههیههرا  کههردن تشههن  بهه  آبیآمههوزان، سههبههرای داهههش

او حوههی زهههدگی بههدون دشههمن را هشههاه  شهههرکت  ،211-211ا1: 1312مغنیهه ، ،ههها اسههت. چشههم 
: 1312همهههان، ،داههههد. نی روزگهههار مییر یدن تلهههخ و شهههیهکهههردن فهههرد در زههههدگی اجومهههاری و هچشههه

چهههارگی و یگویهههد: تجیدسهههوی و بوی در زمینههه  تهههأثیر رملکهههرد افهههراد سهههومگر در دولهههت می ،23٥ا1
رگههی خائنههان و یزمامههداران و چ هه  حومههی سههوم یای هوگی در هههر جامعهه یت و فرومههایههگسههورش جنا

 ،٥11ا 1331:2مغنی ، ،قان بر مراکز فرماهدهی و مناصب دولت است.یها  
َّْ َو َل  »فرمایهههد: می کههه  در آن امهههاف رلهههی  313مغنیههه  در شهههر  حکمهههت نر ََََّّّّم  َاَََّّّدُّ ِبر ََ ََََّّّّس   ْه ا ََ

 ُِ ََّّ ُا
 َ ََّّبا  ََّّل  لََع ى  ج  َََّّم  َامه ط ید: اهسههان، فرزهههد شههرایههگومههیی تههأثیر جامعهه  بههر افههراد چنههین دربههاره« َ 

ر ییههرو، جههز بهها تغنیههار موههأثر از آن اسههت. ازایت خههود بسههیری شخصههیههگش بههوده و در شههکلیجامعهه  خههو
بهههراین اسهههاس، اگهههر  ،333ا1: 1312همان، ،شهههود.اوضههها  اقوصهههادی و اجومهههاری، اصهههال  همهههی

فسههاد جامعهه  و نههان و رههدف ارومههاد بهه  او، صههال  و یداهسههت مههال  اهمفههردی اخههال  کسههی را همههی
کنههد کهه  خی ثابههت مییشناسههی و مطالعهها  تههار ط زهههدگی  او اسههت. بهه  بیههان دیگههر، داهههش جامعهه یمحهه

ا یههرو، خواسههو  نیههکنههد. ازاطههی اسههت کهه  در آن زهههدگی مههییش و محیاهسههان، فرزهههد جامعهه  خههو
وحههی ق یههاد شههده را از هر یههقههت یرد. چنههان چهه  فرسههوادگان ا هههی، حقی ههار مههییهاخواسههو  از آن تههأث

ت جامعهه  را بهه  هههور یفرسههود تهها وضههعی مههییهههانیههیرو، خداوهههد آهههان را بهه  همههراه آنیههاهههد. ازاافوهه یدر 
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: 1312همان، ،ش برههههد.یتهههر  هههطی بجوهههر و کامهههلیر داده و آن را بههه  سهههمت شهههراییهههای تغشههه یر 
 ،333ا1همو: ،امبران اسههت.یههر اوضهها  و اصههال  اساسههی جامعهه ، هههد  بههزرگ  ییهه هه  تغ ،233ا1

ط هیههز بههر او یط و شههرایچهه  محههبنههابراین، اهسههان بههر موقعیههت و محههیط خههود تأثیرگههاار اسههت؛ چنان
  ،13: 1331همان، ،گاارد.اثرمی

 ت جا با اص ح اجرمکعی، افزون بر اص ح فر ی-7-2

مغنیهه  بههر ایههن بههاور اسههت کهه  دیههن اسههالف افههزون بههر اصههال  فههرد بهه  اصههال  جامعهه  هیههز، توجهه  
ههت، حضههر  محمههدکنههد. بهه  همههین می شههمول کهه  اخوصاصههی بهه  بهها رسههالت الجههی و ججههان ،رلا
ت و یههتههوان جامعان مههردف مبعههوث شههد. بهها هگههاهی ژر  مههییههت و گههروه خاصههی هداشههت، در میههقوم

 ،112-111ا1: 1331مغنیهه ، ،افههت. یههها و مبههاهی آن ن اسههالف را در تمههاف آمههوزهیههشههمولی دججههان
سههت کهه  یآیههد؛ منطقههی هخداوهههد هبههح شههده می وقوههی در اسههالف، حکههم گن شههکی کهه  بههدون هههاف

  ،222ا1همو:،مردف، اهمال شود! های مو او  زهدگی اجوماریت جنب یر یمد
ن امههر، مصههلحت رمههومی را یههم روابههط مههردف  رداخوهه  و در ایبههراین اسههاس، اسههالف بهه  تنرهه

ت مبنهها یههن مصههلحت همگههی، مصههلحت اک ر یمههدهرر قههرار داده اسههت و در صههور  رههدف امکههان تههأم
هه »ر یههمغنیهه  تعب ،111ا٥همههو:،رد. یههگقههرار مههی وَ! »در خطبهه  « حصههن اللا ِ َِلَضََّّم   ِىصَََّّأ َ ه

ََ ََّّمت  َو َث
 َََّّّ ََ َِ ْ َع  َِّ

لَجَ ى ََََِّّّّمَ 
َ
ُ َِ   

: و بههها ت دیهههد رسهههوف جاهلیهههت، دژ ،132: خطبههه  1132سیدرضهههی، ،ِ  َََّّّْ  

وسههوی ن اسههالف داهسههو  کهه  بهه  دیههرا د ،11٥ : 1331مکههارف، ،« اید.محکههم الجههی را درهههم شکسههو 
  ،231ا1: 1331مغنی ، ،ر و مصلحت رمومی اشاره دارد. ی  خیاری بر ایو هم

شههود؛ هههای قههرآن سههبب میمغنیهه  بهها شههواهد تههاریخی معوقههد اسههت؛ کهه  رمههل بهه  آمههوزه
ماهههدگی و مشههکال  مسههلماهان از ز رقههبیههش گردهههد. امههروز هین امههت زمههان خههویمسههلماهان بجوههر 

ود. قههرآن بههرای زدودن مشههکال  اجومههاری و اوضهها  فاسههد شههگرداهههی و غ لههت از قههرآن هاشههی مههییرو
هههای قههرآن و ز بهه  تههازگی بهه  درسههوی آمههوزهیههجامعهه  سههودمند اسههت. برخههی از کشههورهای مومههدن ه

ش در یگویههد: چنههدی  ههاهههد. او بههرای هموههه  میبههردهسههودمندی آهجهها بههرای رفههع مشههکال  جامعهه   ههی
دگاه اسههالف دربههاره جههواز هههال  و حرمههت ربهها یههههها در کشههور آلمههان، بهه  درسههوی دکههی از کن ههراه ی

 ،٥3٥ا3همو: ،تأکید کردهد.
کنههد: اسههوناد می ی تبیههین مبحههل اصههال  اجومهها  بهه  ایههن سههخن امههاف رلههی مغنیهه  دربههاره
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هََََِّّّّل َِّ » لَجَ  َ  ََََّّّّل 
َ
ه   أ َِ لَِ َََََّّّّْو نََيََََّّّّ فََََِّّّّأَ  ََََِّّّّ  ُِْ ِإََل ى   ،: و هاداهههههان آهجهههها،11: خطبهههه  1132سیدرضههههی، ، ََ

اهههل »او، منرههور از  ،111 : 1331مکههارف، ،«خواهنههد.را اهههل تههدبیر می ،گرانکههاران و حیلهه خیاهت
ههها اسههت و بههرای مصههلحت رمههومی جامعهه  ارزشههی داهههد کهه  منکههر ارزشرا هههر کههافری می« ال جههل

 هه  اگههر هرکسههی کههاری  ،٥11ا1: 1331مغنیهه ، ،کند.سههت و تنجهها بهه  منههافع خههود توجهه  مههییقائههل ه
اف دهههد؛ کههار هیکههو اه ههاف داده اسههت و اگههر کههاری کهه  فسههادآور و گههران باشههد؛ اه ههیکهه  بهه  مصههلحت د

: 1312همههان، ،د. یههآش از سههود آن باشههد، شههرا بهه  شههمار مههییاهش بههیهها ز یههبههدون سههود باشههد و 
 ،231ا1

 فیم و سههنت شههر یکنههد؛ کهه  در قههرآن کههر بنههابراین مغنیهه  در شههر  خههود بهه  صههراحت بیههان می
شههان کهه  اهسههاهجا را بهه  تمههاف مصههالح هاشههناخو  هبههوی قوارههدی کلههی و احکههامی جزئههی وجههود دارد

هههای زهههدگی دگییههچیبههرای   ینادیههی بنیهههاکننههد و همههواره و در هههر زمههاهی، راه حههلرهنمههون می
خداوهههد سههبحان تمههاف آن چهه  مصههالح فههردی و اجومههاری  ،ن اسههاسیههدهنههد. بههر ااهسههاهی ارائهه  مههی

؛ همههان، 111-112ا 1: 1331مههان، ه،عهه  هجههاده اسههت. ین کنههد، در قههرآن بهه  ودیاهسههاهجا را تههأم
ت اجومههاری خههود را یاری کههرد و مسهه ولیههد در راه مصههالح رمههومی جامعهه  همیهه هه  با ،1ا1: 1312

و بههرای رسههیدن بهه  یههک اجومهها  صههالح هیههاز اسههت کهه  بهها قههواهین و  ،331ا1: 1331همان، ،رفتی هها
معهه  وضههع شههده احکههاف اجومههاری قههرآن آشههنا شههد؛ چههون احکههاف اسههالف براسههاس مصههلحت فههرد و جا

 ،11ا٥: 1121؛ همان، 1٥ا1: 1312همان، ،است. 
کنههد کهه  او بههرای بیههان اهمیههت توجهه  بهه  اصههال  اجومهها ، بههرای هموههه  فههرد بخیههل را هکههر می

جی بهه  مههردف ر و مصههلحت فههرد و جامعهه  را کنههار گااشههو  و بهه  سههنگدلی و بههییهههمکههاری در راه خ تههوجا
ورزد از گههران اهومههاف همههییگوههه  بهه  دردهههای دنیکنههد.  هه  کسههی کهه  بههدت مههییو مشکالتشههان هههدا

  ،21٥ا1312:1همان، ،برد. ای همیت بجرهیست و از اهساهیآهجا ه
عنههی یآورد؛ گر بهه  حسهها  مههییکههدیکننههده بهه  هههور کلههی، مغنیهه  اصههال  فههرد و اجومهها  را کامههل

 هه  مههراد از منههافع جامعهه ، منههافع  شههوهد.گر جههدا همههییکههدیرسههاهد و از گههری را بهه  کمههال مههییکههی، دی
 ،13ا3: 1121همان، ،تماف افراد آن است. 

 «فی ظالل نهج البالغه»مهم ترین مفاهیم اجتماعی در شرح -3
صههور  گرفههت؛ « شههر  فههی ظههالل هجهه  البالغهه »براسههاس  ژوهشههی کهه  در کههل جلههدهای 

اجومههاری بیشههور  مشههخ  شههد مغنیهه  بهها رویکههرد اجومههاری کهه  در ایههن شههر  دارد بهه  برخههی م ههاهیم
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هههای رلمههای دینههی و همچنههین سههومگران هههای رهبههر جامعهه ، ویژگیتوجهه  کههرده اسههت. او بهه  ویژگی
 معاصر و راهکارهای مبارزه با آهان اشاره کرده است.

 هکی  ههر جکم اویژگی -1-3

تههرین ویژگههی هههای رهبههری کهه  مغنیهه  بهه  آن اشههاره کههرده؛ در ایههن قسههمت بهه  برخههی از مجم
 شود.می رداخو  

 اعتمادسازی و همیاری با مردم:-1-1-3

شههود. ت اسههووار همههییههن زمامههداران و رریزهههدگی اجومههاری بههدون وجههود ارومههاد موقابههل بهه 
کننههد کهه  آهههان را در حههال تههالش بههرای نههان مههییمههردف هنگههامی بهه  زمامداراهشههان ارومههاد و اهم

: 1331مغنیههه ،،نند.یاد ببد و ثهههرو  رمهههومی جامعههه  و بجبهههود درآمهههدهای همههه  افهههر یهههش تولیافهههزا
ن صههور  یههشههود و در ااری و همبسههوگی حههاکم و مههردف اسههووار مههییههامههور جامعهه  بهها هم ،1٥1ا٥

گرداهههی از حقهههو  یکننههد. هرگوههه  رواسههت کهه  همگههان در فضههای دوسههوی و بهههرادری زهههدگی مههی
شهههود؛  ههه  ههههابودی آن منوجهههی مهههییو مهههردف بههه  فسهههاد و گمراههههی جامعههه  و در هو موقابهههل حهههاکم

هههای ها و جنبشمغنیهه  رهبههران جامعهه  را منشههأ اهدیشهه  بههر ایههن اسههاس، ،121ا1: 1331همههان،،
 ،123ا2: 1111مغنی ، ،. شودمیمشکال  جامع  حل  ی آهجال یداهد؛ ک  ب  وساجوماری می

 ورزی:محبت و عدالت-2-1-3

گههردد. ش مههییکنههد، محبههو  مههردف خههووه محبههت و رههدالت حکومههت مههییحههاکمی کهه  بهه  شهه 
شههود؛ چههرا ت و آرامههش در همهه  جهها حکم رمهها مههییههن صههور  همهه  امههور کشههور اسههووار شههده و امنیههدر ا

 ،331ا٥: 1331همان،،شمرهد. ک  هم  افراد مردف، خود را سرباز و محافظ زمامدارشان می

یت جامعه:مصلحت -3-1-3  طلبی اکثر

آهجهها را بهه  اهارههت ی کهه  بهه  سههود و ه ههع رمههومی مههردف اسههت یهههانهه یحههاکم حههق دارد در زم 
ن یهههحهههال انیههههای معقهههول مهههردف را اجابهههت کنهههد و دررهههد درخواسهههتیهههن بایم بهههور کنهههد و همچنههه

د بنهها بهه  مصههلحت همهه  افههراد یههد قههدر  و سههلط  او را هقههح کننههد. حههاکم بایههز هبایههههها هدرخواسههت
 :1331همههان، ،رد. یههت را در هرههر گیههد مصههلحت اک ر یههجامعهه  رمههل کنههد و اگههر هوواهههد، دسههت کههم با

د، بهه  دهبههال مصههلحت مههردف باشههند و سههومگری هههای جامعهه  را از بههین یهه هه  زمامههداران با ،1٥1ا٥
 ،121ا3همو: ،ببرهد. 
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روی کههردن از او واجههب و یههرد؛  یههبنههابراین هرگههاه رهبههری مخلهه ،  ههرچم حههق را بهه  دسههت گ
سههت در یزیههرا اگههر اهسههاهی هههادان و هاشا ،233ا3همههو: ،ن کههار شههوا  کههرد. یههد در ایههضههروری اسههت و با

ش منحصههر یشههان خههوین فرزهههدان و خویرد و سهها  قههدر  و حکومههت را در بههیههمرکههز رهبههری قههرار گ
  ،2٥3ا3همو: ،گرداهد؛ زیان بارترین ات ا  در جامع  صور  می  ایرد.

 ویژگی هکی علمکی  ینی  -2-3

یکههی دیگههر از م ههاهیم اجومههاری کهه  مغنیهه  در شههر  فههی ظههالل هجهه  البالغهه  بهه  آن اشههاره 
بحههل رلمههای دیههن اسههت. او بهها توبعههی کهه  در سههیره و سههخنان اهدیشههمندان دیههن اه ههاف داده بههر  کههرده؛

شناسههند و بههر اسههاس آن، عوش را مییایههن بههاور اسههت کهه  رلمههای دیههن کسههاهی هسههوند کهه  خههدا و شههر 
ز یههای که  چگوهه کننهد؛ به کننهد. آهجها بهرای کسهب داههش سهودمند بها تمهاف وجهود تهالش میرمهل مهی

ن راه، یههکننههد و در ال را بههر خههود همههوار مییسههازد. آهجهها رههه  تحصههرا بهه  خههود مشههغول همیگههری آهجهها ید
ن اسهاس یشهوهد.  ه  ههر کسهی بهر همهرسهند و رهالم میماهنهد و به  شهرافت رلهم میدار مییههها بشب

او  ،31٥ا1: 1312مغنیهه ، ،ابههد. یا و آخههر  دسههت مههییههد؛ بهه  سههعاد  و خوشههبخوی دهیههرفوههار هما
شهه  فراگرفههت و یك درس را بهها فجههم و اهدیههدهههد کهه  بایههد در هههر روز زی  یشههنجاد میبههرای رلههم آمههو

ن کههار ادامهه  داد تهها رههالمی تواهمنههد گشههت. او فههراوان درس گههرفون و خواهههدن و بسههون یههههها بههر اسههال
داهههد. چنههان چهه  امههاف ی در زمههان را رامههل خسههوگی و ههها خوگی فجههم مییجههوکوهها  بهه  بجاههه  صههرف 

دوار یههی امیههاری کهه  از آن بهه  سههووه آیابههد، از بسههیکههار اهههدکی کهه  ادامهه  » فرماینههد:می رلههی
یههها در جهههایی دیگهههر  ،111ا1: 1312؛ مغنیههه ؛ 213: حکمهههت1132سهههید رضهههی،،«تهههر اسهههت.کننهههده

ق، مطالعهه  و تحمههل تنگدسههوی یههداری،  شههوکار در  ههژوهش، تحقیههرلههم تنجهها بهها شههب ب»فرمایههد: می
یهها شههناخت تنجهها از راه اسههوعداد و موهبههت بهه  دسههت  ،11٥ا1: 1331مغنیهه ، ،« د.یههآبهه  دسههت مههی

سههت؛ بلکهه  مطالعهه  و ت ربهه  و یابی بهه  داهههش کههافی هیز بههرای دسههویههد و داشههون رمههر هههو هی هیههآهمههی
 ،211ا٥همو: ،آورد.ن است ک  شناخت و داهش را فراهم مییتمر 

 ربار  است از:هایی ک  مغنی  برای داهشمندان دین بیان کرده؛ ترین ویژگیاز مجم

 های دینی: عامل به آموخته-1-2-3

تههر کنههد و گرهه  بهها هههادان فرقههی هداشههو  و بلکهه  از او گمههراهرهالم واقعههی بهه  داهههش خههود رمههل مههی
ن و وجههدان خههود را رههها کههرده و در یههکننههد، رقههل، داسههت. آهههان کهه  بهه  داهههش و بههاور خههود رمههل همههی

 هه  داهشههمند واقعههی همههت  ،331ا1: 1312 ، مغنی،سههت.یی خواهنههد ز یههب و دورویهههمهه  رمههر بهها فر 
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ای ل یدهههد و ال ههاظ را وسههبههان بهه  منرههور برتههری بههر آهههان قههرار همییخههود را ح ههظ داهههش و جههدال بهها رق
گههاارد. چنههان چهه  امههاف سههت، مههییزی جههز رمههل سههودمنداه  هیههدن بهه  هههد ، کهه  چیبههرای رسهه

د بهه  یههزی را[ داهسههت بایهه]چکهه  ك دارهههد و کسههییههوهههدی هزدیرلههم و رمههل  »فرماینههد: می رلههی
ماههههد وگرهههه  کهههوچ خواههههد، اگهههر  اسهههخ داد، مهههیآن رمهههل کنهههد، چهههرا کههه  رلهههم، رمهههل را فهههرا مهههی

د یهههمچنههین رههالم واقعههی با ،211ا1: 1312؛ مغنیهه ، 3٥1: حکمههت1132سههید رضههی، ،«کنههد.مههی
اهههد: هفرمههود کهه  امههاف رلههیشههان را بدهههد؛ چنههانیاموزد و  اسههخ  رسشجایههگههران بیاز رلههم خههود بهه  د

اد دادن فرمههان یههاد گههرفون فرمههان دهههد، داهشههمندان را بهه  یههکهه  جههاهالن را بهه  ش از آنیخداوهههد  هه»
ن کهههه  یههههخالصهههه  ا ،111ا3: 1331؛ مغنیهههه ، 111: حکمههههت1132سههههید رضههههی،  ،«داده اسههههت.
اگرچهه  گههاهی  ،111ا1: 1312همان، ،کنههد.دهههد و رمههل مههیاد مههییههآمههوزد، قههی مههییداهشههمند حق

تههر و سههزاوارتر اسههت. بههرای هموههه  اگههر از سههو ین سههکو  از سههخن گ ههون، شایههزیههرا ا د سههکو  کنههد.یههبا
زد؛ یهه هها بارهیگههری سههوال شههده اسههت؛ رههالم بایههد خههود را داخههل مههاجرا هکنههد و از کن کههاوی بیکهه  د

 ،131ا٥: 1331همان، ،حوی اگر خود را هیز سزاوارتر و داهاتر ب   اسخ بداهد. 

 فروتنی در برابر مردمان:-2-2-3

منهها  یکنههد، تواضههع کههرده و از اشههوباه خههود بان مههییههاط بیههقههی هرههر خههود را بهها احویداهشههمند حق 
ن حومهها یهها»ری ماهنههد یزیههرا داهشههمند واقعههی از بهه  کههار بههردن تعههاب ،221ا1: 1312همان، ،اسههت؛

کنههد؛ جههز در مههواردی کهه  بهه  ز مههییهه ره« گههر حومهها هههاداهی و گمراهههی اسههتیهرههر د»و « حههق اسههت
  ،211ا3: 1331همان،،خو  باشد. یاهند قرآن دست آول قطعی میدل

 رسانی:مند برای خدمتدغدغه-3-2-3

کنههد و گههاهی رسههاهی بهه  مههردف اشههاره میمغنیهه  گههاهی بهه  هههور کلههی بهه  اهمیههت تعههاون و خدمت 
تههرین کارههها در مجم ازکنههد. او یکههی رسههاهی داهشههمندان دیههن را بیههان میی خدمتهیههز فقههط دغدغهه 

و  ،131ا2همهههو:،ابی خوشهههنودی خداوههههد ین راه بهههرای دسهههویو بجوهههر  ،133ا1331:1، مغنیههه ،دهیا
رخههههواهی بههههرای آهههههان یهمچنههههین سههههعادتمندی در آخههههر ، خههههدمت کههههردن بهههه  مههههردف و خ

و  ،312ا1312:1همهههان،،مغنیههه  یکهههی از مصهههادیق شهههکر هعمهههت الجی ،211ا1همهههو: ،.داههههدمی
چارگهههان یازمنهههدان و زدودن هگراههههی بیرا خهههدمت رسهههاهی بههه  ه ،221ا٥: 1331همهههان، ،خیهههر و هیکی

داهههد کهه  ت جامعهه  مههییههنههی و سههبب تقویای ددهیههگههران را رقیکههی و کمههك بهه  دیکنههد. او هبیههان می
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بایهههد  ،331ا1: 1331؛ همهههان، 311ا1312:1همهههان،،گهههردد. مهههیر آن بههه  مهههردف بریههه ههه  و خیهو
  دارد. اولههی هههوری کامههل شههدن بهه  شههمار مههی آیههد و ت ههاو« ازیههبههرآوردن ه»بهها « تعههاون»توجهه  کههرد کهه  

ك ه هههر بههه  یهههوی دو هرفههه  و از یحمههها« ازیهههبهههرآوردن ه» ههههد  از آن مصهههلحت همگهههان اسهههت، ولهههی
را کسههی کهه  در یههد، ز یههآکههو بهه  حسهها  مههییههها و اخههال  هلتین حههال از فضههیههگههر اسههت؛ بهها ایشههخ  د

کنهههد. اههههدوهش را برههههر  مهههی کوشهههد، دل فهههرد مقابهههل را آراف کهههرده وگهههری مهههییاز دیههه هههی رفهههع ه
  ،21٥ا1312:1همان،،

وِ! »مغنیههه  هیهههل حکمهههت  َََّّّْس  َعَََِّّّأ َِلَكَََّّّم  ِِ ْ َه َظََََِّّّّم إَغََّثَََّّّل  َِلََهََََِّّّّف و َا َِ ِ! َا
َن  ُه ََََّّّّرَِت َاَََّّّ ِه َََّّّأ َك ُِ»، 

هههاره یهههدگی بههه  فر یکههه  رسههه ،21: حکمهههت1132سهههید رضهههی،  اد درماههههده و آراف کهههردن دردمنهههد را ک ا
تههرین آهجهها ربارتنههد همایههد کهه  مجمهایی از فریادرسههی اشههاره میهموههه کنههد؛ بهه  گناهههان بههزرگ بیههان می

منههدی کهه  از دادن غههاا و مههاری کهه  تههوان  رداخههت هزینهه   زشههك و دارو را هههدارد، رائلهه یاز: کمههک بهه  ب
ای کهه  دهیههخههرج فرزهههدان خودهههاتوان اسههت، بههدهکاری کهه  از  رداخههت قههرض خههود رههاجز شههده، سههوم د

د غههاا،  وشهها  و دارو یههبههرای آوارگههان، کارخاههه  تول اهوههاف و سههر نیت دارا  اوری جههز خههدا هههدارد، سههاخیهه
ویسههههی و قنبههههری،  ؛ ر : بجرامیههههان،221ا1؛ همههههو: 231ا1312:1همههههان،،ازمنههههدان. یبههههرای ه

َََّّّلر َ َََّّّلر »در آیههه  « الهههاین یعلمهههون»او حوهههی مهههراد از  ،31-111: 1333 َِّ ي ا  ََ َََّّّ ُِ  ىير َََّّّ
َََََّّّّن َو ََأ ََاه   ََ َر

 ُِ َََّّّ
ََََّّّّ َر ََأ َل ََاه َََََّّّّن ِإَّنه ََََِِّّّّ! َءَََََّّّ   ار َ َََََّّّّ ََلر وا 

 
ْكه  أ ر تمهههامی یهههداههههد کههه  بهههرای خرا کسهههاهی می ،3زمهههرا ،«َُ

مغنیهه ، ،کننههد. دسههوی و بههدبخوی کههار مههییی مههردف از تجین و رهههایدگان زمههیههها و آزادی سههومداهسههان
داهههد کهه  مطیههع مغنیهه  در ت سههیر المبههین هیههز منرههور از رلمهها در آیهه  را کسههاهی می ،111ا1: 1121

  ،111 : 1123همان،  ،رساهند.خدا هسوند و ب  بندگان خدا و خاهواده شان خدمت می
 دوری از منفعت طلبی: ،د
ل یاههههال  و هوا رسهههت تشهههکمغنیههه  معوقهههد اسهههت؛ مبلغهههان معاصهههر گروههههی کنهههدفجم، بهههی 

او یکههی  ،31ا1312:1مغنیهه ، ،ار هههادر و اهههد  هسههوند. یق باشههند، بسههیههدسههو  کهه    دهنههد و آن مههی
ت ههف مسههلماهان را فقجههای دربههاری و رلمههای بههد معرفههی میاز رلا  ،31: 1121کسههار،،کندهههای تخلا

دسههت آوردن رههه  بههرای بهه یب و هیههاری از اهدیشههمندان دینههی در  ههی فر یو بههر ایههن بههاور اسههت کهه  بسهه
: 1331همههان، ،ت هسههوند. ین و اهسههاهیههراهههی و حوههی از دسههت دشههمنان دشههور، از هههر یثههرو  ب

کننههد و بهها   مههییههش تکیع احکههاف و شههناخت مسههائل بهه  هواهههای ه سههاهی خههویآهجهها در تشههر  ،213ا1
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خوهه  و بههر مبنههای یشههمارهد کهه  بهه  رههروة الوثقههای خداوهههد دسههت آون حههال خههود را جههزو کسههاهی مههییهها
مغنیههه  بهههرای ایهههن رالمهههان  ،2٥2ا2: 1331همان، ،کننهههد.نهههی قطعهههی رمهههل مهههییههههای دگهههزاره
 ههههایها و ت اوز زههههد کههه  بهههرای توجیههه  سرکشهههیههههای دربهههاری را م هههال میهلهههب، روحاهیمن عت

ای در زهیهههت را غر یشهههوهد؛ تههها گنهههاه و معصهههسهههوجا، بههه  خهههدمت گرفوههه  مییوهیاسهههوعمارگران و صج
نجهها ارمههال خداوهههد ید، بگوینههد ات شههویان آهجهها شههکایاهنههد و زمههاهی کهه  از سههوم و رصههسرشههت آدمههی بههد

بههراین اسههاس، ضههرور  دارد رههالم دینههی از  ،٥1ا1312:1همههان،،و از اراده مهها خههارج اسههت.  بههوده
ر خهههود بههه  سهههوی گهههور توجههه  کنهههد و از آن غافهههل هشهههود. یمن عهههت هلبهههی دوری ورزد و بههه  مسههه

تواهههد؛ شههبجا  را بهها منطههق رقههل و ت ربهه ، در ایههن صههور ، رههالم دینههی می ،321ا3: 1331همههان،،
م دههههد و بههه   هههاداش و بجشهههت اخهههروی ید و از رهههاا  و خشهههم خهههدا بهههیهههاز ههنجههها و قلبجههها بزدا

 ،1٥ا1312:1همان، ،بخشد. د یهو
یکههی از رویکردهههای جههدی اجومههاری رالمهه  مغنیهه  در شههر  فههی ظههالل توجهه  بهه  مبههارزه بهها 

خصههوص سههومگران معاصههر اسههت و بهه  ایههن منرههور وی افههزون بههر تعریههف سههومگر بهه  سههومگران بهه  
مصهههادیق آن در دوره معاصهههر اشهههاره کهههرده اسهههت و بههه  بیهههان راهکارههههای مبهههارزه و مقابلههه  بههها  آهجههها 

  ردازد.می

  اهکک هکی مهک ا  بک سرمگران اا  یدگک  ع ما مغنیا - 3-3

ن بههها برخهههورداری از آزادی ی. اسهههوعمار ههههویکهههی از سهههومگران معاصهههر، اسهههوعمارگران  هسهههوند
دهههد و اقوصههاد آن کشههورها را بهه  سههمت رمههل، حکههوموی مههزدور را در کشههورهای مسههوعمره قههرار می

مغنیهههه ، ،رود.رون مههههییههههکنههههد و خههههود از آن کشههههور بح ههههظ منههههافع اسههههوعمارگران ای ههههاد می
ی مههدرن و سیاسههی البوهه  بایههد در هرههر داشههت کهه  اسههوعمار بهه  ایههن معنهها م جههوم ،131ا٥: 1331
ر ََِّْهََََّّّّ»یبهههر اسهههاس آیههه حهههال آهکههه  در قهههرآن کهههریم  ؛اسهههت َ َم   َر ََ َََّّّ َر ِض َوَ َرر ََََّّّأ ََلر ُِ  ر 

ب 
َ
نرَشَََُّّّ
َ
َََََّّّّ أ   » 

 .دارد ایسوودهو  تکلم  اسوعمار م جوف م ب ،11،هودا
ن گناهههان و حوههی ماهنههد ک ههر بهه  یتههر از بههزرگدرهرههر گرفههت کهه  سههوم کههردن  دیههاسههاس با نیههبههر ا

ََََِّّّّر »د: فرمایهههچههه  خداوههههد موعهههال میچنانخداوههههد اسهههت.  ِه ر َج َََّّّمت  َطشر ََ ر  َََّّّمت  َطشر ََ َ َو ََو ِإرَ  ََّ َ ه  ُ َأ* َََََََّّّّّه
ِط 
َ
َََِّّّن ْأ کنیههد همچههون جبههاران کی ههر : و هنگههامی کهه  کسههی را م ههازا  می،131-131شههعراءا ، َ 

ه مغنیههه  در ت سهههیر خهههود اشهههار « دهیههد!  ههه  تقهههوای الجهههی  یشههه  کنیهههد و مهههرا اهارهههت هماییهههد!می
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هها هبودههد و تنجها افهروزان جنه ههای ججنمهی و آتهشکند؛ ک  ایهن آیه  زمهاهی ههازل شهده که  سهال می
ر اه ههاف یهها تیههزه و یهها هیههر، یل  شمشههین حههدا خههود بهه  وسههیل  دسههت و در بهها تر یسههوم کههردن بهه  وسهه

ن یکنههد و آهههان را بهه  بههدتر ف مههییههها توصههن صهه تیشههد؛ سههومگران بههر هاتواهههان را بهها بههدتر مههی
 ،٥13ا٥: 1121مغنی ، ،دهد.ها هشدار میم ازا 

ن منههافع یکهها اسههت کهه  بهه  منرههور تههأمییکههی از سههومگران معاصههر، اسههوعمار آمر  از هرههر مغنیهه 
 ههاد ین این فلسههطیدر سههرزم 1313گههاه هرههامی در سههال یك  ایههاههه  و قههدر  سیاسههی، یخههود در خاورم

سهههومگران  ،11ا1121:1؛ همهههو، 221ا1: 1331همان، ،ل گهههاارد.یکهههرد و ههههاف آن را دولهههت اسهههرائ
ن یکننههد. یکههی از مههؤثرتر معاصههر بههرای رسههیدن بهه  اهههدا  خههود از ابزارهههای مخول ههی اسههو اده می

غهها  و موقارههد کههردن افکههار رمههومی از ایههن روش یای اسههت کهه  بهها تبلهههای آهجهها جنهه  رسههاه وهیشهه
شهههبرد اههههدا  بههه  حسههها  ی  ار مهههؤثر دریههههای بسهههوهیر رواههههی از شهههیکننهههد؛ زیهههرا تهههأثاسهههو اده می

بهههراین اسهههاس، اسهههوعمار مراکهههز مطالعهههاتی فراواههههی بهههرای بررسهههی  ،312ا1: 1331همان، ،آیهههد.می
کنههد؛ تهها اهههدازی میراث، احههزا  و اقوصههاد و غیههره راهیههن، رههادا ، میههگههر ماهنههد دیت ملوجههای دیوضههع

آهجهها بهه  فههروش درآورهههد و  یبازارهههای آهجهها ثروتجایشههان را غههار  کننههد و کا هههای خههود را در بهه  وسههیل 
وهههها و یهههها، رادن روزهامههه یبنهههابرا ،213ا1همهههو: ،در مواقهههع ضهههروری بههه  جنههه  رواههههی باردازههههد. 

کننهههد تههها اراده مهههردف را بههه  ه هههع خهههود و ق جنههه  رواههههی تهههالش مهههییهههمهههزدوران اسهههوعمار، از هر 
د کننههد؛ یهه ههاد تردیا[ سههوییوهی  دشههمن صجیههسههت بشههکنند و در تههوان آهههان بههر مقاومههت ]رلیوهیصج

 ،211ا2همو: ،دن آهجاست.یشغال کشورها و ب  بردگی کشآها رکن اصلی شغال دلآچراک  
اسههت را یدهههد سد و بهه  آهجهها امکههان مههییگشههااسههوعمار راه ه ههوه ثروتمنههدان را بههر دولومههردان مههی

: 1312 همان،،شههوهد.مسوضههع ان قربههاهی مههی انیههن میههرهههد. در ایار مصههالح خههود بهه  کههار گیههدر اخو
د، خهههدما ، ارتباهههها  و حوهههی یهههاسهههوعمارکنندگان بهههرای همههه  شههه ون زههههدگی از جملههه  تول ،2٥2ا1

ن خههود یاسههی دروغههیغهها  سیکننههد. بهها تر از همهه ، تبلریزی میهههای درون شههکم مههادران برهامهه بچهه 
 دهنهد و حوهی هوی ه  موفقیهت ههای رلمهی خهود را بها احوکهار و به  قصهدرا با ههر  و بررسهی اه هاف مهی

  ،31ا1: 1331همان، ،کنند. گران  نجان مییشور از دیسود ب
د از یههاز دیههدگاه رالمهه  مغنیهه  مسههلماهان بههرای مبههارزه بهها سههومگران معاصههر بهه  ویههژه اسههوعمار با

 های مخول ی بجره جویند؛ ک  ب  هور اخوصار ب  چند مورد اشاره می شود:روش

 پایبندی به اصول اسالمی:  -1-3-3
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َََّّمَِر » یجملهه  مغنیهه  هیههل  َعََِّّأ َاِفه
 
ََّّمُت : صههبح سههعاد  شههما در  رتههو شههعا  وجههود مهها و ِِبَََّّّ أفَجَ

بهه  کمههك بهها مهها بههود کهه  از ظلمههت هههاداهی و گمنههامی بهه   ،13 : 1331مکههارف، ،درخشههیدن گرفت.
 شههودمحسههو  می 1کهه  فههرازی از خطبهه  « د.یسههمت هههور داهههش و مقههاف و منزلوههی رههالی خههارج شههد

زهههد و آن را فراهگرفوهه  و از آن محافرههت هکههرده باشههند، یاویبهه  وحههی هکنههد کهه  اگههر اهسههاهجا بیههان می
ل یا تبههدیههن مههردف دهیتههر تههوججی بهه  وحههی، مسههلماهان را بهه   سههتهههاف و هشههاهی هخواهنههد داشههت و بی

خواهههد کههرد کهه  در برابههر دشههمن هرچنههد خههوار و زبههون باشههد ماهنههد اسههرائیل تهها  هخواهنههد آورد. او در 
ل اسههت. امههاف رلههی ییافون اسههرایههاکنههون افوههاده و شههاهد آن، قههدر  ن ات هها  هههمیههگویههد؛ اادامهه  می
 َغَََّّّ و إنه ِِف »د: یهههفرمان بهههاره مهههییهههدر ا    ََ َّه  َطَََََّّّّع َ َََََُّّّّعط 

َََُِّّّم   ِ ِعصََََّّّ ً  َِلَ َََََّّّطَِّن َ ه ًَََّّّ  َو ََ َ  ُِ َّه
ََ  ُ  

و اَ 
 
أه أ  َ ََ ِ ََ ِ َاََََّّّّ َََََّّّّّ. و َ ه ََ َمٍه ِِبَ فََََّّّّ  ُ ََََََََََّّّّّّّّْل   َ أه َ ه  َعََََّّّّْ     ََ ه ََل ْق 

 
ُ  ِإَاََََّّّّ َََطََّن َِْلََََََِّّّّمَ ْث ََََّّّّ  َ ًَ َىََََّّّّ]ه ْ ْق  ََََّّّّد ََ

َ
    أ

 َِ ُِرَ  َََلَََُّّّم  ِإََل َغَََََََّّّّّّ
: و هماهههها حکومهههت الجهههی حهههافظ امهههور  ،113: خطبههه  1132سهههید رضهههی،  

د، بهه  دسههت امههاف یا کراهوههی داشههو  باشههیههد یههآن کهه  ه هها  ورز ن زمههاف امههور خههود را بههییشماسههت؛ بنههابرا
د، خههدا، یروی از حکومههت و امههاف، اخههالص هداشههو  باشههیههگند! اگههر در  د. بهه  خههدا سههو یخههود بسههاار 

گههران قههرار ید و در دسههت دیههدولههت اسههالف را از شههما خواهههد گرفههت و هرگههز بهه  شههما بههاز هخواهههد گرداه
مغنیهه  در جههایی دیگههر رلههت  یبنههدی بهه  اصههول اسههالمی را ایههن  ،2٥2ا1331:1همههان، ،«خواهههدداد.

ز مبههارزه بهها اسههوعمارگران و اسههو مارگران، حقههی اسههت یههجن و هین و مههکنههد؛ دفهها  از جههاگوههه  بیههان می
 هه  مسههلماهان بایههد   ،11ا1121:1همان، ،شههمارهد.ن، آن را مقههدس مههییههها و قههواهنیههیکهه  تمههاف آ

د و راه هههای شکسههت و یههار رقایههشههند و معیندیهههای دینههی  ایبنههد باشههند و در معههاهی قههرآن ببهه  ارزش
  ،111ا1121:2همان، ،رهد. یروزی را از قرآن یاد بگی 

 بصیرت افزایی: -2-3-3

ای دارد. بصههیر  در لغههت بهه  معنههای رقیههده مغنیهه  بهه  بصههیر  افزایههی مسههلماهان توجهه  ویههژه 
بهه   و بهه  فرمههایش مههو  رلههی ،1٥ا1: 1111ابن منرههور، ،قلبههی، شههناخت، یقههین و زیرکههی اسههت.

ههها بجههره گیههرد آهگههاه راه روشههنی ، از ربر کسههی بصههیر گوینههد کهه  بشههنود و بیندیشههد، هگههاه کنههد و ببینههد
ََََّّّم َو َنَظََََّّّم » :هههها بههه  دور ماههههدرا بایمایهههد کههه  در آن از افوهههادن در  رتگاه َِ ه ََ ََََّّّع و ََّ َََّّّأ ََسِ َُ   َِ ََّاِصَََّّّ

ََّ َّنه
فرمایههد: دربههاره اهمیههت بصههیر  افزایههی حضههر  می ،1٥3: خطبهه  1132سههید رضههی، ،...«ََََََّّصَََّّم 
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 ََََََّّّّّن  »
َ
َصََََِّّّّم أ َِ ََ َََّقََََّّّّد  َا ََََّّّّأ َِّقََََّّّّدَِن َاِصََََّّّّ تر از دسههههت دادن بیههههنش : از دسههههت دادن بینههههایی آسههههانُِ

 ،131ا1تا: آمدی، بی،«است.
کنههد مغنیهه  در شههر  خههود بهه  اهمیههت بصههیر  افزایههی کن ههراه  کشههورهای اسههالمی اشههاره می

های سههودمندی بههرای مسههلماهان در  ههی هههدارد! در ههها، هوی هه برگههزاری ایههن کن راه  بهها وجههودکهه  
ت و اداره امههور یهه هه  رملههی را دارهههد کهه  امنین هویههکهه  همهه  مسههلماهان از کن ههراه  اهورههار اصههورتی 

ل و ییان مسهههلمان باشهههد و هههه  در دسهههت اسهههرایار حکوموجههها و ارتشهههیهههکشهههورهای اسهههالمی در اخو
های تبلیغههاتی گههاهی مغنیهه  توجهه  بهه  خطههر رسههاه  ،231ا 1: 1331همههان، ،رد. یههسههم قههرار گیوهیصج

  در سراسههر ججههان بههرای تبلیغههاتش در یهشههر  331ل یاسههرائ»کنههد: گوشههزد می صجیوهیسههت را چنههین
اری از یهههها بهههر بسهههسهههتیوهیآن، صجبهههرار دارد، تههها خبرههههای درو  منوشهههر کنهههد. افهههزون یهههاخو

: 1121همههان، ،«ههها و ... سههلط  دارهههد. یههو و ارالمیههون، رادیههز یغههاتی همچههون تلویهههای تبلدسههوگاه
  ،211-211ا 1

 مقاومت:وحدت و -3-3-3

کنههد و مغنیهه ، راهکههار دیگههر مبههارزه بهها سههومگران معاصههر را وحههد  و بسههی  همگههاهی بیههان می 
و بهه  مسههلماهان توصههی  بهه   ،221ا1همههو: ،داهههد. آن را اخوصههاص بهه  ایههران و رههر  بهه  تنجههایی همی

م مقاومههت مسههلماهان رلیهه  او، هسههبت بهه  ایههن کهه  م جههز بهه  یکنههد. چههون دشههمن از تصههممقاومههت می
م و اراده مقاومههت، ه عههی یبههدون تصههم را سههال یههترسههد؛ ز شههور مههییههها شههوهد؛ بن سههال یتههر ندهکشهه

کننههد، اخههالص ی تنجهها از آن کسههاهی اسههت کهه  مقاومههت مههییروزی هجههایهه هه    ،211ا2همههو: ،هههدارد. 
  ،213ا2همو: ،کنند. ش  مییدارهد و تقوا  

 جهاد:-4-3-3

همههو: ،تواهههد زهههدگی کنههد. جههز از راه مبههارزه همههی ژه اهسههان شههرقی،یههوسههوم، بهه یاهسههان در قههرن ب 
کنهههد و آزادی و خ و سهههرزمین خهههویش را تبهههاه میین و تهههار یهههبههها کنهههار گااشهههون ججهههاد، د ،31ا2

هایی اه ههاف دهنههد  هه  اگههر فههداکاری ،231ا 1: 1312همههان،،کنههد. منشههی خههود را دفههن میبههزرگ
اهههدازی جن، و در آخههر ،  هه ین و مههیهها موجههب رههزا  و سههربلندی دیههشههود، بلکهه  در دههرگههز تبههاه همی

کهه  ت نهه  در دسههت بههراین اسههاس، اهسههاهی ،131ا 1: 1331همههان،،شههگاه خههدا خواهههد بود.یدر  
کنههد و در ایههن حههال بهه  شههجاد  برسههد، بجوههر از آن اسههت کهه  جن و شههرافت خههود دفهها  مههییدارد و از مهه
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  ،23-21ا 1همو: ،با زبوهی و خواری زهدگی کند. 
کههار سههومگران معاصههر را بهه  صههور  اسههو جاف تههوبیخی ایههن گوههه  بیههان مغنیهه  هجایههت قههبح 

ههها و سههت و کشههوارها و هوههك حرمههتیز در دوران معاصههر مههی رمؤمنههانیکنههد: حههال اگههر اممی
گ ههت و کههرد، چهه  مههیا را مشههاهده مههییههههها و آوارگههی زهههان و کودکههان در شههر  و غههر  دهراهههی خاههه یو

سههت، بهههرای یز در زمهههان معاصههر مهههی رمؤمنههانیامداد ! اگههر چهه  واکنشههی از خهههود هشههان مهههی
ت و یههشههرفت، و امنیهههای اسههوعمارگر در کشههورهای خواهههان رمههران و  ا  حکومههتیههف جنایتوصهه

هههای تیههاهی جنایههکههرد ! و چگوههه  و بهها چهه  بهایی اسههو اده مههیههها و جملهه زهههدگی آسههوده، از چهه  واژه
راههههی و سهههوزاهدن ین و ویلهههت فلسهههطد میههههههها و کشهههوار و تبعسهههتیوهیروز و امهههروز و فهههردای صجیهههد

 ،33-32ا1همو:،کرد ! شان را محکوف مییهاخاه 
بنههابراین از هرههر مغنیهه  در هجایههت، رههدالت خداوهههد، اسههوعمار را سههرکو  و خههوار مههی سههازد. 

ل هههو هی و تلههخ اسههت. ولههی هرچنههد زمههان بهه  یاگرچهه  جنهه  بهها اسههرائ از منرههر او، ،233ا 1همههو: ،
خ گاشههو  و حههال، از دوران یروان حههقا خواهههد بههود و تههار یههی از آن  یروزی هجههایههده شههود،  یدرازا کشهه

دهههد. قههت گههواهی مههیین حقیههنی، بهه  اثبهها  ایولههر و موسههولیفررههون و هامههان گرفوهه ، تهها دوران ه
ن یز از بههیههل هیرفونههی اسههت، اسههرائنیجهها کهه  اسههوعمار، بهها خره از بههاز آن ،133ا 1: 1331همههان،،

  ،311ا 2: 1121همان،،خواهد رفت. 
 

 نتیجه
براسههاس تحلیههل و ارزیههابی رویکههرد اجومههاری مغنیهه  در شههر  هجهه  البالغهه ، مباحههل هیههل 

 مشخ  شد:
مغنیهه  اگههر چهه  در شههر  خههود بهه  صههراحت بحههل اصههالت فطههری بههودن اجومهها  را بههرای  -1

کنههد کهه  ررایههت حقههو  الجههی، بهه  کنههد؛ امهها از هریههق فحههوای کالمههش بیههان میاهسههان بیههان همی
مشههور  مههردف بهها همههدیگر هیههاز دارد و اهسههان  یوسههو  بههرای رفههع هیازهههای خههود بهه  اجومهها  هیههاز  زهههدگی

 دارد.
مغنیهه  در آثههار خههود، افههزون بههر اصههالت حیهها  فههردی، بهه  تقههدف حیهها  اجومههاری اشههاره  -2

ف اصههالت حیهها  جامعهه  میمی  ههردازد و مصههلحت جامعهه  و کشههور را کنههد. گههاهی او صههراحوا بهه  تقههدا
 داهد.ك فرد مییتر از زهدگی بزرگتر و مجم
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هههای مغنیهه  در بحههل تههأثیر موقابههل رفوههار فههرد بههر رفوههار اجومهها  معوقههد اسههت؛ همکههاری -3
کهه  اهسههان را فرزهههد  شههود. او براسههاس کههالف امههاف رلههیهههای اجومههاری میتیههفههردی بارههل حما

داهههد. ثر میار مههؤیت اهسههان بسههیری شخصههیههگداهههد؛ جامعهه  را در شههکلش مییط جامعهه  خههویشههرا
 امبران است.یر اوضا  و اصال  اساسی جامع ، هد  بزرگ  ییرو، تغنیازا

گر هسههوند و یکههدیکننههده براسههاس مبههاهی اجومههاری مغنیهه ، مصههلحت فههرد و جامعهه  کامههل -1
د در راه مصههالح رمههومی جامعهه  یههها بامههراد از منههافع جامعهه ، منههافع تمههاف افههراد آن اسههت.  هه  اهسههان

 رد.یت اجوماری خود را بااید و هر یک مس ولاری کننیباهم هم
تهههرین م هههاهیم اجومهههاری کههه  در شهههر  فهههی ظهههالل هجههه  البالغههه  آمهههده؛ بحهههل از مجم -٥

هههای رهبههر اسههت کهه  حههاکم جامعهه  بایههد بهه  ارومادسههازی و همیههاری بهها مههردف و محبههت و ویژگی
 هلبی اک ر جامع  باردازد.ورزی و همچنین مصلحتردالت

های دینههی، فروتنههی در برابههر ای رههالم دینههی بایههد بهه  رامههل بهه  آموخوهه هههدر بحههل ویژگی-1
 هلبی اشاره همود.رساهی و همچنین دوری از من عتمردف، دغدغ  خدمت

تهههوان بههه  بحهههل تهههرین م هههاهیم اجومهههاری در شهههر  فهههی ظهههالل هجههه  البالغههه  میاز مجم -1
بهه  هههور خههاص، بهه  بحههل  سههومگران معاصههر و راهکارهههای مبههارزه بهها آهههان اشههاره کههرد کهه  مغنیهه 

اسههوعمار و صجیوهیسههم  رداخوهه  اسههت. او معوقههد اسههت کهه  یکههی از مههؤثرترین ابههزار اسههوعمار، جنهه  
افزایی ای اسههت و بههرای مبههارزه بهها آهجهها بایههد مسههلماهان بهه  اصههول اسههالمی  ایبنههد باشههند، بصههیر رسههاه 

 کنند، وحد  و مقاومت داشو  باشند و همچنین ججاد را کنار هگاارهد.
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