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توطئة
نظــر اإلمــام عــي (عليــه الســام) بدقــة وعمــق وشــمول لإلنســان  ،ودرس مجيــع

أبعــاد حياتــه وعالقتــه مــع خالقــه  ،ونفســه  ،وجمتمعــه  ،وحكومتــه وغــر ذلــك ،

فوضــع لــه نظام ـ ًا خاص ـ ًا هلــذه احلقــوق والواجبــات  ،وجعلــه مســؤوالً عــن رعايتهــا
وصيانتهــا ؛ ل ُينشــئ جمتمع ـ ًا إســامي ًا تســوده العدالــة االجتامعيــة  ،والعالقــات الوثيقــة

بــن أبنائــه القائمــة عــى أســاس الثقــة والتعــاون واملحبــة  ،وغــر ذلــك ممــا يســهم يف

تنظيــم العالقــات اإلنســانية بــن أفــراد املجتمــع  ،وكان لإلمــام عــي (عليــه الســام)

الــدور الكبــر يف وضــع املناهــج الرتبويــة احليــة لتنظيــم ســلوك اإلنســان  ،فض ـ ً
ا عــن
تطويــر حياتــه وبنــاء حضارتــه عــى ُأســس رصينــة تضمــن لــه االســتقرار النفــي مــن
خــال بيــان معنــى االســام احلقيقــي للنــاس ،وإنــه ديــن األخــاق والصفــح واحللــم،
وديــن التســامح الــذي يظهــر اإلنســان فيــه مــدى حبــه لآلخريــن وســعيه لالرتبــاط

معهــم بروابــط إنســانية قائمــة عــى أســس اخلــر واملحبــة  ،ودعــا أيضـ ًا إىل نبــذ التعاليــم
اجلاهليــة وااللتــزام بالتعاليــم االســامية التــي أنقــذت اإلنســان مــن اجلهــل والظلــم
والضــال  ،و يبــدو مــا ذكرنــاه آنف ـ ًا واضح ـ ًا جلي ـ ًا يف ثنايــا اخلطــاب العلــوي  ،ســواء

كان خطب ـ ًا أو رســائل هتــدف إىل بــث روح اإلخــاء واملحبــة بــن املســلمني فض ـ ً
ا عــن
حرصــه عــى وحــدة الصــف والكلمــة .
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املطلب األول
القيم األخالقية وأبعادها يف أنسنة اخلطاب العلوي

أســس اإلمــام عــي (عليــه الســام) دعائــم العالقــة الســليمة التــي ينبغــي أن تقــوم

بــن اإلنســان وخالقــه  ،كالتســليم املطلــق إلرادتــه تعــاىل شــأنه  ،والعبوديــة اخلالصــة لــه
ا عــن طاعتــه والتوجــه إليــه وحــده دون غــره  ،فض ـ ً
واخلشــية واخلــوف منــه  ،فض ـ ً
ا

عــن عالقــة األفــراد فيــا بينهــم  ،مــن خــال عنايتــه (عليــه الســام) برتبيــة املجتمــع
اإلســامي اإلنســاين  ،حيــث جــاءت حماوالتــه ملعاجلــة االنحــراف األخالقــي يف املجتمع

فضـ ً
ا عنــه يف اإلنســان نفســه  ،مــن خــال التعــرف عــى جــذوره العميقــة أوالً  ،حيــث

عــزا الســبب الرئيــس يف انحــراف املجتمــع إىل حــب الدنيــا والتعلــق بحباهلــا الوامهــة

ـب الدنيــا رأس كل خطيئــة))  ،إذ يرتتــب
كــا ورد يف احلديــث النبــوي الرشيــف ((حـ ُ
عــى هــذا احلــب فقــدان بصــرة اإلنســان  ،فضـ ً
ا عــن تعطيــل العقــل وإعــال الشــهوات
واهلــوى التــي تصبــوا إليهــا النفــس اخلــارسة .

(((

يشــخص اإلمــام (عليــه الســام) جمموعــة مــن العقاقــر اإلنســانية ملعاجلــة

االنحــراف اإلنســاين يف املجتمــع منهــا:

أو ًال -:التقوى
ورد يف إحــدى خطــب اإلمــام (عليــه الســام) التــي تضمنــت وصفــه الدقيــق

للمتقــن موضحــ ًا الــر الكامــن وراء وصوهلــم إىل هــذه املرتبــة مــن الكــال املتمثــل
بالتقــوى بقولــه (( فاملتقــون فيهــا هــم أهــل الفضائــل  ،منطِ ُقهــم الصــواب  ،وملبســهم
عــا حــرم اهلل عليهــم  ،ووقفــوا
االقتصــاد  ،ومشــ ُيهم التواضــع  ،غضــوا أبصارهــم َ

ــت يف
ــت أنفســهم منهــم يف البــاء كالتــي نُز َل ْ
أســاعهم عــى العلــم النافــع ُهلــم  ،نُز َل ْ
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ِ
ـب هلــم  ،مل تســتقر أرواحهــم يف أجســادهم طرفـ َة عــن،
الرخــاء  ،ولــوال األجــل الــذي كُتـ َ

ـم اخلالـ ُـق يف أنفســهم َ ،ف َص ُغـ َـر مــا دو َن ـ ُه
شــوق ًا إىل الثــواب  ،وخوف ـ ًا مــن العقــاب  ،ع ُظـ َ
يف أع ُين ِ ِهــم))(((  ،يصــف اإلمــام املتقــن فيقــول « :فاملتقــون فيهــا هــم أهــل الفضائــل «
أي إن املتقــن يف الدنيــا هــم أصحــاب الفضائــل بــل أهلهــا أي أصــل الفضائــل  ،فهــي
تنبــع منهــم  ،ثــم يــوايل اإلمــام (عليــه الســام) وصفهــم فيقــول  »:منطِ ُقهــم الصــواب ،
وملبســهم االقتصــاد  ،ومشـ ُيهم التواضــع « فــا يقولــون بألســنتهم إال الصــواب واحلــق

والصــدق  ،أمــا ملبســهم فهــو البســاطة والتواضــع فضـ ً
ا عــن عــدم التكلــف للملبــس ،
فهــم مل يشــغلوا أنفســهم بأمـ ٍـر غــر ذا أمهيــة عندهــم  ،أما مشـ ُيهم فينــاز بالتواضــع وعدم
ِ
ـن تواضــع هلل رفعــه اهلل «
الكـ َـر واخلُيــاء  ،فهــم بذلــك مصــداق للحديــث الرشيــف « َمـ ْ
تواضعــوا هلل فرفــع شــأهنم فضـ ً
ا عــن مراتبهــم  ،واســتغرق اإلمــام يف وصفهــم فأضــاف

« غضــوا أبصارهــم عــا حــرم اهلل عليهــم  ،ووقفــوا أســاعهم عــى العلــم النافــع هلــم «
انتهــج املتقــون خط ـ ًا مســتقي ًام ألن ُف ِســهم فأشــاحوا بأبصارهــم عــا حرمــه اهلل  ،وصمــوا

أســاعهم عــن غــر العلــم النافــع يف رضــا اهلل تعــاىل  ،فالتقــوى تعنــي االلتــزام بأوامــر

اهلل تعــاىل ونواهيــه وهــي يف ( عــرف الــرع والقــرآن عبــارة عــا يتقــى بــه مــن النــار )

(((

 ،إن للتقــوى مضمــون قــرآين حمــض جــاء بــه االســام فكــر ًا جمســد ًا بســلوك عمــي ؛

ألهنــا تعنــي امتــزاج النظريــة بالتطبيــق((( فكانــوا مصداقـ ًا فعليـ ًا للتقــوى  ،كذلــك تابــع
ـت يف
ـت أنفســهم منهــم يف البــاء كالتــي نُز َلـ ْ
أمــر املؤمنــن وصفــه للمتقــن فقــال  « :نُز َلـ ْ
ِ
ـب هلــم  ،مل تســتقر أرواحهــم يف أجســادهم طرفـ َة عــن
الرخــاء  ،ولــوال األجــل الــذي كُتـ َ
 ،شــوق ًا إىل الثــواب  ،وخوفـ ًا مــن العقــاب « يتبــن مــن هــذا الوصــف حــال املتقــن الذين
ال يأهبــون بالبــاء النــازل أو الــذي ينــزل تباعـ ًا يف ســاحتهم  ،فقــد وطنــوا أنفســهم عــى
التســليم املطلــق ملشــيئة اخلالــق فــا يستشــعرون األمل الظاهــري بــل عــى العكــس مــن

ذلــك فأهنــم يتذوقــون حــاوة اإليــان مــن خــال مــرارة البــاء ؛ ألنــه يقرهبــم هلل ُزلفــى
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 ،فض ـ ً
ا عــن الرغبــة الكــرى ملالقــاة العــي القديــر ؛ تشــوق ًا للفــوز بثوابــه وخوف ـ ًا مــن

ـم اخلالــق يف أنفســهم ،
عقابــه إن طالــت هبــم اآلجــال  ،أمــا قولــه (عليــه الســام) « َع ُظـ َ
فص ُغـ َـر مــا دونــه يف أعينهــم « أي صــاروا ال يعظمــون شــيئ ًا ســوى اهلل ســبحانه وتعــاىل
َ

وهــذا مصــداق لقــول أمــر املؤمنــن « إنــا عبدتــك ألنــك أهــ ً
ا للعبــادة « فتصاغــر

كل مــا هــو دون مرتبــة اإللــه تعــاىل شــأنه يف أعينهــم  ،كذلــك مــا ورد يف وصيــة اإلمــام
عــي (عليــه الســام) للحســنني عليهــا الســام حيــث قــال ُ (( -:أوصيكــا بتقــوى
ٍ
شــيئ منهــا زوي عنكــا  ،وقــوال
اهلل  ،وأال تبغيــا الدنيــا وأن بغتكــا  ،وال تأســفا عــى
باحلــق  ،واعمــا لألجــر  ،وكونــا للظــامل خص ـ ًا  ،وللمظلــوم عون ـ ًا ُ ،أوصيكــا ومجيــع

ـن بلغــه كتــايب بتقــوى اهلل  ،ونظــم أمركــم  ،وصــاح ذات بينكــم  ،فــإين
ومـ ْ
ولــدي وأهــي َ
ســمعت جدكــا يقــول ( صــاح ذات البــن أفضــل مــن عامــة الصــاة والصيــام )  ،اهلل
اهلل يف األيتــام فــا تُغ ُبــوا أفواههــم  ،وال يضيعــوا بحرضتكــم))((( يــويص اإلمــام ولديــه

بوصايــا خاصــة وأخــرى عامــة وثالثــة مشــركة  ،فاخلاصــة منهــا هــي أال تبغيــا الدنيــا وأن
بغتكــا  ،أي ال ُ ْت ِهــدا أنفســكام بطلــب الدنيــا حتــى وإن طلبتكــا ؛ ألن طالــب الدنيــا ال
يلقــى إال العنــاء والتعــب  ،حتــى وإن تــذرع بــرورة الكســب فهــذا الكســب س ـ ُيرتك

ـر لــك مــن األوىل ولســوف يعطيــك ربــك فــرىض
ورائــه كــا قــال تعــاىل (( ولآلخــرة خـ ٌ
ِ
ـع عنكــا لعــل فيــه خـ ٌـر لكــا
))(((  ،كذلــك عــدم الضجــر والتأســف عــى مــا تأخــر أو ُمنـ َ
لقولــه « وال تأســفا عــى يشء زوي عنكــا «  ،وقــول احلــق يف أصعــب األحــوال « وقــوال
باحلــق « ،وأن تبغيــا مــن عملكــا األجــر مــن اخلالــق ال مــن املخلــوق « واعمــا لألجــر «

 ،وأن تكونــا خصــاء للظــامل وللمظلــوم عونـ ًا وابغيــا يف ذلــك القربــة هلل تعــاىل « وكونــا

للظــامل خصـ ًا وللمظلــوم عونـ ًا «  ،أمــا الوصايــا العامــة « ونظــم أمركــم « أي أن تعمــدوا
إىل تنظيــم أموركــم بالشــكل الــذي يضمــن ســر العمــل بالوجــه األمثــل  ،كذلــك ذكــر

اإلمــام (عليــه الســام) « صــاح ذات بينكــم « أي ال ترتكــوا أمر ًا فاســد ًا بينكــم واعمدوا
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إىل إصالحــه فإنــه أنفــع للمجتمــع فضـ ً
ا عــن أفــراده وكــا يصــف النبــي صــى اهلل عليــه

وآلــه وســلم ( صــاح ذات البــن أفضــل مــن عامــة الصــاة والصيــام ) مــع مــا للصــاة
والصيــام مــن األجــر والفضــل عنــد اهلل  ،أفــاض اإلمــام ( عليــه الســام) يف وصايــاه

العامــة فذكــر األيتــام وأعطاهــم مســاحة يف املجتمــع حيــث شــدد عــى رعايتهــم يف كافــة
املجــاالت الرتبويــة واالجتامعيــة فضـ ً
ا عــن االقتصاديــة فقــال  « :اهلل اهلل يف األيتــام فــا

تُغ ُبــوا أفواههــم  ،وال يضيعــوا بحرضتكــم «  ،أمــا وصيتــه املشــركة فهــي تقــوى اهلل ،
وهيــدف إىل دعــوة النــاس للتعــاون فيــا بينهــم والتطــوع خلدمــة بعضهــم بعضـ ًا  ،فضـ ً
ا

عــن االهتــام بمناطــق الضعــف واحلاجــة يف املجتمــع مــن خــال احلــث عــى إصــاح
هــذا الضعــف احلاصــل يف خمتلــف جوانبــه الدينيــة والدنيويــة .

ثانيًاُ -:حسن ُ
اخلُلق
إن املجتمــع الــذي ال يتعامــل أفــراده باألخــاق احلســنة  ،ال يمكــن لــه بلــوغ

األهــداف الســامية لبعثــة الرســول األكــرم صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم ؛ ألن األخــاق
هــي مـن ي ِ
وصـ ْـل اإلنســان إىل املقامــات اإلنســانية العاليــة وال ينبغــي أن يقتــر التمســك
َ ْ ُ
باألخــاق احلســنة عــى إظهارهــا عنــد التعامــل مــع اآلخريــن فقــط مــن دون أن تــرك
أثــر ًا عــى تنميــة الشــعور األخالقــي اإلنســاين املتمثــل بالــروح  ،ومــن ثــم ترمجتهــا عــى
مســتوى العمــل الظاهــري  ،لقــد جتلــت القيــم األخالقيــة بمضامينهــا اإلنســانية العاليــة

 ،كالتحــي بــروح الصفــح والعفــو  ،والتعايــش  ،والتســامح  ،فضـ ً
ا عــن تــرك التحاســد
يف وصيــة اإلمــام (عليــه الســام) البنــه اإلمــام احلســن (عليــه الســام) عنــد انرصافــه

مــن صفــن حيــث قــال (( وأمســك عــن طريــق إذا خفــت ضاللتــه  ،فــإن الكــف عــن

حــرة الضــال خــر مــن ركــوب األهــوال ،وأمــر باملعــروف تكــن مــن أهلــه  ،وأنكــر
املنكــر بيــدك ولســانك  ،وعــود نفســك التصــر عــى املكــروه  ،ونعــم ُ
اخللــق التصــر  ،يــا
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ـم
بنــي اجعــل نفســك ميزان ـ ًا فيــا بينــك وبــن غــرك  ،فأحبــب لغــرك مــا حتــب أن تظلـ َ
 ،وأحســن كــا حتــب أن ُيســن إليــك  ،واســتقبح مــن نفســك مــا تســتقبحه مــن غــرك
َ
وارض مــن النــاس بــا ترضــاه هلــم مــن نفســك ))((( ُيعنــى هــذا النــص باســتنهاض
،

اإلنســان ليــارس دوره الفاعــل يف احليــاة  ،ويســتظهر طاقاتــه الكامنــة مــن خــال

تســلحه بعلــو اهلمــة والطمــوح املــروع ،يوضــح اإلمــام (عليــه الســام) جمموعــة مــن
األخــاق الفاضلــة التــي ينبغــي أن يعمــل اإلنســان جاهــد ًا لكســبها فيقــول  « :فأحبــب

ـم مــن خصــال ُحســن اخلُ ُلــق أن ُتــب لغــرك مــا ُتبـ ُه لنفســك
لغــرك مــا حتــب أن تظلـ َ

مــن اخلــر وعــدم الظلــم « ،وأحســن كــا حتــب أن ُيســن إليــك» وكــا ُيــب اإلنســان

أن ُيســن إليــه بالقــول والفعــل فعليــك أن ُتســن لآلخريــن قــوالً وفع ـاً« ،واســتقبح
مــن نفســك مــا تســتقبحه مــن غــرك « وأن تكــره مــا يصــدر منــك مــن أفعـ ٍ
ـال او أقــوال

َ
وارض مــن
ال توســم بالصحــة ،وأن ال ُتمــل قبيــح أفعالــك قبالــة أفعــال غــرك « ،
النــاس بــا ترضــاه هلــم مــن نفســك « وأن تقبــل مــا يصــدر مــن النــاس كــا تريــد أن يقبلــوا

بــا يصــدر منــك  ،وهــذا مصــداق لنــص احلديــث الرشيــف «حــب ألخيــك كــا ُتــب
لنفســك» وهــذا يعنــي التخلــص مــن ُحــب األنــا  ،بــل ُيــاوز ذلــك بإيثــار أخيــه املســلم

عــى نفســه ومشــاركته إيــاه يف الــراء والــراء  ،وكل ذلــك يرجــع إىل األصــل األول
ـن ُ
اخل ُلــق الــذي ألجلــه اختــار اهلل عـ َـز وجــل النبــي حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه
وهــو ُح ُسـ ُ
(((
َّــك َل َعــى ُخ ُل ٍ
وإِن َ
ــق َعظِيــمٍ
وســلم بقولــه تعــاىلَ :

ثالثًا -:الصرب والتصرب
إن القيــم التــي توزعــت يف أرجــاء النهــج تنــاز باألخالقيــات الرفيعــة ذات

الطابــع اإلنســاين ،والتــي اســتمدت جذورهــا اإلنســانية مــن القــرآن الكريــم والرســول

األكــرم (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،والتــي متثــل احلجــر األســاس لرقــي املجتمعــات.

(((

اجلزء اخلامس :احملور اللغوي واألدبي

17

حيــث يصــف اإلمــام (عليــه الســام) الصــر والتصــر بأهنــا نِعــم اخلُ ُلــق  ،وكــا جــاء
ِ
ِ
الصـ ْ ِ
ـر ٌة إِ َّل َعـ َـى
و ْاس ـتَعينُوا بِ َّ
يف القــرآن الكريــم قولــه تعــاىلَ :
ـر َو َّ
الصـ َـاة َوإِ َّنَــا َل َكبِـ َ
َْ ِ ِ
ني ، ((1(حيــث ُيعــد الصــر والصــاة األداتــان املفضلتــان لتمكــن اإلنســان
الاشــع َ
مــن التحــرك  ،ومواجهــة التحديــات الصعبــة التــي يواجــه هبــا أئمــة الكفــر والضــال ،
فالبــد مــن توافــر الصــر يف عالقــة اإلنســان بنفســه ومســاحة اشــتغاله  ،كذلــك الصــاة

التــي توضــح عالقــة اإلنســان بــاهلل تعــاىل شــأنه ُ ، ((1(.يعــد الصــر العنــر احلافــظ
واملحامــي للمجتمعــات مــن الرتاجــع وبــذل األرواح وخــوض الصعــاب ألجــل
ر حممــود
الوصــول إىل اهلــدف األســمى ،والبــد مــن اإلشــارة إىل أن الصــر نوعــان  ،صـ ٌ

ر
وهــو الصــر عــى الطاعــات والعبــادات وترويــض النفــس عــى تــرك الشــهوات  ،وصـ ٌ
مذمــوم وهــو الصــر عــى الــذل واهلــوان( ، ((1يقــول أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ((ال

(((1
ـن
((مـ ْ
ُيعــدم الصبــور الظفــر إن طــال بــه الزمــن))  ،كذلــك قولــه (عليــه الســام) َ
ركــب مركــب الصــر اهتــدى إىل ميــدان النــر))( ، ((1فالصــر هــو الطريــق ا ُملوصلــة إىل

الصــواب وإن طــال بــه الوقــت .

رابعًا -:األمر باملعروف والنهي عن املنكر

وقــال (عليــه الســام) أيضـ ًا ((وأمــر باملعــروف تكــن مــن أهلــه  ،وأنكر املنكــر بيدك

بجهــدك  ،وغايــة الديــن األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر
ـن فعلــه ُ
ولســانك وبايــن َمـ ْ

ـن جاهــد عــى إقامــة احلــق
ومـ ْ
وإقامــة احلــدود  ،واجلهــاد عــاد الديــن ومنهــاج الســعداء َ ،
وفِــق  ،واملجاهــدون تفتــح هلــم أبــواب الســاء ،وثــواب اجلهــاد أعظــم الثــواب))(،((1
إن األمــر باملعــروف وإنــكار املنكــر واجــب عــى كل مســلم  ،فيوجــه اإلمــام (عليــه

الســام) نظــر املجتمــع نحومهــا فيقــول ((وأمــر باملعــروف تكــن مــن أهلــه  ،وأنكــر
بجهــدك )) يتوجــب عــى الفــرد املســلم بــأن
ـن فعلــه ُ
املنكــر بيــدك ولســانك وبايــن َمـ ْ

18

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

يأمــر باملعــروف وحيـ ُ
وحســن اخلُ ُلــق  ،والعفــة  ،واإلنفــاق يف
ـث عليــه مثــل بِـ ُـر الوالديــنُ ،
ا عــن الرتغيــب باملعــروف معلـ ً
ســبيل اهلل وغريهــا كثــر ممــا ُأثِــر مــن املعــروف ،فضـ ً
ا
هــذا األمــر باملعــروف ؛ كينونتــه مــن أهــل املعــروف ،أي يكــون كاملعــروف ممدوحـ ًا أينــا
ُذ ِكــر وبــأي حـ ٍ
ـال ُذ ِكــر ،أمــا إنــكار املنكــر  ،فوجــب أن يكــون اإلنــكار باليــد  ،أي تغيــر
املنكــر بالفعــل  ،واســتخدم اإلمــام (عليــه الســام) مفــردة «اليــد» كنايــة عــن الفعــل ،

فضـ ً
ا عــن إنــكار املنكــر باللســان  ،فنــرى اســتخدام لفظــة «اللســان» كنايــة عــن القــول

ا  ،فضـ ً
بإنــكار املنكــر  ،إذن البــد مــن إنــكار املنكــر قــوالً وفعـ ً
ا عــن مباينــة أي -تــرك
 -مــن اعتــاد فعــل املنكــر بــكل اجلهــد  ،لكيــا يكــون عــى املؤمنــن مــن حــرج يف عــدم

القــدرة عــى تغيــر احلــال.
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املطلب الثاني
القيم العبادية وأثرها يف التكامل اإلنساني

للقيــم العباديــة مقاصــد وآثــار متعــددة منهــا ارتبــاط املخلــوق باخلالــق جـ َـل وعــا

والــذي يوصلــه إىل املقصــد األســاس وهــو « تزكيــة اإلنســان « فتعمــل القيــم العباديــة

عــى تزويــد اإلنســان بالطاقــة املحركــة  ،ولكــي يصــل اإلنســان إىل مســتوى التكامــل
البــد أن يعمــل جاهــد ًا الكتســاب القيــم العباديــة فضــ ً
ا عــن القيــم األخالقيــة عــى
أرفــع املســتويات مثــل االهتــام بالعــدل يف عالقتــه بخالقــه أو بأرستــه أو بأصدقائــه أو

بمجتمعــه أو بأموالــه أو بنفســه ،ويذكــر أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف خطبــة لــه يف

أركان اإلســام وفضــل القــرآن ((إن أفضــل مــا توســل بــه املتوســلون إىل اهلل ســبحانه ،
اإليــان بــه وبرســوله  ،واجلهــاد يف ســبيله  ،فإنــه ذروة اإلســام  ،وكلمــة اإلخــاص فإهنــا
الفطــرة  ،وإقــا ُم الصــاة فإهنــا املِلــة  ،وإيتــاء الــزكاة فإهنــا فريضـ ٌة واجبـ ٌة  ،وصــوم شــهر
ـج البيــت واعتــار ُه فإهنــا ينفيــان الفقـ َـر ويرحضــان
رمضــان فإنــه ُجنـ ٌة مــن العقــاب  ،وحـ ُ
الذنــب  ،وصلــة ِ
الرحــم ،فإهنــا َمثــرا ٌة يف املــال ،ومنســأ ٌة يف األجــل  ،وصدقــة الــر فإهنــا
ت ِ
ُكفــر اخلطيئــة  ،وصدقـ ُة العالنيــة فإهنــا تدفــع ِمي َتـ َة الســوء ،وصنائــع املعــروف فإهنــا تَقــي
ـارع اهلـ ِ
ـوان  ،أفيضــوا يف ذكــر اهللِ فإنــه أحســن الذكـ ِـر ،وارغبــوا فيــا وعــدَ املتقــن،
مصـ َ

ِ
ُ
ُ
أفضــل اهلــدي  ،واســتنوا
الوعــود  ،واقتــدوا هبــدي نبيكــم فإنــه
أصــدق
فــإن وعــد ُه
ـنته فإهنــا أهــدى الســنن  ،وتعلمــوا القــرآن فإنــه أحســن احلديـ ِ
بسـ ِ
ـث  ،وتفقهــوا فيـ ِـه فإنــه
ُ
ُ
ِ
ِ
ـفاء الصـ ِ
ربيـ ُـع القلـ ِ
ـدور  ،وأحســنوا تالوت ـ ُه فإنــه أنفـ ُـع
ـوب  ،واستشــفوا بنــوره فإنــه شـ ُ
ـص ،فــإن العــامل العامـ َـل بغـ ِ
ـر علمـ ِـه كاجلاهـ ِ
القصـ ِ
ـتفيق مــن جهلـ ِـه،
ـل احلائـ ِـر الــذي ال يسـ ُ
َ
ـم  ،واحلــر ُة لـ ُه ألــز ُم  ،وهــو عنــدَ اهللِ ألــو ُم))( ((1بــن اإلمــام (عليــه
بــل احلجـ ُة عليــه أعظـ ُ
الســام) رضورة التمســك بقيــم الســاء العباديــة التــي مــن شــأهنا رفــع مســتوى اإلنســان
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إىل التكامــل اإلنســاين والــذي يســعى اإلمــام جاهــد ًا إليصــال أفــراد املجتمــع إليــه  ،مــن
خــال احلــث املســتمر عــى لــزوم الطاعــة لفــروض الســاء ،مــن توحيـ ٍـد هلل تعــاىل شــأنه،
وإيامنــ ًا برســوله  ،وجهــاد ًا يف ســبيله  ،فضــ ً
ا عــن إقامــة الصــاة والصيــام  ،والــزكاة

وحــج البيــت احلــرام وتعاهــد الصدقــة رس ًا كانــت أم جهــر ًا  ،وقــراءة القــرآن والغــور يف

أعامقــه الســتخراج كنــوزه الثمينــة  ،فضـ ً
ا عــن االلتــزام بســنة النبــي االكــرم (صــى اهلل
عليــه وآلــه).

كذلــك اهتــم اإلمــام (عليــه الســام) ببيــان فلســفة مجلــة مــن الترشيعــات العباديــة

قائـ ً
ا (( :فــرض اهلل ســبحانه اإليــان تطهــر ًا مــن الــرك  ،والصــاة تنزهيـ ًا عــن الكــر،

ابتــاء إلخــاص اخللــق  ،واحلــج تقويــة للديــن،
والــزكاة تســبيب ًا للــرزق  ،والصيــام
ً

واجلهــاد عــز ًا لإلســام  ،واألمــر باملعــروف مصلحــة للعــوام ،والنهــي عــن املنكــر ردعـ ًا
للســفهاء ،وصلــة األرحــام منــاة للعــدد  ،والقصــاص حقن ـ ًا للدمــاء ،وإقامــة احلــدود
إعظامـ ًا للمحــارم  ،وتــرك رشب اخلمــر حتصينـ ًا للعقــل ،وجمانبــة الرسقــة إجيابـ ًا للعفــة،
وتــرك الزنــا حتصين ـ ًا لألنســاب  ،وتــرك اللــواط تكثــر ًا للنســل  ،والشــهادة اســتظهار ًا

عــى املجاحــدات ،وتــرك الكــذب ترشيف ـ ًا للصــدق  ،واالســام أمان ـ ًا مــن املخــاوف ،

واإلمامــة نظامـ ًا لألمــة ،والطاعــة تعظيـ ًا لإلمامــة))( ، ((1وضــح اإلمــام (عليــه الســام)
علــل الترشيعــات العباديــة موضح ـ ًا وشــارح ًا هلــا حيــث علــل اإليــان تطهــر ًا للنفــس
ِ
ــر  ،والــزكاة ســبب ًا للــرزق ،
البرشيــة مــن الــرك  ،والصــاة تنزهيــ ًا عــن خصلــة الك َ
والصيــام اختبــار ًا للخلــق يف صربهــم عــى الطاعــات  ،واحلــج إظهــار ًا لقــوة الديــن ،
واجلهــاد إعــزاز ًا لإلســام  ،واألمــر باملعــروف مصلحــة للنــاس كافــة  ،والنهــي عــن

املنكــر ردع ـ ًا للمتجاوزيــن عــى حرمــات اهلل  ،والقصــاص محايــة للنفــوس املحرتمــة ،

وإقامــة احلــدود تعظيـ ًا للحرمــات وعــدم انتهاكهــا جمــدد ًا  ،وتــرك رشب اخلمــر صيانــة
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للعقــل البــري  ،وتــرك الزنــا حتصينــ ًا لألنســاب مــن االختــاط املحــرم  ،وتــرك
الكــذب رشفـ ًا للصــدق  ،فــا جيتمــع الكــذب والصــدق إطالقـ ًا ؛ لعلــو مرتبــة الصــدق

يف املجتمعــات  ،حتــى لــو خفتــت أنــواره لفــرة مــن الزمــن  ،واالســام يضمــن األمــن

اإلنســاين بمختلــف صنوفــه  ،واإلمامــة دســتور ًا ينظــم حيــاة املســلمني يف كل مــا حتتــاج

إليــه  ،والطاعــة تعظيـ ًا لإلمامــة وهــو مصــداق لآليــة الكريمــة يف قولــه تعــاىل (( يــا أهيــا
الذيــن آمنــوا أطيعــوا اهلل وأطيعــوا الرســول وأويل األمــر منكــم فــإن تنازعتــم يف يشء
فــردوه إىل اهلل والرســول))( ، ((1فــكل مــا تطــرق إليــه اإلمــام مــن قيــم عباديــة هــي كفيلــة

بتكويــن املجتمــع اإلنســاين املتكامــل

فأمــا أهــل
ومــن خطبــة لــه (عليــه الســام) يف بيــان قــدرة اهلل تعــاىل ومتجيــده قــال (( َ

طاعتــه فأثاهبــم بجــواره  ،وخلدهــم يف داره  ،حيــث ال يضعــن الن ـزَال  ،وال تتغــر هبــم

احلــال  ،وال تنوهبــم األفــزاع  ،وال تناهلــم األســقام  ،وال تعــرض هلــم األخطــار  ،وال

رش داره ،وغـ َـل األيــدي إىل األعنــاق،
تشــخصهم األســفار  ،وأمــا أهــل املعصيــة فأنزهلــم َ
وقــرن النــوايص باألقــدام  ،وألبســهم رسابيــل القطــران  ،ومقطعــات النــران يف عــذاب
ـاطع
ـب سـ ٌ
ـب ،وهلـ ٌ
ـب وجلـ ٌ
قــد اشــتد حــره  ،وبــاب قــد ُأطبــق عــى أهلــه يف نــار هلــا كلـ ٌ

وقصيـ ٌ
ـف هائـ ٌـل ،ال يضعــن مقيمهــا  ،وال يفــادى أســرها وال تُفصــم كبوهلــا  .ال مــدة
للــدار فتفنــى ،وال أجــل للقــوم ف ُيقــى))(.((1

إن احلديــث عــن تزكيــة النفــوس وتطهــر الطبــاع وتنميــة دواعــي العفــة والطهــارة

ليســت شــعارات عاطفيــة  ،أو كــاالت ُخ ُلقيــة  ،وإنــا هــي أصــل لتامســك املجتمــع
وأســاس بقائــه  ،فضــ ً
ا عــن بنــاء الشــخصية اإلنســانية للمجتمــع املســلم وحتصينــه
ضــد حمــاوالت اهلــدم والتخريــب  ،لذلــك تســتدعي رضورة العمــل اجلــاد يف الدعــوة
إىل اهلل تعــاىل واحلــث عــى القيــم العباديــة بكافــة متثالهتــا  ،والدعــوة إليهــا  ،والتذكــر
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بــاهلل واليــوم اآلخــر  ،واحلســاب والعقــاب  ،مــن خــال العمــل عــى تعزيــز الرتابــط بــن
كم ِ
وح ِ
وعــر ِه ِ
النــاس والقــرآن ِ
ــه وأحكامــه  ،وال يغفــل ذا ُل ٍ
ــب رشــيد عــن املخاطــر
َ
ـف بحيــاة املؤمنــن املتمســكني بدينهــم  ،والتــي ُبنيــت عــى العبوديــة
والصعــاب التــي َ ُتـ ُ

هلل تعــاىل  ،وعــى الطهــر والعفــاف والفضيلــة  ،حيــث يعمــل الشــيطان وجنــوده جاهــد ًا
وال َّلـ ُه ُي ِريــدُ
لإلطاحــة بمــن يســر عــى جــادة الصــواب  ،وهــذا مصــداق قولــه تعــاىلَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ـون َّ
يمــا . ((2(إن
ـن َي َّتبِ ُعـ َ
ـم َو ُي ِريــدُ ا َّلذيـ َ
َأ ْن َي ُتـ َ
الشـ َـه َوات َأ ْن تَمي ُلــوا َم ْيـ ًـا َعظ ً
ـوب َع َل ْي ُكـ ْ
القيــم العباديــة ليســت رأي ـ ًا برشي ـ ًا وال نظام ـ ًا وضعي ـ ًا  ،وإنــا هــي قيــم ربانيــة املصــدر

عباديــة املقصــد ُيــراد هبــا وجــه اهلل ورضوانــه  ،فيهــا األســوة والقــدوة  ،كــا جــاء يف قولــه
َان َل ُكــم ِف رسـ ِ
ـول اللَِّ ُأ ْسـ َـو ٌة َح َسـنَ ٌة ،((2(وفيهــا االقتــداء واهلدايــة كقولــه
تعــاىل َ ل َقــدْ ك َ ْ َ ُ
أو َلئِ َ ِ
ِ ِ (((2
تعــاىل ُ
ــم ا ْقتَــده
ــك ا َّلذ َ
يــن َهــدَ ى اللَُّ َفبِ ُهدَ ُاه ُ
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املطلب الثالث
اجملتمع اإلنساني يف اخلطاب العلوي
قراءة قيمية

شــهد املجتمــع االســامي متغــرات يف املفاهيــم التــي جــاء هبــا القــرآن الكريــم

والنبــي األكــرم صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم ممــا تطلــب جهــد ًا كبــر ًا مــن اإلمــام عــي

(عليــه الســام) يف إعــادة النــاس إىل القــرآن والســنة النبويــة  ،فــكان البــد لإلمــام أن
يبــن جمموعــة ليســت بالقليلــة مــن املعطيــات الفكريــة التــي واكبــت حركــة النمــو

القيمــي واملعــريف  ،فضـ ً
ا عــن املتغــرات السياســية بعــد انتقــال الرســول األكــرم صــى
اهلل عليــه وآلــه وســلم إىل الرفيــق األعــى  ،وقــد عمــد اإلمــام إىل رصف أنظــار العقــاء

لألســاس الــذي يقــوم عليــه املجتمــع فض ـ ً
ا عــن األســاس الــذي يقــوم عليــه األمــن
اإلنســاين أال وهــو( القيــم الفكريــة )  ،حيــث ورد عــن أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) أنــه

ـرت
ـن اســتحكمت يل فيــه خصلــة مــن خصــال اخلــر احتملت ـ ُه عليهــا  ،واغتفـ ُ
((مـ ْ
قــال َ
َف ْقــدَ مــا ِســواها  ،وال أغتفــر َف ْقــدَ عقـ ٍ
ـل وال ديــن  ،ألن مفارقــة الديــن مفارقــة األمــن ،
فــا يتهنــأ بحيــاة مــع خمافــة  ،و َف ْقــد العقــل َف ْقــدُ احليــاة  ،وال ُيقــاس إال باألمــوات))

(((2

 ،نلحــظ مــن حمتــوى احلديــث بيــان التــازم القيمــي بــن األمــن والتوحيــد هلل تعــاىل ،
فــكل جمتمــع فــارق الديــن فالبــد أال هينــأ بحياتــه  ،وعــدم اهلنــاء الــذي أشــار إليــه اإلمــام

هــو انعــدام األمــن يف املجتمــع  ((2(.وتؤكــد ســرة اإلمــام عــي (عليــه الســام) مــع أفــراد
املجتمــع يف سياســة الدولــة مــن خــال وضعهــا يف إنجــاح التنميــة اإلنســانية  ،فضـ ً
ا عن

توجيهاتــه لوالتــه وموظفيــه يف األمصــار  ،ومــن أبرزهــا عهــده ملالــك بــن األشــر حــن
أوكل إليــه واليــة مــر والــذي ُيعــد دســتور ًا إنســاني ًا للحــكام  ،حيــث أكــد عــى تطبيــق
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العــدل واملســاواة بــن أفــراد املجتمــع  ،فض ـ ً
ا عــن حفــظ حقوقهــم املاديــة واملعنويــة ،

وإن اختلفــت أدياهنــم وتوجهاهتــم حيــث قــال اإلمــام (عليــه الســام) ((وأشــعر قلبــك
الرمحــة للرعيــة  ،واملحبــة هلــم  ،واللطــف هبــم  ،وال تكونــن عليهــم سـ ُبع ًا ضاريـ ًا تغتنــم

ـر لــك يف اخللــق))( ، ((2تتجــى
أكلهــم  ،فإهنــم صنفــان  :إمــا أخٌ لــك يف الديــن  ،وإمــا نظـ ٌ
أهبــى صــور اإلنســانية يف هــذا العهــد مــن خــال الوصايــا التــي تدعــو إىل اللــن وخفــض
اجلنــاح يف حــدود املعقــول والواجــب  ،مــن إظهــار الرمحــة واملحبــة  ،وعــدم التســلط

عــى الرعيــة التــي ال متتلــك حــوالً وال قــوة قبالــة احلاكــم  ،ونــرى الوصــف اإلنســاين
نظــر لــك يف
الدقيــق الــذي أكــد عليــه اإلمــام بقولــه ((إمــا أخٌ لــك يف الديــن  ،وإمــا
ٌ

اخللــق)) الــذي ُيــراد منــه إشــعار احلاكــم بإنســانيته ال بحاكميتــه عــى الرعيــة  ،فيكــون

س ـ ُبع ًا ضاري ـ ًا ينتهــز الفــرص املناســبة لينــال مــن فريســته إالّ ترســيخ ًا للفكــر اإلنســاين
يف األذهــان ضمــن الدســتور العلــوي  ،وقيميــة هــذا التصنيــف متثــل االمتــداد الطــويل
إىل النظريــة اإلنســانية التــي يمثلهــا اخلطــاب الســاوي فالقيــم التــي عرضهــا اخلطــاب

العلــوي هــي قيــم قرآنيــة حــث عليهــا اهلل جــل جاللــه

نــرى أن اإلمــام (عليــه الســام) يلفــت نظــر واليــه إىل مــا هــو أهــم مــن أخــذ

الرضائــب مــن النــاس  ،وهــو مــا يعــرف آنــذاك ب( جبايــة اخلــراج )  ،وإنــا عملــه

الرئيــس هــو إصــاح أمور أهــل البلــد يف كافة اجلوانــب الدينيــة والسياســية واالقتصادية
ـي أمــر املؤمنني
واالجتامعيــة حيــث يقــول (عليــه الســام)(( :هــذا مــا أمــر بــه عبــد اهلل عـ ٌ

مالــك بــن احلــارث األشــر  ،يف عهــده إليــه حــن والَه مــر  :جبايــة خراجهــا  ،وجهــاد
عدوهــا  ،واســتصالح أهلهــا  ،وعــارة بالدهــا ))( ، ((2حيــث يؤكــد اإلمــام (عليــه
الســام) عــى إعطــاء األولويــة للتنميــة اإلنســانية مــن خــال طــرق خمتلفــة  ،منهــا زيــادة
اإلنتــاج مبين ـ ًا ذلــك يف قولــه (عليــه الســام) (( وليكــن نظــرك يف عــارة األرض أبلــغ

اجلزء اخلامس :احملور اللغوي واألدبي

25

مــن نظــرك يف اســتجالب اخلــراج)) ،يوجــه اإلمــام نظــر ُوال َت ـ ُه إىل رضورة اســتصالح
األرض بكافــة الطــرق املمكنــة ملــا فيــه اخلــر والصــاح لألمــة ؛ ألنــه مدعــاة لعــارة
األرض البــور فضـ ً
ا عــن الفائــدة املتوخــاة منهــا  ،بــد ًأ مــن تشــغيل األيــدي املعطلــة عــن

العمــل إىل عمــران األرض ســواء كان بالزراعــة أو الصناعــة أو تشــييد املبــاين أكثــر مــن
االهتــام بمقــدار اخلــراج املســتحصل مــن هــذه األرض .
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اخلامتة

تكمــن فلســفة العمــل اإلنســاين بالقيــم التــي ُيؤمــن هبــا اإلنســان  ،والتــي تُشــكل

ســلوك ًا واقعيــ ًا يف اخلــارج  ،وهــذه القيــم متثــل املنظومــة املعرفيــة التــي يســتمد منهــا
اإلنســان حمركيتــه  ،واملنظومــة املعرفيــة لإلمــام عــي ( عليــه الســام ) منظومــة قرآنيــة ؛

لــذا كشــف البحــث عــن نتاجهــا يف -:

1 .1كشــف البحــث عــن القيــم األخالقيــة التــي رســمت مالمــح البعــد اإلنســاين يف

اخلطــاب العلــوي املتمثلــة ب ( ُحســن اخلُ ُلــق والتقــوى والصــر والســلم والتســامح).

2 .2كشــف البحــث عــن إنســانية اخلطــاب العلــوي التــي متثلــت ب « حــب اخلــر «  ،و «
التعــاون «  ،و « النصــح واالرشــاد « ومســعى اإلمــام عــي ( عليــه الســام ) بإجيادهــا

يف الســلوك العمــي اإلجرائــي .

3 .3أثبــت البحــث أن اخلطــاب العلــوي خطــاب قيمــي  ،مل يبتعــد عــن دائــرة اخلطــاب
املعــريف  ،بــل هــو خطــاب إصالحــي جتســدت فيــه املفاهيــم الســاوية  ،وشــكلت
املنطلقــات لــه

4 .4بــن البحــث أســس بنــاء املجتمــع اإلنســاين  ،مــن خــال قــراءة األبعــاد القيميــة يف
املجتمــع وفــق املنهــج القــرآين والعمــل عــى تفعيلهــا .

5 .5أثبــت البحــث أثــر القيــم العباديــة يف التكامــل اإلنســاين عــن طريــق إرســاء دعائــم
العالقــة الســليمة بــن اإلنســان وخالقــه .

6 .6أظهــر البحــث روعــة توظيــف اخلطــاب العلــوي يف معاجلــة أمــراض املجتمــع ،
الســيام يف اجلوانــب األخالقيــة التــي تُشــكل جوهــر حركــة اإلنســان اإليامنيــة .
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القرآن الكريم

املصادر واملراجع

1 .1األثــر القــرآين يف هنــج البالغــة دراســة يف الشــكل واملضمــون  ،تأليــف د .عبــاس
عــي حســن الفحــام  ،ط1430 ، 1هـــ 2010 -م  ،لبنــان – بــروت .

2 .2أعــام اهلدايــة  / 2اإلمــام أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام  ،جلنــة

التأليــف يف املعاونيــة الثقافيــة للمجمــع العلمــي ألهــل البيــت عليهــم الســام  ،ط6

1430 ،هـــ 2009 -م  ،لبنــان – بــروت .

3 .3اإلمامــة والسياســة  ،أبــو حممــد عبــد اهلل بن مســلم ابــن قتيبــة الدينــوري (ت276هـ)
 ،ط2009 ، 3م  ،دار الكتــب العلميــة  ،بــروت – لبنــان .

4 .4األمــن اإلنســاين يف خالفــة اإلمــام احلســن عليــه الســام – دراســة مقارنــة بــن
مفاهيــم القــرآن والعــرة ومفاهيــم األمــم التحــدة رؤى نظريــة أم وســائل تطبيقيــة ،

الســيد نبيــل احلســني  ،ط1438 ، 1هـــ 2016 -م  ،مؤسســة علــوم هنــج البالغــة ،
العــراق – كربــاء املقدســة – العتبــة احلســينية املقدســة .

5 .5اإلنســانية املثاليــة عنــد احلســن بــن عــي عليهــا الســام (دراســة حتليليــة)  ،تأليــف
الدكتــور رحيــم كريــم عــي الرشيفــي  ،ط1435 ، 1هـــ 2014 -م  ،دار الربهــان ،

بــروت – لبنــان .

6 .6بحــار األنــوار اجلامعــة لــدرر أخبــار األئمــة األطهــار  ،العالمــة الشــيخ حممــد باقــر

املجلــي (ت  ، )1111ط1403 ، 2هـــ 1983 -م  ،مؤسســة الوفــاء  ،بــروت –

لبنــان .

7 .7البحــر املحيــط  ،أبــو حيــان األندلــي حممــد بــن يوســف الغرناطــي (ت745هـــ) ،

اجلزء اخلامس :احملور اللغوي واألدبي

29

ط1392 ، 2هـــ 1978 -م  ،دار الفكــر .
8 .8تصنيــف غــرر احلكــم  ،عبــد الواحــد اآلمــدي التميمــي مــن علــاء القــرن اخلامــس
اهلجــري .

9 .9يف رحــاب القــرآن  ( -8ســنة التعميــم يف القــرآن )  ،حممــد مهــدي اآلصفــي  ،ط، 1
1424هـــ 2003 -م  ،املــرق للثقافــة والنــر  ،يــاران – طهــران .

1010املعجــم املوضوعــي لنهــج البالغــة  ،اويــس كريــم حممــد (معــارص)  ،جممــع
البحــوث اإلســامية  ،ط1408 ، 2هـــ  ،مشــهد .

1111مــكارم األخــاق ورذائلهــا  ،ويل أمــر املســلمني الســيد عــي اخلامنئــي  ،إعــداد
الســيد عــي عاشــور  ،ط1428 ، 1هـــ 2008 -م  ،مؤسســة التاريــخ العــريب ،

بــروت – لبنــان .

1212هنــج البالغــة  ،رشح الشــيخ حممــد عبــده  ،ط1431 ، 1هـــ 2010 -م ،
مطبوعــات دار األندلــس النجــف األرشف  ،بــروت – لبنــان.

أوصاف َخ ْلق االنسان
يف نهج البالغة
الغراء العجيبة إمنوذجادراسة اسلوبية
اخلطبة َّ

م .د .سحر ناجي املشهدي

املقدمة
يف هــذه الدراســة سنســلط الضــوء عــى امهيــة االلفــاظ الواصفــة للخلــق االنســاين

يف وصــف االمــام عــي ( عليــه الســام ) يف هنجــه الثــري تفصيــا وبيانــا  ،وبيــان أهــم
االوصــاف التــي جــاءت يف ( اخلطبــة العجيبــة أو اخلطبــة الغـ ّـراء ) التــي بينــت أوصــاف

االنســان منــذ بــدأ تكوينــه نطفــة فعلقــة ثــم مضغــة  .....الــخ .

و فيهــا بيــان لعظمــة اخلالــق يف وصفــه لالنســان  ،إذ ركــزت دراســتنا عــى انســانية

االمــام يف وصفــه بالفــاظ متداولــة مســتنبطة مــن النهــج القــرآين الــذي تعــدد فيــه وصفــه

اخللقــي االنســاين الــذي أخــذ بعديــن يف هــذا الوصــف ( البعــد او الداللــة احلقيقيــة و

البعــد او الداللــة املجازيــة )  ،واكثــر خطــب النهــج التــي حفلــت هبــذه االوصــاف هــي

هــذه اخلطبــة؛ و لعــل الســبب يف وســمها هبــذا االســم لوصفهــا االنســاين اخللقــي .

و دراســتنا تقــوم عــى الوصــف التحليــي للخطبــة ودراســة االلفــاظ حتليــا لغــة

واصطالحــا ومــن ثــم دراســتها داخــل الســياق العلــوي ووظيفــة املفــردة اللغويــة مجاليــة
واداء .

فشــغلت الفــاظ مراحــل خلقــه مســاحة واســعة مــن اخلطــاب العلوي غطــى فقرات

كاملــة و مســتقلة  ،و منهجنــا يف البحــث هــو الدراســة التحليليــة االســلوبية الرتكيبيــة ؛

لفهــم طبيعــة النــص العلــوي و معرفــة ارساره  ،وقــد تنوعــت مصــادر البحــث فجــاءت

تارخييــة و بالغيــة و اداريــة و رشوح للنهــج  ،و آخــر دعوانــا ان احلمــد هلل رب اهلاملــن و
الصــاة و الســام عــى نبــي املرســلني ســيدنا حممــد و آلــه و صحبــه أمجعــن .

أو ًال  :اخلطبة الغراء َّ
(النص):

ـي بــن أيب طالـ ٍ
قـ َ
الســام )  « :أ ْم َهــذا الـ َّـذي أن َْشــأه يف
ـب ( عليــه َّ
ـر املؤمنــن عـ ُ
ـال أمـ ُ
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ظلـ ِ
ف األسـ ِ
ـتار ُ ،ن ْطفــة ِدهاقـ ًا  ،و َع َل َقــة حماقــا  ،و جنينـ ًا و راضعـ ًا ،
ـات األرحــا ِم  ،و ُشـ ُغ ُ
ِ
ِ
ِ
ـم ُمعتــر ًا
ـم َ
ـر ًا الحظـ ًا  ،ليفهـ َ
ولســان ًا الفظـ ًا  ،و َبـ َ
منحــه قلبـ ًا يافعـ ًا َ ،
ووليــد ًا و َيافعـ ًا  ،ثـ َّ
وخبـ َ
ـر مزدجــر ًا  ،حتــى إذا قــا َم اعتدالــه  ،واســتوى مثالــه  ،نفـ َـر مســتكرب ًا َ ،
ـط
 ،و يقـ ّ
سـ ِ
ـادر ًا  ،ماحتـ ًا يف غــرب هــواه  ،كادحــا ســعي ًا لدنيــاه  ،يف لــذات طربــه  ،و بــدوات أربــه
ِ
فــات يف فتنتــه غريــر ًا  ،و َ
هفوتــه
عــاش يف
ثــم الحيتســب رزيــة  ،و ال خيشــع تقيــة ،
َ
َّ
يســراص  ،مل ُي ِفــد عوضـ ًا  ،و مل يقـ ِ
ـض ُمفرتضـ ًا  ،دمهتــه فجعــات املنيــة يف غــر مجاحــه ،
ـات ســاهر ًا  ،يف غمــرات اآلآلم  ،و طــوراق األوجــاع
و ســنن مراحــه  ،فظـ ّـل ســادر ًا  ،و بـ َ
للصـ ِ
و األســقام  ،بــن أخٍ شــقيق  ،ووالــد شــفيق  ،وداعيــة بالويـ ِ
ـدر
ـل جزعـ ًا  ،و الدمــة َّ

قلق ـ ًا  ،و املــرء يف سـ ِ
ـكرة ماهثــة  ،و غمــرة كارثــة  ،و أ ّنـ ٍـة موجعــة  ،و جذبــة مكربــة  ،و
ســوقة متعبــة  ،ثــم أدرج يف أكفانــه مبلســا  ،و جــذب منقــادا سلســا  ،ثــم ألقــي عــى
االعــواد رجيــع و صــب  ،و نضــو ســقم  ،حتملــه حفــدة الولــدان  ،و حشــدة االخــوان ،
اىل دار غربتــه  ،و منقطــع زورتــه  ،و مفــرد وحشــته  ،حتــى اذا انــرف املشــيع  ،و رجــع
املتفجــع  ،أقعــد يف حفرتــه نجيــا لبهتــة الســؤال  ،و عثــرة االمتحــان  .و اعظــم مــا هنالــك
بليــة نــزول احلميــم  ،و تصليــة اجلحيــم  ،و فــورات الســعري  ،و ســورات الزفــر  ،ال فــرة

مرحيــة  ،و الدعــة مزحيــة  ،و القــوة حاجــزة  ،و الموتــة ناجــزة  ،و الســنة مســلية  ،بــن
اطــوار املوتــات  ،و عــذاب الســاعات ! إنــا بــاهلل عائــذون !

عبــاد اهلل  ،أيــن الذيــن عمــروا فنعمــوا  ،و علمــوا ففهمــوا  ،وانظــروا فلهــوا ،

وســلموا فنســوا ! امهلــوا طويــا  ،و منحــوا مجيــا  ،و حــذروا اليــا  ،وو عــدوا جســيام !

احــذروا الذنــوب املورطــة  ،و العيــوب املســخطة .

أويل االبصــار و االســاع  ،و العافيــة و املتــاع  ،هــل مــن منــاص أو خــاص  ،أو

معــاذ أو مــاذ  ،أو فــرار أو حمــار ! أم ال ؟ « فأنــى تؤفكــون « ! أم أيــن ترصفــون! أم
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بــاذا تغــرون! وإنــا حــظ احدكــم مــن االرض  ،ذات الطــول و العــرض  ،قيــد قــده ،
متعفــرا عــى خــده ! اآلن عبــاد اهلل و اخلنــاق مهمــل  ،و الــروح مرســل  ،يف فينــة االرشــاد
وراحــة االجســاد  ،و باحــة االحتشــاد  ،و مهــل البقيــة  ،و أنــف املشــية  ،و إنظــار التوبــة ،

وانفســاح احلوبــة  ،قبــل الضنــك و املضيــق  ،و الــروع و الزهــوق  ،و قبــل قــدوم الغائــب
املنتظــر و إخــذة العزيــز املقتــدر»  .هنــج البالغــة  :خ  71 / 83ــــ 74

ثانيـًا :الدراسة:

«أم هــذا الـ َّـذي أن َْشــأه يف ظلـ ِ
ُف األسـ ِ
ـات األرحــامِ ،و ُشـغ ُ
ـتارُ ،ن ْطفــة ِدهاقـ ًا ،و َع َل َقــة
ْ َ
حماقــا  ،و جنينـ ًا و راضعـ ًا  ،وولِيــد ًا و َيافعـ ًا»(. )1
بــدأ االمــام ( عليــه الســام ) خطبتــه ببيــان خلقــة االنســان و ماانعــم عليــه مــن نعــم

النهــج فيهــا  ،اذ عدهــا املعتــزيل (
ظاهــرة و باطنــة مســتفهام ب( أم ) التــي أختلــف ُش َّاح ّ
ابــن ايب احلديــد ) عــى احــد الوجهــن  :إ َّمــا ان تكــون ( اســتفهامية ) عــى حقيقتهــا  ،أو

( منقطعــة) بمعنــى ( بــل ) بــل اتلــو عليكــم نبــأه ( ، )2أمــا البحــراين فرجــح االســتفهام ؛
ألنــه يف معــرض التقريــع و اعتبــار النفــس و اخللقــة عــى جزئيــات النعــم  ،وكأن ( أم )

معادلــة هلمــزة االســتفهام والتقديــر  :أليــس اهلل فيــا اظهــره مــن العجائــب عربة لالنســان
 ،أمــا اخلوئــي فقــال  « :الخيفــى مــايف ماذكــره مــن االغــاق و االهبــام بــل عــدم خلــوه

مــن الفســاد  ،إذ مل يفهــم مــن كالمــه أن ( أم ) متصلــة ام منفصلــة  ،فــان قولــه  ( :أم )

لالســتفهام مــع قولــه :و كأن ( ام ) معادلــة هلمــزة االســتفهام يفيــد كــون ( أم ) متصلــة
إال أنــه ينافيــه قولــه هــو اســتفهام يف معــرض التقريــع ّ
ألن ( أم ) املتصلــة البــدّ أن تقــع

بعــد مــزة التســوية»(.)3

ثــم أتــم كالمــه بأنــه جيــوز جعــل (أم) متصلــة مســبوقة هبمــزة االســتفهام اي اذكركم

وأعظكــم بــا ذكرتــه ورشحتــه لكــم أم أذكركــم هبــذا الــذي حالــه كــذا و كــذا  ،و جيــوز
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جعلهــا منفصلــة مســبوقة باهلمــزة لالســتفهام االنــكاري اإلبطــايل  ،و التقديــر أليــس

فيــا ذكرتــه تذكــرة للمتــذر و تبــرة للمتبــر  ،بــل يف هــذا االنســان الــذي حالــه فــان
 ،واختتــم قائــا  « :وهــذا كلــه مبنــي عــى عــدم كــون اخلطبــة ملتقطــة و أن اليكــون قبــل

الســام ) أم هــذا (آه)  ،حــذف وإســقاط مــن الســيد  ،و إال فمعرفــة حــال
قولــه ( عليــه ّ

( أم ) موقوفــة عــى االطــاع و العثــور بتــام اخلطبــة

()4

وقولــه ( :يف ظلــات االرحــام ) مهــا ظلمتــا البطــن و الرحــم  ،اذ خلــق االنســان

بالرتتيــب ( عنــارص و مركبــات تغذيــه ثــم أخــاط وبعدهــا النطفــة و العلقــة و املضغــة
و العظلــم و اللحــم )

ـان ِمــن ُسـ َـا َل ٍة ِّمــن طِـ ٍ
و َل َقــدْ َخ َل ْقنَــا ْ ِ
ـم َج َع ْلنَــا ُه ُن ْط َف ـ ًة ِف
نسـ َ
قــال تعــاىلَ :
ـن ُ ثـ َّ
ال َ
َقـ َـر ٍار َّمكِـ ٍ
ـم َخ َل ْقنَــا النُّ ْط َف ـ َة َع َل َق ـ ًة َفخَ َل ْقنَــا ا ْل َع َل َق ـ َة ُم ْض َغ ـ ًة َفخَ َل ْقنَــا ا ُْل ْض َغ ـ َة ِع َظ ًامــا
ـن ُ .ثـ َّ
آخــر َف َتبــار َك اللَُّ َأحســن َْ ِ ِ
ِ
ـم َأ َ
ـن. )5(
الالقـ َ
ْ َ ُ
نشـ ْـأنَا ُه َخ ْل ًقــا َ َ َ َ
َفك ََسـ ْـونَا ا ْلع َظــا َم َْلـ ًـا ُثـ َّ

وجــاء يف ترتيــب احوالــه و تنقــل الســن بــه اىل ان يتناهــى شــبابه يف فقــه اللغــة و
رس العربيــة« :مــادام يف الرحــم فهــو جنــن فــإذا ُولِــد فهــو وليــد ومــادام مل يســتتم ســبعة
أيــام فهــو صديــغ  ،أل ّنــه اليشــتد صدغــه اىل متــام الســبعة ثــم مــادام يرضــع فهــو رضيــع
ثــم اذا قطــع عنــه اللبــن فهــو فطيــم « و جــاء يف ترتيــب ســن الغــام « يقــال للصبــي اذا
ُوبِــد رضيــع و طفــل ثــم فطيــم ثــم دارج ثــم َح ْفــر ثــم يافــع ثــم َشــدخ ثــم ُم َط َّبــخ ثــم

كوكــب»(. )6

و ذكــر لنــا ( عليــه الســام ) اثنــان و عــرون اسـ ًا منصوبـ ًا ( نطفـ ًة  ،علقــة ً ،جنينـ ًا،

راضع ـ ًا  ،و ليــد ًا  ،يافع ـ ًا  ،معتــر ًا  ،مزدجــر ًا  ،مســتكرب ًا  ،ســادر ًا  ،ماحت ـ ًا  ،كادح ـ ًا  ،ال

حيســب  ،ال خيشــع  ،غريــرا  ،مبلســا  ،منقــادا  ،سلســا  ،رديــع  ،صــب  ،نضــو ســقم  ،و
نجيــا ) كلهــا أحــوال  ،و العامــل فيهــا ماقبلهــا مــن االفعــال  ،و (ســع ًيا) مصــدر و ( يف
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لــذات طربــه ) متعلــق بـــ( كادح ـ ًا ) و قــد حيتمــل احلــال  ،و ( تقيــة ) مفعــول ألجلــه ،
و(يســر ًا) صفــة  ،و تقديــره زمانــا يســرا  ،و ( جزعــا  ،قلق ـ ًا ) منصوبــان عــى املفعــول

لــه(. )7

بــدأ االمــام حديثــه عــن خلقــة االنســان ذامـ ًا لــه عــن نشــأته يف ( ظلــات األرحــام ):

و الظلــات قــد تكــون ظلمــة البطــن و الرحــم و املشــيمة ،و شــغف األســتار و ُ
الشـ ُغف

غــاف القلــب  ،ثــم بــدأ يتحــدث عــن مراحــل تكوينــه ؛ حتقــر ًا لــه متصــدر ًا بالنطفــة  ،و

ذكــر العنــارص ثــم املركبــات التــي تغذيــه (نطفــة  ،علقــة  ،مضغــة  ،عظــام  ،حلــوم ..... ،
الخ)

ثالثا  :األلفاظ اليت ُّ
تدل على مراحل خلق االنسان :
1 .1النًّطفة :ورد هذا اللفظ يف اكثر من موضع من النهج(. )8

فـ«النــون و الطــاء و الفــاء اصــان أحدمهــا جنــس مــن احلــي  ،و اآلخــر نــدوة و بلــل

 ،ثــم يســتعار و يتوســع بــه  ،و النطفــة هــي املــاء الصــايف»(. )9

وقــد اطلقــت يف القــرآن الكريــم للداللــة عــى املــاء القليــل للرجــل  ،الــذي يكــون

منــه االولــد  ،فالفــاظ القــران مل تطلــق لتحبــس ولكنهــا وجــدت ليتــم تداوهلــا و االرتقــاء

بداللتهــا (. )10

و تشــكل املرحلــة االوىل لتشــكيل اجلنــن  ،و قــد وردت يف قــول االمــام ( عليــه

الســام ) حتقــرا لالنســان قائــا « :أم هــذا الــذي أنشــأناه مــن نطفــة دهاقـ ًا»( ، )11فوصفــت
ــز هبــا الســاق  ،و كأس ِدهــاق َ :مــأى  .و
بـــ( دهاقــا )  ،و الدَّ َه ُ
غم ُ
ــق :خشــبيتان ُي َ
شــددت مألهــا(.)12
أدهقتهــا:
ُ
و جــاء هــذا اللفــظ مفــردا يف ســتة مواضــع أخــرى مــن النهــج  ،منهــا قولــه ( عليــه
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الســام ) « :و قــد رأيــت أن أقطــع هــذه النطفــة اىل رشذمــة منكــم»(. )13

وقال يف موضع آخر« :ما البن آدم و الفخر ّأوله نطفة و آخره جيفة و اليرزق نفسه
()14
واليدفع حتفه»
و جــاء هــذا اللفــظ جمموعــا عــى زنــة ( ُف َعـ ُـل ) « :ك ّ
ال و اهلل إهنــم ( اخلــوارج ) نطــف
الرجــال و قــرارات النســاء»( ، )15و جمموعــا عــى زنــة ( فِ َعــال ) يف قولــه اىل
يف أصــاب ّ
عاملــه عــى الصدقــات « :و لريوحهــا ( الناقــة ) يف الســاعات و ليمهلهــا عنــد النطــاف و
االعشــاب»(. )16

2 .2ال َع َلقــة  :و هــي املرحلــة الثانيــة مــن رحلــة اجلنــن يف رحــم أمــه وتطلــق مــن
قبــل و ال َع َلـ ُـق  :الــدَّ ُم اجلمــد قبــل أن ييبــس و قطعتــه َع َلقــة(.)17

قــال ابــن فــارس « :العــن و الــام و القــاف أصــل كبــر صحيــح يرجــع اىل معنــى

ـيء بالــيء العــايل  .ثــم يتســع الــكالم فيــه  ،و املرجــع كلــه
واحــد  ،و هــو أن ينــاط الـ ّ

اىل االصــل الــذي ذكرنــاه  ... ،و العلــق  :الــدم اجلامــد  ،و قياســه صحيــح  ،ألنــه يعلــق

بالــيء ؛ و القطعــة منــه َع َل َقــة»

()18

خ َل َق ْ ِ
ان ِم ْن َع َل ٍق
قال تعاىل َ :
نس َ
ال َ

()19

وخلــق االنســان اي ابــن آدم  ،مــن دم  ،وأراد باالنســان اجلمــع  ،فكلهــم خلقــوا

مــن علــق بعــد النطفــة  ،و العلقــة قطعــة مــن الــدم الرطــب  ،وخــص االنســان بالذكــر

ترشيــف لــه ؛ اذ بــن قــدر نعمتــه عليــه بأنــه صــار بــر َا سـ ِّـويا مــن علقــة مهينــة

()20

و يبدأ العلوق يف اليوم السابع لللقيح  ،فتعلق النطفة يف جدار الرحم (. )21

ِ
(مَاق ـ ًا) « ام هــذا الــذي أنشــأناه يف ظلــات االرحــام  ......نطفــة دهاقــا و علقــة

حماقــا «  ،و يقــال ملحقــه اهلل فانمحــق  :ذهــب خــره و بركتــه و نقــص  ،و هــو آخــر الشــهر
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اذا انمحــق اهلــال فذهــب (. )22
ألنا مل حتصل هلا الصورة االنسانية بعد .
جعل العلقة حماقا ؛ ّ

ُــم ِ
َّ 3 .3
أجنَّــ ٌة يف
اجلنــن  :مــادام يف الرحــم يســمى جنينــا قــال تعــاىل َ :
وإِ ْذ َأ ْنت ْ
ُب ُط ِ
ــون ٌأمهاتَكــم )23(اجليــم و النــون أصــل واحــد  ،و هــو الســر  ،يقــال :
أجنــت احلامــل اجلنــن اي الولــد يف بطنهــا و مجعــه ِ
أجنَّــة (. )24

4 .4الر ِ
اضــع  :مابعــد الــوالدة فيكــون راضعــا يمتــص ثدهيــا  ،قــال ابــن فــارس:
َّ
الــرع أو
«الــراء و الضــاد و العــن أصــل واحــد  ،و هــو رشب ال َّلبــن مــن ّ
()25
يرضــع»
ال ّثــدي .تقــول َر ِضــع املولــود َ

قــال قــي صفــة اصحــاب اجلمــل « :وان اعظــم حجتهــم لعــى انفســهم يرتضعــون

أمــا قــد فطمــت»

()26

و عــى زنــة ( َف َعــال) «فلــا احلولــت لكــم الدنيــا يف لذهتــا و المتكنهــم مــن رضــاع

اخالقهــا»

()27

و متصال ب(ها) « :حتى تقوم احلرب بكم عىل ساق  ....حلوا رضاعها»

()28

الســام ) «
و جــاء اســم الفاعــل (راضــع) يف صفــة االنســان إذ قــال االمــام ( عليــه ّ

أنشــأناه يف ظلــات االرحــام  ...و جنينــا و راضعــا «

()29

5 .5الوليــد  :الولــد  :اســم جيمــع الواحــد و الكثــر للذكــر و االنثــى  ،و الوليــد هــو
ـى  ،و َو َلــدُ ه و
الصبــي  ،و الوليــدة االمــة  ،و يقــال َ :و َلــدُ الرجــل ُ
وو ْلــدُ ه يف معنـ ً

َر ْه ُطــه يف معنـ ًـى ،و شــاة والــد  :حامــل  ،و اجلميــع ُو َّلــد (. )30

قــال ابــن فــارس  « :الــواو و الــام و الــدال  :أصــل صحيــح  ،و هــو دليــل النَّجــل

الولــد  ،و هــو للواحــد و اجلميــع  ،و يقــال
النســل  ،ثــم يقــاس عليــه غــره  .مــن ذلــك َ
و ْ
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للواحــد ُو ْلــدٌ أيضـ ًا «

()31

و تكــرر لفــظ ( مولــود ) منهــا قولــه ( عليــه الســام ) « :مــن الوالــد الفــان  ،املقــر

للزمــان  ،املدبــر العمــر  ،املستســلم للدنيــا  ،الســاكن مســاكن املوتــى  ،و الظاعــن عنهــا

غــدا ؛ اىل املولــود املؤمــل مااليــدرك»

()32

الســام ) مجــع فيهــا اصنــاف املواعــظ و
و فيهــا وصيــة االمــام البنــه احلســن ( عليــه َّ

الزكيــة والــد ًا للــكل او مثــاال لــكل االبــاء  ،وابنــه احلســن ولــدا
النصائــح  ،فجــرد نفســه ّ

لــكل االوالد فهــو امــام مبــر ومنــذر بــا ســاح .

()33

الرضــاع  ،و الغــام
 6 .الفطيــم  :فطمــت الصبــي أ ّمــه تفطمــه  :تقطعــه عــن ِّ
فطيــم و مفطــوم  ،و اجلاريــة فطيمــة و مفطومــة (. )34

قــال ابــن فــارس « :الفــاء و الطــاء و امليــم أصــل صحيــح يـ ُّ
ـدل عــى قطــع يشء عــن
يشء  .يقــال َ :ف َط َمــت االم و َلدَ هــا  ،و فطمــت الرجــل عــن عادتــه  ..ومنــه فِطــام األم
ولدَ هــا»(. )35
السالم ):
و جاء فطيام عىل زنة ( فعيال ) يف قوله ( عليه ّ

()36

7 .7اليافــع  :ال َيفــاع ُّ :
التــل ا ُملنيــف  ،و كل يشء مرتفــع َيفــاع  ،و غــام يفعــة ،
أيفــاع (. )37
شــب و مل يبلــغ  ،و مجعــه
ــع اي
ٌ
َّ
وأيفــع و َي َف َ
َ

قــال ابــن فــارس « :اليــاء و الفــاء و العــن  :كلمــة تـ ُّ
ـدل عــى االرتفــاع  .فال َي َفــاع :

ـع ال ُغــام  ،إذا عــا شــبابه  ،فهــو يافــع  ،و اليقــال
ماعــا مــن االرض  .و منــه يقــال  :أيفـ َ
ُموفِــع» (. )38
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رابعــًا  :أنواع السجع يف اخلطبة الغرّاء :
الســجع أو الفاصلــة هــي الكلمــة االخــرة يف القرينــة  ،و يســميها بعضهــم قافيــة

النثــر(. )39

ويعرف بأنّه« :توافق الفاصلتني يف احلرف االخري من النثر»

()40

وأتضــح يف خطــب االمــام هيمنــة الســجع عــى النصــوص .وقــد تنوعــت أنــواع

الســجع :

1 .1السجع املطرف  :و هي ان تتفق الكلمتان يف حروف السجع ال يف الوزن(. )41
2 .2و عرفه ابن الزملكاين ( ت  651هـ) قائال « :فان فات الوزن سمي مطرفا»

()42

3 .3وذهــب عبــد العزيــز عتيــق بأنــه مــا« :اختلفــت فيــه الفاصلتــان او الفواصــل وزنــا
واتفقــت رويــا»

()43

4 .4املرصــع  :ماكانــت احــدى القرينتــن مــن االلفــاظ او اكثــر مافيهــا مثــل مايقابلــه مــن
االخــرى يف الــوزن و التقفيــة أو ماتفقــت فيــه الفــاظ احــدى الفقرتــن او اكثــر يف

الــوزن و التقفيــة .

5 .5املتوازي  :مااتفقت فيه الفاصلتان يف الوزن و التقفية
6 .6املتوازن  :ان تراعى يف الكلمتني االخريتني من القرينتني الوزن دون التقفية(. )44

و يبدو ان هناية بيت الشعر تسمى القافية وهناية النثر سجعا وهناية االية فاصلة(. )45
وحيتــوي الســجع عــى مؤثــرات صوتيــة نغميــة تــردد بشــكل سلســا  ،ومــن خالهلــا

يســتطيع الفــرد اجيــاد روابــط بني طــريف الــكالم للمتكلــم و املخاطب  ،فيحــدث احياءات

بالغيــة مجاليــة ممــا جيعــل النــص قويــا متامســكا غــر جمتــزء  ،اذ تتشــابه هنايــات الفقــرات و
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ســنقوم بتقســيم اخلطبــة اىل فقــرات ملعرفــة انــواع الســجع الــواردة فيهــا:
7 .7الســجع املطــرف  :ورد هــذا النــوع مــن أنــواع الســجع يف عــدة مواضــع مــن
اخلطبــة و منهــا :

حتى إذا قام اعتداله  :ا عِ /
تَ /د ا ُ /ل ُ /ه  7حروف
َ
واستوى مثاله :

ِم َ /
ث ا ُ /لُ /ه

 5حروف

اختلــف الــوزن بــن املقطعــن ف( اعتدالــه ) عــى زنــة ( ا ْفتِ َعالـ ُه ) و ( ِمثا ُلـ ُه ) عــى
زنــة ( فِعالــه ) ؛ اال أهنــا اتفقــا يف الــروي لــكل منهــا ( ُلـ ُه )  ،وأفعاهلــا (قــا َم و اســتوى)

يــدالن عــى كــال اخللقــة

فأتــم خلقــه و تناســبت اعضــاؤه و
(حتــى اذا قــام اعتدالــه) بتناســب و اســتقامة
َّ
كملــت قوتــه فلــا اتــم خلقــه نفــى و اســتكرب و مل يـ ِ
ـأت ماامــر وادركــه املــوت  ،و ذهــب
ّ
البحــراين اىل انــه اســتعار الغــب هلــواه فيمــأ بــه ذو الغــرب غربــه مــن املــاء و رشــح
االســتعارة بذكــر املتــح  ،ألن طــريف التشــبيه مذكــور و هــو تشــبيه بليــغ  ،و ألن اهلــوى

يكــون ســببا ملــأ الصحائــف لالعــال(. )46

و جــاء الســجع املطــرف ايضــا يف قولــه ( عليــه الســام )« :نفــر مســتكربا و خبــط

ســادرا»

ف َ /ر ُ /م س َ /ت ك ِ /
ب َ /ر ًا  7حروف
نفر مستكرب ًا َ :ن َ /
وتقطيعه َ :
بط ِ
و َخ َ
 5حروف
سادر ًا َ :خ َ /ب َ /ط َ /س ا ِ /د َ /ر ًا
ا َ ،ف ِ
و الفاصلتــان ( مسـ َتك ِْب ًا  ،سـ ِ
اعـ َ ً
ـاد َر ًا ) اختلفــا يف الــوزن ( ُم ْفت َِعـ ً
ـا ) ؛ إالّ ّإنــا
َ
ُ ْ
اتفقــا يف يف حــروف الــروي و التقفيــة ( ر ًا )  .وأفعاهلــا ( نفــر و خبــط ) عــى زنــة ( ف َعـ َـل

) يــدالن عــى االمتنــاع و اإلبــاء و هــي مــن صفــات االنســان املغــرور  ،و النفــر « :النــون
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و الفــاء و الــراء ً :أصــل صحيــح يــدل عــى جتـ ٍ
ـاف و تباعــد  .منــه نفــر الدّ ابــة و غــره نِفــار ًا

 ،و ذلــك جتافيــه و تباعــده عــن مكانــه و مقــره»(.)47

ٍ
أمــا اخلبــط « فاخلــاء و البــاء و الطــاء أصـ ٌـل واحــد يـ ُّ
وطء و َضب  .يقــال
ـدل عــى

خبــط البعــر االرض بيــده  :رضهبــا  .و يقــال َخ َبــط الـ َـو َر َق مــن َّ
ـجر  ،وذلــك اذا
الشـ َ

رضبــه ليس ـ ُقط»(. )48

و قوله  :م ِ
ات ًا يف ُغرب هواه َ :ه  /و ا ُ /ه  4حروف
َ
ِ
كادحا سعي ًا لدُّ نياه ِ :ل ُ /د ن َ /ي ا ُ /ه  6حروف

(هــوا ُه ُد ْن َيــا ُه) اختلفتــا يف الــوزن ؛ لكنّهــا اتفقتــا يف يف الــروي لــكل
فالفاصلتــان َ
كادحـ ًا) عــى زنــة ِ
(ماتـ ًا و ِ
منهــا (اه) و الفــاظ ِ
(فاعـاً) يــدالن عــى اســم الفاعــل (مــن
قــام بفعــي املتــح و الكــدح ،و مهــا مــن صفــات االنســان فـ(املتــح)  :امليــم و التــاء و احلــاء
أصيــل يـ ُّ
ـيء وإطالتــه ،و متــح النهــار :امتــدَّ  ،وا َملتــح االســتقاء(. )49
ـدل عــى َمــدَّ الـ ّ

وال َكــدْ ح  :الــكاف و الــدال و احلــاء أصــل صحيــح ُّ
يــدل عــى تأثــر يف يشء  ،و

كدحــه خدشــه و كــدح كســب زمنــه قولــه « إنّــك كادح « اي كاســب (. )50
مل ُي ِفد عوض ًا :

ِع َ /و  /ضـ َ ًا

ِ
و مل
يقض ُمفرتض ًا ُ :م فَ /ت ِ /ر َ /ض ًا

اتفــق حرفــا الــروي ( ضـ ًا )  ،و اختلفــا يف الــوزن فـــ( ِع َو َضـ ًا ) عــى زنــة ( فِ َعــا ً) ،
و ( ُم ْف َ ِت َضـ ًا ) عــى زنــة ( ُم ْفت َِعـ ً
ا).
و قوله ( عليه السالم )  « :ثم أدرج يف أكفانه مبلسا و جذب منقادا سلسا»
ُمبلِس ًا ُ :م ب ِ /ل َ /س ًا
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َسلِ َس ًا َ :س ِ /ل َ /س ًا
والفاصلتــان ( ُم ْب ِل َس ـ ًا ) و ( َس ِل َس ـ ًا ) اتفقتــا يف حــريف الــروي ( َس ـ ًا ) و اختلفتــا يف
ا ) و( َس ِل َس ـ ًا ) عــى زنــة ( َف ِع ـ َ
الــوزن ؛ فـــ( ُم ْب ِل َس ـ ًا ) عــى زنــة ( ُم ْف ِع ـ ً
ا )  ،وأفعاهلــا (
أد ِرج ) و ( ج ِ
ــذ َب )
ُ
ْ َ
ِ
فـ( ُأ ِ
مسي  ،و أكفان و منقاد
در َج  ،و ُجذب ) دليل عىل أنّه َّ
حتى اذا أنرصف ا ُمل ِّشيع  :ا لُ /م َّ /ش ِ /ي ع
ف ِ /ج ع
و رجع ا ُملت َف ِّجع  :ا ل ُ /م َ /ت َ /

فـــا ُمل َش ِّيع  :عــى زنــة ُم َت َّف ِعــل  ،و ا ُمل َت َف ِّجــع عــى زنــة ( ُم َت َف ِّعــل ) واتفقــا يف الــروي ( ع)

فهــو ســجع مطــرف  ،و( ا ُمل َشـ ِّيع و ا ُمل َت َف ِّجــع ) لفظــان يــدُّ الن عــى مــن قــام بحمــل امليــت
لوداعــه ملثــواه االخــر

و أنْظِروا َف َلهوا َ :أ ن ِ /
ف َ /ل ُ /ه و
ظ ُ /روَ /
ْ
ُ

ف َ /ن ُ /س و
ُس ِّل ُموا َفن َُسوا ُ :س ل ِ /ل ُ /م و َ /

اتفقــت الفاصلتــان يف حــريف الــروي ( وا ) واختلفتــا يف الــوزن ؛ فـــ( َلَــوا ) عــى زنــة
( َف َعــوا )  ،و ( ن َُســوا) عــى زنــة ( َف ُعــوا )  ،وافعاهلــا ( أنظِـ ُـروا ) و ( ُسـ ِّل ُموا )
الذنوب ا ُملور َطة و العيوب ا ُملس ِ
اح َذ ُروا ُّ
خ َطة :
ْ
ْ
ُُ
َ ِّ
الُ /م َ /و ر ِ /ر َ /ط ة
ال ُ /م س  /خِ َ /ط ة

ور َطــة )
اتفقــت الفاصلتــان يف حــريف الــروي ( َطــة ) و اختلفتــا يف الــوزن ؛ فـــ( ا ُمل ِّ
عــى زنــة ( ا ُملفع َلــة )  ،و ( ا ُملسـ ِ
ـخ َطة ) عــى زنــة ( ا ُمل ْف ِع َلــة ) .
ِّ
ْ
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و املالحــظ التوافــق بــن ُّ
(الذنــوب و العيــوب) فكالمهــا عــى زنــة ( ُف ُعــول) وهــي

ورطــة ) للداللــة عــى
صيغــة مجــع الكثــرة  ،و املالحــظ أن االمــام وصــف الذنــوب بـ(ا ُمل ِّ
عظــم هــذه الذنــوب

ووصف العيوب بصفة ( ا ُملس ِ
خ َطة ) للداللة عىل السخط .
ْ

األسامع َ :أل  /أ س َ /م ِ /ع
ا َملتَاع  :أل َ /م َ /ت ِ /ع

اتفاقهام يف الروي دون الوزن
ْتن»
و قوله ( عليه السالم ) « :فأنى تؤفكون أم أين ت َ
ُرص ُفون ! أم بامذا َتغ َ ُّ
ف ُ /كُ /ون
تـ ٌؤ َ /

فٌ /ون
ت ُص َ /ر ٌ /

 6حروف

 6حروف

ت َغ  /ت َ  /رر ُُ /ون  7حروف
اتفــق الســجع ( تؤفكــون و ترصفــون ) يف حــريف الــروي و الــوزن ؛ فكالمهــا عــى

زنــة ( ُت ْف َع ُلـ ُـون ) ؛ و لكنهــا مل يتفقــا يف الــوزن مــع الفاصلــة الثالثــة ( َت ْف َع ُلـ ُـون ) فأتفقــوا
يف الــروي واختلفــوا يف الــوزن و هــي مــن الســجع املطــرف  ،فختــم املقاطــع بحــرف
النــون مســبوقا بحــروف املــد حيــدث التطريــب وهــو مااشــار اليــه الزركــي اذ ذهــب
اىل ان ختــم املقاطــع بحــروف املــد و اللــن واتباعهــا بالنــون هــي حكمــة التمكــن مــن

التطريــب(.)51

تقــول د  .عائشــة عبــد الرمحــن  « :لعــل جــال الفواصــل القرانيــة يف نســقها

الفريــد ،يعفينــا مــن لــدد خصومــة بــن اصحــاب اللفــظ واصحــاب املعنــى  ،اليعرفهــا
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ذوق العربيــة املرهــف يف البيــان االعــى بالكتــاب العــريب املبــن « (. )52
ا َمل ِضيق  :م  /ضـِ ِ /يق عىل زنة ( م ِ
فعل )
َ
َ

زز /هـُ ُ /وق عىل زنة ( ال ُّف ُعول )
الز ُهوق ُ :
ُّ

اتفاق يف الروي دون الوزن فهو سجع مطرف .
8 .8الســجع املتــوازي  :ورد هــذا النــوع يف اكثــر مــن موضــع مــن هــذه اخلطبــة و

منهــا :
ف ٍ /ة ِ /د  /ه ا  /ق ا  9حروف
((نطفة ِد َهاق ًا و علقة ِماق ًا)) ُ :ن ط َ /
ع ََ /ل َ /ق ٍ /ة ِ /م َ /ح ا  /ق ا  9حروف

ما َقـ ًا ) عــى زنــة (فِ َعـ َ
ـالً) تســاوى فيهــا الــوزن و حــرف الــروي فجاء (
فـــ( ِدها َقـ ًا َ ِ ،

اقــا ) لــكل منهــا فهــو مــن الســجع املتــوازي  ،و افعاهلــا (دهــق) و(حمــق) ،و فيهــا يقــول
ابــن فــارس  ( :دهــق )  « :الــدال و اهلــاء و القــاف يـ ُّ
ـدل عــى امتــاء يف جمــيء و ذهــاب
َ ً ()53
وك َْأ ّسـ ًا ِد َهاقـا
واضطــراب  .يقــال أ ْد َه ْقـ ُ
ـكأس ُ :
مألتــا  .قــال اهلل تعــاىلَ :
ـت الـ َ

ـدل عــى نقصــان  .و حقــه  :نقصــه .و ُّ
و حمــق  :امليــم و احلــاء و القــاف كلــات تـ ُّ
كل
ِ
املحــاق  :آخــر َّ
الشــهر إذغ متحـ َّـق اهلــال»( )54و نطــف « :
يشء نقــص ُوصــف هبــذا  ،و َ
النــون والطــاء و الفــاء أصــان أحدمهــا جنــس مــن احلــي  ،و اآلخــر ُنــدُ َّوة و َبلــل  ،ثــم

يســتعار و يتوســع فيــه (. )55

جنين ًا ِ
راضع ًا و وليدا يافعا َ :ج ِ /ن ي َ /ن ًا َ /ر ا ِ /
ض َ /ع ًا  10حروف
َ
وِ /ل ي  /د ا  /ي ا ِ /
 10حروف
ف َ /ع ًا
َ
َ
َ
فاجلنــن و الوليــد كالمهــا عــى زنــة ( َف ِعيــل ) تشــابه وزهنــا دون االتفــاق يف حــرف
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اضعـ ًا  ،يافِعــا ) عــى زنــة ( َف ِ
ِ
اعـ ً
ـع
ا ) اســم الفاعــل مــن الفعلــن ( َ
رضـ َ
الــروي  ،و ( َر َ َ َ

ـع ) تشــابه فيهــا الــوزن و الــروي فجــاء ( عــا ) لــكل منهــا .
و َيفـ َ
َل ا ِ /
ف َ /ظ ًا  10 :حروف

َل ا ِ /ح َ /ظ ًا  10 :حــروف  ،فجانــس بــن ( الفظــ ًا و الحظــ ًا ) يف احلــركات

و الــوزن  ،واختلــف بحــرف واحــد وهــو عــن الكلمــة ( الفــاء و احلــاء )  ،واجلنــاس

يبعــث يف الذهــن للمتلقــي و الســامع جتــاوب موســيقس تتامثــل الفواصــل فيــه فتشــد

االســاع و هتتــز تاقلــوب  ،و لتقويــة جــرس االلفــاظ وجــب االنتبــاه للســامع بألفــاظ
متجانســة  ،و الســجع هــو ســجع متــوازي اتفقــا يف الــوزن و القافيــة .

ِ
ف َ /ه م ُ /م ع َ /ت ِ /
ب َ /ر ًا  11حرف
َب ًا ِ :ل َ /ي ْ
ليفهم ُم ْعت ِ َ

ص ُ /ر ُ /م زَ /د ِ /ج َ /ر ًا
يقص مزدجر ًا ُ :يَ /ق ُ
و ّ

 10حروف

نلحــظ تنويع ـ ًا يف ايقــاع الســجع ؛ وذلــك أل ّنــه ( عليــه الســام ) يف مقــام التعليــل

 ،والفــرق بــن املقطعــن بحــرف واحــد  ،و الســجع متــزازي  ،اتفقــت الفاصلتــان يف
الــروي( َر ًا )  ،و يف الــوزن ( ُم ْفت َِع َ ً
ــا )
يف َّلذات طربه َ :ل ذ َ /ذا ِ /
ت َ /ط َ /ر ِ /
ب ه  4حروف
و بدوات أربه  :ب  /د  /و ا ِ /
ت  /أ َ َ /ر ِ /
ب ه  4حروف
َ َ َ
و اجلنــاس واضــح بــن اللفظــن و االختــاف بينهــا بحــريف ( أ  ،ط )  ،اتفقــت
الفاصلتــان يف الــروي ( ربــه )  ،و يف الــوزن ( َفع ِل ِ
ــه ) .
َ
و األرب  :اهلمــزة و الــراء و البــاء هلــا اربعــة اصــول اليهــا ترجــع الفــروع  :و هــي

األرب احلاجــة  ،و
احلاجــة و العقــل و النصيــب و ال َعقــد  .فأمــا احلاجــة فقــال اخلليــل َ :

ماأربــك اىل هــذا  ،اي ماحاجتــك وهــو العقــل  ،و منــه الفــوز و املهــارة بالــيء  ،وهــو
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نصيــب اليــر مــن اجلــزور (. )56

ثم ال حيتسب َرزِّية  ( :ال ) َر ِ /ز ي َ /ي ه النرب ( َي ه )
َّ
/ي ه ( َي ه )
و ال خيشع َت ِّقية  ( :ال ) َت ِ /ق ي َ

وكال اللفظــن منفيــان بـــ( ال ) النافيــة غــر العاملــة  ،وهــي تنفــي حــدوث الفعــل يف

الزمنــن احلــارض و املســتقبل و الفعــان ( حيتســب و خيشــع ) يــدالن عــى

والر ِّزية و التَّقية عىل زنة ( َف ِّعية ) اتفقا يف الوزن ويف حريف الروي ( ية )
َ
فامت يف فتنته غرير ًا َ :غ ِ /ر ي َ /ر ًا
َ

ِ
هفوته يسريا َ :ي ِ /
و َ
عاش يف
س يَ /ر ًا

و كال اللفظــن عــى زنــة ( فعيــا ) اتفقــا يف الــوزن و يف حــريف التقفيــة ( َر ًا ) وهــو

ســجع متــوازي ،

الســام )
و هنــا مقابلــة ضديــة بــن ( مــات و عــاش )  ،وهنــا يصــور االمــام ( عليــه ّ

مرحلــة اخــرى ينتقــل فيهــا االنســان اىل رحلــة جديــدة  ،فــات  :أصلهــا مــوت « امليــم و
الــواو و التــاء أصــل صحيــح يـ ُّ
ـيء  .منــه املــون  :خــاف
ـدل عــى ذهــاب القــوة مــن الـ ّ

احليــاة « (. )57

ِ
ات ا َملنِي ِة يف ُغ ِب ِج ِ
احه ُ :غ ب َ /ب ِ /ر ِ /ج َ /م ا ِ /ح ِ /ه
َّ َ
ه ْت ُه َف َج َع ُ َّ
َد َ
و سن َِن ِمر ِ
اح ِه َ :س َ /ن ِ /ن ِ /م َ /ر ا ِ /ح ِ /ه
َ
َ

وبني ( مجاحه و مراحه ) اتفاق يف الوزن ( فعاله ) و التقفية ( احه )

ّ
ف َ /ظ ل َ /ل َ /س ا ِ /د َ /ر ًا  8حروف
فظل سادر ًا َ :
بات ساهر ًا َ :ب ا َ /ت َ /س ا ِ /ه َ /ر ًا  8حروف
و َ
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وأفعــال ( ظـ َّـل و بــات ) يــدالن عــى االســتمرارية  ،و( سـ ِ
ـادر ًا و سـ ِ
ـاهر ًا ) بينهــا

جنــاس مضــارع اذ اختلفــا يف حــرف واحــد وهــو ( الــدال و اهلــاء ) مــع تقارهبــا يف

املخــرج ،اتفقــا يف الــوزن ويف التقفيــة  ،فجــاء كالمهــا عــى زنــة ( فاع ـ ً
ا ) ويف التقفيــة (
ٍ
متــواز .
َر ًا ) وبينهــا ســجع
و الســادر اخلبــط  :خبــط البعــر اذا رضب بيديــه اىل االرض  ،و مشــى اليتوقــى

شــيئا ،و الســادر  :املتحــر  ،و الســادر  :الــذي الهيتــم و اليبــايل ماصنــع و حيتمــل كالمها.
الســادر هاهنــا ( املغمــى عليــه ) وكأنــه الســكران  ،و أصلــه مــن ســدر البعــر مــن
شــدة احلــر و كثــرة ال ّطــاء بال َقطِــران فهــو كالنائــم الحيــس  ،وأريــد بــه ( املــرض )  ،و

( ِ
الدمــة للصــدر )  :ضاربــة لــه  ،و التِــدام النســاء  :رضهب ـ َّن الصــدور عنــد النياحــة .
ســكرة ُم ْل ِهثــة  :جتعــل اإلنســان الهث ـ ًا لشــدّ هتا (. )58
يف غمرات اآلآلم :

ا ل  /ء ا َ /ل ا ِ /م  7حروف

و طوراق األوجاع و األسقام  :ا ل  /أ وَ /ج ا ِ /ع
ال َ /أ س َ /ق ا ِ /م  7حروف

 7حروف

التوافــق بــن ( االالم  ،األوجــاع  ،األســقام ) وهــي الفــاظ تــدل عــى ( االمل و

الوجــع و الضيــق )

وكلها عىل زنة ( أ ْف َعال ) و هو مجع قلة
بني أخٍ شقيق َ :ش ِ /ق يِ /ق ن

و والد شفيق َ :ش ِ /
ف ي ِ /ق ن

فاالتفــاق يف الــوزن ( فعيــل ) و القافيــة ( يــق )  ،و هــو مــن الســجع املتــوازي  ،و
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التناســب بــن ( أخ و والــد ) و كالمهــا يــدالن عــى صلــة القربــى

ف َ /دة  /ا ل ِ /و ل َ /د ا ن  11حرف
حتمله حفدة الولدان َ :ح َ /
وحشدة االخوان َ :ح َ /ش َ /د ة  /ا ل  /أ خ  /و ا ن  11حرف

متاثــل الفواصــل يف عــدد احلــروف و املقاطــع  ،و اجلناس بــن (الولــدان و االخوان)

ّ
الذيــن يمثلــون االقــارب  ،والســجع متــوازي اتفقــت حــروف الــروي ( ان )  ،وتشــاهبا

يف وزنيهــا ( فعــان )  ،و( حفــدة و حشــدة ) تـ ُّ
ـدل عــى صلــة القــرب .
اىل دار غربته ُ :غ ر  /ب ِ /
ت ِ /ه
َ

و منقطع زورته َ :ز و  /ر ِ /
ت ِ /ه
َ

و مفرد وحشته  :و ح َ /ش ِ /
ت ِ /ه
َ

اتفقــت الفواصــل ( غربتــه و زورتــه و وحشــته ) يف الــوزن ( فعلتــه ) والقافيــة ( تِــه

) فهــو ســجع متــواز  ،و الفــاظ ( دار و منقطــع و مفــرد ) نجــد فيهــا
و اعظم ما هنالك بلية نزول احلميم
نزول احلميم  :ا ل َ /ح ِ /م  /ي م

و تصلية اجلحيم  :ا ل َّ /ج ِ /ح ِ /ي م

السعري  :ا لَّ /س ِ /ع ِ /ي ر
و فورات َّ

و سورات الزَّفري  :ا ل َّ /ز  /ف ي ر

و لفــظ ( أعظــم ) لفــظ تفضيــل و ( مــا ) زائــدة  ،دليــل عــى أن أشــدّ انــواع العــذاب

هــو ( نــزول احلميــم )
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جــاءت الفواصــل متوافقــة بــن ( محيــم و جحيــم ) كالمهاعــى زنــة ( فعيــل )

مســبوقة بــأداة التعريــف ( ال ) اتفقــا يف الــوزن والقافيــة فالســجع متــواز  ،و كذلــك (

الزفــر ) عــى زنــة ( ال َّفعيــل اتفقــا يف الزنــة و الــروي ( يــر ) و االلفــاظ كلهــا
الســعري و َّ
َّ
تـ ُّ
ـدل عــى العــذاب و البــاء و اجلــزاء .

وتناسق جميء ( فورات و سورات ) عىل زنة مجع مؤنث سامل ليدل عىل قلتها.
حية :
رتة ُم ِر َ
ال َف َ

( ال ) ُم ِ /ر ي َ /ح ه

حية  ( :و ال ) ُم ِ /ز يَ /ح ه
و ال َد َع ٌة ُم ِز َ

و ال ُق َّو ٌة َح ِ
اج َز ٌة  ( :و ال ) َح ا ِ /ج َ /ز ه

و ال َمو َت ٌة ِ
ناج َز ٌة  ( :و ال ) َن ا ِ /ج َ /ز ه

اتفقــت الفاصلتــان ( مرحيــة و مزحيــة ) يف الــوزن ( فعيلــة ) وحــرف الــروي (حــة)

وهــو مــن الســجع املتــوازي  ،وبــن ( حاجــزة و ناجــزة ) عــى زنــة ( فاعلــة ) واتفقــا يف

حــرف الــروي ( جــزة ) وهــو ســجع متــواز .

وتكــررت يف املقاطــع ( ال ) النافيــة الزائــدة للتوكيــد  ،و بعدهــا جــاء مصــدر املــرة (

فــرة  ،دعــة  ،قــوة  ،موتــة ) ويــدل عــى املبالغــة و القــوة

الساعات إنا باهلل عائذون !
بني أطوار املوتات و عذاب َّ
وتات  :ال  /مو َ /ت ا ِ /
أطوار ا َمل ِ
ت
َ
َ

ات  :ال  /س ا  /ع ا ِ /
اب الساع ِ
ت
َ
َّ
و َع َذ ِ َّ َ

و كال اللفظــن عــى زنــة ( فعــات ) وهــو مجــع مؤنــث ســامل ؛ فلــم يـ ِ
ـأت باملــوت
طــورا واحــدا  ،و مل يـ ِ
ـأت بعــذاب ســاعة واحــدة ؛ بــل جــاء هبــا مجعــا مؤنثــا ســاملا اتفقــت
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الفاصلتــان يف الــوزن  ،و يف حــريف الــروي ( ات ) وهــو ســجع متــواز .

ِ
ِ
عبــاد اهلل  ،أيــن َّ
هــوا  ،و
الذيــن ُع ِّمــروا َفنَع ُمــوا  ،و ُع ِّل ُمــوا َف َف ِه ُمــوا  ،و أنْظ ُــروا َف َل ْ

ُســ ِّل ُموا َفن َُســوا !

ف َ /ن ِ /ع ُ /م و
ُع ِّمروا َفن َِع ُموا ُ :ع م ِ /م ُ /ر و َ /

ف ِ /ه ُ /م و
فَ /
ُع ِّل ُموا َف َف ِه ُموا ُ :ع ل ِ /ل ُ /م و َ /

وافعــال اجلــواب ( ن ُِع ُمــوا ُ ،ف ِهمــوا ) مبنيــة للمجهــول  ،و املالحــظ اتصــال الــكالم

بالفــاء الواقعــة يف جــواب االســتفهام بـــ( أيــن )

ُأ ِ
ال  ،و ُح ِّذ ُروا أ َل َ ً
ال  ،و ُمنِ ُحوا َجِي ً
مه ُلوا َط ِوي ً
يم  ،و ُو ِعدُ وا َج ِسي ًام !
ُأ ِ
مه ُلوا َط ِوي ً
ال ُ :أ م ِ /ه ُ /ل  /و َط ِ /و ي َ /ل ن

ُمن ِ ُحــوا َجِيــ ً
ا ُ :م ِن ُ /ح و َ /ج ِ /م ي َ /ل ن التامثــل يف حــروف الــروي بــن (

لــن )

ُح ِّذ ُروا أ َل َ ً
يم ُ :ح ذ ِ /ذ ُ /ر و َ /أ ِ /ل ي َ /م ن

و ُو ِعــدُ وا َج ِســي ًام ُ :و ِ /ع ُ /د و َ /ج ِ
س ي َ /م ن التناســب يف الــروي فتلفــظ (
َمــن ) ؛ إالّ َّأنــا تكتــب ( الً )  ،و اتفقــت الفواصــل يف وزهنــا عــى زنــة ( َف ِعيـ َ ً
ـا ) وجــاء
موقعهــا مفعــوال بــه الفعاهلــم
َمنَاص َ :م  /ن َ /ا ص

خالص َ :خ َ /ل  /اص

اتفاق يف الوزن ( َف َعال ) ويف الروي ( اص )
معاذ َ :مَ /ع  /اذ
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َمالذ َ :م َ /ل  /اذ

اتفاقهــا يف الــوزن ( َف َعــال )  ،و يف القافيــة ( اذ )  ،و بينهــا جنــاس غــر تــام ،

فاختلــف اللفظــان يف عــن الفعــل ( العــن و الــام )
فِرار ِ :
ف َ /ر  /ار
ِمار ِ :م َ /ح  /ار

اتفاقهام يف الوزن ( فِ َعال )  ،و يف التقفية ( ار )
األرض  :أ ر  /ض

العرض َ :ع ر  /ض

مهمل ُ :م ه َ /م ل

مرسل ُ :م رَ /س ل

اتفاقهام يف الوزن ( ال َف ْعل ) والروي ( رض )

اتفاقهام يف الوزن ( ُم ْف َعل )  ،و يف حرف الروي ( ل)
البقية و املشية و التوبة و احلوبة

9 .9السجع املتوازن  :جاء هذا النع يف عدد من مواضع اخلطبة و كام يأيت :
(( أم هذا الذي أنشأناه يف ظلامت األرحام  ،و شغف األستار )) :
االلفاظ
االرحام
االستار

مقطع الفاصلة

عدد احلروف

أ ل َ /أ ر َ /ح ا م

 5حروف

أ ل  /أ س َ /ت ا ر

 5حروف

اســتعمل االمــام الســجع يف الفاصلتــن  ،و مهــا ( األرحــام  ،و األســتار) عــى زنــة (

أ ْف َعــال ) و هــو وزن مجــع قلــة  ،و ختــم باملقطعــن ( حــام و تــار )  ،فأتفقــا يف الــوزن دون
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الــروي وهــو مــن الســجع املتــوازن  ،والفــاظ ( ظلــات  ،األرحــام  ،و األســتار )  :كلهــا

تـ ّ
ـدل عــى ( اخلفــاء و الســر )

ثم منحه قلب ًا يافع ًا  ،و لسان ًا الفِظ ًا  ،و بص ًا ِ
الحظ ًا ،
َّ َ
َ َ
َ
ي َا ِ /
ف َ /ع ًا  10 :حروف
َل ا ِ /
ف َ /ظ ًا  10 :حروف
َل ا ِ /ح َ /ظ ًا  10 :حروف

ً
وكال مــن ( يافعــ ًا  ،الفظــ ًا  ،الحظــ ًا ) عــى زنــة ( فاعــ ً
ا ) اســم فاعــل  ،اتفقــت

( يافعــا ) و ( الفظــا  ،الحظــا ) يف الــوزن دون الــروي فهــو مــن الســجع املتــوازن  ،و
اشــتقت الفاظهــم مــن أفعــال خمتلفــة ( يفــع ) و ( لفــظ  ،حلــظ ) لكــن االفعــال كلهــا تـ ُّ
ـدل

عــى وظيفــة أجــزاء البنــاء اجلســاين لالنســان ؛ فالقلــب هــو احلافــظ للمــودة و احلــب .
الصــدْ غ»( ، )59و اللســان يــدل
واللحــظ « :حلــظ العــن ؛ و حلَا ُظهــا  :مؤخرهــا عنــد ُّ

عــى وظيفــة تأديــة الــكالم فيلفــظ الــكالم و اللفــظ « :الــام و الفــاء و الظــاء كلمــة

ـيء ؛ و غالــب ذلــك أن يكــون مــن الفــم  .تقــول  :لفــظ
صحيحــة تــدل عــى طــرح الـ َّ
بالــكالم َي ِبقــظ َلف َظــا»(. )60
و البرص يدل عىل الرؤية واللحظ و البرص« :

ِ
وداعية
بالويل جزع ًا َ :ج ِ /ز َ /ع ًا

للص ِ
در قلق ًا َ :ق ِ /ل َ /ق ًا
و الدمة َّ

اتفقا يف الوزن ( َف ِع َ ً
ل )  ،واختلفا يف الروي ( ع ًا َ ،ق ًا )
ِ
سكرة ملهثة ُ :م ل ِ /ه َ /
ثة
و املرء يف
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و أن ٍّة موجعة ُ :م و ِ /ج َ /ع ة

و جذبة مكربة ُ :م ك ِ /ر َ /ب ة

و سوقة متعبة ُ :م ت ِ /ع َ /ب ة

لهثــة  ،م ِ
وج َعــة ُ ،م ِ
اتفقــت الفواصــل يف الــوزن  ،فجــاءت ( ُم ِ
كربــة ُ ،مت ِْع َبــة ) عــى
ُ
زنــة ( ُم ْف ِع َلــة ) واختلفــت يف القافيــة او ( الــروي ) فهــو ســجع متــوازن  .ثــم ذكــر صفات
حــال امليــت ( و املــرء يف ســكرة ملهثــة ) و( غمــرة كارثــة ) قــال االمــام  « :ثــم ادرج يف

أكفانــه مبلســا  :حزينــا  ،وجــذب منقــادا سلســا  ،ســهال لــن  ،ثــم القــي عــى االعــواد،
االرسة  ،رجيــع وصــب و نضــو ســقم  ،مــن جهــة ابتالئــه بتــارات االمــراض كاالبــل

الرجيــع الــذي يــردد االســفار ( حتملــه حفــدة الولــدان و حشــدة االخــوان )
ثم ألقي عىل االعواد رجيع و صب و نضو سقم

رجيع و صب َ :و ص ٍ /
ب
و نضو سقم َ :س قٍ /م

اتفق اللفظان فجاءا عىل زنة ( َف ْع ٍل ) واختلفا يف الروي  ،فهو سجع متوازن .

ا ُملن َت َظر ُ :م ن َ /ت َ /ظ ر ( ا ُملف َت َعل )

ا ُملقتَدر ُ :م ق َ /ت َ /د ر ( ا ُملف َت َعل )

اتفق اللفظان يف روهيام ( ر) و يف وزنيهام فهو سجع متوازن .

ويبــدو لنــا أن االمــام اســتخدم اســلوب التقريــع لينبــه االنســان عــى أنــه مــازال يف

حــال الرتبيــة  ،و مســؤوليته إزاء اصحابــه تدفعهــه اىل الصــاح  .و فيــه تصويــر عجــز
االنســان امــام صنــع اخلالــق و قدرتــه .
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خامســـًا  :اخلامتة
بعــد هــذا الرحلــة مــع ( الفــاظ االنســان يف هنــج البالغــة ) توصــل بحثنــا اىل عــدد

مــن النتائــج التــي امجلــت بــاآليت :

الســام )
1 .1كان هلــذه اخلطبــة أثــر كبــر يف حيــاة املســلمني يف عهــد االمــام عــي ( عليــه ّ
؛ إذ كشــفت عالقــة االنســان بربــه  ،و عالقتــه مــع نظيــه مــن بنــي آدم  ،فقــدم االمــام
وصايــا اىل املجتمــع االســامي بــأرسه وهــي هتتــم باالنســان ،و عالقتــه باخلالــق
اجلليــل  ،فنهــى النفــس عــن االمــل و االعتــاد عــى طــول االجــل ،وانتقالــه مــن

نطفــة يف رحــم امــه اىل تشــييع جثامنــه االخــر وذكــر ( املشــيع و املتفجــع ) و هــي

الفــاظ تـ ُّ
ـدل عــى صــورة االنســان وهــو منقــاد ًا اىل حفرتــه و مثــواه االخــر

2 .2و صــور اجلــزاء بألفــاظ ( احلميــم  ،الســعري  ،الزفــر  ،اجلحيــم ) وفيهــا داللــة عــى
الضيــق و احلــزن وذكــر ( االالم  ،االســقام و االوجــاع ) التــي دلــت عــى الوجــع
و االمل .

3 .3وظــف االمــام عــي ( عليــه الســام ) االلفــاظ الدَّ الــة عــى خلــق االنســان ات ّباعــا ملــا
جــاء يف القــرآن الكريــم ؛ فبــدأ بنطفــة و علقــة و جنــن ثــم راضــع  ،و وليــد  ،فطيــم
 ،و يافــع  ،وك ُّلهــا ألفــاظ تـ ُّ
ـدل عــى مراحــل تكوينــه اجلســاين  ،و هــو ترتيــب جــاء

أغلبــه يف املؤلفــات التــي تتنــاول املعجــات املوضوعيــة كـــ( فقــه اللغــة و رس العربيــة

) للثعالبــي .

4 .4تنوعــت فواصــل الســجع يف هــذه اخلطبــة الغـ ّـراء فجــاءت بــن املطرفــة و املتوازيــة
واملتوازنــة ؛ إالّ َّ
أن الســجع املتــوازي احتـ َّـل النصيــب الوافــر مــن هــذه اخلطبــة كـــ(
دهاقــا و حماقــا ) و ( راضعــا و يافعــا ) و ( معتــرا  ،ومزدجــرا ) ومــن بعــده املتــوازن
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كـــ( جزعــا و قلقــا ) و ( ملهثــة و موجعــة و مكربــة ومتعبــة ) ومــن ثــم املطرفــة كـــ(
طربــه و اربــه ) و ( مســتكربا و ســادرا ) و

5 .5كثــرت االســاليب البالغيــة يف اخلطبــة مــن تشــبيه و جنــاس وهــي مــن املحســنات
التــي تنمــق الــكالم و تزينــه  ،و جــاء اجلنــاس غــر التــام يف مواضــع كثــرة مــن
اخلطبــة كـ(ســادرا  ،و ســاهرا ) و شــقيق  ،و شــفيق ) .

السالم عىل نبينا حممد وآله.
6 .6و آخر دعوانا أن احلمد للّ رب العاملني و الصالة و ّ
هوامش البحث:

( )1هنج البالغة  :خ . 71 ، 83

( )2ظ  :رشح هنج البالغة 344

( )3منهاج الرباعة  27 / 6 :و شغف االستار  :غالف القلب استعاره للمشيمة
( )4ظ  :املصدر نفسه .
()5املؤمنون  12ـ 14

( )6فقه اللغة ورس العربية  :الثعالبي . 74 :

( )7ظ  :منهاج الرباعة  27 / 6 :و ظ  :يف ظالل هنج البالغة  :حممد جواد مغنية :
( )8ظ  :املعجم املفهرس اللفاظ النهج . 1486 :
( )9مقاييس اللغة ( مادة نطف ) . 440 / 5 :
( )10داللة االلفاظ  :ابراهيم انيس 106 :
()11هنج البالغة  :خ 72 ، 83
()12مقاييس اللغة 364 / 3 :

( )13هنج البالغة  :خ 47 ، 48

( )14هنج البالغة  :احلكم القصار . 418 ، 454
( )15هنج البالغة  :خ 53 ، 60

( )16هنج البالغة  :ك 284 ، 25
( )17ظ  :العني 161 /1 :
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( )18مقاييس اللغة 125 / 4 :
( )19العلق 2 /

( )20ظ  :اجلامع ألحكام القرآن  :القرطبي . 107 / 20 :
( )21ظ  :الكليات و اجلزئيات يف القران الكريم 18 :
( )22ظ  :مقاييس اللغة 56 / 3 :
( )23النجم 32 /

( )24مقاييس اللغة 21 / 6 :

( )25مقاييس اللغة 400 / 2 :

( )26هنج البالغة  :خ 37 ، 22

( )27املصدر نفسه  :خ 106 ، 105
( )28املصدر نفسه  :خ 139 ، 138
( )29املصدر نفسه  :خ . 72 ، 83
( )30ظ  :العني . 71 / 8 :

( )31مقاييس اللغة 143 / 6 :

( )32هنج البالغة  :ك 292 ، 31

( )33ظ  :منهاج الرباعة 6 / 20 :
( )34ظ  :العني 442 / 7 :

( )35مقاييس اللغة 510 / 4 :

( )36هنج البالغة  :خ . 219 ، 192
( )37ظ  :العني 261 / 2 :

( )38مقاييس اللغة . 157 / 6 :

( )39ظ  :الربهان يف علوم القران  :الزركيش 53 / 1 :
( )40املصدر نفسه . 76 / 1 :

( )41املصدر نفسه  ، 76 / 1 :و ظ  :االتقان  :السيوطي . 1 / 2 :
( )42التبيان يف علم البيان املطلع عىل اعجاز القرآن . 178 :
( )43علم البديع  :عبد العزيز عتيق . 217 :
( )44ظ  :االتقان . 1 / 2 :
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( )45الصوت اللغوي يف القرآن  :حممد حسني الصغري . 144 :
( )46ظ  :منهاج الرباعة 28 / 6 :
( )47مقاييس اللغة 459 / 5 :

( )48املصدر نفسه . 241 / 2 :

( )49ظ  :مقاييس اللغة 293 / 5 :
( )50ظ  :املصدر نفسه 167 / 5 :

( )51الربهان يف علوم القرآن 86 / 1 :
( )52االعجاز البياين للقران 279 :
( )53مقاييس اللغة 307 /2 :

( )54املصدر نفسه . 301 / 5 :

( )55ظ  :املصدر نفسه 440 / 5 :
( )56مقاييس اللغة . 90 /1 :

( )57مقاييس اللغة 283 / 5 :

( )58ظ  :رشح هنج البالغة  :ابن ايب احلديد 345 / 6 :
( )59مقاييس اللغة 238 / 5 :
( )60املصدر نفسه 259 / 5 :
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القرآن الكريم .

املصادر و املراجع

1 .1االتقــان يف علــوم القــرآن  :جلــال الديــن الســيوطي ( ت  911هـــ)  ،دار الكتــاب
العــريب . 1999 ،

2 .2االعجــاز البيــاين للقــران ومســائل ابــن االزرق ( دراســة قرانيــة و بيانيــة )  ،ط ، 2
دار املعــارف ـ القاهــرة . 1984 ،

 3 .3االيضــاح يف علــوم البالغــة  :حممــد بــن عبــد الرمحــن بــن عمــر جــال الديــن
القزوينــي ( ت  ، 739حتقيــق  :حممــد عبــد املنعــم خفاجــي  ،ط  ، 3دار اجليــل ،

بــروت

4 .4الربهــان يف علــوم القــرآن  :بــدر الديــن حممــد بــن عبــد اهلل ( ت  794هـــ)  ،حتقيــق :
حممــد ابــو الفضــل ابراهيــم  ،املكتبــة العرصيــة  ،صيــدا  ،بــروت  1972 ،م.

5 .5اجلامع ألحكام القرآن  :ملحمد بن امحد االنصاري  ،دار الفكر  ،د  .ت .
6 .6رشح هنــج البالغــة  :ابــن ايب احلديــد  ،حتقيــق  :حممــد ابراهيــم  ،ط  ، 1دار الكتــاب
العــريب  ،بــروت ـ لبنــان  2007 ،م .

7 .7فقه اللغة و رس العربية  :اليب منصور الثعالبي ( ت  430ه)
8 .8كتــاب العــن  :اليب عبــد الرمحــن اخلليــل بــن امحــد الفراهيــدي ( ت  100ـ  175هـــ)
حتقيــق  :مهــدي املخزومــي و ابراهيــم الســامرائي  ،د  .ت .

9 .9معجــم مقاييــس اللغــة  :اليب احلســن امحــد بــن فــارس بــن زكريــا ( ت  395هـــ) ،
حتقيــق  :عبــد الســام حممــد هــارون  ،دار الفكــر  ،د  .ت .
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1010الكليــات و اجلزئيــات يف القــرآن الكريــم ( دراســة دالليــة )  :رســالة ماجســتري (
ســام حممــد ياســن ) بــارشاف أ  .د  .حييــى عبــد الــرؤوف جــر  ،جامعــة النجــاح
الوطنيــة  ،نابلــس ـ فلســطني . 2011 ،

1111يف ظــال هنــج البالغــة ( حماولــة لفهــم جديــد )  :رشح  :حممــد جــواد مغنيــة  ،دار
الكتــاب االســامي . 2005 ،

1212منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة  ،حبيــب اهلل اهلاشــمي اخلوئــي  ،حتقيــق :
عــي عاشــور  ،ط  ، 1دار إحيــاء الــراث العــريب  ،بــروت ـ لبنــان 2003 ،م .

1313داللة االلفاظ  :ابراهيم انيس  ،مكتبة االنجلو املرصية  ،القاهرة  1978 ،م .
1414هنــج البالغــة و املعجــم املفهــرس اللفاظــه  :ط  ، 1دار التعــارف للمطبوعــات ،
بــروت ـ لبنــان  1990 ،م .

1515هنايــة االجيــاز يف درايــة االعجــاز  :فخــر الديــن الــرازي  ،مكتبــة االداب  ،مــر،
 1367هـ .

1616ظ  :التبيــان يف علــم البيــان املطلــع عــى اعجــاز القــرآن  :ابــن الزملــكاين كــال
الديــن عبــد الواحــد بــن عبــد الكريــم ( ت  651هـــ)  ،حتقيــق  :د امحــد مطلــوب و

د  .خدجيــة احلديثــي  ،ط  ، 1مطبعــة العــاين  ،بغــداد  1964 ،م .
1717علم البديع  :عبد العزيز عتيق  ،دار النهضة العربية . 1985 ،

1818الصــوت اللغــوي يف القــرآن  :حممــد حســن الصغــر  ،ط  ، 1دار املــؤرخ العــريب ،
بــروت ـ لبنــان  2000 ،م .

اخلطاب العلوي والوالة
دراسة يف اسرتاتيجية اخلطاب
وداللتها السياسية

د .طالب حسني
كلية اإلمام الكاظم (عليه السالم)

مقدمة

يعــد موضــوع الســلطة واحــد ًا مــن أخطــر املواضيــع يف احليــاة االجتامعيــة ،وتتأكــد

خطورتــه يف املجتمــع األســامي  ،كــون أن مــن يمســك الســلطة فيــه تكــون لــه الســيطرة

عــى األمــوال والنفــوس التــي اكــد الشــارع املقــدس عــى حرمتهــا شــبه املطلقــة  ،فجعــل
االصــل فيهــا احلرمــة يف حــن جعــل االصــل يف االمــور االخــرى احلــل والــراءة .

وهلــذه اخلطــورة الكــرى كان للســلطة حضــور بــارز يف خطــاب أمــر املؤمنــن عليــه

الســام كــا عكســته نصــوص هنــج البالغــة  ،وهــي نصــوص مــع رصاحتهــا يف بيــان

هــذه اخلطــورة دينيــا واجتامعيــا وسياســيا  ،تثــر اشــكالية عندمــا نقرئهــا يف ضــوء منهــج
حتليــل اخلطــاب املعــارص واســراتيجياته  ،حيــث نجــد ان هــذه النصــوص واخلطــاب يف

حالــة كــون املرســل اليــه واليــا لــه عليــه الســام منتجــة وفــق اســراتيجية واحــدة وهــي
االســراتيجية التوجيهيــة  ،يف الوقــت الــذي يوجــد تبايــن كبــر بــن الــوالة مــن حيــث

عالقتهــم بأمــر املؤمنــن عليــه الســام يف رؤيتــه الدارة املجتمــع ومســؤوليات الــوايل
،فهنــاك مــن كان متامهيــا مــع شــخصية أمــر املؤمنــن عليــه الســام  ،وهنــاك مــن مل يكــن

حيمــل الرؤيــة نفســها  ،بــل نجــده ينحــرف عنــه يف أول اختبــار حقيقــي.

ومــن هنــا كان هــذا البحــث وإشــكاليته  ،إذ حســب النظريــة احلديثــة يف حتليــل

اخلطــاب  ،إن لــكل خطــاب إســراتيجية خاصــة يســتند اختيارهــا وإنتاجهــا عــى طبيعــة

العالقــة التــي تربــط املرســل باملرســل إليــه؛ التــي بدورهــا هلــا تأثريهــا عــى اهلــدف مــن
اخلطــاب  ،ممــا يعنــي أن التنــوع النوعــي لعالقــة أمــر املؤمنــن مــع والتــه ؛ يفــرض انتــاج

خطــاب متنــوع االســراتيجية وليــس خطابــا باســراتيجية واحــدة  ،هــذا مــن جهــة .

ومــن جهــة أخــرى  ،نجــد ان االســراتيجية التــي ُأنتِــج خطــاب أمــر املؤمنــن هبــا،

يف ادواهتــا و آلياهتــا ــــــ كــا ســيتضح يف البحــث ـــــــ تضــع الــوايل يف زاويــة املســؤولية
65
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واملســاءلة  ،وهــو أمــر يتنــاىف مــع خطــاب االســام الســيايس االثنــي عــري الــذي

يمنــح الســلطة بعــد ثيوقراطــي وإمتيــازا وفوقيــة عــى املجتمــع  ،بحيــث ترجــح كفتــه

عــى كفــة املجتمــع عنــد التعــارض يف ادارتــه.

ووفق هاتني اجلهتني كان هلذا البحث هدفان :
االول  :حماولــة حتديــد الداللــة التــي تســتبطنها وحــدة اســراتيجية أمــر املؤمنــن

عليــه الســام يف خطابــه لوالتــه  ،التــي يمكــن أن تفــر لنــا عــدم انتاجــه بأحــد
االســراتيجيات االخــرى التــي تتوافــق مــع عالقتــه بوالتــه ،قربــا وبعــدا .

الثــاين  :حماولــة حتديــد مــدى رشعيــة ومصداقيــة خطــاب االســام الســيايس الــذي

يمنــح الســلطة بعــدا ثيوقراطيــا  ،وهــل جيــد لــه ســندا يف خطــاب الســلطة عنــد أمــر
املؤمنــن عليــه الســام .

والبحــث يف هدفيــه هذيــن  ،إنطلــق مــن قــراءة كــون اخلطــاب عندمــا انتــج هبــذه

االســراتيجية مــن قبــل أمــر املؤمنــن عليــه الســام أراد إيصــال رســالة اىل املســلمني

مفادهــا  :أن ال كرامــة للســلطة اال اذا أقامــت حــق وأزالــت باطل  ،وان صاحب الســلطة

ليــس لــه أي امتيــاز دينــي  ،بــل املراقبــة واملســؤولية واحلســاب عليــة أشــد وأقســى.

وللتحقــق مــن صحــة هــذه القــراءة وإنتســاهبا فنيــا اىل خطــاب أمــر املؤمنــن عليــه

الســام  ،تــم بنــاء البحــث يف ثالثــة مباحــث تنتهــي بخامتــة واســتنتاج ،وهــي اآليت :

املبحــث االول  :تــم فيــه حتديــد االطــار النظــري الــذي ســتتم معاجلــة موضــوع

البحــث مــن خاللــه ادواتــه وآلياتــه ،فتــم فيــه حتديــد ماهيــة اخلطــاب وانــواع

اســراتيجياته ،وبيــان عنــارصه التــي هلــا دور يف اســتنطاق داللــة اخلطــاب.

املبحــث الثــاين  :يف هــذا املبحــث تــم إســتقراء نــاذج مــن خطــاب أمــر املؤمنــن
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عليــه الســام لوالتــه حســب درجــات عالقتهــم معــه  ،وبيــان االســراتيجية اىل انتجــت

فيهــا  ،التــي ســتكون املوضــوع الــذي سيســتنطق يف املبحــث الثالــث مــن حيــث داللتــه

السياســية .

املبحــث الثالــث  :ســيمثل هــذا املبحــث املرحلــة األخــرة يف اختبــار القــراءة التــي

تــم االنطــاق يف حــل اشــكالية البحــث  ،حيــث ســيتم بيــان التضــاد بــن االســراتيجية
التــي ُأنتــج فيهــا خطــاب أمــر املؤمنــن عليــه الســام  ،وبــن طبيعــة العالقــة التــي تربطــه
بوالتــه  ،وبيــان الداللــة السياســية هلــذا التضــاد.

وأمــا اخلامتــة فهــي لبيــان أهــم نتائــج البحــث  ،التــي ســتمثل املعيــار يف تقييــم خطاب

االســام الســيايس االثنــي عــري املتعلــق بطبيعــة الســلطة يف املجتمــع  ،والتــي ســيكون

هلــا دورهــا الفكــري والفنــي يف محايــة املجتمــع مــن التســلط عليــه باســم الديــن ومذهــب

أهــل البيــت عليهم الســام.

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

68

املبحث االول
اخلطاب بني اللغوي والاللغوي
اوال  :البنية الاللغوية :
يعــد لفــظ اخلطــاب مــن االلفــاظ التــي تطــورت داللتهــا يف الثقافــة اللغويــة

العربيــة ،فبعــد ان كان تــرادف لفــظ الــكالم واحلديــث (((  ،صــار اخــص منهــا  ،بعــد أن
أخــذ داللــة اصطالحيــة تتضمــن عديــد مــن املفاهيــم نتيجــة اختيــاره مقابــا ملصطلــح

 discourseالــذي بــدوره تطــور مــن «الداللــة اللســانية الكالســيكية التــي كانــت تقابله

مــع اجلملــة واللســان اىل الداللــة يف لســانيات اخلطــاب التــي تتقــوم بــا يــأيت :

1 .1انــه تنظيــم يتجــاوز اجلملــة  ،فيســتنفر بنيــات غــر اجلملــة مثــل كعبــارات احلظــر
التــي ال تأخــذ الشــكل اللفظــي للجمــل قواعديــا مثــل عبــارة ال تدخــن.

2 .2ان هــذا التنظيــم البــد ان يكــون موجــه فهــو زيــادة عــى كونــه مصمــم حســب مرمى
املتكلــم فانــه يتطــور يف الزمان .

3 .3انــه شــكل مــن اشــكال الفعــل اي انــه عمــل مــن املتكلــم هيــدف اىل تغيــر وضعيــة ،
وينظــر اليــه يف اطــارات نفســانية واجتامعيــة متنوعــة .

4 .4انــه متفاعــل حيــث ينســق الطرفــان ملفوظاهتــا كل حســب موقــف اآلخــر بــا
يشــمل مــا هــو غــر لفظــي مثــل شــأن املخاطــب .

5 .5انــه مظــروف بمقامــه فــا يكــون املقــام جمــرد إطــار او زينــة حتيــط بــه  ،بــل ان
اخلطــاب نفســه قــد يقــوم بتحديــد مقامــه وأن حيــوره اثنــاء التلفــظ.

6 .6انــه ُمتَك َّفــل بــه فهــو يرجــع اىل جهــة هــي مصــدر التحديــدات الشــخصية والزمانيــة
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والفضائيــة وتبــن مــا هــو املوقــف الــذي تتوخــاه ممــا تقــول ومــن خماطبهــا .
7 .7انــه حمكــوم بمعايــر فهــو خيضــع ككل ســلوك اجتامعــي ملعايــر اجتامعية عامــة زيادة
عــى معايــر خاصــة خاصــة بقوانــن اخلطــاب  ،فــكل عمــل تلفــظ ال يمكــن ان يقــع
مــن دون ان يســوغ حقــه يف تقديــم نفســه بالصــورة التــي هــو عليهــا .

8 .8ان اخلطــاب ال يكــون لــه معنــى اال داخــل عــامل خطابــات اخــرى يشــق لنفســه طريقا
خالهلــا  ،فاخلطــاب الفلســفي ال يستشــهد دالليــا بالطريقــة نفســها يف اخلطــاب
االعالمــي».

(((

ونتيجــة هلــذه العنــارص فــان اخلطــاب صــار ينظــر اليــه عــى انــه فعــل لغــوي يتضمــن

جانبــن « :جانــب شــكيل وجانــب وظيفــي  ...يتضــح األول يف كــون اخلطــاب بنــاء
او كتلــة تفــوق أو تســاوي اجلملــة ،وبالتــايل فهــو مكــون مــن وحــدات متامســكة
ومنســجمة  ،وامــا اجلانــب الثــاين ؛ فينظــر اىل اخلطــاب بانــه اســتعامل اللغــة مــن طــرف

الفاعــل املتكلــم»(((  ،ومهــا متولــدان مــن البعــد القواعــدي والبعــد التــداويل للغــة ،

فــان نحويــة كل لغــة توجــب ان خيضــع شــكل اخلطــاب اىل قواعــد موضوعيــة البــد
ان يلتــزم هبــا منتــج اخلطــاب يف تشــكيل بنيــة النــص اللغويــة ؛ مــادة اخلطــاب امللموســة

 ،كــا ان تداوليــة اللغــة متنــح بعــدا فنيــا للنــص وتبعــا لــه اخلطــاب  ،حيــث ان تنــوع
القواعــد اللغويــة وترابــط املعجمــي – القواعــدي مــع مــا هــو بالغــي – ابداعــي يمنــح
منتــج اخلطــاب القــدرة عــى انتــاج دالالت متعــددة مل يكــن باإلمــكان انتاجهــا لــو مل يتــم

االســتناد اىل هــذا الرتابــط  ،الــذي بــه ســيكون اخلطــاب اشــبه مــا يكــون بـ«جســم لــه ذاته
وحركتــه وزمنــه  ...خيضــع لنظــام داخــي ؛ ولكنــه يتحــرك بحريــة مســتقلة  ...فهــو لــون

خيتلــف عــن النــص»((( .

ومــع هــذا فــان اخلطــاب ال ينتــج تأثــره إال بعــد اكتــال مكوناتــه  ،وهــي مكونــات
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ثالثــة لــكل منهــا دورهــا يف حتقــق ماهيــة اخلطــاب :
1 .1املرســل :وهــو منتــج اخلطــاب ورســالته الــذي البــد ان تكــون لــه كفــاءة لغويــة
وكفــاءة تداوليــة التــي مــن خالهلــا يســتثمر راس مالــه اللغــوي واملعــريف والفكــري
يف نــص فعــي يتضمــن رســالة خاصــة  ،وهــي خصوصيــة ناجتــة عــن املقصــد الــذي

يســعى املرســل اليــه الوصــول اليــه مــن خــال خطابــه  ،فــاذا كان « هدفــه االقنــاع
فانــه خيتــار مــن االدوات اللغويــة واآلليــات اخلطابيــة مــن يبلغــه مــراده  ،وان كان
هدفــه الســيطرة مثــا يعمــد اىل االدوات التــي تكفــل حتقيقهــا»((( .

2 .2املرســل اليــه  :وهــو مــع كونــه َمــن يتوجــه لــه اخلطــاب بعــد انتاجــه مــن املرســل،
إال أن لــه دوره يف سلســلة انتاجــه  ،اذ كونــه مســتقال يف وجــوده التكوينــي عــن
املرســل  ،ال يمنــع مــن ان يكــون ؛ مــن حيــث انــه املحــل الــذي يتحقــق القصــد
فيــه ؛ يف سلســلة العلــة الفاعليــة للخطــاب  ،لالرتبــاط الســببي بــن العلــة الغائيــة

والعلــة الفاعليــة ((( ،لــذا فــان لغــة اخلطــاب التــي تعــر عــن مقاصــد املرســل

تعتمــد عليــه  ،وعليــه فانــه يــارس بشــكل غــر مبــارش دورا يف توجيــه املرســل عنــد
اختيــار ادواتــه والياتــه يف صياغــة اخلطــاب  ،لــذا عــى املرســل ان يســتحرض وضعــه

بعنــارصه املختلفــة التــي ترتبــط برســالته ،فيكــون « املرســل اليــه حــارضا يف ذهــن
املرســل عنــد انتــاج خطابــه ســوا ًء كان حضــورا عينيــا ام اســتحضارا ذهنيــا  ،وهــذا
الشــخوص أو االســتحضار  ...هــو مــا يســهم يف حركيــة اخلطــاب  ،بــل يســهم يف

قــدرة املرســل التنويعيــة ويمنحــه افقــا ملامرســة اختيــار اســراتيجية خطابــه»(((.

3 .3الســياق  :وهــو يمثــل كل العنــارص التــي حتيــط بطــريف اخلطــاب التــي ترتبــط
بالظــروف التــي ُينتــج اخلطــاب يف اطارهــا  ،لــذا يكــون الســياق املكــون املشــرك

بينهــا بــا يتضمنــه مــن عنــارص الزمــان واملــكان واحلــدث الــذي يعاجلــه اخلطــاب
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واخلصوصيــات املعرفيــة للمرســل اليــه ؛وهــو مــا جعــل الســياق « ياخــذ  ...الــدور

الفعــال يف االرســال والتلقــي معــا [ ...وذلــك] ان املرســل ال يغفــل الســياقات يف
عمليــة انتــاج خلطــاب مــا  ،كــا ال هيمــل املرســل اليــه الســياقات يف فهمــه ملعــان
ودالالت اخلطــاب»(((.

ثانيا :اخلطاب اسرتاتيجية بالغية
إن اخلطــاب فعــل كالمــي تــداويل؛ ينتجــه املرســل لتحقيــق هــدف مــا الــذي يعــد

املؤثــر االســاس يف انتاجــه ملفوظــات اخلطــاب  ،كــا انــه يســهم يف تأويلهــا مــن قبــل
املرســل اليــه  ،إذ ان اخلطــاب « ليــس جمموعــة الفــاظ وعبــارات»((( حمصــورة يف اطــار مــا

هــو معجمــي  ،وانــا هــو فعــل انجــازي تــداويل ال تنتجــه هــذه االلفــاظ والعبــارات «إن
مل ينجــم عــن املجمــوع الــكيل هلــا داللــة تتجاوزهــا»(.((1

إن هــذا التجــاوز انــا هــو عمليــة ابداعيــة مــن املرســل ينتجهــا مــن خــال املــزج

بــن املعجمــي والتــداويل  ،لــذا فــإن اخلطــاب «ال يمكــن او عــى االقــل ال يســتقيم اال يف
اطــار  ...الرتتيــب والنظــام  ،وبالتــايل فهــو يفــرض عــى اجــزاء موضوعــه مهــا تداخلــت

وتشــابكت وتزامنــت انواعــا مــن التقديــم والتأخري»(((1وغــر ذلــك مــن مــن اآلليــات
البالغيــة التــي تســمح هبــا قواعديــة اللغــة.

وهــذا التجــاوز واعــادة الصياغــة ملــا هــو معجمــي ــــــ قواعــدي هــو االطــار العــام

لالســراتيجية التــي يســتند اليهــا املرســل يف التأثــر يف املرســل اليــه  ،فهــي تتمثــل بــكل «
مــا يتخــذه املرســل للتلفــظ بخطابــه مــن اجــل تنفيــذ ارادتــه والتعبــر عــن مقاصــده التــي

تــؤدي لتحقيــق اهدافــه مــن خــال اســتعامل العالمــات اللغويــة وغــر اللغويــة وفقــا ملــا
يقتضيــه الســياق بعنــارصه املتنوعــة ويستحســنه املرســل»(.((1

ومــن هنــا تعــددت االســراتيجيات التــي يعتمدهــا املرســل يف انتــاج خطابــه
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؛التــي بدورهــا تعتمــد عــى «حتقيــق اهــداف العمليــة التخاطبيــة  ...وتكــون هلــا ميــزات
ومســوغات ختــدم هــذا اهلــدف»( ، ((1الــذي يعــد هلــذا الســبب احــد معايــر تصنيــف

اســراتيجيات اخلطــاب  ،وعــى اساســه تصنــف االســراتيجيات اىل االصنــاف اآلتيــة:
1 .1االســراتيجية التضامنيــة :مــن خالهلــا جيســد املرســل عالقتــه باملرســل اليــه ...
ومــدى احرتامــه هلــا ورغبتــه يف املحافظــة عليهــا او تطويرهــا بازالــة معــامل الفــروق

بينهــا( ،((1وهيــدف املرســل باتباعهــا اىل عديــد اهــداف جتمعهــا تعميــق العالقــة مــع
املرســل اليــه واحلفــاظ عــى االلفــة بينهــا

(((1

2 .2االســراتيجية التوجيهيــة  :املرســل يف هــذه االســراتيجية « يــويل عنايتــه ...
تبليــغ قصــده وحتقيــق هدفــه اخلطــايب بإغفــال جانــب التــأدب التعامــي اجلزئــي يف
اخلطــاب  ...ومــن هــذا املنطلــق  ،فــإن اخلطــاب ذا االســراتيجية التوجيهيــة يعــد

ضغطــا و تدخــا ولــو بدرجــة متفاوتــة عــى املرســل اليــه وتوجيهــه لفعــل مســتقبيل
معــن»(. ((1

3 .3االســراتيجية التلميحيــة  :هــي االســراتيجية التــي تكــون فيهــا «البنيــة اللغويــة
الظاهــرة للملفــوظ جمــرد ممــر او معــر للوصــول اىل الفعــل اإلنجــازي غــر املبــارش

الــذي يقصــد اليــه املتكلــم»( ،((1ويعتمدهــا املرســل عندمــا ال يريــد حتمــل مســؤولية
اخلطــاب والعــدول عــن اكــراه املرســل اليــه او احراجــه(. ((1

4 .4اســراتيجية االقنــاع  :وهــي التــي يكــون فيهــا اخلطــاب هيــدف اىل «اقناع املرســل اليه
بــا يــراه املرســل  ،أي إلحــداث تغيــر يف املوقــف الفكــري او العاطفــي لديــه»(،((1
واملرســل خيتارهــا لعديــد أســباب يف مقدمتهــا حرصــه ان يتــم اســتقبال اخلطــاب

وحتقيــق مــا هيــدف اليــه مــن دون حاجــة اىل عنــر الضغــط واالكــراه  ،وذلــك ألن

«تأثريهــا التــداويل يف املرســل اليــه أقــوى ونتائجهــا أثبــت وديمومتهــا أبقــى»(.((2
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وهنــا البــد مــن االشــارة اىل هــذا التصنيــف ليــس بمعــزل عــن العالقــة بــن طــريف

اخلطــاب  ،الهنــا مــن ابــرز عنــارص الســياق التــي تؤثــر يف حتديــد اســراتيجيات اخلطاب،
إذ «ال يكفــي وجــود طــريف اخلطــاب إلمتــام العمليــة التواصليــة  ،فالبــد مــن وجــود

عالقــة ومعرفــة مشــركة بينهــا»( ،((2وهــو أمــر لــه أمهيتــه يف خطــاب امــر املؤمنــن عليــه
الســام كــا ســيتبني لنــا يف املبحــث الثالــث حيــث ســتكون طبيعــة العالقــة الســابقة عــى
اخلطــاب هلــا دورهــا االســاس يف االســتنطاق الســيايس هلــذا اخلطــاب.
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املبحث الثاني
الوالة واخلطاب التوجيهي

ان تنــوع اســراتيجية اخلطــاب ليــس امــرا شــكليا حمضــا  ،بــل هــو تابــع لتنــوع رؤيــة

منتــج اخلطــاب حــول موضــوع اخلطــاب و املرســل اليــه ،ممــا يعنــي ان االســراتيجية

هلــا كاشــفية مزدوجــة اجيابيــة تتمثــل بتحقيــق االســباب املوجبــة الختيارهــا  ،و ســلبية
تتمثــل يف عــدم اختيــار واحــدة مــن االســراتيجيات االخــرى التــي يمكــن ان تكــون

شــكال للخطــاب.

ومــن هنــا البــد لنــا مــن حتديــد اســراتيجية خطــاب امــر املؤمنــن مــع والتــه

اوال؛ قبــل اســتنطاق الداللــة السياســية التــي تســتبطنها  ،ويف هــذا االطــار ســنميز بــن

خطابــن ألمــر املؤمنــن عليــه الســام مــن حيــث املرســل اليــه  ،فهنــاك اخلطــاب املوجــه
اىل مرســل اليــه حــارض لديــه بوجــوده اخلارجــي مشــخص بعنــارصه الســياقية بحيــث
يكــون اخلطــاب منتــج عــى نحــو القضيــة اخلارجيــة  ،وهنــاك خطــاب موجــه اىل مرســل
اليــه حــارض لديــه بوجــوده الذهنــي بحيــث يكــون اخلطــاب منتــج عــى نحــو القضيــة

الذهنيــة ،ولــذا ســنطلق عــى النــوع األول اخلطــاب اخلارجــي والثــاين اخلطــاب الذهني.

او ًال :اخلطاب الفعلي
يف هــذا النــوع مــن اخلطــاب لدينــا عديــد مــن النــاذج منهــا مــا يكــون املرســل

اليــه تربطــه عالقــة اقــرب اىل عالقــة متاهــي مــع شــخصية امــر املؤمنــن عليــه الســام
يف رؤيتهــا السياســية العقائديــة كعالقتــه مــع االشــر ،وهنــاك نــاذج تكــون بعيــدة عــن

مثــل هــذه العالقــة كــا يف عالقتــه مــع زيــاد بــن ابيــه  ،كــا هنــاك مــن الــوالة مــن يكــون

وســطا بــن ذلــك  ،وســنعرض لــكل منهــا  ،مــع انــه يكفــي النــوع االول ويكــون تعميــم
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الداللــة اىل النوعــن اآلخريــن بقيــاس االولويــة .
1 .1خطــاب االشــر  :املتمثــل بعهــده املعــروف  ،وهــو عهــد تبــدأ فقراتــه بأمــر رصيــح
تــارة باملــادة وتــارة بالصيغــة  ،فاألمــر باملــادة نجــده يف فقــرات مثــل  »:هــذا مــا أمــر
عبــد اهلل أمــر املؤمنــن مالــك بــن احلــارث االشــر  ، ...وقولــه :آمــره بتقــوى اهلل
 ،...وقولــه  :وآمــره بكــر شــهوته  ،...واالمــر بالصيغــة كــا يف قولــه  :ليكــن احــب

الذخائــر إليــك  ،...وقولــه واشــعر قلبــك الرمحــة للرعيــة .((2(»...

كــا نجــد صيــغ النهــي يف اخلطــاب ؛ كقولــه عليــه الســام « :التنصبــن نفســك

حلــرب اهلل  ،...وقولــه  :وإيــاك ومســاماة اهلل .((2(»...

وهــذه االوامــر والنواهــي جــاءت بعــد ترصحيــه عليــه الســام يف عتبــة نــص العهــد

أن هــذا اخلطــاب موجــه مــن مرســل لديــه ســلطة دينيــة – سياســية عــى املرســل اليــه

بقولــه عليــه الســام  :عبــد اهلل أمــر املؤمنــن.

كــا أنــه عليــه الســام زيــادة عــى اســتخدامه ألدوات األمــر والنهــي وآليــة جتاهــل

العالقــة اخلاصــة  ،اســتخدم زيــادة عــى ذلــك آليــة أخــرى  ،كآليــة التحذيــر ؛ كــا يف قولــه
عليــه الســام « :ان النفــس أمــارة بالســوء»( ، ((2وقولــه عليــه الســام  :فانــه ال يــدي

لــك بنقمتــه( ، ((2وقولــه عليــه الســام  :إن اهلل يــذل كل جبــار وهيــن كل خمتــال (،((2
وقولــه عليــه الســام  :مــن ظلــم عبــاد اهلل كان اهلل خصمــه دون عبــاده ومــن خاصمــه اهلل

أدحــض حجتــه(.((2

كــا يالحــظ انــه عليــه الســام عندمــا دخــل يف تفاصيــل العهــد  ،نجــده قــد أســتند

اىل آليــات لغويــة يغلــب عليهــا التحضيــض والتعليــل ،وذكــر العواقــب التــي تتداخــل يف

النتيجــة مــع آليــة التحذيــر ،فقولــه عليــه الســام  :وليكــن احــب األمــور إليــك أوســطها

يف احلــق  ...فــإن ســخط العامــة جيحــف بــرىض اخلاصــة( ، ((2وقولــه عليــه الســام  :وإنــا
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عمــود الديــن ومجــاع املســلمني والعــدة لألعــداء ؛ العامــة مــن األمــة ،فليكــن صغــوك
إليهــم وميلــك معهــم  ،وقولــه عليــه الســام  :وال تعجلــن اىل تصديــق ســاع ،فــإن الســاع

غــاش ،وقولــه (عليــه الســام) :اليدعونــك ضيــق أمــر لزمــك فيــه عهــد اهلل اىل جلــب
إنفســاخه بغــر احلــق  ،فــإن صــرك عــى ضيــق ترجــو إنفراجــه وفضــل عاقبتــه خــر مــن

غــدر ختــاف تبعتــه( ،((2وقولــه عليــه الســام  :وأيــاك والدمــاء وســفكها بغــر حلهــا ،
فإنــه ليــس شــئ أدعــى لنقمتــه وال أعظــم لتبعــة وال أحــرى بــزوال النعمــة وانقطــاع املــدة

مــن ســفك الدمــاء بغــر حلهــا(.((3

وهــذه األدوات واآلليــات تكشــف عــن كونــه عليــه الســام قــد أتبــع االســراتيجية

التوجيهيــة مــع مالــك االشــر رمحــه اهلل  ،إذ أن الصياغــة الشــكلية هلــذه االســراتيجية

تتــم مــن خــال االمــر بأدواتــه والنهــي والتحذيــر وذكــر العواقــب(.((3

2 .2خطــاب حممــد بــن ايب بكــر :عندمــا نــأيت اىل هــذا اخلطــاب  ،نجــد أدوات وآليــات
خطــاب األشــر تتكــرر هنــا ،فأمــر املؤمنــن عليــه الســام عندمــا خاطبــه بــدء معــه

باألمــر ،كقولــه عليــه الســام  :أخفــض هلــم جناحــك وأن هلــم جانبــك وأبســط

هلــم وجهــك ،ويعلــل لــه اســباب هــذا اإللــزام مــن خــال آليــة التحذيــر وذكــر

العواقــب ،بقولــه عليــه الســام  :إن اهلل تعــاىل يســائلكم معــر عبــاده عــن الصغــرة
مــن أعاملكــم والكبــرة ،والظاهــرة واملســتورة  ،فــإن يعــذب ،فأنتــم أظلــم ،وإن
يعفــو ،فهــو أكــرم(.((3

وزيــادة عــى األوامــر؛ نجــد التحضيــض عــى الفعــل مــن خــال صيغــة التحذيــر

بعواقــب عــدم القيــام بــه  ،فبــن عليــه الســام أن متعلقــات هــذه األوامــر ممــا تعــد مــن

عــدة اإلنســان ليــوم اآلخــرة  ،وذلــك بقولــه عليــه الســام  :فأحــذروا عبــاد اهلل املــوت
وقربــه  ،وأعــدوا لــه عدتــه  ،فإنــه يــأيت بأمــر عظيــم وخطــب جليــل  ،بخــر ال يكــون معــه
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رش أبــدا ،أو بــر ال يكــون معــه خــر أبــدا(.((3
3 .3خطــاب عبــد اهلل بــن عبــاس  :مــع هــذه الشــخصية نجــد ان التحذيــر هــو األداة
األبــرز يف اخلطــاب ،كقولــه (عليــه الســام) :إنــك لســت بســابق اجلــك وال

مــرزوق مــا ليــس لــك ،واعلــم ان الدهــر يومــان  :يــوم لــك ويــوم عليــك  ،وأن
الدنيــا دار دول  ،فــا كان منهــا لــك أتــاك عــى ضعــف  ،ومــا كان منهــا عليــك
مل تدفعــه بقوتــك( ،((3وعندمــا خياطبــه بــأدوات االمــر نجدهــا مقرتنــة بالتحذيــر

والتذكــر بعواقــب األمــور  ،كــا يف قولــه عليــه الســام  :ســع النــاس بوجهــك

وجملســك وحكمــك  ،وإيــاك والغضــب  ،فإنــه طــرة مــن الشــيطان  ،وأعلــم أن
قربــك مــن اهلل ليباعــدك مــن النــار  ،ومــا باعــدك مــن اهلل يقربــك مــن النــار(.((3

وهــذا التحذيــر وذكــر عواقــب األمــور تطــور اىل هتديــد فعــي بأقســى العقوبــات

عندمــا ارتكــب ابــن عبــاس خمالفــة ماليــة  ،إذ خاطبــه قائــا « :ســبحان اهلل أمــا تؤمــن

باملعــاد أو مــا ختــاف نقــاش احلســاب»( ،((3فنحــن امــام احــدى آليــات االســراتيجية

التوجيهيــة وهــي الســؤال التــي حتــر املرســل اليــه يف زاويــة ضيقــة وذلــك بــرورة
اجلــواب الــذي لــن يكــون يف صاحلــه ،إذ ســوف يســتعمله املرســل يف الضغــط عليــه ،

وهــو مــا فعلــه أمــر املؤمنــن عليــه الســام  ،إذ بعــد أن أجابــه إبــن عبــاس بــأن املــال

الــذي أخــذه هــو حقــه يف بيــت املــال  ،قــال لــه أمــر املؤمنــن عليــه الســام « :أمــا بعــد ؛
فــإن مــن العجــب أن تزيــن لــك نفســك أن لــك يف بيــت املــال مــن احلــق أكثــر مــا لرجــل

مــن املســلمني  ،فقــد أفلحــت إن كان متنيــك الباطــل وإدعائــك مــا ال يكــون؛ تنجيــك مــن
املآثــم وحتــل لــك املحــارم  ...فأرجــع هــداك اهلل اىل رشــدك وتــب اىل اهلل ربــك  ،وأخــرج

للمســلمني مــن أمواهلــم  ،فعــا قريــب تفــارق مــن ألفــت وتــرك مــا مجعــت وتغيــب يف
صــدع مــن االرض غــر موســد وال ممهــد»( ،((3فهنــا كان جــواب إبــن عبــاس املنطلــق يف
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توبيخــه والضغــط عليــه كــي يغــر مــن موقفــه ويرجــع عنــه.
كــا انــه عليــه الســام اســتعمل آليــة أخــرى مــن آليــات التوجيــه  ،وهــي آليــة النــداء

التــي دجمهــا مــع آليــة الســؤال يف ســياق واحــد  ،اذ خاطبــه قائــا »:أهيــا املعــدود عندنــا ــــــ
كان ــــــ مــن ذوي األلبــاب ؛كيــف تستســيغ رشابــا وطعامــا وانت تعلــم انك تــأكل حراما

وتــرب حرامــا»(، ((3وهــو دمــج هبــدف التوبيــخ  ،إذ حســب مضمــون النــداء ال ينبغــي

لــه القيــام بالفعــل املســتفهم عنــه ،ألنــه ال ينســجم مــع القيــم التــي نــودي هبــا  ،ولكنــه
مــع ذلــك ختــى عنهــا ،وهــو أمــر ال جيــوز صــدوره ممــن يؤمــن بقيــم الديــن االســامي

وأحكامــه  ،لــذا بــن أمــر املؤمنــن لــه عواقــب عملــه هــذا؛ بقولــه عليــه الســام « :فأتــق
اهلل ورد إىل هــؤالء القــوم أمواهلــم  ،فانــك إن مل تفعــل ثــم مكننــي اهلل منــك ألُعـ ِـذ َرن اىل
اهلل فيــك وألرضبنــك بســيفي الــذي مــا رضبــت بــه أحــد إال دخــل النــار»(. ((3

إىل هنــا انتهينــا مــن نــاذج الــوالة املقربــون  ،وهــي نــاذج تــدل باألولويــة عــى

كــون خطــاب الــوالة غــر املقربــن اي الذيــن ال يشــاطرون أمــر املؤمنــن عليــه الســام
موقفــه الســيايس واالداري ممــن يتــوىل مســؤولية حكــم املجتمــع ،ســيكون موجهــا هلــم

باألســراتيجية نفســه  ،وهــذا مــا نجــده بالفعــل  ،ففــي خطابــه لزيــاد بــن ابيــه واليــه عــى
البــرة بعــد ابــن عبــاس  ،خاطبــه بلغــة اآلمــر الصــارم « دع اإلرساف مقتصــدا وأذكــر

يف اليــوم غــدا  ،وأمســك مــن املــال بقــدر رضورتــك»( ، ((4ثــم يعقــب هــذه األوامــر

بآليــة األســتفهام ،بقولــه عليــه الســام  « :أترجــو أن يعطيــك اهلل أجــر املتواضعــن
وأنــت عنــده مــن املتكربيــن وتطمــع وانــت متمــرغ يف النعيــم  ...ان يوجــب لــك ثــواب
(((4
ضمــن أمــر املؤمنــن عليــه الســام هــذه اآلليــة آليــة التحذيــر
املتصدقــن»  ،فهنــا قــد َّ

 ،لكــون اســتفهامه اســتفهاما اســتنكاريا  ،ومهــا مــن آليــات األســراتيجية التوجيهيــة ،
وهــذا التحذيــر والتوبيــخ نجــده يف خطــاب وايل آخــر وهــو املنــذر بــن جــارود العبــدي
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وقــد خــان بعــض مــا ّ
وله مــن اعاملــه  ،فقــد خاطبــه عليــه الســام قائــا « :أمــا بعــد،

فــإن صــاح أبيــك غــرين منــك  ...فــإذا أنــت فيــا رقــي إيل عنــك ال تــدع هلــواك إنقيــادا

وال تبقــي آلخرتــك عتــادا  ،تعمــر دنيــاك بخــراب آخرتــك وتصــل عشــرتك بقطيعــة
دينــك»( ، ((4وبعــد هــذه العتبــة النصيــة التــي حمورهــا بيــان فســاده ونقصــه « أخــذ يف

توبيخــه واحلكــم بنقصانــه وحقارتــه»( ((4بقولــه عليــه الســام « :لئــن كان مــا بلغنــي
عنــك حقــا  ،جلمــل اهلــك وشســع نعلــك خــر منــك  ،ومــن كان بصفتــك فليــس باهــل
ان يســد بــه ثغــر أو ينفــذ بــه أمــر  ،أو يعــى لــه قــدر أو يــرك يف امانــة ،أو يؤمــن عــى
خيانــة»( . ((4وهكــذا نجــد لغــة اخلطــاب واســراتيجته يف اطــار واحــد مــع التبايــن يف

العالقــة مــع املرســل اليــه وهــو مــا لــه داللتــه التــي ســنقف عليهــا يف املبحــث الثالــث.

ثانيا :اخلطاب الذهين
هــذا النــوع مــن اخلطــاب يكــون موجهــا اىل طبيعــي املرســل اليــه  ،مــع غــض

النظــر عــن خصوصياتــه الشــخصية  ،وقــد أنتــج أمــر املؤمنــن عليــه الســام مثــل

هــذا اخلطــاب عندمــا بــن الصفــات التــي عــى مــن يتــوىل الواليــة اإلتصــاف هبــا  ،ففــي

خطابــه اىل رعيتــه بدئــه بالتوبيــخ هلــم بقولــه عليــه الســام  »:أيتهــا النفــوس املختلفــة
 ،والقلــوب املشــتتة ؛ الشــاهدة أبداهنــم  ،الغائبــة عنهــم عقوهلــم ُ ،أضأركــم عــى احلــق
وانتــم تنفــرون عنــه نفــور املعــزى مــن وعوعــة االســد «( ، ((4وختمــه بلغــة حتذيريــة تبــن

عواقــب مــن يتصــدى للواليــة وهــو ليــس اهــا هلــا  ،وذلــك بقولــه  « :قــد علمتــم أنــه ال
ينبغــي أن يكــون عــى الفــروج والدمــاء واملغانــم واألحــكام وإمامــة املســلمني البخيــل ،

فتكــون يف أمواهلــم هنمتــه  ،وال اجلاهــل فيضلهــم بجهلــه  ،وال اجلــايف فيقطعهــم بجفائــه،

وال احلائــف للــدول  ،فيتخــذ قومــا دون قــوم  ،وال املرتــي يف احلكــم فيذهــب باحلقــوق
ويقــف هبــا دون املقاطــع  ،وال املعطــل للســنة فيهلــك األمــة»(.((4
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إن هــذا اخلطــاب فعــل قــويل خــري ،يبــن عــدد مــن الصفــات الواجــب انتفاؤهــا

عــن الــوايل  ،لــه فعــل إنجــازي هتديــدي « القصــد منــه توجيــه أفعــال املرؤوســن «

(((4

 ،بقرينــة عتبــة نــص هــذا اخلطــاب املتقدمــة التــي يبــن فيهــا أمــر املؤمنــن عليــه الســام

واقــع املخاطبــن هبــا مــن الباطــل والنفــور مــن احلــق  ،إذ أن اســتمرارهم عىل هــذا الواقع

أمــر مرفــوض رشعــا  ،ممــا دفعــه عليــه الســام اىل انتــاج هــذا الفعــل اإلنجــازي ،ملــا
يتمتــع بــه مــن ســلطة ؛ وهــي « الســلطة الدينيــة التــي تســوغ إســتعامل هــذه االســراتيحية

ملــن يريــد توجيــه النــاس وتبليغهــم بــا توجبــه الرشيعــة  ،وبــا حترمــه»(.((4

ويظهــر وجــه الفعــل االنجــازي التهديــدي مــن خــال بيــان عواقــب وجــود هــذه

الصفــات الســلبية يف الــوايل وهــي عواقــب تــؤدي اىل ضيــاع احلقــوق والظلــم االجتامعي
وهــاك املجتمــع  ،مــع انــه عليــه الســام كان بمكنــه ان ينتــج اخلطــاب مســتحرضا

مرســل اليــه مســلام يفــرض فيــه االلتــزام بتعاليــم الديــن كــا هــو االصــل يف فعــل املســلم
ملــاك قاعــدة اصالــة الصحــة  ،يبــن فيــه الصفــات االجيابيــة التــي البــد توفرهــا يف الــوايل
،وهــي الكــرم والعلــم والعــدل واألمانــة وحميــي الســنة ،واســتعامل اســراتيجية تلميحيــة
او تضامنيــة حتــرص عــى العالقــة الوديــة مــع املرســل اليــه  ،فهــذا العــدول اىل اخلطــاب

التهديــدي البــد أن يســتبطن داللــة تتعلــق بموقــف أمــر املؤمنــن حــول منصــب احلكــم

والواليــة  ،وهــذا مــا ســنحاول اســتنطاقه يف املبحــث القــادم .
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قــد تــم االشــارة ســابقا اىل أن اســراتيجية اخلطــاب تتنــوع وفــق معايــر ثالثــة ،

معيــار العالقــة بــن طــريف اخلطــاب ومعيــار شــكل اخلطــاب ومعيــار قصــد اخلطــاب

(((4

 ،وإذا كانــت هــذه املعايــر مــن الناحيــة النظريــة منفصلــة عــن بعضهــا  ،فإهنــا مــن الناحية

الوجوديــة مرتابطــة  ،اذ يمكــن ان توجــد عالقــة ســببية توليديــة فيــا بينهــا ،التــي تصــل
اىل درجــة العالقــة اجلدليــة  ،فــإن منتــج اخلطــاب لــن يبــدأ إنتــاج خطابــه إال بعــد أن

يتولــد لديــه هــدف يســعى اىل حتقيقــه  ،وهــذا اهلــدف وان كان مــن الناحيــة املفهوميــة
مســتقل عــن طــريف اخلطــاب  ،إال أنــه يف حتققــه الفعــي لــه عالقــة باملرســل اليــه  ،فــإن

طبيعــة عالقتــه الفكريــة والثقافيــة باملرســل هلــا دورهــا يف توليــد اهلــدف عنــده  ،لــذا
فــإن العالقــة بــن الطرفــن «تنعكــس  ...عــى تشــكيل اخلطــاب بإختيــار االســراتيجية
املالئمــة التــي تعــر عــن قصــد املرســل»( ،((5وهــذا االنعــكاس انــا هــو نتيجــة كــون هــذه

العالقــة «مــن عنــارص الســياق املؤثــرة  ...عــى تشــكيل اخلطــاب»(.((5

إذن عــى مســتنطق اخلطــاب ان يتوقــف عنــد العالقــة بــن طــريف اخلطــاب يف

حماولتــه معرفــة اســباب اختيــار االســراتيجية والداللــة املســتبطنة هلــذا االختيــار ،وفيــا
يتعلــق ببحثنــا نجــد ان عالقــة أمــر املؤمنــن عليــه الســام بالــوالة املخاطبــن مل تكــن

عــى درجــة واحــدة ؛ فهنــاك الــوالة القريبــون وهنــاك الــوالة الذيــن ال يملكــون هــذه
القرابــة ،وهــو مــا تكشــفه نصــوص امــر املؤمنــن عليــه الســام.
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اوال – الوالة القريبون
ال نعنــي بالقــرب هــو القــرب ألســباب شــخصية ،بــل نعنــي القــرب الناتــج عــن

االتفــاق يف الرؤيــة الدينيــة والسياســية واالتفــاق يف القيــم التــي جيــب ان حيملهــا مــن
يتــوىل املســؤولية يف املجتمــع املســلم ،ويتمثــل هــؤالء الــوالة باملــك االشــر وحممــد بــن
ايب بكــر وعبــد اهلل بــن عبــاس .

امــا قرابــة مالــك ،فلكونــه» مــن وجــوه الصحابــة والتابعــن ،عالقتــه وإختصاصــه

بأمــر املؤمنــن عليــه الســام ممــا اتفقــت عليــه اخلاصــة والعامــة  ...قــال فيه امــر املؤمنني
عليــه الســام « :كان يل كــا كنــت لرســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه»( ، ((5وقــد كان أمــر

املؤمنــن يــرح يف أكثــر مــن مــورد بعظــم منزلتــه  ،ففــي رده عــى إنزعــاج حممــد بــن

أيب بكــر بســبب عزلــه وتوليــة مالــك بدلــه  ،قــال عليــه الســام  « :إن الرجــل الــذي
كنــت وليتــه مــر ،كان لنــا رجــا ناصحــا  ،وعــى عدونــا شــديدا ناقــا  ،فرمحــه اهلل ،

فلقــد إســتكمل أيامــه والقــى محامــه  ،ونحــن عنــه راضــون  ،أواله اهلل رضوانــه وضاعــف
الثــواب لــه «( ، ((5و يف بيــان أهليتــه الكاملــة للواليــة  ،خاطــب اهــل مــر قائــا »:أمــا
فقــد بعثــت إليكــم عبــدا مــن عبــاد اهلل عزوجــل ال ينــام أيــام اخلــوف وال ينــكل عــن

االعــداء ســاعات الــروع  ،أشــد عــى الفجــار مــن حريــق النــار»( ،((5ويف نعيــه عندمــا

أستشــهد  ،قــال عليــه الســام  ...»:رحــم اهلل مالــكا لــو كان جبــا لــكان فنــدا  ،ولــو كان

حجــرا لــكان صلــدا ،هلل مالــك ومــا مالــك ؟ وهــل قامــت النســاء عــن مثــل مالــك»(. ((5
إذن نحــن أمــام عالقــة يف اعــى درجــات الرتابــط عقائديــا وسياســيا  ،ومثــل هــذه

العالقــة ال تقتــي االســراتيجية التوجيهيــة  ،الن يف هــذه االســراتيجية « يســعى

املرســل اىل تثبيــت الفــرق بينــه وبــن املرســل اليــه بمامرســة الســلطة يف خطابــه  ...عندمــا
يتكــئ عليهــا عنــد التلفــظ باخلطــاب بتجســيدها يف لغتــه»( ، ((5وهــذا اإلتــكاء نجــده
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رصحيــا يف خطــاب أمــر املؤمنــن عليــه الســام بقولــه يف عهــده ملالــك « هــذا مــا أمــر بــه

عبــداهلل أمــر املؤمنــن»( ،((5فهــو يتكلــم معــه بوصفــه أمــر ًا للمؤمنــن اي بــا يملــك مــن

ســلطة  ،كــا انــه نــاداه باســمه املجــرد خاليــا مــن أي وصــف مــن االوصــاف التــي اقرهــا

لــه يف مناســبات عديــدة التــي تقدمــت قبــل قليــل ،هــذه الصفــات التــي تقتــي – وفــق
نظريــة اســراتيجيات اخلطــاب -ان تكــون اســراتيجية خطابــه اســراتيجية تضامنيــة ،

التــي احــدى مســوغات اســتخدامها «تطــور العالقــة بــن طــريف اخلطــاب»( ، ((5يســعى
املرســل مــن خالهلــا اىل «الرغبــة يف تقريــب املرســل اليــه  ...ومنحهــا االولويــة يف
اخلطــاب»( ، ((5األمــر الــذي يكــون عــى العكــس مــن االســراتيجية التوجيهيــة التــي

تتجاهــل هــذه العالقــة يف اخلطــاب(.((6

وهــذه املفارقــة بــن العالقــة بــن طــريف اخلطــاب واســراتيجيته  ،نجدهــا تتكــرر

مــع حممــد بــن أيب بكــر  ،ففــي الوقــت الــذي يــرح فيــه أمــر املؤمنــن باملنزلــة اخلاصــة

لــه  ،نجــد اســراتيجية خطابــه اليــه اســراتيجية توجيهيــة  ،ففيــا يتعلــق باملنزلــة اخلاصــة

لــه عنــده  ،فانــه عليــه الســام عندمــا نعــاه عنــد استشــهاده  ،قال»:عنــد اهلل نحتســبه
ولــدا صاحلــا وعامــا كادحــا وســيفا قاطعــا وركنــا دافعــا»( ، ((6كــا كان حريصــا عــى
مشــاعره  ،وهــو مــا جســده يف خطابــه لــه عندمــا وصــل اليــه انزعاجــه بســبب عزلــه عــن

واليــة مــر ،إذ اســتخدم اســراتيجية تضامنيــة معــه  ،بقولــه  »:قــد بلغنــي موجدتــك

مــن ترسيــح االشــر اىل عملــك  ،واننــي مل ذلــك اســتبطاء لــك يف اجلهــد وال ازديــادا لــك

يف اجلــد  ،ولــو نزعــت مــا حتــت يــدك مــن ســلطانك لوليتــك مــا هــو ايــر عليــك مؤونــة

وأعجــب لــك واليــة»( ، ((6وهلــذه املنزلــة ملحمــد بــن ايب بكــر التــي كشــف عنهــا أمــر
املؤمنــن عليــه الســام  ،وصفتــه كتــب علــم الرجــال ؛ بأنــه «رجــل جليــل القــدر ؛عظيــم

املنزلــة ؛ قريــب مــن أمــر املؤمنــن  ...ومــن الســابقني املقربــن منه ومــن احلواريــن»(.((6
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يف هــذه النصــوص ألمــر املؤمنــن بحقــه  ،نجــد آليــة بارزة مــن آليات االســراتيجية

التضامنيــة ،وهــي آليــة املكاشــفة مــع املرســل إليــه  ،مــن خــال « إســتعامل الرصاحــة

مــع املرســل إليــه( ،((6وهــي عــى العكــس مــن اســراتيجيته عندمــا خاطبــه عــن توليتــه
الواليــة ومنحــه مســؤولية الســلطة يف املجتمــع.

وهــذا األمــر تكــرر مــع عبــد اهلل بــن عبــاس  ،حيــث يــرح أمــر املؤمنــن باملنزلــة

اخلاصــة لــه عنــده  ،عندمــا خاطبــه قائــا »:أمــا بعــد فــإين كنــت أرشكتــك يف أمانتــي

وجعلتــك شــعاري وبطانتــي ،ومل يكــن مــن أهــي رجــل أوثــق منــك يف نفــي  ،ملواســايت

ومــؤازريت  ،وأداء االمانــة عنــي»( ،((6وهــو عــى العمــوم ُيعــد « جليــل القــدر  ،مدافــع
عــن أمــر املؤمنــن عليــه الســام»(.((6

ثانيا  -الوالة غري املقربني
وهــم الــوالة اللذيــن مل تكــن هلــم تلــك املنزلــة التــي تقدمــت للــوالة املقربــن،

وكان إختيــار أمــر املؤمنــن عليــه الســام هلــم حلســن الظاهــر ولــدواع إداريــة بحتــة،

إذ الشــخصيات املقربــة مهــا كان عددهــا مل تكــن تكفــي لســد وظيفــة الــوايل يف كل

الواليــات.

وهــؤالء الــوالة ومــع التضــاد بــن عالقتهــم بــه عليــه الســام مقارنــة مــع عالقتــه

بالــوالة القريبــن  ،نجــد اســراتيجية خطابــه هلــم هــي تكــرار لالســراتيجية نفســها
مــع الــوالة املقربــن ،ففــي خطابــه لزيــاد بــن أبيــه عندمــا إســتخلفه عــى البــرة بعــد
إبــن عبــاس  ،قــال لــه عليــه الســام »:وإين أقســم صادقــا لئــن بلغنــي أنــك خنــت يف

فــئ املســلمني شــيئا صغــرا أو كبــرا ،ألشــدن عليــك شــدة تدعــك قليــل الوفــر  ،ثقيــل

الظهــر  ،ضئيــل األمــر والســام»( ، ((6وهــو خطــاب لــه االســراتيجية نفســها يف خطابــه

عليــه الســام إبــن عبــاس عندمــا خــان األمانــة يف واليــة البرصة الــذي تقــدم يف ص .12
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ويف خطابــه اىل املنــذر بــن جــارود العبــدي  ،بعــد وصــول االخبــار بأنــه أســاء

التــرف  ،قــال عليــه الســام « :أمــا بعــد فــإن صــاح أبيــك غـ َّـرين منــك  ،وظننــت

أنــك تتبــع هديــه وتســلك ســبيله  ...ولئــن كان مــا بلغنــي عنــك حقــا َ ،لمــل اهلــك
وشســع نعلــك خــر منــك  ،ومــن كان بصفتــك  ،فليــس بأهــل أن ُيســد بــه ثغــر ،أو ينفــد
بــه أمــر أو يعــى بــه قــدر  ،أو يــرك يف أمانــة ،أو ُيؤمــن عــى خيانــة»(.((6

ثالثا :وحدة االسرتاتيجية والداللة السياسية
مــن خــال مــا تقــدم مــن تنــوع العالقــة بــن أمــر املؤمنــن عليــه الســام وبــن

والتــه ،فإننــا نكــون أمــام اشــكالية نتيجتهــا إمــا طــرح نظريــة اســراتيجيات اخلطــاب
والنظــر إليهــا عــى اهنــا ال تصلــح اطــارا لتحليــل اخلطــاب  ،وامــا تقديــم قــراءة
خلطــاب أمــر املؤمنــن مــع والتــه تفــر لنــا انتاجــه هلــذا اخلطــاب وفــق اســراتيجية

واحــدة  ،هــذا اوال ،وثانيــا ملــاذا كانــت هــذه االســراتيجية توجيهيــة وليــس غريهــا مــن

االســراتيجيات االخــرى .

والســبب يف هــذا االنحصــار حلــل االشــكالية  ،اهنــا جــاءت نتيجــة اقتضــاء هــذه

النظريــة أن تكــون االســراتيجية تابعــة للعالقــة بــن طــريف اخلطــاب  ،ســواء يف وحدهتــا

ويف تنوعهــا  ،وحيــث ان العالقــة كانــت متعــددة – كــا تقــدم قبــل قليــل  ، -كان البــد
ان تتنــوع االســراتيجية  ،كأن تكــون تضامنيــة او تلميحيــة  ،مــع الــوالة املقربــن  ،و

توجيهيــة مــع الــوالة غــر املقربــن  ،غــر أننــا نجــد اســراتيجية واحــدة تعاملــت مــع

مجيــع الــوالة يف عالقــة واحــدة  ،بحيــث تــم التعامــل مــع املقربــن وكأهنــم غــر مقربــن.
إذن نحــن امــام احــدى خياريــن يف حــل االشــكالية إمــا التــرف يف العالقــة وإمــا

التخــي عــن نظريــة اســراتيجيات اخلطــاب  ،وهــذا اخليــار الثــاين غــر وارد  ،الســيام
واهنــا تســتند يف التحليــل اىل لغــة العــرب وســننها يف النحــو والالغــة( ،((6زيــادة عــى اهنــا

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

86

عــى أقــل تقديــر كانــت اصــا موضوعــا للبحــث ،ممــا يعنــي إنــه علينــا البحــث عــن حــل
االشــكالية يف طبيعــة العالقــة بــن طــريف اخلطــاب  ،األمــر عليــه الســام والــوالة  ،وهــل
انــه قــد قصــد تغيــر هــذه العالقــة عنــد انتــاج اخلطــاب؟

وبالفعــل هــذا مــا قــام بــه عليــه الســام  ،فــإن القــارئ خلطابــه املتعلــق بالســلطة

السياســية  ،جيــده يلغــي كل منزلــة وخصوصيــة يمتلكهــا املخا َطــب قبــل اســتالمه

الســلطة  ،وعنــد اســتالمه الســلطة ســيكون يف موضــع احلســاب واملراقبــة  ،بغــض النظــر

اليشــى خيانتــه وانحرافــه  ،لــذا نجــده عليــه الســام بعــد توبيخــه إبــن
عــن كونــه ممــن ُ

عبــاس وتوعــده بأشــد العقــاب  ،بــن لــه إن هــذا التوبيــخ والعقــاب يشــمل كل مــن
يمســك ســلطة ولــو كانــا ســبطي النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه؛ ولديــه احلســن واحلســن

عليهــا الســام ،إذ قــال لــه « :واهلل لــو أن احلســن واحلســن فعــا مــا فعلــت ؛ مــا كانــت
هلــا عنــدي هــوادة  ،وال ظفــرا منــي بــإرادة حتــى آخــذ احلــق منهــا ،وأزيــح الباطــل عــن
مظلمتهــا»(.((7

إن هــذا اإللغــاء مــن أمــر املؤمنــن عليــه الســام للعالقــة الســابقة عــى إســتالم

الســلطة  ،ناشــئ عــن رؤيتــه عليــه الســام اىل املســؤولية الدينيــة الكبــرة التــي تقــع عــى

عاتقــه  ،وعــى مــن يمنحــه ســلطة يف املجتمــع  ،إذ ان أي انحــراف وخيانــة يف ممارســة
هــذه املســؤولية ســيكون – وحاشــاه اهلل – رشيــكا فيهــا  ،وهــو مــا رصح بــه عليــه الســام
 ،ففــي خطابــه إلبــن عبــاس  ،قــال « :مــا جــرى عــى يــدك ولســانك مــن خــر أو رش  ،فإنا

رشيــكان يف ذلــك»( ،((7ولــذا كان يــرى الواجــب عــى صاحــب الســلطة ان يتخــى عــن

شــأنيته الذاتيــة  ،ويتنــزل اىل مســتوى عامــة النــاس  ،فيــا هــم عليــه مــن واقــع  ،وطبــق

ذلــك عــى نفســه قبــل غــره مــن الــوالة  ،إذ يقــول« :أأقنــع نفــي بــان يقــال أمــر املؤمنني
وال أشــاركهم يف مــكاره الدهــر  ،أو أكــون أســوة هلــم»(.((7
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والــذي يؤيــد هــذا التحييــد مــن أمــر املؤمنــن للعالقــة الســابقة عــى اخلطــاب ،

وإلغــاء دورهــا يف اختيــار اســراتيجيته  ،أنــه كان يــرز خصوصيــة هــذه العالقــة ويشــهد

ملــن يمتلــك تلــك اخلصوصيــة بمكانتــه املميــزة عنــده  ،عندمــا يكــون املخاطــب خــارج
الســلطة  ،وهــذا مــا ملســناه يف خطــاب الــوالة املقربــن  ،عندمــا يكونــون يف الســلطة
ومقارنتهــا مــع تقييمــه هلــم خــارج الســلطة كــا هــو احلــال يف النــاذج التــي قدمناهــا.

وبالنتيجــة ؛ فــإن اســراتيجية خطــاب أمــر املؤمنــن عليــه الســام كانــت عــى

مقتــى النظريــة  ،إذ نــزل الــوايل املقــرب منزلــة غــر املقــرب  ،ومــن ثمــة فــإن العالقــة

التــي حكمــت طــريف اخلطــاب مل تكــن عالقــة تضامــن وقــرب  ،بــل كانــت عالقــة رئيــس
بمــرؤوس  ،اي عالقــة ســلطة  ،وهــي حســب النظريــة تقتــي اســراتيجية توجيهيــة ،

فــا إشــكالية حينئــذ.

ومــن هنــا نــدرك مــدى البعــد يف الرؤيــة بــن مــا يطرحــه خطــاب االســام الســيايس

عنــد بعــض املنتســبني اىل املذهــب االثنــي عــري مــن تصــورات للســلطة يف املجتمــع و
منحــه االمتيــاز الثيوقراطــي ملــن يمســك هبــا ،وبــن رؤيــة أمــر املؤمنــن عليــه الســام،

فــإذا احلســن واحلســن ومالــك االشــر وإبــن عبــاس  ،تلغــى كل خصوصياهتــم الكامليــة

عندمــا يتعلــق األمــر بالســلطة  ،فكيــف يمنــح البعــض نفســه منزلــة املعصــوم ويكــون
الــويص عــى املجتمــع!!!.
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خامتة واستنتاج

يمكــن أن يطــرح البحــث خالصــة النتائــج التــي توصــل إليهــا  ،مــن خــال مــا تقدم

مــن حتليــل خلطــاب أمــر املؤمنــن املوجــه اىل والتــه وفــق نظريــة اســراتيجية اخلطــاب،

يف النقــاط اآلتيــة :

1 .1ان لــكل خطــاب اســراتيجية خاصــة تابعــة لطبيعــة عالقــة طــريف اخلطــاب  ،يكــون
اختيارهــا  ،وجــودا وعدمــا تابعــا ملوقــف املرســل مــن اقراهــا وعدمــه.

ييد أو ُيلغي العالقة السابقة مع من يوليه السلطة السياسية.
2 .2أن أمري املؤمنني ُ ِّ

3 .3ان االســراتيجية التــي انتــج هبــا أمــر املؤمنــن عليــه الســام خلطابــه مــع الــوالة
كانــت اســراتيجية توجيهيــة مســتندا فيهــا اىل عالقــة الســلطة معهــم.

4 .4إن أمــر املؤمنــن يــرى أن صاحــب الســلطة ال يملــك اي امتيــاز ثيوقراطــي يف
ممارســة الســلطة.

5 .5أن املسؤولية الدينية ملن يمسك السلطة اشد وأخطر مقارنة بمن ال يمسكها.
وإســتنادا اىل هــذه النتائــج يمكنــا القــول  :إن الثقافــة التــي يدعــوا هلــا خطــاب

االســام الســيايس مــن ســلطة ثيوقراطيــة ال جتــد هلــا ســندا يف خطــاب أمــر املؤمنــن
عليــه الســام  ،بــل انــه ينفيهــا ويســلب عنهــا رشعيــة االنتــاء اىل االســام  ،ممــا جيعــل من

الواجــب عــى اتبــاع مذهــب أهــل البيــت الوقــوف ضــد هــذه الثقافــة  ،ألهنــا زيــادة عــى

ال رشعيتهــا الدينيــة ،فانــه تؤســس اىل ديكتاتوريــة باســم االســام ممــا يفقدهــا الرشعيــة
العقالئيــة والسياســية .
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جتليات احلجاج يف اخلطبة الغراء
لإلمام علي (عليه السالم)
دراسة يف وسائل االقناع

أ .م .د .مسلم مالك االسدي
جامعة كربالء  /كلية العلوم االسالمية

املقدمة

َاشـ ِ
ـل وك ِ
ـح ك ُِّل َغنِ ٍ
ال ْمــدُ لَِّ ا َّلـ ِـذي َعـ َـا بِ َح ْولِـ ِـه َو َد َنــا بِ َط ْولِـ ِـه َمانِـ ِ
ـف ك ُِّل
يمــة َو َف ْضـ ٍ َ
َ
َْ
ومن بِـ ِـه َأو ًل ب ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ادي ًا َو َأ ْسـت َْه ِد ِيه
يمـ ٍـة َو َأ ْز ٍل َأ ْ َ
َّ َ
حــدُ ُه َعـ َـى َع َواطــف ك ََرمــه َو َسـ َـوابِ ِغ ن َعمــه َو ُأ ُ
َعظ َ
ـادر ًا و َأ َتــوك َُّل َع َليـ ِـه كَافِيـ ًا َنـ ِ
اهــر ًا َقـ ِ
َق ِريبـ ًا ه ِ
اديـ ًا و َأسـت َِعينُه َق ِ
ـاص ًا َو َأ ْشـ َـهدُ َأ َّن ُم َ َّمــد ًا صــى
َ
ْ
َ َ
ُ
َ ْ
ـاذ َأمـ ِـر ِه وإِنـ ِ
اهلل عليــه وآلــه َعبــدُ ه ورســو ُله َأرسـ َله ِ ِ ِ
ـاء ُعـ ْـذ ِر ِه َو َت ْق ِديـ ِم ُنـ ُـذ ِر ِه .
ْ ُ ََ ُ ُ ْ َ ُ
ل ْن َفـ ْ َ ْ َ
وبعد:

يف أمــة متــور مــورا يف شــتات اخلــاف بــن انــاس ســايروا طريقــة حممــد (صــى اهلل

عليــه والــه) وحتالفــوا مــع احلــق ونــروا املظلــوم ،وآخريــن جانبــوه وتتبعــوا الشــيطان
وملذاتــه ووعــوده الباطلــة ،وامــم حميطــة مرتبصــة باملســلمني تنتظــر االنقضــاض العــادة

هيمنتهــا ونفوذهــا وعزهــا التليــد  ،بــن هــذا وذاك يقــف بقيــة اهلل يف االرض صادحــا

باحلــق داعيــا اىل اهلل موجهــا اىل الطريــق القويــم اىل الــراط املســتقيم دعــوة مبجلــة
ومدرجــة يف صحائــف مــن نــور تلقفهــا النــاس حفظــا ودراســة وحتبــرا فكانــت النهــج
البليــغ الــذي ارتــأى الباحــث ان يكــون بعضــه ميدانــا للدراســة وان تكــون اخلطبــة

الغــراء هــي املثــال املــدروس بالبحــث املوســوم (جتليــات احلجــاج يف اخلطبــة الغــراء

لإلمــام عــي (عليــه الســام) دراســة يف وســائل االقتنــاع) اقنــاع امــة انجرفــت بعــض
الــيء نحــو حبائــل الشــيطان واخــذ بعــض افرادهــا الســر يف دهاليــز الظــام فــكان
البــد مــن صــوت صــادح يوقــف عجلتهــا اهلاويــة اىل اتــون اجلحيــم ويعيــد نصاهبــا اىل
الطريــق القويــم فوقــف االمــام خطيبــا حمــذرا منفــرا للنــاس موضحــا املســالك وطــرق
احلــق ومســتقر متبعهــا وحمــذرا ملــن ختلــف عنهــا مــن غضــب الــرب ونــاره  ،حماججــا هلــم

يف كل ذلــك مســتعمال لغــة مجيلــة جتمــع يف مضاهنــا الفخامــة واجلزالــة والبالغــة جتتمــع
فيهــا اســاليب اخلــر واالنشــاء والبيــان اســاليب ابداعيــة اقناعيــة اثمــرت كل منهــا يف بناء
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منظومــة حجاجيــة وفــرت يف النهايــة وكــا ينقــل راوي اخلطبــة مــا اصــاب القــوم بعــد

ســاعها مــن اقشــعرار اجللــود وبــكاء العيــون ورجفــة القلــوب خوفــا مــن خشــية اهلل
وعقابــه والطمــع يف نــوال توبتــه وثوابــه وكرمــه .

لــذا ســنتتبع تلــك االســاليب اللغويــة املتوشــحة بصبغــة حجاجيــة اســتعملها االمام

للوعــظ واالرشــاد وجللــب القلوب واالســاع .

وســنعرض كل ذلــك عــى شــكل فقــرات اوهلــا  :االســتفهام ،االمــر  ،النفــي ،

الــرط ،االســتعارة ،والكنايــة  ،مرتبــة حســب وفرهتــا يف النــص .

1 .1االستفهام:
االســتفهام احــد االســاليب اللغويــة والبنــى الرتكيبيــة املهمــة التــي يلجــأ اليهــا

املرســل لكــي يبعــد نصوصــه االبداعيــة عــن املبــارشة والتقريريــة وليحقــق االثــر
الــذي يبتغيــه منهــا بعمــل نــوع مــن التواصــل والتفاعــل بينــه وبــن املتلقــي مــن خــال

االســتفهام عــن الــيء وطلــب االجابــة واالســتفهام يف معنــاه ((طلــب العلــم بــيء
مل يكــن معلومـ ًا مــن قبــل  ،وهــو االســتخبار الــذي قالــوا فيــه أ َّنــه طلــب خــر مــا ليــس

عنــدك  ،أي طلــب الفهــم ))( )1ولكنــه يف االبنيــة االدبيــة خيــرج عــا وضــع لــه يف أصــل
معنــاه مــن طلــب الفهــم  -اال نــادرا  -لتأديــة معـ ٍ
ـان جمازيــة متعــددة يســاند البــاث يف

ذلــك تعــدد أدوات االســتفهام وتنــوع معانيهــا واســتعامالهتا االمــر الــذي يســهم يف منــح
البــاث مقــدرة لتحميلهــا بشــتى االغــراض التــي يرغــب بإيصاهلــا اىل متلقيــه وجيعلهــم
امــام احيــاءات شــتى بــن االجابــة عــى تســاءل مطلــق وبــن اعــال الذهــن وكــده ملعرفــة
مطلــب الســائل هــل هــو حقيقــي ام ان لــه مــآرب أخــرى جمازيــة متوشــحة بلمحــة

حجاجيــة مقصــودة تتكشــف بعــد الرتكيــز عــى عنــارص الســياق املختلفــة ومالبســات
احلديــث الــذي ورد فيــه االســتفهام وبســبب مــا يتحــف بــه املرســل مــن قــدرة يف ايصــال
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افــكاره  ،ومــن امثلــة هــذا العنــر يف اخلطبــة الغــراء قولــه عليــه الســام(َ (( )2ف َهـ ْـل َينْتَظِـ ُـر
ِ
اب إِ َّل حــو ِان َْالــر ِم و َأهـ ُـل َغ َضـ ِ
الشـ َب ِ
اضـ ِـة َّ
َأ ْهـ ُـل َب َض َ
السـ َق ِم َو َأ ْهـ ُـل
ـارة ِّ
َ َ َ َ َ ْ
الص َّحــة إِ َّل َنـ َـو ِاز َل َّ
َ
ـال و ُأز ِ
آو َنـ َة ا ْل َفنَـ ِ
مــدَّ ِة ا ْلب َقـ ِ
ُوف ِالنْتِ َقـ ِ
ـاء إِ َّل ِ
ـاء َمـ َـع ُقـ ْـر ِ
ـال َو َع َلـ ِـز ا ْل َق َلـ ِـق َو َأ َلِ ا َْل َضـ ِ
ـض
ب ال ِّز َيـ ِ َ
َ
ُ
ـاء و ْالَ ِعـز َِّة وا ْل ُقر َنـ ِ
ِ
ـت ِالســتِغَا َث ِة بِنُــر ِة َْ ِ
ض و َت َل ُّفـ ِ
ـص َْ
َو ُغ َصـ ِ
ـاء َف َهـ ْـل
ال َفــدَ ة َو ْالَ ْق ِر َبـ َ
الـ َـر ِ َ
َ َ
ْ
ْ َ
م َّلـ ِـة ْالَمــو ِ
احــب و َقــدْ ُغـ ِ
ـت النَّو ِ
ـارب َأو َن َفعـ ِ
ِ
ات َر ِهين ـ ًا َو ِف ِضيـ ِـق
ـود َر ِف َ َ
ْ َ
ُ َ
َ
َد َف َعــت ْالَ َقـ ِ ُ ْ َ
ـت ا ْلعو ِ
ـك ِجدَّ َتـه وع َفـ ِ
ـت النَّو ِ
ـت َْالــوام ِج ْلدَ َتـه و َأب َلـ ِ
ا َْل ْضجـ ِع و ِحيــد ًا َقــدْ ه َت َكـ ِ
اهـ ُ
اصـ ُ
ـف
ََ
ُ َ َ
َ
ُ َ ْ
َ
َ َ
َ ُّ
ـحب ًة بعــدَ ب َّضتِهــا وا ْل ِع َظــام ن ِ
ِ
ال ِـه وصـ ِ
مــا َْ
َخـ َـر ًة َب ْعــدَ
ـار ُه َو َ َ
الدَ َثـ ُ
ـارت ْالَ ْج َســا ُد َشـ َ َ ْ َ َ َ
ُ
آ َثـ َ
ـان َم َع َ ُ َ َ َ
ِ
وقنَـ ًة بِ َغيـ ِ ِ
ـل َأعبائِهــا م ِ
ِ
ـن َصالِــحِ َع َملِ َهــا
ـب َأ ْن َبائ َهــا َل ت ُْسـ َتزَا ُد مـ ْ
ُق َّو ِ َتــا َو ْالَ ْر َو ُ
ْ
اح ُم ْر َ َتنَـ ًة بِث َقـ ِ ْ َ َ ُ
و َل تُسـ َتعت ِ
ـن َسـ ِّي ِئ َز َللِ َهــا)) يتوجــه االمــام بخطابــه اىل اصحابــه متعجبــا مــن جلــد
َب مـ ْ
َ ْ ْ ُ
االنســان وشــدته وعظيــم كربيائــه ومضائــه بصورتــن ركبتــا بتوافــق بــن اســتفهام اول

ب( هــل) التــي تعنــى بالتصــور الــذي افــى إىل انجــاز فعــل كالمــي توشــح بتموجــات
مســتقبلية واقعــة ال حمالــة فــا بعــد الشــباب واجللــد وغضــارة الوجــه الصحــة  ،النــوازل
واالمــراض  ،وطــول مــدة البقــاء  ،الفنــاء واملــوت والرجــوع اىل دار احلــق بعــد الغوايــة
او االيــان يف الــدار االوىل فاألمــام مــن خــال هــذا العنــر قــدم ســؤاال ولكنــه طــرح

االجابــة معــه ألهنــا معروفــة للــداين والقــايص ولكــن بــن االســتفهام وجوابــه اتــت
الفجــوة التــي طرحــت ميدانــا للحجــاج فــإذا كان املصــر معروفــا والعمــر يمــر كــا

متــر النســمة والفنــاء قــادم واالخــرة مرشعــة ابواهبــا مســتقبلة زوارهــا فلــاذا العصيــان
والتخلــق بالســوء والعيــش باملهالــك وطلــب العلــو والرفعــة؟.

وبعدهــا تعــود االداة (هــل) مــرة اخــرى وهــي تــرد بالتعجــب مــرة اخــرى لتحقــق

فعــا انجازيــا ثانيــا يمــر فيــه املــوت حامــا يف طريقــة اروحــا قطفــت ورقتهــا ،وســاحت
مــع الــردى  ،فعــا تعجبيــا بــن روحــا مرتفعــة لبارئهــا وبــكاء االقــارب واالهــل عــى
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عزيــز مفــارق  ،فــاألداة هــل هنــا ال تطلــب مــن املتلقــي اجلــواب عنهــا بــل اجلــواب
اختفــت معاملــه ألنــه معلــوم للجميــع وبدهيــي ولكــن بداهتــه مزلزلــة ألهنــا تتحــدث

عــن صدمــة عميقــة حتــدث لإلنســان عنــد إحساســه باقرتابــه مــن اخلتــام  ،فهــو مل ولــن
يتقبــل مــن دون مقاومــة مشــهد انفصالــه عــن األرض وهبائهــا  ،أو انفصالــه عــن أحبابــه

وأصحابــه( )3عــى الرغــم مــن علمــه بحتميــة املــوت واخلــاص  ،والن هــذا االمــر مــن

البدهييــات القــارة التــي ال لبــس فيهــا وال نكــوص ولكنــه يضــل راغبــا يف العيــش فيهــا

مهــا كانــت ظــروف عيشــه  ،فاألمــام يســأل الصحابــة بصيغة االســتفهام ليصور مشــهدا
مســتقبليا هلــم وواقعــا خيالــج قلوهبــم ونفوســهم حيســون باقرتابــه كلــا ســار هبــم الزمــن

يتخوفــون منــه ولكنهــم ال يقدمــون حلياهتــم بعــده شــيئا وهنــا البــؤرة التــي التقــت فيهــا

عنــارص احلجــة .

((عبــاد اللَِّ َأيـ ِ
وقولــه(ِ )4
ـن ُع ِّمـ ُـروا َفن َِع ُمــوا َو ُع ِّل ُمــوا َف َف ِه ُمــوا َو ُأنْظِـ ُـروا َف َل َهـ ْـوا
ـن ا َّلذيـ َ
ْ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احـ َـذ ُروا
َو ُسـ ِّل ُموا َفن َُســوا ُأ ْم ِه ُلــوا َط ِويـ ًـا َو ُمن ُحــوا َجيـ ًـا َو ُحـ ِّـذ ُروا َأليـ ًا َو ُوعــدُ وا َجســي ًام ْ
ــار و ْالَســا ِع وا ْلعافِي ِ
الذنُــوب ا ُْلور َطــ َة وا ْلعيــوب ا ُْلس ِ
ُّ
ــة َوا َْلتَــا ِع َه ْ
ــخ َط َة ُأ ِ
ــل
ول ْالَ ْب َص ِ َ ْ َ َ َ َ
َ ُُ َ ْ
َ َ ِّ
ص َأو معـ ٍ
ِ
مـ ٍ
ـن َمنَـ ٍ
ـن
ـاذ َأ ْو َمـ َـا ٍذ َأ ْو فِـ َـر ٍار َأ ْو َ َ
ـار َأ ْم َل َف َأ َّنــى ت ُْؤ َف ُكـ َ
ـون َأ ْم َأ ْيـ َ
ـاص َأ ْو َخـ َـا ٍ ْ َ َ
مـ ْ
ض َذ ِ
ـظ َأح ِد ُكـ ِ
ُص ُفـ َ َ ِ
ات ال ُّطـ ْـو ِل َوا ْل َعـ ْـر ِ
ـن ْالَ ْر ِ
ض ِقيــدُ
ـر َ
ـم مـ َ
ون َوإِ َّنـ َـا َحـ ُّ َ
ْ
ت ْ َ
ـون أ ْم بـ َـا َذا َت ْغـ َ ُّ
َقــدِّ ِه ُم َت َع ِّفــر ًا َعـ َـى َخــدِّ ِه )) تســتمر اليــات التعجــب ممــا حيصــل مــن خــروج عــى الطريقــة،
ومــن جتــاوز للحــدود الربانيــة التــي جعلــت خطوطــا معتمــدة ال يمكــن جتاوزهــا؛
ذكرهــا االمــام (عليــه الســام) اوال ثــم يــأيت بــأدوات االســتفهام مســتفهام عــن افعــال
العبــاد متعجبــا منهــا فمــن انعــم واعطــي واكــرم قوبــل بالرفــض وبالذنــوب واالغــرار

والتجاهــل عــى الرغــم مــن معرفــة الطريــق واســترشاف الســبيل مــن لــدن االنســان
ومعرفتــه بــان النهايــة هــي املــوت الــذي البــد ان يكــون املــرء مالقيــه يومــا ولكنــه عــى
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الرغــم مــن كل ذلــك يتــادى بالعصيــان  ،ولكــي يكمــل االمــام صورتــه التعجبيــة مــن
خــال هــذا االســلوب نــراه يعمــل عــى ان جيعــل اجلمــل االســتفهامية مرتاكمــة الن هــذا
الرتاكــم أكســب النــص بعــد ًا داللي ـ ًا عميق ـ ًا ؛ أدى إىل فتــح فضــاء تأويــي كبــر يمنــع

انغــاق النــص عــى الرغــم مــن انتهائــه( )5وهــذا هــو االمــر املتطلــب اساســا فاملــراد منــه

عمــل نــوع مــن التواشــج بــن املــرء والثوابــت واحلقيقــة التــي متثــل مقــداره وحجمــه
مقابــل نعــم اهلل وعقابــه .

ــاء َ ْتت ُ
ون
َــذ َ
َــاء ا ْل َق ْ
ومنهــا وقولــه(َ )6
ــاء َوإِ ْخ َو َانُ ْ
ــم َو ْالَ ْق ِر َب َ
ــو ِم َو ْال َب َ
((و َل ْســت ُْم َأ ْبن َ
ِ
ِ
َأمثِ َلتَهــم وتَر َكبـ َ ِ
ـن
ـم َو َت َط ُئـ َ
ـن َح ِّظ َهــا َله َي ـ ٌة َعـ ْ
ـوب َقاس ـ َي ٌة َعـ ْ
ـم َفا ْل ُق ُلـ ُ
ْ ُ ْ َ ْ ُ
ـون َجا َّد َ ُتـ ْ
ـون قدَّ َ ُتـ ْ
ـر ِم ْضم ِرهــا ك ََأ َّن ا َْلعنِـ ِ
ِ
ِ
اهــا)).
الر ْشــدَ ِف إِ ْحـ َـر ِاز ُد ْن َي َ
ُر ْشــد َها َســال َك ٌة ِف َغـ ْ ِ َ َ
ـي سـ َـو َاها َوك ََأ َّن ُّ
ْ َّ
تســتمر صفــة التعجــب املحملــة بــيء مــن االســتنكار املتخفيــة خلــف اســلوب

االســتفهام الــذي جــاء هــذه املــرة معتمــدا عــى األداة (اهلمــزة )التــي حتمــل يف طياهتــا
التصديــق والتصــور وحتتــاج اىل اجابــة ولكنهــا اجابــة انتفــت احلاجــة اليهــا يف النــص

الن البــاث مل يكــن يتطلبهــا ألهنــا معروفــة للمتلقــي بــل كان اجلــواب هنــا داخــا يف
مــدار التأثــر وطلــب الرجــوع اىل النفــس ومراقبــة املحيــط اولســتم ابنــاء القــوم فأيــن

هــم؟ وايــن آبائكــم؟ وأيــن اخوتكــم وزوجاتكــم ؟ كلهــم ســاروا تباعــا وذهبــوا رساعــا
وتلقفهــم املــوت أوليــس هــذا االمــر كافيــا ؟ ليعــود االنســان إىل رشــده ويعيــد بنــاء
نفســه وتســتقيم أخالقــه.

لقــد حــاول االمــام مــن خــال هــذا األســلوب إجــراء نــوع مــن التفاعــل بينــه وبــن

املتلقــي  ،بوســاطة جعــل األخــر جييــب يف ذاتــه عــن ســؤال يــكاد يكــون جوابــه ماثــا

امامــه ومتحققــا يف كل حلظــة جوابــا يــكاد يكــون هــو مدارهــا وســنة منتهاهــا ال يتعــدى

الكائــن املخيــف الــذي يدعــى باملــوت ومســتقرها حفــرة تســمى القــر .
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 2 .االمر:
عندمــا يقــف مــن يمتلــك مقومــات املجــد والرفعــة والســؤدد عــى اعــواد النــاس

خطيبــا وهــو بليغهــم وويل امرهــم واعالهــم حســبا وافضلهــم نســبا وأوهلــم ايامنــا البد ان
تتوشــح مجلــه بــيء مــن االمــر الــذي يســتعمل لتحقيــق مبتغــاه لــذا نجــد اخلطبــة الغــراء

حتتــوي يف مضاهنــا شــيئا ممــا تقــدم بوســاطة أســلوب يتميــز بقدرتــه عــى منــح املتكلــم

شــعور ًا بالقــوة  ،أل َّنــه يف معنــاه الوضعــي (( :صيغــة تســتدعي الفعــل  ،وقــول ينبــئ عــن

اســتدعاء الفعــل مــن جهــة الغــر عــى وجــه االســتعالء واإللــزام ))( )7ولكنهــا قــوة حوهلا
االمــام للنصــح وااللتــاس مــن عبــاد اهلل تقــوى اهلل والســر يف تعاليمــه وحتقيــق مطالبــه
وتقديــس ذاتــه مســتغال تلــك القــوة لتحقيــق معنــى قصديــا او تأثــرا مقصــودا ((الن

فعــل الــكالم االنجــازي يتعــدد بكونــه فعــا انجــز ضمــن قــول مــا))( )8وهــذا االنجــاز
نــراه مرتبطــا بأفعــال االمــر التــي تلفظهــا االمــام أثنــاء خطبتــه يقــول(َ (( )9فا َّت ُقــوا اللََّ ت َِق َّيـ َة
ِ
ِ
ـر
ـر َ
ـر َ
َمـ ْ
ـن َف َأ ْح َسـ َ
ف َو َو ِجـ َـل َف َعمـ َـل َو َحــا َذ َر َف َبــا َد َر َو َأ ْي َقـ َ
ـن َســم َع َفخَ َشـ َـع َوا ْقـ َ َ
ف َفا ْعـ َ َ
ـن َو ُعـ ِّ َ
َفا ْع َتـ َـر َو ُحـ ِّـذ َر َف َحـ ِـذ َر َوز ِ
اح َتـ َـذى
ـاب َوا ْق َتــدَ ى َف ْ
اجـ َـع َف َتـ َ
ـاب َو َر َ
ـاب َف َأ َنـ َ
ُجـ َـر َفا ْز َد َجـ َـر َو َأ َجـ َ
َ
ِ
ِ
ِ َ
َو ُأ ِر َ َ َ
ـاب َ ِ
سيـ َـرةً))
ـر ًة َو َأ َطـ َ
س َع َطالبـ ًا َون ََجــا َهاربـ ًا َفأ َفــا َد َذخـ َ
ي َفـ َـرأى َفــأ ْ َ

فعــل األمــر يف (أتقــوا ) فعــل كالمــي انجــز الوعــد والتهديــد مــع حماولــة توجيــه

االفعــال اىل حــوادث اخــر لزيــادة االثــر فالتقــوى جيــب ان تــوازن تقــوى مــن ســمع

نــداء اهلل وتعاليمــه فخشــع هلــا واقــرف فعــل الكســب واعــرف بــا جــاء بــه الــرب مل
يكــن جمانبــا للحــق او خارجــا عــن ســبل الرشيعــة ،تقــوى مــن وجــل خوفــا مــن قــوة اهلل

فعمــل اخلــر وســار بالصــواب ورجــع اىل رشــده وتــاب عــن ارتــكاب املعــايص واقتــدى

بالصاحلــن واعامهلــم واحتــذى افعاهلــم  ،فامتــأت صحيفتــه بالعمــل الصالــح وطابــت
نفســه ورسيرتــه بــا القــاه .
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ــق دح ِض ِ
ِ
ِ
ــه َو َأ َه ِ
او ِ
ُــم َع َ
يــل َزلَِ
((وا ْع َل ُمــوا َأ َّن َ َ
الــراط َو َمزَال ِ َ ْ
وقولــه(َ )10
ما َزك ْ
ــى ِّ َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
و َتـ ِ
ـب َْ
ف
الـ ْـو ُ
ـب َشـغ ََل ال َّت َف ُّكـ ُـر َق ْل َبـ ُه َو َأن َْصـ َ
ـارات َأ ْه َوالــه َفا َّت ُقــوا اللََّ ع َبــا َد اللَِّ تَق َّيـ َة ذي ُلـ ٍّ
َ َ
ِ ِ
ِ
ـاء َه َو ِ
اجـ َـر َي ْو ِمـ ِـه َو َظ َلـ َ
ـف الز ُّْهــدُ َشـ َـه َواتِ ِه
َبدَ َنـ ُه َو َأ ْسـ َـه َر الت ََّه ُّجــدُ غـ َـر َار ن َْومــه َو َأ ْظ َمـ َـأ َّ
الر َجـ ُ
ِ
الــو َ ِ ِ ِ
ِ ِِ
الس ـبِ ِ
ـف ِّ
َو َأ ْو َجـ َ
يل))
ـج َعـ ْ
ـب ا َْلخَ الـ َ
ف لَ َمانــه َو َتنَ َّكـ َ
الذ ْكـ ُـر بِل َســانه َو َقــدَّ َم َْ ْ
ـن َو َضــحِ َّ
يعــود االمــام لدعــوة العبــاد اىل التقــوى مكــررا الفعــل مــرة فمــرة ليحقــق منــه منجزا

وليكمــل دعوتــه وهــذا التكــرار للفعــل لتحقيــق غايــة تأثرييــة متطلبــة مــن لــدن االمــام
وينشــدها النــص (الن التكــرار مــن الظواهــر اللســانية التــي تلبــي حاجــة نفســية وذهنيــة

يف حيــاة املتكلــم ))( )11فتكــرار فعــل التقــوى تلبــي حاجــة يف ذهــن االمــام تعايــش معهــا
منــذ ولــد وحــاول ان يمــرر شــعلتها ال نصــاره واصحابــه مذكــرا ومكــررا هلــا يف اغلــب

مواطــن اللقــاء وحمــددا فيهــا النعــم وبرتكهــا مــا جيــرى عــى العبــاد مــن مهالــك النقــم
فالتقــوى جيــب ان حيتــذي طالبهــا بمــن انصــب اخلــوف مــن عــذاب اهلل بدنــه ،وبمــن

اســهره التهجــد وازال هــو وقيــام الليــل عابــدا نومــه  ،وارجــف ذكــر اهلل لســانه خوفــا

مــن عذابــه وســطوته وطمعــا يف نعيمــه وكرمــه.

الذ ُنــوب ا ُْلور َطـ َة وا ْلعيــوب ا ُْلسـ ِ
ول ْالَ ْب َص ِ
ـخ َط َة ُأ ِ
ار َو ْالَ ْسـ َـا ِع
وقولــه(ْ )12
َ ُُ َ ْ
((احـ َـذ ُروا ُّ َ َ ِّ
َوا ْل َعافِ َيـ ِـة َوا َْل َتــاعِ)) يدخــل الفعــل الكالمــي (احــذروا ) يف تشــكيل االحــداث املســتقبلية
منهــا واحلــارضة فاحلــذر مــن ذنــب يســعف االنســان بعــد متهــل اىل نــار ال ختمــد ويبعــده
عــن جنــة اعــدت للشــاكرين احــذروا وقــد منحكــم اهلل مــا جينبكــم املعــايص واآلثــام
ومنحكــم االبصــار واالســاع والعافيــة واملتــاع وكلهــا تتطلــب الشــكر ولكنهــا ايضــا

مصــدر النقمــة اذا مــا اســتغلت مــن لــدن البــر بالباطــل والســوء ففعــل االمــر حقــق

قــوة انجازيــة حددهتــا إرادة املتكلــم وقصــده وهــي ارادة متعلقــة بطلــب ايقــاع املأمــور
بــه وعــدم ايقــاع املنهــي عنــه .
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 3 .النفي :
النفــي ((أســلوب لغــوي يقصــد بــه النقــض واإلنــكار ))( )13يســتعمله البــاث

لدفــع مــا يــردد يف ذهــن املتلقــي مــن أمــور كان يعتقــد بحدوثهــا  ،فيعمــل عــى إزالــة

ذلــك االعتقــاد وحمــو الشــك بالنفــي واإلنــكار( )14بوســاطة مجلــة مــن االدوات (ال ،
ولــن ،ومــا  ،ومل ،وليــس  ).وهــذه االدوات تعــد عوامــل حجاجيــة توجــه قــول املتلقــي
يف آن واحــد

()15

((حيقــق هبــا املتكلــم وظيفــة اللغــة احلجاجيــة املتمثلــة بإذعــان املتلقــي

وتســليمه عــر توجيــه امللفــوظ ))( )16واملتلقــي اىل ادراك النتيجــة التــي يريدهــا املتكلــم
ويعلــم مغزاهــا ملــا يمتلكــه هــذا االســلوب مــن وســائل اقنــاع متحققــة مــن قــوة تأثرييــة

تكســبه قــوة حجاجيــة( )17تنتــج مــن خــال الســاح للمتكلــم بالتعبــر املتزامــن عــن
صورتــن متقابلتــن الصــوت الــذي يتبنــى جانــب االثبــات وصــوت املتكلــم املتبنــي

للنفــي

()18

وعنــد تتبعنــا للمواضــع التــي ورد فيهــا هــذا العنــر احلجاجــي يف اخلطبــة

الغــراء لألمــام عــي (عليــه الســام ) نــراه ينفــي ويقطــع مــن خــال النفــي مطالــب

العــودة لتصحيــح املســار واعــادة االمــور اىل نصاهبــا الصحيــح بعــد ان وضــع احلــد
ووصلــت االنفــس اىل مقــام بارئهــا تنتظــر حســابه يقــول(ِ )19
((ال ْمتِ َحـ ِ
ـم َمــا
ـان َو َأ ْع َظـ ُ
ات السـ ِ
ال ِميـ ِم وتَصلِيـ ُة َْ ِ
ِ ِ
ُول َْ
ـك َبلِ َّيـ ًة ُنـز ُ
ُهنَالِـ َ
ـر ٌة
ـع ِري َو َسـ ْـو َر ُ
الحيـ ِم َو َفـ ْـو َر ُ َّ
َ ْ َ
ات الزَّفــر َل َفـ ْ َ
ِ
اج ـ َز ٌة َو َل َم ْو َت ـ ٌة ن ِ
حي ـ ٌة َو َل ُقـ َّـو ٌة َح ِ
ـن َأ ْطـ َـو ِار
َاج ـ َز ٌة َو َل س ـنَ ٌة ُم َس ـ ِّل َي ٌة َبـ ْ َ
حي ـ ٌة َو َل َد َع ـ ٌة ُم ِز َ
ُم ِر َ
اب الســاع ِ
ِ
ون))(.)20
ات إِ َّنــا بِــاللَِّ َعائِـ ُـذ َ
ا َْل ْو َتــات َو َعـ َـذ ِ َّ َ
ان عامليــة النفــي احلجاجيــة يف النــص ال يمكــن ادراكهــا إال بــإدراك النتيجــة التــي

يريــد املتكلــم توجيــه املتلقــي اليهــا( )21فالنتيجــة معروفــة حددها الســياق ووفرهــا النص

فجهنــم ال يفــر العــذاب فيهــا وال يســكن حتــى يســريح املعــذب مــن االمل وال تكــون
فيهــا راحــة وال قــوة متكنــه مــن حجــز العــذاب ورفعــه وال غفــوة تســهم يف ختفيــف االمل
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املــرح  ،كــا يظهــر يف النــص متحدثــا اخــر وبصــورة غــر مبــارشة فنفــي الراحــه معنــاه

هنالــك تعــب ونفــي الدعــة والســامة معناهــا وجــود االمل ونفــي القــوة حتــر مقابلهــا

الضعــف ونفــي املــوت معناهــا احليــاة الرسمديــة املنتشــية بالعــذاب املتواصــل اىل مــا

الهنايــة لــه.

ِ
ومنهــا قولــه عليــه الســام(ِ َ :)22
اخ ِتامــ ًا َو َل َي ْر َع ِ
ــون
ــوي ا ْل َبا ُق َ
((ل ُت ْقل ُ
ــع ا َْلن َّيــ ُة ْ َ
ـور ا ْل َفنَـ ِ
ـال إِ َل َغايـ ِـة ِالنْتِهـ ِ
ْ ِ
ـاء َو َص ُّيـ ِ
ـون َأ ْر َسـ ً
ون ِم َثـ ً
ـاء)) اكتســب
ـال َو َي ْم ُضـ َ
ي َتـ ُـذ َ
َ
تامـ ًا َ ْ
َ
اج َ
النــص بعــدا حجاجيــا لتكــرار اداة النفــي يف النــص مرتــن وجهــت املتلقــي اىل نتيجــة
واحــده فاملنيــة ال تكــف عــن اســتئصاهلا لألحيــاء وهــؤالء ال يكفــون عــن عمل الســيئات

وحيتــذون مثــاال مــن حميطهــم او ممــن ســبقهم مــن االبــاء واالجــداد عــى الرغــم مــن

معرفــة هــؤالء ملســتقر اولئــك ومكانتهــم التــي تبوؤهــا مــن النــار  ،ولكنهــم تبــع هلــم

وشــيع ال يســتنكفون عــن جماراهتــم يف االعــال الســيئة والــدوام عليهــا .

ِ ِ
ِ
ــب
ُّــر َق ْل َبــ ُه َو َأن َْص َ
وقولــه(َ (( :)23فا َّت ُقــوا اللََّ ع َبــا َد اللَِّ تَق َّيــ َة ذي ُل ٍّ
ــب َشــغ ََل ال َّت َفك ُ
ِ ِ
ِ
ـاء َه َو ِ
َْ
اجـ َـر َي ْو ِمـ ِـه َو َظ َلـ َ
ـف الز ُّْهــدُ
الـ ْـو ُ
ف َبدَ َنـ ُه َو َأ ْسـ َـه َر الت ََّه ُّجــدُ غـ َـر َار ن َْومــه َو َأ ْظ َمـ َـأ َّ
الر َجـ ُ
ِ
الــو َ ِ ِ ِ
ِ ِِ
ـف ِّ
َشـ َـه َواتِ ِه َو َأ ْو َجـ َ
ـن َو َضــحِ
ـج َعـ ْ
ـب ا َْلخَ الـ َ
ف لَ َمانــه َو َتنَ َّكـ َ
الذ ْكـ ُـر بِل َســانه َو َقــدَّ َم َْ ْ
ِ ِ
ـوب َو َل َت ْفتِ ْلـ ُه َفاتِـ َـا ُت ا ْل ُغـ ُـر ِ
يل َو َسـ َل َ َ
السـبِ ِ
ـم
ور َو َل ْ َت ْعـ َ
َّ
ك أ ْق َصــدَ ا َْل َســالك إِ َل الن َّْهــجِ ا َْل ْط ُلـ ِ ْ
ِ
ع َليـ ِـه م ْش ـ َتبِه ُ ُ ِ ِ
احـ ِـة النُّ ْع َمــى ِف َأ ْن َع ـ ِم ن َْو ِمـ ِـه َو َآمـ ِ
ـن
َ
ـرى َو َر َ
َ ْ ُ
ات ْال ُمــور َظافــر ًا بِ َف ْر َحــة ا ْل ُبـ ْ َ
ِ ِ
اج َلـ ِـة حِيــد ًا و َقــدَّ م زَاد ْال ِج َلـ ِـة سـ ِ
ـعيد ًا))
ـر ا ْل َع ِ َ
َ َ َ
َ
َي ْومــه َو َقــدْ َعـ َ َ
ـر َم ْعـ َ َ
لــو تتبعنــا النــص الســابق نالحــظ االداة (مل) والتــي تكــررت مرتــن اتــت لنقــض

الــيء واثبــات اجليــد فهــي تســاير النــص الــذي امعــن كثــرا يف وصــف املومــن وصفاتــه

مــن وجــه االثبــات واالمــر نفســه اســتمر مــن النفــي ايل انقــض صفــات ســيئة ليــدل عــى
نقيضهــا فنفــى كثــرة النــوم وتفتــل العبــاد فيــه لينــرف اىل التهجــد وذكــر اهلل والصــاة
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وقيــام الليــل لعبادتــه ومل تعــم املتشــاهبات بــره وبصريتــه فلــم يقــع فيــا حيــذر منــه  ،انــه
االنســان املتكامــل الــذي جتمعــت فيــه الصفــات املتطلبــة واملحببــة اىل الــرب واىل رســله

واوليائــه  ،واذا كان صاحــب هــذه الصفــات قــد وجــد فلــاذا ال تتعــاور النــاس طريقتــه؟

وملــاذا ال تســاير منهجهــه؟

4 .4الشرط :

الــرط هــو (( أحــد أســاليب نظــم اجلملــة  ،يقــوم عــى تعليــق عبارتــن  ،كثــر ًا مــا

تكــون األوىل ســبب ًا للثانيــة  ،أو مرتبطــة هبــا عــى معنــى مــن املعــاين ))( ،)24أي أ َّنــه يتكــون
مــن مجلتــن ترتبــط كل منهــا باألخــرى ارتباط ـ ًا وثيق ـ ًا  ،فتكــون إحدامهــا ســبب ًا لنتيجــة

متثلهــا اجلملــة األخــرى  ،بحيــث ال تســتقل إحدامهــا عــن األخــرى مــن حيــث املعنــى ،
ومــن حيــث الرتكيــب(. )25

فتكــون االحــداث متعينــة أو مرشوطــة بعضهــا ببعــض يقــول عليــه الســام
ف الن ُُّشــور َأ ْخرجهـ ِ
ِ
ِ
ضائِــحِ
ـور َو َأ ِز َ
ـم مـ ْ
َ
ُ َ َ ُ ْ
ـور َو َت َق َّضــت الدُّ ُهـ ُ
َص َمــت ْالُ ُمـ ُ
ـن َ َ
((ح َّتــى إِ َذا ت َ َّ
ِ ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َار ال ُّط ُيـ ِ
ـور َو َأ ْوك ِ
ا ْل ُق ُبـ ِ
ـن إِ َل
ساعـ ًا إِ َل َأ ْمـ ِـره ُم ْهطعـ َ
ـور َو َأ ْو ِجـ َـرة ِّ
السـ َبا ِع َو َم َطــارحِ ا َْل َهالــك َ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ـوس
ـم َل ُبـ ُ
ـر َو ُي ْســم ُع ُه ُم الدَّ اعــي َع َل ْي ِهـ ْ
َم َعــاده َرعيـ ًـا ُص ُموتـ ًا ق َيامـ ًا ُص ُفوفـ ًا َينْ ُف ُذ ُهـ ُ
ـم ا ْل َبـ َ ُ
اليـ ُـل وا ْن َق َطــع ْالَمـ ُـل وهــو ِ
ِ ِ
ِالســتِكَان َِة و َضع ِالستِسـ َـا ِم و ِّ ِ
ت ْالَ ْفئِــدَ ُة
َ َ َ َ َ
الذ َّلــة َقــدْ َض َّلــت ْ َ َ
َ
َ َ ُ ْ ْ
ْ
الشـ َف ُق و ُأر ِعــدَ ِ
ِ
كَاظِمـ ًة و َخ َشـع ِ
ـم َّ
ت ْالَ ْسـ َـا ُع
ت ْالَ ْصـ َـو ُ
َ
َ َ
َ ْ
ـم ا ْل َعـ َـر ُق َو َع ُظـ َ
ات ُم َه ْين َمـ ًة َو َأ َْلـ َ
الـز ِ
ـل ِْ
لِ َزبــر ِة الدَّ ِ
ـاب َو َنـ َـو ِ
َاء َو َنـك ِ
ال ال َّثـ َـو ِ
َال ا ْل ِع َقـ ِ
ال َطـ ِ
ـاب َو ُم َقا َي َضـ ِـة َْ
اعــي إِ َل َف ْصـ ِ
اب )).
ْ َ
(:)26

فجملــة الــرط وجوابــه مجلــة فعليــة فيهــا تراتبيــة الزمــن متغــرة ســائرة بالنفــس اىل

مبتغاهــا مهــا طــال الوقــت فــا بــد للبعــث مــن ازوف وال بــد للنشــور والرجعــة مــن
وعــد وال بــد للرضائــح مــن ان تفتــح وبقايــا االنســان ان جتمــع اينــا كانــت وانــى اودعت
فــا بــد ان جتيــب دعــوة الداعــي وتلتحــق بامليعــاد املحتــوم الــذي الشــك فيــه وحتــى مــع
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جمــيء اجلملــة الفعليــة التــي ال تــدل عــى الثبــوت كــا هــو معــروف مــع اجلمــل االســمية

ولكنهــا هنــا اثبتتــه ولكــن ارشعــت يف مقياســها االزمنــة وجعلــت وقــت هــذا اليــوم غــر
معــروف ملــن يســكن يف البســيطة واثبتــت علمــه هلل تبــارك وتعــاىل .

ت ْالَرحــا ِم و ُشـغ ِ
((أم هـ َـذا ا َّلـ ِـذي َأن َْشـ َـأه ِف ُظ ُلــا ِ
ُف ْالَ ْسـت ِ
َار ُن ْط َفـ ًة
ْ َ َ
ُ
ومنهــا قولــه(َ ْ َ :)27
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــم َمن ََحــ ُه َق ْلبــ ًا َحافِظــ ًا َولِ َســان ًا
ِد َهاقــ ًا َو َع َل َقــ ًة ِ َ
ماقــ ًا َو َجنينــ ًا َو َراضعــ ًا َو َوليــد ًا َو َيافعــ ًا ُث َّ
ِ ِ
ِ
ـر ُم ْز َد ِجــر ًا َح َّتــى إِ َذا َقــا َم ا ْعتِدَ ا ُل ـ ُه َو ْاس ـت ََوى
َلفظ ـ ًا َو َبـ َ
ـر ًا َلحظ ـ ًا ل َي ْف َهـ َ
ـم ُم ْع َتـ ِـر ًا َو ُي َقـ ِّ َ
َادح ـ ًا س ـعي ًا لِدُ ْنيــاه ِف َلـ َّـذ ِ
ب هــواه ك ِ
ِ
ِ
ِم َثا ُل ـ ُه َن َفـ َـر ُم ْس ـ َتك ِْب ًا َو َخ َبـ َ
ات
َ ُ
َ ْ
ـط َســادر ًا َمات ـ ًا ِف َغـ ْـر ِ َ َ ُ
ات َأربِـ ِـه ُثــم َل َ ِ
َطربِـ ِـه وبــدَ و ِ
ـب َر ِز َّيـ ًة َو َل َ ْ
ي َشـ ُـع ت َِق َّيـ ًة َفـ َـا َت ِف فِ ْتنَتِـ ِـه َغ ِريــر ًا َو َعـ َ
ـاش
يتَسـ ُ
َ ََ َ
ْ
َّ
َ
ـض م ْف َتض ـ ًا د ِه ْت ـه َفجعـ ُ ِ ِ
ِ ِ
ـر ِج ِ
ِ ِ ِ
ِ
احـ ِـه
َ َ ُ َ َ
ـات ا َْلن َّيــة ِف ُغـ َّ ِ َ
ف َه ْف َوتــه َيســر ًا َل ْ ُيفــدْ ع َوض ـ ًا َو َل ْ َي ْقـ ِ ُ َ
وسـن َِن ِمر ِ
احـ ِـه )) فــاألداة (اذا) جــاءت مــرة اخــرى مســتعملة للمتوقــع بحصولــه وهــو
َ
َ َ
االســتنفار والتكــر احلاصــان بــع اكتــال اخللقــة نمــوا  ،امــرا تعــارف عليــه النــاس وبــه
جبلــوا فبعــد ان كان نســيا يف ظلــات االرحــام ويتسلســل خلقــه مــن حــال اىل حــال حتى

االكتــال ينجــرف عاصيــا خمالفــا لســيد الكــال ولواهــب املثــل ومنعــم املــكارم وحتــى

مــع جمــيء الــرط وجوابــه مجــا فعليــة متمتعــة بغــر الثبــات خلــروج بعــض االنــام عــن
القاعــدة االســاس لكــن الغلبــة الغالبــة تســاير مــا طــرح وهــذا مــا رغــب االمــام ان

يوصلــه مــن خــال الــرط فالرتابــط الــذي ولدتــه االداة جــاء مــع مفعوالهتــا حماججــة
للمتلقــي العــايص لربــه واملبتعــد عــن اعرافــه واحكامــه واملنــزاح عــن نعيــم طريقــه

الســائر يف ركــب املتخلفــن مــن العصــاة واملتتبعــن شــهوات الكــر واهلــوى.

ِ
ِ
()28
ش ُع َهــا ُيونِـ ُـق َمنْ َظ ُر َهــا
ش ُ َبــا َرد ٌغ َم ْ َ
وقولــه عليــه الســام َ (( :فـإِ َّن الدُّ ْن َيــا َرنـ ٌـق َم ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َو ُيوبِـ ُـق َ ْ
ـس نَافِ ُر َها
ور َحائـ ٌـل َو َضـ ْـو ٌء آفـ ٌـل َوظـ ٌّـل زَائـ ٌـل َوسـنَا ٌد َمائـ ٌـل َح َّتــى إِ َذا َأنـ َ
ب َهــا ُغـ ُـر ٌ
مَُ
ـت بِ َأحبلِهــا و َأ ْقصــدَ ْت بِ َأســه ِمها و َأع َل َقـ ِ
ِ
ـت
َوا ْط َمـ َـأ َّن نَاكِ ُر َهــا َق َم َصـ ْ
ْ ُ َ َ ْ
ـت بِ َأ ْر ُجل َهــا َو َقن ََصـ ْ ْ ُ َ َ َ
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ـاق ا َْلنِيـ ِـة َقائِــدَ ًة َلـه إِ َل َضنْـ ِ
ـك ا َْل ْض َجـ ِع َو َو ْح َشـ ِـة ا َْل ْر ِجـ ِع َو ُم َعا َينَـ ِـة ا َْل َحـ ِّـل َو َث َو ِ
اب
ُ
ا َْلـ ْـر َء َأ ْو َهـ َ َّ
ـب الس ـ َل ِ
ف َل ُت ْقلِـ ُـع ا َْلن ِ َّي ـ ُة ْ ِ
ـك َْ
ا ْل َع َمـ ِ
ـلَ .وك ََذلِـ َ
ال َلـ ُ
ـون
تام ـ ًا َو َل َي ْر َعـ ِـوي ا ْل َبا ُقـ َ
ـف بِ َع ْقـ ِ َّ
اخ َ
ـور ا ْل َفنَـ ِ
ـال إِ َل َغايـ ِـة ِالنْتِهـ ِ
ْ ِ
ـاء َو َص ُّيـ ِ
ـون َأ ْر َسـ ً
ون ِم َثـ ً
ـاء)) .
ـال َو َي ْم ُضـ َ
ي َتـ ُـذ َ
َ
تامـ ًا َ ْ
َ
اج َ
تتكــرر االداة اذا وتــأيت مــرة بعــد اخــرى تنبــي وجتمــع بــن صورتــن الدنيــا

واالخــرة االوىل كــدر مرشهبــا كثــر الطــن والوحــل بــا تلــزق باإلنســان مــن ادراهنــا

تغــري االنســان بالنعــم وهتلكــه عــن طريقهــا بوســاطة منحــه ســبل الطمأنينــة والدعــة
ثــم تلقفتــه املنيــة رساعــا وتقمصتــه بعــد ان اهنكــت قــواه واعتــل جســده واصبــح واقعــا

يف شــباكها مغرتمــا مــن مجاهلــا وزينتهــا وكل هــذا صــوره االمــام لســامعيه جاعــا اداة
الــرط كفاصــل ملــا كان اوال وبعــد الــرط نتيجــة ذلــك املتحصــل وهنايــة مــورده فهــا

متالزمــان معلومــان للمتلقــي لــذا حاججهــم عليــه افضــل الصــاة والســام بــا يعرفــوه
ولكنــه يبنــي االنســان ويصــف اوليتــه ثــم ينهــي كل ذلــك بنتيجــة ذلــك التــرف ازاء

شــبابه وعندمــا يــزف الوقــت وتدنــى املنيــة او تتحقــق فيلتحــق بربــه وهــو مغــرم العمــل

يسء الفعــل جمانــب للصــواب.

5 .5االستعارة :
االســتعارة احــد عنــارص التعبــر االديب غــر املبــارشة والتــي يتجــه اليهــا االديــب

او البــاث لكــي حيمــل الرســالة بــدالالت اخــر غــر حمــددة يف النــص بــل تتطلــب مــن

املرســل اليــه وقفــة ملعرفــة املــراد منهــا وهبــذا حتقــق مشــاركة فاعلــة بينهــا واالســتعارة

« جمــاز بالغــي فيــه انتقــال معنــى جمــرد إىل تعبــر جمســد  ،مــن غــر التجــاء إىل أدوات
التشــبيه أو املقارنــة »()29وهــي صاحلــة يف خمتلــف رضوب الــكالم  ،وتكثــر بصفــة خاصــة

عندمــا يرتقــي الفــن إىل الــذروة عنــد ااالديــب( )30لكوهنا طريقــة مثىل الســتبطان األفكار
وتنقــل تأثرياهتــا بــا ختلفــه مــن صــور ورمــوز ســواء أكانــت العالقــة التــي ختلقهــا بــن

اجلزء اخلامس :احملور اللغوي واألدبي

109

املعــاين عالقــة مشــركة أم ضديــة  ،قريبــة أم بعيــدة  ،ولكوهنــا تضــع األشــياء يف عالقــات
حيــة جديــدة تفيــد رشح املعنــى  ،وتفعــل يف النفــس مــا ال تفعلــه احلقيقــة  ،وتفيــد تأكيــد

املعنــى واملبالغــة فيــه واإلجيــاز  ،ثــم أهنــا عنــر مهــم مــن عنــارص التوليــد والتجديــد

()31

وبســبب مــا يتمتــع بــه هــذا العنــر نراهــا تــرد يف اكثــر مــن موضــع يف اخلطبــة الغــراء
ِ
ِ
()32
ش ُع َهــا ُيونِـ ُـق
ش ُ َبــا َرد ٌغ َم ْ َ
كــا يظهــر يف قولــه (عليــه الســام)َ (( :فـإِ َّن الدُّ ْن َيــا َرنـ ٌـق َم ْ َ
َمنْ َظ ُر َهــا َو ُيوبِـ ُـق َ ْ
ور َحائِـ ٌـل َو َضـ ْـو ٌء آفِـ ٌـل َوظِـ ٌّـل زَائِـ ٌـل َو ِس ـنَا ٌد َمائِـ ٌـل َح َّتــى إِ َذا
ب َهــا ُغـ ُـر ٌ
مَُ
ِ
ـت بِ َأ ْح ُبلِ َهــا َو َأ ْق َصــدَ ْت بِ َأ ْسـ ُـه ِم َها
ـت بِ َأ ْر ُجلِ َهــا َو َقن ََصـ ْ
ـس نَافِ ُر َهــا َوا ْط َمـ َـأ َّن نَاكِ ُر َهــا َق َم َصـ ْ
َأنـ َ
ـاق ا َْلنِيـ ِـة َقائِــدَ ًة َلـه إِ َل َضنْـ ِ
ِ
ـك ا َْل ْض َجـعِ))
ُ
َو َأ ْع َل َقــت ا َْلـ ْـر َء َأ ْو َهـ َ َّ
للتأثــر يف املتلقــي قــارب االمــام بــن الدنيــا وصفــات ماديــة خمتصــة بمتطلبــات

الكائنــات فاســتعارها هلــا فطابــق بينهــا (زماهنــا ) وبــن مــا يكــدر احليــاة ليبــن ألصحابــه

حقيقتهــا وصفتهــا التــي غابــت عــن بعضهــم فاســتعار املرشب هلــا من وجهة االســتعارة
املكنيــة ولكنــه رشب كــدر كاملــاء املوحــل كثــر الطــن وجعــل هلــا منظــرا ولكنــه منظــر

قبيــح مهلــك ملــن يتعلــق هبــا يعيــش مــن فيهــا غــرورا حائــا ال بقــاء بعــده وال عقــب ،

ثــم يســتعري قمــص الفــرس وغــره هلــا مــن بــاب االســتعارة املكنيــة ايضــا بعــد ان هيــن
جســمه ويضعــف فريفــع رجليــه وينزهلــا معــا وبعدهــا جيعــل للمنيــة اوهــاق (حبــال )
املــوت الــذي متســك بعنــق االنســان لتتلقفــه رساعــا اىل دار اخــرى اىل االخــرة صــورة

رســمها االمــام وكثــف معناهــا واســهب يف رســم دالالهتــا ليبــن هلــم حقيقــة الــدار التــي

ينعمــون هبــا حيــاة ويســتقتلون عليهــا وهــي يف حقيقتهــا كــدراء غــراء ال اســتقامة فيهــا
وال دوام عيشــها امل واخلــروج منهــا مشــقة  ،فلــاذا كل هــذا االندفــاع لطلبهــا والرغبــة يف

حتصيــل مباهجهــا الزائلــة .

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

110

ِ ِ ِ
ِ
ِ
ض ُع ِال ْستِ ْس َ
ــا ِم
ــم َل ُب ُ
وقــال(َ :)33
((و ُي ْســم ُع ُه ُم الدَّ اعــي َع َل ْي ِه ْ
ــوس ال ْســتكَانَة َو َ َ
ت ْالَ ْفئِــدَ ُة كَاظِمـ ًة و َخ َشـع ِ
اليـ ُـل وا ْن َق َطــع ْالَمـ ُـل وهــو ِ
ِ ِ
و ِّ ِ
ات
ت ْالَ ْصـ َـو ُ
َ
َ َ
َ َ َ َ َ
الذ َّلــة َقــدْ َض َّلــت ْ َ َ
َ
ت ْالَســاع لِ َزبــر ِة الدَّ ِ
الشــ َف ُق و ُأر ِعــدَ ِ
ِ
اعــي إِ َل َف ْص ِ
ــم َّ
ــل
ْ َ ُ ْ َ
َ ْ
ــر ُق َو َع ُظ َ
ــم ا ْل َع َ
ُم َه ْين َمــ ًة َو َأ َْل َ
الــز ِ
ــاب وم َقاي َض ِ
ِْ
َــو ِ
َاء َونَــك ِ
ــو ِ
َال ا ْل ِع َق ِ
ــة َْ
اب)) .
ال ال َّث َ
ــاب َون َ
ال َط ِ َ ُ َ
تتمثــل يف النــص صــورة رســمت لتصــور مشــهد النشــور والتوجــه للحســاب منظرا

يف حكــم الغبيــات التــي انتــرت حيثياتــه يف بعــض اآليــات القرآنيــة فلبــوس االســتكانة
واخلضــوع تغطــي ارواح العبــاد فألبــس الثــوب وهو مــادي ولكنه اضاف له االســتكانة

لتتحــول الصــورة اىل يشء اخــر يمثــل يف حقيقتــه اخلضــوع والنــدم والضعــف لــأرواح
الصاعــدة اىل رهبــا منتظــرة الــروع يف نــر صحيفــة اعامهلــا دون ان يكــون لألخــر اي

قــدرة لالعــراض او القــول فالنــص يفصــح بمدلــوالت الضعــف والتبعيــة والســكينة
واالنقيــاد وهــوان االنفــس اهنيــار االفئــدة وخلــت مــن املــرة وانتفــى وانتهــى االمــل

مــن النجــاة ومل يبقــى هلــا ســوى االنتظــار لفصــل اخلطــاب وانتظــار اجلــزاء عقابــا كان

ام ثــواب.

6 .6الكناية
الكنايــة مــن األســاليب البيان ّيــة التــي مــن شــأهنا أن متنــح النصــوص الشــعر ّية غنًــى

تضمــه يف ط ّياهتــا ،والــذي تعـ ّـر فيــه عــن املعنــى
دالل ّيـ ًا بســبب التكثيــف املعنـ ّ
ـوي الــذي ّ
املــراد التعبــر عنــه يف أقــر طريــق لذلــك عرفهــا اجلرجــاين بقولــه  « :هــي أن يريــد

املتكلــم إثبــات معنــى مــن املعــاين فــا يذكــره باللفــظ املوضــوع لــه يف اللغــة ولكنــه جيــيء

إىل معنــى هــو تاليــه وردفــه يف الوجــود فيومــئ بــه إليــه وجيعلــه دليــا عليــه»( ،)34وهــي
أيضــا عــدول عــن الترصيــح باملعنــى إىل مــا هــو أمجــل منــه وأليــق ؛ خلدمة أغــراض تتصل

بــاألدب ورهافــة احلــس( ،)35فالكنايــة ذات داللتــن تقــوم كل منهــا يف إنتــاج معنــى أويل
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مبــارش يمكــن تشــبيهه بالواجهــة  ،وآخــر عميــق ناتــج عــن فكــرة اللــزوم التــي حتصــل

بعــد الرتكيــز يف الغــرض الــذي يرمــي إليــه املتكلــم

()36

ــة َقائِــدَ ًة َلــه إِ َل َضن ِ
ــاق ا َْلنِي ِ
ِ
ْــك
ُ
يقــول عليــه الســام(َ :)37
ــر َء َأ ْو َه َ َّ
((و َأ ْع َل َقــت ا َْل ْ
ــة ا َْلر ِجــ ِع ومعاين ِ
ِ
ــف بِ َع ْق ِ
ــو ِ
ــك َْ
اب ا ْل َع َم ِ
َــة ا َْل َح ِّ
ــلَ .وك ََذلِ َ
ال َل ُ
ــب
ــل َو َث َ
َُ َ َ
ا َْل ْض َجــ ِع َو َو ْح َش ْ
الس ـ َل ِ
ـون ْ ِ
ف َل ُت ْقلِـ ُـع ا َْلن ِ َّي ـ ُة ْ ِ
ون ِم َثـ ً
ـون
ـال َو َي ْم ُضـ َ
ي َتـ ُـذ َ
تام ـ ًا َو َل َي ْر َعـ ِـوي ا ْل َبا ُقـ َ
تام ـ ًا َ ْ
َّ
اج َ
اخ َ
ـور ا ْل َفنَـ ِ
ـال إِ َل َغايـ ِـة ِالنْتِهـ ِ
ـاء َو َص ُّيـ ِ
َأ ْر َسـ ً
ـاء)) .تظهــر عالقــة االســتلزام يف النــص حركيــة
َ
َ
املنيــة وهنايــة عملهــا وموقــع االنســان فيهــا فمكانــه املرقــد الضيــق وحملــه املشــهد املــؤمل

واملرقــد الضنــك املوحــش  ،كنايــة اســتغلها االمــام لرســم صــورة النهايــة الدنيويــة

جلــذب انظــار اصحابــه وليبــن هلــم االمــر عيانــا ومصــورا وواقعــا بــيء الفوه وعايشــوه

فنهايــة اجلميــع هــذا املــكان فلــا هــذا التدافــع عــى طلــب الســعة واالندفــاع يف حتصيــل
الشــهوات والرغبــة يف التمتــع بالطيبــات اذا كان االمــر مألوفــا واملرقــد معــدا واخلــارج
مــن كل مــا تقــدم ال يســتقدم للحيــاة نفســها مــرة االخــرى .

َار َث ٍة َو َأ َّنـ ٍـة ُم ِ
((وا َْلـ ْـر ُء ِف َسـك َْر ٍة ُم ْل ِه َثـ ٍـة َو َغ ْمـ َـر ٍة ك ِ
وج َع ٍة
ومنهــا قولــه عليــه الســام(َ :)38
وج ْذبـ ٍـة مك ِْربـ ٍـة وســو َق ٍة مت ِْعبـ ٍـة ُثــم ُأد ِرج ِف َأ ْك َفانِـ ِـه مبلِسـ ًا وجـ ِـذب منْ َقــاد ًا سلِسـ ًا ُثـ ِ
ـي
ُْ
َ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ َّ ْ َ
ـم ُأ ْلقـ َ
َّ
َ
َ ُ َ ُ
عـ َـى ْالَعــو ِ
ال ْخـ َـو ِ
ـب َونِ ْضـ َـو َس ـ َق ٍم َ ْت ِم ُل ـ ُه َح َفــدَ ُة ا ْل ِو ْلــدَ ِ
ان َو َح َشــدَ ُة ْ ِ
اد َر ِجيـ َـع َو َصـ ٍ
ان إِ َل
ْ َ
َ
َد ِار ُغ ْر َبتِـ ِـه َو ُمنْ َق َط ـ ِع ز َْو َرتِـ ِـه َو ُم ْفـ َـر ِد َو ْح َشــتِ ِه))يربز يف النــص االســتلزام الــذي انتجتــه
الكنايــة التــي يصــور مــن خالهلــا النــزع وحلظــات افــول الــروح اىل بارئهــا حلظــة الغمــرة

الشــدة التــي حتيــط بالعقــل واحلــواس لتنقلهــا مــن زمــن اىل اخــر قاطعــة ألمــل البقــاء
والتعلــق يف الدنيــا وهــو يعــاين النــزع وجذبــة الــروح جذبــات النفــس عنــد االحتضــار

والــروع يف نــزع الــروح وهــو غــر قــادر عــى املامنعــة او الرفــض حجــج متسلســلة
حــاول االمــام عليــه الســام ان يقدمهــا لألصحــاب واالنصــار واملســلمني مــن واقعهــم
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املعــاش ومــن حميطهــم فاملــوت وقبلــه النــزع مجيعهــم قــد مــروا بــه وشــاهدوه عيانــا يأخــذ
االصحــاب واالخــوة واالبــاء دون جهــد او معارضــه وهــو دائــر بينهــم يســقطهم مــن

حيــث ال حيتســبون فلــم التكــر والغــرور اذا كانــت هنايتهــا باجلــذب والســوقة املتعبــة

التــي ال ينفــك كائــن مــن لقائهــا وجتربتهــا .
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اخلامتة

بــن ومــوت اجلســد والنشــور للحســاب يقــف احلــق صارخــا صادحــا باجلــال

موصفــا هلــا ببالغــة نــادرة واســاليب غــراء تنثــال منهــا اجلزالــة والقــوة والبالغــة
والصــدق انثيــاال  ،وتوصــف هبــا النهايــات والنتائــج بــا ورد فيهــا عــن النبــي االكــرم

عــن جربائيــل عــن اهلل فضمنهــا االمــام عليــه الســام يف خطبتــه الغــراء التــي كانــت
مصــورة ملشــهد حقيقــي ملســتقبل القــوم ووصفــت الواقــع الــذ يعيشــوه وايــن يتجــه

هبــم هــذا العيــش الضــال او الســليم  ،بــن هــذا وذاك حاججهــم االمــام مســتعمال مجلــة
مــن االســاليب اللغويــة التــي حقــق هبــا مــراده وجذبــت اليــه افئــدة القــوم وعقوهلــم
وجعلتهــم يف معــرك بــن حــب الدنيــا والطمــع يف نــوال االخــرة بــن حــب التمتــع

القصــر وحتقيــق الرغائــب وبــن العيــش الرسمــدي حتــت ظــال اجلنــة التــي دارت
حمــاور اخلطبــة بجملتهــا حــول مــا تقــدم
هوامش البحث:
1 .1البالغة والتطبيق .131 :

2 .2هنج البالغة .168- 167 :
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جدلية الذوات يف اخلطاب العلوي
قراءة إنسانية

أ  .م  .د  .حازم طارش حامت
كلية اإلمام الكاظم (عليه السالم) اجلامعة

توطئة :

كشــف أصــول اخلطــاب العلــوي يف ضــوء نظريــة التلقــي  ،ترســم لنــا أبعــاد نظريــة

التواصــل التــي حيققهــا اخلطــاب يف ضــوء مالبســات الســياق الثقــايف اخلارجــي  ،الــذي

تتغــر بــه أصــول املخاطبــات ؛ ألن مقتضيــات اخلطــاب تســتدعي ذلــك  ،فظــروف نشــأة
اخلطــاب  ،حتكــي أهــداف اخلطــاب  ،والغايــات التي يرمــي إليها  ،والســيام أن اخلطابات

وظيفتهــا األساســية التأثــر يف املتلقــي  ،وهنــا يــأرش نقطــة اخلــاف بــن طــريف اخلطــاب

يف القضيــة املطروحــة ؛ والســيام أن اخلطــاب العلــوي خطــاب كــوين  ،وأن متثــل بشــكلها
اخلــاص يف خماطباتــه  ،إال أنــه حمموالتــه اإلنســانية ذات األبعاد اإلرشــادية  ،والـــأساليب

اإلقناعيــة احلجاجيــة  ،كشــفت عــن جدليــة الــذوات املعبئــة بالقيــم اإلنســانية غــر أن
هــذه املفاهيــم اإلنســانية تتغايــر باملفهــوم  ،فض ـ ً
ا عــن املنطلقــات التــي تأســس هــذه

املفاهيــم وبواعثهــا التطبيقيــة التــي تشــكلت يف اخلطــاب العلــوي.

فالبحــث يســعى إىل الكشــف عــن هــذه املفاهيــم اإلنســانية بشــقيها املتولــدة مــن طــريف

اخلطــاب ،التــي متثــل التناقــض يف احلــد واملفهــوم؛ ألن التغايــر تغايــر باملنطلقــات والركائــز،

فضـ ً
ا عــن الفهــم  ،واملنطلقــات اإلنســانية التــي يدفــع هبــا اإلمــام عــي «عليــه الســام» هــي
منطلقــات أساســها القرآنيــة تنشــد التكامــل والرقــي لإلنســان  ،وتســعى إىل جتنبــه املهالــك
 ،وهبــذا الوعــي تشــكل اخلطــاب العلــوي  ،وهــو بذلــك جيــادل املفاهيــم اإلنســانية الواطئــة

التــي تشــكلت يف نفــس املتلقــي ،وحكيــت ســلوكه ،واخلطــاب العلوي حيكــي عملية اجلذب
بــن املفاهيــم  ،والســيام أن اخلطــاب العلــوي يســتعرض هــذه املفاهيــم عــى وفــق جدليــة
املواقــف بــن أطــراف اخلطــاب التــي شــكلت اخلــط البيــاين يف اســتظهار القيــم النبيلــة التــي

تســتدعيها املواقــف  ،وهــذه املواقــف باملقابــل تظهــر قيــم تضــاد قيــم النبــل  ،وهــذا التقابــل
بــن القيــم حيكــي الصــور اإلنســانية ،املغايــرة يف املفهــوم بــن الــذوات املتحــاورة ،والبحــث

يكشــف عــن مســوغات حركــة اإلنســان – املصلحــة – التــي تشــكل املفهــوم اإلنســاين
119
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املطلب األول
قيم الذوات املتجادلة وأبعادها اإلنسانية

املنظــور اإلنســاين منظــور قيمــي  ،وهــذه القيــم متنوعــة تُســم يف بنــاء إنســانية

اإلنســان  ،عــى هــذا األســاس أن التجــادل بــن الــذوات جــدال قيمــي  ،بواعثــه املنظومة
املعرفيــة التــي تســتند إليهــا الــذات املتجادلــة  ،وهــذا مــا عكســه اخلطــاب العلــوي القائــم

ـإن معصيــة
عــى الدعــوة اإلنســانية قــال أمــر املؤمنــن « عليــه الســام» (( :أمــا بعــد  ،فـ َّ
الناصــح الشــفيق العــامل املجــرب تــورث احلــرة  ،وتعقــب الندامــة  ،قــد كنــت أمرتكم يف

هــذه احلكومــة أمــري  ،ونخلــت لكــم خمــزون رأيــي  ،لــو كان يطــاع لقصــر أمــر! فأبيتــم
ـن
ـي إبــاء املخالفــن اجلفــاة  ،واملنابذيــن ال ُعصــاة  ،ح ّتــى ارتــاب الناصــح بنصحــه ،وضـ ّ
عـ ّ

ـت أنــا وإ ّياكــم كــا قــال أخــو هــوازن :
الزنــد بقــدح  ،فكنـ ُ
أمرتكم أمري بمنعرج اللوى

فلم تستبيحوا النصح إال ضحى))

((()

يســتهل أمــر املؤمنــن « عليــه الســام « خطابــه بمقدمــة « كليــة كــرى « ،يبنــي

عليهــا اســتدالله احلجاجــي اإلقناعــي مــن أجــل إيقــاع األثــر يف الســامع  ،فض ـ ً
ا عــن

ذلــك توليــد قــوة إنجازيــة متثــل فعــ ً
ا غــر مبــارش إزاء « الناصــح «  ،وهــو القبــول
والرضــا  ،فقولــه (عليــه الســام)

إن معصيــة الناصــح الشــفيق العــامل املجــرب تــورث احلرسة وتعقــب الندامــة (مقدمة
َّ

كــرى) ،ثــم ينتقــل مــن هــذه الكــرى إال « املقدمــة الصغــرى « :
1 .1كنت أمرتكم يف هذه احلكومة أمري .
2 .2ونخلت لكم خمزون رأيي .
3 .3لو كان يطاع لقصري أمر.
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وهنــا يســتظهر اخلطــاب العلــوي القيــم اإلنســانية التــي متثلــت يف «النصــح» ،الــذي

يســتبطن اخلــر واحلــب لآلخريــن  ،الســيام أن « الناصــح « عــامل وجمــرب ومشــفق،
ويســتلزم قبــول قولــه  ،والعمــل بنصيحتــه  ،غــر أن جدليــة القيــم تظهــر يف املخالفــة

«الناصــح» ؛ ألهنــم «خمالفــن» و«جفــاة»  ،ومنابذيــن و«عصــاة»  ،فصــار حالــه حــال

«قصــر بــن ســعد اللخمــي « مــوىل جذيمــة األبــرش ملــك عــى شــاطئ الفــرات ،
وكانــت الز ّبــاء ملكــة اجلزيــرة  ،وكانــت مــن أهــل باجرمــي  ،وكانــت تتكلــم العربيــة

 ،وكان جذيمــة قــد وترهــا بقتــل أبيهــا  ،كتبــت إليــه أهنــا مل جتــد ُملــك النســاء إال قبيحـ ًا
يف الســاع وضعفـ ًا يف الســلطان  ،وأهنــا مل جتــد مللكهــا موضعـ ًا وال لنفســها كفــؤ ًا غــرك

فاقبــل إ ّيل ألمجــع ملكــي إىل ملــكك  ،وأصــل بــادي ببــادك وتقلــد أمــري مــع أمــرك

تريــد بذلــك الغــدر  ،فلــا أتــى كتاهبــا مجــه جذيمــة أهــل احلجــا والــرأي مــن ثقاتــه ،
فعــرض عليهــم مــا دعتــه إليــه  ،فاجتمــع رأهيــم عــى أن يســر إليهــا فيســتويل عــى ملكها،
وكان فيهــم قصــر فخالفهــم فيــا أشــاروا بــه  ،وقــال  :رأي فاتــر وغــدر حــارض  ،فلــم

يوافــق جذيمــة ،فهلــك((( ،واســتحضار الذاكــرة التارخييــة يف ذهــن املتلقــي يولــد تكثيفـ ًا

يف الــدالالت  ،فض ـ ً
ا عــن القيــم املتقابلــة التــي شــكلت جدليــة يف املنظومــة املعرفيــة

ـت أنــا
لطــريف اخلطــاب  ،واألمــام عــي «عليــه الســام» يســتظهر حالــه مــع القــوم « فكنـ ُ
وإ ّياكــم كــا قــال أخــو هــوازن:

أمرتكم أمري بمنعرج اللوى

فلم تستبيحوا النصح إال ضحى».

وهــذا االســتظهار هــو اســتظهار للقيــم التــي اســتدعاها املقــام  ،ومظاهــر هــذا

االســتدعاء «أنــا» و «إياكــم» يف ذلــك بعــد أشــاري يــأرش املقابلــة بــن القيــم التــي

شــكلت رصاعــ ًا بــن املتخاطبــن  ،وهــذا مــا كان واضحــ ًا يف االستشــهاد الشــعري .
وقــال «عليــه الســام» يف ذم املتقاعســن عــن اجلهــاد  (( :يــا أشــباه الرجــال وال

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

122

وددت أين مل أراكــم  ،ومل أعرفكــم
رجــال ! ُح ُلـ ُـوم األطفــال  ،وعقــول ر ّبــات احلجــال لــو
ُ
جــرت ندمــ ًا  ،وأعقبــت ســدم ًا قاتلكــم اهلل ! لقــد مألتــم قلبــي قيحــ ًا
معرفــ ًة  .واهلل ّ .
وشــحنتم صــدري غيظ ـ ًا  ،وجرعتمــوين نغــب التّهــام أنفاس ـ ًا  ،وأفســدتم عــي رأ ّيــي

إن ابــن أيب طالــب رجــل شــجاع ،
بالعصيــان واخلــذالن  ،حتــى لقــد قالــت قريــش ّ :

ولكــن ال علــم لــه باحلــرب ))((() .

يســتفتح أمــر املؤمنــن « عليــه الســام « خطابــه بالنــداء  ،ويســتعمل أداة «يــا»

التــي تســتعمل للقريــب والبعيــد  ،وداللتهــا يف اخلطــاب للبعيــد  ،لغايــة حجاجيــة يريــد
الكشــف عــن حالــة التذمــر وعــدم القبــول عــى القــوم ثــم يأخــذ بالتعريــف هبــم :
أشباه الرجال وال رجال !
ُح ُل ُوم األطفال .

وعقول ر ّبات احلجال .

والقيمــة التــي يظهرهــا اخلطــاب العلــوي «فســاد الــرأي» و «العصيــان» و

«اخلــذالن» ،التــي هــي نتــاج عــدم الدرايــة واملعرفــة  ،التــي جادلــت قيــم املعرفــة والدراية
بشــؤون احلــرب التــي تكفــل لإلنســان إنســانيته وحتافــظ عليهــا التــي متثلــت بالقيــم التــي

عرضهــا أمــر املؤمنــن «عليــه الســام»  ،التــي تبــن مــا عــى اإلنســان القيــام بــه إالّ
أن قيــم «اخلــوف» و«حــب الدنيــا» أذهبــت باإلنســان عــى خــاف مــا يقتضيــه العقــل
والعلــم واملعرفــة  ،ممــا أفقــده إنســانيته  ،وهــذا الــراع القيمــي يتضــح بعبــارة اخلطــاب

«وددت أين مل أراكــم  ،ومل أعرفكــم معرفـ ًة  .واهلل  ، ... ،قاتلكــم اهلل !»  ،وأمــر
العلــوي
ُ
املؤمنــن «عليــه الســام» ينــأى بنفســه عــن هــؤالء القــوم الذيــن فقــدوا إنســانيتهم ،

«إن ابــن أيب طالــب رجــل شــجاع  ،ولكــن
بفقدهــم القيــم  ،التــي أكدهــا بقــول قريــشّ :

ال علــم لــه باحلــرب».
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((أيــا
وقــال «عليــه الســام» ألصحابــه عندمــا عــزم عــى املســر إىل اخلــوارج ّ

فإنــا تدعــو إىل الكهانــة،
النّــاس  ،إ ّياكــم وتع ّلــم النجــوم إالّ مــا ُيتــدى بــه يف بـ ّـر أو بحــر ّ ،
والســاحر كالكافــر ،والكافــر يف
ـم ،كالكاهــن ،والكاهـ ُ
وا ُمل ّ
والســاحرّ ،
كالســاحرّ ،
ـن ّ
نجـ ُ
النــار ســروا عــى اســم اهلل))((( .

مقتضيــات اخلطــاب اســتدعت مــن املتكلــم التنبيــه « ّأيــا «  ،فض ـ ً
ا عــن التحذيــر

«إياكــم» ؛ ألن القيمــة التــي يعرضهــا اخلطــاب قيمــة توحيديــة أساســية متثــل ركيــزة

أساســية يف معتقــد اإلنســان إال وهــي «التــوكل عــى اهلل» ،وهــذا مــا أثبتــه اخلطــاب

يف قولــه «ســروا عــى اســم اهلل» ،وهــو بذلــك يثبــت قيــم لإلنســان أبعادهــا تكامليــة
تتشــكل يف بنــاء اجلانــب الروحــي ؛ هلــذا جــاء التنبيــه والتحذيــر مــن فقــدان هــذه القيمــة
بإتبــاع «تعلــم النجــوم» التــي هــي بــاب إىل «الكهانــة» ،وهــذه القيمــة حتــط مــن قيمــة
اإلنســان ؛ هلــذا نجــد بــأن اخلطــاب تشــكل بشــكل اســتداليل :
الكاهن كالساحر «مقدمة كربى»
الساحر كافر «مقدمة صغرى»
الكافر يف النار «النتيجة»
وهــذا التقابــل القيمــي بــن « مدعــي الغيــب» والــذي « يتــوكل عــى اهلل» ،يولــد

بعــد ًا إنجازيـ ًا « اتركــوا الكهانــة» ،وهنــا تقــع اجلدليــة القيــم التــي متثــل األبعــاد املعرفيــة

لطــريف اخلطــاب.

ويف خطبتــه «عليــه الســام» التــي يســتنفر النــاس فيهــا ملحاربــة أهــل الشــام مــن
قولــه ُ :
ف لكــم ! لقــد ســئمت عتابكــم ! أرضيتــم باحليــاة الدنيــا مــن اآلخــرة عوضــا؟
((أ ّ
وبالــذل مــن العــز خلفــا ؟ إذا دعوتكــم إىل جهــاد عدوكــم دارت أعينكهــم كأهنــم مــن
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وكأن
املــوت يف غمــرة  ،ومــن الذهــول يف ســكرة  ،يرتــج عليكــم حــواري فتعمهــون ،
ّ

قلوبكــم مأنوســة فأنتــم ال تعقلــون ))((( .يف هــذا النــص توبيــخ وضجــر مــن أعامهلــم
ف لكــم !» أي تبــ ًا  ،والــام يف « لكــم « لبيــان
وأفعاهلــم فقولــه « عليــه الســام» « ُأ ًّ
املتضجــر ألجلــه (((  ،ثــم يعــول عــى طاقــة االســتفهام اإلقناعيــة التــي يف الغالــب عــى

الضمنــي ال عــى الرصيــح  ،وهــذا األمــر أهتــم بــه ديكــرو يف «نظريــة املســاءلة» حيــت
بــن ّ
أن االفرتاضــات الضمنيــة هــي التــي جتعــل منــه أســلوب ًا حجاجــ ًا ؛ ألن اإلجابــة
ّ

مهــا كان نوعهــا البــد مــن أن تســلم بتلــك االفرتاضــات(((  ،فاالفــراض يف اخلطــاب
يقتــي «اإلنــكار» وهــذا يمثــل احلجــة ؛ ألن االســتفهام خــرج مــن داللتــه األصليــة

طلــب اجلــواب إىل داللتــه املجازيــة.

أرضيتم باحلياة الدنيا من اآلخرة عوضا؟.
وبالذل من العز خلفا؟.
وهنــا تتضــح القيــم املتضــادة املتجادلــة بــن «احليــاة الدنيــا» و «احليــاة اآلخــرة»،

وبــن «الــذل» و «العــز»  ،التــي ترســم اخلــط التكامــي يف بنــاء الدائــرة اإلنســانية لإلنســان

املؤمــن  ،بخــاف الذيــن اختــذوا القيــم املذمومــة التــي ترســم مســتوى اهلبــوط اإلنســانية

؛ لــذا شــبههم تشــبيه ًا مركبـ ًا  ،فمــرة بـ ّ
ـأن أعينهــم تــدور حــرة وتــردد ًا وخوفـ ًا مــن أحــد
أمريــن  :إمــا خمالفــة دعوتــه للجهــاد  ،أو اإلقــدام عــى املــوت  ،ويف كال األمريــن خطــر ،

ثــم شــبه حالتهــم تلــك يف دوران أعينهــم وحريهتــم بحــال املغمــور يف ســكرات املــوت ،
الســاهي فيهــا عــن حــارض أحوالــه املشــغول بــا جيــده مــن األمل  ،وهــذا التشــبية التمثيــي

ـاء َْ
ون إِ َل ْيـ َ
ـم
الـ ْـو ُ
ـم َينْ ُظـ ُـر َ
ور َأ ْع ُين ُُهـ ْ
ـك َتــدُ ُ
ف َر َأ ْيت َُهـ ْ
مأخــوذ مــن قولــه تعــاىل َ  :فـإِ َذا َجـ َ
كَا َّلـ ِـذي يغ َْشــى ع َليـ ِـه ِمــن ا َْلــو ِ
(((
ت
َ ْ
ٰ َ ْ
ُ
وقــال « عليــه الســام» يف توبيــخ أصحابــه مــن أهــل الكوفــة عــى التباطؤ عــن نرصة
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عاتــا ! ُك ّلــا مجعــت مــن
احلــق  (( :يــا أهــل الكوفــة  ، ... ،يــا أشــباه اإلبــل غــاب عنهــا ُر ُ

جانــب تفرقــت مــن آخــر  ، . . . ،قــد انفرجتــم عــن ابــن أيب طالــب انفــراج املــرأة عــن

وإن لعــى الطريــق الواضــح أل ُط ُقــه
ُقبلهــا ّ ،إن لعــى بينــة مــن ريب  ،ومنهــاج مــن نبيــي ّ ،

لقطـ ًا ))((( .

املقتــى القــويل اســتلزم مــن املخاطِــب اســتخدام النــداء  ،لغــرض حجاجــي تنبــي

املخا َطــب ولفــت انتباهــه بــا جيــب عليــه  ،فاملضمــون القضــوي للفعــل القــويل بــأن
املخاطبــن «ليــس رجــال» ،فاخلطــاب حيمــل داللــة النفــي والتقريــر بحســب تصنيــف «

ســرل « تكمــن قوتــه اإلنجازيــة يف إعــان احلجــة عــى املخا َطــب ( ، ((1بعدمــا اســتعمل
االســم الرصيــح  ،ثــم غايــر بعــد ذلــك بقولــه« :يــا أشــباه الرجــال» ،وهــذا التغايــر مــا
هــو إال تغايــر يف القيمــة  ،والــذي متثــل يف ســلوكه اخلارجــي يف «التجمــع» و«التفــرق»،
وهــذه اجلدليــة يف القيــم كانــت كمقدمــة أوىل لتقديــم احلجــة عــى املخا َطــب  ،وإلزامــه
هبــا مســتعين ًا بالصــورة التشــبيهية بيــان انفــراج الصحابــة عــن ابــن أيب طالــب يف املعركــة

 ،بانفــراج املــرأة عنــد الــوالدة  ،ويف ذلــك كنايــة عــن العجــز والدنــاءة يف العمــل (، ((1

وهــذا ممــا ولــد فعـ ُ
ا إنجازيـ ًا توبيخيـ ًا  ،ثــم اســتعمل الضمــر االشــاري يف موضعــن :
ّ 1 .1إن لعىل بينة من ريب  ،ومنهاج من نبيي .
وإن لعىل الطريق الواضح أل ُط ُقه لقط ًا .
ّ 2 .2

وهنــا جدليــة القيــم التــي تظهــر ،الســيام يف االســتعامل البعــد االشــاري الــذي حييــل
إىل ذات أخــرى  ،تتقاطــع معهــا يف القيــم( ، ((1ويرمــي القــول إىل إلــزام املخاطِــب باحلجة

التــي مفادهــا :

بــا أين لعــى بينــة مــن ريب  ،ومنهــاج مــن نبيــي  ،وأين عــى الطريــق جيــب أن ال

تتفرقــوا عنــي ؛ ألن يف ذلــك خــران ؛ ألهنــم فقــدوا عقــ ً
ا مدبــر ًا ورئيســ ًا بــارز ًا ،
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فشــبههم باالنفــراج  ،وبــا ّ
أن التمثيــل يقــوم عــى أســاس املشــاهبة بــن مجهــور املســلمني

بــن العالقــات  ،فـ ّ
ـإن عالقــة مجهــور املســلمني باإلمــام عــي « عليــه الســام « عالقــة
تتســم باخلــوف مــن اجلهــاد(. ((1

وقولــه « عليــه الســام « يف ذم املتقاعســن عن القتال(( :دعوتكــم إىل نرص إخوانكم

إىل
 ،فجرجرتــم جرجــرة اجلمــل األرس  ،وتثاقلتــم تثاقــل النضــو األدبــر  ،ثــم خــرج ّ
ِ
ون.((1())((1(
ـم َينْ ُظـ ُـر َ
منكــم جنيــد  ،متذائــب ضعيــف ك ََأ َّنـ َـا ُي َســا ُق َ
ون إِ َل ا َْلـ ْـوت َو ُهـ ْ
تقابــل القيــم يف الصــورة التشــبيهية بــن الدعــوة إىل (النــرة) و(التخــاذل) مــن قبــل

القــوم  ،متثــل يف حاهلــم بحــال اجلمــل املصــاب بالقرعــة الــذي يــردد صوتـ ًا قبيحـ ًا ،وبحــال
ا  ،ويســر متثاقـ ً
البعــر اهلزيــل املعقــور عندمــا ينهــض متثاقـ ً
ا  ،ثــم يوظف النــص القرآين

يف بيــان حــال القلــة التــي خرجــوا هبــا إىل احلــرب  ،ويف هــذا دليــل عــى الضعــف والتخــاذل
 ،وهــذا التجــاذب بــن القيــم أخــذ يشــكل مالمــح اإلنســانية لــدى طــريف اخلطــاب يف ضــوء

املبــاين املعرفيــة التــي يرتكــز كال الطرفــن  ،الســيام أن املتكلــم مبانيــه قرآنيــة .

وجلــوء املتكلــم إىل « القانــون اإلخبــار « مــن املكونات األساســية يف عمليــة التواصل

 ،وعمليــة تزويــد املتلقــي باملعلومــات جتعــل هــذه املعلومــات حجة عىل املتلقــي(: ((1
فجرجرتم جرجرة اجلمل األرس .
وتثاقلتم تثاقل النضو األدبر .
إىل منكم جنيد  ،متذائب ضعيف .
ثم خرج ّ

ويف قولــه « إخوانكــم « ترغيبـ ًا هلــم عــى القتــال  ،وبــث احلميــة يف نفوســهم  ،ومــن

فاعليــة اخلطــاب العلــوي تضمــن النــص القــرآين عــى ســبيل صــورة املشــبه بــه  ،وهــذه

ســمع أســلوبية لإلمــام « عليــه الســام (. ((1
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املطلب الثاني
جدلية التقابل اإلنساني يف اخلطاب العلوي

الســياق اخلارجــي هــو احلاكــم يف رســم أســلوبية اخلطــاب  ،الســيام إذا كان غــرض
املخاطِــب أيقــاع األثــر  ،فضــ ً
ا عــن رسعــة اإلنجــاز  ،وحتــى يكــون ذلــك أختــذ
املخاطِــب « التقابــل « مســلك ًا لتوليــد التفاعــل املعــريف اإلنســاين ؛ ألن التقابــل « تضــاد

« يف املعــاين ( ، ((1قــال ابــن األثــر  (( :واعلــم ّ
أن يف تقابــل املعــاين باب ـ ًا عجيــب األمــر ،

حيتــاج إىل فضــل تأ ّمــل  ،وزيــادة نظــر وتد ّبــر  ، ... ،وهــذا البــاب ليــس يف علــم البيــان
أكثــر نفع ـ ًا منــه  ،وال أعظــم فائــد ًة ))(.((1

وأســلوبية اخلطــاب العلــوي وظفــت هــذا التقابــل يف اســتظهر القيــم اإلنســانية

املتقابلــة التــي حتكــي األبعــاد املعرفيــة للــذوات املتحــاورة التــي شــكلها أمــر املؤمنــن

أن الرجــل منهــم كان يدخــل عــى
« عيــه الســام « يف خطابــه  ،فقولــه  (( :ولقــد بلغنــي ّ

ور ُعثهــا ، ... ،
املــرأة املســلمة واألخــرى املعاهــدة  ،فينتــزع حجلهــا و ُقل َب َهــا  ،وقالئدهــا ُ
أن امـ ً
ـرأ ُمســل ًام مــات مــن بعــد هــذا أســف ًا مــا كان بــه ملومـ ًا  ،بــل كان عنــدي جديــر ًا،
فلــو ّ
ـت القلــب  ،وجيلــب اهلــم مــن اجتــاع هــؤالء القــوم عــى
فيــا عجب ـ ًا ! عجب ـ ًا واهلل ُيميـ ُ
باطلهــم وتفرقكــم عــن حقكــم ! فقبحـ ًا لكــم وترحـ ًا  ،حــن رصتــم غرضـ ًا ُيرمــى ُيغــار
َون وال تع ـزُون  ،و ُيعــى اهلل وترضــون ! ))(. )((2
عليكــم وال تغــرون  ،وتغ ـز َ

أضحــى األخبــار يف ضــوء «مبــدأ التعــاون» وظيفــة أساســية يف تقليــل املســافة

بــن املتخاطبــن للوصــول  ،الســيام أنــه ضمــن وقائــع وأحــداث واقعيــة تثبــت صــدق
مضمــون اخلــر:

الرجل منهم كان يدخل عىل املرأة املسلمة واألخرى املعاهدة .
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ور ُعثها .
فينتزع حجلها و ُقل َب َها  ،وقالئدها ُ

واســتعامل هــذه التقنيــة « الوقائــع واألحــداث التارخييــة « لبيــان فضاعــت الفعــل،

ووضاعــة القيــم ودناءهتــا  ،التــي حيملوهنــا  ،ثــم يرتــب اإلمــام «عليــه الســام» عــى هــذه
أن امـ ً
ـرأ ُمســل ًام مــات مــن بعــد هــذا
اإلحــداث والوقائــع حدثـ ًا يمثــل مقــدار القبــح «فلــو ّ

أســف ًا مــا كان بــه ملوم ـ ًا  ،بــل كان عنــدي جديــر ًا» ،وهــذه املواجهــة بــن القيــم ولــدت

صــورة عــن اهليئــة التــي كانــوا عليهــا القــوم  ،وبشــاعة هــذه الصــورة  ،ومــع بشــاعة
هــذه الصــورة وقباحــة منظرهــا  ،التــي جتســدت بأصــل فعلهــم التطبيقــي نجــد « اجتــاع

هــؤالء القــوم عــى باطلهــم وتفرقكــم عــن حقكــم !» ،والبــدا احلــق يقتــي عكــس ذلــك
الفعــل  ،وهــذا مــا يفــر وجــه التعجــب مــن قبــل اإلمــام « عليــه الســام» «فيــا عجبـ ًا !

ـت القلــب»  ،و «جيلــب اهلــم» ،ال بــل توجيــه القــول مبــارشة ،وفضحهــم،
عجبـ ًا واهلل ُيميـ ُ

ويف ذلــك حجــة عليهــم  ،وقطــع الطريــق عنهــم :

حني رصتم غرض ًا ُيرمى ُيغار عليكم وال تغريون .
َون وال تعزُون .
وتغز َ

و ُيعىص اهلل وترضون .

وهــذه نتيجــة يف نفــس الوقــت صدرهــا اإلمــام يف خطابــه إىل املتلقــي احلــارض ،

والغائــب الكــوين  ،وهــي دعــوة إىل االبتعــاد « عــن قبائــح األفعــال « الســيام التــي تنــايف
اإلنســانية ؛ ألن اخلــارس يف ذلــك هــو الــذي قــام بالفعــل  ،وليــس الــذي وقــع عليــه

الفعــل .

وقــال « عليــه الســام» يف اخلــوارج  (( :كلم ـ ُة حــق ُيــراد هبــا باطــل ! نعــم إ ّنــه ال
ُحكــم إالّ هلل ولكــن هــؤالء يقولــون  :ال إمــرة إال هلل  ،وإنــه البــدَّ للنّــاس مــن أمــر بـ ٍـر أو
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ارتــدادات احلــق عــى لســان املدعــن  ،يــراد منــه إهيــام العامــة  ،فضـ ً
ا عــن حتســن

الصــورة اخلارجيــة هلــم  ،بمعنــى احلفــاظ عــى الصــورة اإلنســانية الطالبــة للحــق  ،وهــذه
القيمــة اإلنســانية ثبتهــا اإلمــام «عليــه الســام» نعــم إ ّنــه ال ُحكــم إالّ هلل» ،ولكــن هــذه

الدعــوة مــن قبــل املدعــن كانــت باطلــة ؛ ألهنــم ال يعملــون هبــا  ،وال يســرون عليهــا
 ،وهنــا جــاءت اإلشــكالية القيميــة بــن «اإلدعــاء»  ،و «الواقــع» ،وهــذا خيلــق تناقــض
ورصاع داخــي  ،الكاشــف عنــه الســلوك التطبيقــي العمــي الــذي هــو خــارج «اإلدعاء»،
واملســوغ هلــذه الدعــوة «البــدَّ لل ّنــاس مــن أمــر بـ ٍـر أو فاجـ ٍـر» ،وهــم بذلــك يريــدون أن

يقولــون بحســب القــول املضمــر «ال يشــرط إمامــة اإلمــام عــي عليــه الســام» ؛ كونــه

عــادالً  ،فتداخــل القيــم عكــس حجــم الــراع فيــا بــن احلقيقتــن الواقعيــة وخالفهــا،
عامــ ًا أن نتــاج هــذا الــراع الداخــي يف املواقــف املختلفــة جعلــت القيــم تناقــض
الســلوك الــذي يمثــل املنطلقــات املعرفيــة لألشــخاص التــي تشــكل جوهــر القناعــات،

التــي يف ضوئهــا يتشــكل الســلوك اخلارجــي الــذي يبتعــد دائــرة اإلنســانية  ،واخلطــاب

يف طياتــه يســتلزم فع ـ ً
ا إنجازي ـ ًا (التنبيــه واحلــث عــى اإلمســاك باحلــق قــوالً وفع ـاً).

وقــال (عليــه الســام)(( :مــا أنتــم يل بثقـ ٍـة َســجيس الليــايل  ،ومــا أنتــم بركـ ٍ
ـن ُيــال
بكــم  ،وال زوافــر ٍ
عــز يفــرق إليكــم  .مــا أنتــم إال كإبــل َّ
ضــل عنهــا ُرعاهتــا  ،ف ُك َّلــا

ُجعــت مــن جانــب انتــرت مــن آخــر))(.((2

يكشــف النفــي يف بعــده التــداويل عــن اجلوانــب اإلثباتيــة التــي حتملهــا املحمــوالت

اخلربيــة يف صياغاهتــا املنفيــة  ،ويمكــن بيــان ذلــك :
مــا أنتــم يل بثقـ ٍـة َسجيـــــس الليــايل

ومــا أنتــم بركـ ٍ
ـن ُيــال بكــم

أنــا ال أثــق بكــم  ،وأنتــم ليــس أهــل للثقــة.

أنــا ال اعتمــد عليكــم ،وأنتــم ليــس أهــل ألن يعتمــد عليكم
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وال زوافر ٍ
عز يفرتق إليكم
ما أنتم إال كإبل َّ
ضل عنها ُرعاهتا

أنتم قوم ال متلكون عق ً
ال  ،فتفرقتم عن احلق.

كشــف القنــاع عــن القيــم يف اخلطــاب العلــوي  ،الســيام اخلطــاب املوجــه إىل

النــاس ينصحهــم إىل الطريــق الســديد يرســم يف بعــده اإلجرائــي دعــوة إىل هــذه القيــم ؛

كوهنــا تشــكل قيـ ًا إنســانية  ،فض ـ ً
ا عــن أهنــا تكشــف عــن املضــادات هلــذه القيــم التــي
شــكلت وجه ـ ًا لوجــه جــدالً قيمي ـ ًا  ،وهــذا اجلــدل لــه أبعــاد حجاجيــة تريــد تصديــر
خطابـ ًا إعالميـ ًا يعلــن فيــه عــن « القيــم اإلنســانية « التــي حتفــظ هويــة اإلنســان  ،وترســم
املالمــح احلقيقيــة لإلنســان .

كالضبــع  :تنــام عــى ُطــول ال ّلــدم  ،حتَّــى
وقــال عليــه الســام(( :واهلل ال
أكــون َّ
ُ

يصــل إليهــا طال ُبهــا  ،وخيتلهــا راصدهــا  ،ولكنــي أرضب با ُملقبــل إىل احلــق املدبــر عنــه ،

ـي يومــي))(. ((2
وبالســامع ا ُملطيــع العــايص ا ُملريــب أبــد ًا  ،ح ّتــى يــأيت عـ َّ

افتتــاح اخلطــاب بالتوكيــد بالقســم أعطــى طاقــة حجاجيــة عاليــة  ،وأنتــج مفهوم ـ ًا

دالليـ ًا هــدم فيــه األفــكار واآلراء التــي تشــكل عــامل خطــاب اخلصــوم يف صيغتــه ( :ليــس

كالضبــع)،
ـون َّ
ق «قضيــة» ب «صادقــة»)( ، ((2واملفهــوم الــذي هدمــه اخلطــاب (ال أكـ ُ
التــي (تنــام عــى ُطــول ال ّلــدم  ،ح َّتــى يصــل إليهــا طال ُبهــا  ،وخيتلهــا راصدهــا)  ،ويف ذلــك

فعـ ً
كالضبــع» ،وهــذا يســتلزم منهــا صفاهتــا «تنــام عــى ُطــول
ا انجازيـ ًا يتمثــل يف «أنتــم ّ

ال ّلــدم» ،و«يصــل إليهــا طال ُبهــا» ،و«خيتلهــا راصدهــا» ،ويف ذلــك حجــة عــى متلقــي
اخلطــاب الــذي متثــل هبــذه القيــم التــي حتــط مــن قــدره  ،والتــي تبتعــد عــن اإلنســانية ؛

هلــذا كانــت حمــل النفــي واالعــراض مــن اإلمــام «عليــه الســام» ،واســتدرك مــؤرش ًا يف
البعــد الــذايت إىل القيــم التــي مثلهــا يف «احلــق» و«الســامع املطيــع» ،وقــد جلــأ املتكلــم إىل
اســتعامل العامــل احلجاجــي «لكــن» مــن أجــل تقيــد اإلمكانــات احلجاجيــة ( ،((2فالقيمة
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احلجاجيــة يف هــذا القــول ختــدم نتيجــة واحــدة «أين مــازم للحــق ،وتابــع لــه» حتــى

يــأيت يومــي  ،وهــذا العامــل احلجاجــي أصبــح عنــر توجيــه  ،وتعزيــز للخطــاب(، ((2
وبذلــك تنكشــف القيــم احلقيقيــة اإلنســانية التــي أضحــت تقابــل القيــم اهلابطــة ،والتــي

بدورهــا أخــذت تتجــادل معهــا  ،فتولــد اجلــدل املبنــي عــى القيــم املعرفيــة التــي متلكــت
اإلنســان ،وبــرز يف اجلانــب الســلوك العمــي اخلارجــي الــذي يمثــل املــرآة العاكســة

للمعطيــات الداخليــة للفــرد اإلنســاين .

وقــال «عليــه الســام»((:يزعم أ ّنــه قــد بايــع بيــده  ،ومل ُيبايع بقلبــه  ،فقد أقـ َّـر بالبيعة،

وا ّدعــى الوليجــة  ،فليــأت عليهــا بأمــر ُيعــرف  ،وإال فليدخل فيام خرج منــه))(. ((2

يســتند املتكلــم عــى تقنيــة « طرائــق الفصــل أو االنفصــال «  ،وهــي مــن التقنيــات

احلجاج ّيــة القائمــة(( :عــى كــر وحــدة املفهــوم بالفصــل بــن عنــارصه املتضامــن

بعضهــا مــع بعــض ،مــر ّده إىل زوج الظاهر/الواقــع أو احلقيقــة))( ،((2وال يتســنى هــذا
الفصــل إالّ يف العنــارص التــي تؤلــف وحــدة واحــدة يتــم فصلهــا لغايــات حجاج ّيــة،

وهــدف هــذا الوصــل اســتبعاد أحــد العنرصيــن ،ثــم تأكيــد العنــر املتبقــي منهــا(، ((2

فالزعــم :ادعــاء  -العلــم والعلــم يقتــي مطابقــة الواقــع ،وهــو أنــه مل يبايــع بقلــه  ،بــل
بايــع بيــده  ،وهــذا غــر مطابــق للحقيقــة وانفصــال عنهــا ،واحلقيقــة أنــه بايــع  ،ويف ذلــك
جــدل بــن الــذات الواحــدة التــي خالفــت املفهــوم مــن أجــل اإلهيــام  ،وهــي بفعلهــا

هــذا نــارصت الباطــل  ،وتركــت احلــق  ،فاجلــدل اإلنســاين يف القيــم هــو الــذي يشــكل
املظهــر الســلوكي اخلارجــي  ،وهــذا مــا نجــده يف البيعــة التــي شــكلت اجلانــب الســلوكي

للمفاهيــم الداخليــة التــي عــى أساســها يفــر ذلــك الســلوك .

وقــال (عليــه الســام)((واهلل ال يزالــون ح َّتــى ال يدعــوا هلل حمرمـ ًا إالّ اســتح ُّلوا  ،وال
عقــد ًا إالّ ح ّلــوه  ،وح ّتــى ال يبقــى بيــت مـ ٍ
ـدر وال وبـ ٍـر ،إالّ دخلــه ظلمهــم ونبــا بــه ســوء
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ـاك لدينــه  ،وبـ ٍ
رعيهــم  ،وح ّتــى يقــوم الباكيــان يبكيــان  ،بـ ٍ
ـاك يبكــي لدنيــاه ))(. ((3
التوكيــد بالقســم يعطــي طاقــة حجاجيــة عاليــة  ،وينتــج مفهوم ـ ًا داللي ـ ًا هيــدم فيــه

األفــكار واآلراء التــي تشــكل عــامل خطــاب اخلصــوم يف صيغتــه ( :ليــس ق «قضيــة» ب

«صادقــة»)( ، ((3وهــو يريــد بــه أثبــات :
ال يدعوا هلل حمرم ًا إالّ استح ُّلوا .
وال عقد ًا إالّ ح ّلوه .

واخلطاب يريد تقرير نتيجة سلوكية من هذه املقدمات إال وهي :

وحتّى ال يبقى بيت ٍ
مدر وال ٍ
وبر ،إالّ دخله ظلمهم ونبا به سوء رعيهم .

باك لدينه ٍ ،
وحتّى يقوم الباكيان يبكيان ٍ ،
وباك يبكي لدنياه .

فالتقابــل القيمــي يف اخلطــاب العلــوي يكشــف عــن حجــم الــراع الداخــي ،

املبنــي يف األصــل عــى اجلوانــب املعرفيــة التــي متلكــت اإلنســان  ،التــي تشــكلت يف
ـاك لدينــه  ،وبـ ٍ
صورتــن « بـ ٍ
ـاك يبكــي لدنيــاه «  ،وهــذا يمثــل طــريف نقيــض يف اجلوانــب
القيميــة اإلنســانية  ،وفلســفة اخلطــاب ترمــي إال بيــان أحــوال النــاس ومســالكها إزاء

املواقــف احلياتيــة  ،وفيــه دعــوة إىل تبنــي القيــم التــي ال تناقــض اإلنســانية  ،بــل التــي

حتقــق فع ـ ً
ا إنســاني ًا .

فاملنجــز اللفظــي يف اخلطــاب العلــوي يســتند إىل مرتكــزات أساســية هلا عالقــة وثيقة

ببنيــة التكويــن الفكــري لذهنيــة اإلمــام «عليــه الســام» ،والتــي ال يمكــن فصلهــا عــن
املضمــون القــرآين( ،((3وكان فيهــا اإلمــام (عليــه الســام) ((يصــدر عــن رؤيــة كونيــة

شــاملة حماورهــا ثالثــة موضوعــات ال انفصــال بينهــا هــي  :اهلل والعــامل واإلنســان))(. ((3
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اخلامتة :

تســمية اخلطــاب بأنــه إنســاين  ،أو توصيفــه باإلنســانية قائــم عــى أســاس القيــم التــي

حيكيهــا اخلطــاب يف تضاعيــف نصوصــه ؛ ألن القيــم هــي التــي حتفــظ كنــه اإلنســان ،
وجوهــره  ،واخلطــاب العلــوي حيمــل الكثــر مــن القيــم ؛ ألن بواعثــه إرشــادية توجيهيــه

تســعى إىل احلفــاظ عــى اإلنســان كونــه قيمــة عليــا  ،وهــو املخاطــب يف أصــل اخلطــاب ؛

لــذا وقــف البحــث عــى نتائــج منهــا :

1 .1أضحــت املضامــن اإلنســانية يف اخلطــاب العلــوي أبعــاد ًا حجاجيــة إقناعيــة ،
تســتلزم الفعــل اإلنجــازي مــن قبــل املخا َطــب .

2 .2شــكلت القيمــة اإلنســانية يف اخلطــاب العلــوي حجـ ًة عــى متلقــي اخلطاب  ،الســيام
أن املخاطــب متثلــت فيــه قيــم « اجلبــن  ،واخلــوف  ،والرفــض مــن اجلهــاد « ممــا تولــد
جــدالً بــن القيــم .

 3 .3كشــف اخلطــاب عــن الــراع الداخــي يف الــذات الواحــدة  ،وهــذا الــراع قيمــي
يتضــح ويبــان بفعــل املواقــف التــي يتعــرض هلــا اإلنســان .

4 .4التجــأ اخلطــاب العلــوي إىل تبنــي اســراتيجيات متعــدد متثلــت يف أســاليب متنوعــة
أظهــرت تناقــض القيــم  ،الســيام يف الســلوك اخلارجــي الكاشــف عــن اجلوانــب
املعرفيــة املتبنــاة مــن قبــل طــريف اخلطــاب .

5 .5بـ ّـن اخلطــاب العلــوي غاياتــه اخلطابــة يف ضــوء القيــم اإلنســانية التــي يطرحهــا ،
ويقلبهــا القيــم التــي تعارضهــا وتناقضهــا  ،الســيام يف املواقــف املحرجــة  ،وهــي

دعــوات اجلهــاد والنــرة  ،والدفــاع عــن الديــن .

6 .6قــرب اخلطــاب العلــوي عــن طريــق الصــور التشــبيهية الكثــر مــن الوقائــع
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واألحــداث التارخييــة التــي كان هلــا مســاس يف احلــارضة العربيــة .

7 .7تضمــن اخلطــاب العلــوي الكثــر مــن األفعــال غــر املبــارشة  ،مــن أجــل توليــد
أفعــال إنجازيــة متثــل دعــوة رصحيــة مــن قبــل املتكلــم .

8 .8اخلطــاب العلــوي مل يبتعــد عــن دائــرة اخلطــاب القــرآين يف اجلوانــب اإلنســانية  ،بــل كان
النــص القــرآين املعضــد  ،والســاند واحلــارض يف أصــل اخلطــاب  ،بــل ال ينفــك عنــه .
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املصادر واملراجع
القرآن الكريم

الكتب املطبوعة

-1األثر القرآين يف هنج البالغة " دراسة يف الشكل واملضمون "  :د  .عباس عيل حسني  ،ط، 1

منشورات الفجر  ،لبنان – بريوت  1430 ،هـ  2010 -م .

-2بالغة اخلطاب وعلم النص  :د  .صالح فضل  ،ط ، 1دار الكتاب املرصي  ،القاهرة ،

 1425هـ  2004 -م .

-3احلجاج يف البالغة املعارصة  -بحث يف النقد املعارص  :د .حممد سامل حممد األمني الطلبة ،
ط ، 1دار الكتاب اجلديد  ،بريوت – لبنان  2008 ،م .

-4احلجاج يف الشعر بنيته وأساليبه  :د  .سامية الدريدي  ،ط ، 2عامل الكتب احلديث للنرش
والتوزيع  ،األردن – إربد  2012 ،م .

-5احلجاج يف القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية  :د  .عبد اهلل صولة  ،ط ، 2دار

الفارايب – بريوت  ،كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات منّوبة  ،ودار املعرفة للنرش – تونس ،
 2007م .

-6احلجاج يف درس الفلسفة  :إعداد وإنجاز خلية البحث الرتبوي ملادة الفلسفة بأكاديمية
أنفا  ( ،د – ط )  ،دار البيضاء  ،أفريقيا الرشق – املغرب  2006 ،م .

-7حجاجية الصورة الفنية يف اخلطاب احلريب " خطب اإلمام عيل " إنموذج ًا "  :د .عيل عمران
 ( ،د – ط )  ،مطبعة دار نينوى  ،دمشتق – سورية  1430 ،هـ  2009 -م .

-8حجاجية الصورة يف اخلطابة السياسية لدى اإلمام عيل" رىض اهلل عنه "  :د  .كامل الزماين ،
ط ، 1عامل الكتب الفحديث  ،األردن – إربد  1012 ،م .

-9عبقرية اإلمام عيل  :عباس حممود العقاد  ( ،د – ط )  ،دار الفكر للطباعة والنرش  ،بريوت
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للنرش والتوزيع  ،صفاقس  ،تونس  2011 ،م .

-11عن الذاتية يف اللغة  :إميل بنفنست  ،ط ، 1دار البيضاء  ،أفريقيا الرشق – املغرب ،
 2010م و

-12جممع البيان يف تفسري القرآن  :الشيخ أبو عيل الفضل بن احلسن الطربيس ( ت  548هـ )
 ،ط ، 1دار القارئ دار الكتاب العريب  ،لبنان  -بريوت  1430هـ  2009 -م

-13جممع األمثال  :أبو الفضل النيسابوري  ،حتقيق  :حممد حميي الدين عبد احلميد  ( ،ط –

د ) دار املعرفة  ،لبنان – بريوت .

-14هنج البالغة  :ضبطه نصه وابتكر فهارسه العلمية  :د .صبحي الصالح  :ط ، 1مطبعة
الرسول  ،إيران – قم  1426 ،هـ .

-15نظرية الفعل الكالمي بني علم اللغة احلديث واملباحث اللغوية يف الرتاث العريب

اإلسالمي  :األستاذ هشام إبراهيم عبد اهلل اخلليفة  ،ط ، 1مكتبة لبنان نارشون  ،لبنان -

بريوت  2007 ،م .

البحوث يف الدوريات العلمية
 -1البالغة واحلجاج من خالل نظرية املساءلة  :مليشال ماير " بحث "  :ضمن ( أهم نظريات

احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم )  :إرشاف محادي صمود  ،منشورات كلية
اآلداب – منّوبة  ،جامعة اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية  ،تونس ( د – ت ) .

 -2احلجاجُ :أ ُط ُره ومنطلقاته وتقنياته( :بحث) :ضمن ( أهم نظريات احلجاج يف التقاليد

الغربية من أرسطو إىل اليوم )  :إرشاف محادي صمود  ،منشورات كلية اآلداب – منّوبة ،
جامعة اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية  ،تونس ( د – ت ) .

جزالة أسلوب االمام علي (عليه السالم)
يف مقام احلرب
السبك املعجمي واحلذف أمنوذجني

أ .د .حسن منديل حسن العكيلي
جامعة بغداد/كلية الرتبية للبنات

مقدمة

ـن ال َّط ِ
اهريـ َن...
ـي وآلـ ِـه ال َّط ْيبِـ َ
حلمــدُ لِّ رب العاملــنَ ،و َّ
الســا ُم عــى النَّبِـ ِّ
الصــا ُة َو َّ
ا َ

وبعد.

فيتنــاول البحــث أســلوب االمــام عــي (عليــه الســام) وقــوة فصاحتــة ورباطــة

جأشــه يف لغتــه وال ســيام يف احلــروب التــي خاضهــا ،لكوهنــا موقفــا نفســيا خاصــا
يســتدعي أســلوبا خاصــا ولغــة تنســجم مــع املقــام واحلــال التــي تتطلبــه احلــروب
وظروفهــا املختلفــة ،مــن احلــذر والشــجاعة ورباطــة اجلــأش والصــر والقيــادة احلكيمة،

واملبــادئ التــي حيملهــا القائــد املقاتــل وااللتــزام بأخالقيــات احلــرب وقواعدهــا .كل

ذلــك يؤثــر يف لغــة القائــد إذ يســتدعي خطابــا خاصــا يوظــف يف رفــع املعنويــات لتحقيــق
االنتصــار .وســنرى أن األمــام أقــوى فصاحــة وأدق تعبــرا وأكثــر متاســكا وربطــا يف

التعبــر يف مقــام احلــرب مــن الســلم.

والبحــث يتنــاول فقــرات مــن خطــاب االمــام يف مقــام احلــرب يف ضــوء معيــار

الســبك املعجمــي وهــو مــن معايــر علــم النــص الســبعة اللذيــن يتجــى هبــا التامســك
الــداليل بــن وحــدات النــص وانســجام معانيــه ،فضــا عــن معيــار احلــذف ،ذلــك أن
هذيــن املعياريــن يمكــن أن يكونــا أهــم مقياســن للغــة يف حــال الظــروف الشــديدة
واملواقــف العســرة يــدالن عــى التامســك النفــي النعكاســهام عــى أســلوب اخلطيــب

وشــجاعته..

وال بــد مــن اإلشــارة اىل أن هــذا املوضــوع تناولتــه احــدى الطالبــات ( أمــرة عبــد

الرســول) يف رســالة ماجســتري أرشفــت عليهــا .وقــد توســعت فيــه وطبقــت املعايــر

الســبعة لعلــم النــص عــى خطــب االمــام عــي ع يف احلــرب .ومــن اهلل التوفيــق هــو
حســبنا ونعــم الوكيــل
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التمهيد:
علم النص:
النــص مــن املفاهيــم اجلديــدة التــي بــدأت تســتعمل يف اللغــة العربيــة .والــذي

ظــن بعــض الدارســن أنــه جمموعــة مــن اجلمــل ،بــل هــو وحــدة كليــة كــرى متكاملــة،
ميزهتــا األساســية متاســكها النحــوي وترابطهــا الــداليل قصــد اإلبانــة واإلفــادة .قيــل أنــه

اســتدراك ملــا فــات الدراســات الســابقة ،لوقوفهــا يف التحليــل عنــد مســتوى اجلملــة .فــا
يعنــي هــذا أن

اجلملــة عفــى عليهــا الزمــن ومل يعــد هلــا أمهيــة ،وذلــك ألن املنهــج اجلديــد نفســه ال

يغفــل اجلملــة ،بــل ينظــر اليهــا مــن خــال عالقاهتــا مــع اجلمــل األخــرى املكونــة للنص.
وإن علــم النــص فهــم النحويــة حمضــا فهــو اليــزال يف هــذه املرحلــة رهــن لبعــض قيــود

نحــو اجلملــة أي لســانيات اجلملــة .ذهــب أغلــب مؤرخــي نحــو النــص اىل صعوبــة
نســبة هــذا العلــم اىل عــامل معــن أو حــره يف بلـ ٍـد أو مدرسـ ٍـة أو اجتـ ٍ
ـاه حمــدود(((.
وقــد شــهدت أواخــر الســتينيات وبدايــة الســبعينيات ،تطــور َا ملحوظ ـ َا يف ميــدان

الــدرس اللســاين احلديــث نتــج عنــه ميــاد فــرع معــريف جديــد باســم علــم النــص ،وقــد

ظهــرت ارهاصــات هــذا العلــم عــى يــد العــامل هاريــس( )harrisالــذي يعــد األب
احلقيقــي لعلــم اللغــة التحويــي والتوليــدي(((.

أمــا التوليــدي فهــو علــم يــرى يف وســع أي لغــة ان تنتــج ذلــك العــدد الالهنائــي

مــن اجلمــل التــي تــرد بالفعــل يف اللغــة ،وأمــا التحويــي فهــو العلــم الــذي يــدرس

العالقــات القائمــة يف خمتلــف عنــارص اجلملــة(((.

أقــام نحــو النــص بنــاءه عــى أنقــاض نحــو اجلملــة ،يف بدايــة النصــف الثــاين مــن
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القــرن املــايض يف كتــاب (حتليــل اخلطــاب) الــذي حــث عــى رضورة العالقــات النحويــة

بــن اجلمــل.

ثــم تطــورت هــذه اإلرهاصــات يف الســبعينيات مــن القــرن نفســه عــى يــد العــامل

اهلولنــدي فاندايــك( )vandaikالــذي دعــا اىل أمهيــة أن يشــمل الوصــف النحــوي
لتلــك العالقــات ،ومــا يطــرأ عليهــا مــن تغــرات يف املســتوى الســطحي فقــط.

فأثبتــت قواعــد هــذا العلــم ورســخت مضامينــه عــى يــد العــامل األمريكــي روبــرت

دي بوجرانــد( ) robert de beaugrandيف ثامنينيــات القــرن املــايض ،والســيام بعــد
وضــع ســبعة معايري(الســبك ،احلبــك ،القصديــة ،تقبليــة ،اإلعالميــة ،املقاميــة ،التناص)

جيــب أن تتوافــر يف النــص جمتمعــة ليكــون نصــا(((.

يعــدُّ النــص أســاس اإلهتــام يف الدراســات الراهنــة فاإلنتقــال مــن نحــو اجلملــة اىل

ـب اللســانيات احلديثــة فقــد تنــاول
ـص دليــل عــى اإلنتقــال اىل الداللــة ،وهــي ُلـ ّ
نحــو النـ ّ
ـص وحــدة لغويــة متكاملــة ،والتــي تعنــي يف معناهــا األويل نســيج ،ملــا
هــذا العلــم النـ ّ
هنالــك مــن متاســك وتشــابك باخليــوط التــي تشــكل قطعــة قــاش ،وكذلــك الكلــات
والفقــرات بالنســبة للنــص.

ّ
النصيّة Textuality
متثــل النص ّيــة أو النصانيــة قواعــد صياغــة النــص .وقــد اســتنبط دي بوجرانــد و

درســلر معايــر جيــب توافرهــا يف كل نــص ،وإذا كان احــد هــذه املعايــر غــر متحقــق
يف النــص فإنــه يعــد غــر اتصــايل .وهــذه املعايري(الســبك ،احلبــك ،القصــد ،القبــول،
االعــام ،املقاميــة ،التنــاص)(((.

تعتمــد النصيــة عــى جمموعــة مــن الوســائل التــي تؤهلهــا اىل أن تكــون نصيــة.
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فعالقــات االتســاق القائمــة يف النــص هــي التــي تكـ ّـون النصيــة يف النــص .إذن النصيــة
اكتــال النــص مجيــع معاملــه التــي تؤهلــه اىل ان يكــون نصــا .إن كل مــا يتوفــر عــى خاصية

كونــه نصــا يمكــن أن يطلــق عليــه (النصيــة) .وهــذا مــا يميــزه عـ ّـا ليــس نصــا ،ولكــي
تكــون ألي نــص نصيــة جيــب أن يعتمــد عــى جمموعــة الوســائل اللغويــة التــي ختلــق
النــص ،بحيــث تُســهم هــذه الوســائل يف وحدتــه الشــاملة((( .إذن جيــب التوافــق بــن
النــص مــن جهــة ،ووســائل املحافظــة عــى معايــر النصيــة مــن جهــة أخــرى ،عــى وفـ ِـق
رؤيــة دي بوجرانــد ليكــون مالئــا(((.
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املبحث األول
احلرب وأخالقها لدى االمام علي (عليه السالم

نتنــاول هنــا بعــض التعاليــم احلربيــة التــي متثــل القاعــدة األساســية يف الدخــول اىل

احلــرب .وكان اإلمــام عــي عليــه الســام خبــرا بأساســيات احلــرب ومبادئهــا ،مثلهــا

مثــل ســائر املوضوعــات التــي تناوهلــا يف خطبــه .كحديثــه عليــه الســام تــارة عــن

املتقــن ،وأخــرى عــن اخلالفــة واألمــارة ،وثالثــة عــن شــؤون األرسة واملجتمــع وغــره.
يعطــي االمــام عليــه الســام احللــول واملعاجلــات ،وكيفيــة التعامــل مــع جزئيــات تلــك

املوضوعــات والتــي منهــا موضــوع (احلــرب) فنجــده عليــه الســام خياطــب ابنــه حممــد

حممــد بــن
ابــن احلنفيــة ملــا أعطــاه الرايــة يــوم اجلملومــن كالم لــه (عليــه الســام) البنــه ّ
ـض َعـ َـى ن ِ
ُول ِ
اجل َبـ ُ
احلنفيــة ّملــا أعطــاه الرايــة يــوم اجلمــلَ (( :ت ـز ُ
ـال َوالَ َت ـز ُْل! َعـ َّ
َاجـ ِـذ َك،
ـكْ ،ار ِم بِ َبـ َ ِ
ـك ،تِــدْ يف االْ ْر ِ
ض َقدَ َمـ َ
َأ ِعـ ِـر اهللَ ُج ُج َم َتـ َ
ـى ال َقـ ْـومَِ ،و ُغـ َّ
ـر َك،
ـر َك َأ ْقـ َ
ـض َبـ َ َ
ِ
َوا ْع َلـ ْ َ
ـن ِعنْـ ِـد اهللِ ُس ـ ْب َحا َن ُه)) فهنــا نجــد مواصفــات القائــد الــذي يتحمــل
ـر مـ ْ
ـم أ َّن النَّـ ْ َ
مســؤولية اجلنــد ،بــل وكل املعركــة ،وكأن عمليــة احلــرب تبــدأ اوالً مــن داخــل املقاتــل،
ومــن ثــم ينطلــق اىل اخلــارج وســوف تكــون أمامــه حقيقــة ال لبــس فيهــا وهــي (وأعلــم

أن النــر مــن عنــد اهلل ســبحانه) .وكأن القتــال يقســم عىل قســمني ،قســم يؤديــه اجلندي
واآلخــر مــن عنــد اهلل عـ ّـز وجـ ّـل ،ويكــون واجب ـ ًا عــى اجلنــدي هــو إحضــار مقدمــات

النــر ،ومســتلزمات النــر فــإذا فعلهــا املقاتــل أي مل يــزل مهــا حصــل ويعــض ويعــر
ويتــد ويرمــي بالبــر اقــى القــوم مــع الغــض ســيكون املقاتــل قــد بــذل أقــى غايــة

اجلهــد والباقــي عــى اهلل عــز وجــل.

فــإن فعــل العبــد واجبــه ،أتــم اهلل عـ ّـز وجـ ّـل لــه نتائجــه مــن ذلــك العمــل ،طبع ـ ًا ال

ننســى أن فعــل اهلل عــز وجــل مرتبــط باملصلحــة للعبــاد وكالمنــا بحســب القاعــدة العامة.
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ــواهللِ َمــا ُغ ِ
ــو ٌم َق ُّ
ــط يف
ي َق ْ
ــز َ
ومــن التعاليــم األخــرى قولــه عليــه الســامَ (( :ف َ
ِ
ـم إالَّ َذ ُّلــوا)) وهــذا دليــل آخــر عــى ماقلنــاه ألن الــذي يف عقــر داره مل يقــم
ُع ْقـ ِـر َد ِارهـ ْ
بواجباتــه ،بــل كان بــن االهــل والولــدان وبــن الطعــام والنيــام فلــم يوجــد أي مقدمــة
مــن مقدمــات احلــرب التــي ذكرهــا االمــام مــن الغــض وعــدم الــزل وأشــباه ذلــك وملــا مل

تــأت املقدمــات -التــي هــي مــن املقاتــل – والبحــث يف اخلطــب احلربيــة يفــرز الصفــات
التــي جيــب أن يتحــى هبــا املقاتــل قبــل الدخــول للحــرب والتــي يبلــغ عددهــا مايفــارب

مــرح بعنــوان احلــرب (صفني،النهــروان)....
أربــع وأربعــن خطبــ ًة منهــا ماهــي
ّ
ـرح بعنواهنــا إنــا تعــرف بمضموهنــا منهــا:
ومنهــا مــا مل يـ ّ
ال ْر ِ
«وإِ َّن َأ َخا َْ
ب االْ ِر ُق َو َم ْن نَا َم َل ْ ُين َْم عنْ ُه».
َ

ِ
ِ
ـمَ ،ف َوا َّلـ ِـذي الَإلـ َه إِالَّ ُهـ َـو إِ ِّن َل َعـ َـى َجــا َّد ِة َْ
الـ ِّـق،
َ
ـم ِف ِج َهــاد َعدُ ِّو ُكـ ْ
«و ْلت َْصــدُ ْق ن َّيا ُت ُكـ ْ
ـم َل َعـ َـى َم َز َّلـ ِـة ا ْل َباطِـ ِ
ـل».
َوإِ َّنُـ ْ
اع ِعنْدَ ذلِ َ
ك َأ ْن َي ْعت َِق َل َن ْف َس ُه َع َل اهللَِ ،ف ْل َي ْف َع ْل «.
« َف َم ِن ْاس َت َط َ
«است َْش ِع ُروا َْ
السكِينَ َة «.
ْ
ال ْش َي َة َو َ َت ْل َب ُبوا َّ
«وام ُشوا إِ َل ا َْلو ِ
ت َم ْشي ًا ُس ُجح ًا»
ْ
َ ْ
ِ
ِ
يمَ ،والَ ُي ْع ِ
ج ُز ُه َْال ِ
ب َحثِ ٌ
ار ُب».
«إِ َّن ا َْل ْو َت َطال ٌ
يث الَ َي ُفو ُت ُه ا ُْلق ُ
«والَ ت َُذو ُقوا الن َّْو َم إِالَّ ِغ َرار ًا َأ ْو َم ْض َم َض ًة»
َ
ُوب َم َص ِ
وف ُح ُقو َق َهاَ ،و َو ِّطئُوا لِ ْل ُجن ِ
ار َع َها».
الس ُي َ
َ
«و َأ ْع ُطوا ُّ
ات َفإِ َّن ُه أ ْط َر ُد لِ ْل َف َشلِ».
«و َأ ِميتُوا االْ ْص َو َ
َ
اىل غــر ذلــك ممــا ذكــره اإلمــام يف خطبــه احلربيــة وهــذا اجلانــب هــو أول املعركــة،
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إذ جيــب أن يعالــج املقاتــل هــذه املســائل يف داخــل نفســه أي يدخــل املعركــة يف نفســه.
فــإذا هت ّيــأت تلــك املقدمــات انتــر نفســي ًا وداخليـ ًا ،فهــو اآلن مســتعد للقتــال اخلارجــي

وســيكون بعــد ذلــك (النــر بــأذن اهلل تعــاىل).

وكان األمــر هــو أن املقاتــل عليــه أن ال يفكــر بالنــر اخلارجــي ألنــه منــه (ســبحانه

وتعــاىل) وعليــه أن يعالــج داخلــه لينتــر ثــم ينطلــق للخــارج .وهــذا وصــف وتقســيم

عجبنــي ومل ُيســمع إال منــه عليــه الســام .وفيــا يــأيت ،نذكــر شــواهد تأرخييــة عــى مــا

ذكرنــاه أعــاه.

روى الواقــدي((( قــال :حدثنــي عبــداهلل بــن (احلــارث) بــن الفضيــل عــن أبيــه ،عــن

حممــد بــن احلنفيــة قــال (ملــا نزلنــا البــرة وعســكرنا هبــا وصففنــا صفوفنــا دفــع أيب عليــه

الســام إ ّيل اللــواء....إىل أن قــال :فجــاء أمــر املؤمنــن عليــه الســام ويف يــده شســع
نعــل فقــال ابــن عبــاس ماتريــد هبــذا الشســع يــا أمــر املؤمنــن ؟ قــال أربــط بــه مــا قــد

هتــي (أي الشــق أو اخلــرق) مــن هــذا الــدرع مــن خلفــي فقــال ابــن عبــاس أيف مثــل هــذا
ِ
ـام(ولَ) قــال أخــاف عليــك فقال(الختــف أن
اليــوم تلبــس مثــل هــذا ؟ فقــال عليــه السـ
أويت مــن ورائــي ،فــواهلل يابــن عبــاس ماوليــت يف زحــف قــط) ثــم قــال لــه (البــس يابــن

عبــاس) فلبــس درع ـ ًا ســعدية ثــم تقــدم اىل امليمنــة فقــال (امحلــوا) ثــم اىل امليــرة فقــال
(امحلــوا) وجعــل يدفــع يف ظهــري ويقــول تقــدم يابنــي فجعلــت أتقــدم وكانــت إياهــا

حتــى اهنزمــوا مــن كل وجــه) .وهــذا النــص يــدل عــى أن املعركــة قــد حســمت منــذ

بدايتهــا لصالــح اإلمــام عليــه الســام بــل قبــل أن تبــدأ (ملــاذا؟) ألنــه عليــه الســام ط ّبــق
مــا قــال مــن آداب احلــرب .فلــم يكــن بعــد ذلــك يعــر ألي يشء عنايــ ًة فتــارة يكــون

حــارس ًا يف املعركــة ،وأخــرى يصــي ركعتــن لصــاة الظهــر ،وأخــرى حيــاول أن يصلــح
شســع نعلــه غــر آبـ ٍـه وال مكـ ٍ
ـرث بــا حولــه مــن الصفــوف بــا حســمت لصاحلــه قبــل
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بدايتهــا.
وهنــا نــص آخــر يــدل عــى ماقلنــاه فقــد جــاء يف كتــاب هبــج الصباغــة ،وكتــاب

اجلمــل للمفيــد قــال حممــد بــن عبــداهلل بــن عمــر بــن دينــا رقــال( :عــي عليــه الســام
البنــه حممــد  :خــذ الرايــة وامـ ِ
ـض  -وهــو خلفــه  -فنــاداه يــا أبــا القاســم فقــال يــا بنــي
ـت الرايــة وأنــا أصغــر منــك فــا اســتفزين عــدوي ،وذلــك
ال يســتفزنك ماتــرى .قــد محلـ ُ

إننــي مل أبــارز احــد ًا إال حدثتنــي نفــي بقتلــه ،فحــدّ ث نفســك بعــون اهلل تعــاىل بظهورك،
وال خيذلــك ضعــف النفــس ،فــإن ذلــك أشــد اخلــذالن .قــال يــا أبــه أرجــو أن أكــون كــا

ُتــب .قــال :فالــزم رايتــك فــإن اختلفــت الصفــوف فقــف مكانــك وبــن أصحابــك فــإن
مل تبــن مــن أصحابــك فاعلــم أهنــم ســرونك .قــال حممــد :واهلل اين لفــي وســط أصحايب،

وصــاروا كلهــم خلفــي ،ومــا بينــي وبــن القــوم أحــد ير ّدهــم عنــي ،وأنــا أريــد أن أتقــدم
يف وجــوه القــوم ،فــا شــعرت إال أيب خلفــي جـ ّـرد ســيفه وهــو يقــول  :ال تتقــدم حتــى

أكــون أمامــك فتقــدم بــن يــدي هيــرول ومعــه ســيفه وبعــض مــن أصحابــه ،فــرب
الذيــن يف وجهــه .فنظــرت إليــه ُيــرج النــاس يمينـ ًا وشــاالً ويســوقهم أمامــه(((.

وهنــا نجــده عليــه الســام يفعــل مــا يقــول ،فــكان قــد حســم املعركــة لصاحلــه منــذ

البدايــة فــا خيــاف املــوت ألن هــذا األمــر بيــد اهلل ســبحانه ،وال يبحــث عــن النــر ألنــه

مــن عنــد اهلل عـ ّـز وجـ ّـل ،بــل كان مالديــه هــو(إال حدثتنــي نفــي بقتلــه  ،فحــدث نفســك
بعــون اهلل تعــاىل بظهــورك)( .((1هــذا هــو مفتــاح النــر يف كل قتــال ،لذلــك مل تـ َـر عليـ ًا
عليــه الســام دخــل معركــة إال وخــرج منهــا منتــر ًا ظافــر ًا .وهــذه حقيقــة عجيبــة

وضعنــا أيدينــا عليهــا وال نــدري ملــاذا أمهلهــا التاريــخ العــريب وال ســيام إذا علمنــا –أن

التاريــخ -قــى أكثــر مــن نصفــه واىل وقــت قريــب وهــو عبــارة عــن الزمــان الــذي ال
خيلــو مــن قتــال أومعركــة ،بــل ربــا ندعــي أن األمــم التــي عاشــت بــا معــارك طواهــا
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التاريــخ بــا ذكــر هلــا اال يســر ًا .
إن لالمــام عــي عليــه الســام نظــرة خاصــة للحــرب ال يتميــز هبــا إال هــو عليــه

الســام فــا يقاتــل ألجــل القتــال وإنــا يف قتالــه حمكــوم يف حــدود اهلل عـ ّـز وجـ ّـل فــا
جتــد عنــده شــهوة االنتقــام أو نشــوة النــر.

والشــك يف ّ
أن التخلــص مــن هاتــن الصفتــن -أعنــي االنتقــام أو نشــوة النــر-

ال يمكــن الســيطرة عليهــا إال مــع تكامــل النفــس والتهذيــب العــايل واخللــق الرفيــع
ففــي (يــوم النهــروان) نجــد االمــام عليــه الســام ظــل يســعى اىل آخــر حلظــة هلدايــة
اخلــوارج قبــل قتاهلــم ،ألنــه عليــه الســام يعلــم يقين ـ ًا إنــه مــع احلــق واحلــق معــه وأن

مــن قتــل بســيف عــي عليــه الســام فهــو اىل النــار ال حمــال (ملــاذا؟) الن املعركــة كــا

قلنــا أعــاه ال لالنتقــام أو لطلــب النــر ،وإنــا مــن أجــل اجلهــاد يف ســبيل اهلل تعــاىل
فمــن مل جياهــد هنــا فهــو يف نــرة الشــيطان .يتبـ ّـن أن أهــم ميــزة حــاول االمــام عليــه

الســام الرتكيــز عليهــا هــي جعــل املعركــة وســاحتها كغريهــا مــن املواطــن األخــرى بــا
فــرق فــإن ســاحة القتــال ال ميــزة فيهــا عــى الســوق واملســجد ونحوهــا .وفيــا يــأيت نذكــر

الشــواهد عــى ذلــك:
الشاهد األول:

موقفــه يــوم االحــزاب (معركــة اخلنــدق) حــن غلــب عمــرو بــن ود وجلــس ليحتــز

رأســه ،بصــق عمــرو بوجــه االمــام عليــه الســام ،فقــام يتمشــى حتــى ســكن غضبــه ثــم

عــاد الحتــزاز رأس عمــرو بعــد أن ســكن غضبــه فاالمــام مل يقتــل عمــرو وهــو غضبــان
حتــى ال يكــون قتلــه بدافــع شــخيص ،وإنــا انتظــر حتــى ســكن غضبــه ليكــون قتلــه

خالصـ ًا لوجــة اهلل( .((1فــا شــهوة لإلنتقــام وال نشــوة للنــر وال طلبـ ًا للثــأر ،وإنــا هــو

البتغــاء وجــه اهلل عــز وجــل.
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الشاهد الثاين
ـاب اإلمــام
عندمــا اســتوىل معاويــة عــى الفــرات يف معركــة صفــن فقــد منعــوا أصحـ َ

عليــه الســام مــن ورود املــاء ولكــن ملــا وصــل اإلمــام وأصحابــه اىل املــاء مل يمنعــوا أهـ َـل
الشــا ِم مــن املــاء بــل أمــر اإلمــام عليــه الســام أصحابــه أن خلــو بينهــم وبــن املــاء

وليأخــذوا مــا حيتاجــون منــه وعندمــا عاتبــه بعــض أصحابــه عــى ذلــك أجــاب عليــه
الســام ال أفعــل مــا فعــل اجلاهلــون(.((1
الشاهد الثالث
مايــروى عــن ابــن أيب احلديــد يف حــرب صفــن أنه(بســط لــه نطــع بــن الصفــن
ليلــة اهلريــر فصــى عليــه ِورده والســهام تقــع بــن يديــه ومتــر عــن صامخيــه يمينـ ًا وشــاال
فــا يرتــاع لذلــك)( .((1إذن كــا قلنــا فــإن ســاحة املعركــة والســوق واملســجد والشــارع
والبيــت ويف أي مــكان آخــر فــإن املؤمــن ال خيتلــف حالــه ،ومــا أراد أن يثبتــه اإلمــام

عليــه الســام مــن ذلــك هــو أن املعركــة ال تعنــي تــرك املوعظــة أو هدايــة النــاس أو رشح
مســألة يف التوحيــد أو العقيــدة أو غريهــا.
الشاهد الرابع
وكان عليــه الســام يف حــرب صفــن منشــغال باحلــرب والقتــال وهــو مــع ذلــك

بــن الصفــن يرقــب الشــمس فقــال لــه ابــن عبــاس :يــا امــر املؤمنــن مــا هــذا الفعــل ؟
فقــال عليــه الســام انظــر اىل الــزوال حتــى نصــي فقــال لــه ابــن عبــاس :يــا أمــر املؤمنــن

وهــل هــذا وقــت صــاة أن عندنــا لشــغ ً
ال بالقتــال عــن الصــاة فقــال عليــه الســام :

عــا َم نقاتلهــم؟ انــا نقاتلهــم عــى الصــاة(.((1
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فالواجــب اإلخالقــي ال خيتلــف عنــد املؤمــن يف ســاحة املعركــة ،كــا ال خيتلــف عنــه

يف غريهــا .ثــم ال نجــد يف كالم اإلمــام عليــه الســام يف خطبــه احلربيــة مــا فيــه تفاخــر
اجلاهليــة أو الســخرية مــن الطــرف املقابــل أو اإلســتهانة بــه ،وإنــا يعــدّ ه (أخـ ًا يف الديــن

أو نظــر ًا لــه يف اخللــق) لذلــك حيــاول جاهــد ًا هدايتــه وإن جــاء إليــه ليقتلــه ،وهــذا مــن

أغــرب األخــاق التــي متيــزت هبــا أخالقيــات احلــرب.

ِ
ـم
قــال اإلمــام عليــه الســام يــويص أصحابــه(( :ال ُت َقات ُل ُ
ـمَ ،فإِ َّن ُكـ ْ
ـم َح َّتــى َي ْبدَ ُأو ُكـ ْ
وهـ ْ
بِحم ِ
ــد اهللِ َع َ
ــم،
ُــم إِ َّي ُ
ُــم َع َل ْي ِه ْ
ُــم ُح َّجــ ٌة ُأ ْخ َــرى َلك ْ
ــم َحتَّــى َي ْبدَ ُأوك ْ
اه ْ
ــى ُح َّجــةَ ،وت َْر ُكك ْ
َ ْ
ِ
يم ـ ُة بِــإ ْذ ِن اهللِ َف ـ َ
ا َت ْق ُت ُلــوا ُمدْ بِــر ًاَ ،والَ تُصيِ ُبــوا ُم ْعـ ِـور ًاَ ،والَ ُ ْت ِه ـزُوا َعـ َـى
َفــإ َذا كَا َنــت َْال ِز َ

ــاء بِ َ
ذىَ ،وإِ ْن َشــت َْم َن َأ ْع َر َ
ــن
ُــمَ ،فإِ َّنُ َّ
ــأ ً
َج ِريــح،الَ َتِ ُ
ُــمَ ،و َســ َب ْب َن ُأ َم َر َاءك ْ
اضك ْ
يجــوا الن َِّس َ
ــس َوا ْل ُع ُق ِ
ــوى َواالْ ْن ُف ِ
ــول))(.((1
َض ِعي َف ُ
ــات ا ْل ُق َ
إن ميــزة األخــاق وحماولــة هدايــة النــاس واحللــم وعــدم اإلنتقــام منهــم هــو ممــا

يميــز قــول االمــام عليــه الســام وفعلــه يف حروبــه كلهــا دفــع اخلطيــب عليــه الســام.

فــكان عليــه الســام مــن أكثــر النــاس حلـ ًا مل يقابــل مســيئ ًا بإســائته ولقــد عفــا عــن أهــل

البــرة بعــد أن رضبــوا وجهــه بالســيف ،وقتلــوا أصحابــه ،ور ّد عائشــة اىل املدينــة،
وأطلــق عبــداهلل بــن الزبــر بعــد الظفــر بــه عــى عدوانــه وتآلبــه عليــه وشــتمه لــه عــى

رؤوس اخلالئــق ،وصفــح عــن مــروان بــن احلكــم يــوم اجلمــل مــع شــدة عداوتــه(.((1
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املبحث الثاني
السبك املعجمي

وهــو مظهــر مهــم مــن بــن مظاهــر اتســاق النــص ،اال إنــه خيتلــف عنهــا مجيعـ ًا إذ ال

يمكــن احلديــث فيــه عــن العنــر االفــرايض املفــرض وال عن وســيلة شــكلية (نحوية)

للربــط بــن عنــارص النــص( .((1ويســمى ايضـ ًا الربــط اإلحــايل  ،وهــو يقــوم مــن خــال
املعجــم ويتــم بوســاطة اختيــار املفــردات عــن طريــق إحالــة عنرص لغــوي اىل عنــر آخر
 ،فيحــدث الربــط بــن أجــزاء اجلملــة أو املتتاليــات اجلمليــة مــن خــال اســتمرار املعنــى

الســابق يف الالحــق  ،بــا يمنــح النــص صفــة النصيــة( .((1ويقســم الســبك املعجمــي اىل

قســمني( ((1مهــا -التكــرار والتضــام-

او ً
ال – التكرار Reitcration
وهــو وســيلة مــن وســائل الســبك املعجمــي ،وربــا األكثــر شــيوعا منهــا ،ويعرفــه

حممــد خطــايب بانــه شــكل مــن أشــكال االتســاق املعجمــي ،يتطلــب إعــادة عنــر

معجمــي أو مــرادف لــه أو رشــبه مــرادف أو عنــر مطلق ـ ًا أو اس ـ ًا عام ـ ًا( .((2وأعتقــد

أن التكــرار يف العنرصيــن االخرييــن يشــابه أو يتفــق مــع االســتبدال فهــو ايضـ ًا يســتبدل
عنــر بعنــر آخــر أعــم منــه ويفــي بمعنــاه وينقــل حممــد خطــايب عــن الباحثــن بــأن

االســاء العامــة هــي جمموعــة صغــرة مــن االســاء هلــا إحالــة معجميــة معمــة ،مثل(اســم
االنســان ،اســم املــكان ،اســم الواقــع) ومــا شــاهبها(الناس ،الشــخص ،الرجــل،

املــرأة ،الطفــل ،والولــد ،البنــت)( .((2وال يتحقــق التكــرار عــى مســتوى واحــد ،بــل

مســتويات عــدة ،مثــل تكــرار احلــروف والكلــات والعبــارات واجلمــل ،والفقــرات،
والقصــص(.((2
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اإلحالة التكرارية
وهــي اإلحالــة بالعــودة ،وهــي أكثــر أنــواع اإلحالــة دوران ـ ًا يف الــكالم وتتمثــل يف

( )Epanaphoreتكــرار لفــظ أو عــدة الفــاظ يف بدايــة كل مجلــة مــن مجــل النــص قصــد
التأكيــد(.((2

ِ
ِ
ِ
ــن
ــروا إِ َل اهللِ م َ
مــن خطبــة لــه (عليــه الســام) (( َفا َّت ُقــوا اهللَ ع َبــا َد اهللَِ ،وف ُّ
ـب إعــادة اللفــظ (التكــرار) وحــدة اإلحالــة بحســب مبدئــي الثبــات
اهللِ((2())...وتَتطلـ ْ
واالقتصــاد( ،((2ولكنهــا تــؤدي اىل تضــارب يف النــص حــن يتكــرر املشــرك اللفظــي مــع

اختــاف املدلــوالت( .((2وحيتمــل إلعــادة اللفــظ (التكــرار) يف العبــارات الطويلــة – أو

املقطوعــات الكاملــة أن تكــون ضــارة ألهنــا حتبــط اإلعالميــة مــا مل يكــون هنــاك حتفيــز

قــوي .ومــن صــواب طــرق الصياغــة أن ختالــف مــا بــن العبــارات بتقليبهــا بوســاطة
املرتادفــات(.((2

(((2

أشكال التكرار

-1التكرار التام أو املحض ()Full Rccurrehce
وهــو تكــرار اللفــظ واملعنــى واملرجــع واحــد ،أي تكــرار الكلمــة أكثــر مــن مــرة يف

النــص.

ورد يف هنج البالغة أقوال يكررها االمام تكرار تام وله يف ذلك أغراض.
ــن اهللُ َل َ
ــك َن ْف َس َ
مــن كتــاب لــه عليــه الســام اىل معاويــةَ (( :فنَ ْف َس َ
ــك
ــك َف َقــدْ َب َّ َ

َس ـبِي َل َ
ك))( .((2فكــرر عليــه الســام كلمــة (نفســك) واهلــدف منــه إحــذر نفســك ألن
النفــس أ ّمــارة بالســوء واإلحالــة قبليــة داخليــة وهــي مــن القائــل اىل املتلقــي.
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ومــن كتــاب لــه عليــه الســام كتبــه اىل أهــل األمصــار خيــص فيــه مــا جــرى بينــه
الشــامِ ،وال َّظ ِ
ِ
ـن َأ ْهـ ِ
ـل َّ
اهـ ُـر
وبــن أهــل صفـ
ـن((:وك َ
َ
َان َبــدْ ُء َأ ْم ِر َنــا َأ َّنــا ا ْل َت َق ْينَــا َوا ْل َقـ ْـو ُم مـ ْ
َ
ا ِم و ِ
ِ
ِ
احــدَ ةٌ ،الَ ن َْس ـت َِزيدُ ُه ْم ِف االْيـ َـا ِن
َأ َّن َر َّبنَــا َواحــدٌ َ ،و َنبِ َّينَــا َواحــدٌ َ ،و َد ْع َو َتنَــا ِف االْ ْس ـ َ َ
بــاهللِ والتَّص ِديـ ِـق بِرســولِ ِه(صىل اهلل عليــه وآلــه) ،والَ يس ـت َِزيدُ و َننَا ،االْمــر و ِ
احــدٌ  ،إِالَّ َمــا
ْ ُ َ
َ ْ
َ َ ْ
َ ُ
ِ ِ ِ
ـن ِمنْـ ُه َبـ َـر ٌاء!))( .((3كــرر عليــه الســام لفظــة واحــد أو
ْ
ـن َد ِم ُع ْثـ َ
ـانَ ،ون َْحـ ُ
اخ َت َل ْفنَــا فيــه مـ ْ
واحــدة وذلــك مــن أجــل التوكيــد والتثبيــت األصــول املشــركة بــن الطرفــن ألن كل

جانــب يدعــو اىل االســام والغــرض تصفيــة اخلالفــات بــن الطرفــن.

((وت َف َّقــدْ
ومــن وصايــاه عليــه الســام التــي يبعثهــا اىل اجليــش قــال عليــه الســامَ :
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َأ ْمـ َـر َْ
ـن ِسـ َـو ُاه ْمَ ،والَ
الـ َـراجِ بِـ َـا ُي ْصلـ ُ
ـم َصالَح ـ ًا َلـ ْ
ـح َأ ْه َل ـ ُهَ ،ف ـإِ َّن ِف صالَحــه َوصالَح ِهـ ْ
ص ـاَح َل ِـ ِ
ـال َعـ َـى َْ
ـم ِع َيـ ٌ
الـ َـراجِ َو َأ ْهلِـ ِـه))( .((3كــرر
ـم ،الَ َّن النَّـ َ
َ َ ْ
ـاس ُك َّل ُهـ ْ
ـن سـ َـو ُاه ْم إِالَّ ِبِـ ْ
عليــه الســام لفظة(الصــاح) عــدة مــرات وايض ـ ًا كــرر كلمة(ســواه) وذلــك للتوكيــد
عليهــا ألمهيتهــا ألن الصــاح عــاج ووقايــة مــن شــح النفــس ،وإن صــاح هــذه
النخبــة مــن القــوم يــؤدي اىل صــاح األمــة وذلــك بأســتالم حقوقهــم مــن اخلــراج.
ويذكــر االســتاذ جميــب ســعد بــأن االمــام كــرر الفعل(عــض)يف ثالثــة خطــب( ((3أي

يعــرض اســلوب اإلمــام عــي عليــه الســام يف أكثــر مــن موضــع مــن النهــج ومل يتقيــد
باخلطبــة الواحــدة ألنــه يتخــذ املرجــع واحــد فــإن املتكلــم هــو نفســه عليــه الســام
واملتلقــي هــو اجليــش ،فــإن التوصيــات واألوامــر واحلــذر هــو واحــد يف أي معركــة ومــع

لقــاء أي عــدو ،والغــرض مــن تكــرار هــذا الفعــل هــو بعــث روح احلامســة والقــوة يف
اجليــش جــاء يف بعــض صــور االمــام وأكثــر خطبــه التكــرار أللفــاظ بعينهــا ففــي املثــال

االول(نفســك) والثــاين (واحــد) والثالث(الصــاح وســواهم) والرابــع (عــض)

وكذلــك ختتلــف أغراضــه مــن خطبــة اىل أخــرى .وهــذا ممــا يــرك اثــره يف ترديــد اللفــظ
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املقصــود غرضــه .الريــب يف إعــادة الكلمــة واســرجاع أصواهتــا أثــره يف إحــداث

املوســيقى(.((3وهذا األمــر اســتوحى مــن ســياق النــص بأكملــه ال بجملــة واحــدة
يمكــن ال حيــدث فيهــا تكــرار فهــو عــى مســتوى الســياق للنــص .ويبــدو أنــه حــن

يقتــي الســياق تكــرار لفــظ مــا فــإن االيقــاع ســيكون مشــدد ًا اىل مضمونــه بأشــد مــا
يكــون( .((3وهــذا نــراه ايض ـ ًا يف قولــه عليــه الســام يف خطبــة خطبهــا يف صفــنَ :
((أ َّمــا
بعــدُ َ ،ف َقــدْ جعـ َـل اهللُ ِل ع َلي ُكــم ح ّقـ ًا بِ ِوالَيـ ِـة َأم ِر ُكــم ،و َل ُكــم عـ َ ِ
ـن َْ
الـ ِّـق م ْثـ ُـل ا َّلـ ِـذي ِل
ـي مـ َ
َ ْ ْ َ
َ َ
َْ
َ ْ ْ َ ْ َ َّ
ِ
ِ
ِ
ـمَ ،ف َْ
يـ ِـري ِال َحــد
اصــفَ ،و َأ ْض َي ُق َهــا ِف ال َّتن ُ
الـ ُّـق َأ ْو َسـ ُـع االْ ْش ـ َياء ِف الت ََّو ُ
َاصــف ،الَ َ ْ
َع َل ْي ُكـ ْ
إِالَّ جــرى ع َليـ ِـه ،والَ َيـ ِـري ع َليـ ِـه إِالَّ جــرى َلـه ،و َلــو ك َ ِ
ي
يـ ِـر َ
يـ ِـر َ
ُ َ ْ
ي َلـ ُه َوالَ َ ْ
َان ال َحــد َأ ْن َ ْ
َ َ َ ْ َ ْ
َ َ
َ ْ
ون َخ ْل ِقـ ِـه ،لِ ُقدْ رتِـ ِـه عـ َـى ِعبـ ِ
َان ذلِـ َ
ـاد ِهَ ،ولِ َعدْ لِـ ِـه ِف ك ُِّل
ـك َخالِص ـ ًا هلل ُس ـ ْب َحا َن ُه ُد َ
َع َل ْيـ ِـهَ ،ل ـك َ
َ
َ َ
وف َق َضائِـ ِـه ،ولكِنَّ ـه جعـ َـل ح َّق ـه عـ َـى ا ْل ِعبـ ِ
ِ
ـاد َأ ْن ُيطِي ُعــو ُه.((3())...
ص ُ
َ
ُ َ َ َ ُ َ
َ
َمــا َجـ َـر ْت َع َل ْيــه ُ ُ
كــرر عليــه الســام(يل ،ولكــم ،عــي وعليكــم) عــدة مــرات والغــرض رفــع الفــوارق
بــن اخلليفــة أو القائــد أو االمــام ورعيتــه وقــارن بــن حــاالت ،وكــرر الفعــل (جــرى)

ملختلــف صيغــة التوكيــد عــى العــدل االهلــي ورصوف القضــاء يف خلقــه وتقلبــات
األمــور اجلاريــة عــى النــاس مــن امتحانــات وابتــاءات من(افقــار ،اغنــاء ،أمــراض،
إحيــاء ،أمانــة ،وغــر ذلــك )..لتكــرار الفعــل ســبع مــرات أثــره وإيقاعــه يف إحــداث

موســيقى ونغــم خــاص .وهلــذا نــرى الصيغــة عــى هيئــة الفعــل ومل تــأيت عــى هيئــة اســم
وذلــك لعــدم ثبــات هــذه احلقيقــة.

ً- 3تكرار املعنى واللفظ خمتلف

ـس
ويشــمل الــرادف وشــبه الــرادف كــا يف قــول االمــام عليــه الســامَ (( :فإِ َّنـ ُه َل ْيـ َ
ـض اهللِ عزوجـ ّـل َشء النَّــاس َأشــدُّ ع َليـ ِـه اجتِامع ًا ،مع َت ْف ِريـ ِـق َأهوائِ ِهم ،وت َْشــتِ ِ
ِ
ـن َف َرائِـ ِ
يت
ْ َ ْ َ
َ َ
َ ْ ْ
ُ
مـ ْ
ْ ٌ
ـاء بِا ْلعهـ ِ
آرائِ ِهــمِ ،مــن َتعظي ـ ِم ا ْلو َفـ ِ
ـود))( .((3فكــرر عليــه الســام لفظتا(تفرق،تشــتت)
ُُ
َ
َ ْ
ْ
َ
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ومهــا يتفقــان يف املعنــى وخيتلفــان باللفــظ وكذلــك (أهوائهــم ،آرائهــم) فاهلــوى مــا

متيــل لــه نفســه والــرأي ماتقــره نفســه وهــو تابــع للهــوى .فاملرجــع واحــد وهــو النــاس

والعالقــة داخليــة قبليــة عــادت عــى ســابق مــن كالم لــه عليــه الســام يف التخــاذل
ون ِمنْهــا ،و َأ ِع ُظكُــم بِا َملو ِع َظ ِ
ِ
احلرب((أ ْت ُلــوا ع َليكُــم ِْ
َ
ــة
والتقاعــس عــن
ْ ْ
ــر َ َ َ
َــم َف َتنْف ُ
الك َ
َ ْ ُ
ا ْلبالِغ ِ
ــون َعن َْها))(.((3كــرر عليــه الســام االلفــاظ املتفقــه أو شــبه متفقــة
َــة َف َت َت َف َّر ُق َ
َ

باملعنــى وخمتلفــة باللفظ(أتلوعليكــم ،أعظكم)(احلكــم ،املوعظــة البالغــة) و(فتنفــرون،
وتتفرقــون) و(منهــا ،عنهــا) اتفقــت املتتاليــات اجلمليــة بمعناهــا واختلفــت بالفاظهــا
والغــرض مــن ذلــك توضيــح ما ُي َمكَــن يف نفــوس القــوم مــن التخــاذل والتقاعــس .
فاملرجــع واحــد وهــو املخاطبــون (انتــم) والعالقــة قبليــة داخليــة.

ِ
ِ ِ
ِ
ــن ا ْل ِغ ِّ
يمة
َاص َحــة َخل َّيــة م َ
ومــن كالم لــه عليــه الســامَ (( :ف َأعينُــوين بِ ُمن َ
ــشَ ،ســل َ
ِ
الر ْي ِ
َّــاس بِالن ِ
ــو اهللِ إِ ِّن الَ ْو َل الن ِ
َّــاس!))( .((3كــرر عليــه الســام االلفــاظ
م َ
ــبَ ،ف َ
ــن َّ
املرتادفة(خليــة وســليمة) و(مــن الغــش ومــن الريــب) وكــرر ايضــ ًا بتكــرار حمــض

إين أوىل النــاس بالنــاس .خاطــب االمــام عليــه الســام اصحابــه منهــم املرجــع يف
اخلطبة(انتــم) والعالقــة داخليــة فهــي بــن املتكلــم واملتلقــي والعالقــة قبليــة .فكانــت
مجيــع اإلحــاالت قائمــة بدورهــا عــى أتــم وجــه إذ أحكمــت هــذه الوســيلة اإلتســاقية يف

ربــط أجــزاء النصــوص ربطــ ًا مســبوق ًا مجيــ ً
ا مؤديــ ًة معنــاه بأتــم وجــه.
-3االتكرار اجلزئي ()Partial Rccurrehce
وهو مايكرر باالستعامالت املختلفة للجذر اللغوي.

ـم ع ْنــه))( .((3فاشــتق عليــه الســام مــن
((و َمـ ْ
ومــن قــول لــه عليــه الســام َ
ـن َنــا َم َل ْ ُي َنـ ْ

جذر(نــام -ينــم) وكــرر اللفــظ ملشــاهبة الفعــل الــذي يفعلــه االنســان وســوء عاقبتــه.

ِ
ِ
رجعــت))( .((4أخــذ عليــه
النــاس قــد
ــت
ويف قــول لــه عليــه الســام
ْ
((راج َع ُ
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الســام مــن جــذر رجــع الفعــل املــايض رجعــت واشــتق اســم الفاعــل منــه وهــم النــاس
الراجعــن نســبة للفعــل الــذي اســتعمله (رجعــت).

ــكَ ،وال ِّث َقــ َة بِــا ُي ْع ِ
((وإِ َّي َ
ج ُب َ
ــاب بِنَ ْف ِس َ
ــك
ــاك َواالْ ْع َج َ
وقولــه عليــه الســامَ :
َ
اء َفـإِ َّن ذلِـ َ ِ
ِمنْها،وحــب االْ ْطــر ِ
الشـ ْي َط ِ
ـن َأ ْو َثـ ِـق ُفـ َـر ِ
ص َّ
ـون
ان ِف َن ْف ِسـ ِـه ،لِــ َي ْم َح َق َمــا َي ُكـ ُ
ـك مـ ْ
َ َ ُ َّ
َ
ِ ِ
ِ
ـن إِ ْح َسـ ِ
ني .((4()).كــرر عليــه الســام (االعجــاب ،يعجبــك) و (الثقــة،
ـان ا ْلــ ُـم ْحسن َ
مـ ْ
اوثــق) و(االحســان ،املحســنني) فأخــذ من(عجــب) و(وثــق) و(حســن) هــذه االلفــاظ

كــررت باشــتقاقها.

ـاك والدَّ مــاء وسـ ْفكَها بِ َغـ ِ ِ
ش ٌء َأ ْد َعــى
َ
ـر ح ِّل َهــاَ ،فإِ َّنـ ُه َل ْيـ َ
ْ
قــال عليــه الســام(( :إِ َّيـ َ َ َ َ َ َ
ـس َ ْ
ك الدِّ مـ ِ
ال نِعمــة ،وان ِْق َطــا ِع مــدَّ ةِ ،مــن س ـ ْف ِ
لِن ِ ْقمــة ،والَ َأع َظـ ِ
ـاء
ـم ل َتبِ َعــةَ ،والَ َأ ْحـ َـرى بِ ـز ََو ِ ْ َ َ
َ
ْ َ
ُ
َ َ ْ َ
ــاد ،فِيــا تَســا َفكُوا ِمــن الدِّ م ِ
الكْــ ِم بــن ا ْل ِعب ِ
ِ
بِغ ْ ِ
ىء بِ ُْ
ــاء
َ َْ َ
َ َ
َ َ
َــر َح ِّق َهــاَ ،واهللُ ُســ ْب َحا َن ُه ُم ْبتَــد ٌ
َيـ ْـو َم ا ْل ِق َيامـ ِـة))( .((4كررعليــه الســام األلفاظ(سفكها،ســفك ،تســافكوا) واخذهــا مــن
جذر(ســفك) وايض ـ ًا كــرر لفظــة (دمــاء ) وهــو تكــرار حمــض.
ْــل َنبِينَــا ،و ِ
ومــن كتــاب لــه عليــه الســام اىل معاويــةَ (( :ف َ
ــاح
اجت َي َ
ــأ َرا َد َق ْو ُمنَــا َقت َ ِّ َ ْ
َأصلِنَــا ،و َهــوا بِنَــا ُْالمــوم و َفع ُلــوا بِنَــا االْ َف ِ
اعيـ َـل))( .((4فكــرر عليــه الســام (مهواهلموم)
ُ َ َ َ
ْ
َ ُّ
ـم) و(فعلواالفاعيــل) مــن جذر(فعــل).
مــن جذر(هـ ّ
وظيفة التكرار وأمهيته يف أنه(.((4

1 .1يسعى اىل تدعيم التامسك النيص.
2 .2يســعى اىل حتقيــق العالقــة املتبادلــة بــن العنــارص املكونــة للنــص  ،لتحقيــق
التامســك النــي وذلــك عــن طريــق امتــداد عنــر مــا يف بدايــة النــص حتــى
اخــره  ،وهــذا العنــر قــد يكــون كلمــة أو عبــارة أو مجلــة فيســاعد بربــط
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عنــارص النــص .يقــوم التكــرار هبــذه الوظائــف بــرط اســايس هــو أن يكــون

العنــر املكــرر نســبة وروده عاليــة يف النــص(.((4
 –4التوازي

يتــم بتكــرار البنيــة مــع ملئهــا بعنــارص جديــدة .وهــو ربــط بــن عنــارص متســاوية

يف احلــال عنــر ســابق وعنــر آخــر متصــل بــه أو الحــق ،كل مــن هذيــن العنرصيــن
حــر ،أي لــه كيانــه الوظيفــي الكامــل( .((4ويعنــي نوعـ ًا مــن التشــابه ،فــا تطابــق تــام وال

متايــز مطلــق ،وفيــه يكــون التكــرار غــر كامــل ،إذ قــد تتســاوى الوحــدات الدالليــة يف
الطــول(.((4

ـن َأطا َعـ َ
ـن
ـك إِ َل َمـ ْ
ومــن كتــاب لــه عليــه الســام اىل بعــض امــراء جيشــه(( َف ْانَدْ بِ َمـ ْ
ـاكَ ،و ْاس ـ َتغ ِْن بِ َمـ ِ
َع َصـ َ
ـس َعنْـ َ
ـن ا ْن َقــا َد َم َعـ َ
ـك))( .((4تســاوت الوحــدات
ـن َت َقا َعـ َ
ـك َع َّمـ ْ

الدالليــة يف الصيغــة ،فــا يزيــد بعضهــا عــى بعــض بالطــول وايضــ ًا تتفــق باملعنــى
واالحيــاء الــداليل بــن العبارتني(فاهنــد بمــن أطاعــك –اىل مــن عصاك)(واســتعن بمــن

انقادمعــك –عمــن تقاعــس عنــك).

ت َعنْـ َ
((و َك ْيـ َ
ـك
ـت َصانِـ ٌـع إِ َذا َتك ََّشـ َف ْ
ـف َأ ْنـ َ
مــن كتــاب لــه عليــه الســام اىل معاويــةَ :
البِيــب مــا َأ ْنـ َ ِ ِ ِ
ـت بِ َل َّذ ِ َتــاَ ،د َع ْتـ َ
ـك َف َأ َج ْبت ََها،
ـت بِ ِزينَتِ َهــاَ ،و َخدَ َعـ ْ
ـن ُد ْن َيــا َقــدْ َت َب َّه َجـ ْ
ـت فيــه مـ ْ
َج َ ُ َ

ـك َفا َّت َب ْعت ََهــاَ ،و َأ َم َر ْتـ َ
َو َقا َد ْتـ َ
ـك َف َأ َط ْعت ََهــا))( .((4جــاءت الوحــدات الدالليــة متوازيــة يف كل
يش حتــى يف احلــركات والســكنات والطــول واملعنــى فــوازى عليــه الســام بني(تبهجــت
بزينتهــا مــع خدعــت بلذهتــا) و(دعتــك فأجبتهــا مــع قادتــك فاتبعتهــا مــع امرتــك

فأطعتها)،فشــكلت مــا يشــبه األزواج مــن األعمــدة التــي يقــام عليهــا البيــت  .أي قاعــدة
رصينــة.

ـم َيــا ُم َع ِ
الر ِع َّيـ ِـةَ ،و ُوالَ َة َأ ْمـ ِـر
ومــن كالم لــه عليــه الســامَ :
اس ـ َة َّ
او َي ـ ُة َس َ
((و َم َتــى ُكنْ ُتـ ْ
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ـر َقــدَ م ســابِق ،والَ َشف ب ِ
االْ َّمـ ِـة ؟ بِ َغـ ْ ِ
اســق))( .((5جــاء التــوازي بــن (ساســة الرعيــة
َ َ
َ
َ
ووالة أمــر األمــة) (بغــر قــدم ســابق  ،وال رشف باســق) فكانــت العبــارات كحلقــة

سلســلة متصلــة متامســكة ومتناســقة فظهــر بمظهــر منســجم تــام املعنــى والداللــة.

ُ
ش َمــآب َو ْار ِج ُعــوا َعـ َـى
ومــن كالم لــه عليــه الســام كلــم بــه اخلــوارجَ (( :فأو ُبــوا َ َّ

َأ َث ِ
ــر االْ ْع َق ِ
ــاب))(.((5وازى عليــه الســام بــن اللفظتــن (أوبــوا -إرجعــوا) الفعلــن

يــدالن عــى العــودة وأوبــوا أي انقلبــوا اىل ربكــم وهــي العــودة االخرويــة ،وارجعــوا
وهــو االرتــداد عــى االعقــاب والعبارتــان متوازيتــان بــكل مقاطعهــا.

ثانيًا – التضام أو املطابقة او املصاحبة املعجمية ()Collacation

وهــو تــوارد زوج مــن الكلــات بالفعــل أو بالقــوة نظــر ًا الرتباطهــا بحكــم هــذه

العالقــة أو تلــك( ((5والعالقــة النســقية التــي حتكــم هــذه األزواج يف خطــاب مــا هــي
عالقــة تعــارض( ((5كااللفــاظ (بنــت ،ولــد) (جلــس ،وقــف ،ليــل وهنــار) (أحــب،

أكــره) وهنــاك عالقــات اخــرى مثل(الــكل واجلــزء) أو عنــارص مــن نفــس اجلــزء العــام
مثــل كــريس وطاولــة.

وللتضــام أثــر يف تقريــب املعنــى املــراد ،عندمــا يكــون لبعــض األلفــاظ أكثــر مــن

معنــى ،وهــي بموقعهــا هــذا تقــوم بــا حيتاجــه فهــم النــص مــن قرائــن مقاليــة وعقليــة
وحاليــة( ،((5وأيضــا تفيــد يف فهــم النــص مــن خــال املشــاكلة ،وهــي أن تــأيت بلفــظ

و َم َكـ ُـروا َو َم َكـ َـر اللَُّ َواللَُّ
يعــر عــن املعنــى أو يقربــه لفهــم املتلقــي كــا يف قولــه تعــاىل َ
ِ
ـن ((5(فهنــا الــرد عــى املكــر هــو ليــس مكــر ،إنــا يــراد بــه أن اهلل يــأيت بــا
ـر ا َْلاك ِريـ َ
َخـ ْ ُ
جئتــم بــه لتقريــب معنــى العقوبــة وهــي جــزاء مكرهــم .فاملطابقــة تــؤدي دور ًا مه ـ ًا يف
الصياغــة اللفظيــة والرتابــط املعنــوي والــداليل ويقســم التضــام املعجمــي اىل أقســام:
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1 .1التضــام بجميــع درجاتــه ســواء كان بــن الكلمتــن تضــاد كامــل مثــل (ولــد
بنــت) ام كان بينهــا ختالــف أو تناقــض مثــل (أحــب ،أكــره).

2 .2الدخول يف سلسلة مرتبة مثل (السبت واالحد.)...
3 .3القة الكل واجلزء ،اجلزء واجلزء مثل(بيت ونافذة وباب).
4 .4االندراج يف قسم عام مثل (طاولة ،كريس).
وقــد يتســع التضــام ويشــمل جمموعــة مــن الكلــات ال أزواجـ ًا مثــل (شــعر ،أدب،

كاتــب)

َــال ُ ِ
((أالَ َوإِ ِّن َقــدْ َد َع ْو ُتكُــم إِ َل ِقت ِ
ومــن كالم لــه عليــه الســام َ
ــو ِم
هــؤالَء ال َق ْ
ْ
ِ
َل ْي ـ ً
س ًا َوإِ ْعالَن ـ ًا))( .((5مجــع االمــام يف هــذه اخلطبــة بــن املتناقضني(الليــل
ا َو َنَــار ًاَ ،و ّ
والنهــار) ومهــا أحــد أقســام التضــاد.

((و َأ َّمــا َح ِّقــي
ومــن خطبــة لــه عليــه الســام يف اســتنفار النــاس اىل أهــل الشــامَ :
ِ
ِ
ِ
ــه ِد َوا َْل ِغ ِ
ُــم،
يــبَ ،واالْ َجا َبــ ُة ح َ
يحــ ُة يف ا َْل ْش َ
ــاء بِال َب ْي َعــةَ ،والنَّص َ
ُــمَ :ف َ
ــن َأ ْد ُعوك ْ
َع َل ْيك ْ
الو َف ُ
ِ
ُــم))( ،((5يف كالم االمــام عليــه الســام مطابقــات كثــرة ،منهــا
َوال َّطا َعــ ُة ح َ
ــن ُآم ُرك ْ
مصاحبــة الغيــب والشــهادة فهنــا يعمــم الوفــاء والنصيحــة اللــذان مهــا حقــه عــى رعتيــه

يف املشــهد واملغيــب.

((و َْ
ــق))( ((5يطابــق
ــم َو َخ َف َ
ومــن كالم لــه عليــه الســامَ :
ال ْمــدُ هللِ ُك َّل َــا الَ َح ن َْج ٌ
االمــام يف كالمــه بــن مغيــب النجــم وظهــوره اي الســتمرار محــده يف كل أوقاتــه
عليــه الســام .ومــن أمثلــة التضــاد بجميــع درجاتــه فيصاحــب عليــه الســام بــن
املضادات(دنيــا وآخــرة ،وجنــة ونــار).

ومــن خطبــة له عليه الســامَ :
َت بِـ َـو َداعَ ،وإِ َّن
((أ َّمــا َب ْعدُ َ ،فـإِ َّن الدُّ ْن َيا َقدْ َأ ْد َبـ َـر ْتَ ،وآ َذن ْ
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ِ
االْ ِخـ َـر َة َقــدْ َأ ْق َب َلـ ْ َ
الس َب َ
السـ َب َق ُة
ش َفـ ْ
اق َ
،و َّ
ـارَ ،و َغــد ًا ِّ
ـت بِا ِّطـاَعَ ،أالَ َوإِ َّن ال َيـ ْـو َم امل ْضـ َ
ـتَ ،وأ ْ َ
َ
ـار))( ((5صاحــب عليــه الســام بــن االزواج(دنيا،آخــرة) (اليوم،غدا»)
اجلنَّـ ُة َوالغَا َيـ ُة النَّـ ُ
و(اجلنــة والنــار) فجمــع بــن املضــادات يف عبــارة واحــدة وكانــت رائعــة يف مجــع

االضــداد.

ومــن خطبــة لــه عليــه الســام(( :ودعو ُتك ِ
ــم ت َْســت ِ
َجي ُبوا))(،((6
َ ََْ
س ًا َو َج ْهــر ًا َف َل ْ
ْ
ُــم ّ

اجلمــع بــن هذيــن الضديــن دليــل عــى انــه يف كل حالــة مــن االحــوال كانــت دعــويت

لكــم فبهذيــن الضديــن اختــر عليــه الســام مــن عبــارات حتــى تكفــي هــذا املعنــى.
وكان مــن كالم لــه عليــه الســام ترتيــب وتسلســل اإلحــداث اذ جعــل اإليــان بــاهلل
((ال ْمــدُ هللِ النَّـ ِ ِ
وبعــث االنبيــاء واملوعــد االخــرة مرتبـ ًا يف خطبتــهَْ :
ـاش ِف َْ
ال ْلـ ِـق َف ْض َلـ ُه،
ـور ِه ،ونَس ـت َِعينُه عـ َـى ِرعايـ ِـة ح ُق ِ
ِ
ـط فِيهــم بِ ُْ ِ
اسـ ِ
وا ْلب ِ
وقـ ِـه،
َ َ ُ
ُ َ
َ َ
الــود َيــدَ ُه ،ن َْح َمــدُ ُه ِف َجي ـ ِع ُأ ُمـ ِ َ ْ
ْ
ــر ِه ص ِ
َون َْش َ َ
ادعــ ًاَ ،وبِ ِذك ِ
ْــر ِه
ــر ُهَ ،و َأ َّن ُ َ
م َّمــد ًا َع ْبــدُ ُه َو َر ُســو ُل ُهَ ،أ ْر َســ َل ُه بِ َأ ْم ِ َ
ــهدُ أ ْن الَإِلــ َه َغ ْ ُ
ـف فِينَــا را َي ـ َة َْ
ـى َر ِشــيد ًاَ ،و َخ َّلـ َ
نَاطِق ـ ًاَ ،فـ َـأ َّدى َأ ِمين ـ ًاَ ،و َمـ َ
ـن
،و َمـ ْ
ـن َت َقدَّ َم َهــا َم َر َق َ
الـ ِّـقَ ،مـ ْ
ِ
ـن َل ِز َم َهــا َِلـ َـقَ ،دلِي ُل َهــا َمكِيـ ُ
َ َت َّلـ َ
ـيء ا ْل ِق َيامِ))(،((6رتــب
ومـ ْ
ـف َعن َْهــا ز ََهـ َـق َ
ـث ا ْلـكَال ِم َ ،بطـ ُ
عليــه الســام خطبتــه عــى ترتيــب أصــول الديــن بــدأ بإثبــات الوجــود اإلهلــي ،ثــم النبــوة

ملحمــد صــى اهلل عليــه وعــى آلــه ثــم املوعــد وامليعــاد.

ُــون ك ِ
ال ْمــدُ هلل ا ْلكَائِ ِ
((و َْ
ــن َق ْب َ
س َأ ْو
ومــن خطبــة لــه عليــه الســامَ :
ــل َأ ْن َيك َ ْ
ُــر ٌّ
ْــس))( ((6مجــع عليــه الســام بــن (الكــريس
ــر ٌشَ ،أ ْو َس َــا ٌء َأ ْو َأ ْر ٌضَ ،أ ْو َج ٌّ
ــان َأ ْو إن ٌ
َع ْ
والعــرش) و(الســاء واالرض) و (اجلــان واالنــس) داللــة العمــوم لــكل األشــياء ســواء

كانــت مــن مقســم واحــد أو أضــداد أو غريهــا فهــي معناهــا قبــل كل املخلوقــات أي
مجــع هبــذه األزواج كل اخللــق الــذي ســبقه الوجــود األهلــي.
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املبحث الثالث
احلذف

ُيعــد احلــذف مــن القضايــا التــي عاجلتهــا البحــوث النحويــة والبالغيــة واألســلوبية

بوصفــه انحراف ـ ًا عــن املســتوى التعبــري العــادي( .((6إن احلــذف وســيلة مــن وســائل
الســبك ،تو ّظــف داخــل النــص ،وخيتلــف عــن اإلســتبدال إذ إن األخــر يتضمــن

تعويــض عنــر لغــوي يف النــص بعنــر آخــر ،إنــا املحــذوف ال حيــل حملــه يشء ولكــن
يمكــن تقديــره مــن خــال القرائــن املوجــودة يف النــص وتربــط احلــذف عالقة قبليــة(.((6
يقــول الفقــي املحــذوف كاملوجــود ،اذا وجــد دليــل يــدل عليــه .ويذكــر حموريــن

أساســن يقــوم عليهــا التامســك يف تراكيــب احلــذف مهــا(.((6

1 .1التكرار :وحيصل كون املحذوف من لفظ املذكور او مرادف له او متعلق به.
2 .2املرجعية :وتسهم يف تقدير املحذوف وذلك لطبيعة عالقة املرجعية ملا سبق.
ويبـ ّـن أيضــا اذا كانــت املرجعيــة بــن املحــذوف واملذكــور ،فهــي داخليــة الحقــة

(بعديــة) ،واذا كانــت بــن املذكــور واملحــذوف عــى الرتتيــب فهــي ســابقة (قبليــة)(.((6
وينقــل عــن هاليــداي أكثــر أنــاط احلــذف التــي تــؤدي اىل متاســك النــص(:((6

-1حذف االسم
نــرى اإلمــام عليــه الســام حيــذف اإلســم مــن العبــارة أو القــول فــا يزيــده إال

متاســك ًا وانســجام ًا ،بعيــد ًا عــن اخللــل والغمــوض يف الــكالم .ومــن جــواب لــه عــي
ِ
ْــل َنبِينَــا ،و ِ
الســام اىل معاويــةَ (( :ف َ
هــوا بِنَــا ُْال ُمــو َم
ــاح ْ
اجت َي َ
ــأ َرا َد َق ْو ُمنَــا َقت َ ِّ َ ْ
أصلنَــاَ ،و َ ُّ
ِ
ــذ َبَ ،و َأ ْج َل ُســونَا َْ
يل،و َم َن ُعونَــا ا ْل َع ْ
فَ ،و ْ
اض َط ُّرونَــا إِ َل َج َبــل
ــو َ
ال ْ
َو َف َع ُلــوا بِنَــا االْ َفاع َ
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َو ْعــر .((6())....حــذف عليــه الســام العبــارة(رشب املــاء) يف ومنعونــا العــذب ،أي
ومنعونــا رشب املــاء العــذب .وأيضــا حــذف املصدر(جلســة) يف وأجلســونا احلــوف،

وأصــل الــكالم وأجلســونا جلســة اخلــوف ،وحــذف املصدر(الصعــود) يف واضطرونــا
اىل جبــل وعر،أواضطرونــا اىل الصعــود عــى جبــل وعــر .ومل يقــع خلــل يف كالمــه عليــه

الســام.

((و َأ َّمــا
ومــن كتــاب لــه عليــه الســام اىل معاويــة جوابــ ًا عــن كتــاب منــه اليــهَ :
ُــك َأ ْم ِ
ــو َم َمــا َمنَ ْعت َ
ُــن ِال ْعطِ َي َ
َط َل ُب َ
ــك إِ َ َّل َّ
ــس))(.((6
ــك ا ْل َي ْ
الشــا َمَ ،فــإِ ِّن َل ْ َأك ْ
حــذف عليــه الســام (واليــة) مــن عبــارة فأمــا طلبــك ا ّيل الشــام فلوال احلــذف لقال

فأمــا طلبــك ا ّىل واليــة الشــام....فحذف عليــه الســام االســم مــن العبــارة.و مــن قــول
ِ
ـم إِ َل ْيـ َ
ـوب،
ـك َأ ْف َضــت ا ْل ُق ُلـ ُ
لــه عليــه الســام بحــذف االســم وكذلــك حــرف اجلر((ال َّل ُهـ َّ
ـت االْ ْقــدَ ام ،و ُأن ِْضيـ ِ
ت االْبصــار ،ون ُِق َلـ ِ
ـاق ،و َشــخَ ص ِ
ِ
ـم َقــدْ
ـت االْ ْبدَ ُ
ُ َ
ْ َ ُ َ
َ
َو ُمــدَّ ت االْ ْعنَـ ُ َ
ان.ال َّل ُهـ َّ
َ
الش ـن ِ
ـون َّ
َآن))(((7فقد حــذف عليــه الســام (اليــك) من(ومــدت االعنــاق)
ص َح َم ْكنُـ ُ
َ َّ
و(شــخصت...ونقلت....والضيت )...وكذلــك حــذف الفاعــل مــن (رصح مكتــوم
رصح القــوم بــا يكتمــون مــن البغضــاء(.((7
الشــنائن) وهــو القــوم .أي ّ

ومــن وصيــة لــه عليــه الســام لعســكره قبــل لقــاء العــدو بصفــنَ (( :فــإ َذا كَا َنـ ِ
ـت
يمـ ُة بِــإ ْذ ِن اهللِ َفـ َ
ا َت ْق ُت ُلــوا ُمدْ بِــر ًاَ ،والَ تُصيِ ُبــوا ُم ْعـ ِـور ًا .((7())...،حــذف عليــه الســام
َْال ِز َ
(بعدوكــم) أي اذا كانــت اهلزيمــة بعدوكــم ويــدل عــى ذلــك ماقــال لــه بعدهــا (ال تقتلــوا

وال تصيبــوا )..أي أن الغلبــة لكــم والنــر .فحــذف عليــه الســام اإلســم املجــرور مــع

ســبك العبــارة وإتســاقها.

ِ
ـن َأم َهـ َـل اهللُ ال َّظـ ِ
ـوت َأ ْخـ ُـذ ُهَ ،و ُهـ َـو
ـن َي ُفـ َ
ـال َ َف َلـ ْ
ومــن خطبــة لــه عليــه الســامَ :
((و َلئـ ْ ْ
ـاز َط ِر ِ
َل ـه باملِرصـ ِ
مـ ِ
يقـ ِـه))( .((7حــذف عليــه الســام الفاعــل وهــو(اهلل) تبــارك
ـاد َعـ َـى َ َ
ُ َ ْ َ
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وتعــال ثــم عـ ّـود عليــه الضامئــر املنفصلــة واملتصلــة (وهو،لــه) والدليــل عــى املحــذوف

أمــران الفعل-أمهــل الظــامل لــن يفــوت أخــذه -وذلــك أن اهلل يمهــل العبــاد وإنــه ال

يفوتــه الظــامل( .((7واألمــر الثــاين قولــه وهــو لــه باملرصــاد.

ـم
((أمــا َب ْعــدُ َ ،فإِ َّنــا ُك َّنــا ن َْحـ ُ
ـن َو َأ ْن ُتـ ْ
مــن كتــاب لــه عليــه الســام اىل معاويــة جواب ـ ًاَّ :
ِ
ع َــى مــا َذكَــر َت ِمــن االْل َف ِ
ُــم َأ ْم ِ
ــة َو َْ
ُــم،
َ
ــس َأنَّــا َآمنَّــا َو َك َف ْرت ْ
ال َم َعــةَ ،ف َف َّــر َق ب ْينَنَــا َو َب ْينَك ْ
ْ
َ َ
ــو َم َأنَّــا ْاســ َت َق ْمنَا َو ُفتِنْت ُْم))(.((7حــذف عليــه الســام الضمــر املنفصــل (انتــم) يف
َوا ْل َي ْ
العبارتــن (انــا امنــا وكفرتــم) و(انــا اســتقمنا وفتنتــم) فــأن مــن املمكــن ان بقــول (انــا
امنــا وانتــم كفرتــم) و (انــا اســتقمنا وانتــم فتنتــم) ويــدل عــى هــذا احلــذف مــا تقــدم مــن

قولــه عليــه الســام(فإنا كنــا نحــن وانتــم) ثــم اسرتســل بالــكالم ومل يذكــر الضمري(انتم)
والنفــي بالضمــر املتصــل وان احلــذف منســجم مــع الــكالم واضــاف للــكالم رونقــا.

ومــن وصيــة لــه عليــه الســام ملعقــل بــن قيــس حــن انفــذه اىل الشــام(( :ا َّتـ ِـق اهللَ
ِ
ــك ِمــن لِ َقائِ ِ
ِ
ــكَ ،و ِ ِ
ــن َقا َت َل َ
ــهَ ،والَ ُمنْت ََهــى َل َ
س
ــن إِالَّ َم ْ
ــك ُدونَــ ُهَ ،والَ ُت َقات َل َّ
ا َّلــذي الَ ُبــدّ َل َ ْ
السـ ْ ِ
ب َد ْي ِنَ ،غـ ِّـو ْر بِالنَّـ ِ
ـر))( .((7فلــو بســط الــكالم وأورد املحــذوف يف
ـاسَ ،و َر ِّف ـ ْه ِف َّ
ا ْل َ ْ
كالمــه يف (ورس الربديــن) أي ورس يف وقــت أو زمــن الربديــن ويقصــد ب(الربديــن)
وقــت الصبــاح الباكــر ووقــت الليــل اللــذان يكونــان بــاردان بالنســبة لليــوم ولكنــه
اســقط هــذه العبــارة (يف وقــت) مــن النــص وأتــى بــه عــى أتــم معنــى.

-2حذف الفعل
يعــدّ ه دي بوجرانــد أكثــر مــا يلفــت النظــر ألن الرتاكيــب االنجليزيــة يمكــن أن

تتخــى عــن العنــارص االخــرى بيــر أكــر ،فالعبــارات التــي ال يذكــر فيهــا الفاعلــون

أكثــر انتشــارا مــن العبــارات التــي حتــذف افعاهلــا(.((7
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يف خطبــة لالمــام عليــه الســام وهــو يقــول ألصحابــه عنــد احلــرب(( :الَ ت َْش ـتَدَّ َّن
ح َل ٌة))(.((7فقــد حــذف الفعــل يف العبــارة
ـم َفـ َّـر ٌة َب ْعدَ َهــا َكـ َّـرةٌَ ،والَ َج ْو َل ـ ٌة َب ْعدَ َهــا َ ْ
َع َل ْي ُكـ ْ
الثانيــة وهــو (تشــتدّ ّن) لــوروده يف العبــارة األوىل وعطــف العبــارة األوىل عــى الثانيــة
فاســتغنى عــن ذكــر الفعــل مــرة اخــرى وذلــك ملنــع التكــرار وطــول احلديــث الــذي ال

مــرر لــه.

ـون مت ِ
َامدي ـ ًا ِف ِغـ َّـر ِة
ومــن كتــاب لــه عليــة الســام اىل معاويــةَ :
((و ُأ َحـ ِّـذ ُر َك َأ ْن َت ُكـ َ ُ
ـف ا ْل َعالَنِ َيـ ِـة َّ ِ
االْ ْمن ِ َّيـ ِـة ُ ْ
متَلِـ َ
والسيـ َـر ِة))( .((7حــذف عليــه الســام الفعــل أحــذرك الثــاين
يف العبــارة وأحــذرك أن تكــون خمتلــف العالنيــة والرسيــرة ويــدل عــى ذلــك «خمتلــف»
املنصوبــة لفعــل حمــذوف والدليــل الثــاين عــى أن الفعــل أحــذرك هــو الفعــل األول.

الر ُجـ ُـل
ومــن وصيــة لــه عليــه الســام لعســكره قبــل لقــاء العــدو بصفــن(( :إِ ْن ك َ
َان َّ
ِ ِ
َلي َتنَــاو ُل ا َْلــر َأ َة ِف َْ ِ ِ ِ ِ َ ِ ِ ِ
ـن َب ْعـ ِـد ِه .((8()).حــذف
ـر ِ َبــا َو َعق ُبـ ُه مـ ْ
َ َ
ْ
الاهل َّيــة بِا ْلف ْهـ ِـر أو ْالـ َـر َاوة َف ُي َعـ َّ ُ
عليــه الســام الفعــل (يعــر) مــن عبــارة وعقبــة مــن بعــده واألصــل ويعــر عقبــه مــن

بعــده ومــن كالم لــه عليــه الســام للخــوارج وهــم مقيمــون عــى إنــكار احلكومــة ((كنــا
مــع رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم وإن القتــل ليــدور عــى االبــاء واالبنــاء واالخــوان
والقرابــات فــا نــزداد عــى كل مصيبــة وشــدة اال ايامنــ ًا ومضيــ ًا عــى احلــق وتســلي ًام

لألمــر وصــر ًا عــى مضــض اجلــراح)) .1حــذف عليــه الســام االفعــال عــن املــوارد
االتية(ومضي ًا..وتســلي ًام...وصرب ًا )...أي أن التقديــر يف العبــارات نــزداد مضيــ ًا عــى
احلــق ،ونــزداد تســلي ًام لألمــر ،ونــزداد صــر ًا عــى مضــض اجلــراح ّ
ودل عــى املحــذوف

املرجــع الســابق يف بدايــة فــا نــزداد عــى كل مصيبــة وشــدة إال ايامنــا.

ويف قولــه عليــه الســام ألصحابــه يف ســاحة احلــرب وهــو يوجــه اجليــش ،حيــذف

الفعــل تــارة وبحــذف االســم تــارة أخــرى وحيــذف االداة تــارة أخــرى .مــع احلفــاظ عــى
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صــورة اخلطبــة وهيبتهــا وامتــام بالغتهــا وفصاحتهــا ودون نقــص أو خلــل يف التوجيــه:
ِ
ِ
ِِ
ون َط ْعــن ِد َراك َ ْ
ضب َي ْفلِـ ُـق
ـم ُد َ
ـن َيزُو ُلــوا َعـ ْ
ـم َلـ ْ
يـ ُـر ُج منْ ـ ُه النَّسـ ُ
ـن َم َواقفهـ ْ
((إِ َّنُـ ْ
ـيمَ ،و َ ْ
الع َظــام ،وينْـ ِـدر الســو ِ
َْالــام ،ويطِيــح ِ
اعدَ َواالْقــدْ َا َمَ ،و َح َّتــى ُي ْر َم ْوا بِا َملنَـ ِ ِ
َاس،
َ َ ُ ُ َّ َ
َ َُ ُ
ـاس َت ْت َب ُع َهــا ا َْلن َ ُ
ال ِميــس ي ْت ُلــوه َْ ِ
ِِ
ـبَ ،ت ْق ُفوهــا َْ ِ
جــوا بِا ْل َكتَائِـ ِ
ـم َْ
ـس،
الميـ ُ
ُ َ ُ
الالَئـ ُ
َ
َو ُي ْر َ ُ
ـب َح َّتــى ُ َ
يـ َّـر بِبِالَدهـ ُ
ِ
ِ
ــمَ ،وبِ َأ ْعن ِ
ــار ِبِ ْم َو َم َس ِ
َــان َم َس ِ
ــق ُْ
ال ُي ُ
ــار ِح ِه ْم))(.((8
َو َحتَّــى تَدْ َع َ
ــول ِف ن ََواحــر َأ ْرض ِه ْ
حــذف عليــه الســام (دون) مــن عبــارة (ورضب يفلــق اهلــام ) ولــوال احلــذف لقــال
ودون رضب يفلــق اهلــام وكذلــك حذفهــا مــن (ويطيــح العظــام) و (ينــذر الســواعد

واالقــدام) أي(ودون رضب يطيــح العظــام) و(ودون رضب ينــذر الســواعد واالقــدام)
فــكان احلــذف مــن العبــارات الســابقة بـ(دون،طعــن ،رضب) .ثــم حــذف (حتــى) مــن

(يرمجــوا بالكتائــب )...ولــوال احلــذف لكانــت (وحتــى يرمجــوا بالكتائــب) وكذلــك
حــذف اجلملــة (وحتــى تــدع اخليــول) مــن عبــارة (بأعنــان مســارهبم) أي تكــون (وحتــى

تــدع اخليــول بأعنــان مســارهبم ومســارحهم).

تعــددت أســاليب احلــذف يف هــذه اخلطبــة ،مــرة باالســم ،ومــرة بــاالداة ،وأخــرى

باجلملــة وكلهــا احــاالت داخليــة قبليــة أي توحــى اىل داخــل النــص واىل مــا قبلــه ،مــع
احلفــاظ عــى االتســاق واالنســجام الواضحــان يف اخلطبــة مــع وجــود القرآئــن الدالــة

عــى املحذوفــات وجليــة التقديــر ملحذوفهــا .فاللجــوء اىل احلــذف ينبــع مــن دواع
مجاليــة وبالغيــة تزيــد النــص رصانــة وتــؤدي بــه اىل التامســك وتفعيــل املشــاركة بــن

القائــل واملتلقــي يف انتــاج املعنــى وتشــكيله واالفــادة مــن الرتاكــم املعــريف لــدى كل

منهــا وبذلــك يكــون احلــذف هــو اســتبعاد العبــارات الســطحية التــي يمكــن ملحتواهــا

املفهومــي أن يقــوم يف الذهــن أو أن يوســع أو أن يعــدل بواســطة العبــارات الناقصــة(.((8
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-3حذف العبارة
قــال االمــام عليــه الســام يف ايــام صفــن ألصحابــه وهــو يصــف حالتهــم يف

ااملعركــة فهــم يف أول األمــر كانــوا مغلوبــن ويف آخــره متكنــوا وانتــروا عــى عدوهــم:
(((8
((و َل َقــدْ َشــ َفى َو َح ِ
ُــم))
َ
ــرةُ َ ،توز َ
ُــم بِ َأ َخ َ
ــاو َح َصــدْ ِري َأ ْن َر َأ ْي ُتك ْ
َــا َحازُوك ْ
ُونُ ْ
ــم ك َ
فقــد حــذف عليــه الســام املضــاف يف عبــارة (بآخــره) والتقديــر بآخــر املعركــة أو آخــر
األمــر .والعالقــة بــن املحــذوف ومرجعــه عالقــة قبليــة واملرجــع ذكــره للمعركــة قبــل

هــذا النــص.

ِ
((أيــا َّ ِ
َ
ـم ُع ُق ُ
ـم،
ولـ ْ
ـم ،ا ْلغَائ َب ـ ُة َعن ُْهـ ْ
الشــاهد ُة َأ ْبدَ ُانُـ ْ
ومــن خطبــة لــه عليــه الســامَ ُّ :
ِ
ـم))( .((8حــذف االمــام عليــه الســام(يا أهيــا
ـم ُأ َم َراؤُ ُهـ ْ
ـم ،ا ُمل ْب َتـ َـى ِبـ ْ
ا ْلــ ُـمخْ تَل َف ُة َأ ْه َواؤُ ُهـ ْ
النــاس) وذكــر أهيــا لإلختصــار عــن هــذه العبــارة ،مــن كل العبــارات ،املثــال والتقديــر
يــا اهيــا النــاس الشــاهدة ابداهنــم ،ياأهيــا النــاس الغائبــة عقوهلــم ،املختلفــة أهوائهــم.

-4حذف اجلملة:

ـون مت ِ
َامدي ـ ًا ِف ِغـ َّـر ِة
ومــن كتــاب لــه عليــة الســام اىل معاويــةَ :
((و ُأ َحـ ِّـذ ُر َك َأ ْن َت ُكـ َ ُ
ــف ا ْلعالَنِي ِ
ــةِ ْ ُ ،
االْمنِي ِ
ــة َّ ِ
والس َير ِة))(،((8حــذف عليــه الســام اجلملــة يف خمتلــف
متَل َ َ َ
ْ َّ
العالنيــة ،واألصــل وأحــذزك أن تكــون خمتلــف العالنيــة .قــال االمــام عليــه الســام يف
احلرب((:املِ ُكــوا عنِّــي
بعــض أيــام ؤصفــن وقــد رآى احلســن عليــه الســام يتــرع اىل
ْ
َ
هــذا ا ْلغُــ َ
ا َم الَ َ ُيــدَّ ِن.((8())....اي احجرواعليــه كــا حيجــر املالــك عــى مملوكــه(.((8
ـي) متعلقــة بمحــذوف تقديــره اســتولوا عليــه وابعــدوه عنــي ويف قوله(املكــوا)
فـ(عـ ّ

بـ(عــي) ألهنــم ال يملكونــه دون أمــر املؤمنــن إال وقــد
معنــى البعــد ولكنــه اعقبــه
ّ

ـي هــذا الغــام)(.((8
أبعــدوه عنــه فلذلــك قــال (املكــوا عـ ّ
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ومــن كالم لــه عليــه الســام اىل اخلــوارجَ (( :ف َل َقــدْ ُكنَّــا مـ َـع رسـ ِ
ـول اهللِ»صــى
َ َ ُ
ان وا ْل َقراب ِ
ِ
ِ
اهلل عليــه وآلــه»َ ،وإِ َّن ا ْل َقت َ
ــات))(.((8
ور َب ْ َ
خــو ِ َ َ َ
ــن االْبــاء َواالْ ْبنَــاء ِواالْ َ
ْــل َل َيــدُ ُ
فحــذف عليــه الســام عبــارة -وأن القتــل ليــدور عــى -كل مــن (االبنــاء ،االخــوان،

القرابــات) وأصلهــا أن القتــل ليــدور عــى األبنــاء وأن القتــل ليــدور عــى االخــوان وأن
القتــل ليــدور عــى القرابــات فاحلــذف منعــا للتكــرار وطــول احلديــث وثقــل العبــارات.
ومــا يرتتــب عــى املتلقــي ليتواصــل مــع التحليــل النــي بفهــم وظيفــة احلــذف يف
التحليــل مــن عــدة جوانــب(.((9
-1تقدير املحذوف.
-2الصلة بني املحذوف والدليل عليه أو املذكور  ،أي البحث عن الدليل.
-3صلة احلذف بكل من املرجعية والتكرار ومن بعد بيان نوع املرجعية.
الواضــح أن احلــذف مرغــوب يف بعــض املواقــف وبعــض الظــروف ،واملوقــف

هــو الــذي حيــدد كــم مــن املواقــف الشــديدة التحديــد ،يعمــد النــاس اىل االقتصــاد

هبا،بوســاطة احلــذف ،أو االختــزال يف وقائــع البنيــة التعبرييــة الســطحية
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اخلامتة:

متخضــت الدراســة عــن تطبيــق معياريــن مــن معايــر علــم النــص الســبعة التــي

أوجدهــا العاملــان :دي بوجرانــد ودريســلر  ،مهــا معيــارا الســبك املعجمــي واحلــذف

عــى نــص عــريب عــال لإلمــام عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام ،يف كتــاب هنــج االبالغة.
َّ
ـص فهــم أوجــه الرتابــط النحــوي والــدّ اليل املتجــاوزة للجملــة
إن غايــة علــم النـ ّ

نصـ ًا حمــدد ًا .فــكان التطبيــق
الواحــدة إىل سلســلة قصــرة  ،أو طويلــة مــن اجلمــل تؤلــف ّ
النــي ســه ً
ال مرنـ ًا والنــص متامســك ًا ومنســج ًام .وهــذا شــأن النــص العــريب عامــة إذ إن

اللغــة العربيــة غــر قــارصة عــن احتــواء علــوم جديــدة ،أجنبيــة.

وإن أقــوال اإلمــام كانــت ط ّيعــة للتطبيــق إلحتوائهــا عــى عنــارص التامســك النــي.

وال ننــأى عــن الصــواب اذا قنــا :إن هنــج البالغــة يمثــل أصالــة اللغــة العربيــة  ،ومعجــم
مفرداهتــا ،ومنشــأ بالغتهــا وفصاحتهــا .وكانــت شــخصية اإلمــام واحــدة مــن حيــث

األســلوب واملضمــون واملثــل العليــا التــي وســمت خطبــه مــن الشــجاعة واألخــاق

الســامية ،ملتزمــا مبــادئ الديــن اإلســامي ومــا جــاء بــه النبــي األكــرم .رابطــا الديــن

ـب وا ُملثــى وقطــع املــاء عــن العــدو كــا فعــل العــدو،
بالسياســة ،فــكان ينهــى عــن السـ ّ

وأيضـ ًا ينهــى عــن رضب املــرأة واجلريــح والطفــل وكذلــك ينهــى عــن قطــع الشــجرة .
وآخــر دعوانــا أن احلمــد هلل رب العاملــن ،وصــى اهلل تعــاىل عــى ســيدنا حممــد وآلــه

الطيبــن اوسـ ّلم تســليام.
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ُ
صفات القضاة يف نهج البالغة
قراءة تأويليّة

األستاذ املتم ّرس
الدكتور حاكم حبيب الكريطي

أقــام اإلمــام عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام دولــة العــدل اإلهلــي مــدة خالفتــه ،

ألنــم يفقــدون مــا يتمنّونــه
عــى الرغــم مــن كثــرة احلــروب التــي فرضهــا منــاوؤه عليــه ّ ،
حتــا إذا عاشــوا كغريهــم يف تلــك الدولــة  .وملــا كان العـ ُ
األس املكــن الــذي
ـدل هــو ُّ

ـم
ألنــم هـ ُ
أقــام عليــه دولتــه  ،فقــد اهتــم عليــه الســام باختيــار القضــاة والــوالة ّ ،
الذيــن يطبقــون العــدل الــذي ُيريــده عليــه الســام.
ومــن هنــا تكـ ّـرر ذكـ ُـر هذيــن الصنفــن يف هنــج البالغــة  ،وعــى الرغــم مــن اختيــاره

عليــه الســام هلــؤالء بنفســه فإ ّنــه عليــه الســام كان يــويص مــن خيتــاره بوصايــا ،
يســتنبط منهــا الصفــات التــي ُيريدهــا فيمــن خيتــار  ،وهــو هبــذا يضــع بعضـ ًا مــن األُســس

ـض عليهــا بنــاء الدولــة مــن جهــة  ،ومــن جهــة اخــرى يقطــع عــى املرت ّبصــن
التــي ينهـ ُ
طريـ ِـق االعــراض عــى مــن خيتــاره للعمـ ِ
ـل قاضي ـ ًا أو واليــا .
لقــد وضــع اإلمــا ُم عليــه الســام أســس اختيــار هــؤالء وحــدّ صفاهتــم يف الكتــب

التــي كان يبعثهــا ملــن خيتــار ُه للقضــاء  ،أو ملــن يبعثــه والي ـ ًا ويـ ُ
ـكل إليــه اختيــار القضــاة

ـع أمــام املســلمني عامـ ًة مــا يريــدُ ُه يف القــايض مــن صفات  ،وهبــذا هييء
لعملــه  ،وبــذا يضـ ُ
هلــم األمــان بـ ّ
ـأن مــن يتـ ّ
ـول الفصـ ًـل بينهــم مأمــون يف عدالتــه عــى وفـ ِـق طاقـ ِـة اإلنســان،
ويدفــع أهــل اخلصومــات إىل االنتبــاه إىل مــا ينتظرهــم مــن العــدل عنــد القــايض  ،وبــذا

يتحقــق ابتــدا ًء اهلــدف الرتبــوي الــذي يســعى اإلمــام عليــه الســام إىل حتقيقــه والــذي
الصامــة التــي تنتظـ ُـر مــن يريــد ْ
أن ُيــايف احلـ ّـق يف نزاعــه
يتم ّثــل يف تنبيــه املســلمني إىل ّ

مــع اآلخريــن .

وقــد ذكــر اإلمــام عليــه الســام مــن الصفــات مــا ُي ّســدُ الــروح االســام ّي ِة احل ّقــة،

اجتمعــت يف
أقرهــا االســام  ،وتلــك الصفــات إذا
ْ
وقيــم العــرف االجتامعــي التــي ّ
ـخص ســيكون عــى قــدر كبـ ٍ
ٍ
ـر مــن اهليبـ ِـة التــي تــرك آثارهــا عــى املتنازعــن  ،إ ْذ يــرون
شـ
179
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ـل بينهــم  ،يمتلــك القــدرة التــي تُعينــه عــى اإلمسـ ِ
أن مــن يقفــون أمامــه للفصـ ِ
ّ
ـاك باحلـ ّـق

وتعريــة الباطـ ِ
ـل .

وقــد اعتمدنــا يف قــراءة الصفــات منهجـ ًا تأويل ّيـ ًا يقــوم عىل التقــاط األلفــاظ املركزية

يف النصــوص  ،والعــودة إىل املعجــم العــريب للوقــوف عــى دالالهتــا  ،وأخــذ املعــاين التــي

يقبلهــا الســياق  ،دون الوقــوف عــى املعنــى الظاهــر  ،وهبــذا تنفتــح دالالت النصــوص
عــى نحـ ٍـو يظهـ ُـر غــزارة املعــاين التــي حتتملهــا الصفــة الواحــدة  ،مــن دون أن تش ـكّل
جتســدُ مــا
هــذه القــراءة عبئـ ًا عــى النصــوص  ،أو حتميلهــا مــاال حتتمـ ُـل  .وهــذا القــراءة ّ
نعتقــدُ بــه مــن ّ
أن اإلمــام عليــه الســام ينتقــي مــن املفــردات مــا يــرى فيــه القــدرة عــى
جتســيد مــا يريــده مــن معــاين الصفــات التــي يريــد أن يتز ّيــن هبــا القــايض أو الــوايل ،
وهــذا شــأنه عليــه الســام يف اســتعامل اللغــة يف خطبــه وكتبــه ِ
وحك َِمـ ِـه الــواردة يف هنــج

البالغــة  ،ويف غــره مــن مصــادر املســلمني .

أسس اختيار القضاة :
ـس التــي ُيســتندُ إليهــا يف اختيــار القضــاة الذيــن
يضــع اإلمــام عليــه الســام األسـ َ
أن يتصــدّ وا للحك ـ ِم بــن العبــاد ،ويفصلــوا فيــا يقــع بينهــم مــن خصومـ ٍ
يــرا ُد هلــم ْ
ـات
ُ
ـل محايـ ِـة املجتم ـ ِع مــن التّش ـت ِ
مــن أجـ ِ
ّت والفرقـ ِـة والتناحـ ِـر والتجــايف  ،فيقــول يف عهــده
ر للحكـ ِم بــن النـ ِ
ملالــك األشــر حينــا ّ
ـاس أفضـ َـل رع ّيتـ َ
ـك
ـم اخ ـ ْ
ول ُه مــر  ... (( :ثـ َّ

َ
نفســك .((()) .
يف

ُيعطــي اإلمــا ُم عليــه الســام للــوايل ( احلاكــم ) حـ َّـق اختيـ ِ
ـار القــايض بنفســه  ،ومل

وهــو خليفــ ُة املســلمني  ،وإنّــا أرا َد ْ
يشــأ ْ
أن يبنــي
أن خيتــاره هــو عليــه الســام
ـدل تقــوم عــى مشـ ِ
ـاركة اآلخريــن مــن ذوي الشـ ِ
دولـ َة عـ ٍ
ـأن يف بنائهــا  ،ومنهــم الــوال ُة ،

فأعطاهــم هــذا األمـ َـر وجعل ـ ُه ح ّق ـ ًا هلــم .
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ِ
أن يكـ َ
األو َل لالختيــاِر ،وهــو ْ
الرعية
ـار أفضـ َـل
األس ّ
ـع عليــه الســام َّ
ويضـ ُ
ـون املختـ ُ
ٍ
يف نفـ ِ
ـخص دون آخــر  ،وإ ّنــا
ـس الــوايل  .وهــذه األفضليـ ُة ال عالقــة هلــا بمــودة الــوايل لشـ
ـدرة عــى اسـ ِ
ـرة والقـ ِ
هــي األفضلي ـ ُة التــي تقــوم عــى العل ـ ِم واخلـ ِ
ـتنباط األحــكا ِم مــن
ّ
ُ
ـرآن والس ـن ِّة  ،وهــذا مــا يتوســمه الــوايل يف أفـ ِ
القـ ِ
ـراد رعيتــه  ،واســتنادا إىل هــذا يكــون
ّ ُ
ُ
القــايض حاكـ ًا ومفتيـ ًا يف ٍ
آن معــا  ،ومــن هنــا فإنّنــا ال نــرى فرقـ ًا بــن األمريــن عــى وفـ ِـق
ُ
ِ
ِ
ـم
هــذه اإلشــارة العلويــة  ،كــا ذهــب إىل ذلــك أحــد العلــاء حينــا قــال(( :عــى أ ّنــه مل يعلـ ْ
ـب
كــون هــذا حك ـ ًا رشعي ـ ًا ،أو حك ـ ًا والئي ـ ًا نافـ َـذ املفعــول إىل اآلن ،إذا املوقـ ُ
ـف يناسـ ُ
أيضــا كونــه مــن تعاليمــه عليــه الســام  ،بــا هــو رئيــس احلكومــة ملالــك األشــر بــا هــو
منصــوب مــن قبلــه عــى مــر))(((.

ثــم يذكــر اإلمــام عليــه الســام الصفـ ِ
ـات التــي يريدُ هــا فيمــن يتـ ّ
ـول القضــاء مــن
ُ
ُ
ّ

املســلمني وهــي عــى النحــو اآليت:

القدرة على تصريف ُ
األمور:

أن يكـ َ
ـب اإلمــا ُم عليــه الســام ْ
ـور،
ُيوجـ ُ
ـون القــايض  (( :ممّــن ال تضيـ ُـق بــه األُمـ ُ

وال ُتحكــ ُه اخلصــو ُم ))(((.

ـدرة القــايض عــى ترصيـ ِ
فالصفـ ُة األوىل تتمثـ ُـل يف قـ ِ
ـف األُمـ ِ
ـور التــي تُعــرض عليــه،
التدبــر مــا يقــوى ِ
ِ
ِ
ِ
بــه
وحســن
احلنكــة
كانــت ملتبســ ًة ببعضهــا  ،إ ْذ يمتلــك مــن
ولــو
ْ

عــى ختليــص امللتبــس  .والالفــت للنظـ ِـر هنــا ّ
ـور
أن اإلمــا َم عليــه الســام جعــل األمـ َ
نفســها تضيـ ُـق بالقــايض ِ
ـازي أســبغ عــى التعبـ ِ
نفســه ُبأسـ ٍ
ـر ُبعــد ًا مجال ّيــا  ،لنــا ْ
أن
ـلوب جمـ ٍّ
َ
رأت القــايض غــر قـ ٍ
ـادر عــى حـ ِّـل مــا ُيشـ ُ
نتصـ ّـور ُه يف َّ
ـكل منهــا ،
أن األمــور تضيـ ُـق إذا ْ
َ َ
ـع
وهــي متتلــك القــدر َة عــى االتّســا ِع  ،فمــن معــاين الضيــق(( :مــا يكــون يف الــذي يتّسـ ُ
ـتعامل البالغــي إلسـ ِ
ـناد الضيـ ِـق إىل األمـ ِ
ويضيــق))((( .وهــذا االسـ ُ
ـور  ،يعنــي فيــا يعنيــه،
ُّ
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ـدرة املعرفيـ ِـة مــا يمكّن ـه مــن إجيـ ِ
ـك مــن القـ ِ
ـرج لـ ِّ
ـايض ْ
ّ
أن يمتلـ َ
ـاد خمـ ٍ
ـكل مــا
ُ
ّ
أن عــى القـ َ
ـرض لــه مــن ِ
دون ْ
أن يضيـ َـق صــدر ُه بــا ُيواجه ـ ُه .
يعـ ُ

ال ُتحكه اخلصوم :

ـل الوقـ ِ
أ ّمــا الصف ـ ُة الثاني ـ ُة فهــي ( :ال ُت ِحك ـ ُه اخلصــوم )  ،ومــن أجـ ِ
ـوف عــى مــا
يريــدُ ه اإلمــام هبــذه الصفـ ِـة  ،نعــود إىل داللـ ِـة اجلذر(حمــك) يف املعجــم  .جــاء يف لسـ ِ
ـان
ُ
ّ
ُ
ُ
العـ ِ
ـرب املعــاين اآلتيـ ِـة(((:
شارة وا ُملنازعة يف الكالم .
1ـ حمك  :ا َمل ْح ُك ا ُمل َّ

ساومة وال َغضب ونحو ذلك.
جاجة عند ا ُمل َ
2ـ ا َمل ْح ُك  :التامدي يف ال َّل َ
3ـ اجلواد ا َمل ِح ُك  :الذي َي ِل ُّج يف عَدْ ِوه وسريه .

َالجا قال الفرزذق :
4ـ َتاحك ال َب ِّيعان واخلَ ْصامن  :ت َّ

ِ ِ
وتاحك اخلص ِ
امن
َ ْ
يا اب َن ا َملرا َغة واهلجا ُء إذا ال َت َق ْت أعنا ُقه َ َ

ِ
وم ِ
ِ
ِ
ومْـ ُ
5ـ رجــل َ ِمـ ٌ
ـي
احــك َ
ـك ُ
ـكان  :إذا كان َ ُ
ـر اخلُلــق  ،ويف حديــث عـ ٍّ
لوجـ ًا َعـ َ
ِ
ـور وال ُت ْ ِح ُكـ ُه اخلُصــو ُم ،
عليــه الســام ال تَضيــق بــه األُمـ ُ

ـك ورجـ ٌـل مس ـ َت ْل ِح ٌك ومت ِ
6ـ رجـ ٌـل ُم ِ
ـك يف الغضـ ِ
ـب  ،وقــد َأ ْمَـ َ
َالحـ ٌ
تحـ ٌ
ـك و َأ ْل َكــدَ
ْ
ُ
ُ ْ
يكــون ذلــك يف الغضـ ِ
ـب ويف ال ُب ْخـ ِ
ـل.

أن ا ّللجاجــ َة واملنازعــ َة و ُعــر اخلُ ُل ِ
ُظهــر لنــا َّ
َّ
ــق
إن نظــر ًة أوىل عــى هــذه املعــاين ت ُ
َ

ـع املعــاين اجلزئ ّيـ َة الــواردة حتــت اجلــذر (حمــك)  ،و ّملــا كان عمـ ُـل
هــي اإلطــار الــذي جيمـ ُ
ـج املتخاصمــن وهــم يقفــون أمامــه ُّ ،
القــايض يقتــي االســتامع حلجـ ِ
وكل واحـ ٍـد منهــم
ـرة احلـ َّـق إىل جانبـ ِـه  ،فقــد يقــود هــذا إىل التـر ِم والضيـ ِـق وتف ّلـ ِ
يســعى إىل جرجـ ِ
ـت الصـ ِ
ـر
ّ
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مــن القــايض  ،وهنــا يفقــد القــايض صف ـ ًة رئيس ـ ًة مــن الصفـ ِ
ـات التــي يوج ُبهــا اإلمــا ُم
عليــه الســام فيــه .

ِ
ِ
الســتعامل اإلمــا ِم عليــه
التصــور اآليت
املشــار إليهــا فتُعطينــا
أ ّمــا املعــاين اجلزئيــة
ّ
الســام لـــ ( ُت ِح ُك ـ ُه اخلُ ُصــوم) :
ـع فيــه املتخاصــان أمــام القــايض مــن ا ّللجاجـ ِـة التــي
األو ُل مــا يقـ ُ
ُيعطينــا املعنــى ّ
ِ
ِ
ِ
املســاومة
اخلصومــة  ،التــي جترفهــا إىل
تأثــر
الغضــب( املعنــى  ، )2حتــت
تقــو ُد إىل
َ
ِ
ِ
ِ
ـار صفـ ِـة اجلــواد هنــا
وا ّللجاجــة  ،كــا يلـ ُ
ـج اجلــوا ُد يف عــدوه وســره (املعنــى  ، )3واختيـ ُ
تتامهــى مــع حالـ ِـة املتخاصمــن أمــام القــايض  ،فكأنــا يف سـ ٍ
ـل السـ ِ
ـباق مــن أجـ ِ
ـبق يف
ّ
َ
ِ
احلصـ ِ
ـول عــى ميـ ِ
ـل القــايض ألحدمهــا .
الرابــع ( متاحــك الب ّيعــان واخلصــان) ،فيومــئ هــذا املعنــى إىل َّ
أن
أ ّمــا املعنــى
ُ
املتخاصمـ ِ
كأنــا بائعــان يقفــان أمــام القــايض ُّ ،
وكل واحـ ٍـد منهــا يســعى إىل الغلبـ ِـة
ـن ّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
حتقيــق
أجــل
لجاجــة مــن
بضاعتــه إىل القــايض  ،فيســتعمل مــا بوســعه مــن ا ّل
يف بيــ ِع
ذلــك .وال خيفــى مــا يف هــذه العبــارة مــن جتسـ ٍ
ـيد لتصويــر ســلوك الباعـ ِـة وهــو يتم ّثـ ُـل يف
مــا يــأيت بــه املتخاصـ ِ
ـان أمــام القــايض .

ُ
ُ
نقــول ّ :
تكــون
إن هــذه الصفــ َة قــد ال
اخلامــس ( ُعــر اخللــق)  ،وفيــه
واملعنــى
ُ

ـر ُب إىل مــن ال
ـر أمــام القــايض مــن
َ
املتخاصمــن  ،ولكنّهــا قــد تتـ ّ
مالزم ـ ًة ملــن حيـ ُ
ُ
تكــون مالزمــ ًة لــه  ،حتــت تأثــر النــزاع املحتــدم مــع خصمــه  ،فتكــون صفــ ًة لــه يف
ِ
ِ
جملــس القــايض .
موطــن النــزا ِع هــذا يف
املتخاصمـ ِ
ويبقــى املعنــى الســادس (ال ُبخــل)  ،وهنــا نقـ ُ
ـول َّ :
ـن ُيــدرك أ ّنــه
إن أحــدَ
َ
ا يف إعطـ ِ
عــى غـ ِ
ـر احلـ ِّـق  ،وهــو ُيواج ـ ُه خصم ـ ُه أمــام القــايض  ،فيكــون بخي ـ ً
ـاء احلـ ِّـق
ِ
ـج و ُينــازع ويرفــع صو َت ـ ُه  ،مــن أجــل التعم ّيـ ِـة عــى القــايض .
لصاحبِــه  ،فيلـ ّ
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لقــد رســم اإلمــا ُم عليــه الســام هبتــن الكلمتــن هــذه الصــور َة ملــا يمكــ ُن ْ
أن

يتجمـ َـل القضــاة هبــذه
يقــع يف جملــس القضــاء ،واســتناد ًا إىل هــذا ،أراد عليــه الســام أن
ّ
الصفـ ِـة ،وهــي عــدم االسـ ِ
ـتكانة لتأثـ ِ
ـر (املامحكــة) التــي يســتجل ُبها املتخاصــان ،ومهــا
حيــوالن التأثـ ِ
ـر عــى القــايض وهــو يتصــدّ ى للحكــم بينهــا.

ال يتمادى يف ّ
الزلة :

أمــا الصف ـ ُة الثالث ـ ُة التــي يريدهــا اإلمــا ُم عليــه الســام للقــايض فتــأيت يف قولـ ِـه :
((وال يتــادى يف الز ّلـ ِـة ))((( .فــا املــراد هبــا ؟ .

ِ
ـب عليــه ْ
ّ
أن يرجــع بعــد ظهــور
ـع مــن اإلنســان  ،فــإذا وقــع فيــه وجـ َ
إن اخلطــأ ممــا يقـ ُ
ـع فيــه القــايض مــن اضطـ ٍ
ـراب يف احلكـ ِم
احلـ ِّـق أمامــه  ،واإلمــا ُم عليــه الســام عــدّ مــا يقـ ُ
ِ
ز ّل ـ ًة  ،والز ّل ـ ُة تكــون يف القـ ِ
ـرأي والديـ ِ
ـن((( ،وزلـ ُـل القــايض يكـ ُ
ـون يف
ـول واخلطيئــة والـ ِّ
ـع يف واحـ ٍـد منهــا  ،يكــون قــد ّ
هــذه األوجـ ِـه األربعـ ِـة التــي تقـ ُ
زل
ـول هبــا اللغــة  ،فحينــا يقـ ُ
ـكل عــى املتخاصمـ ِ
حكمـ ُه بلغـ ٍـة تُشـ ُ
عــن الطريـ ِـق القويـ ِم  .فــإذا ّ
ـن
زل يف القــول  ،وقــال
َ
ـتمرُ ،يقـ ُ
ـم عليــه ْ
ُ ،عــدَّ هــذا زلـ ً
ـال  (( :متــادى
أن ال يتــادى فيــه ْ ،
أي ال يسـ ّ
ا منــه  ،يتح ّتـ ُ
ِ
فـ ٌ
أي غايتـ ِـه ))((( .
ـج فيــه  ،وأطــال مــدى غ ّيــه ْ ،
ـان يف غ ّيــه إذا لـ ّ
اجلور والتعسـ ِ
ِ
احلكم بغـ ِ
وقــد تُعــدُّ ز ّلـ ُة القــايض خطيئـ ًة ّ ،
ـف
رضب من
ـر احلـ ِّـق
ألن
ٌ
ّ
َ
والظلــ ِم ْ ،
احلــق  ،وليــس يف هــذا مــا
جيــب
وإن مل يكــن مقصــود ًا  ،وهنــا
الرجــوع إىل ِّ
ُ
ُ
ِ
رضوب الفضيلـ ِـة ،يقـ ُ
فثمـ َة حديـ ُ
ـول
ـوي عــدّ التوبـ َة عــن اخلطــأ رضبـ ًا مــن
ـث نبـ ٌّ
يشــنّ ،

صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم ُّ (( :
التوابــون))(((.
ـر اخلطائــن ّ
كل بنــي آدم خ ّطــاء  ،وخـ ُ
ِ
ِ
ــق الفضيلــ ُة املذكــور ُة يف
املعصيــة إىل
الرجــوع مــن
والتوبــ ُة هــي
الطاعــة  ،وهنــا تتح ّق ُ
ُ
احلديـ ِ
ـث .
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ـارت ز ّلـ ُة القــايض يف احلكـ ِم ز ّلـ ًة يف الديـ ِ
ـن ،
واســتناد ًا إىل مــا تقــدّ َم ـــــ أيضــا ـــــ صـ ْ
ـارت رسعـ ُة العــودة إىل جـ ِ
ـادة احلـ ِّـق واجبـ ًة  ،حتــى ال يكــون متامديـ ًا فيــا وقــع
وهنــا صـ ْ
فيــه مــن زلــل يف هــذه القض ّيـ َة أو تلــك عــى مــا أوىص بــه اإلمــا ُم عليــه الســام .

بقــي مــن معــاين (الز ّلــة) معنــى آخـ ُـر أرجأنــا احلديــث عنــه ليكتمـ َـل مــا أردنــا ُه مــن
ِ
الســابقة  ،واملعنــى هــو قوهلــم ّ :
أي ال تث ُبــت قد ُمــ ُه  ،فيكــون
املعــاين
زل  :إذا َزلِ َ
ــق ْ ،
تثبــت عليــه األقــدام إال بعــد التثب ِ
والتــأن ،وهــذا املعنــى
ــت
القضــا ُء ( ُزحلوقــ ًة) ال
ْ
ّ
ّ
ُ
يتناغــم مــع مــا أشــار إليــه اإلمــا ُم عليــه الســام  .واســتنادا إىل هــذا املعنــى صــار لزام ـ ًا
عــى القــايض ْ
ـت يف أحكامــه حتــى ال تـ ّـزل قدم ـ ُه فينحــدر إىل مهــاوي اخلطيئـ ِـة
أن يتث ّبـ َ
التــي مــر ذكرهــا يف املعــاين السـ ِ
ـابقة .
ّ ُ

ال ُيجم من الرجوع إىل ّ
احلق:

ِ
ـر
ّ
والصف ـ ُة الرابع ـ ُة مــن صفــات القــايض تــر ُد يف قولــه عليــه الســام (( :وال َيـ َ ُ
ِ
ِ
النص
مــن الفــيء إىل احلـ ِّـق إذا عرفــه))( ، ((1والوقـ ُ
ـوف عــى معــاين املفــردات املركز ّيــة يف ّ
تلمـ ِ
ـس بعضـ ًا ممّــا يبســط ُه اإلمــا ُم عليــه الســام  ،واللفظـ ُة املركز ّيـ ُة األوىل هنــا
ُيعيننــا عــى ّ

ـر)  ،ومــن معانيهــا يف املعجــم العــريب مــا يــأيت(: ((1
هــي ( ُيـ َ ُ
ِ
ِ
الصدر .
ص  :ض ّي ُق
ص
صدر ُه  :ضاق  ،وا َ
ُ
حل َ ُ
1ـــ َح َ
2ـــ حصه ِ
َ
وأحاط به .
حيص ُه  :ض ّي َق عليه
َ َ َ ُ
ُ

ُ
ُ
البخيل الض ّي ُق .
املمسك
واحلصور :
احلصري
3ـــ
ُ
ُ
املحجم عن اليشء .
اهليوب
احلصور :
4ـــ
ُ
ُ
ُ

ـم عــن الرجــو ِع إىل
ـدر ٌه  ،وال ُيجـ ُ
فالقــايض عــى وفـ ِـق هــذه املعــاين ال يضيـ ُـق صـ ُ
احلـ ِّـق إذا تبــن لــه أ ّنــه جافــاه يف حكمـ ِـه  ،وال يتهيــب مــن ذلــك  ،وإ ّنــا يتقبـ ُـل أمــر العـ ِ
ـودة
ّ
ّ ُ
ُ
َ
ّ
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ـب  ،واستبشـ ٍ
إليــه بصـ ٍ
ـدر رحـ ٍ
ـار ورضــا  .وهنــا يكــون كريــا ّ
ألن العــود َة إىل احلـ ِّـق ممــا
جامــع ّ
ُ
اســم
والكريــم
اإلنســان ،
ُيمــدُ بــه
حيــر معنــى
لــكل مــا ُيمــدُ ( ، ((1وهنــا ُ
ٌ
ٌ
ُ

ـر عــن الرجــو ِع إىل احلـ ِّـق  ،إىل مــا يأمـ ُـر
(املمســك البخيــل الض ّيــق) رقــم ( ، )3ملــن حيـ َ ُ
بــه اهلل تعــاىل .

أمــا اللفظـ ُة املركزيـ ُة الثانيـ ُة يف النــص فهــي ( الفــيء)  ،ومــن معانيهــا التــي ِ
ـف
تأتلـ ُ
ّ
ّ
ّ
مــع السـ ِ
ـياق مــا يــأيت :
ّ
ِ
األمر  :رجع إليه .
1ـــ فاء إىل

2ـــ الفيء  :ما كان شمس ًا فنسخه ُّ
الظل .
3ـــ الفيء  :الغنيمة .

ِ
ِ
ِ
الســابقة إىل
قــول اإلمــا ِم عليــه الســام عــى وفــق املعــاين
النظــر يف
نخلــص مــن
ُ
القـ ِ
ـايض إذا تبـ ّـن لــه احلـ ُّـق وعــاد إليــه بعــد خروجــه عــن طريقــه  ،يكـ ُ
ـول ّ :
ـون
إن القـ َ
ِ
ِّ
الظــل  ،ويكــون ـــــ
الشــمس  ،ورجــع ليســريح يف الفــيء أو
الوقــوف يف
كمــن تــرك
َ
أيضــا ـــــ كمــن حصـ َـل عــى غنيمـ ٍـة بعودتـ ِـه إىل احلـ ِّـق  .واســتناد ًا إىل مــا تقــدّ م يظهـ ُـر لنــا
ـتعامل الفريــدُ ملفـ ِ
االسـ ُ
ـردات اللغـ ِـة ،وكيــف اســتثمرها اإلمــا ُم عليــه الســام  ،بــا جيعلهــا
أخـ ٍ
وســيل ًة مــن وســائله عليــه الســام يف تربيــة املجتم ـ ِع عــى نحـ ٍـو مجــا ٍّيل ّ
ـاذ.

ال ُتشرف نفسه على طمع :

ِ
الصفــ ُة اخلامســ ُة التــي ينبغــي ْ
ّ
قــول
تتجــى يف
أن يتز ّيــن هبــا القــايض  ،فهــي
أمــا ّ

نفس ـ ُه عــى طم ـ ٍع ))( .((1واإلمــا ُم عليــه الســام
اإلمــام عليــه الســام  (( :وال ُتـ
ُ
ـرف ُ

ظهــر مــن خالهلــا منزلــ َة
انتقــى لفظــ َة ( تــرف) وهــي تعنــي
َ
االطــاع مــن فــوق  ،ل ُي َ
ا عــا تتضمنــه مــن داللـ ِـة الـ ّـر ِ
ِ
ف
ّ
القــايض العاليـ َة ا ُملرشفـ َة عــى املنــازل األخــرى  ،فضـ ً ّ
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ِ
ِ
ـموها  ،ويقابـ ُـل هــذه املنزل ـ َة منزلــة (الطمــع)
واملجــد التــي يســتلزمها علـ ُّـو املنزلــة وسـ ّ
ـح أن يقــرب منهــا اإلنسـ ُ
ـلم  ،فــا با ُلــك بالقــايض
 ،التــي تُعــدُّ منقص ـ ًة ال يصـ ُّ
ـان املسـ ُ
املســل ِم املك ّلـ ِ
ـف بالتفريــق بــن احلـ ِّـق والباطـ ِ
ـل؟ .
ـع عليــه مــن فــوق ُ ،يظهـ ُـر لنــا بمفارقـ ٍـة مجيلـ ٍـة
وعــو ٌد إىل معنــى (تــرف)  ،وهــو ت ّطلـ ُ
ـون الشاســع بــن ارتفــا ِع مرتبـ ِـة القــايض ،وانحطـ ِ
البـ ُ
ـاط مرتبـ ِـة ( الطمــع)  ،وقــد ورد عــن
ُ
اإلمــام عــي بــن احلسـ ِ
ِ
ـن عليــه الســام ّ
رضوب اخلــر يف
رضب مــن
ـع (الطمــع)
ٌ
أن قطـ َ

ـر ك ّلــه قــد اجتمــع يف قطـ ِع الطمـ ِع عـ ّـا يف أيــدي النـ ِ
ـاس))( ،((1وورد
قولــه(( :رأيـ ُ
ـت اخلـ َ
ِ
رضوب الـ ِّ
عــن اإلمــام الباقـ ِـر عليــه الســام ّ
ـذل يف قولــه (( :
رضب مــن
أن ( الطمــع)
ٌ

ـع يقــو ُده  ،وبئــس العبــدُ عبــدٌ لــه رغبـ ٌة تُذ ّلـ ُه))(.((1
بئــس العبــدُ عبــدٌ لــه طمـ ٌ

ـف يف قولـ ِـه السـ ِ
ـابق عــن نــوع الطم ـ ِع الــذي يمك ـ ُن
واإلمــا ُم عليــه الســام مل يكشـ ْ
ْ
ـس القــايض  ،ليجعــل قو َلــه حميطــا بأنــوا ِع الطم ـ ِع ك ّلهــا  ،الكرامـ ِـة
أن ُتـ
َ
ـرف عليــه نفـ ُ
ـال واحلظـ ِ
واجلـ ِ
ـاه واملـ ِ
ـرض مــن أعـ ِ
أي عـ ٍ
وكل مــا يشـ ُ
ـوة ّ ،
ـراض الدنيــا(.((1
نفسـ ُه عــن ّ
ـغل َ

ـرف) أيض ـ ًا  ،وهــو ّ
وثمــة أمـ ٌّـر َ
أن هــذه الصف ـ َة قــد تقــو ُد
آخـ ُـر ُي ّســدُ ُه الفعـ ُـل ( تـ
ُ
ّ
إىل انحـ ِ
ـبيل احلـ ِّـق لوقوعــه حتــت تأثــر هواجـ ِ
ـراف القــايض عــن سـ ِ
ـس نفسـ ِـه التــي ُتسـ ُ
ـك
ـع بــه  .واإلمــا ُم
ـع بعــدُ فيــا يطمـ ُ
هبــا رؤي ُت ـ ُه للطم ـ ِع ولــو مــن علـ ٍّـو شــاهق  .وهــو مل يقـ ْ
ِ
الصفـ ِـة
عليــه الســام ُيــويص ُ
الصفــة  .فصــار ذكـ ُـر ّ
ويـ ّـذ ُر مــن خــال الرتكيــز عــى هــذه ّ
وســيل ًة مــن وســئل تقويــم سـ ِ
ـلوك القضــاة .
ِ
اإلشــارة إليــه وهــو ّ
أن ابــن أيب احلديــد أضــاف معنــى آخــر
أمــر نرغــب يف
بقــي ٌ

لــإرشاف وهــو  :اإلشـ ُ
ـوف( ، ((1وعــى الرغــم مــن أنّنــا مل نعثــر عــى هذيــن
ـفاق واخلـ ُ
الســياق قــد ال يتناغــم معهــا ّ ،
املعنيــن فيــا رجعنــا إليــه مــن املعاجــم  ،فـ ّ
ألن مرتب ـ َة
ـإن ّ

القــايض مرتبـ ٌة تتط ّلــع إليهــا الرقــاب  ،وليــس فيهــا مــا يدعــو إىل اإلشــفاق أو اخلــوف ،
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ِ
ِ
ـوب فيــه  ،ولك ـ ّن
ّإل إذا كان ذلــك مــن خشــية جمانبــة احلـ ِّـق  ،وهــذا أمـ ٌـر حممــو ٌد ومرغـ ٌ

ابــن أيب احلديــد مل ُيــرد هــذا املعنــى  ،وإ ّنــا أراد املعنــى الســلبي لإلشــفاق واخلــوف .

ّ
التأني يف احلكم :

يقــول اإلمــام عليــه الســام عــن هــذه الص ِ
ُ
فــة  (( :وال يكتفــي بأدنــى فهــ ٍم دون
ّ
ُ
ِ
أقصــاه وأوقفهــم يف ّ
ــبهات ،وآخذهــم باحلجــج .((1()).
الش
ـم
تُعــدّ هــذه ّ
الصف ـ ُة مــن الركائــز الرئيســة التــي يســتندُ إليهــا القــايض قبــل أن حيكـ َ
بــن اخلصمــن  ،حتــى ال يقــع يف دائـ ِ
ـط بمــن ال حيكــم بــا أنـ َ
ـرة الكفـ ِـر التــي ُتيـ ُ
ـزل اهلل
ون املائــدة ،44ومــن هنــا َّ
ي ُكــم بِـ َـا َأنـز ََل اللُّ َف ُأ ْو َلـــئِ َ
فإن
ـم ا ْلكَافِـ ُـر َ
تعــاىل َ :
و َمــن َّل ْ َ ْ
ك ُهـ ُ
ـج اخلصــو ِم غــر ٍ
األو َّيل الــذي يتشـك ُّل يف ذهـ ِ
ـن القــايض مــن ســاعه ُحجـ ِ
كاف ،
ـم ّ
الفهـ َ
ـل الوصـ ِ
أن يبــذل جهــده مــن أجـ ِ
ـول إىل أقــى فهـ ٍم  .وهــذا هــو شـ ُ
وإ ّنــا عليــه ْ
ـأن العلــاء
ـت وتقليــب املسـ ِ
ـألة عــى مــا الوجــوه املحتملـ ِـة هلــا .يقــول
الذيــن يتحـ ّـرون الد ّقـ َة والتثبـ َ
َ
الشــيخ حممــد جــواد ُمغنيــة عــن األنــاة التــي ُيــويص هبــا اإلمــام عليــه الســام (( :ال يعلن
احلكــم النهائــي إال بعــد التحــري و الوقــوف عــى جهــات الدّ عــوى بأكملهــا  ،و البحــث

عــا يتصــل باحلادثــة حكــا و موضوعــا  .و هــذه هــي طريقــة العلــاء  ،فإهنــم ال يتنبئــون
بــي ء إال بعــد االســتقراء التــام  ،و املالحظــات الدقيقــة والوثــوق بــا يقولــون))(. ((1

الشـ ِ
أن عــى القــايض ْ
ـبهة )( ، ((2فيعنــي ّ
أ ّمــا قولــه عليــه الســام ( وأوقفهــم عنــد ُّ
أن
يكــون أكثـ َـر الرعيـ ِـة تأنّيــا ووقوفـ ًا وتث ّبتــا عنــد املشــكالت مــن األمــور  ،حتــى يصـ َـل إىل
ـوف أنـ ٍ
ـل يبنــي حكمـه عليــه  ،وهــذا هــو املــراد بالوقـ ِ
دليـ ٍ
ـوف
ـاة وليــس وقـ َ
ـوف  ،فهــو وقـ َ
َ ُ

تــرك احلكــم فيــا ُيشـ ُ
ـكل مــن الشــبهات  .وقــد أبــدى اإلمــام عليــه الســام عجبــه مــن
ِ ِ ِ
ِ
ــر ِق
الفــرق املتخاصمــة بقولــه َ (( :ف َيــا َع َجبــ ًا! َو َمــا ِ َل الَ َأ ْع َج ُ
ــب مــ ْن َخ َطــإِ هــذه ا ْلف َ
ون بِعم ِ ِ
اختِــا ِ
َف ُح َج ِج َهــا ِف ِدينِ َهــا ! الَ َي ْقت َُّص َ
ــى ْ
َع َ
ص،
ــيَ ،والَ َي ْقتَــدُ َ َ َ
ــون َأ َث َــر نَبِ ٍّ
ــل َو ٍّ
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ِ
ِ
ــون َعــ ْن َع ْي ٍ
ــر َ
ــبَ ،ي ْع َم ُل َ
ُــون بِ َغ ْيــب َ ،والَ َي ِع ُّف َ
َوالَ ُي ْؤ ِمن َ
ــون ِف ُّ
ون ِف
الشــ ُب َهاتَ ،و َيس ُ
الشــهو ِ
ات))( .((2فالعمـ ُـل يف ّ
الشــبهات عــى وفـ ِـق قــول اإلمــا ِم عليــه الســام هــو مــن
َّ َ َ
األخطــاء التــي يرتكبهــا مــن يعمـ ُـل ذلــك  ،ومــن هنــا صــار لزامـ ًا عــى القــايض أن ُيطيـ َـل
ـوف عنــد الشـ ِ
ـبهات قبــل ْ
ـرض لــه منهــا .
الوقـ َ
أن حيكــم فيــا يعـ ُ
ـج)  ،وهــذا يعنــي ّ
الصفـ ِـة قو ُلـ ُه عليــه الســام (وآخذهــم باحلُجـ ِ
أن
ويبقــى مــن هــذه ّ
املتخاصمـ ِ
أن يكــون أك َثــر النّـ ِ
ـب ْ
ـاس أخــذ ًا باحلجـ ِ
ـم عــى
ـج مــن
القــايض جيـ ُ
ـن  ،أل ّنــه حيكـ ُ
َ
ـن  ،مــن دون ْ
ـع عنــده مــن أد ّلـ ٍـة وحجـ ٍ
يتعجـ َـل يف ذلــك ــــ كــا
وفـ ِـق مــا
ـج وبراهـ َ
أن ّ
يتجمـ ُ
ّ
ا عــن ّ
الصفـ ُة الســابق ُة ــــ  .هــذا فضـ ً
أن الفقهــاء ((لدهيــم قواعــد و أصــوال رشعية
ق ّيدتــه ّ
مقــررة  ،و هــي كثــرة بكثــرة املــوارد  ،منهــا قاعــدة درء احلــدود بالشــبهات))(.((2

عدم الت ّربم مبراجعة اخلصم :

ربمــ ًا
وهــذه ّ
الصفــ ُة وردت يف قــول اإلمــام عليــه الســام اآليت (( :وأق ّلهــم ت ّ
ِ
بمراجعــة اخلصــ ِم))(.((2
إن وص ّيــة اإلمــام عليــه الســام هــذه تســتدعي ْ
ّ
القــايض صبــور ًا عــى
أن يكــون
ُ

ـون ليأخـ َـذ ممــا يســمع ُه وسـ َ
االســتامع حلجــج اخلصــوم ومراجعتهــم فيــا يقولـ َ
ـائل الوقوف
(((2
والضجــر
عــى حقيقـ ِـة األمـ ِـر الــذي بــن يديــه  ،وال يــرم  ،والــر ُم  :الســأ ُم وامللـ ُـل
ُ

ـث يف النفـ ِ
أن كثــر َة االســتامع إىل مــا يقول ـ ُه اخلصــو ُم تبعـ ُ
ـك ّ
 .ومــا م ـ ْن شـ ٍّ
ـس ُشــمأزيز ًة
ِ
يترس ُب
ـع القــايض هلــذه املؤ ّثــرات فيــرم بــا يسـ ُ
وقرفـ ًا وضيقـ ًا  ،وقــد خيضـ ُ
ـمع  ،وهنا قــد ّ
ِ
ِ
القضيــة أو تلــك  .فيخــرج عــن
انتقــاء احلكــ ِم املناســب هلــذه
الوهــ ُن إىل قدرتــه عــى
ـع عق ُلــه أســرا هلــواه  .فــا ُينصــف املظلــو ُم
طريـ ِـق احلـ ِّـق الــذي ُيريــد ُه اهلل تعــاىل  ،ويقـ ُ
ـار يف قـ ِ
مــن الظــاملِ ،وهنــا يكــون واحــد ًا مــن القاضيــن اللذيــن يكونــا يف النـ ِ
ـول اإلمــا ِم
ِ
متعمــدا
عليــه الســام(( :القضــا ُة ثالث ـ ٌة واحــدٌ يف اجلنّــة و اثنــان يف النــار  :رجــل جــار ّ
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فذلــك يف النــار  ،و رجــل أخطــأ يف القضـ ِ
ـاء فذلــك يف النّـ ِ
ـار ،و رجــل عمــل باحلـ ّـق فذلــك
يف اجلنّــة))(. ((2

الصرب على ّ
تكشف األمور:
قــال اإلمــام عليــه الســام عــن هــذه الصفــة  (( :وأصربهــم عىل ّ
تكشــف األمــور)).

خص
ر حممــو ٌد لذاتــه كــا هــو معلــو ٌم عنــد املســلمني  ،ولكـ ّن اإلمــام عليه الســام ّ
والصـ ُ
الصفـ ِـة  ،فـ ّ
ر بوجهـ ِـه العــا ِم ممّــا يتحـ ّـى بــه القــايض
مــن ُيك ّلــف بالقضــاء هبــذه ّ
ـكأن الصـ َ
ِ
لصــره ّ ،
ُ
ُعــرض
ألن
الصفــ ُة ص ّفــ ًة إضاف ّيــ ًة
يف األصــل ،
األمــور التــي ت ُ
فتكــون هــذه ّ
َ
يتكشــف وجههــا احلقيقــي مجلـ ًة واحــد ًة يف الغالــب  ،وإ ّنــا قــد ّ
أمامــه ال ّ
ـف رويــد ًا
يتكشـ ُ
ٍ
ٍ
ـم تقليــب ذلــك ك ّلــه عــى الوجــوه ك ّلهــا  ،وهــذا
رويــد ًا  ،بعــد أخــذ ور ٍّد ومماحــكات  ،ثـ ّ
ومتهـ ً
ا بغيــة ختليــص احلـ ِّـق مــن الباطــل  ،ومــن هنــا تظهـ ُـر
يســتدعي صــر ًا وأنــا ًة ورو ّيـ ًة ّ
ـر املأمـ ِ
لنــا أمهيـ ُة الصـ ِ
ـور بــه ليكــون صفـ ًة مالزمـ ًة ملــن يكـ ُ
ـون قاضيــا.
ِ ِ ِ
ـل إىل نفـ ِ
ـرب امللـ ِ
ـس
ويف هــذا املضمــون نفســه حـ ّـذر اإلمــا ُم عليــه الســام مــن تـ ِّ
القــايضّ ،
ألن يف هــذا ُمافــا ٌة للصــر ،يقــول عليــه الســام يف وص ّيـ ٍـة لــه إىل قاضيــه عــى
ـواز(( :وإيــاك واملاللــة فإنــا مــن السـ ِ
األهـ ِ
ـخف والنذالـ ِـة))( .((2فقل ـ ُة الصـ ِـر تــأيت مــن
ُّ
ّ

ـل بــن النـ ِ
ـب مقــام الفصـ ِ
ر ّقـ ِـة العقـ ِ
ـاس .
ـل أو ضعفــه  ،وهــذا ال ُيناسـ ُ

الصرامة عند ّاتضاح احلكم :

أشار اإلمام إىل هذه الص ِ
فة بقوله(( :وأرصمهم عند اتّضاح احلكم))(. ((2
ّ
ُ

كل مــا يتع ّلــق بالقضيـ ِـة املبسـ ِ
أن يتبـ ّـن للقــايض ّ
الصفـ ُة بعــد ْ
ـوطة أمامــه ،
تــأيت هــذه ّ

أن يعــز ُم عــى احلك ـ ِم فيهــا  ،وال بــأس ْ
أي بعــد ْ
أن نقــف عــى املعــاين التــي يقدّ مهــا لنــا
الصفـ ِـة  .جــاء
اجلــذر (رصم) لنقــف عــى داللــة مــا يريــدُ ُه اإلمــا ُم عليــه الســام هبــذه ّ
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يف لســان العــرب(:((2

كل ٍ
ٍ
ماض يف ّ
1ـــ ٌ
أمر .
رجل صار ٌم :

ٍ
2ـــ ٌ
جاع .
رجل صار ٌم  :ج ْلدٌ
ماض ُش ٌ

ِ
ِ
األمر.
وقطع
اليشء
3ـــ الرصيم ُة  :العزيم ُة عىل
ُ
إحكا ُمك َأ ْمر ًا و َع ْز ُم َك عليه.
الصيم ُة ْ :
4ـــ َّ

الصا َم ُة  :ا ُمل ْستَبِدُّ بر ْأيه ا ُملنْ َقطِ ُع عن ا ُملشاورة .
5ـــ َّ
ِ
الليل .
الصبح النقطاعه عن
الرصيم :
6ـــ
ُ
ُ

ِ
الصف ُة عىل النحو اآليت :
ّضح لنا هذه ّ
ومن مزاوجة هذه املعاين ببعضها  ،تت ُ

ـايض ماضيـ ًا يف ِّ
أن يكـ َ
ـب ْ
ـرض أمامــه  ،جلــد ًا ُشــجاع ًا  ،مســتبدّ ا
كل أمـ ٍـر ُيعـ ُ
جيـ ُ
ـون القـ ُ
ـاورة غـ ِ
برأيــه (بحكمــه)  ،منقطع ـ ًا عــن مشـ ِ
ـت مــن األمـ ِـر الــذي أمامــه ،
ـره  ،أل ّنــه تث ّبـ َ

ـح الــذي انقطــع عــن الليـ ِ
حتــى بــان لــه كالصبـ ِ
حكمـ ُه قاطعـ ًا
ـل  ،واســتناد ًا إىل هــذا يــأيت
ُ
ِ
ال تــر ّد َد فيــه ّ ،
احلــق التــي ُيريدهــا القــايض
املوطــن ُي
ألن الــر ّد َد يف هــذا
ضعــف قــو َة ِّ
ُ
حلكمــه.

ِ
الصفـ ِـة ُأ ُفق ـ ًا معرف ّي ـ ًا ثـ ّـر ًا ظهــر يف املعــاين
(الصامــة) يف هــذه ّ
لقــد أعطتنــا مفــرد ُة ّ
ـبغت يف الوقـ ِ
الس ـت ِّة التــي أمدّ نــا هبــا االسـ ُ
ـت
ـي هلــا  ،وهــذه املعــاين أسـ ْ
ـتعامل االجتامعـ ُّ
نفســه عــى اللفظـ ِـة حيو ّيـ ًة وحرك ّيـ ًة جعلتنــا نتن ّقـ ُـل خلــف املعــاين التــي تؤ ّدهيــا مــن دون
ْ
ـت باملتعـ ِـة املعرف ّيـ ِـة التــي نحـ ُن
أن يشـكّل ذلــك عبئـ ًا علينــا  ،وإ ّنــا منحنــا متعـ ًة فن ّيـ ًة اقرتنـ ْ
الصفـ ِـة التــي وضعهــا اإلمــا ُم عليــه الســام للقــايض بــن النـ ِ
ـاس .
بصددهــا مــن هــذه ّ
بقــي ْ
املنقطــع عــن
تــر َب مــن املعنــى اخلامــس (املســتبدّ برأيــه
أن
ُ
نشــر إىل أمــر ّ
َ
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ٍ
ُ
املشــاورة) ،وهــو َّ
مرغــوب فيهــا (
حيمــل يف ظاهــره صفــ ًة غــر
أن هــذا املعنــى قــد
إن احلديـ َ
االنقطــاع عــن مشــاورة الغــر)  ،وهنــا نقــول ّ :
الصفـ ِـة ال يــأيت
ـث عــن هــذه ّ
ِ
ِ
ٍ
ُ
ببعــض ،
بإمســاك بعضهــا
تكتمــل ك ّلهــا
الصفــات  ،وإنّــا
منقطعــ ًا عــن غريهــا مــن
أن مجــع الصفـ ِ
فيكــون اســتبداد القــايض برأيــه ُمغني ـ ًا عــن آراء اآلخريــن بعــد ْ
ـات التــي
قدّ مهــا اجلــذر (رصم)  ،ومــن هنــا يكـ ُ
ـون االســتبدا ُد عــدالً يف هــذه اجلزئ ّيـ ِـة  ،ولــو أراد
ـاور غــره ملــا انتهــى إىل حكـ ٍم بالقض ّيــة ألن غــره يف الغالـ ِ
القــايض ْ
ـب ال يمتلـ ُ
ـك
أن ُيشـ َ
مــن الصفـ ِ
ـات مــا يمتلك ـ ُه هــو .
ِ
ِ
داللــة هــذه املعــاين  ،يكــون حــارض ًا عنــد القــايض ،
بشــأن
وهــذا الــذي قدّ منــا ُه
ـم يف القض ّيـ ِـة  ،وهنــا تكـ ُ
بعــد ْ
ـون الرصامـ ُة باملعــاين ك ّلهــا هــي املســتندُ
أن يتضـ َ
ـح لــه احلكـ ُ
الــذي يشــدُّ أزر القــايض وهــو حيكــم بــا اتّضــح لــه .

عدم ّ
التأثر باإلطراٌء أو اإلغراء :

الصفـ ِـة يف قـ ِ
ـول اإلمــا ِم عليــه الســام (( :ال يزدهيــه إطرا ٌء وال يســتميل ُه
ْ
وردت هــذه ّ

إغراء))(.((2

ِ
الصفـ ِـة (ال يزدهيــه إغــراء)  ،ونأخــذ
نعــو ُد هنــا إىل املعج ـ ِم للوقــوف عــى معــاين ّ

ّأوال معــاين ( يزدهيــه)  ،فيعطينــا جذرهــا ( زهــا) املعــاين اآلتيــ َة(:((3
ِ
ب والتِّي ُه وال َف ْخ ُر وال َع َظ َم ُة .
1ـــ َّ
الز ْه ُو  :الك ْ ُ
الز ْهو  :ال ُّظ ْل ُم .
2ـــ َّ

اسـت َ
َخ َّفه
االســتِ ْخ ُ
وازدهــاه ْ
وزهــا فالنـ ًا كال ُمــك َز ْهــو ًا ْ
فاف َ .
3ـــــ َّ
فاز َد َهــى ْ
الز ْهــوْ :
فخــف .ومنــه ُ
قولــم فــان ال ُي ْز َد َهــى َ
اونْــت بــه ،
ّ
بخدي َعــة ْ ،
واز َد َه ْيــت فالنــ ًا َأي َت َ
اس ـت َ
الز ْهـ ِـو َأو غــره .
َخ َّفه  ،ورجـ ٌـل ُمـ ْـز َد ٍه َ :أ َخ َذ ْتــه ِخ َّف ـ ٌة مــن َّ
ْ
واز َد َهــى فــان فالن ـ ًا إذا ْ
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حل ُمــول َ
كأنــه
اب الــي َء َي ْزهــا ُه َر َف َعــه  ،والـ ّـر ُ
4ـــــ َزهــا الـ َّـر ُ
اب َي ْزهــى ال ُقــور وا ُ

َي ْر َف ُعهــا .

ِ
ـح
ـح النبـ َ
ـب النَّــدَ ى َ ،
5ـــــ َ
وز َه ْتــه  :ســا َقتْه  ،والريـ ُ
ـات ت َْزهــا ُه َ :ه َّز ْتــه غـ َّ
وز َهــت الريـ ُ
ِ
ـب ا َمل َطــر .
ت َْز َهــى النبـ َ
ـات إذا َه َّز ْتــه بعــد غـ ِّ
فنقف عىل املعاين اآلتية حتت اجلذر (طرا) :
أما معنى (اإلطراء) ،
ُ
َ
حسن الثناء عليه .
1ـــ و َأ ْط َرى
الرجل َ :أ َ

2ـــ َأ ْط َرى فالن ُفالن ًا  :إذا َمدَ َحه بام ليس فيه .

او َز ُة احلَدِّ يف ا َملدْ ِح والك َِذ ُب فيه .
3ــــ و َأ ْط َرى  :إذا زاد يف الثناء  ،واإلطرا ُء ُم َ

ِ
الصفـ ِـة التــي أراد اإلمــام
ومــن موالفــة معــاين اجلذريــن املذكوريــن تظهـ ُـر لنــا صــور ُة ّ

عليــه الســام بياهنــا وهــي عــى النحــو اآليت :

ِ
يصــح ْ
ّ
ــر
الثنــاء أو جمــاوز َة احلــدِّ يف املديــح أو الكــذب فيــه  ،ال
إن حســ َن
ّ
أن تؤ ّث َ
هــذه األقـ ُ
يتوخــى احلـ َّـق  ،وال يمكــن ْ
ـوال الثالثـ ُة يف مــن ّ
أن يقــع حتــت تأثريهــا  ،فاملعنــى
األو َل ْ
وإن كان صحيحـ ًا  ،فــا ُيــرج القــايض عــن توازنــه واعتدالـ ِـه  .أمــا املعنيــان الثــاين
ّ
ـث  ،فهــا ممــا ال ُيرتــى ملــا فيهــا مــن الكــذب  ،حتــى ْ
والثالـ ُ
وإن كانــا يف ســبيل املبالغـ ِـة

والغلـ ّـو التــي يقبلهــا اللســان العــريب يف غــر هــذا املوضــع  .فــإذا ُقــدّ ر للقــايض ْ
أن ُيسـ َن
الثنــا َء عليــه أحــدٌ  ،أو يمدحـ ُه بــا ليــس فيــه ك َِذبـ ًا  ،فعليــه ْ
أن يتامسـ َ
ـك وال يزدهيــه ذلــك،

ومــن زحزحــة معــاين ( زهــا) إىل هــذا املوضــع وموالفتهــا مــع مــا قلنــا ُه  ،نقــول ّ :
إن عــى
ِ
القــايض ْ
يســمع مــن اإلطــراء  ،وال
ــر والتِّيــ ُه وال َف ْخ ُــر وال َع َظ َمــ ُة بــا
ُ
أن ال يأخــذ ُه الك ْ ُ
ـراب ومــا هــو برافعهــا بحـ ًّـق،
يســتخ ّفه ذلــك  ،فريفعــه فيبــدو كاألشــياء التــي يرفعهــا الـ
ُ
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ـع األشــياء ويزهاهــا(.((3
والــراب يف اللغــة  :الــذي جيــري عــى وجــه األرض  ،يرفـ ُ

أن ثمـ َة معنــى مــن املعــاين السـ ِ
ـابقة أرجأنــا اإلشــار َة إليــه  ،وهــو معنــى (الظلم)،
بيــد ّ ّ
ِ
ِ
ِ
القــايض
اســتخف اإلطــرا ُء
القضــاة  ،فــإذا
بعمــل
أكثــر املعــاين التصاقــ ًا
وهــذا مــن
ّ
َ
ـبيل احلـ ِّـق ووقــع يف دائـ ِ
انحــرف إىل مواطـ ِ
ـط بغضـ ِ
ـل عــن سـ ِ
ـن الزلـ ِ
ـرة الظلـ ِم التــي ترتبـ ُ
ـب
اهلل تعــاىل.

ِ
ِ
الســابقتني ل ُيعطينــا هــذا احلشــدَ مــن
اللفظتــن
لقــد انتقــى اإلمــا ُم عليــه الســام
املعــاين الفرعيـ ِـة التــي جتتمــع مــع بعضهــا لت ـرز الصفـ ِـة التــي أرادهــا بنمـ ٍ
ـط مــن التعبـ ِ
ـر
ّ ّ
ُ
ّ
االخــاذ .

أمــا قولــه عليــه الســام (وال يســتمي ُل ُه إغــراء) فهــو مرتبـ ٌ
ـط بــا أظهرنــاه فيــا مـ ّـر مــن
أن املعــاين السـ ِ
كالمنــا قبــل قليــل  ،إ ْذ ّ
ـابقة مــن (ازدهــاء اإلطــراء للقــايض) قــد تســتمي ُل ُه
إىل جهتهــا ،وتلتصـ ُـق بــه بفعـ ِ
ـت فيــه  ،واإلغــرا ُء هنــا مأخــو ٌذ
ـل الــكالم املؤ ّثــر الــذي نُظِمـ ْ
بالغـ ِ
كأنــه ُأ ْل ِصـ َـق ِ
مــن قوهلــمَ (( :غـ ِـر َي هــذا احلديــث يف َصــدْ ري َ ...ي ْغــرى َ ...
ـراء و َغ ِر َي
ِ
ـع بــه ))( ، ((3ومــن هنــا فـ ّ
ـار إليهــا ،ال
بالــيء َي ْغــرى َغــر ًا و َغــرا ًء ُأولـ َ
ـإن تلــك املعــاين املشـ َ
متســكا وثباتـ ًا .
خيضـ ُ
ـع هلــا القــايض  ،وال تســتميل ُه  ،بــل تزيــده ّ

وصايا اإلمام (عليه السالم) للقضاة:

كان مــن شـ ِ
ـأن اإلمــام عليــه الســام ْ
حيملــه
أن يكتــب ملــن ُيرســله قاضي ـ ًا كتاب ـ ًا ّ ،

مجل ـ ًة مــن الوصايــا التــي حيتاجهــا اإلنسـ ُ
خاص ـ ًة الرتباطهــا
ـان املســلم عام ـ ًة والقــايض ّ

ِ
تتحــو ُل إىل
للفصــل بــن املتخاصمــن  .وهــذه الوصايــا
بعملــه الــذي يتصــدّ ى فيــه
ّ
ٍ
ذكرهــا تكــون
صفــات يتز ّيــن هبــا القــايض أثنــاء عملــه ،
ُ
مــر ُ
فالصفــات األوىل التــي َّ
ٍ
يــرو َض
مــر ٍة  ،وهــذه الوصايــا
ســتصبح صفــات بعــد ّ
ُ
ركيــز ًة الختيــار القــايض ّأول ّ
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ـاءت يف كتـ ٍ
ـاب أرســله اإلمــام عليــه
القــايض نفســه عليهــا  .وأغلــب هــذه الوصايــا جـ ْ

الســام إىل رفاعــة ملــا اســتقضاه عــى ( األهــواز) ومنهــا :

ترك الطمع :

هنــى اإلمــا ُم عليــه الســام عــن هــذه الصفـ ِـة يف وصيتـ ِـه لقاضيــه املذكـ ِ
ـور  ،بقولــه:

ّ
حيــذ ُر
والطمــع مــن الصفــات التــي كان اإلمــا ُم عليــه الســام
((ذر املطامــع))(. ((3
ُ
ـر عــى خضــو ِع اإلنسـ ِ
منهــا أصحا َبــه ملــا هلــا مــن تأثـ ٍ
ـان املســل ِم هلــوى النفـ ِ
ـس  ،فــا با ُلــك
بالقــايض الــذي يتبــو ُأ مقعــد ًا يفصــل فيــه بــن احلـ ِّـق والباطـ ِ
ـل ؟ إ ْذ ال يمكـ ُن ْ
أن يتح ّقـ َـق
العـ ُ
ـدل عــى يديــه إذا كان للطمــع مـ ٌ
ـكان يف نفســه .

وقــد بــن اإلمــام عليــه الســام صــورة الطم ـ ِع يف قـ ٍ
ـول آخـ َـر لــه  ،حينــا وصفــه
ُ
ّ

بقولــه  (( :شــعب الطمــع أربــع :الفــرح ،واملــرح ،واللجاجــة ،والتكاثــر ،فالفــرح مكروه

عنــد اهلل عــز وجــل ،واملــرح خيــاء ،واللجاجــة بــاء ملــن اضطرتــه إىل حبائــل اآلثــام،
والتكاثــر هلــو وشــغل واســتبدال الــذي هــو أدنــى بالــذي هــو خــر))(.((3

ولعـ ّـل أول مــا ينبغــي اإلشــارة إليــه هــو ّ
أن اإلمــام عليــه الســام يريــد باملطامــع هــذه

خاصـ ًة  ،وقــد
ـلم عامـ ًة والقــايض ّ
املعــاين األربعــة التــي جيـ ُ
ـب أن يتجنبهــا اإلنســان املسـ ُ
ـرح مكــرو ٌه عنــد اهلل تعــاىل  ،أل ّنــه غالب ـ ًا مــا يكــون
بـ ّـن ســبب تــرك الطمــع فيهــا  ،فالفـ ُ

الفــرح
مرتبطــ ًا بشــؤون الدنيــا  .جــاء يف لســان العــرب عــن معنــى الفــرح مــا يــأيت :
ُ
ـراح الصـ ِ
ـدر بلـ ّـذ ٍة عاجلـ ٍـة  ،وذلــك يف ال ّلــذات الدنيو ّيــة( ، ((3ومــن هنــا قــال اهلل
هــو انـ ُ
ِ
ِ
ـن القصــص ، 76ومــن هنــا أيضـ ًا تــأيت الكراهـ ُة التــي
ـب ا ْل َف ِرحـ َ
تعــاىل  :إِ َّن اهلل َل ُيـ ُّ
ـص اإلمــا ُم عليــه الســام
أشــار إليهــا اإلمــا ُم عليــه الســام  .أمــا بق ّيـ ُة املعــاين التــي خـ ّ
ارتباطهــا بالطمــع  ،فهــي كالفــرح املشــار إليــه ممــا يشــغل املســلم بشــؤون الدنيــا و ُيبعــد ُه
عــن التفكـ ِـر باآلخـ ِ
ـرة  ،وهــي اخليــا ُء واللجاج ـ ُة واســتبدال الدنيــا باآلخــرة( ،((3فهــي
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أيضــا ممــا يقــدح بسـ ِ
ـوب منــه التحـ ّـي بــه عــى وفـ ِـق هــذا
ـرة القــايض ُ ،
ويرجـ ُه عـ ّـا مطلـ ٌ
ُ
اجلـ ِ
ِ
للقضاةعليــه الســام .
ـزء مــن وص ّيـ ِـة اإلمــام

ـر إىل ّ
بقــي ْ
أن التكا َثــر الــذي أشــار إليــه اإلمــا ُم عليــه الســام وا ّلــذي يشـك ُّل
أن نشـ َ

ميــت
ركنــا رئيســ ًا مــن أركان الطمــع  ،غالبــ ًا مــا
يتجســدُ يف مجــ ِع األمــوال  ،ولكــي ُي ُ
ّ
ـوس القضـ ِ
اإلمــا ُم عليــه الســام هــذه الصف ـ َة يف نفـ ِ
ـاة  ،أمــر الــوال َة باإلفســاح هلــم يف
ـح لــه يف
العطــاء  ،كــا أمــر األشــر النخعــي واليــه عــى مــر بذلــك بقولــه ك(( وافسـ ْ
ِ
البـ ِ
ـع داعــي الطم ـ ِع مــن نفسـ ِـه  ،فيجلــس
ـذل مــا يزيـ ُـل ع ّلتــه))( ، ((3ليمــوت أو ينقطـ َ
ـن  ،ليــس يف ذهنــه يشء يف ّكــر بــه مــن شـ ِ
ـارض الذهـ ِ
للقضــاء بــن النـ ِ
ـأن
ُ
ـاس  ،وهــو حـ ُ

الثــروة واملــال ،وإ ّنــا يكـ ُ
ـون تفكــر ُه منقطعـ ًا إىل مــا بــن يديــه مــن حجـ ِ
ـج املتخاصمــن.
واســتناد ًا إىل مــا تقــدّ م  ،فهــذا الــرب مــن الطمـ ِع منهــي عنــه  ،وال يصــح مــن القضـ ِ
ـاة
ّ
ُ
ٌّ
خاص ـ ًة أوالً وال مــن غريهــم عا ّم ـ ًة(، ((3
ّ

خمالفة اهلوى :

وهــذه الوصيـ ُة هــي قولــه عليــه الســام ((وخالــف اهلــوى))( . ((3وخمالفـ ُة اهلــوى
ركيــز ٌة رئيسـ ٌة مــن ركائـ ِـز قــوا ِم الديـ ِ
ـن للمســلمني عامـ ًة  ،يقـ ُ
ـول اإلمــا ُم عليــه الســام يف
(((4
الصفـ ِـة (( :نظــا ُم الديـ ِ
موطـ ٍ
ـت
ـلم الثابـ ُ
ـن آخـ َـر عــن هــذه ّ
ـن خمالف ـ ُة اهلــوى))  .واملسـ ُ
ـج احلـ ّـق  ،فـ ْ
ـك بمخالفـ ِـة هــوا ُه ّ
يتمسـ ُ
ألن ذلــك كفيـ ٌـل بســره عــى منهـ ِ
ـإن أطــاع
عــى دينــه ّ
هــوا ُه قــاد ُه إىل مواطـ ِ
ـن الزلـ ِ
ـم عليــه خمالف ـ ُة هــواه مرتــن  ،مــر ًة
ـل  .أمــا القــايض فيتح ّتـ ُ
بوصفـ ِـه واحــد ًا مــن املســلمني ليكــون مــن الثابتــن عــى دينهــم  ،ومــر ًة أل ّنــه يقــي بــن
ـور يف حكمــه بسـ ِ
ـبب
النــاس ،وقــد يكــون هــوا ُه إىل أحــد املتخاصمـ َ
ـن  ،وهنــا قــد جيـ ُ
أن مــراد اإلمــا ِم عليــه الســام مــن وصيتــه للقضـ ِ
ونرجــح هنــا ّ
ـاة بمخالفـ ِـة
اتّبــا ِع هــواه .
ّ
َ
ّ
يتجســدُ يف هــذا الوجــه متامــا  ،ولعـ ّـل يف حادثـ ِـة تأنيبــه لرشيــح القــايض عندمــا مل
اهلــوى
ّ
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ٍ
ِ
يسـ ِ
نرجحــه هنــا ،
ـاو بينــه وبــن خصمــه اليهــودي يف قضيــة الــدر ِع خــر شــاهد عــى مــا ّ

ّ
ألن رشحي ـ ًا كان هــواه مــع اإلمــام عليــه الســام  ،فلــم يــرض منــه اإلمــام ميلــه إليــه ،

ـاع اهلــوى يصــدُّ عــن احلـ ِّـق كــا يقـ ُ
وعــدّ ذلــك مثلبـ ًة يف قضائــه ّ .
ـول عليــه الســام
ألن اتّبـ َ
يف موطـ ٍ
ـن آخـ ِـر(.((4

مت الصاحل:
تزيني العلم ّ
بالس ِ

ـاءت هــذه الوصيـ ُة يف قولــه عليــه الســام(( :وزيــن العلــم بسـ ٍ
ـمت صالـ ٍ
ـح))(.((4
جـ ْ
ّ
َ
ِ
َ
ُظهــر لنــا ّ
ّ
ُ
ليفصــل
يمتلــك علــ ًا كافيــ ّا
أن القــايض
إن نظــر ًة أوىل عــى هــذا القــول ت ُ
ـت الوص ّي ـ ُة منص ّب ـ ًة عــى تزيــن العلــم املوجــود
بوســاطته بــن املتخاصمــن  ،لــذا كانـ ْ
ـمت الصالــح  ،فــا املــراد بالسـ ِ
عنــد القــايض بالسـ ِ
ـمت هنــا؟  .نعــود إىل املعجــم العــريب
لالسـ ِ
ـتعانة بــا يقدّ مـه لنــا مــن معـ ٍ
ـان تتوافـ ُـق مــع الســياق حتــت اجلـ ِ
ـذر (ســمت )( ((4ومــن
ُ
ُ

تلــك املعــاين مــا يــأيت :

ب الدِّ ِ
الس ْم ُت ُح ْس ُن الن َّْحو يف َم ْذ َه ِ
ين .
1ــ
ُ
السمت َّ :

السمت ُ :
الس ْمت َأي َح َس ُن ال َق ْص ِد وا َمل ْذ َهب يف دينه ودنْياه.
2ــ
ُ
حل َس ُن َّ
يقال  :إِنه َ

وار ِ
وح ْس ُن ِ
اجل ِ
وقل ُة األَ ِذ َّي ِة .
ِّباع احلَ ِّق واهلَدْ ِي ُ
الس ْم ُت  :ات ُ
3ــ َّ

ِ
يت ذكر اهلل عز وجل عىل كل حال.
يت ِ :ذك ُْر اهلل عىل اليشء وقيل الت َْس ِم ُ
4ـ الت َّْس ِم ُ

حلــدْ س والظــن عــى
ـر با َ
ـر عــى ال َّطريــق بال َّظ ـ ّن وقيــل هــو َّ
السـ ْـم ُت َّ :
5ـ َّ
السـ ْ ُ
السـ ْ ُ

غــر طريــق.

ِ
ُيظهـ ُـر لنــا النظـ ُـر يف هــذه املعــاين ّ
ـب إليــه
ـايض حسـ ُن القصــد يف دينــه ومــا يذهـ ُ
أن القـ َ
يف شــؤونِه ويف شـ ِ
ـؤون دنيــاه  ،وهــذا مــا جيعلــه متّبع ـ َا للحـ ِّـق واهلــدي ،وهــذه الصفــات
جتعـ ُـل العـ َ
ـدل غرضـ ًا يســعى إىل حتقيقــه قبــل ْ
متســك
أن يكــون قاضيـ ًا  ،فــإذا كان قاضيـ ًا ّ
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ِ
ِ
ـب هلــا .
هبــذه الصفــات بقــوة املحـ ِّ

أن معنــى( حســن اجلــوار وق ّلــ َة األذي ِ
ِ
اإلشــارة إىل ّ
ــة ) الــوارد يف
وال بــأس مــن
ّ

ألنــا تُظهـ ُـر امتزاجــه
ـلم لنفســه ّ ،
(ُ ، )3يعطينــا صف ـ ًة اجتامع ّي ـ ًة يريدهــا اإلنســان املسـ ُ
ُ
فيحصــل عــى رضــا اهلل تعــاىل الــذي أوىص بحســن اجلــوار
بمجتمعــه وائتالفــ ُه معــه

ـروح الســمح ُة التــي ُيريدهــا اإلســا ُم
وكـ ّ
الصف ـ ُة تتجـ ّـى فيهــا الـ ُ
ـف األذى( ، ((4وهــذه ّ
ـوب فيــه حيتّمـ ُه العقـ ُـل  .وهاتــان الصفتــان
ـي مرغـ ٌ
للمســل ِم  ،ويتجـ ّـى فيهــا وجـ ٌه اجتامعـ ٌّ
ـم القــايض بــا بمعاقبـ ِـة أحــد
ســيكون عمــل القــايض ميدانـ ًا آخـ َـر لتجســيدمها  ،فقــد حيكـ ُ
املتخاصمــن  ،وبوجــود هاتــن الصفتــن ســتكون رأفـ ُة القــايض حــارض ًة يف هــذا املوطن
ّ ،
ـت لإلصـ ِ
ـاح .
ألن العقوبــة ُفرضـ ْ

ـع وهــو ( الســر عــى الطريــق بالظـ ِّن ) ،
ويبقــى مــن معــاين (الســمت) املعنــى الرابـ ُ
ِ
ِ
ـر
وهــذه اخلصلـ ُة تُعــن القــايض عــى كشــف وجــه احلـ ِّـق فيــا ُيعــرض أمامــه  ،فك ََأ َّنـ ُه مبـ ٌ
ـاب َعن ـ ُه  ،فيعلــم بتقديــره وظنّــه وحدســه َح َّتــى ك ََأ َّن ـ ُه يــرى بعينيــه مــا بعــد ِعنْ ـ ُه ،
ملــا َغـ َ
املقومــات التــي يســتندُ إليهــا القــايض يف
أو خفــي عليــه  ،وهــذه الصفـ ُة تتسـ ُـق متامــا مــع ّ
ـب القض ّيــة التــي ينظـ ُـر
ـيء لــه فرص ـ َة وضــع يــده عــى احلكــم الــذي ُيناسـ ُ
عملــه  .وهتـ ّ
فيهــا باحثــا عــن احلـ ّـق .

لقــد تبــن لنــا بحـ ّـق د ّقــة مفـ ِ
ـردة ( الســمت ) التــي انتقاهــا اإلمــا ُم عليــه الســام  ،إذ
ّ
ِ
ـح
امتزجـ ْ
ـت داللتهــا االجتامعيـ ُة مــع صفــة العلـ ِم التــي يتز ّيـ ُن هبــا القــايض قبــل أن ُيصبـ َ
قاضيــا  ،لتتكــون بذلــك شــخصيته التــي ســتنهض بمهمـ ِـة القضـ ِ
ِ
الناس  .واســتناد ًا
ـاء بــن
ُ
ّ
ّ
ّ
ـح ) جــزءا مــن مخســة وعرشيــن جــزء ًا
عــى هــذا نــدرك اآلن ملــاذا ُعــدّ ( السـ ُ
ـمت الصالـ ُ
ِ (((4
مــن النبـ ّـوة
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عدم املشاورة يف احلكم :

ُشــاور يف ال ُفتيــا،
جــاءت يف قولــه عليــه الســام ...(( :وال ت
وهــذه الوص ّيــ ُة
ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
بالــرأي  ،إنّــا هــو
العاجــل  ،والديــ ُن ليــس هــو
ومصالــح
احلــرب
فإنّــا املشــور ُة يف
ِّ

االتّبــاع))(.((4

أوىص اإلم ـ ُام هنــا قاضيـ ِـه بعــدم التشــاور مــع غــره فيــا يتّصــل باألحــكا ِم التــي
يفصـ ُـل هبــا بــن املتخاصمــن  ،حتــى ال يســتند إىل مــا جــاء يف الرشيعـ ِـة مــن تأكيـ ٍـد عــى

ِ
التشـ ِ
و َشـ ِ
ـت َف َتـ َـوك َّْل
ـاو ْر ُه ْم ِف األَ ْمـ ِـر َف ـإِ َذا َعز َْمـ َ
ـاور واملشــورة  ،كــا يف قولــه تعــاىل َ :
ِ
ِ
ـنآل عمــران ، 159وكــا استشــار رسـ ُ
ـول اهلل صــى اهلل
ـب ا ُْلت ََوكِّلـ َ
َعـ َـى اللِّ إِ َّن اللَّ ُيـ ُّ
ٍ
يومئــذ (،((4
عليــه وآلــه وســلم أصحابــه يف وقعــة بــدر الكــرى  ،ويف شــأن األرسى

ـؤون احليـ ِ
ومــا جــاء مــن ذكـ ٍـر للمشـ ِ
ـورة هنــا خيــص رضوبـ ًا مــن شـ ِ
ـاة  ،ذكــر منهــا اإلمــا ُم
ُّ
عليــه الســام املشــور َة يف احلـ ِ
ـت
ـس ثوابـ َ
ـح املســلمني العاجل ـ َة التــي ال متـ ُّ
ـرب  ،ومصالـ َ
الرشيعـ ِـة ،فالديــن ليــس رأيـ ًا يقولــه املشـ ِ
ـاع ملــا جــاء يف القــرآن الكريــم
ـاو ُر ،إ ّنــا هــو اتّبـ ٌ
مــن أحــكا ٍم  ،وكذلــك مــا جــاء مــن ســرة النبــي صــى اهلل عليــه وآله وســلم التــي حفظها
أهـ ُـل البيـ ِ
ـت عليــه الســام .ومــا مــن يشء إال ولــه وجــود يف الكتــاب والس ـن ِّة  .يقــول
حممــد الصــادق عليــه الســام حينــا ُســئل عـ ّـا يقــي بــه القــايض :
اإلمــا ُم جعفـ ُـر بـ ُن ّ

(( قــال  :بالكتــاب ،قيــل :فــا مل يكــن يف الكتــاب ؟ قــال  :بالســنة ؟  ،قيــل  :فــا مل يكــن
يف الكتــاب وال يف السـ ِ
ـنة ؟  ،قــال :ليــس يش ٌء مــن ديـ ِ
ـن اهللِ إال وهــو يف الكتــاب والســنة،
ُّ
ـت َل ُكـ ِ
ـم اآليــة  .ثــم قــال
قــد أكمــل اهلل الديــن  ،قــال اهلل تعــاىل :ا ْل َيـ ْـو َم َأك َْم ْلـ ُ
ـم دينَ ُكـ ْ
ْ
(((4
عليــه الســام :يو ّفـ ُـق اهللُ ويســدّ ُد لذلــك مــن يشــا ُء مــن خلقــه وليــس كــا تظنــون))
تصــح
مســوغ للمشــاورة يف أحــكا ِم اهلل تعــاىل  ،وإنّــا قــد
واســتنادا إىل هــذا فــا
ُّ
ّ
أن يكــون املشـ ِ
ـل العقـ ِ
املشــاور ُة مــع أهـ ِ
ـل والتجربـ ِـة  ،مــن دون ْ
ـاو ُر خاضعـ ًا يف حكمــه إىل
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آرائهــم  ،يقــول الشــيخ الطــويس(( :فـ ْ
ـض األحــكا ِم ذاكـ َـر أهـ َـل العلـ ِم
ـإن اشــتبه عليــه بعـ ُ
لين ّبهــو ُه عــى دليلــه ،فــإذا علــم صحتــه حكــم بــه وإال فــا))( . ((4وهــذا ْ
وإن حصــل
ـض األحـ ِ
فيحصــل يف بعـ ِ
ألن القــايض جيــب ْ
ـوال ّ ،
أن يكــون عاملـ ًا بــا ول ّيــه كــا ظهــر لنــا
ـات السـ ِ
ذلــك يف الصفـ ِ
ـابقة.

ِ
لقــد جعــل اإلمــا ُم عليــه الســام هــذه الوصايــا ســبي ً
للقضــاة ليســروا
ال خ ّطــه
ـات املشــار إليهــا صفـ ٍ
ـات إضاف ّيـ ًة للقــايض  ،إ ْذ ّ
التمسـ ُ
ـك هبــا
أن
عليــه ،وســتكون املح ّطـ ُ
ّ
ُ
ِ
ِ
ـاس ليتح َّلــوا هبــا ،
مكونــات شــخص ّية القــايض  ،وعندهــا ســيتم ّثلها النـ ُ
ســيجع ُلها مــن ّ
ّ
ألن مرتب ـ َة القــايض حمـ ّـل نظـ ٍـر ومراقبـ ٍـة منهــم  ،بوصفهــا املرتب ـ َة التــي حيمــي صاح ُبهــا
حــدو َد الرشيعـ ِـة ومعــاملِ الديـ ِ
ـن .

االهتمام بأحوال القضاة والنظر يف عملهم:

ِ
ِ
َّ
ـم أن يتهيــأ لــه مــن
املهمـ َة الكبــر َة التــي ينهـ ُ
ـض هبــا القــايض يف إقامــة العــدل حت ّتـ ُ
إن ّ
مطالــب الدنيــا االقتصاديـ ِـة واالجتامعيـ ِـة مــا ُيبعــد ُه عــن النظـ ِـر إىل مــا يف أيــدي النــاس ،
ومــن هنــا جــاء اهتــام اإلمــام عليــه الســام بأحــوال القضـ ِ
ـاة وأوىص عاملــه عــى مــر
ُ
ُ
بمراقبـ ِـة هــذا األمـ ِـر  ،ليكــون مــا يــويص بــه عونـ ًا هلــم عــى حبـ ِ
ـس أنفســهم عــن شــؤون

الدنيــا مــن أجـ ِ
ـل العــدل الــذي ُك ّلفــوا بإقامتــه ومحايتــه  .ومــن مظاهــر اهتــام اإلمــا ِم
عليــه الســام ووصايــاه هبــذه القض ّيـ ِـة مــا نُجمـ ُـل القـ َ
ـول فيــه فيــا يــأيت :

يكــون ُ
َ
األمــر األول الــذي أشــار إليــه اإلمــا ُم عليــه الســام هــو منعــه ْ
رزق
أن
ـاس الذيــن يقــي بينهــم  ،وإ ّنــا جعــل عطــاءه مــن بيــت املـ ِ
القــايض عــى النـ ِ
ـال حتــى ال
ـاض ومــن ٍ
ـاب املـ ِ
ـول عليــه الســام  (( :ال بــدّ مــن قـ ٍ
خيضــع لتأثــر أصحـ ِ
ـال  ،يقـ ُ
رزق

(((5
أن يقـ َ
ـول َّ
ـم مــن يريــد ْ
ـر
أن عمـ َـل القــايض منحـ ٌ
للقــايض ))  .وهــذه الوص ّي ـ ُة تُلجـ ُ
بــن متاخصمــن  ،وال خيــص املســلمني ك ّلهــم يف الظاهـ ِـر حتــى يكــون عطــاءه مــن بيـ ِ
ـت
ُ
ُّ
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ـدل الــذي يريــده اهللُ تعــاىل لعبـ ِ
ألن عمـ َـل القــايض إقامـ ٌة للعـ ِ
املـ ِ
ـال َّ ،
ـاده  ،ومــن هنــا صــار
ُ

ـص املســلمني ك ّلهــم .
هــذا العمـ ُـل خيـ ُّ

ـت األمــام عليــه الســام إىل قضيـ ٍـة أخــرى ختــص عطــاء القضـ ِ
ـاة وأرزاقهــم
ويلتفـ ُ
ّ
ّ
َ
ُ
ـح لــه يف البـ ِ
ـذل مــا يزيـ ُـل ع ّل َت ـ ُه ،وتقـ ُّـل معــه
 ،فيقــول يــويص عاملــه بذلــك (( :وافسـ ْ

حاج ُتــه إىل النـ ِ
ـاس))(.((5

ـذل للقــايض والتوسـ ِ
يوج ـ ُه اإلمامعليــه الســام عاملــه إىل أمهيـ ِـة البـ ِ
ـعة عليــه يف
ّ
ُ
ـاء  ،حتــى يكــون عطــاؤه كافيـ ًا ملعيشــته مــن دون أن حيتــاج إىل ٍ
العطـ ِ
يشء قــد خيـ ُّـل بحفـ ِ
ـظ
َ
ُ
منزلتـ ِـه التــي هــو فيهــا ،فيشــغل نفســه بالبحـ ِ
ـظ َّ
ـث عـ ّـا يســدُّ حاجاتــه  .واملالحـ ُ
أن اإلمــا َم
عليــه الســام  ،قــال ( مــا ُيزيــل ع ّلتــه ) ليظهـ َـر هـ َ
ـول االنشــغال بأمــور أخــرى غــر
القضــاء  ،فالعل ـ ُة يف اللغــة تعنــي مــا يــأيت :

كأ َّن تلــك ِ
حلــدَ ث َي ْش ـ َغل صاح َبــه عــن حاجتــه َ ،
الع َّلــة صــارت ُش ـ ْغ ً
ال
1ـ الع ّل ـ ُة :ا َ
ثاني ـ ًا َمنَ َعــه عــن ُش ـ ْغله األَول.
2ـ الع ّل ُة  :املرض .

ِ
وعــى ِ
ُ
العطــاء للقــايض  ،عونــ ًا لــه عــى عــد ِم
تكــون زيــاد ُة
وفــق هــذه املعــاين ،
ـغال بــأي أمـ ٍـر ســوى مــا هــو فيـ ِـه مــن القضـ ِ
ألن انشــغال ُه بتدبـ ِ
ـاء بــن النـ ِ
ـاس ّ ،
ـر
االنشـ ِ ّ
شـ ِ
ال شــاغ ً
ـؤون حياتـ ِـه يكــون ُشــغ ً
األول وهــو القضــاء  ،وقــد
ال لــه يمنع ـ ُه مــن شــغله ّ
يصـ ُـل إىل حــدِّ املـ ِ
ـوي لـ(الع ّلــة)
ـرض  ،فيكــون ع ّل ـ ًة لــه  .وهبــذا خيلـ ُـق لنــا املعنــى اللغـ ُّ

أن يبعــدَ القــايض عــن ّ
فضــا ًء دالل ّيـ ًا أراد اإلمــا ُم عليــه الســام مــن خاللــه ْ
كل مــا مــن

ـل بــن احلـ ّـق والباطـ ِ
شــأنه التأثــر عــى قدرتــه عــى الفصـ ِ
ـل .

وإذا حت ّقـ َـق هــذا الــذي أوىص بــه اإلمــا ُم عليــه الســام ،يتح ّقــق اجلــزء الثــاين مــن
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قولــه عليــه الســام  ،وهــو ق ّل ـ ُة حاجـ ِـة القــايض إىل النـ ِ
ـاس  ،ممــا ُيبعــد ُه عــن اخلضــو ِع
ـر احلاجـ ِـة املشـ ِ
لتأثـ ِ
ـار إليهــا  ،فــا يعبــأ بعــد هــذا بــا يمكــن أن يميـ َـل بـ ِـه عــن سـ ِ
ـبيل احلـ ِّـق
الــذي ينشــده .

آخــر ُيمتّــ ُن بــه منزلــ َة القــايض بقولــه :
ضيــف اإلمــا ُم عليــه الســام أمــر ًا
و ُي
ُ
َ
ِ
ِ
خاصتــك))(. ((5
املنزلــة لديــك مــا ال
((وأعطــه مــن
يطمــع فيــه غــر ُه مــن ّ
ُ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ـدر مــن
ُيذ ّكـ ُـر اإلمــا ُم عليــه الســام مــن خــال هــذا القــول بقض ّيــة اجتامع ّيــة هلــا قـ ٌ
ِ
ـر  ،وهــي القــرب مــن ذوي السـ ِ
االعتبـ ِ
ـار يف ذلــك العـ ِ
ـلطان  ،و ُيــويص بوجـ ِ
إعطاء
ـوب
ُ

ألي مــن خاصـ ِـة الــوايل  ،ليأمــن عــى نفســه
القــايض منزلــة يتفـ ّـر ُد هبــا  ،ال تُدانيهــا منزلـ ٌة ٍّ
مــن وشـ ِ
ـاية
اخلاصـ ِـة بــه  ،ويكــون مهاب ـ ًا منهــم  ،وعندهــا هتابــه العام ـ ُة فــا جيــرؤ أحــدٌ
ّ
ِ
خصــه هبــذه املنزلـ ِـة .
عليــه  ،خشــي ًة مــن ســلطة الــوايل الــذي ّ
بشــع صــور َة الوشـ ِ
أن اإلمــا َم عليــه الســام  ،أراد ْ
وال بــأس مــن اإلشــارة إىل ّ
ـاة
أن ُي ّ َ
ـح صـ ِ
الذيــن قــد حتم ُلهــم اخلشــي ُة عــى قرهبــم مــن السـ ِ
ـلطان ،عــى تقبيـ ِ
ـورة القــايض عنــده

ِ
ِ
الرجــال لــه عنــدك)  ،فــا
باالغتيــال( ليأمــن بذلــك اغتيــال
فعــر عــن فعلهــم هــذا
ّ ،
ِ
إن العــود َة إىل جـ ِ
الــذي تؤ ّديـ ُه لفظـ ُة ( االغتيــال)؟ ّ .
ـع أمامنــا
ـذر اللفظــة يف املعجـ ِم يضـ ُ
املعــاين اآلتيــة(:((5

حيث مل ِ
1ـــ غال ُه اليش ُء غوالً واغتاله  :أهلكه وأخذ ُه من ُ
يدر .
2ـــ غاله يغوله  :إذا اغتاله ُّ ،
ُ
اإلنسان فهو غول .
وكل ما أهلك
كل ٍ
ِ
الغول ُّ :
ُ
بالعقل .
يشء ذهب
3ـــ

4ـــ أتى غوالً غائل ًة  :أي أمر ًا منكر ًا داهي ًا .
التلو ُن .
التغو ُل ّ :
5ـــ ّ
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َّ
إن هــذه احلمول ـ َة مــن املعــاين التــي أعطانــا إ ّياهــا اجلذر(غــول)  ،تُظهــر بشــاع َة مــا
ـلطان إذا مــا أرادوا تبشــيع صـ ِ
أن يقــوم بــه خاصــة السـ ِ
يمكــن ْ
ـورة القــايض  ،فهــم يمكـ ُن
َ
ّ
َ
أن هيلكــو ُه دون ْ
ْ
أن يــدري بــا يفعلــون عــى وفـ ِـق املعــاين رقــم( )1و( ، )2واإلهــاك هنا
ـدان يكـ ُ
يعنــي فقــدان القــايض للمرتبــة التــي يتبــو ُأ عليهــا  ،وهــذا الفقـ ُ
ـون بمنزلـ ِـة الداهيـ ِـة
التــي ُتلكـ ُه عــى وفـ ِـق املعنــى رقــم(. )4

ِ
ِ
ِ
العقــل ،
ذهــاب
يشــر إىل
الســابقة املعنــى رقــم ( ، )3الــذي
ويبقــى مــن املعــاين
ُ
ـاب العقـ ِ
ـل هنــا قــد يومــئ إىل ّ
اخلاصـ ِـة عــى القــايض قــد يدفعـ ُه إىل فقــدان
أن تغـ ّـو َل
ّ
وذهـ ُ
عقلــه جمــاز ًا  ،أل ّنــه ســيلجأ إىل مدافعـ ِـة هــؤالء  ،وهــذا مــا س ـ ُيجرب ُه عــى اخلـ ِ
ـروج عــن
السـ ِ
ـح الــذي مـ ّـر ذكــر ُه وهــو حيـ ُ
ـمت الصالـ ِ
ـاول ر َّد كيدَ اخلصــوم  ،وهبــذا يتح ّقـ ُـق اغتياله.
ّ

ومــن هنــا تظهـ ُـر لنــا احلمولـ ُة الضخمـ ُة مــن املعــاين التــي أراد اإلمــا ُم عليــه الســام
إبرازهــا  ،وهــي معـ ٍ
ـارات طويلـ ٌة
ـان تتناغــم مــع الســياق متامـ ًا  ،وتــؤ ّدي مــا ال تؤ ّديــه عبـ ٌ
عنــد غــر اإلمــا ِم عليــه الســام  ،عــى وفـ ِـق الرؤيـ ِـة التأويل ّيـ ِـة التــي نظرنــا مــن خالهلــا
ـص .
إىل النّـ ِّ

واســتناد ًا إىل مــا تقــدّ م وعندمــا جتتمــع للقــايض د ّك ـ ُة القضـ ِ
ـاء مــع القــرب املشـ ِ
ـار
ُ
إليــه مــن صاحــب الســلطان  ،يكــون قــد حت ّقـ َـق لــه مــن املنزلـ ِـة مــا ال تكــون ألحـ ٍـد غــره،

ـث عــن أي أمـ ٍـر آخــر فيشــغله عــن التدبــر يف خصومـ ِ
نفس ـ ُه  ،وال يبحـ ُ
ـات
ّ
ِّ
َ
ـتقر ُ
وبــذا تسـ ُّ
كل جمهـ ِ
ـاس ،ولعـ ّـل مــا تتح ّقـ َـق لــه مــن منزلـ ٍـة ُيغريـ ِـه ببـ ِ
النـ ِ
ـوده مــن ِ
ـذل ّ
أجل ْ
أن ال يشــوب
عم َلــه مــا يكــدّ ره  ،فيفقــد مــا هــو فيــه مــن مرتبـ ٍـة اجتامعيـ ٍـة  ،كان عم ُل ـه بالقضـ ِ
ـاء ســبب ًا
ُ
ّ
ُ
للحصـ ِ
ـول عليهــا .
ـور التــي ذكرهــا اإلمــا ُم عليــه الســام يف قولــه السـ ِ
وألمه ّيـ ِـة األمـ ِ
ـابق  ،شــدّ َد عــى
النظـ ِـر فيهــا ومراقبتهــا  ،فقــال لعاملــه (( :فانظـ ْـر يف ذلــك نظــر ًا بليغـ ًا  ،فـ َّ
ـإن هــذا الديـ َن
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ِ
ِ
ـب بــه الدنيــا))(.((5
كان أســر ًا يف أيــدي
األرشار ُيعمـ ُـل فيــه باهلــوى  ،وتُطلـ ُ

ـب اإلمــا ُم عليــه الســام هنــا ُ
ـور التــي ذكرهــا مراقبـ ًة بليغـ ًة ،
أن تُراقـ َ
يطلـ ُ
ـب األمـ ُ
ـط مــن القضـ ِ
ـادت عــى نمـ ٍ
ويبـ ُ
ـذل الــوايل جهــد ُه يف ذلــك ّ ،
ـاء قبــل تو ّليــه
ـاس اعتـ ْ
ألن النـ َ
ـح ّ
أمــور املســلمني  ،يقــو ُم عــى اهلــوى وحتقيـ ِـق املصالـ ِ
،ألن الدي ـ َن مــن قبـ ُـل كان أســر ًا
ِ
اجلــزء مــن قولــه عليــه الســام مــن أملٍ عــى مــا كان
بيــد األرشار  ،وال خيفــى مــا يف

عليــه القضــاء يف الســنني السـ ِ
ـابقة حلكمــه عليــه الســام  ،فالقضــاء هــو وج ـ ُه تطبيـ ِـق
ُ
ِ
ِ
األرض  ،وملــا كان القضــا ُة أرشار ًا والديــ ُن أســرا بأيدهيــم  ،عزفــوا عــن
الديــن عــى
ِ
ِ
مههــم .يقـ ُ
ـول اب ـ ُن أيب احلديــد املعتــزيل مع ّلق ـ ًا عــى
ر ّ
جهــة العــدل وجعلــوا الدنيــا أك ـ َ
ِ
ِ
وأنــم مل
قــول اإلمــا ِم عليــه الســام هــذا  (( :هــذه إشــار ٌة إىل قضــاة عثــان وحكّامـ ُه ّ ،
يكونــوا يقضــون باحلـ ِّـق عنــده بــل باهلــوى لطلـ ِ
ـب الدنيــا ))( . ((5وقــد ذكــر اإلمــا ُم عليــه
يواجههــا هــو عليــه الســام وقضا ُتــه بقـ ٍ
ـول آخـ ِـر أكثــر بيانـ ًا
الســام هــذه احلالــة التــي
ُ
ـل مــن ســبقه حيــث يقــول  (( :قــد عملـ ِ
ملــا ُيواجهـ ُه عليــه الســام بســبب فعـ ِ
ـت الــوال ُة

قبــي أعــاال خالفــوا فيهــا رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه متعمديــن خلالفــه  ،ناقضــن
لعهـ ِ
وحولتُهــا إىل مواضعهــا وإىل مــا
ـده  ،مغرييــن لســنته  ،ولــو محلـ ُ
ـاس عــى تركهــا ّ
ـت النـ َ
كانــت يف عهــد رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم لتفـ ّـر َق عنــي جنــدي حتــى أبقــى

ـرض إمامتــي مــن كتـ ِ
ـاب اهلل
وحــدي أو قليـ ٌـل مــن شــيعتي الذيــن عرفــوا فضــي  ،وفـ َ
عـ ّـز وجـ ّـل  ،وســن َة رسـ ِ
ـح لنــا احلـ ُ
ـال
ـول اهللِ صــى اهلل عليــه وآلــه))( ،((5ومــن هنــا تتضـ ُ
كان اإلمــام عليــه الســام يعمـ ُـل عــى إصالحهــا مــن خــال االهتــام بالقضـ ِ
التــي َ
ـاة
ُ

وشــؤوهنم .

ـار القضـ ِ
وعــى الرغــم مــن تشـ ِ
ـديد اإلمــا ِم عليــه الســام عــى اختيـ ِ
ـاة عــى وفـ ِـق
مــا رأينــا  ،فإ ّنــه مل يـ ْ
ـرك أألمـ َـر عنــد هــذا احلــدِّ  ،وإ ّنــا شــدّ د عــى عاملـ ِـه بمراقبـ ِـة قضــاء
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القضـ ِ
ـاة بقولــه (( :ثــم أكثــر تعاهــد قضائــه ))( ، ((5واملــراد بـــ ( تعاهــد) هنــا :إحــداث

العهــد بــا يقــي بــه القــايض بــن النــاس  ،وهــذا التعاهــدُ وهــذه املراقبـ ُة لعمـ ِ
ـل القايض،
ِ
تدفعـ ُه إىل ّ
ـأين يف
توخــي الد ّقـ َة فيــا ُيصـ ُ
ـدر مــن أحــكا ٍم  ،والتد ّبــر فيــا اخلصومــات  ،والتـ ّ
قبــول األقــوال  ،ليصـ َـل إىل حكـ ٍم ال ُيــا ُم عليــه  ،ور ّبــا قــد تلــن شــدّ تُه لــو شــعر بق ّلـ ِـة
التعاهـ ِـد لعملـ ِـه مــن واليــه .

اختالف القضاة يف األحكاِم :

تُعــدُّ هــذه القض ّيــ ُة مــن القضايــا الكــرى التــي أوالهــا اإلمــا ُم عليــه الســام
اهتاممــا كبــر ًا  ،ألنــا تتّصـ ُـل بإقامــة العـ ِ
ـدل والتفريـ ِـق بــن احلـ ِّـق والباطـ ِ
ـل  ،ويف هــذا
ّ
ِ
ِ
ـم عــن
حيــا ٌة للمســلمني واإلســا ُم عــى الســواء  ،واالختــاف يف ال ُفتيــا بــن القضــاة ينـ ُّ
اختـ ِ
ـاط احلـ ِّـق بالباطـ ِ
ـر قادريــن عــى الفصــل بــن
ـل عندهــم  ،ومــن هنــا يكونــون غـ َ
النـ ِ
ـف مــا َآل إليــه
ـاس يف خصوماهتــم  ،ولــذا شــدّ د عليــه الســام عــى ذلــك وهــو يصـ ُ
ـب السـ ِ
أمــر القضـ ِ
ـض منــه يف موضـ ٍع سـ ٍ
ـاة يف احلقـ ِ
ـابق ـــــ  .يقـ ُ
ـول
ـابقة ــــــ كــا مـ ّـر بنــا بعـ ٌ
ُ
عليــه الســام(( :تــرد عــى أحدهــم القضيـ ُة يف حكـ ٍم مــن األحــكا ِم فيحكــم فيهــا برأيــهِ،
ُ
ثــم تــر ُد تلــك القض ّي ـ ُة بعينهــا عــى غــره فيحكــم فيهــا بخالفــه))(.((5
ـاف يف األحــكا ِم يف القضيـ ِـة الواحـ ِ
ـر اإلمــا ُم عليــه الســام هنــا إىل َّ
ـدة
أن االختـ َ
ّ
يشـ ُ

ـع مــن احلك ـ ِم بالــرأي  ،واالختــاف هنــا هــو التضــا ُد بعينــه ّ ،
ألن القــايض الثــاين
نابـ ٌ
ِ
ـاف يف
األول  ،فلــم يكــن االختـ ُ
ـم يف القضيــة نفســها بخــاف مــا حكــم القــايض ّ
حيكـ ُ
احلك ـ ِم جزئي ـ ًا حتــى يســو َغ  .وهــذا االختــاف املطلـ ُـق ٍ
آت مــن احلكــم بالــرأي  ،وهــو
ُ ّ
ّ
حممــد الصــادق عليــه الســام أ ّنــه
ـي عنــه  ،فقــد ورد عــن اإلمــا ِم جعفــر بــن ّ
أمـ ٌـر منهـ ٌّ
ـي صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم عــن احلك ـ ِم بالــرأي والقيــاس ))(،((5
قــال  (( :هنــى النبـ ُّ
ِ
ُ
ّ
العــدل
يتحقــق
كتــاب اهللِ وســن ِّة نب ّيـ ِـه حتــى
يوضــع عــى مــا يف
ـم ينبغــي أن
َ
َ
ألن احلكـ َ
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ـن ال َّنـ ِ
ـاس َأن َ ْتك ُُمــو ْا بِا ْل َعــدْ ِل إِ َّن
وإِ َذا َحك َْم ُتــم َبـ ْ َ
الــذي أمــر اهللُ تعــاىل بــه يف قولــه َ :
َان سـ ِ
ِ
ِِ ِ
ـميع ًا َب ِصري ًاالنســاء . 58ومــن هنــا قــال اإلمــام عليــه
اللَّ نعـ َّـا َيع ُظ ُكــم بِــه إِ َّن اللَّ ك َ َ

ـاع للعـ ِ
الســام يف موطـ ٍ
ـدل وعــور ٌة
ـن آخـ َـر عــن وقــوع االختــاف  (( :فــإن ذلــك ضيـ ٌ
ـف القضــا ُة الكتفـ ِ
يف الديـ ِ
ـاء ِّ
كل امــرئ منهــم برأيــه دون
ـبب لل ُفرقــة ،وإ ّنــا ختتلـ ُ
ـن وسـ ٌ
اإلمــام))(.((6

واســتناد ًا إىل مــا تقــدّ م صــار أمــر ًا الزم ـ ًا عــود ُة القاضيــن املختلفــن يف احلك ـ ِم يف
ِ
القضي ِ
ُ
جيتمــع
...ثــم
يقــول عليــه الســام(( :
الواحــدة إىل اإلمــام ّال اســتقضاهم ،
ــة
ُ
ّ
ّ
القضــا ُة بذلــك عنــد اإلمــام الــذي اســتقضاهم ف ُيصـ ّـوب آراءهــم مجيعـ ًا  ،وإهلهــم واحــدٌ
ونب ّيهــم واحــدٌ وكتاهبــم واحــدٌ ))(.((6

ِ
ِ
ِ
َّ
يأمر
ـذر ب ُبعدهــم عـ ّـا ُ
إن االختــاف يف األحــكا ِم بــن القضــاة يف القض ّيــة الواحــدة ُينـ ُ
ـاف واجتمــع القضــا ُة املختلفــون عنــد مــن اســتقضاهم
بــه اهلل تعــاىل  ،فــإذا وقــع االختـ ُ
 ،صــوب آراءهــم مجيعـ ًا ،وهــذا يعنــي أنــم قضــوا بخـ ِ
ـاف مــا أمــر بــه اهللُ تعــاىل  ،عــى
ّ َ
ّ
الرغـ ِم مــن ّ
ـادر الترشيـ ِع التــي يســتقون منهــا أحكا َمهــم واحــد ٌة  ،فاإللـ ُه واحــدٌ
أن مصـ َ
والنبــي واحــدٌ والكتــاب واحــدٌ  ،وليــس ثمــة مــا يقــود إىل االختـ ِ
ـاف املذكـ ِ
احلكم
ـور إال
ُ
ُ
ّ
ُّ
بالــرأي .

حيكم بــه القضاة بسـ ٍ
ـيل من االســتفهامات
ـم ُيظهـ ُـر اإلمــا ُم عليــه الســام بشــاع َة مــا
ُ
ثـ ّ
أن حيتــج الختـ ِ
ِ
ـاف ال ُفتيــا  ،يقـ ُ
حج ـ ًة بيــد مــن يريــدُ ْ
ـول
ّ
ـدع ّ
اإلنكاريــة التــي التــي ال تـ ُ
ًّ
الســابق(( :أفأمرهــم اهلل تعــاىل باالختــاف فأطاعــوه .أم
متــا قولــه
عليــه الســام
َ
فعصــوه .أم أنـ َ
ـزل اهللُ دينــا ناقصــا فاســتعان هبــم عــى إمتامــه .أم كانــوا رشكاء
هناهــم عنــه َ
لــه .فلهــم أن يقولــوا وعليــه أن يــرىض أم أنــزل اهلل ســبحانه دينــا تامــا فقــر الرســول
صــى اهلل عليــه وآلــه عــن تبليغــه وأدائــه))(.((6
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ِ
ّ
النحــو
إن اســتعامل اإلمــام عليهــم الســام لالســتفهام اإلنكاري(((6عــى هــذا

ِ
ِ
يضــع أمامنــا مقتَــه ّ
النــاس
الفصــل بــن
عــا يقــو ُم بــه القضــا ُة مــن
املتتابــعِ،
ُ
الشــديدَ ّ
بآرائهــم مــن دون أن يلتفتــوا إىل مــا يأمــر بــه اهللُ تعــاىل مــن االحتــكا ِم إىل القـ ِ
ـرآن والسـن ِّة
ُ
ِ
قــدرة االســتفها ِم اإلنــكاري عــى اجلمــ ِع بــن
يضــع ذلــك أمامنــا مــن
كــا أرشنــا ،
ُ
اإلنـ ِ
والتعجـ ِ
ـكار للفعـ ِ
ـرب
ـي عنــه والتوبيــخ للقائمــن بــه  ،وهــذا الـ
ـل
ُ
ّ
ـب منــه والنهـ ِّ

ِ
املســتقبل  ،ألنّــه جــاء
يقــع وال يقــع يف
مــن االســتفهام ال
حيتــاج إىل جــواب  ،ألنّــه مل ْ
ُ
ُمالف ـ ًا ملــا ينبغــي عــى القضـ ِ
ـاة القيــام بــه .ولــذا اســتعمله اإلمــا ُم عليهــم الســام هبــذا
ـت نظــر املتل ّقــي إىل هـ ِ
ـول خطــأ الفعـ ِ
ـع القضــا ُة فيــه .
التكــرار ليلفـ َ
ـل الــذي وقـ َ
َ
وثمــة رأي للعالمـ ِـة املجلــي يف هــذا االختـ ِ
ـاف الــذي نحـ ُن بصــدده  ،يظهـ ُـر فيــه
ٌ
ّ
بشــاع َة هــذا األمـ ِـر وخطور َتــه عــى العقيـ ِ
وخدشـ ُه للعـ ِ
ـدة والديـ ِ
َ
ـدل الــذي ُيريــد ُه اهللُ
ـن ،
تعــاىل ســيادت ُه بــن العبــاد ،يقـ ُ
ـإن هــذا إ ّنــا يكـ ُ
ـول فيــه (( :فـ ّ
ـون إمــا بإلـ ٍـه آخـ َـر بعثهــم أنبيا َء
وأمرهــم بعــد ِم الرجــو ِع إىل هــذا النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم املبعــوث وأوصيائــه ،

ـأن يكــون اهللُ رشك بينهــم و بــن النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم يف النبـ ّـوة ،أو بـ ْ
أو بـ ْ
ـأن
ـع مــا حتتــاج إليــه
وجــل بـ ّـن لرســوله صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم مجيـ َ
ال يكــون اهللُ عـ ّـز ّ
ـر يف تبليـ ِغ ذلــك ومل يـ ْ
األمـ ُة ،أو بـ ْ
ـرك بــن األ ّمـ ِـة أحــد ًا يعلــم
ـي قـ ّ
ـأن ب ّينـ ُه لــه لكــن النبـ َّ
مجيــع ذلــك ،وقــد أشــار عليــه الســام إىل بطــان مجيــع تلــك الصــور))(. ((6

ـم اإلمــا ُم عليهــم الســام قولــه الســابق  ،فيقــول  (( :واهلل ســبحانه يقــول:
ـم يتـ ُّ
ثـ ّ
مــا َفر ْطنَــا ِف الكِ َتـ ِ ِ
ـان ِّ
كل شــئ  ،وذكــر ّ
ش ٍء األنعــام ،38فيــه تبيـ ُ
ـاب
أن الكتـ َ
َّ َّ
ـاب مــن َ ْ
ـاف فيــه  ،فقــال ســبحانه  :و َلــو ك َ ِ
ـن ِعنـ ِـد َغـ ْ ِ
ـر
ُيصــدّ ُق بعضــه بعضــا وأ ّنــه ال اختـ َ
َان مـ ْ
َ ْ
وإن القـ َ
اختِالَفـ ًا كَثِــر ًا النســاءّ .82
ـرآن ظاهـ ُـره أنيـ ٌـق .وباطنُــه عميـ ٌـق.
اهلل َل َو َجــدُ و ْا فِيـ ِـه ْ
ـات إال بــه))(. ((6
ال تفنــى عجائ ُبـ ُه وال تنقــي غرائ ُبـ ُه وال تُكشـ ُ
ـف الظلـ ُ
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يــب اإلمــا ُم عليهــم الســام هنــا مؤنّبــ ًا القضــاة الذيــن اختلفــوا يف األحــكا ِم ،
ُي ُ
بثوابــت عقد ّيـ ٍـة يعلمهــا املســلمون مجيع ـ ًا  ،فيذكــر عليهــم الســام ّ
أن القــرآن فيــه تبيــان
أن ّ
لـ ّ
ـكل يشء  ،بمعنــى ّ
ـلم يف حياتــه موجــو ٌد يف القــرآن
كل مــا حيتــاج إليــه اإلنســان املسـ ُ
ِ
ِ
والرقــي  ،واملقصــو ُد بـــ ّ
لإلنســان ْ
(كل
التكامــل
أن يصــل إىل حــدِّ
 ،فــاهلل تعــاىل يريــدُ
ّ
كل مــا يصـ ُـل باإلنسـ ِ
ـان إىل التكامـ ِ
يشء) ّ
ـل  ،فهــو دعــو ٌة لبنــاء اإلنســان( ،((6والقــايض يف
ألن تطبيـ َـق العـ ِ
ـتحق البنــاء عــى وفـ ِـق الرؤيـ ِـة القرآنيـ ِـة ّ
ـدل الذي يريــد ُه اهللُ
مقدمـ ُة مــن يسـ َّ
ـل يف خصومـ ِ
ـاج إليـ ِـه للتفريـ ِـق بــن احلـ ِّـق والباطـ ِ
ـوط بــه ّ .
تعــاىل لعبــاده منـ ٌ
ـات
وكل مــا حيتـ ُ
ـاس موجــود يف القـ ِ
النـ ِ
ـرآن .
ٌ

بعضـ ُه بعضـ ًا  ،فالقض ّيـ ُة التــي ال يوجــد هلــا بيـ ٌ
أن القـ َ
ثــم يذكـ ُـر اإلمــا ُم ّ
ـان
ـر ُ
ـرآن ُيفـ ّ ُ
ٍ
ِ
ِ
تيــر
يف اآليــة القريبــة منهــا  ،جتــدُ هلــا بيانــ ًا يف آيــة أخــرى  ،وهــذه القاعــد ُة املعرف ّيــ ُة ّ ُ
للقــايض الفصـ َـل يف اخلصومــات بــن النــاس مــن دون اختــاف  ،ومــا يقــع بــن الفقهـ ِ
ـاء
ُ
مــن اختـ ٍ
ـاف يف األحــكا ِم هــو مــن عنــد أنفســهم  ،وليــس مــن القــرآن .
وقــد ُيقــال ّ
ـض القضايــا التــي ينظـ ُـر فيهــا القضــا ُة قــد ال يعرفــون هلــا حـاّ مــن
أن بعـ َ

القــرآن  ،وهنــا نقـ ُ
ـول ّ :
إن اهلل تعــاىل جعــل السـنّ َة النبويـ َة الركــن الثــاين الــذي يســتندُ إليــه
ـل البيـ ِ
العبــاد يف شـ ِ
ـؤون دينهــم ودنياهــم  ،وهــي حمفوظ ـ ٌة عنــد أهـ ِ
ـت  ،واهللُ تعــاىل أمــر
ُ
ِ
اسـ َـأ ُلو ْا َأ ْهـ َـل ِّ
الذ ْكـ ِـر إِن
ـلم فقــال ــــ جـ ّـل شــأنه ـــــ َ  :ف ْ
بالعــودة إليهــم فيــا ال يعرفـ ُه املسـ ُ
ـون النحــل ، 43وأهــل الذكـ ِـر يف اآليـ ِـة هــم أهــل البيـ ِ
ـت عليهــم الســام،
ـم الَ َت ْع َل ُمـ َ
كُن ُتـ ْ
فقــد ورد عــن أيب عبــد اهلل عليهــم الســام  (( :الكتــاب الذكــر و أهلــه آل حممــد صــى
اهلل عليــه وآلــه وســلم  ،أمــر اهلل عــز و جـ ّـل بســؤاهلم و مل يأمــر بســؤال اجلهــال))(. ((6

َ
ويبقــى مــن قــول اإلمــام عليهــم الســام الســابق (ّ .
أنيــق.
القــرآن
وإن
ظاهــره ٌ
ُ

ـات إال بــه ) ،
وباطنُــه عميـ ٌـق .ال تفنــى عجائ ُب ـ ُه وال تنقــي غرائ ُب ـ ُه وال تُكشـ ُ
ـف الظلـ ُ
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ِ
ِ
وهــذا القـ ُ
ـأول مــا يريــد ُه اإلمــا ُم
ـول متصـ ٌـل باختــاف القضــاة يف األحــكا ِم  ،فكيــف نتـ ّ
عليهــم الســام ؟ .
ّ
ـص  ،ومــن
إن اإلجابــة هنــا تقتــي الوقـ َ
ـوف عــى معــاين (األنيــق) الــواردة يف النـ ّ

لســان العــرب نســتجلب املعــاين اآلتيــة التــي تتالئــم مــع الســياق(. ((6

ألنيق مؤنِ ٌق ّ :
لكل يشء أعجبك حسن ُه .
األنق :
اإلعجاب باليشء  ،وإ ّن ُه ٌ
1ـ ُ
ُ

أنقت اليشء  :أحببته .
2ـ ُ
3ـ املنظر األنيق  :إذا كان حسن ًا معجب ًا .
َّ
ـاب بالــيء وحم ّبتــه حلســنه
ـع هــذه املعــاين هــو :اإلعجـ ُ
إن املعنــى العــام الــذي جيمـ ُ
ومجالــه  ،وبمقاربـ ِـة هــذه الصفـ ِ
ـات لقــول اإلمــا ِم عليهــم الســام  ،يكــون ظاهــر القـ ِ
ـرآن
ُ
ا ِ
ُ
ُّ
حســن ًا مجيــ ً
يكــون ســبب ًا
ّــع بمحاســنه  ،وهــذا ك ّلــه
معجبــ ًا ُ ،ي
ســتلذ بقراءتــه  ،و ُيتمت ُ
ـب ْ
للتد ّبــر يف باطنــه العميـ ِـق  ،لكــي ُيسـ َ
ـاف
أن ال يقــع اختـ ٌ
ـاج إليــه  .وجيـ ُ
ـتنبط منــه مــا ُيتـ ُ
ِ
ِ
الواحــدة واحــد ًا ْ ،
ُ
فــإن وقــع
الواقعــة
احلكــم يف
ســتنبط مــن القــرآن  ،ويكــون
فيــا ُي
ُ
ـاف فهــذا مــن القضـ ِ
ـاة وليــس مــن القـ ِ
ـرآن ،
االختـ ُ
ِ
ِ
القضــاة يف
االختــاف بــن
واســتناد ًا إىل مــا تقــدّ م فــا يمكــن أن يصــح وقــوع

ـم حيــا َة النـ ِ
ألن اهلل تعــاىل شــاء ْ
األحــكا ِم ّ ،
ـاس  ،بــا يكفـ ُـل هلــم العيـ َ
ـش بســا ٍم
أن ين ّظـ َ
ِ
وأمـ ٍ
ـح
ـان  ،فــإذا اختلفـ ْ
ـاس يف دائــرة الفــوىض  .وهــذا مــا ال يصـ ّ
ـت األحــكا ُم  ،وقــع النـ ُ
ْ
ـع يف املجتمــع اإلســامي كــا بينّ ـ ُه اإلمــا ُم عليهــم الســام يف قولــه الســابق(. ((6
أن يقـ َ

ـف اإلمــام هــذا الــرب مــن القضـ ِ
ـاة الــذي جيهلــون مــا يأمــر بــه اهلل تعــاىل ،
ويصـ ُ
َ
ُ
ـاس قاضيــا ضامنــا لتخليـ ِ
فيصــف مــن يكــون مــن هــؤالء بقولــه (( :جلــس بــن النـ ِ
ـص
ِ
ِ
حكمــه مــن يــأيت
نقــض
مــا التبــس عــى غــره  ،إن خالــف مــن ســبقه  ،مل يأمــ ْن مــ ْن
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وإن نــزل بــه إحــدى املبهـ ِ
مــن بعــده  ،كفعلــه بمــن كان قبلــهْ ،
ـات  ،هيــأ هلــا حشــوا ر ّثــا
مــن رأيـ ِـه  ،ثــم قطــع بــه  ،فهــو مــن لبــس الشــبهات يف مثــل نســج العنكبــوت اليــدري

ـاف أن يكـ َ
ـون قــد أخطــأ ،و إن أخطــأ رجــا أن يكــون قــد
أصــاب أم أخطــأْ ،إن أصــاب خـ َ

أصــاب  ،جاهــل خبــاط جهــات ،غــاش ركاب عشــوات ،مل يعــض عــى العلــم بــرس

قاطــع))(. ((7

وعــى الرغ ـ ِم مــن طـ ِ
ـص الــذي اقتبســناه مــن اإلمــا ِم عليهــم الســام ،
ـول هــذا النـ ّ
ِ
ِ
رأي قـ ٍ
ـاض قبلــه بالــرأي نفســه
فإ ّن ـ ُه
يتضمــن تبشــيع ًا لصــورة مــن يقــي برأيــه أو يــر ّد َ
ّ
ـظ انتقــاء اإلمــا ِم عليهــم الســام لـــ (حشــوا ر ّثـ ًا مــن رأيــه ) للداللـ ِـة عــى ْ
 ،و ُيالحـ ُ
أن ال
ُ
ـيكون جاهـ ً
يعضــوا عــى العلــم
فائــدة مرجـ ّـوة ممــن يقــي برأيــه  ،بــل سـ
ا مــن الذيــن مل ّ
ـاس للقضـ ِ
ـس بــن النـ ِ
ٍ
ـاء بينهــم .
بـ
ـرس قاط ـ ٍع  ،وهــو جيلـ ُ
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يمكننــا اآلن ْ
أن نُجمـ َـل النتائــج الكــرى التــي خلــص إليهــا البحــث  ،أمــا النتائــج
ِ
البحــث بالكشــف عنهــا  ،وفيــا يــأيت أهــم تللــك
صفحــات
األخــرى فقــد تك ّفلــت
ُ
النتائــج :

ِ
ـس التي جيــب ْ
اختيار
أن ُيســتندَ إليهــا يف
1ــــ وضــع اإلمــا ُم عليهــم الســام أوالً األُسـ َ
ـات للقضـ ِ
ـارت صفـ ٍ
ِ
ـخت تلــك الصفــا ُة يف النفـ ِ
ـاة ،
ـوس حتــى صـ ْ
ترسـ ْ
القضــاة  ،وقــد ّ
وهــي ــــ كــا أرادهاــــ عليهــم الســام صاحلــة لألزمـ ِ
ـان ك ّلهــا  ،بــل بــل تــزدا ُد احلاجـ ُة إليها
ـان  ،ألنــا تشـك ُّل الركائــز التــي ُيســتندُ إليهــا يف تطبيـ ِـق العـ ِ
ك ّلــا مـ ّـر الزمـ ُ
ـدل الــذي ُيريــد ُه
ّ
اهلل تعــاىل لعبــاده .

ـاة القضـ ِ
ـت يف بســط صفـ ِ
ـاة الد ّقـ ُة املعهــود ُة يف انتقــاء اإلمــام عليهــم الســام
2ــــ جت ّلـ ْ
الصفـ ِـة  ،فلــم تُذكـ ْـر صف ـ ٌة وإال وق ّيدهــا اإلمــا ُم بقيـ ٍـد
ـر هبــا عــن ّ
للمفــردات التــي ُيعـ ّ ُ
باالقــراب منهــا ٍ ،
ِ
َ
كانــت
إن
املســلم قبــل القــايض إىل التفكــر
اإلنســان
يدفــع
لغــوي
ْ
ُ
ٍّ
َ
حســن ًة  ،واالبتعـ ِ
ـاد عنهــاْ ،
ـت س ـ ّي ٍئة .
إن كانـ ْ
ٍ
ـح ْ
3ــــ ّ
أن يكــون
إن مــا ذكــر ُه اإلمــا ُم عليهــم الســام مــن صفــات  ،منهــا مــا قــد يصـ ُّ
ـاة وغريهــم  ،ومنــا مــا هــو خــاص بالقضـ ِ
مشــرك ًا بــن القضـ ِ
ـاة دون ســواهم مــن النــاس
ٌّ
ألنــا مــن وســائل القــايض يف التفريـ ِـق بــن احلـ ِّـق والباطـ ِ
ـل عنــد املتخاصمــن .
ّ ،

التمسـ َ
ـك هبــا  ،وهــي
4ــــ أوىص اإلمــا ُم عليهــم الســام القضــا َة بوصايــا  ،ألزمهــم
ّ
ٍ
صفــات بعــد ْ
لفــض
ســتتحو ُل إىل
نفســ ُه وهــو يتصــدّ ى ّ
أن ُي ّ
ّ
ــرو َض القــايض عليهــا ُ
ِ
املنازعــات بــن املســلمني .
5ــــ ســعى اإلمــام عليهــم الســام إىل حتصــن القضـ ِ
ـاة مــن ّ
كل مــا يمكـ ُن ْ
أن يؤ ّثر عىل
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ســرهم يف طريــق العــدل الــذي ُيريــده اهلل تعــاىل لعبــاده وط ّبقـ ُه يف دولتــه ،فأمــر الــوال َة
باالهتــام بمكانتهــم االجتامعيــة  ،ومراقبــة شـ ِ
ـؤون عيشــهم  ،حتــى ال يشــغلهم يش ٌء مــن
ـرض عليهــم مــن شــؤون املتخاصمــن .
أمــر الدنيــا عــن التم ّعــن والتدقيــق فيــا ُيعـ ُ
ِ
ِ
ِ
6ــــ
القضــاة بنفســه  ،وأمــر الــوال َة
قضــاء
بمراقبــة
اهتــم اإلمــا ُم عليهــم الســام
ّ
ـال بذلــك  ،حتــى يضمــن سـ ِ
ـامة احقـ ِ
ـاق احلـ ِّـق  ،وإبطــال الباطـ ِ
والعـ َ
ـل  ،ولئــا يشــعر
القــايض باألمـ ِ
ٍ
ـرب مــن الفتــور
ـاب بـ
ـع حتــت تأثــر ذلــك ف ُيصـ ُ
ـن املطلــق  ،وهنــا قــد يقـ ُ
الــذي قــد يؤ ّثـ ُـر عــى قضائـ ِـه.
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ـر هنــا إىل ّ
أن الشــيخ التُســري ربــط بــن قــول اإلمــام عليهالســام وبــن
2121هنــج البالغــة  . 156/1ونشـ ُ
ِ
ِ
ِ
ي َأن ـز ََل َع َل ْيـ َ
ـن ُأ ُّم
ـاب منْ ـ ُه آ َيـ ٌ
ـات ُّ ْ
م َكـ َـا ٌت ُهـ َّ
ـك ا ْلك َتـ َ
هـ َـو ا َّلــذ َ
(املتشــاهبات) الــواردة يف قولــه تعــاىل ُ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـن يف ُق ُل ِ
ا ْلكِ َتـ ِ
ـون َمــا ت ََشــا َب َه منْ ـ ُه ا ْبت َغــاء ا ْلف ْتنَــة َوا ْبت َغــاء
ـاب ٌ
ـم َز ْيــغٌ َف َي َّتبِ ُعـ َ
ات َف َأ َّمــا ا َّلذيـ َ
وبِـ ْ
ـاب َو ُأ َخـ ُـر ُمت ََشـ ِ َ
ِ
ت َْأ ِويلِـ ِـه ومــا يع َلــم ت َْأ ِوي َلـه إِالَّ اللُّ والر ِ
ـن ِعنـ ِـد َر ِّبنَــا َو َمــا َي َّذ َّكـ ُـر إِالَّ
ون ِف ا ْل ِع ْلـ ِم َي ُقو ُلـ َ
اســخُ َ
ـون َآمنَّــا بِــه ك ٌُّل ِّمـ ْ
ُ
َ َّ
ََ َْ ُ
ُأ ْو ُلــو ْا األ ْل َبـ ِ
ـاب آل عمــران . 7ينظــر  :هبــج الصباغــة يف رشح هنــج البالغــة . 144/19
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ــى َط َعــا ٍم
3636يف هــذا إشــارة إىل قولــه تعــاىل خماطبــ ًا بنــي إرسائيــل َ :
ُــم َيــا ُم َ
وإِ ْذ ُق ْلت ْ
ــر َع َ َ
وســى َلــن ن َّْص ِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
و ِ
ـت األَ ْر ُض ِمــن َب ْقلِ َهــا َوق َّثآئ َهــا َو ُفوم َهــا َو َعدَ سـ َـها َو َب َصل َهــا َقـ َ
ـك ُ ْ
احـ ٍـد َفــا ْد ُع َلنَــا َر َّبـ َ
ـال
يـ ِـر ْج َلنَــا ِمَّــا تُنبِـ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ـر ًا َفـإِ َّن َل ُكــم َّمــا َسـ َـأ ْلت ُْم َو ُ ِ
ـم ِّ
الذ َّلـ ُة
ض َبـ ْ
َأت َْسـ َت ْبد ُل َ
ـر ْاهبِ ُطــو ْا مـ ْ
ـت َع َل ْي ِهـ ُ
ون ا َّلــذي ُهـ َـو أ ْد َنــى بِا َّلــذي ُهـ َـو َخـ ْ ٌ
ون بِآيـ ِ
ـن بِ َغـ ْ ِ
َوا َْل ْس ـ َكنَ ُة َو َبــآؤُ ْو ْا بِغ ََضـ ٍ
ـر َْ
ـن اللَِّ َذلِـ َ
الـ ِّـق
ـات اللَِّ َو َي ْق ُت ُلـ َ
ـون النَّبِ ِّيـ َ
ـب ِّمـ َ
ـم كَا ُنــو ْا َي ْك ُفـ ُـر َ َ
ـك بِ َأ َّنُـ ْ
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3939دعائم اإلسالم . 534/2

4040مستدرك الوسائل . 116/12
4141رشح هنج البالغة . 296/16
4242دعائم اإلسالم . 534/2

4343ينظر  :لسان العرب ( سمت) .

ـف األذى عــن النــاس ))  ،ينظــر  :اخلصــال
4444جــاء يف احلديــث الرشيــف عــن املؤمــن  .... (( :وعـ ّـز ُه كـ ّ
 . 7/1وجــاء يف حديـ ٍ
ـث أخـ َـر عــن حســن اجلــوار  (( :ليــس مــن املؤمنــن مــن مل يأمـ ُن جــار ُه بوائقـ ُه )) .
ينظــر  :الــكايف  ، 9/1واألحاديــث كثــرة يف هاتــن الصفتــن.

4545ينظر  :جممع البحرين . 413/2
4646دعائم اإلسالم . 37/5

4747ينظر  :إمتاع األسامع . 97/1
4848دعائم اإلسالم . 535/2
4949املبسوط . 96/8

5050دعائم اإلسالم . 538/2
5151هنج البالغة . 95/3
5252هنج البالغة .95/3

5353ينظر  :لسان العرب ( غول) .
5454هنج البالغة. 95/3

5555رشح هنج البالغة . 59/17
5656الكايف . 83/8

5757هنج البالغة . 95/3
5858م  ،ن . 53/1 :

5959مستدرك الوسائل . 254/17
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دعائم اإلسالم . 360/1
6060
ُ
6161هنج البالغة . 54/1
6262هنج البالغة . 55/3

6363ينظــر  :أوضــح املســالك  ،60/2رشح األشــموين  ، 149/2رشح التّرصيــح  ،348/1مهــع اهلوامــع
.250/3

6464بحار األنوار. 284/2
6565هنج البالغة . 55/3

6666ينظر  :األمثل  . 292/8رسائل املرتىض . 220/2
6767الكايف  ، 295/1 :و ُينظر  :امليزان . 147/12 :

6868ينظر  :لسان العرب ( أنق ) .
ِ
6969ينظر تفصيل أكثر عن هذه القض ّية يف  :رشح هنج البالغة . 288/1
7070بحار األنوار . 285/2
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املصادر واملراجع
 القرآن الكريم

1 .1إمتــاع األســاع بــا للنبــي مــن األحــوال واألمــوال واحلفــدة واملتــاع  ،املقريــزي
(أمحــد بــن عــي بــن عبــد القــادر ،أبــو العبــاس احلســيني ت 845هـــ)  ،حتقيــق حممــد
عبــد احلميــد النميــي  ،دار الكتــب العلميــة – بــروت  ،ط 1420 ، 1هـ 1999 -م

.

2.2األمثــل ( األمثــل فــي تفســير كتــاب هللا المنــزل)  ،ناصــر مــكارم الشــيرازي  ،نشــر
مدرســة اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب عليــه الســام ط ، 1التصحيــح الثالــث 1426ه .
3.3أوضــح المســالك إلــى ألفيــة إبــن مالــك  -ابــن هشــام (أبــو محمــد عبــدهللا جمــال الديــن
بــن يوســف بــن أحمــد بــن عبــدهللا بــن هشــام األنصــاري )  ،دار الجيــل – بيــروت ،
الطبعــة الخامســة 1979 ،م .

4 .4بحــار األنــوار  ،الشــيخ املجلــي ( ت1111هـــ )  ،مؤسســة الوفــاء  ،بــروت ،
لبنــان  ،ط1403 ، 2هـــ ــــ 1983م .

5 .5هبــج الصباغــة يف رشح هنــج البالغــة  ،التســري ( حممــد تقــي كاظــم حممــد عــي
جعفــر التســري ت 1420هـــ )  ،مؤسســة التاريــخ العــريب  ،بــروت  ،ط، 1
2011م .

6 .6تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس  ،الزبيــدي ( حممــد بــن حممــد بــن عبــد الــرزاق
احلســيني  ،أبــو الفيــض امللقــب بمرتــى الزبيــدي ت 1205هـ )  ،حتقيــق  :جمموعة

مــن املحققــن  ،دار اهلدايــة  ،د .ط  ،د.ت .
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7 .7اخلصــال  ،الشــيخ الصــدوق ( أبــو جعفــر حممــد بــن عــي بــن احلســن بــن بابويــه
القمــي ت 381هـــ )  ،صححــه وعلــق عليــه  :عــي أكــر الغفــاري  ،منشــورات
مجاعــة املدرســن يف احلــوزة العلميــة  ،قــم املقدســة  ،د.ط  ،د.ت .

8 .8دراســات يف هنج البالغــة  ،الشــيخ حممد مهــدي شــمس الديــن  ،الــدار االســامية
للطباعــة والنــر والتوزيــع  -بــروت  ،لبنــان ط. 1981 3

9 .9دعائــم اإلســام  ،النعــان املغــريب ( القــايض أبــو حنيفــة النعــان بــن حممــد التميمــي
املغــريب ت 363هـــ)  ،حتقيــق :اصــف بــن عــي اصغــر فيــي  ،منشــورات  :دار
املعــارف  .مــر .

1010رســائل املرتــى رســائل املرتــى  ،الرشيــف املرتــى ( ت 436هـــ)  ،حتقيــق
الســيد مهــدي رجائــي  ،دار القــرآن 1405 ،هـــ.

ــورة بــن موســى بــن
1111ســنن الرتمــذي  ،الرتمــذي ( حممــد بــن عيســى بــن َس ْ
الضحــاك )  ،حتقيــق  :أمحــد حممــد شــاكر وآخــرون  ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،
بــروت  ،د.ط  ،د.ت .

1212رشح االشــموين عــى ألفيــة ابــن مالــك  ،األشــموين ( عــي بــن حممــد بــن عيســى
ت 900هـــ )  ،دار الكتــب العلميــة  ،بريوت  ،ط1419 ، 1هـ ــــ 1998م .

1313رشح الترصيــح عــى التوضيــح  ،زيــن الديــن املــري ( خالــد بــن عبــد اهلل
بــن أيب بكــر بــن حممــد اجلرجــاوي األزهــري ت 905هـــ  ،دار الكتــب العلميــة ،

بــروت – لبنــان  ،ط14212 ، 1هــــ ـــــــ 2000م .

1414رشح هنــج البالغــة  ،البــن أيب احلديــد ( ت 656هـــ)  ،حتقيــق حممــد أبــو الفضــل
ابراهيــم  ،منشــورات مكتبــة آيــة اهلل العظمــى املرعــي النجفــي  ،دار احيــاء الكتــب
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العربيــة .
1515يف ظــال هنــج البالغة حماولــة لفهــم جديــد – الشــيخ حممــد جــواد مغنيــة .دار
العلــم للماليــن .بــروت  -لبنــان.

1616القضــاء يف الفقــه اإلســامي  ،الســيد كاظــم احلائــري  ،جممــع الفكر اإلســامي،
ط1415 ، 1هـ .

1717الــكايف  ،الشــيخ الكلينــي ( ت 329هـــ )  ،حتقيــق عــي أكــر غفــاري  ،مطبعــة
حيــدري  ،دار الكتــب اإلســامي ــــ آخونــدي  ،ط1388 ، 3هـــ .

1818كتــاب ســليم بــن قيــس اهلــايل  ،حتقيــق  :حممــد باقــر األنصــاري  ،منشــورات :
اهلــادي  ،ط ، 1قــم املقدّ ســة .

1919كنــز العــال يف ســنن األقــوال واألفعــال  ،عــاء الديــن بــن حســام الديــن
(ت 975هـــ )  ،حتقيــق بكــري حيــاين وصفــوة الســقا  ،مؤسســة الرســالة  ،ط، 5
1401هـــ ــــ 1981م .

2020لســان العــرب  ،البــن منظــور ( حممــد بــن مكــرم بــن عــي  ،أبــو الفضــل  ،مجــال
الديــن ابــن منظــور ت 711هـــ)  ،دار صــادر  ،بــروت  ،ط1414 ، 3هـــ.

2121املبســوط  ،الرسخــي ( شــمس الديــن أبــو بكــر بــن حممــد بــن أيب ســهل ) ،
دراســة وحتقيــق :خليــل حميــي الديــن امليــس  ،دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع
 ،بــروت – لبنــان  ،ط1421 ، 1هـــ 2000 -م .

النييــن  ،الطرحيي (فخــر الدين الطرحيــي ت1087هـ)
2222جممــع البحريــن ومطلــع ّ
حتقيــق  :ســيد امحــد احلســيني النــارش :املكتبــة املرتضوية إلحيــاء االثــار اجلعفرية .

2323مســتدرك الوســائل ومســتنبط املســائل  ،املحقــق النــوري( احلــاج مــرزا حســن
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النــوري الطــريس ت 1320ه)  ،حتقيــق مؤسســة آل البيــت إلحيــاء الــراث  ،مطبعــة

ســعيد  ،قــم  ،إيــران .

2424ميــزان احلكمــة  ،حممــد الريشــهري  ،حتقيــق وطباعــة ونــر  :دار احلديــث ،
ط ،1د.ت .

2525امليــزان يف تفســر القــرآن  ،للعالمــة الســيد حممــد حســن الطباطبائــي(

ت1402هـــ)  ،مؤسســة النــر اإلســامي التابعــة جلامعــة املدرســن  ،قــم  ،ايــران .

2626هنــج البالغــة  ،اإلمــام عــي بــن أيب طالــب ـ عليــه الســام ـ  ،مجــع الرشيــف

الــريض  ،حتقيــق الشــيخ حممــد عبــدة  ،دار املعرفــة للطباعــة والنــر  ،بــروت ـ لبنــان.

2727مهــع اهلوامــع يف رشح مجــع اجلوامــع  ،جلــال الديــن الســيوطي ( ت 911هـــ ) ،
حتقيــق عبــد احلميــد هنــداوي  ،املكتبــة التوفيقيــة  ،مــر .

نظام الرتابط احلجاجي
يف خطاب اإلمام علي (عليه السالم)

د .حامد بدر عبد احلسني م .م.حسن رحيم حنون
كلية الدراسات القرآنية /جامعة بابل

املقدمة( مدخل نظري لروابط احلجاج)
احلجــاج نظريــة لســانية هتتــم بالوســائل ،واإلمكانــات اللغويــة التــي متدنــا هبــا

اللغــات الطبيعيــة لتحقيــق بعــض األهــداف والغايــات احلجاجيــة فهــي تنطلــق مــن
الفكــرة الشــائعة التــي مؤداهــا إننــا نتكلــم عامــة بقصــد التأثــر ،فاجلملــة بإمكاهنــا أن

تشــتمل عــى مورفيــات أو صيــغ تصلــح إلعطــاء توجيــه حجاجــي للقــول يضــاف إىل
حمتواهــا اإلخبــاري ،وتوجيــه املتلقــي هبــذا االجتــاه أو ذاك ،ويزيــد عــى ذلــك إن احلجــاج

ﻣﻬﻤ ﻲﻓ اﻤﻟﺴﺎر اﻟﻠﺴﺎﻲﻧ ،وﻣﻦ املداخــل اﻤﻟﻬﻤﺔ ﻲﻓ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻨصــوص ذات
يشــكل ً
ﺟﺎﻧﺒﺎ ً
اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻹﻗﻨﺎﻋﻴﺔ.

إن البعــد احلجاجــي والتــداويل للروابــط بــرز مــع ديكرو يف إطــار صياغتــة للتداولية

املدجمــة وهــي النظريــة التداوليــة التــي تشــكل جــز ًءا مــن النظريــة الدالليــة  ،إذ مل ٌيغفــل

ديكــرو وزميلــه يف أثنــاء صياغتهــا لـ(النظريــة احلجاجييــة يف اللغــة) ،هــذا اجلانــب املهــم

الــذي ٌمتركــز يف أبنيــة اللغــة بوصفهــا ظاهــرة لغويــة مهمــة جــدا تتدخــل بطريقــة مبــارشة
يف توجيــه احلجــاج مــن خــال إحــداث االنســجام داخــل اخلطــاب والدفــع باجتــاه

ـاع عــر اســتاملة املتلقــي وتوجيهــه نحــو الغايــة التــي يريدهــا املتكلــم.
حتقيــق البعــد اإلقنـ ً
ابــان أبــو بكــر العــزاوي الروابــط احلجاجيــة بقولــة :تربــط بــن قولــن أو بــن

حجتــن عــى األصــح ( أو أكثــر ) وتســند لــكل قــول دورا حمــددا داخــل االســراتيجية
احلجاجيــة العامــة((( وصنفهــا إىل :

الروابط املدرجة للحجج( حتى  ،بل  ،لكن  ،مع ذلك ،ألن)...
الروابط املدرجة للنتائج( إذن ،هلذا  ،بالتايل)...
الروابط التي تدرج حججا قوية ( حتى  ،بل  ،لكن  ،السيام)...
223

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

224

روابط التعارض احلجاجي( بل  ،لكن  ،مع ذلك)...
روابط التساوق احلجاجي( حتى  ،السيام).

ً
احلجاج :
اول :روابط التعارض
ً
الرابط احلجاجي (لكن)
تربــط لكــم بــن حجتــن متفاوتــن وتفيــد معنــى االســتدراك و تعنــي يف النحــو

العــريب « أن تنســب حكــا خيالــف املحكــوم عليــه قبلهــا كأنــا ملــا أخــرت عــن األول
بخــر ،فخفــت أن يتوهــم مــن الثــاين مثــل ذلــك فتداركــت بخــره إن سـلبـــا وإن إجيابــا،
ولذلــك ال يكــون إال بعــد ملفــوظ بــه ،أو مقــدر((( ،وال تـقـــع لكــن إال بــن متنافيــن

بوجــه واحــد ،و عــرف عبــاس حســن االســتدراك ،إنــه ابعــاد معنــى فرعــي خيطــر عــى

البــال عنــد فهــم املعنــى األصــي لــكالم مســموع أو مكتــوب((( ،وتقــوم لكــن « بإزالــة
اخلواطــر واالوهــام التــي تــرد عــى الذهــن بســببه ،وهــو يقتــي أن تكــون مــا بعــد أداة

االســتدراك خمالفــا ملــا قبلهــا يف احلكــم املعنــوي»(((.

ويتــم الوصــف احلجاجــي للرابــط لكــن الــذي يعــر عــن التعــارض والتنــايف بــن

مــا قبلهــا و مــا بعدهــا  ،إذ يقــدم املتكلــم (أ) و (ب) باعتبارمهــا حجتــن ،احلجــة األوىل
موجهــة نحــو نتيجــة معينــة(ن) ،واحلجــة الثانيــة موجهــة نحــو النتيجــة املضــادة هلــا ،

أي (ال – ن) ،ويقــدم املتكلــم احلجــة الثانيــة ،باعتبارمهــا احلجــة األقــوى ،توجــه القــول
ألول للخطــاب برمتــه ((( ،ولقــد ميــز ديكــرو وأنســكومري ،يف دراســتهام العديــدة للرابــط

(لكــن).

ـن
ـن َمـ ْ
ـم َمــا َقــدْ َعا َيـ َ
ـم َلـ ْـو َقــدْ َعا َينْ ُتـ ْ
ومــن ذلــك قــول اإلمــام عــي(َ ((: )فإِ َّن ُكـ ْ
ِ
ِ
ِ
مـ َ ِ
ـم َمــا َقــدْ َعا َينُوا
ـن َ ْ
م ُجـ ٌ
ـم َو َلكـ ْ
ـوب َع ْن ُكـ ْ
ـم َو َســم ْعت ُْم َو َأ َط ْع ُتـ ْ
ـم َو َوه ْل ُتـ ْ
ـم َل ِز ْع ُتـ ْ
ـات م ْن ُكـ ْ
َ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ـاب َو َل َقــدْ ُب ِّص ُتـ ْ َ
ـم
ـب َمــا ُي ْطـ َـر ُح َا ْل َجـ ُ
َو َق ِريـ ٌ
ـم َو ُأ ْســم ْعت ُْم إِ ْن َســم ْعت ُْم َو ُهدي ُتـ ْ
ص ُتـ ْ
ـم إِ ْن أ ْب َ ْ
ْ
ِ
ـم َا ْل ِعـ َـر َو ز ِ
ـم َو بِ َحـ ٍّـق َأ ُقـ ُ
ـم بِـ َـا فِيـ ِـه ُم ْز َد َجـ ٌـر َو َمــا
ـم َل َقــدْ َج َ
اه َر ْت ُكـ ْ
ـول َل ُكـ ْ
إِ ِن ا ْهتَدَ ْي ُتـ ْ
ُج ْر ُتـ ْ
ُ
ِ
ُي َب ِّلــغُ َعـ ِ
ـن َاللَِّ َب ْعــدَ ُر ُسـ ِ
ـر)).
ـل َا َّ
لسـ َـاء إِالَّ َا ْل َبـ َ ُ
نالحــظ إن الرابــط احلجاجي(لكــن) قــد عمــل تعارضــا حجاجيــا بــن مــا تقدمــه
ـم َمــا
ـم َلـ ْـو َقــدْ َعا َينْ ُتـ ْ
ومــا تأخــر عنــه ،فالقســم األول الــذي ســبق الرابــط هــو ( َفإِ َّن ُكـ ْ
ِ
ِ
َقــدْ عايــن مــن مـ َ ِ
ـم) ،إذ كــا هــو شــأن
ـم َو َســم ْعت ُْم َو َأ َط ْع ُتـ ْ
ـم َو َوه ْل ُتـ ْ
ـم َل ِز ْع ُتـ ْ
ـات منْ ُكـ ْ
َ َ َ َ ْ َ
االنبيــاء و األوليــاء  ،فاهنــم بســبب علمهــم و اطالعهــم عــى ذلــك العــامل كانــوا يبكــون

ذلــك البــكاء الشــديد ،و يبيتــون لياهلــم خائفــن وجلــن  ،و يســهرون الليــل بالبــكاء

و التــرع و النــاس لــو كانــوا يعلمــون ذلــك ملــا وجــد إنســان عــايص ،قــد تضمــن
حجــة ختــدم نتيجــة ضمنيــة هــي (عــدم معاينتهــم) ،أمــا القســم الثــاين ،الــذي جــاء

بعــد الرابــط فقــد تضمــن حجــة ختــدم نتيجــة مضــادة للنتيجــة الســابقة (ال -ن) لريفــع
الــردد لــدى املتلقــي بواســطة االســتدراك الــذي ال يعنــي إبطــال احلجــة األوىل وإنــا
هــو إعــادة التصحيــح مــا قــد توهــم بــه املتلقــي إو تــردد بقبولــه وهــذا مــا تشــر إليــه
ِ
ـاب)
احلجــة الثانيــة بعــد الرابــط َ ْ
ـب َمــا ُي ْطـ َـر ُح َا ْل َجـ ُ
ـم َمــا َقــدْ َعا َينُــوا و َق ِريـ ٌ
(م ُجـ ٌ
ـوب َعنْ ُكـ ْ
التــي تضمنــت نتيجــة ضمنية(حمجوبــة عنكــم وغــر حمجوبــة عــن الراســخني يف العلــم)،

ثــم جــاء الرابطــان (الــواو ،إن) للربــط بــن اكثــر مــن قضيــة و حجــة غــر متباعديــن
ِ
ـاب َو
ليقــررا الرابــط بــن احلجــج التــي جــاءت بعد(لكـ
ـب َمــا ُي ْطـ َـر ُح َا ْل َجـ ُ
ـن)(و َق ِريـ ٌ
َ
ـمعتُم و ه ِدي ُتـ ِ ِ
ِ
ِ
َل َقــدْ ُب ِّص ُتـ ْ ِ
ـم َو بِ َحـ ٍّـق َأ ُقـ ُ
ـول َلك ُْم
ـم َو ُأ ْســم ْعت ُْم إِ ْن َسـ ْ ْ َ ُ
ـم إِن ا ْهتَدَ ْي ُتـ ْ
ْ
ص ُتـ ْ
ـم إ ْن َأ ْب َ ْ
ْ
ـل َالســاءِ
َل َقــدْ جاهر ْت ُكـ ِ
ِ
ـغ َعـ ِ
ـم بِـ َـا فِيـ ِـه ُم ْز َد َجـ ٌـر َو َمــا ُي َب ِّلـ ُ
ـن َاللَِّ َب ْعــدَ ُر ُسـ ِ َّ َ
ـر َو ُزج ْر ُتـ ْ
ـم َا ْلعـ َ ُ
َ ََ ْ
ِ
ـر) ،وهنــا تكــون احلجــة بعــد الــواو دعمــت النتيجــة املتعلقــة باحلجــة الثانيــة.
إالَّ َا ْل َبـ َ ُ
إن الرابط احلجاجي كشف عن استدالالت حجاجية أخرى
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 .1إن الرتاتيــب احلجاجيــة التــي اوجدهــا الرابط(الــواو) إىل احلجــج قــد اثبــت قــوة

النتيجــة (لــو عاينتــم /حمجــوب عنكــم) ثــم جــاء الرابــط (إن) إلثبــات قــوة احلجــة التــي

تلتــه مــع احلجــة التــي ســبقته.

 .2إن الــروح اذا خرجــت مــن البــدن  ،و طــارت مــن قفــص اجلســد ظهــر هلــا

كل مــا كان حمجوبــا خمفيــا هلــذا قــال (()و قريــب مــا يطــرح احلجــاب) نســتخلص
نتيجــة ضمنيــة وهــي لــو كان النــاس كلهــم يعلمــون و يطلعــون عــى ذلــك العــامل الختــل

النظــام االجتامعــي  ،و ملــا زرع الــزارع  ،و مــا اجتــر التاجــر  ،و صــارت األشــغال معطلــة
و احلالــة مضطربــة.

فالغايــة التــي أراد اإلمــام( )توضيحهــا تكمــن يف القســم الثــاين مــن كالمــه،

فــإن احلجــة الثانيــة اقــوى مــن احلجــة األوىل فهــي ســتواجه القــول برمتــه نحــو تبنــي
النتيجــة الضمنيــة املضــادة (ال-ن) ،فاإلمــام ( )يعلــم بعــذاب القــر فهــذا االمــر

غــر حمجــوب عنــه ولكــن حمجــوب عــن األخريــن ،لذلــك احلجــة الثانيــة (ب) اقــوى
مــن احلجــة األوىل (أ).

ومــن أمثلــة مــا جــاء فيــه الربــط كالم لــه ( )ملــا أنفــذ عبــد اهلل بــن عبــاس إىل
ـن َط ْل َحـ َة َفإِ َّنـ َ
ـك إِ ْن
الزبــر قبــل وقــوع احلــرب يــوم اجلمــل ليســتفيئه إىل طاعتــه(( :الَ َت ْل َقـ َ َّ
ـول و َلكِـ ِ ِ
ِ
َت ْل َقـ ُه َ ِ
ـب َو َي ُقـ ُ
ـر
ـول ُهـ َـو َا َّلذ ُلـ ُ َ
لص ْعـ َ
ـب َا َّ
تــدْ ُه كَال َّثـ ْـو ِر َعاقصـ ًا َق ْر َنـ ُه َي ْر َكـ ُ
ـن ا ْلـ َـق َال ُّز َبـ ْ َ
ـك عر ْفتَنِــي بِ ِْ
ِ
ـول َلـ َ ِ
ال َجـ ِ
ـن َع ِري َكـ ًة َف ُقـ ْـل َلـ ُه َي ُقـ ُ
ـاز َو َأ ْنك َْرتَنِــي بِا ْل ِعـ َـر ِاق
َفإِ َّنـ ُه َأ ْلـ َ ُ
ـك ا ْبـ ُ
ـن َخالـ َ َ َ
ِ
ـن َط ْل َح ـ َة )...وهــي حجــة
َفـ َـا َعــدَ ا مَّــا َبــدَ ا)) ،فاحلجــة األوىل يف قولــه(( )الَ َت ْل َقـ َ َّ
ال تكفــي حلصــول االقنــاع لــدى املتلقــي ظاهـ ًـرا ،فقــد هنــى اإلمــام ( )ابــن عبــاس
انــى يلقــي طلحــة  ،فأخــر انــه كالثــور امللتــوي قرنــه ،او الثــور الــذي يرخــى رأســه و

يطأطــأه ،فيعقــص قرنيــه اســتعدادا للخصومــة و املحاربــة ،و هــذا اشــارة اىل اســتعداده
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للــر بجميــع معنــى الكلمــة ،و أمــا قولــه( :)يركــب الصعــب :هــو الذلــول ،فمعناه
االســتهانة باالمــور املســتصعبة ،و التهــور يف االقــدام و املجازفــة يف االعــال ،و رشاســة
االخــاق و امثــال هــذا الشــخص ال ينفــع معــه الــكالم لغــروره ،و اعجابــه بنفســه ،و

هلــذا هنــى أمــر املؤمنــن( )ابــن عبــاس ان يتفاهــم مــع طلحــة.

ثــم جــاء الرابــط لرفــع الــردد والتوهــم لــدى املتلقــي يف قبــول كالمــه بــا تضمنــة
ِ
ـن َع ِري َك ـ ًة) ،مــن قــوة تفــوق احلجــة األوىل ومــؤدي
ـر َفإِ َّن ـ ُه َأ ْلـ َ ُ
احلجــة الثانية(ا ْلـ َـق َال ُّز َبـ ْ َ

هــذه القــوة الرابــط (لكــن) الــذي افــاد االســتدراك ابانــة القصــد مــن هنــي ابــن عبــاس

عــن لقــاء طلحــة ،و امــره أن يلقــي الزبــر ،ألنــه امكــن التفاهــم معــه؛ ألنــه لــن الطبيعــة
و اجلانــب ينفــع معــه الــكالم  ،ثــم جــاء تدعيــم قــوة احلجــة الثانيــة بقولــه  :يقــول لــك

ابــن خالــك » اي اإلمــام نفســه ،و انــا قــال :ابــن خالــك و مل يقــل يقــول لــك عــي او أمــر

املؤمنــن أو ابــو احلســن ملــا يف هــذه الكلمــة مــن االســتاملة و االذكار بالنســب و الرحــم ،
و ال خيفــى مــا فيهــا مــن املالطفــة  ،و التأثــر يف القلــب و النفــس .

الرابط احلجاجي(بل)
أداة ربــط بــن قولــن ومعناهــا اإلرضاب عــن األول واألثبــات للثــاين ،ويتحــدد

دورهــا يف الربــط نفيــا أو إجيابــا حســب الســياق الــذي تــرد فيــه((( فهــي تــأيت» لتــدارك

كالم غلــط فيــه وتكــون لــرك يشء مــن الــكالم وأخــذ غــره((( ،فهــي مــن أدوات الربــط
التــي تســتعمل لإلبطــال واحلجــاج  ،وهلــذا الرابــط حــاالن :
األول  :أن يقع بعده مفرد.
الثاين .:أن يقع بعد مجلة.
فإن وقع بعده مفرد فله حاالن :
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 -إن تقدمــه أمــر أو إجيــاب نحــو (:إرضب زيــدا بــل عمــرا ) و (قــام زيــد بــل

عمــرو) فإنــه جيعــل مــا قبلــه كاملســكوت عنــه  ،وال ٌحكــم عليــه بــيء ويثبــت احلكــم

ملــا بعــده.

 -وان تقدمــه نفــي أو هنــي نحــو ( :مــا قــام زيــد بــل عمــرو ) و(وال تــرب زيــدا

بــل عمــرا) فإنــه يكــون لتقريــر حكــم األول وجعــل ضــده ملــا بعــده أي إثبــات الثــاين
ونفــي األول.

أما إذا وقع بعد (بل) مجلة  ،فيكون معنى االرضاب:

 أمــا اإلبطــال نحــو قولــه تعــاىلَ ﴿:أم ي ُقو ُلـ َ ِـم بِ َْ
الـ ِّـق َو َأ ْك َث ُر ُه ْم
اء ُهـ ْ
ْ َ
ـون بِــه ِجنَّـ ٌة َبـ ْـل َج َ
لِ ْل َحـ ِّـق ك ِ
ـون﴾ املؤمنني70:
َار ُهـ َ

ـن َت َزكَّى
ـح َمـ ْ
 وإمــا االنتقــال مــن غــرض إىل غــرض((( نحــو قولــه تعــاىلَ ﴿ :قــدْ َأ ْف َلـ َون َْ
ال َيــا َة الدُّ ْن َيا﴾ األعــى.16 -14 :
ـم َر ِّبـ ِـه َف َصـ َّـى(َ )15بـ ْـل ت ُْؤثِ ُر َ
(َ )14و َذ َكـ َـر ْاسـ َ

وممــا جــاء مــن ذلــك يف خطــاب اإلمــام( )قولــهَ (( :ف ـإِ ْن َأ ُقـ ْـل َي ُقو ُلــوا َحـ َـر َص
ِ
ُت ي ُقو ُلــوا جـ ِـزع ِمــن َا َْلــو ِ
ِ
ـن
ت َه ْي َهـ َ
ـات َب ْعــدَ َال َّل َت َّيــا َو َا َّلتــي َو َاللَِّ الَ ْبـ ُ
َ َ َ ْ
َعـ َـى َا ُْل ْلــك َو إِ ْن َأ ْسـك ْ َ
ِ ِ
ـت َعـ َـى َم ْكنُـ ِ
َأ ِب َطالِـ ٍ
ـل بِ َثــدْ ِي ُأ ِّمـ ِـه َبـ ِ
ـن َال ِّط ْفـ ِ
ـت
ـون ِع ْلـ ٍم َلـ ْـو ُب ْحـ ُ
مـ ُ
ـل اِ ْندَ َ ْ
ـس بِا َْلـ ْـوت مـ َ
ـب آ َنـ ُ
ِ ِ
بِـ ِـه الَ ْض َطرب ُتـ ِ ِ
ي َا ْل َب ِعيــدَ ِة)).
اب َا ْلَ ْرشـ َية ِف َال َّطـ ِـو ِّ
ـم ا ْضطـ َـر َ
َْ ْ

وردت (بــل) يف هــذه القــول وهــي مــن النمــط احلجاجــي الــذي أفــاد االعــراض

فقــد توســطت بــن حجتــن فــا تقدمهــا كان منفيــا يف حــن جــاءت احلجــة التــي تلتهــا
مثبتــة وبذلــك يكــون الرابــط ،قــد أقــام عالقــة حجاجيــة بــن نفــي احتــال حصــول(

حــرص اإلمــام عــى امللــك ،أو اجلــزع مــن املــوت)  ،فاإلمــام( )اقســم بــاللّ تعــاىل
انــه أشــد انســا باملــوت مــن الطفــل بثــدي امــه ،ألن حمبــة الطفــل و ميلــه إىل ثــدي امــه أمــر
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طبيعــي حيــواين فهــو يف معــرض الــزوال ،يعنــي إذا كــر الطفــل و جتــاوز ســن الرضــاع
يــزول ذلــك االنــس ،و لكــن انــس عــي( )باملــوت ال يــزول مهــا عــاش ،وبــن

أثبــات حقيقــة ســكوتة و عــدم هنوضــه بحقــه و هــو انــه احتــوى عــى عــدم و اطــاع

ببعــض األرسار التــي أخــره هبــا رســول (ﷺ) فيــا يتعلــق باخلالفــة ،و هــي مــن علــوم
االمامــة و مزاياهــا ،و ال يشــاركه فيهــا أحــد مــن غــر األئمــة و ال يســتطيع أحــد أن
يســمع او يطلــع عــى يشء مــن تلــك األرسار و ال يتمكــن أن يتحملهــا (لــو بحــت بــه
الضطربتــم اضطــراب االرشــية يف الطــوى البعيــدة ) لــو بــاح او أظهــر شــيئا مــن تلــك
األرسار الضطربــت قلــوب النــاس كــا تضطــرب احلبــال يف اآلبــار العميقــة  ،و ذلــك

لضعــف القلــوب و عــدم اســتعداد النفــوس.

و لعــل االســتدراك الــذي اتــى بــه اإلمــام( )يكشــف تكذيــب قــول مــن ينســب

اليــه اخلــوف مــن املــوت  ،أو احلــرص عــى امللــك  ،أي بعــد تلــك املصائــب و النوائــب

ـي ال أخــاف مــن املــوت  ،بــل املــوت أحــب إيل مــن البقــاء ،و هــذا شــأن
التــي جــرت عـ ّ
الرجــال الغيــارى أهنــم يرجحــون املــوت عــى احليــاة اململــوءة بالفجائــع و الفضائــع ،
وهنــا النتيجــة املضــادة الضمنيــة قــد وجهــت القــول برمتــه نحــو إقامــة احلجــة والبينــة

عــى (مــن ينتســب لــه اخلــوف أو املــوت) .

وورد أيضــا الرابــط احلجاجي(بــل) يف كتــاب لــه ( )إىل أهــل الكوفــة عنــد
قوله((:مــن عبـ ِـد َاللَِّ عـ ِـي َأ ِمـ ِ ِ ِ
ِ
ـن إِ َل َأ ْهـ ِ
ـل َا ْلكُو َفـ ِـة
مســره مــن املدينــة إىل البــرة ،
ـر َا ُْل ْؤمنـ َ
ْ َْ
َ ٍّ
َج ْب َهـ ِـة َا ْلَن َْصـ ِ
ِ ُ
ـار َو َس ـنَا ِم َا ْل َعـ َـر ِ َ
ـون
ـن َأ ْمـ ِـر ُع ْثـ َـا َن َح َّتــى َي ُكـ َ
ـم َعـ ْ
ب ُكـ ْ
ب أ َّمــا َب ْعــدُ َف ـإ ِّن أ ْخ ِ ُ
ـت رج ـ ً ِ
ِ
ِ ِ ِ
ـن َا ُْل َه ِ
ـن ُأكْثِـ ُـر اِ ْســتِ ْعتَا َب ُه َو
اج ِريـ َ
ا مـ َ
ـاس َط َعنُــوا َع َل ْيــه َف ُكنْـ ُ َ ُ
َسـ ْـم ُع ُه كَع َيانــه إِ َّن َالنَّـ َ

َان َط ْلحـ ُة و َال ُّزبــر َأهــو ُن سـ ِ ِ
ِ ِ
ـف َو َأ ْر َفـ ُـق ِحدَ ائِ ِهـ َـا َا ْل َعنِيـ ُ
ها فِيـ ِـه َا ْل َو ِجيـ ُ
ـف
ـر َ
ُأقـ ُّـل عتَا َبـ ُه َو ك َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ
ِ
َان ِمــن عائِ َشـ َة فِيـ ِـه َف ْل َتـ ُة َغ َضـ ٍ ِ
ـر
ـح َلـ ُه َقـ ْـو ٌم َق َت ُلــو ُه َف َق َت ُلــو ُه َو َبا َي َعنــي َالنَّـ ُ
ـب َف ُأتيـ َ
َو ك َ ْ َ
ـاس َغـ ْ َ
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ِ
ِِ
ـن ُ َ
ـت بِ َأ ْهلِ َهــا
ـن َو اِ ْع َل ُمــوا َأ َّن َد َار َا ْ ِل ْجـ َـر ِة َقــدْ َق َل َعـ ْ
ني َو الَ ُ ْ
ُم ْسـ َتك َْره َ
ـن َبـ ْـل َطائعـ َ
م َّ ِييـ َ
م َ ِبيـ َ
ِ
ـل و َقامـ ِ
ـت جيـ َ ِ
ـب َف َأ ْ ِ
ـت َا ْل ِف ْتنَـ ُة َعـ َـى َا ْل ُق ْطـ ِ
َو َق َل ُعــوا ِ َبــا َو َج َ
ـم
س ُعــوا إِ َل َأم ِري ُكـ ْ
ـش َا ْل ْر َجـ ِ َ َ
اشـ ْ َ ْ
ِ
ـاء َاللَُّ)).
َو َبــاد ُروا ِج َهــا َد َعدُ ِّو ُكـ ْ
ـم إِ ْن َشـ َ
فالرابــط هنــا أقــام عالقــة حجاجيــة مركبــة مــن عالقتــن حجاجيتبــن بــن احلجــة
ِ
ِ
ني
االوىل التــي وردت قبــل الرابــط احلجاجي(بــل)
ـر ُم ْسـ َتك َْره َ
وهي(و َبا َي َعنــي َالنَّـ ُ
َ
ـاس َغـ ْ َ
ـن) والتــي حتيــل إىل نتيجــة ضمنيــة (فاإلمــام ( )مل يكــره أحــدا عــى البيعــة)،
َو الَ ُ ْ
م َ ِبيـ َ
ِِ
ـن ُ َ
ـن) فهــي حتمــل نتيجــة
وعالقــة حجاجيــة ثانيــة تــرد بعــد الرابط(بل)َ (،طائعـ َ
م َّ ِييـ َ
ضمنيــة مضــادة للنتيجــة للســابقة(بل أجلــأوه ( )إىل البيعــة معــه ،و كانــت رغبتهــم

ـي ()
يف بيعتــه) كــا وصفهــا خفــاف الطائــي ملعاويــة قــال(( :هتافــت النــاس عــى عـ ّ

بالبيعــة هتافــت الفــراش حتّــى ض ّلــت النعــل ،و ســقط الــرداء ،وطــىء الشــيخ ))،
فالرابــط احلجاجــي (بــل) قــد ربــط بــن احلجــج والنتائــج وأصبحــت النتيجــة الضمنيــة
املضــادة هــي نتيجــة القــول برمتــه؛ ألن احلجــة التــي تــرد بعــد (بــل) أقــوى مــن احلجــة

التــي تــرد قبلهــا يف إفــادة املعنــى الــكيل وإقامــة احلجــة؛ ألن اإلمــام( )يف الرســالة
وضــح آلهــل الكوفــة بــراءة مــن مقتــل عثــان ،ويدعــم ذلــك عندمــا بعــث عــار
الســام و كتــب معهــا كتابــا:
واحلســن ( )إىل الكوفــة ((فبعــث عـ ّـارا و احلســن عليــه ّ

ـإن دار اهلجــرة تق ّلعــت بأهلهــا فانقلعــوا عنهــا ،و جاشــت جيــش املرجــل ،و
ّأمــا بعــد ،فـ ّ
كانــت فاعلــة يومــا مــا فعلــت  ،و قــد ركبــت املــرأة اجلمــل ،و نبحتهــا كالب احلــوأب،

و قامــت الفئــة [الفتنــة] الباغيــة يقودهــا [رجــال] يطلبــون بــدم هــم ســفكوه  ،و عــرض
هــم شــتموه  ،و حرمــة انتهكوهــا  ،و أباحــوا مــا أباحــوا  ،يعتــذرون إىل النــاس دون اللّ
ـإن اللّ ال يــرىض عــن القــوم الفاســقني،
حيلفــون لكــم لرتضــوا عنهــم فــإن ترضــوا عنهــم فـ ّ

أن اجلهــاد مفــرض عــى العبــاد  ،فقــد جاءكــم يف داركــم مــن حي ّثكــم
اعلمــوا رمحكــم اللّ ّ

اجلزء اخلامس :احملور اللغوي واألدبي

231

عليــه ،و يعــرض عليكــم رشــدكم ،و اللّ يعلــم ّأن مل أجــد بــدّ ا مــن الدخــول يف هــذا
األمــر)).

الســام كان يمتنــع مــن بيعــة النّــاس لــه فيختبــىء عنهــم و
وأن أمــر املؤمنــن عليــه ّ

يلــوذ بحيطــان املدينــة  ،و ملــا اجتمــع النّــاس إليــه و ســألوه أن ينظــر يف امورهــم و بذلــوا

متعوذ
لــه البيعــة قــال هلــم  :التمســوا غــري  ،و ّملــا جاء طلحــة و الزبري إليــه ( )و هــو ّ
بحيطــان املدينــة فدخــا عليــه و قــاال لــه  :ابســط يــدك نبايعــك فـ ّ
ـإن النّــاس ال يرضــون
الســام هلــا ال حاجــة يل يف ذلــك و أن أكــون لكــا وزيــرا خــر مــن
إال بــك  ،قــال عليــه ّ

أن أكــون أمــرا فقــاال إن النــاس ال يؤثــرون غــرك و ال يعدلــون عنــك إىل ســواك فابســط
يــدك نبايعــك ّأول النّــاس ،وعــى هــذا األســاس جــاءت احلجــة الثانيــة بعــد االســتدراك
تنفــي حصــول البيعــة باإلجبــار او االكــراه يف احلجــة األوىل  ،ومعلــوم أن االســتدراك
يقتــي أن يقــع بــن متنافيــن أو متضاديــن أو متناقضــن  ،وبــا أن اجلملــة التــي ســبقت

الرابــط هــي مجلــة أو قــول مثبــت فــإن مــا بعــد الرابــط يكــون منف ًيــا أو مضــا ًدا أو خمال ًفــا
ـن ُم َ َّ ِيي ـ َن) ،ويدعــم احلجــة الثانيــة هــو قولــه لطلحــة(( أو مل
وهــو ماإفــاد القول( َط ِائ ِعـ َ

حممــد طائعــا غــر مكــره ؟ فــا كنــت ألتــرك بيعتــي  :قــال طلحــة  :بايعتــك
تبايعنــي يــا أبــا ّ
و الســيف عــى عنقــي  ،قــال :أمل تعلــم أين مــا أكرهــت أحــدا عــى البيعــة؟ و لــو كنــت

مكرهــا أحــدا ألكرهــت ســعدا وابــن عمــر ...و اعتزلــوا فرتكتهــم. ))...

ثانيا :روابط التساوق احلجاجي:
الرابط احلجاجي (حتى)
تعــد مــن أدوات الفاعلــة يف الرتابــط حيــث يكمــن دورهــا يف ترتيــب عنــارص القول،

ويفهــم معناهــا مــن الســياق الــذي تــرد فيــه ،ويكتســب هــذا الرابــط أمهيتــه مــن عالقتــه
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الواضحــة والقويــة مــع املعنــى الضمنــي واملضمــر  ،إذ أن دورهــا ال يقتــر كــا لــو

نقــول ( جــاء زيــد) فتكــون (حتــى زيــد جــاء) إذا ،عــى إضافــة معلومــة جديدة إىل ســياق
القــول بــل إن دور هــذا الرابــط يتمثــل يف إدراج حجــة جديــدة تــردف احلجــة التــي ،كان

جمــيء زيــد كثــر متوقــع ،بــل تســبقها وتســاوقها واحلجتــان ختدمــان نتيجــة واحــدة لكــن
بدرجــات متفاوتــة((( مــن حيــث القــوة احلجاجيــة فتتســاوق احلجتــان يف رفــد النتيجــة

بالطاقــة احلجاجيــة الفاعلــة ،ولكــن تبقــى احلجــة التــي يــأيت هبــا الرابــط (حتــى) هــي

أقــوى مــن احلجــة التــي ســبقها ،أي أن يكــون مــا بعدهــا غايــة ملــا قبلهــا ،إذ يقــول ديكــرو
أن »:احلجــة املربوطــة بواســطة هــذا الرابــط ٌينبغــي أن تنتمــي إىل فئــة حجاجيــة واحــدة،
واحلجــة التــي تــرد بعــد هــذا الرابــط تكــون هــي األقــوى لذلــك فــإن القــول املشــتمل

عــى الرابــط حتــى اليقبــل اإلبطــال والتعــارض احلجاجــي»(.((1

فالرابــط (حتــى) امللفــوظ يســاعد عــى تقويــة إيقــان املتقبــل بالنتيجــة بــل إنــه قبــل

ذلــك يرســم لــه صــورة املســلك الــذي ينبغــي عليــه ان يقطعــه للوصــول إىل النتيجــة
وهــو يف أثنــاء ذلــك كلــه يقــوي النتيجــة ال التــي يــروم امللفــوظ إيصاهلــا(.((1

وممــا جــاء ممثــ ً
ا عــن هــذا الرابــط قــول اإلمــام عيل(((:)الكــال يف مخــس أال

يعيــب الرجــل أحــدا بعيــب فيــه مثلــه حتــى يصلــح ذلــك العيــب مــن نفســه ،))...

نلحــظ إن الرابــط (حتــى) بالرغــم مــن تنــوع الغايــات االســتعاملية لــه يف هــذا املثــال

التــي تتجــى لنــا نتيجــة لتعــدد زوايــا النظــر والقــراءة لــه ،فهــو جــاء مــن اجــل حتقيــق

غايــة حجاجيــة إقناعيــة ،فجــاء لبيــان ســبب ،أي أن مــا قبلــه علــة وســبب وحجــة ملــا
بعــده فيكــون مرادفــا لـ(كي)التعليليــة فيكــون الكالم(الكــال يف مخــس أال يعيــب الرجــل
أحــدا بعيــب فيــه مثلــه كــي يصلــح ذلــك العيــب مــن نفســه) ،وهنــا يمكــن ان نعــد مــا
قبلــه حجــة ومــا بعــده نتيجــة ،فاإلمــام( )يقــدم حجــة بــأن ال يعيــب الرجــال احــدً ا كــي
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يصلــح ذلــك العيــب ،فيقــدم اإلمــام حديــث يف الرتبيــة اإلنســانية .

ِ
ٍ
ـل ْبـ ِ
ومــن صــور اســتعامل (حتــى) قال(((:)لِك َُم ْيـ ِ
ـي َيــا ك َُم ْيـ ُـل ُمـ ْـر َأ ْه َلـ َ
ـك
ـن ِز َيــاد َالنَّخَ عـ ِّ
ِ
َار ِم و يدْ ُِلــوا ِف ح ِ
وحــوا ِف ك َْسـ ِ
ات َمــا
ـم َف َوا َّلـ ِـذي َو ِسـ َـع َسـ ْـم ُع ُه َا ْلَ ْصـ َـو َ
َأ ْن َي ُر ُ
اجــة َمـ ْ
َ َ
ـب َا َْلـك ِ َ ُ
ـن ُهـ َـو نَائـ ٌ
ِ
ـك َالـ ُّـر ِ
ِمـ ْ َ ٍ َ
ـن َذلِـ َ
ـت بِـ ِـه نَائِ َبـ ٌة َجـ َـرى إِ َل ْي َهــا
ور ُل ْطفـ ًا َفـإِ َذا َن َز َلـ ْ
سور ًا إِالَّ َو َخ َلـ َـق َاللَُّ َلـ ُه مـ ْ
ُ
ـن أ َحــد أ ْو َد َع َق ْلبـ ًا ُ ُ
ـاء ِف اِن ِ
كَا َْلـ ِ
ْحــدَ ِار ِه َح َّتــى َي ْط ُر َد َهــا َعنْـ ُه َكـ َـا ُت ْطـ َـر ُد غ َِري َبـ ُة َا ْ ِ
لبِـ ِ
ـل)).

نــرى الرابــط احلجاجــي (حتــى) يقــدم حجتــن :األوىل(جــرى إِ َليهــا كَا َْل ِ
ــاء ِف
َْ
َ َ
اِن ِ
والثانية(حتَّــى َي ْط ُر َد َهــا َعنْــ ُه ك ََــا ُت ْط َــر ُد َغ ِري َبــ ُة َا ْ ِ
لبِ ِ
ــل)  ،وهذيــن احلجتــن
ْحــدَ ِاره)،
َ

خيدمــان النتيجــة الضمنيــة (مــن عمــل خلدمــة أخيــه االنســان أثابــه اللّ يف الدنيــا قبــل

اآلخــرة) ،فالنتيجــة الثانيــة هــي األقــوى ،و عــن أهــل البيــت ( ((:)إن للّ عرشــا
ال يســكن حتــت ظلــه إال مــن أســدى ألخيــه معروفــا ،أو ن ّفــس عنــه كربــة ،أو قــى لــه

حاجــة)).

فاخلاصيــة األساســية للروابــط احلجاجيــة ســليمة وتراتبيــة وســبب نعتهــا هبــذه

الصفــة إنــا يوفــره الرابــط احلجاجــي مــن تقويــة للحجــة حتــى جيعلهــا غــر متســاوية

قــوة وضعفــا تأثــرا وإقناعــا وبالتــايل يكــون هــذا الرابــط هــو املحــرك للعالئــق احلجاجية
داخــل امللفــوظ وداخــل القســم احلجاجــي( ،((1فالرابــط احلجاجــي (حتــى) يســاعد عــى

تقويــة إيقــان املتقبــل بالنتيجــة ويرســم لــه صــورة املســلك الــذي ينبغــي عليــه إن يقطعــه
للوصــول إىل النتيجــة( ،((1ومــا يــؤازر النتيجــة الضمنيــة مــن قــول اإلمــام ( )قــول
النبــي(ﷺ) ((:مــا مــن عبــد يدخــل عــى أهــل بيــت مؤمــن رسورا إالّ خلــق اللّ لــه مــن

ذلــك الــرور خلقــا جييئــه يــوم القيامــة ك ّلــا مــرت عليــه شــديدة يقــول  :يــا ويل اللّ
ال ختــف فيقــول لــه مــن أنــت فلــو ان الدنيــا كانــت يل مــا رأيتهــا لــك شــيئا فيقــول أنــا

الــرور الــذي ادخلــت عــى آل فــان)) .
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ثالثا :روابط التعليل احلجاجي:
َّ
احلجاجي(ألن)
الرابط
يعــد الرابــط (ألن) مــن أهــم الفــاظ التعليــل والتفســر وهــو يســتعمل لتربيــر الفعــل

ولتربيــر عدمــه ،فضــا عــن ربــط النتيجــة بســببها وبعلتهــا.

وقــد جــاء هــذا الرابــط يف كالم لــه ( )عنــد عزمــه عــى املســر إىل الشــام (( :ال َّل ُه َّم
ـب و سـ ِ
ِ
ِ
إِن َأعــو ُذ بِـ َ ِ
ـل َو ا َْلـ ِ
ـوء ا َْلنْ َظـ ِـر ِف ْالَ ْهـ ِ
ـال َو ا ْل َو َلـ ِـد
ـك مـ ْ
ِّ ُ
السـ َف ِر َو كَآ َبــة ا ُْلنْ َق َلـ ِ َ ُ
ـن َو ْع َثــاء َّ
ِ
اللِي َفــ ُة ِف ْالَ ْه ِ
ْــت َْ
ــر َك ِلَ َّن
الســ َف ِر َو َأن َ
ــم َأن َ
الصاح ُ
ْــت َّ
ــل َو َل َ ْ
ــب ِف َّ
ال َّل ُه َّ
ي َم ُع ُه َــا َغ ْ ُ
ا ُْل ْسـتَخْ َل َ
ـون ُم ْسـتَخْ َلف ًا)).
ب َل َي ُكـ ُ
ف َل َي ُكـ ُ
ـون ُم ْسـت َْص َحب ًا َو ا ُْل ْسـت َْص َح ُ
فالقســم قبــل الرابــط  :ق ( 1اللهــم أنــت الصاحب يف الســفر) ق (،2و أنــت اخلليفة

يف األهــل ) ،واملعنــى ليــس للّ زمــان و مــكان ،فهــو مــع املســافر متامــا كــا هــو مــع املقيــم
عــى الســواء و ال جيمعهــا غــرك ) ،بحيــث يكــون مصاحبــا للمســافر ،و خليفــة عــى
املقيــم يف آن واحــد هــذا حمــال بالنســبة لغــره تعــاىل ،أمــا القســم بعــد الرابــط يتضمــن،
ِ
ق(3لَ َّن ا ُْل ْســتَخْ َل َ
ُــون ُم ْســتَخْ َلف ًا)
ُــون ُم ْســت َْص َحب ًا)
ب َل َيك ُ
ف َل َيك ُ
ق(4و ا ُْل ْســت َْص َح ُ
َ
واملعنى(الباقــي مــع املقيــم مصاحبــا للمســافر وال يكــون حــارضا مــع املقيــم  ،اســتحرض

اإلمــام( )الرابــط (ألن) الــذي اعطــى داللــة التعليــل والتفســر ،فاحلجــة األقــوى

(ق /3ق)4؛ ألهنــا اثبــت كالم اإلمــام( )حــول قــدرة اهلل ( )وكانــت مصداقــا لــه
إمــام القــوم وهــي األقــرب للنتيجــة الضمنيــة ،و هــي (قــدرة اهلل( )وعظمــة وإنــه مــع
ـم﴾ احلديــد.4
العبــد أينــا كان) :بدليــل قولــه
ـم َأ ْيـ َ
َ
ـن َمــا ُكنْ ُتـ ْ
تعاىل﴿:و ُهـ َـو َم َع ُكـ ْ

الرابط احلجاجي (الم)
تعــد مــن أدوات الربــط احلجاجــي التــي يكــون مــا بعدهــا علــة ملــا قبلهــا ويطلــق
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عليهــا الم التعليــل ،والم الســبب ،والم كــي ،ويذكــر املــرادي» أن معنــى الــام ،يف
األصــل ،هــو االختصــاص ،وهــو معنــى ال يفارقهــا ،وقــد يصحبــه معــان أخــر ،وإذا

تؤملــت ســائر املعــاين املذكــورة وجــدت راجعــة إىل االختصــاص .وأنــواع االختصــاص
متعــددة؛ أال تــرى أن مــن معانيهــا املشــهورة التعليــل.((1(»...

خطــاب اإلمــام ( )يتضمــن صــورا متنوعــة للرابــط (االم) منهــا اجلــارة بمعنــى
ِ
يتَصهــم اللَُّ بِالنِّع ـ ِم َل ِنَافِ ـ ِع ا ْل ِعبـ ِ
ـاد َف ُي ِق ُّر َهــا ِف
َ
َ
التعليــل نحــو قولــه(((:)إِ َّن لَِّ ع َبــاد ًا َ ْ ُّ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ـم)).
وهــا َفـإِ َذا َمنَ ُع َ
ـم َمــا َب َذ ُل َ
ـم َح َّو َلــا إِ َل َغ ْ ِيهـ ْ
ـم ُثـ َّ
وهــا َن َز َع َهــا من ُْهـ ْ
َأ ْيدهيِـ ْ

اشــتمل النــص املتقــدم عــى اكثــر مــن حجــة وهــي :ق ( 1منافــع العبــاد)،
ِ
ِ
ــم)
وق(2فيقرهــا يف ايدهــم) ،وقَ ( 3فــإِ َذا َمنَ ُع َ
ــم ُث َّ
وهــا ن ََز َع َهــا من ُْه ْ
ــم َح َّو َلَــا إِ َل َغ ْ ِيه ْ
و فاحلجــة األقــوى هــي (ق) 3وهــي اقــرب للنتيجــة املوجــودة يف النص(خيتصهــم اهلل

بالنعــم) ،واحلجــة يف ق 3جــاءت تعليــا وتربيــرا للنتيجــة املــرح هبــا قبــل الرابــط،
فأحــدث الرابــط انســجاما بــن النتيجــة واحلجــج ،و عليــه يكــون املعنــى ان حكمــة

اللّ ســبحانه قضــت أن يتخــذ مــن بعــض عبــاده وســيلة للبــذل يف ســبيل اخلــر ،فــإن
فعلــوا أبقــى النعمــة بأيدهيــم ،و إال نقلهــا اىل مــن هــو أوىل ،و أجــدر ،وقريــب إىل ذلــك

قولــه( ((:)إذا وصلــت اليكــم النعــم فــا تنفــروا أقصاهــا بقلــة الشــكر)) ،و ((فمــن

عرضهــا للــدوام و البقــاء ،و مــن مل يقــم فيهــا بــا جيــب عرضهــا
قــام للّ بــا جيــب يف نعمــه ّ
للــزوال و الفنــاء)).

ونعثــر عــى صــورة أخــرى لـــ(الم التعليــل الناصبــة) التــي» تنصــب الفعــل املضــارع

وقــد قــال هبــا الكوف ّيــون ،أمــا البرص ّيــون ،فهي عندهــم الم جــر والناصــب(أن) املضمرة
ــد ِه َخزَائِــن َالســاو ِ
ــذي بِي ِ
بعدهــا» ( ،((1مــن ذلــك قولــه((( :)و اِع َلــم َأ َّن َا َّل ِ
ات َو
ُ َّ َ َ
َ
َ ْ ْ
الجاب ِ
ــك ِف َالدُّ ع ِ
َا ْلَ ْر ِ
ــاء َو َت َك َّف َ
ــة َو َأ َم َــر َك َأ ْن ت َْس َــأ َل ُه لِ ُي ْعطِ َي َ
ــل َل َ
ض َقــدْ َأ ِذ َن َل َ
ــك َو
ــك بِ ْ ِ َ َ
َ
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تَسـ َـر ِ ِ
ـك َو َل ُي ْل ِ
ج ْئـ َ
ي َعـ ْـل َب ْينَـ َ
حـ َ
ـن َي ْش ـ َف ُع
ـك إِ َل َمـ ْ
ـك َو َب ْينَـ ُه َمـ ْ
ح ُه ل َ ْي َ َ
ْ ْ َ
ـن َ ْ
ـك َو َل ْ َ ْ
ي ُج ُبـ ُه َعنْـ َ ْ
َلـ َ
ـك إِ َل ْيـ ِـه)).
نلحــظ الرابــط احلجاجــي جــاء بعــد الترصيــح بالنتيجــة ( ،أمــرك أن تســأله)( ،

و تســرمحه) واحلجــة يعطيــك ويرمحــك ،فجــاء الرابــط بعــد النتيجــة مبــارشا لتعليــل
الكــرم والعطــاء اإلهلــي للعبــاد ،فالرابــط إحــال املعنــى برمتــة إىل فعــل االمــر والســؤال،

فجــاءت احلجــة جوابــا لــه ،ليكشــف الرابــط قــوة التامســك بــن احلجــج.

الرابط احلجاجي(كي)

ـرف ُيقـ ِ
ـارب معنــاه معنــى الــام؛ ألهنــا تـ ّ
ّ
ـدل عــى الع ّلــة والغــرض،
ـي) حـ ٌ
«ان ( َكـ ْ
ولذلــك تقــع يف جـ ِ
ـواب َ
ـت كــذا؟ فتقــول :ليكـ َ
ـون كــذا.
(لِ ـ ْه) ،فيقــول القائــلِ :ل َ فعلـ َ
ـي يكـ َ
ـون كــذا؛ لداللتهــا عــى الع ّلــةَّ ،إل
وهــذا املعنــى قريـ ٌ
ـب مــن قولــك :فعلــت ذلــك َكـ ْ
ّأنــا تســتعمل ناصبــة للفعــل كـــ ْ
(أن) ،فلذلــك تدخــل عليهــا الــام ،فتقــول :جئــت لِك َْي
تقــو َم ،كــا تقــولْ :
ألن تقــو َم»( ،((1ويســتعمل هــذا الرابــط لتفســر العلــة وتربيرهــا وبيــان
احلجــة وتوكيــد النتيجــة ،ويســتعمل كرابــط مــدرج للنتائــج.

وقــد جــيء بالرابــط (كــي) يف كالم لــه ( )بالبــرة و قــد دخــل عــى العــاء بــن
ِِ
َِ
زيــاد احلارثــي و هــو مــن أصحابــهَ (( :ف َقـ َ
ـن َأ ْش ـكُو إِ َل ْيـ َ
ـك
ـر ا ُْل ْؤمنـ َ
ـال َل ـ ُه ا ْل َعـ َـا ُء َيــا أمـ َ
اصــم بــن ِزيـ ٍ
ِ
ِ
ـاء َة َو َ َتـ َّـى َعـ ِ
ـن الدُّ ْن َيــا َقـ َ
ـال َو َمــا َل ـ ُه َقـ َ
ـاد َقـ َ
ـي بِـ ِـه
ـال َلبِـ َ
َأخــي َع َ ْ َ َ
ـس ا ْل َع َبـ َ
ـال َعـ َ َّ
ِ
ـك َْ
ـاء َقـ َ
البِيـ ُ
ـت َأ ْه َلـ َ
يَ ،ن ْف ِسـ ِـه َل َقـ ِـد ْاس ـت ََها َم بِـ َ
ـك َو َو َلــدَ َك
حـ َ
ـال َيــا ُعــدَ َّ
ـث َأ َمــا َر ْ
َف َلـ َّـا َجـ َ
ِ
ـك ال َّطيبـ ِ
ـن َذلِـ َ
َأ َتـ َـرى اللََّ َأ َحـ َّـل َلـ َ
ـك
ـات َو ُهـ َـو َي ْكـ َـر ُه َأ ْن ت َْأ ُخ َذ َهــا َأ ْنـ َ
ـت َأ ْهـ َـو ُن َعـ َـى اللَِّ مـ ْ
ِّ َ
ِِ
َقـ َ َ ِ
ـك َقـ َ
يـ َ
ـك َو ُج ُشــو َب ِة َم ْأكَلِـ َ
ـت ِف ُخ ُشــون َِة َم ْل َب ِسـ َ
ـك إِ ِّن
ـن َهـ َـذا َأ ْنـ َ
ـر ا ُْل ْؤمنـ َ
ـال َو ْ َ
ـال َيــا أمـ َ
ـال َفـ َـر َض َعـ َـى َأئِ َّمـ ِـة ا ْل َعــدْ ِل َأ ْن ُي َقــدِّ ُروا َأ ْن ُف َسـ ُـه ْم بِ َض َع َفـ ِـة النَّـ ِ
ـت إِ َّن اللََّ َت َعـ َ
ـاس
ـت ك ََأ ْنـ َ
َل ْسـ ُ
َك ْيـ َـا َي َت َب َّيــغَ بِا ْل َف ِقـ ِ
ـر َف ْقـ ُـر ُه)).
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الرابط  :كيال.

احلجةَ :ي َت َب َّي َغ بِا ْل َف ِق ِري َف ْق ُر ُه.

ففــي هــذا النــص يتجــى لنــا إن النتيجــة فــرة وعللــت احلجــة ثــم جــاء الرابــط

احلجاجــي( لكــي) ليؤكــد النتيجــة  ،ثــم يعمــل الرابــط احلجاجــي عــى تدريــج النتائــج ،
فيكــون املعنــىَ :أ ِئ َّمـ ِـة ا ْل َعــدْ ِل يســاووا أنفســهم بضعفــاء النــاس ،فيكونــوا قــدوة لألغنيــاء

كيــا هييــج بالفقــر أمل الفقــر فيهلكــه ،وندعم حجــة اإلمــام( )بقولــه « :إن اهلل جعلني
إمامــا خللقــه ،ففــرض عــي التقديــر يف نفــي ومطعمــي ومــريب وملبــي كضعفــاء

النــاس ،كــي يقتــدي الفقــر بفقــري ،وال يطغــى الغنــي غنــاه « ،وقــال عــي( »:)إن

اهلل تعــاىل أخــذ عــى أئمــة اهلــدى أن يكونــوا يف مثــل أدنــى أحــوال النــاس ليقتــدى هبــم
الغنــي ،وال يــزري بالفقــر فقــره».

رابعا :روابط الوصل احلجاجي.
للوصــل عالقــة منطقيــة تتمثــل يف تكويــن قضيــة مركبــة انطالقــا مــن قضيتــن،

ويطلــق فــان دايــك عــى روابــط الوصــل ( روابــط الوصــل الترشيكــي) »،فهــي تقــوم

بتكويــن مجلــة مركبــة مــن مجــل بســيطة ،وعــى ذلــك فعمــل هــذه الروابــط هــو حصــول
االجــراء الثنائــي»( ((1فالوصــل احلجاجــي يتشــكل مــن أدوات توفرهــا اللغــة للمرســل

لريبــط بــن مفاصــل الــكالم ،فيتأســس بذلــك العالقــات احلجاجيــة املنتظــرة  ،فحــروف

العطــف( الــواو ،الفــاء ،ثــم) هلــا قيمــة حجاجيــة كبــرة ،باإلضافــة إىل ربطهــا بــن
قضيتــن أو اكثر(حجتــن او اكثــر) لنتيجــة واحــدة ،ووضعهــا ســلام حجاجيــا ترتــب فيــه

هــذه احلجــج حســب قوهتــا

(((1
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الرابط احلجاجي (الواو)
وظيفــة هــذا الرابــط اجلمــع بــن حجتــن ويعمــل عــى ترتيب احلجــج وربــط بعضها

ببعــض وتقويتهــا ،فالــواو تنهــض بوظيفــة اجلمــع بــن حكمــن متطابقــن عكــس «بــل»
مثــا التــي تنفــي مايســبقها وتثبــت مايلحقهــا ،فــإن ابــن يعيــش اعتــر ميــزة الــواو يف

مجعهــا بــن شــيئني (((1و مــن ذلــك كالم لــه ( )ملــا عــزم عــى لقــاء القــوم بصفــن:
الدعــاء»:

وتضمــن خطــاب اإلمام()هــذا الرابــط يف خطبــة  ،ملــا أراده النــاس عــى البيعــة
بعــد قتــل عثــان  ،إذ قالَ ((:د ُعـ ِ
ـون َو اِ ْلت َِم ُســوا َغـ ْ ِ
ون َأ ْمــر ًا َلـ ُه ُو ُجــو ٌه َو
ـري َفإِ َّنــا ُم ْسـ َت ْقبِ ُل َ
ـت َع َل ْيـ ِـه َا ْل ُع ُقـ ُ
ـول َو إِ َّن َاآلْ َفـ َ
ـت َو َا َْل َح َّجـ َة
ـاق َقــدْ َأ َغ َامـ ْ
ـوب َو الَ َت ْث ُبـ ُ
َأ ْلـ َـو ٌ
ان الَ َت ُقــو ُم َلـ ُه َا ْل ُق ُلـ ُ
ِ
ـم َو َل ْ ُأ ْصـ ِغ إِ َل َقـ ْـو ِل َا ْل َقائِ ِل َو
ـم َركِ ْبـ ُ
ـم َمــا َأ ْع َلـ ُ
ـت بِ ُكـ ْ
َقــدْ َتنَ َّكـ َـر ْتَ ،و ا ْع َل ُمــوا َأ ِّن إِ ْن َأ َج ْب ُت ُكـ ْ
ـون َف َأ َنــا ك ََأح ِد ُكــم و َلعـ ِّـي َأســمعكُم و َأ ْطوع ُكـ ِ
ـب َو إِ ْن ت ََر ْكت ُُمـ ِ
ـب َا ْل َعاتِـ ِ
َع ْتـ ِ
ـن َو َّل ْيت ُُمــو ُه
ْ َ َ
َ
ـم َلـ ْ
ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ
ـم َو َأ َنــا َل ُكـ ْ ِ
ـم ِمنِّــي َأ ِمــر ًا)) .
ـر َل ُكـ ْ
َأ ْم َر ُكـ ْ
ـم َوزيــر ًا َخـ ْ ٌ

إن البحــث يف هــذا النــص يبــن لنــا عمــل الرابــط احلجاجــي ،إذ قــام بالوصــل بــن

احلجــج وعمــل أيضــا عــى ترتيبهــا بالشــكل الــذي يضمــن تقويــة النتيجــة املطروحــة
ودعمهــا وهــي ( َد ُعـ ِ
ـون َو اِ ْلت َِم ُســوا َغـ ْ ِ
ـري) ،فكونــه وزيــرا هلــم خــرا هلــم مــن إمارتــه،

ّ
ألن بإمارتــه كانــوا خيرجــون عليــه فيكفــروا ،فالكثرييــن صــارا بســبب إمارتــه ( )يف
غايــة اخلــزي و الشــقاوة و املخاطبــون هبــذا اخلطــاب ال ّطالبــون للبيعــة بعــد قتــل عثــان،
يفضلهــم يف العطــاء و الترشيــف و لــذا نكــث طلحــة و الزبــر
إذ يطمعــون منــه ( )أن ّ

يف اليــوم الثــاين مــن بيعتــه ،و نقمــوا عليــه التســوية يف العطــاء.

ثــم نجــد اكثــر مــن حجــة يف هــذا اخلطــاب وهــي :قَ (1أنَــا َلك ْ ِ
ــر
ُــم َوزيــر ًا َخ ْ ٌ
)،)،ق(3و إِ ْن ت ََر ْكت ُُم ِ
ق(2و َل َع ِّ
ــون َف َأنَــا
ُــم
ُــم ِمنِّــي َأ ِمــر ًا)،
َ
َ
ــم ُعك ُْم َو َأ ْط َو ُعك ْ
ــي َأ ْس َ
َلك ْ
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ِ
ِ
ـم َو َل ْ ُأ ْص ـ ِغ إِ َل َقـ ْـو ِل
ـم)،
ـم َر ِك ْبـ ُ
َ
ـم َمــا َأ ْع َلـ ُ
ـت بِ ُكـ ْ
ق(4و ا ْع َل ُمــوا َأ ِّن إِ ْن َأ َج ْب ُت ُكـ ْ
ك ََأ َحد ُكـ ْ
ـب َا ْل َعاتِـ ِ
ـل َو َع ْتـ ِ
َا ْل َق ِائـ ِ
ـب) ،ق(5إِ َّن َاآلْ َفـ َ
ق(6و
ـت َو َا َْل َح َّج ـ َة َقــدْ َتنَ َّكـ َـر ْت)،
ـاق َقــدْ َأ َغ َامـ ْ
َ
ـت َع َل ْيـ ِـه َا ْل ُع ُقـ ُ
وب)،قَ (7فإِ َّنــا ُم ْسـ َت ْقبِ ُل َ
ـول) ،قَ (6أ ْلـ َـو ٌ
ون َأ ْمــر ًا َلـ ُه
الَ َت ْث ُبـ ُ
ان الَ َت ُقــو ُم َلـ ُه َا ْل ُق ُل ُ
ُو ُجــو ٌه) ،فالربــط بــن احلجــج قــد انتهــى إىل ســلمية تدرجييــة باجتــاه احلجــة األقــوى ،ثــم
باجتــاه النتيجــة ،وهنــا تتضــح أمهيــة الروابــط احلجاج ّيــة ،إذ تدخــل يف إطــار كيفيــة جتــاوز

مضمــون اخلطــاب الثابــت  ،حيــث ال تكتفــي بنظــام الل ّغــة يف اخلطــاب والتواصــل فقــط،
وإ ّنــا تفــرض قيــودا دالل ًيــة عــى التأويــل(. ((2

الرابط احلجاجي(ثم)
إهنــا روابــط احلجــاج تفيــد الرتتيــب ،وتــدل عــى أن الثــاين بعــد األول وبينهــا

مهلــة ،وممــا ورد يف خطــاب اإلمــام( )ممث ـ ً
ا عــن هــذا الرابــط ،قولــه (َ ((: )يــا
ـاس ،مــا ي ِريــدُ ع ْثــا ُن إِ َّل َأ ْن َيع َلنِــي جـ ًـا ن ِ
َاضحـ ًا بِا ْل َغـ ْـر ِ
ب َأ ْقبِـ ْـل َو َأ ْدبِـ ْـر َب َعـ َ
ـث إِ َ َّل
َْ
ا ْبـ َ
ََ
ـن َع َّبـ ٍ َ ُ
ُ َ

ـم ُهـ َـو ْال َن َي ْب َعـ ُ
ـم َب َعـ َ
ـت َعنْـ ُه
ـث إِ َ َّل َأ ْن َأ ْخـ ُـر َج َو اللَِّ َل َقــدْ َد َف ْعـ ُ
ـث إِ َ َّل َأ ْن َأ ْقــدُ َم ُثـ َّ
َأ ْن َأ ْخـ ُـر َج ُثـ َّ
ـون آثِ ـ ًا)).
َح َّتــى َخ ِشـ ُ
ـيت َأ ْن َأ ُكـ َ
وقــد فصــل القــول يف هــذا النــص الرشيــف الــريض إذ يقــول :قــال اإلمــام هــذا

البــن عبــاس ،و قــد جائــه برســالة مــن عثــان ،و هــو حمصــور يســأله فيهــا اخلــروج اىل
مالــه بينبــع ليقــل هتــف النــاس باســمه للخالفــة بعــد أن ســأله مثــل ذلــك مــن قبــل،
و قــال الشــيخ حممــد عبــده  ((:كان النــاس هيتفــون باســم أمــر املؤمنــن للخالفــة ،و

ينــادون بــه  ،و عثــان حمصــور ،فأرســل اليــه عثــان يأمــره أن خيــرج اىل ينبــع  ،و كان فيهــا

رزق ألمــر املؤمنــن  ،فخــرج ثــم اســتدعاه لينــره فحــر  ،ثــم عــاود األمــر باخلــروج
مــرة ثانيــة)) ،لذلــك نســتجيل جمــي احلجــج املتتاليــة واملرتبــة ،ذات التنســيق املنســجم
مــع املقاصــد املبتغــاة مــن النــص ،فقــد أفادت(ثــم) يف إقامــة الرتاتبيــة يف عــرض احلجــة،
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فالرابــط احلجاجــي دلــة عــى الرتاخــي واملهلــة للربــط بــن املعطــوف واملعطــوف عليــه .
وقــد جــاء هــذا الرابــط يف نــص أخــر لإلمــام ( ،)إذ قــال (( :إِ َّن لِ َبنِــي ُأ َم َّيـ َة ِمـ ْـر َود ًا
ِ
ـم)) ،وقــد قــال
ـم ِّ
ون فِيـ ِـه َو َلـ ْـو َقـ ِـد ْ
يـ ُـر َ
الض َبـ ُ
َْ
ـاع َل َغ َل َبت ُْهـ ْ
ـم كَا َد ْ ُتـ ُ
ـم ُثـ َّ
اخ َت َل ُفــوا فيـ َـا َب ْين َُهـ ْ

الرشيــف يف هــذا النــص:و املــرود هنــا مفعــل مــن اإلرواد و هــو اإلمهــال و اإلظهــار و

هــذا مــن أفصــح الــكالم و أغربــه فكأنــه ( )شــبه املهلــة التــي هــم فيهــا باملضــار الذي
جيــرون فيــه إىل الغايــة فــإذا بلغــوا منقطعهــا انتقــض نظامهــم بعدهــا ،فالســياق الــذي ورد

فيــه الرابــط يــدل عــى املهلــة والرتاخــي ،وإعطــاء املهلــة  ،وعــى هــذا املعنــى جــاءت
احلجــج مرتاخيــة متباعــدة زمنيــا ،منهــا حجــة (االخبــار بالغيــب الرصيــح) ،وهــذه مــن

ـم) ،أي لــو حاربتهــم الضبــاع
ـم ِّ
الض َبـ ُ
ـاع َل َغ َل َبت ُْهـ ْ
كرامــات االمــام ( ،)وحجــة (كَا َد ْ ُتـ ُ

دون االســود لقهرهتــم ،وهــذه احلجــة تكشــف عــن نتيجــة ضمنيــة ،ضعــف الدولــة
االمويــة فحتــى الضبــاع تقهرهــم وبعــض الــراح يقولــون ر ّبــا املــراد بالضبــاع هنــا أبــو
مســلم اخلراســاين و جيشــه حيــث كان يف بدايــة أمــره أضعــف خلــق اللّ ،و املعنــى ان

دولــة األمويــن تبقــى حتــى خيتلفــوا فيــا بينهــم ،و عندئــذ يســلبهم امللــك ،ومــن هــذه
احلجــج نحصــل عــى النتيجــة هــي( هــاك دولــة االمويــن) ،ويدعــم هــذه النتيجــة

قوله((:)ســتقبل الدنيــا عــى بنــي أميــة  ،ثــم تــدور عليهــم فتطحنهــم بكلكلهــا حتــى
ال تــرى منهــم باقيــة).
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اخلامتة

خطــاب اإلمــام(،)ال يتوقــف عنــد حــوار أعدائــه ،بــل يتجــاوز إىل حجــاج

أتباعــه ،فاحلجــاج يف الدراســات احلديثــة يعنــي احلــوار اإلقناعــي وهــذا احلــوار ال خيتص

باألعــداء بــل يتعلــق فضــا عــن ذلــك باألتبــاع؛ ألن اإلمــام(ع) يف كال احلالــن يناقــش

أطروحــة مــا مســتهدفا إ َّمــا تثبيتهــا وإ َّمــا نقضهــا وترســيخ أخــرى ،وال جيعــل اهتاممــه
ينصــب عــى اجلمهــور أو الشــخص املتلقــي إال باملقــدار الــذي يقتضيــه املقــام ،فحتــى

املوجــه إىل أتباعــه أو اجلمهور(املحايــد) كان يتصــدى ملــا يطرحــه اآلخــرون
يف احلجــاج َّ

مــن أفــكار ،أو يؤســس ألطروحــات تتعلــق باحلكــم أو عالقــة اإلنســان بربــه وباملجتمــع

الــذي يعيــش فيــه ،فهــذه املباحــث كلهــا تدخــل يف صميــم عمليــة احلجــاج ،واحلجــاج

هبــذا املفهــوم هــو أوســع نظــرة مــن اجلــدل املختــص باخلصومــة .

إن الــروط التــي ذكرهــا اللســانيون للوقــوف عــى حجاجيــة النــص تتطابــق عــى

نحــو كبــر مــع خطــاب اإلمــام( ،)فانطلــق مــن مقتضيــات احلــال ومــن املعــارف
املشــركة يف حماولتــه إقنــاع اجلمهــور واســتعمل أدوات اللغــة بــا خيــدم هــذا التصــور،

وبنــاء عــى ذلــك كانــت الروابــط املســتعملة ذات داللــة واضحــة يفهمهــا اجلمهــور ،كــا

َّ
إن مــن صفــات احلجــاج الناجــح ،هــو االدعــاء باحلقيقــة وتقديــم األدلــة التــي تدعــم

ذلــك االدعــاء ،لذلــك كان حجــاج اإلمــام( )يتصــف بالقــوة يف اعتــاد أقــوى
احلجــج والنتائــج.
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2020ينظر  :عندما نتواصل نغري  ،إفريقيا الرشق  ،املغرب  ،ط.82: 2006 ، 1

اجلزء اخلامس :احملور اللغوي واألدبي

243

املصادر واملراجع

1 .1اجلنــى الــداين يف حــروف املعــاين ،أبــو حممــد بــدر الديــن حســن بــن قاســم بــن عبــد
ـي املــرادي (املتــوىف749 :هـــ  ،حتقيــق :د فخر الديــن قباوة  -األســتاذ حممد
اهلل بــن عـ ّ
نديــم فاضــل ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت – لبنــان ط 1413 ،1هـــ  1992 -م .

املفصل :موفق الدين بن يعيش(ت646هـ)،عامل الكتب ،بريوت ،د.ت.
2 .2رشح َّ
3 .3رشح هنــج البالغــة :عــز الديــن بــن هبــة اهلل بــن حممد،ابــن أيب احلديــد املعتــزيل
(ت656هـــ) ،حتقيــق حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،ط ،2دار إحيــاء الكتــب العربيــة،
عيســى البــايب احللبــي ورشكائــه ،مرص1387،هـــ1967-م.

4 .4عندمــا نتواصــل نغــر  ،عبــد الســام عشــر  ،إفريقيــا الــرق  ،املغــرب  ،ط، 1
. 2006

5 .5العوامــل احلجاجيــة يف اللغــة العربيــة :د.عــز الديــن الناجــح ،ط ،1مكتبــة عــاء
الديــن للنــر والتوزيــع ،صفاقــس -تونــس2011،م.

6 .6اللغــة واحلجــاج :د.أبــو بكــر العــزاوي ،ط ،1دار األمحديــة للطباعــة ،الــدار
البيضــاء–

املغرب1426،هـــ2006-م.

ـاين (ت386هـــ) ،حتقيــق عرفــان
7 .7معــاين احلــروف ،أبــو احلســن عــي بــن عيســى الرمـ ّ
الدمشــقي ،املكتبــة العرصيــة ،بــروت (1428هـــ ـ
بــن ســليم العشــا حســونة
ّ

2008م).

8 .8املقتضــب :أبــو العبــاس حممــد بــن يزيــد املربد(ت285هـــ) ،حتقيــق حممد عبــد اخلالق
عضيمــة ،عامل الكتــب ،بريوت1382،هـ1963-م.
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9 .9النحو الوايف ،عباس حسن ،دار املعارف ،مرص ،الطبعة الثالثة (1974م).
1010النــص والســياق  ،اســتقصاء البحــث يف اخلطــاب الــدَّ اليل والتــداويل ،فــان
دايــك ،ترمجــة  :عبــد القــادر قنينــي ،أفريقيــا الــرق ،بــروت ،ط2000 ،1م .

1111رسالة ماجستري
1212احلجــاج يف املثــل الســائر البــن االثــر ،نعيمــة يعمرانــن ،رســالة ماجســتري ،كليــة
اآلداب واللغــات ،جامعــة مولــود معمري ،اجلزائــر2012 ،م.

وصف ضاللة العلماء يف نهج البالغة
قراءة تأويلية فكرية
لفهم التناقض يف وصف الشخصية

أ.م.د .تومان غازي اخلفاجي أ .م .د .خالد كاظم محيدي
الكلية اإلسالمية اجلامعة كلية الشيخ الطوسي اجلامعة

مقدمة:

ٍ
حممــد وعــى آلــه
رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى خاتــم النبيــن
احلمــدُ هلل ِّ

الطيبــن وصحبــه املنتجبــن ،وبعــد:

فـ ّ
ـإن معظــم البحــوث والدراســات التــي كُتبــت عــن فهــم النصــوص القديمــة التــي

مازالــت تنبــض باحليــاة وكأهنــا تريــد أن تقــول لنــا شــيئا ذا بــال يل ّبــي حاجــات العــر،
ّ
بحــل مشــكلة التناقــض التــي وردت فيهــا ،ومنهــا نصــوص (هنــج البالغــة)
مل تعــ َن

التــي تصــف الشــخصيات املتناقضــة يف موضوع(ضاللــة العلــاء) ،بســبب حتليــل تلــك
النصــوص بوســاطة قوانــن العقــل املجــرد ،أو املنطــق األرســطي كأداة بحــث صوريــة

دقيقــة احلســاب تتوخــى مبــدأ الوضــوح يف املفاهيــم واالســتدالل عــى وفــق قوانــن

العقــل املجــرد وهــي :أوال :مبــدأ ثبــوت هويــة األشــياء واطــراد طبيعتهــا ،وثانيــا :مبــدأ
عــدم التناقــض ،وثالثــا :مبــدأ الثالــث املرفــوع ،الــذي يمكــن تســميته بمقيــاس العقــل
املجــرد الثنائــي القيمــة الــذي يعمــل عمل احلاســوب الصناعــي باألرقــام الثنائيــة()0/1

لتكويــن دائــرة منطقيــة تقـ ّـوم األحــكام بـ(إمــا حــق× أو باطــل) وال ثالــث بينهــا.

هــذه األداة البحثيــة الدقيقــة احلســاب التــي تبســط البحــث العلمــي وتســهل

احلســاب الدقيــق الرسيــع ال تفهــم التناقــض؛ لذلــك ترفضــه اعتــادا عــى قانــون العقــل

املجــرد الثــاين ،فــا جيــوز أن حيكــم العقــل عــى هــذا الــيء بأ ّنــه مربــع ودائــرة يف الوقــت

نفســه ،وعــى هــذا األســاس ال تصلــح قوانــن العقــل املجــرد وحدهــا أن تفهــم التناقــض
املوجــود يف الواقــع أو يف النصــوص ،ومنهــا موضــوع البحــث الــذي يســعى إىل تســليط

الضــوء عــى التناقــض بــن (العلــم× والضاللــة) غــر املتعمــدة ،التــي هــي متثــل جهــا يف
الشــخصيات َ
العالِــة اجلاهلــة التــي وصفهــا اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف هنــج البالغة.
هــذه هــي مشــكلة البحــث وهــي مشــكلة التناقــض داخــل يشء واحــد ،وقــد
247
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أعددنــا ّ
حلــل هــذه املشــكلة أداة منهجيــة ســميناها بـ(نظريــة التأويــل العربيــة) ،التــي

قامــت فرضيتهــا األساســية عــى بعــض املصــادر الغربيــة التــي تبحــث يف منهج(معرفــة
املعرفــة) .والفرضيــة تقــولّ :
(إن رأس اإلنســان احلديــث بعــد القــرن التاســع عــر أخــذ

يعمــل كحاســوب ذي عقلــن :العقــل املجــرد × والقلــب التدبــري) ،لتكويــن نظــام
إدراك داخــي ،إذا انفصمــت العالقــة بينهــا يصبــح العقــل املجــرد عقيــا غــر منتــج

ملعرفــة جديــدة ،وإذا انفصــم القلــب التدبــري عــن العقــل أصبــح ملكــة أهــواء فاســدة

االســتدالل؛ لذلــك يوصــف العقــل املجــرد وحــده بأنّه(نــور بــا حركــة) ،ويوصــف

القلــب وحــده بأنّه(حركــة يف الظــام)؛ لذلــك حيتكــم نظــام اإلدراك الداخــي إىل التعقــل
ـي يف املوضوعــات احلســية التجريبيــة ،لتكــون نظــام املنهــج العلمــي.
احلـ ّ

بأنــا (عربيــة)؛ ّ
ألن مصطلحاهتــا ومفاهيمهــا
وقــد وصفنــا نظريــة التأويــل ّ
واســتنباطاهتا معــززة ومســتخلصة مــن نصــوص قرآنيــة فصيحــة واضحــة ،فضــا عــن
وجــود نــص قــرآين معــريف يؤكــد مــا توصلنــا إليه عقــا باكتشــاف نظريــة التأويــل العربية

حتــى أصبــح هــذا النــص املعــريف خمتــرا لفحــص نجاعــة نظريتنــا يف تأويــل النصــوص،

فضــا عــن أ ّنــه يدعــم النظريــة بمعرفــة أصيلــة قامــت عــى أساســها احلضــارة العربيــة
اإلســامية.

يقسم عىل مبحثني مها:
وقد اقتضت طبيعة البحث أن َّ

املبحث األول :نحو نظرية تأويل عربية.

ـ املبحث الثاين :تأويل نصوص هنج البالغة التي تصف ضاللة العلامء.
وقــد انقســم هــذا املبحــث عــى ثالثــة مطالــب ،أوهلــا :ضاللــة العلــاء بســبب عمــل

العقــل املجــرد وحــده ،وثانيهــا :ضاللــة العلــاء بســبب عمــل القلــب وحــده كملكــة
أهــواء ،وثالثهــا :ضاللــة العلــاء بســبب انفصــام نظــام اإلدراك الداخــي عــن الواقــع.
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ســائلني املــوىل عـ ّـز وجـ ّـل أن يوفقنــا خلدمة الفكــر العريب اإلســامي هبذا االكتشــاف

رش ضاللــة العلــاء ،عليــه توكلنــا وإليــه ننيــب ،وآخــر دعوانــا
التجديــدي ،ويكفينــا مــن ّ

رب العاملــن.
أن احلمــدُ هلل ّ

املبحث األول
حنو نظرية تأويل عربية:

تشــر بعــض املصــادر التــي تبحــث يف موضــوع (معرفــة املعرفــة) إىل ّ
أن رأس

ـم حاســوبا معقــدا يشــتغل بعقلــن((( يشــتغالن معــا كنظــام إدراكــي داخــي
اإلنســان يضـ ّ

مهــا( :العقــل املجــرد× والتعقــل القلبــي) ،والتعقــل القلبــي إذا مل يتحكَّــم بــه العقــل
املجــرد ،يصبــح ملكــة أهــواء فاســدة االســتدالل ،ويصبــح العقــل املجــرد مــن دون
القلــب التدبــري عقيــا ال ينتــج معرفــة جديــدة؛ ّ
ألن القلــب هــو الــذي يغـ ِّـذي العقــل
بإبداعاتــه؛ لذلــك يوصــف العقــل املجــرد وحــده بأنــه( :نــور بــا حركــة) ،و ُيوصــف

حلمــق
التعقــل القلبــي وحــده بأنّــه( :حركــة يف الظــام)
ّ
تســوغ أهــواؤه اخلطــأ وا ُ
واهلذيــان.

يشــتغل عقــل اإلنســان املجــرد بمبــدأ ثبــوت هويــة األشــياء واطــراد طبيعتهــا،

جيــرد األشــياء مــن مادهتــا بالتقاطــه
ُخلقــت هكــذا وســتبقى إىل أبــد اآلبديــن؛ ألنّــه ّ

صــورة هلــا ذات تشــكيل ريــايض (رقمــي /هنــديس) ويطبعهــا عــى طــن املــخ؛ لذلــك

يعــدّ الواقــع املتغـ ّـر عــر مــرور الزمــن عاملـ ًا زائفـ ًا وعرضيـ ًا ودنيويـ ًا زائـاً .هكــذا تدّ عي
بأنــا متثــل
أفــكار العقــل املجــرد بأهنــا حتمــل احلقيقــة كلهــا وتفــرض نفســها عــى القلــب ّ

(اليقــن املطلــق) أو (الدوغامئيــة) ،التــي تصــادر حريــة القلب الــذي يعمل كملكــة تع ّقل
تد ّبريــة تنظــر يف عواقــب األمــور عــر صريورهتــا الزمانيــة واملكانيــة ،بمعنــى مالحقــة
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التحـ ّـول يف هويــة األشــياء مــن حــال إىل أخــرى ،كتحـ ّـول النطفــة إىل علقــة ،والعلقــة
إىل مضغــة إىل غــر ذلــك .وتلــك هــي احلقيقــة الواقعيــة التــي يميــل القلــب إىل تأييدهــا

عــى الرغــم مــن أ ّنــه ال ينكــر احلقائــق العقليــة املجــردة الثابتــة كصــور مطبوعــة عــى

طــن املــخ ،وهبــذا يصبــح أمــام القلــب احلـ ّـر خيــاران يف بحثــه عــن احلقائــق ،أحدمهــا:
خيــار احلقيقــة العقليــة املجــردة مــن املــادة كصــورة عليــا حــن ينظــر إىل رأس اإلنســان،
وثانيهــا :خيــار احلقيقــة الواقعيــة املاديــة الســفىل حــن ينظــر القلــب إىل قدمــي اإلنســان،
فيشــكك فيــا أمــاه العقــل املجــرد عليــه بادعائــه بلــوغ اليقــن املطلــق أو (الدوغامئيــة)،

إذ يــرى ْ
ـوت هنــاك يف هويــات األشــياء ،وإ ّنــا صــرورة وتغـ ّـر دائــم مــن حــال
أن ال ثبـ َ
إىل أخــرى عــر مــرور الزمــن.

ولكــي يشــتغل القلــب بمبدئــه اخلــاص وهــو مبــدأ حريــة االختيــار بــن مبــدأ

الثبــوت مــن جهــة ،ومبــدأ الصــرورة عــر مــرور الزمــن مــن جهــة أخــرى ،فإ ّنــه يدخــل
يف حــوار نقــدي فلســفي تدبــري مــع العقــل املجــرد ،يرفــض فيــه تلــك الدوغامئيــة التــي

فرضهــا عليــه العقــل املجــرد ،ليصبــح اإلنســان ُحـ ّـر ًا يف تفكــره ومســؤوالً عــن اختــاذ
ِ
قراراتــه بحر ّيــة ال تنتكــس نحــو األَ
هــواء الفوضويــة التــي تســتعبد اإلنســان بإشــباع
طبيعتــه احليوانيــة ،وإنــا حريــة مقيــدة بــن مبدأيــن متناقضــن :مبــدأ العقــل املجــرد

(ثبــوت هويــة األشــياء واطــراد طبيعتهــا) مــن جهــة ،ومبــدأ الواقــع (عــدم ثبــوت هويــة

األشــياء وعــدم اطــراد طبيعتهــا ،فهــي متغـ ّـرة اهلويــات عــر مــرور الزمــن).

ولكــي يكــون اختيــار القلــب احلـ ّـر صحيح ـ ًا البــدَّ لــه مــن صناعــة مقيــاس نقــدي

ـم لغــة العقــل املجــرد ،ولغــة الواقــع العلميــة ،فضــا عــن لغتــه
ـدرج بلغــة تضـ ّ
فكــري ُمـ ّ

العاطفيــة اخلاصــة بــه ،أمــا لغــة العقــل فتقســم املقيــاس عــى كيفيتــن متضاديــن؛ ألنــه

يعمــل بلغــة األرقــام الثنائيــة ( )0 ،1وهــي لغــة احلاســوب الصناعــي ،كاآليت( :أســود
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قاتــم = صفــر) × (أبيــض ناصــع=  )1+وال ثالــث بينهــا ،كاآليت:

ـي الــذي يــرى وجــود عــدد ال حيــى مــن التدرجــات بــن
أمــا لغــة التع ّقــل احلـ ّ

فتقســم املســافة
األســود القاتــم واألبيــض الناصــع ،أو بــن (الصفــر والواحــد)ِّ ،

مقياســا
الالهنائيــة التدرجــات بــن الصفــر والواحــد إىل مائــة درجــة ليصنــع احلــس لــه
ً
مئويــا كمقيــاس درجــات الطلبــة الســهل االســتعامل الــذي نقيــس ِ
بــه النســبة املئويــة
ً

لدرجة(النجــاح × الفشــل) ،أو (الســواد × البيــاض) .وال فــرق بــن النســبتني؛ ألهنــا

مدرجــة ،فقولنــا %30 :أســود ،يعنــي  %70أبيــض،
متنافرتــن دجمتــا يف كيفيــة واحــدة َّ
ولغــرض التخلــص مــن لغــة األضــداد العقليــة املجــردة ا ُملبلبلــة للتعقــل احلــي ،فـ ّ
ـإن

التعقــل احلــي يدمــج لغــة الكيفيتــن املتضادتــن ،التــي تقســم العــامل عــى ظاهرتــن
أو ماهيتــن أو جوهريــن ثابتــن ،وحيوهلــا إىل ظاهــرة كميــة واحــدة ،وعندئــذ ال يكــون

األســود مضــا ًدا لألبيــض ،وإ ّنــا مهــا ظاهــرة واحــدة رماديــة مقدارهــا أو نســبتها املئويــة

كــذا ،وكذلــك ال يوجــد يف أســاس العلــم احلديــث يشء اســمه حــار وال بــارد ،وإ ّنــا
درجــة حــرارة مقدارهــا كــذا((( ،تــارك ًا الكيفيتــن املتضادتــن كحدّ يــن عقليــن مثاليــن،

ال وجــود هلــا يف الواقــع ،أو ينــدر وجودمهــا؛ هلــذا ُيتخــذان كســقفني لـ ّ
ـي
ـكل قيــاس حـ ّ
يمثــان احلــدود القصــوى للمقيــاس املئــوي ألســود قاتــم جــد ًا (بدرجــة الصفــر)،
وأبيــض ناصــع جــدً ا بدرجــة (.)%100

فإنــا تقســم املقيــاس املئــوي بلغتنــا التــي حتمــل شــحنة عاطفيــة
أمــا لغــة القلــب ّ

نحــو تقســيم مقيــاس درجــة الطالــب عــى قســمني ،مــن الصفــر إىل  ،%49فيعطيهــا
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القلــب معنــى مؤملــا هــو فاشــل ،ثــم يقســم درجــة النجــاح عــى( =%59-50مقبــول)،

( =%69-60متوســط)=%79-70( ،جيــد)%89-80( ،جيــد جــدً ا)=%99-90( ،
امتيــاز) .تــارك ًا درجــة ( )%100كدرجــة مثاليــة ال يأخذهــا إال األســتاذ ،أو الطالــب

النــادر الوجــود.

نلحــظ هنــا ّ
أن لغــة العقــل املجــرد تدخــل يف املقيــاس (احليس/العقــي) ،وذلــك مــن

مالحظــة تقســيم املقيــاس املئــوي عــى كيفيتــن متضادتــن مهــا( :فاشــل× ناجــح) ،وال

ثالــث بينهــا؛ لذلــك ُتــريض لعبــة املقاييــس الفكريــة النقديــة رأس اإلنســان املكـ َّـون مــن
عقلــن( :املجــرد ،والقلــب نصــف املجــرد) ،كنظــام إدراك داخــي مــن جهــة ،وتــريض

كحكــم َعــدْ ل يقطــع شــك القلــب يف
أيض ـ ًا التعقــل احلــي اخلارجــي مــن جهــة أخــرى َ
نقــده للعقــل املجــرد باليقــن العلمــي التجريبــي النســبي ،الــذي ال يلغــي حســابات العقــل
املجــرد الرياضيــة الدقيقــة ،وإنــا يلغــي ادعــاء اليقــن املطلــق أو الدوغامئيــة فحســب ،التــي
إذا رفضهــا العقــل املجــرد يدخــل نظــام اإلدراك الداخــي( :العقــل املجــرد× والقلــب

التدبــري) يف جــدل عقيــم ال ينتهــي إىل يــوم القيامــة ،مــا مل حيتكــا إىل طــرف ثالــث خــارج
رأس اإلنســان ،هــو الواقــع املوضوعــي املســتقل عــن ذواتنــا ،الــذي يؤيــد القلــب يف نقضــه

لقــرار العقــل القطعــي ،حــن يقــدِّ م الواقــع شــواهد تؤكــد فعــل الصــرورة بتغيــر هويــات
األشــياء التــي افــرض ثبوهتــا العقــل املجــرد إىل األبــد ،ليقـ َّـر بالثبــوت النســبي.

لذلــك يمكــن رســم املقيــاس الــذي تشــرك يف تكوينــه مجيــع ملــكات اإلدراك

الداخــي (العقــل املجــرد والقلــب) مــن جهــة ،واإلدراك اخلارجــي (التعقــل احلــي)

مــن جهــة أخــرى ،باملخطــط اآليت:
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عــى هــذا األســاس يعنــي النقــد الفكــري احلـ ّـر بأنّه كلمــة تقريريــة حتمل معنــى األمر

بفصــل احلــق مــن الباطــل ،عــن طريــق اســتعامل مقيــاس يقــاس بــه مــا هــو معطــى ،فــإذا

كان املوضــوع املنقــود يتع ّلــق باملعرفــة الطبيعيــة الفيزيائيــة النظريــة فـ َّ
ـإن القلــب يســتعمل
املــدرج مئويــا كــا هــو مرســوم ســابقا ،وإذا كان موضــوع
مقيــاس الواقــع التجريبــي
َّ
النقــد يتعلــق باملعرفــة العمليــة الســلوكية ،فـ َّ
ـإن القلــب يلجــأ إىل املقيــاس األخالقــي(((،

فيقســم املقيــاس الســابق عــى
يعــم املجتمــع متجــاوزا األنانيــةِّ ،
وهــو (اخلــر) الــذي ّ

ـر
قســمني عقليــن( :خــر× رش) وال ثالــث بينهــا ،ثــم ِّ
ـر والـ َّ
ـي اخلـ َ
يقســم التع ُّقــل احلـ ّ
ـر عــى أقســام جتمــع حتــت كلمــة (الفائــدة) أو
ـدرج القلـ ُ
عــى درجــات كميــة ،ويـ ِّ
ـب اخلـ َ
القيمــة العليــا التــي تتــدرج مــن فائــدة (األنــا) اخلاصــة التــي تســمى بـ(األنانيــة) والتــي

تعمــل بمبــدأ غريــزي (لــذة× أمل) جتــاه الغــذاء واجلنــس ،وهــو مبــدأ يأخــذ اسـ ًا قلبيـ ًا هــو
(مقبــول) إلشــباع اجلانــب احليــواين يف اإلنســان وإال انقــرض ومــات ،ثــم تــأيت درجــة
قلبيــة تســاوي (األنــا) باآلخريــن ذكرهــا الرســول (ص) بقولــه(( :ال يؤمــن أحدُ كــم
حيــب لنفســه))((( ،وتنتــج مــن تســاوي األمل واللــذة ،اللذيــن
حيــب ألخيــه مــا
حتــى
ّ
َّ

حيــذف العقــل أســا َءمها القلبيــة وحيوهلــا إىل لغــة األرقــام الثنائيــة( )0/1كاآليت:
أنا= أنت ( ...........لغة املساواة القلبية التي نرتمجها إىل لغة العقل باآليت)
إما :أنا  +أنت = )1(....... 1
أو :أنا – أنت= )2(.......... 0وال ثالث بينهام.

ـب األنــا = حــب األنــت) ،درجــة أعــى وهــي درجــة
تــي درجــة املســاواة القلبيــة (حـ ّ

األثــرة ،وفيهــا حتــب األنــا اآلخريــن أكثــر مــن نفســها ،وهــذه درجــة األنبيــاء والصاحلــن
والشــهداء ،وتقــدر درجــة هــذه الفئــة بـــ( )%99-90وهــي درجــة االمتيــاز ،وقبلهــا

املســاواة بدرجــة جيــد جــدا( ،)%89-80قبلهــا مســاواة بدرجــة جيــد مــن (-70
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 ،)%79وقبلهــا درجــة مســاواة بدرجــة متوســط( ،)%69-60وقبلهــا األنانيــة بدرجــة
مقبــول ( )%59-50مثــا.

أمــا اجلــزء الفاشــل مــن املقيــاس املئــوي فيســميه القلــب بـ(الــر) ،ويبــدأ بالــر

املطلــق كصــورة عقليــة جمــردة مــن املــادة ال وجــود هلــا يف الواقــع ،تســمى (إبليــس ،أو

الشــيطان) درجتهــا  %0مــن اخلــر .ويتــدرج الــر حتــى يبلــغ درجــة( )%49-45مــن

اخلــر ،تلــك الدرجــة التــي حتتــاج إىل قــرار قلبــي للنجــاح يسـ ِّـميها القلــب بـ(الشــفاعة).
واملهــم هــو ّ
أن النقــد القلبــي التدبــري للعقــل املجــرد خلصنــا مــن ادعــاء العقــل

املجــرد لليقــن املطلــق أو (الدوغامئيــة) ،وهــي أهــم انجــازات فــن التأويــل الفلســفي،

بمعنــى الرجــوع إىل األول وهــو القلــب بوصفــه ملكــة تعقــل حــن يشــتغل مــع العقــل
املجــرد ،كنظــام إدراك داخــي يقـ ّـر فيــه القلــب بنتائــج العقــل املجــرد ،وينقضهــا يف وقــت

إيقاعــي شــبه واحــد ،حمتكــا للواقــع املتغـ ّـر يف اســتدراج الشــواهد احلســية التــي تســوغ
حــق النقــض ،مــا جيعــل ّ
كل معرفــة برشيــة نســبية ،وال وجــود ملعرفــة ذات يقــن مطلــق
وحتجــر وكأ ّنــه مــد ٍع لأللوهيــة.
إال عنــد اهلل ،أو عنــد العقــل املجــرد إذا انفــرد وحــده،
ّ

ويــي إنجــاز نقــد التدبــر القلبــي أو (التأويــل الفلســفي) لليقــن املطلــق ،إنجــاز

مقيــاس الوظيفــة االجتامعيــة أو (الفائــدة العامة) أو اخلدمة ،أو شــمول اخلــر للمجتمع،

كثقــل ُيسـ ّـمى (املضمــون) يف العالمــة اللغويــة القلبيــة الثالثيــة ،مقابــل العالمــة العقليــة
املجــردة مــن املــادة كشــكل خفيــف فــارغ مــن املضمون(لفــظ +مفهــوم عقــي جمــرد كيل
واضــح احلــدود) تظهــر صــوره يف تعريفــات العقــل املجــرد الصوريــة للــزواج بأ ّنــه متعة،
بأنــا
وللصــوم امتنــاع عــن األكل والــرب يف شــهر معــن ووقــت معــن ،وللصــاة ّ

أعــداد مضبوطــة وحــركات هندســية :قيــام وركــوع وســجود باجتــاه معلــومّ .
كل هــذه
الشــكلنة الســائدة عندنــا اليــوم ،ال قيمــة هلــا وال فائــدة فيهــا مــا مل تــؤ ِّد فائــدة اجتامعيــة
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تنهـ ُه
تتجــاوز الفائــدة األنانيــة الضيقــة ،قــال رســول اهلل(صــى اهلل عليــه وآلــه)َ (( :مــن مل َ
صالتــه عــن الفحشــاء واملنكــر مل يــزدد مــن اهلل إال ُبعــدا))((( .وكذلــك توجــد أحاديــث

عــن عــدم نــوال الصائــم مــن أجــر إال اجلــوع والعطــش ،حــن ال يقــدّ م الصــوم فائــدة
ملجتمــع الفقــراء ،أو هيــذب النفــس بــرك العــادات الســيئة املؤذيــة للفــرد وللمجتمــع

معــا ،وعليــه يمكــن تعديــل تعريــف الــزواج بفائدتــه غــر األنانية(املتعــة) الســائد حتــى

اآلن ،بأ ّنــه( :متعــة +جتــدد النســل) ،وينقــد القلــب هــذا التعريــف ويضيــف إليــه الفائــدة
عرفــه( :متعــة +جتــدد النســل  +يقــوي الروابــط االجتامعيــة) إىل غــر
االجتامعيــة بــأن ُي َّ

ذلــك.

وعــى هــذا األســاس يكــون القلــب الناقد للفكــر املجرد مبتكــرا ومطــورا للمقاييس

ألن النقــد مــن دون مقيــاس نقــدي عــام يعــدّ عبثــا ،ذلــك ّ
النقديــة الفلســفية العمليــةّ ،
أن

ـم إال بالرجــوع إىل يشء آخــر غــره؛ الــيء األول هــو املوضــوع املــراد
تقويــم يشء ال يتـ ّ

تقويمــه ،والثــاين هــو املقيــاس املســتعمل للتقويــم ،مــع مالحظــة ّ
أن املقاييــس نفســها
بحاجــة إىل نقــد أيضــا ملعرفــة حــدود صالحيتهــا أو عــدم صالحيتهــا ألداء وظيفــة
املقيــاس(((.

و(التأويــل) بعــدُ  ،حيصــل داخــل رأس اإلنســان ذي العقلــن ،اللذيــن يعمــان معــا

كنظــام إدراكــي داخــي((( ،أوهلــا :العقــل املجــرد صانــع املفاهيــم ،أي التــي يفهمهــا
يقســم األشــياء إىل بســائط ويضــع بينهــا حــدودا واضحــة ويلتقــط هلــا صــورة
حــن ِّ

مرســومة بلغــة احلاســوب الصناعــي ( ،)1/ 0ويعنــي (الصفــر) ال يمـ ّـر تيــار كهربائــي يف

كهربائيــة املــخ ،ويعني(الواحــد) يمـ ّـر تيــار .وهبــذا يطبــع العقــل املجــرد تصوراتــه عــى
طــن املــخ بالرســم اهلنــديس كــا يرســم الفرجــال حــن يث ّبــت دبوســه عــى نقطــة ثابتــة
ـم حيــرك طرفــه اآلخــر فريســم خطــا هندســيا=،1+
متثــل (الصفــر) بمعنــى ال يتحــرك ،ثـ ّ
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بمعنــى يتحـ ّـرك.

وثانيهــا :القلــب الــذي إذا ارتبــط بالعقــل املجــرد بعالقــة فهــو ملكــة تعقــل قلبــي

(((
ـم خريهــا املجتمــع املحــي أو االنســاين،
صانعــة للثــورات العلميــة والفكريــة التــي يعـ ّ

ـي تدبــري حـ ّـر مبتكــر ،ال تقــف ابتكاراتــه عنــد حــدّ ؛ أل ّنــه
الــذي يكمــن وراءه تف ُّكــر قلبـ ّ

ك ّلــا ابتكــر معنــى تدبريــا ،رســم لــه العقــل املجــرد صــورة رقميــة بلغــة احلاســوب(0
 ،)1/انتقــده القلــب مشــككا يف فكــرة ثبــوت هويــة تلــك الصــورة ،وقــدَّ م شــاهدا مــن

ـي التجريبــي عــى وجــود حتـ ّـول يف هويــة األشــياء عــر مــرور الزمــن ،الــذي
الواقــع احلـ ّ

غالبــا مــا يكــون طويــا أو قصــرا ،مــا جيعــل العالمــة اللغويــة القلبيــة ثالثيــة ثقيلــة
لتضمــن لفظهــا معنيــن :أوهلــا :معنــى عقيل(مفهــوم) ،وثانيهــا :معنــى ناقــد أو ناقــض
ّ

تأويــي بمعنــى الرجــوع إىل األول وهــو القلــب ،بخــاف العالمــة اللغويــة الصوريــة
اخلفيفــة املجــردة مــن املعنــى القلبــي الثقيــل؛ لذلــك تكــون العالمــات اللغويــة للعقــل

املجــرد ثنائيــة (لفــظ +مفهــوم عقــي صــوري) .ويتضــح ذلــك باملخطــط اآليت:

هــذه التشــكيالت الصوريــة يضــع هلــا اإلنســان أســاء لفظيــة أو كتابيــة حمسوســة

لغــرض التــداول املعلومــايت بــن شــخص وآخــر ،وال هيمنــا هــذا هنــا؛ ألننــا نناقــش
النظــام اإلدراكــي الداخــي لإلنســان كنظــام منتــج للمعــاين الالهنائيــة التــي تبــدأ قلبيــة،
وحــن تتضــح للعقــل املجــرد بلغــة (النقطــة +اخلــط) أو لغــة احلاســوب الرقميــة(/ 0
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 )1وتصبــح مفهوميــة ثابتــة لطبعهــا عــى طــن املــخ ،حتــى ينتقدهــا القلــب ثانيــة وثالثــة
إىل مــا الهنايــة ،كاآليت:

هكــذا ترتقــي األمــم بارتقــاء معــاين لغاهتــا القلبيــة التــي ال تكفيهــا األلفــاظ

املحــدودة؛ لذلــك تلتجــئ اللغــة االعتياديــة إىل املشــرك( :كلمــة واحــدة هلــا عــدد ال

حيــى مــن املعــاين القلبيــة) ،نحــو كلمــة (احلــب) التــي تـ ّ
ـب
ـب األناين(حـ ّ
ـدل عــى احلـ ّ
حــب األم واألب واإلخــوة واجلــران
احلــب املكفــوف نحــو:
الغــذاء واجلنــس) ،ثــم
ّ
ّ

ـب( :الوطــن،
ـب املجــردات نحــو حـ ّ
واملســلمني وســائر البــر كنظــراء يف اخلَ ْلــق .ثــم حـ ّ

ـب اهلل خوفــا مــن نــاره،
ـب اهلل الــذي يتفـ ّـرع إىل حـ ّ
والقوميــة ،واألمــة ،واحلريــة) ،ثــم حـ ّ
وحبــه طمعــا يف جنتــه ،وحبــه ال طمعــا وال خوفــا اىل غــر ذلــك.

وقــد تتخ َّلــف األمــم فتفقــد لغاهتــا مجيــع املعــاين القلبيــة الســابقة الرائعــة ويقتــر

احلــب عندهــا مثــا عــى املعنــى األنــاين اجلنــي والغذائــي حتــى يظهــر قــادة
معنــى
ّ

وعلــاء هــذه األمــم بصــورة إنســان ولكــن قلوهبــم قلــب حيــوان ،قــال اإلمام عــي (عليه
ِ ِ
ِ
ِ
ـن ُج َّهـ ٍ
ـال َ
وأ َضالِيـ َـل
((و َ
ـس َج َهائـ َـل مـ ْ
ـس بِــه َفا ْق َت َبـ َ
آخـ ُـر َقــدْ ت ََسـ َّـمى َعال ـ ًا و َل ْيـ َ
الســام)َ :
ِ
ِ
ـن ُضـ ٍ
ور و َقـ ْـو ِل ز ٍ
ـل ُغـ ُـر ٍ
ـب لِلنَّـ ِ َ
ـن َح َبائِـ ِ
ـور ُة
ُور َ ...ف ُّ
شاك ًا مـ ْ
ـال ون ََصـ َ
مـ ْ
ـور ُة ُصـ َ
الصـ َ
ـاس أ ْ َ
ـب َح َيـ َـو ٍ
إِن َْسـ ٍ
ان))(((.
ـب َق ْلـ ُ
ـان وا ْل َق ْلـ ُ
وامللحــوظ يف املخطــط الســابق ّ
أن املميــز للغــة العقــل هــو النقطــة واخلــط الصاعــد،
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واملميــز لنقــض القلــب هــو اخلــط النــازل ،أمــا لغــة التأويــل فهــي جممــوع (اخلــط

الصاعــد 1+والنــازل  =)1-الصفــر القلبــي الــذي يــراه العقــل املجــرد كحــدٍّ يعنــي

الــايشء أو العــدم ،يف حــن يــراه القلــب رصاعــا نابضــا باحليــاة؛ ألنّــه يشــبه عمــل
القلــب البايولوجــي( :انقبــاض ،1+وانبســاط  =1-صفــر) ،لذلــك يمكــن ترمجــة معنــى

(الصفــر القلبــي) بلغــة فلســفية غربيــة بأ ّنــه يمثــل قانــون املنطــق اجلــديل الرئيــس وهــو:
(وحــدة ورصاع األضــداد).

وهــذا القانــون اجلــديل هــو الــذي جيمــع بــن العقلــن( :املجــرد والقلبــي) يف رأس

واحــد يعمــل فيــه القلــب كالســاعة داخــل ّ
كل يشء ،دافعــة إيــاه اىل التطــور والتقــدم

ّ
وكأن العــامل كلــه خملــوق ناقصــا ويتحــرك ذاتيــا بســاعة قلبيــة تدفعــه
الذاتيــن اىل األمــام،

ذاتيــا مــن الداخــل نحــو غايــة الكــال ،الــذي إذا نســبناه إىل اهلل وحــده ،فـ ّ
ـإن العــامل كلــه
يســعى إىل بلــوغ كــال اهلل كنقطــة جوهريــة أوىل هــي صفــر العــامل القلبــي الــذي قــذف

بالعــامل املــادي بلفظــة (كــن) فلــم يكــن كامــا فجــأة ،وإنّــا بــدأ (يكــون) باملضــارع،
متطــورا إىل األمــام( )1+بصــرورة زمانيــة مــن حــال أدنــى إىل حــال أعــى ،ليعــود()1-

إىل نفــس النقطــة اجلوهريــة ،عــودة ليســت عبثيــة ،وإنّــا عــودة إبداعيــة ترتقــي فيهــا

املــادة مــن بســيطة (غــاز اهليدروجــن) إىل أن تصبــح إنســانا متيــز بظهــور عقــل جمــرد

لــه قبــل عرشيــن ألــف ســنة بقفــزة تطوريــة بســيطة أخرجــت رأســه فقــط مــن الالهويــة
مــع احليــوان (مســتوى الصفــر مــن العقــل) ،فتميــز مــن احليــوان بـــصفة(عاقل=)1+؛

تســمى هــذه القفــزة بقفــزة الـ(فصــل) عــن احليــوان مــع بقائــه موصــوال مــع طبقتــه

العامــة بـــمزية(جنس احليــوان).

والفصــل هــو عمــل العقــل املجــرد ،أمــا الوصــل فهــو نقــض أو نقــد قلبــي تدبــري

ـم عــددا ال حيــى مــن الكائنــات املوصــول
يرجــع باإلنســان إىل طبقتــه العامــة التــي تضـ ّ
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بعضهــا ببعــض وصــا جيعلهــا غــر متاميــزة اهلويــات( ،((1لذلــك يقـ ّـر القلــب بالفصــل
العقــي( ،)1+ولكــن ينقضــه بالوصــل القلبــي( ،)1-والنتيجــة هــي الصفــر القلبــي

يوجــه انتباهنــا إىل الواقــع التجريبــي لنــرى بمقيــاس التعقــل
(=1-1+صفــر) ،الــذي ّ
احلــي املئــوي كميــة العقــل أو كميــة احليوانيــة الباقيــة يف اإلنســان بــا هــو إنســان؛ أي

كامهيــة جمــردة ،أو يف األفــراد حــن نلحــظ تــدرج تعقلهــم البســيطة يف األطفــال عنــد

تعلمهــم اللغــة البرشيــة ،وال تكتمــل عقوهلــم إال يف األربعــن مــن العمــر ،وهــو العمــر
الــذي تضعــف فيــه الغرائــز األنانيــة.

ويمكــن ممــا تقــدّ م رســم خمطــط وظيفــي يبـ ّـن عمــل كهربائيــة العقلــن معــا باملخطط

اآليت ،ابتــداء مــن املدخــات  ، In putحتــى املخرجــات  ،Out putيعالــج تعريــف

اإلنســان بلغــة احلاســوب( :حيــوان= وصــل=/ 0عاقــل= فصــل=:)1+

نلحــظ هنــا ّ
أن عمــل العقــل املجــرد وحــده هــو العمــل بالفصــل ،1+أي فصــل

األشــياء املدجمــة وحتليلهــا هبويــات ثابتــة عـ ّـا هــو دوهنــا مــن طبقــة مدجمــة معهــا هــي
مســتوى جنــس احليــوان .وتنطــق ســاعة العقــل املجــرد بكلمــة نعــم أو كلمــة (حــق

بأنــا( :نــور بــا حركــة)
 ،)1+أو يــيء مصبــاح قناتــه؛ لذلــك توصــف قناتــه وحدهــا ّ
بأنــا
بســبب مــرور تيــار كهربائــي فيهــا ،ويفـ ِّـر العقــل املجــرد قنــاة القلــب غــر الناطقــة ّ

تنطــق بالباطــل أو العــدم أو الــايشء لعــدم مــرور تيــار كهربائــي يف خمرجاهتــاّ ،
ألن
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ـم كلمتــن متضادتــن فقط(حــق× باطــل) وال ثالــث
مقيــاس العقــل املجــرد فقــر يضـ ّ

بينهــا ،يف حــن حيتــدم الــراع داخــل قنــاة القلــب بآليــة تقـ ّـر بــا قــرره العقــل املجرد(يمــر
تيــار ،)1+وتنقضهــا (ال يمــر  )1-يف وقــت إيقاعــي شــبه واحــد ،وتقــدِّ م أســبابا واقعيــة
تؤيــد حــق النقــض بمالحظــة ثمــرة نتائــج احلــوار اجلــديل القلبــي اإلبداعــي الــذي لــواله

يوجــه انتباهنــا مبــارشة إىل أســاس العلــم احلديــث ،وهــو
لبقــي العقــل املجــرد عقيــا ،مــا ِّ
البحــث عــن األســباب الواقعيــة التــي تتملكهــا حواســنا والتــي تبـ ّـن أســباب عــدم إضاءة

بأنــا متثــل مظهــرا زائفــا ملــا يعتمــل مــن رصاع يف الداخــل ،بــدال مــن
مصبــاح القلــبّ ،

التع ّلــق بأســباب غيبيــة بعيــدة خارقــة لقوانــن الطبيعــة التــي تدمــر العقــل املجــرد؛ امللكــة

ـي التجريبــي العلمــي ،ويبقــى القلــب
املميــزة لإلنســان مــن احليــوان ،وتشـ ّـل التعقــل احلـ ّ
وحــده متســكعا يف أزمنــة وأمكنــة اســطورية حـ ّـرم اهلل علينــا اخلــوض فيهــا ،وأحـ ّـل منهــج

البحــث العلمــي التجريبــي قبــل أكثــر مــن  1400عــام ،وذلــك قولــه تعــاىل عــى لســان
ِ
ِ
ِ
ـن َقـ َ
وإِ ْذ َقـ َ
ـي ا َْل ْو َتــى َقـ َ
ـم َر ِّب َأ ِر ِن َك ْيـ َ
ـن
ـف ُ ْتـ ِ
ـال َبـ َـى َو َلكـ ْ
ـال َأ َو َل ْ ت ُْؤمـ ْ
إبراهيــمَ :
ـال إِ ْب َراهيـ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ـن َق ْلبِــي َقـ َ
ـن إِ َل ْيـ َ
ـم.((1(...
ص ُهـ َّ
ـال َفخُ ـ ْـذ َأ ْر َب َع ـ ًة مـ ْ
ل َي ْط َمئـ َّ
ـك ُثـ َّ
ـن ال َّطـ ْـر َف ُ ْ

يظهــر يف اآليــة الكريمــة أنمــوذج منهــج البحــث العلمــي الــذي تشــرك بــه مجيــع

ملــكات اإلدراك؛ الداخليــة منهــا( :العقــل املجــرد ،والقلــب) ،واخلارجيــة( :التعقــل
احلــي) ،مــا يغلــق مثلــث اإلدراك عــى نفســه بشــكل هنــديس حيــر احلقيقــة يف نقطــة

علــم داخلــه تقلــل مــن اجلــدل العقيــم الــدال عــى اجلهــل ،بحســب املقولــة املنســوبة
لإلمــام عيل(عليــه الســام)(( :العلــم نقطــة ك ّثرهــا اجلاهلــون))( ،((1ويتضــح مثلــث

تكونــه امللــكات الثــاث يف املخطــط اآليت:
اإلدراك الــذي ِّ
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يؤلــف هــذا األنمــوذج املعــريف منهجــا متطــورا جيــدد نفســه بنفســه ،بخــاف معظــم

مناهــج البحــث الغربيــة ،التــي ختــرج القلــب أو مبــدأ احلريــة أو اإليــان مــن دائــرة
البحــث ،وتقــر العلــم عــى ملكتــن فقــط مهــا( :العقــل املجــرد ،والتعقــل احلــي

التجريبــي) .وقــد ســمينا هــذا املنهــج بمنطــق علــم النقطــة ،وســمينا آليــة اجلــدل املعــريف
الدائــر يف علــم النقطــة بــ(نظريــة التأويــل العربيــة)؛ ّ
ألن مفاهيمهــا ومصطلحاهتــا التقنيــة
ـص
معربــة بمصطلحــات قرآنيــة أصيلــة مســتمدة مــن اآليــة الســابقة ،وهــي نـ ّ
الفكريــة َّ

غفلنــا عــن فهمــه فهــا جيــدا ملــدة طويلــة ،وســنفهمه بوســاطة آليــة التأويــل الفلســفي

التــي ابتكرناهــا وهــي( :إقــرار القلــب بنتائــج العقــل املجــرد ،ونقضهــا يف وقــت إيقاعــي

شــبه واحــد ،مسـ ِّـوغا حـ ّـق النقــض بأســباب موضوعيــة واقعيــة) ،لنــرى فاعليــة هــذه
اآلليــة التأويليــة الفلســفية يف اســتقراء النصــوص القديمــة التــي تشــهد بنتائجهــا القيمــة

عــى صحــة نظريتنــا ،ويشــهد النــص املعــريف القــرآين الســابق عــى أ ّنــه نــص معــريف قيــل
قبــل أكثــر مــن  1400عــام عــى مــا جيــري داخــل نظــام إدراكنــا مــن جــدل منهجــي

معــريف جيــدد نفســه بنفســه ،ويوجــه انتباهنــا نحــو منهــج البحــث العلمــي التجريبــي
العــام ،كاآليت:

1ـ إجــراء العقــل املجــرد اســتقراءه لظاهــرة (مــوت اإلنســان) التــي يشــهد عليهــا

عــدد ال حيــى مــن الوقائــع املحصــورة يف ح ّيــز املــايض واحلــارض فحســب؛ لذلــك
يســتخلص قضيــة كليــة مطمئنــا هلــا هــي( :كل إنســان = فـ ٍ
ـان).
ثــم جيــري العقــل حســاب القيــاس األرســطي الــذي يدّ عــي ّ
أن نتائجــه التن ّبوئيــة
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ذات يقــن مطلــق كاآليت:

كل إنسان = ٍ
فان )1(..........

وأنت= إنسان )2(.............
وبجمــع املعادلتــن وحــذف احلــدّ املشــرك مــن طــريف املعادلــة اجلديــدة،
وهو(إنســان) ،نحصــل عــى نتيجــة( :أنــت= فـ ٍ
ـان) ال حمالــة يف املســتقبل كتنبــؤ يقينــي

.%100

يقــر القلــب بنتائــج العقــل املجــرد كحاســوب دقيقــة رسيــع ،ولكنّــه ينقضهــا
2ـ ّ

بســبب ادعــاء العقــل املجــرد لليقــن املطلــق الــذي ُيرج ملكــة القلــب من نظــام اإلدراك

الداخــي ،لذلــك يطالــب القلــب بحـ ّـق النقــض عــى أن يقــدِّ م شــواهد حســية جتريبيــة
مــن الواقــع ،ولــو شــاهدا واحــدا لينقــض احلكــم الكيل(اليقــن املطلــق النقــي ،)%100

ـي هــو الــذي طلبــه إبراهيم(عليــه الســام)
وحيولــه إىل يقــن نســبي  .%99والشــاهد احلـ ّ
املفصــل الــذي جيعــل حــواس
مــن اهلل أن يريــه كيفيــة إحيــاء املوتــى عــن طريــق الــرح ّ
التلميــذ تتملــك تفاصيلــه.

3ـ ســأل اهلل نبيــه هــل هــو مؤمــن بقضيــة إحيــاء املوتــى؟ فأجــاب بـ(نعــم) كإيــان

ـب العقـ َـل أن
قلبــي مــن منظــور أخالقــي ال إيــان علمــي فيزيائــي .وقــد اســتدعى القلـ ُ

يربهــن عــى اإليــان القلبــي األخالقــي بربهــان (اخللــف)( :كارثيــة النتائــج األخالقيــة/
االجتامعيــة والنفســية الالحقــة زمانيــا ،تلــزم العقــل بتعديــل فرضيــة عــدم إحيــاء املوتــى

الســابقة) ،عــن طريــق ُّ
تدخــل قــدرة كليــة إلقامــة العــدل اإلهلــي بعــد املــوت ،وهــذه

تلــزم اإليــان بــاهلل القــادر عــى إحيــاء املوتــى كــرورة (أخالقية/اجتامعيــة ونفســية)؛
ألن عــدم وجــود اهلل جيعــل َّ
ّ
كل يشء مباحــا ،وهــو مــا ُيفــكك املجتمــع وحيطــم نفســية
اإلنســان الــذي يــرى ّ
أن احليــاة عبــث يتســاوى فيهــا (الظــامل واملظلــوم) ،و(اجلاهــل
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والعــامل) ،و(املؤمــن والكافــر) .وهــذا هــو برهــان الفلســفة العمليــة القلبيــة ،الــذي يســر

بالعكــس( :النتيجــة النافعــة للمجتمــع ،تؤكــد صحــة الفكــرة الســابقة زمانيــا) حتــى لــو

سـ ّـاها أســطورة ،والعكــس بالعكــس.

ِ
ــم اهلل ّ
أن نبيــه ال يريــد إحيــاء بعــض األمــوات بطريقــة (كــن فيكــون) ،أو
4ـ َعل َ

ّ
التدخــل املبــارش للقــدرة اإلهليــة الكليــة كإعجــاز خيــرق قوانــن الطبيعــة و ُيلغــي
بطريقــة

دور العقــل املجــرد يف اســتقرائه للواقــع وإجــراء عمليــة القيــاس األرســطي؛ لذلــك أبــى
اهلل أن ّ
يتدخــل حتــى يف رشح التجربــة التــي طلبهــا إبراهيــم ،فجعلهــا بيــد نب ّيــه نفســه
يلمســها ويراهــا ويقيســها بمســاطره ،لكــي يطمئــن قلبــه بـ ّ
ـأن قضية(إحيــاء املوتــى) تظهر

جليــة يف قانــون املنطــق اجلــديل الرئيــس وهــو قانــون القلب(وحــدة ورصاع األضــداد)،

إذ لــوال وجــود املــوت داخــل احليــاة الســتحال علينــا املــوت ،كذلــك احليــاة موجــودة يف

املــوت ،وعليــه يمكــن جتربــة إحيــاء املوتــى عــى يــد اإلنســان كســبق علمــي غــر خــارق

لقوانــن الطبيعــة خرقــا خارجيــا يد ّمــر حاســوب العقــل املجــرد تلــك اجلوهــرة التــي متيز
اإلنســان مــن احليــوان التــي أبقــى اهلل هلــا جمــاال للمشــاركة يف حســاب النتائــج حســابا
منطقيــا أرســطيا ،بدليــل ّ
أن ابراهيــم (عليــه الســام) ســأل ر ّبــه عــن كيفيــة إحيــاء موتــى

اإلنســان ،فأمــره بإجــراء التجربــة عــى الطــر ،ليبقــي للعقــل املجــرد دورا كأداة بحــث

ريــايض قياســية كاآليت:

اإلنسان= كائن حي )1(................
الطري= كائن حي )2(..................
واملساويان ليشء واحد متساويان ،إذن:
اإلنسان = الطري )3(...................
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والطري = يمكن إحياؤه بالتجربة)4(......
وبجمــع املعادلــن وحــذف املشــرك(الطري) مــن طــريف املعادلــة اجلديــدة نحصــل

عــى النتيجــة املطلوبــة( :اإلنســان = يمكــن إحيــاؤه بالتجربــة).

وهبــذا يشــارك العقــل املجــرد والتعقــل احلــي معــا يف االســتدالل ،مــا يطمئــن

القلــب فينغلــق مثلــث اإلدراك عــى نفســه حــارصا احلقيقــة يف نقطــة موجــودة داخــل

يســوغ
حيــز هنــديس ضيــق ،يقلــل اجلــدل العقيــم حوهلــا ،ويصبــح اإليــان علميــا
ّ

للقلــب حــق نقــض قــرار العقــل املجــرد األول(فنــاء اإلنســان) ال حمالــة ،ليعــدل مــن
كلياتــه وادعائــه اليقــن املطلــق يف حســاباته.

ولــو رجعنــا إىل النظــام االســتنباطي العقــي يف نظريــة التأويــل العربيــة ،بــدال مــن

ـص قــد ال يؤمــن بــه غــر املســلم ،فإنّنــا نجــد أســبابا
االســتدالل اعتــادا عــى تأويــل نـ ّ

موضوعيــة تُظهــر حـ ّـق النقــض أو النقــد ،وتَظهــر يف االســتقراء غــر التــام ،مــا يسـ ِّـوغ
ٍ
ألنــا آتيــة مــن اســتقراء
للقلــب نقــض كليــات العقــل املجــرد (كل إنســان= فــان)؛ ّ
يقــر
العقــل للــايض واحلــارض فحســب ،الســتحالة اســتقرائه للمســتقبل .وهبــذا ّ
العقــل بخطئــه ،وجيعــل املســتقبل حيــزا للممكنــات ،مــا يفتــح بــاب البحــث العلمــي

يف املســتقبل ،ويعــزو عــدم إمــكان (إحيــاء املوتــى) اآلن إىل قصــور أدوات البحــث

العلمــي ،أو عــدم تطــور العلــم ككل.

وهــذا يعنــي وجــود قوانــن حتكــم العــامل املــادي ،خمتلفــة عــن قوانــن العقــل املجــرد

العامــل بمبــدأ ثبــوت هويــة األشــياء واألفــكار؛ ّ
ألن قوانــن الواقــع املــادي عاملــة بمبــدأ

وكأن ّ
ّ
لــكل يشء قلبــا
حتــوال ذاتيــا،
(الصــرورة) أي
التحــول مــن حــال إىل أخــرى ّ
ّ
ـي لــه قلــب يعمــل كســاعة تدفعــه ذاتيــا إىل املــوت ،وامليــت أيضــا لــه
حيركــه ذاتيــا ،فاحلـ ّ
ِّ
قلــب يعمــل كســاعة داخليــة تدفعــه ذاتيــا إىل احليــاة ثانيــة ،وهكــذا دواليــك مــن ميــت اىل
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ـي  ...الــخّ ،
وكل دورة يتطـ ّـور
ـي إىل ميــت ثانيــة ،ثــم مــن ميــت إىل حـ ّ
ـي ثــم مــن حـ ّ
حـ ّ
فيهــا اإلنســان حتــى يبلــغ درجــة كــاال مــن التعقــل  %99ودرجــة حيوانيــة.%1

ِ ِ
الــي ِمــن ا َْلي ِ
م ِ
ي ِ
ــت َو ُ ْ
هبــذه الطريقــة نفهــم قولــه تعــاىلْ ُ :
ــن
ــر ُج ا َْل ِّيــت م ْ
ــر ُج َْ َّ ْ ِّ

َْ
ــي ،((1(بأنّــه يمثــل (عمليــة نســخ دائريــة مســتمرة)؛ النســخ بمعنــى التجديــد
ال ِّ
ألنــا
والتطــور مــن
اخلــر إىل األخــر منــه كحقيقــة طبيعيــة ال يفهمهــا إال القلــبّ ،
ّ

تشــبه قانونــه الــذي جيمــع بــن األضــداد يف وحــدة إيقاعيــة( :انقبــاض /1+وانبســاط-
=1صفــر) ،وهــذا يعنــي ّ
أن احليــاة واملــوت متصارعــان يف حلبــة واحــدة ،مــرة يفــوز
مالكــم احليــاة ،ومــرة يفــوز مالكــم املــوت الــذي ال يمــوت أو يتقاعــد ،وإنّــا يعــاود

ال َكـ َّـرة للنــزال مــع مــن غلبــه ،ومــا الثبــوت الــذي يــراه العقــل إال يشء مؤقــت .وهــذا

القانــون القلبــي العظيــم هــو الــذي يســود الطبيعــة وجيعلهــا تتحـ ّـول مــن حــال خـ ّـرة
ويبــن قدرتــه الكليــة؛
إىل أخــرى أخــر منهــا ،وهــو ال يلغــي دور اهلل ،وإنّــا يعــززه
ّ

أل ّنــه يمثــل (آيــة) أي عالمــة عجيبــة موجــودة يف اآلفــاق ويف أنفســنا ،ال يتدخــل اهلل يف

تدمريهــا؛ أل ّنــه هــو خالقهــا ،وهــي نفســها التــي يتحــدث عنهــا يف (آيــة النســخ) بمعنــى

التجديــد والتطــور يف الطبيعــة أو يف الواقــع ،وينعكــس يف الذهــن نفســه كتجديــد وتطور
يف احلكــم عــى الواقــع مــن اخلــر نحــو األخــر منــه ،قــال تعــاىل :مــا نَنسـ ْ ِ
ـن آ َيـ ٍـة ...
ـخ مـ ْ
َ َ
ّ
َنـ ْـأ ِ
ت بِخَ ـ ْ ٍ
...أ َل َت ْع َلـ ْ َ
ـر ِمن َْهــا َ
ش ٍء َق ِديــر ،((1(فـ(اآليــة) هنــا مشــرك
ـم أ َّن اللََّ َعـ َـى ك ُِّل َ ْ
ْ
تــدل عــى العالمــة الواقعيــة العجيبــة التــي تتطــور ذاتيــا عــر مــرور الزمــن ،واآليــة هــي

العالمــة اللغوية(النــص) كانعــكاس ذهنــي يظهــر يف احلكــم الــذي يتغـ ّـر مواكبــا لتغـ ّـر
الواقــع مــن الوضــع اخلـ ّـر إىل مــا هــو أخــر منــه ،وهــو مــا يـ ّ
ـدل عــى قــدرة اخلالــق الكليــة
املوجــودة يف تذييــل اآليــة الكريمــة.

وخالصــة القــول إنّنــا قدمنــا فلســفة تأويــل عربيــة يرشــدها منطــق عمــي (عقــي/
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قلبــي) كتطويــر لفــرع قديــم كاد يطويــه النســيان ،وهــو التأويــل القديــم الــذي يتنــاول

ظاهــرة مجــع األضــداد وينســب تفســرها إىل قــوى غيبيــة ســحرية أو شــيطانية أو رمحانيــة

خارقــة لقوانــن الطبيعــة ّ
تشــل العقــل املجــرد والتعقــل احلــي التجريبــي (البحــث
ـؤول النصــوص بشــطحات املفـ ِّـر التــي ال تطــرد طبيعتهــا فــا يســتطيع
العلمــي) ،أو تـ ِّ
العقــل املجــرد اســتقراءها لتتضــح هويتهــا الثابتــة ،ليطبعهــا عــى طــن املــخ كربنامــج

منطقــي جديــد (مفهــوم) تشــتغل بموجبــه رؤوســنا بعقلــن( :جمــرد ،وقلبــي) ،برنامــج

ســهل التعليــم والتطبيــق كالــذي اكتشــفناه بعــون اهلل يف آليــة( :موافقــة القلــب لقــرار
العقــل املجــرد ،ونقضــه يف وقــت إيقاعــي) شــبه واحــد ،ثــم يقــدِّ م دليــا موضوعيــا
حســيا يـ ّ
ـدل عــى أحقيــة فكــرة النقــض) ،مــا حيمــل العقــل املجــرد عــى تعديــل ادعائــه

لليقــن املطلــق يف اســتقراء كلياتــه وحســاباته الرياضيــة.

وهكــذا يتضــح التجديــد يف مفهــوم التأويــل القديــم الــذي ذكــره اجلرجــاين

(ت816هـــ) بأنّــه انعــكاس مبــارش ســاذج لقوانــن الصــرورة الطبيعــة يف الذهــن
مل يصــل إىل قلبهــا الــذي جيمــع بــن األضــداد يف وحــدة ويعمــل عــى دفــع ّ
كل يشء

متطــورا ذاتيــا إىل األمــام ،أو بالقفــز لألعــى يف األشــياء التــي تعــود إىل حيــث مــا بــدأت
منــه يف دائــرة( :املــوت ،ثــم احليــاة ،ثــم املــوت ثانيــة )...متطــورة إىل األعــى بشــكل
حلــزوين يفســح فيــه اجليــل امليــت جمــاال لتطــور جيناتــه يف أبنائــه ،وقــد شــهدت عــى

حتــول الضــد
قوانــن الصــرورة تطــور العلــوم التجريبيــة احلديثــة التــي رصــدت ّ
إىل ضــده وبالعكــس؛ لذلــك اختلــط التأويــل القديــم بالتفســر عنــد اجلرجــاين وهــو

ـي وبالعكــس بقولــهْ :
((إن أراد بــه إخــراج الطــر مــن
يــؤول آيــة إخــراج امليــت مــن احلـ ّ
وإن أراد بــه إخــراج املؤمــن مــن الكافــر ،أو العـ ِ
البيضــة كان تفســراْ ،
ـال مــن اجلاهــل،

ِ
العــال مــن اجلاهــل) إذا كان بــن
كان تأويــا))(((1؛ فـ(إخــراج املؤمــن مــن الكافــر أو
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شــيئني منفصلــن بينهــا عالقــة تضايــف كـ(االبــن واألب ،واألســتاذ وتلميــذه) فإ ّنــه ال

ُيسـ ّـمى تأويــا ،وإ ّنــا يســمى تفســرا أدنــى مــن خــروج البيضــة مــن الطــر ،وخــروج
الطــر مــن البيضــة؛ ّ
ألن اهلل هنــا يتحــدَّ ث عــن التناقــض يف الطبيعــة الــذي ال يعنــي

االســتدالل الفاســد الــذي ينقــض العقالنيــة املنطقيــة األرســطية ،وإ ّنــا التناقــض الــذي
يسـ ّـوغ االســتدالل العقــاين يف املنطــق اجلــديل كانعــكاس ملنطــق قلــب الطبيعــة ،وهــو

ينتــج مــن اســتنباط صحيــح انطالقــا مــن مقدمــات متســقة .وقــد ظهــر هــذا التناقــض
ـس أســاس العلــم
بدايــة القــرن العرشيــن يف العلــم امللــك وهــو الفيزيــاء الذريــة الــذي مـ ّ

التجريبــي عــن طريــق ســلوك جزئيــات الــذرة ســلوكا متناقضــا كموجــة طاقــة تســلك

ـوي يــرز يف العالقــة (موجة/جســيم)؛ ال يتعلــق األمــر
ســلوكا ماديــا يف ((تناقــض قـ ّ
بتاتــا بــراع بــن كائنــن جمتمعــن مهــا :املوجــة واجلســيم ،بــل يتناقــض يف الواقــع نفســه

الــذي يتدافــع مظهــراه منطقيــا))(.((1
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املبحث الثاني
تأويل نصوص نهج البالغة اليت تصف ضاللة العلماء:

تبـ ّـن ممــا ســبق ّ
أن مــن أســباب اجلهــل والضاللــة املعرفيــن اللذيــن يقع هبام اإلنســان

وحتــى العلــاء ناتــج مــن تع ّطــل إحــدى ملــكات اإلدراك الثــاث( :العقــل املجــرد ،أو

القلــب ،أو احلــس التجريبــي) ،مــا يــؤدي إىل انفتــاح مثلــث اإلدراك ،فتخــرج احلقيقــة
أو (نقطــة العلــم) متســكعة يف فضــاء غــر متنـ ٍ
ـاه ،فيكثــر حوهلــا اجلــدل العقيــم الــذي
ِ
ّ
والعــال إىل اجلهــل والضــال املعــريف،
يــدل عــى اجلهــل الكارثــي ،ويقــود اإلنســان

نظــرا لتح ُّطــم النظــام العالئقــي للملــكات اإلدراكيــة ،فــا تعــي وهــي متفرقــة حــدود
صالحياهتــا الوظيفيــة ،وتفصيــل ذلــك بــاآليت:

املطلب األول :ضاللة العلماء بسبب عمل العقل اجملرد وحده:

ّ
إن عمــل العقــل املجــرد وحــده ُيصــادر حريــة القلــب وخيرجــه مــن نظــام اإلدراك

كحكــم يدعيــه مقوما نتائج حســابه
الداخــي ،نظــرا الدعــاء العقــل املجــرد اليقــن املطلق ُ

تفحصنــا حســاهبا القيــايس ،فإنّنــا نجــده عقيــا؛ أل ّنــه يمثــل حتصيــل
املنطقــي التــي اذا
ّ
احلاصــل ،أو مصــادرة عــى املطلــوب أو مغالطــة ختفــي النتيجــة يف املقدمــة الكــرى،

ذلــك ّ
أن املقدمــة الكليــة ال يمكــن أن تكــون صادقــة إال إذا كانــت نتيجتهــا صادقــة(.((1
وهــذا يعنــي ّ
أن العقــل املجــرد بــا قلــب يكــون عقيــا غــر منتــج ملعرفــة جديــدة تتجــاوز

إمكاناتــه املعرفيــة املحــدودة البســيطة الرائعــة ،وهــي االســتقراء الريــايض ،ومنــه يعمــم
قضيــة كليــة يتنبــأ بوســاطتها باطــراد صفــات جزئياهتــا يف املســتقبل اعتامدا عــى (افرتاض
ثبــوت هويــة األشــياء واطــراد طبيعتهــا) ،نحــو(كل إنســان= فــان) ،و(أنــت= إنســان)،
وبجمــع املعادلتــن وحــذف احلــد املشرتكة(إنســان) تكــون النتيجــة (أنــت= فــان) ال
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حمالــة يف املســتقبل باليقــن املطلــق.
ومــن أخطــاء العقــل املجــرد عندمــا يعمــل وحــده هــو تقويمــه األشــياء عــى وفــق

يقســم احلكــم عــى األشــياء بكيفيتــن متضادتــن( :أمــا أبيــض× أو
مقياســه احلــاد الــذي ِّ
أســود) وال ثالــث بينهــا.

وقــد رصــد اإلمــام عيل(عليــه الســام) هــذا اخلطــأ الفكــري العقــي الــذي ُيــيء

إىل الواقــع الالهنائــي التدرجــات عنــد الفقيــه الــذي يشــتغل رأســه بعقــل واحــد ،وهــو
العقــل املجــرد× لذلــك اســتنكر فكــر هــذا الــرب مــن الفقهــاء غــر العاملــن بعالقــة

اهلل بعبــاده ،وهــؤالء حيكمــون عــى اهلل بعقوهلــم املجــردة وحدهــا بأ ّنــه رحيــم بدرجــة

 %100فيشــجعون النــاس عــى ارتــكاب املعــايص ،أو حيكمــون عــى اهلل بأنّــه منتقــم
 ،%100فتيــأس النــاس مــن الرمحــة وال تبــادر للتوبــة؛ ّ
ألن احلكمــن عقليــن جمرديــن
ال وجــود هلــا يف الواقــع ،وإ ّنــا يوجــدان يف مقيــاس العقــل املجــرد عنــد احلكــم عــى

صفــات اهلل يف ذاهتــا ولذاهتــا فيســبغ عليهــا العقــل صفــة الكليــة .أمــا حــن حيكــم عــى

صفــات اهلل يف عالقتــه بعبــاده فاملقيــاس الصحيــح هــو املقيــاس العمــي املتعــدد القيمــة

كاملقيــاس املئــوي الــذي يقـ ّـوم درجــات الطالــب ،وهــذا مــا أ ّكــده اإلمــام عــي (عليــه
الســام) يف وصفــه للفقيــه غــر اجلاهــل بعالقــة اهلل بعبــاده مقابــل الفقيــه املربمــج عقلــه

املجــرد عــى املقيــاس الثنائــي القيمة(أبيــض× أســود) وال ثالــث بينهــا ،وذلــك قولــه
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
حـ ِـة اللَِّ َ
ـن
ول ْ ُي ْؤيِ ْسـ ُـه ْم مـ ْ
ـاس مـ ْ
ـن َل ْ ُي َقنِّــط النَّـ َ
(عليــه الســام)(( :ا ْل َفقيـ ُه ك ُُّل ا ْل َفقيــه َمـ ْ
ـن َر ْ َ
ول ي ْؤ ِمنْه ِ
ــن َمك ِ
ْــر اللَِّ))(.((1
ــم م ْ
َر ْوحِ اللَِّ َ ْ ُ ُ ْ
بأنــا متثــل نظريــة تطبيــق تأويليــة ،بمعنــى الرجــوع
ُيمكــن وصــف هــذه املقولــة ّ

إىل األول ،وهــو القلــب التدبــري ،الــذي يوصــل مــا فصلــه العقــل املجــرد ،بالتطبيــق

العمــي التدبــري القلبــي .وهــذا الوصــل اجلــديل مل يلتفــت إليــه فريــق مــن الفقهــاء
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املتزمتــن الذيــن برجمــوا عقوهلــم ْ
أن حتكــم بمقيــاس العقــل املجــرد ثنائــي القيمــة:

(إمــا أبيــض× أو أســود) وال ثالــث بينهــا ،مــا جيعــل هــؤالء يضلــون يف أحكامهــم مــن
دون النظــر القلبــي التدبــري املوجــود يف واقــع احليــاة الرتبويــة ،فضــا عــن وجــود يف

نصــوص قرآنيــة كثــرة ،التــي مجعــت بــن األحــكام املتناقضــة بحســب الســياق املقامــي،
فــاهلل تعــاىل (غفــور رحيــم) يف مقــام ،و(شــديد العقــاب) يف مقــام آخــر ،فالصفتــان ليســتا

ثابتتــن عمليــا؛ ّ
ألن األمــر متعلــق بحركيــة العبــد وعالقتــه مــع ربــه ومــع نفســه وجمتمعه،

ُيطــئ فيســتغفر ويعمــل صاحلــا فيغفــر اهلل لــه ،وال يــأس مــن رمحــة اهلل الدنيويــة إال يف
ألنــا ليســت حلظــات حريــة ارادة.
حلظــات املــوت األخــرة؛ ّ

ومــن الذيــن وقعــوا يف أخطــاء العقــل املجــرد عندمــا يعمــل وحــده هــم (اخلــوارج)،

وهــم يمثلــون تيــارا فكريــا سياســيا متطرفــا ،وهــم الذيــن وصفهــم اإلمــام عــي (عليــه

بأنــم طــاب حــق أخطــأوا يف الوصــول إليــه ،مقابــل مجاعــة أخــرى هــم:
الســام) ّ
(طــاب الباطــل)؛ لذلــك أوىص باخلــوارج بعــده بقولــه(( :ال ُت َقاتِ ُلــوا َْ
الـ َـو ِار َج َب ْعـ ِـدي،
ـب َْ
ـب ا ْل َباطِـ َـل َف َأ ْد َر َك ـ ُه))(.((1
ـن َط َلـ َ
الـ َّـق َف َأ ْخ َطـ َـأ ُه ك ََمـ ْ
ـن َط َلـ َ
ـس َمـ ْ
َف َل ْيـ َ
فاخلــوارج ـ إذن ـ يعتمــدون عــى العقــل املجــرد وحــده يف فلســفتهم العقليــة املجردة

مــن مــادة الواقــع االجتامعــي ،التــي تــرى ّ
(أن احلكــم هلل وحــده) ،وتعنــي هــذه املقولــة يف
(أن احلكــم للعقــل وحــده) ،وإال كيــف يتصــل هبــم اهلل يف ّ
نظريتنــاّ :
كل صغــرة وكبــرة،

وكيــف يتصلــون بــه ويســتجيب هلــم ك ّلــا أرادوا ذلــك؟! وهــذا يعنــي ّ
أن عقيدهتــم
يســيطر عليهــا العقــل املجــرد ،أو ّ
أن رؤوســهم فيهــا حاســوب العقــل يشــتغل وحــده

فهــم قســاة القلــوب يفتكــون
بــا قلــب تدبــري هيـ ِّـذب الســلوك يف الوصــول إىل احلــقُ ،
بــأي قــوة تقــف يف طريقهــم ،فــا يســمحون بمناقشــة أفكارهــم الصوريــة حتــى ّأنــم

ك ّفــروا إمامهــم وأمــروه بــأن يشــهد عــى نفســه بالكفــر ويتــوب كــا شــهدوا عــى أنفســهم
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((أبعــدَ إِيــا ِن بِــاللَِّ و ِجهـ ِ
ـادي مـ َـع رسـ ِ
ـول
َ َ
بالكفــر وتابــوا ،فقــال هلــم (عليــه الســام)ْ َ َ :
َ َ ُ
َ
ِ
اللَِّ (صــى اهلل عليــه وآ لــه) َأ ْشــهدُ عـ َـى َن ْفـ ِ
ـي بِا ْل ُك ْفـ ِـرَ ،ل َقــدْ َ
ـن
«ض َل ْلـ ُ
ـت إِذ ًا ومــا َأ َنــا مـ َ
َ َ
ا ُْل ْهت َِديـ َ ُ
وار ِج ُعــوا َعـ َـى َأ َثـ ِـر األ ْع َقـ ِ
ش َمـ ٍ
ـم َسـ َت ْل َق ْو َن َب ْعـ ِـدي ُذالً
ـاب َأ َمــا إِ َّن ُكـ ْ
ـآب ْ
ـن»َ .فأو ُبــوا َ َّ
وأ َثــر ًة يت ِ
ِ
َشـ ِ
ال ِـ َ ِ
َّخ ُذ َهــا ال َّظ ُ
ـام ً
ـم ُس ـنَّ ًة))(.((2
وس ـ ْيف ًا َقاطع ـ ًا َ َ َ
ال َ
ـون في ُكـ ْ
ّ
إن مقولــة اخلــوارج(ال حكــم إال هلل) مقولــة صوريــة إيامنية عقليــة صحيحة ،%100

ولكنّهــا مــن دون قلــب تدبــري ،ختلــط النظريــة املجــردة بالتطبيــق العمــي الســوكي ،أو
جيعلــون النظــر الصــوري املجــرد هــو الــذي يربمــج عقوهلــم وحــده ،فيصبحون مسـ ّـرين
غــر أحــرار ،لعــدم وضــوح جمــال التطبيــق الســلوكي األخالقــي يف أذهاهنــم الــذي

يــرح القواعــد العمليــة لتقليــل أخطــاء الســلوك األخالقــي املوصــل إىل احلــق ،فضــا

عــن عــدم وضــوح القواعــد القلبيــة التــي تتعلــق بالعــامل الفيزيائــي؛ لذلــك نجدهــم فئــة
قليلــة تواجــه امرباطوريــات يف أوج عظمتهــا ،فتفتــك هبــم جيــوش هــذه الــدول وال

تتعاطــف معهــم النــاس.

والقاعــدة األخالقيــة الســلوكية والطبيعيــة الفيزيائيــة االجتامعيــة التــي طبقهــا

النبي(صــى اهلل عليــه وآلــه) يف الوصــول إىل نظريــة(ال حكــم إال هلل) هــي ّ
أن النبي(صــى

اهلل عليــه وآلــه) يف مجيــع حروبــه مــع قريــش طبــق قاعدة(إحــداث انعطافــة تارخييــة

كبــرة بأقـ ّـل اخلســائر) ،وذلــك مــا أوضحــه املفكــر التونــي الدكتــور حممــد الطالبــي بـ ّ
ـأن

عــدد اخلســائر يف مجيــع حــروب النبي(صــى اهلل عليــه وآلــه) بلغــت  110ضحيــة مــن
قريــش ،أمــا قتــى املســلمني فبلــغ  91ضحيــة( ،((2لكــن اخلــوارج مل يفهمــوا هــذا؛ ّ
ألن
رؤوســهم تشــتغل بعقــل جمــرد مــن دون قلــب ،يلحــظ عــدد األيتــام واألرامــل واألحقاد

التــي خيلفهــا طلــب الثــأر يف جمتمــع احلــراك الســيايس؛ لذلــك وصــف اإلمــام عيل(عليــه

الســام) ضــال قلــوب اخلــوارج وخطــأ فلســفتهم العقليــة املجــردة يف قوهلــم(ال حكــم
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إال هلل) بأنا((كَلِمـ ُة حـ ٍّـق يــراد ِبــا باطِـ ٌـل َنعــم إِ َّنـه ال ح ْكــم إِال لَِّ و َلكِــن هـ ُـؤ ِ
ـون
الء َي ُقو ُلـ َ
َّ َ
َ َ ُ َ ُ َ َ
َ ْ ُ ُ َ
ّ
ِ ِ ِ
ال إِمــر َة إِال لَِّ وإِ َّنـه ال بــدَّ لِلنَّـ ِ ِ
ـر َبـ ٍّـر َأ ْو َف ِ
ـن َأ ِمـ ٍ
ـن و َي ْسـت َْمتِ ُع
اجـ ٍـر َي ْع َمـ ُـل ِف إِ ْم َرتــه ا ُْل ْؤمـ ُ
ـاس مـ ْ
ُ ُ
ْ َ
ــه ا ْلعــدُ و وت َْأمــن بِ ِ
ــه ا ْل َفــيء وي َقات ُ ِ
ويمــع بِ ِ
ِ
ِ
ِ
األج َ
ــه
َــل بِ َ ُّ َ ُ
ــل ُ ْ َ ُ
ف َيهــا ا ْلكَاف ُــر و ُي َب ِّلــغُ اللَُّ ف َيهــا َ
ْ ُ ُ
السـب ُل وي ْؤ َخـ ُـذ بِـ ِـه لِ َّ ِ ِ ِ
ـريح بــر ويسـ َـر ِ
ـن َف ِ
اجـ ٍـر))(.((2
ـن ا ْل َقـ ِـو ِّ
لضعيــف مـ َ
اح مـ ْ
ي َح َّتــى َي ْسـ َ ِ َ َ ٌّ ُ ْ َ َ
ُّ ُ ُ
ـص اخلطــأ الفكــري العقــي الصــوري
أوضــح اإلمــام (عليــه الســام) يف هــذا النـ ّ

مــن دون قلــب تدبــري ،الــذي وقــع بــه اخلــوارج ،وهــو احلكــم باملقيــاس الصارم(إمــا×

أو) وال ثالــث بينهــا ،فالكــون فيــه حاكــم وحمكــوم ،و ّملــا كان اهلل هــو اخلالــق الــكيل
القــدرة ،فــإذن هــو احلاكــم املطلــق ،وغــره مــن املخلوقــن هــم املحكومــون ،إذن(ال

حكــم إال هلل).

بأنــا (كلمــة حــق يــراد هبــا باطــل)
وقــد وصــف اإلمــام (عليــه الســام) مقولتهــم ّ

يعنــي ّأنــا حــق عــى مســتوى النظــر العقــي التجريــدي الصــوري ،ولكنّهــا باطلــة أو
خطــأ ومدمــرة للواقــع املــادي عندمــا تطبــق النظريــة عــى الواقــع بقلــوب قاســية ضالــة ال

مت ّيــز بــن النظريــة وهــي نتــاج العقــل املجــرد ،والتطبيــق الــذي هــو نتــاج التعقــل القلبــي
التدبــري ،الــذي يضــع القواعــد العمليــة لبلــوغ الصــورة العقليــة املثاليــة املجــردة مــن

املــادة كهــدف بعيــد .فإمــارة املؤمنــن وســيلة أو أداة للعــدل بــن النــاس وفــرض للنظــام

الرشعــي عليهــم ،وليســت غايــة يف ذاهتــا ،فــإذا طبقهــا اإلمــام الفاجــر فــا مشــكلة يف

نــزول اإلمــام العــادل عنهــا ليبقــى معارضــا هيابــه اإلمــام الفاجــر ،ولكــن اخلــوارج مل
يفهمــوا هــذا ،فاعتقــدوا ّأنــم ظـ ّـل اهلل يف أرضــه ،لذلــك عــى اهلل أن حيكــم بمقيــاس العقــل
احلاد(إمــا أن ينرصهــم× أو يقاتلــوا فيقتلــوا ليدخلهــم اجلنــة بالقــوة) وال ثالــث بينهــا.

ومــن األخطــاء التــي وقــع هبــا اخلــوارج أيضــا هــو خطأ(إعــام اجلزئــي) ،وهــذا

اخلطــأ العقــي املجــرد هــو الــذي و َّلــد كثــرا مــن الكــوارث الفكريــة القديمــة واحلديثــة.
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مــن ذلــك اعتقــاد بعضهــم ّ
أن احلجــاج بالســنّة النبويــة وهــي جزئيــة ،أفضــل مــن

احلجــاج بالقــرآن الــكيل ،اعتــادا عــى قــول اإلمــام عيل(عليــه الســام) البــن عبــاس:
ِ
ـال ُذو وجـ ٍ
ِ
ـم بِا ْل ُقـ ْـر ِ
ـن َح ِ
ـوه َت ُقـ ُ
حـ ٌ
ـم
ـول و َي ُقو ُلـ َ
آن َفـإِ َّن ا ْل ُقـ ْـر َ
ـون ،و َلكـ ْ
ُ ُ
آن َ َّ
اج ْج ُهـ ْ
((ال ُ َتاص ْم ُهـ ْ
ِ
ـن َيِــدُ وا َعن َْهــا َ ِميص ـ ًا))(.((2
ـم َلـ ْ
الس ـنَّة َفإِ َّنُـ ْ
بِ ُّ
عمــه يف جزئيــة احلجــاج مــع اخلــوارج فقــط
فاإلمــام (عليــه الســام) ُيــويص ابــن ّ

ـأن غلبتهــم تكمــن باســتعامل السـنّة النبويــة؛ ّ
بـ ّ
ألن السـنّة متثــل القلــب التدبــري الشــارح
لكليــات القــرآن ،أو هــي التــي تنتــر بالوضــوح العمــي ملوقــف اإلمــام وأصحابــه مــن
اخلــوارج ،ومــن ذلــك حمــو النبــي لصفــة (رســول اهلل) يف صلــح احلديبيــة مــع الكفــار،

وقــد حمــا اإلمــام (عليــه الســام) يف هدنتــه مــع معاويــة صفة(أمــر املؤمنــن) عنــه ،وهــي
إحــدى ُ َتــ ِم اخلــوارج لإلمــام عيل(عليــه الســام) ،ولكــ ّن اإلمــام مل خيطــئ يف قياســه

العمــي يف هــذه القضيــة عــى تلــك ،لك ّن اخلــوارج جعلــوا ذلك خطــأ فكريا اســراتيجيا،

وهــو ليــس كذلــك أل ّنــه جمــرد هتدئــة صوريــة حلقــن دمــاء املســلمني ،واخلــوارج مل تفهــم

ذلــك املعنــى القلبــي التدبــري؛ ألن عقوهلــم تعمــل بــا قلــوب ،والعقــل حــن يعمــل

بــا قلــب تدبــري يعمــم اجلزئيــات ،ومــن ذلــك تكفريهــم لإلمــام عــي (عليــه الســام)

وتكفريهــم لإلمــام عــي (عليــه الســام) وتكفريهــم لــكل َمــن وقــف إىل جانبــه بقــول
ـم إِال َأ ْن
أو بفعــل ،أو بعــدم نرصهتــم عليــه؛ لذلــك خطاهبــم اإلمــام بقولــهَ (( :ف ـإِ ْن َأ َب ْي ُتـ ْ
وض َل ْلـ ُ ِ
َت ْز ُع ُمــوا َأ ِّن َأ ْخ َطـ ْـأ ُت َ
م َّمـ ٍـد (صــى اهلل عليــه وآلــه)
ـون َع َّام ـ َة ُأ َّمـ ِـة ُ َ
ـم ت َُض ِّل ُلـ َ
ـت َفلـ َ
ِِ
ِ
ـم بِ ُذ ُنـ ِ
بِ َضـ ِ
ونَــا
ـم ت ََض ُع َ
ـم بِخَ َطئــي و ُت َك ِّف ُر َ
ـال وت َْأ ُخ ُذ َ
ـوب ُس ـ ُيو ُفك ُْم َعـ َـى َع َواتق ُكـ ْ
ونُـ ْ
ونُـ ْ
ِ
ِ
ِ
اضــع ا ْلـ ِ
ـم َأ َّن َر ُسـ َ
والسـ ْق ِم َ ْ
ـول اللَِّ
وتلِ ُطـ َ
ـن َل ْ ُي ْذنـ ْ
ـب بِ َمـ ْ
ـن َأ ْذ َنـ َ
ـون َمـ ْ
ـب و َقــدْ َعل ْم ُتـ ْ
ـرء ُّ
َم َو َ ُ ْ
ِ
ـم َو َّر َث ـ ُه َأ ْه َل ـ ُه.((2())...
َّان ا ُْل ْح َصـ َ
ـم َصـ َّـى َع َل ْيــه ُثـ َّ
ـن ُثـ َّ
ـم ال ـز ِ َ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) َر َجـ َ
يظهــر إعــام اجلزئــي جليــا يف بدايــة النــص ،وكذلــك يف هنايتــه إذ هييمــن العقــل
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املجــرد وحــده عــى احلكــم بثبــوت هويــة الزنــا عــى مــن زنــى منــذ أن فعــل فعلتــه إىل
يــوم القيامــة ،بخــاف رؤيــة النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) الــذي يــرى قلبــه التدبــري ّ
أن

يتطهــر عنــد تنفيــذ العقوبــة عليــه؛ لذلــك صـ ّـى النبي(صــى اهلل عليــه وآلــه) عــى
الــزاين ّ
وورثــه أهلــه ،وال عقــاب عليــه فيــا خيــص هــذه الغلطــة يــوم القيامــة؛
الــزاين املرجــوم َّ

ّ
ألن حكــم اهلل قــد طبــق عليــه يف الدنيــا عــى يــد رســوله(صىل اهلل عليــه وآلــه) ،وكذلــك
ال يمكــن جتريــد الــزاين مــن ّ
كل حســناته بســبب خطــأ واحــد؛ ّ
ألن هــذا التجريــد غــر

عــادل وهــو خطــأ فكــري ســببه(إعامم اجلزئــي).

املطلب الثاني :ضاللة العلماء بسبب عمل القلب وحده كملكة أهواء:

إذا عمــل القلــب وحــده فإ ّنــه ال ُيسـ ّـمى قلبــا تدبريــا ،أو ملكــة تعقــل؛ ّ
ألن القلــب

ال يكــون كذلــك إال بارتباطــه مــع العقــل بعالقــة لتكويــن نظــام إدراك داخــي ،إذ يقبــل
القلــب قــرار العقــل املجــرد وينقضــه يف وقــت شــبه واحــد متلمســا أســباب واقعيــة

تســوغ حــق النقــض ،أمــا إذا انفــرد القلــب وحــده فيســمى
منطقيــة يرتضيهــا العقــل ّ

حتــول التفكّــر االبداعــي التأويــي كوعــي وجــودي ذايت ُيقــذف
بـ(األهــواء) التــي ّ
إىل اخلــارج بفــن (أويل األلبــاب) الثقيــل باملعرفــة التدبريــة ،إىل نشــاط غــر معقــول

فوضــوي يشــبه (احلركــة يف الظــام) ،إذ يتس ـكّع القلــب وحــده يف (األمكنــة واألزمنــة
األســطورية) ويدمــج الــذات باملوضــوع فيــؤدي إىل شــطحات تأويليــة ســخيفة(،((2

كقــول بعــض املتصوفــة( :أنــا اهلل) بدمــج الــذات اإلنســانية (األنــا) العارفــة باملوضــوع
الــذي تفكــر فيــه(اهلل) فتســاوي بينهــا( :أنــا= اهلل).

وقــد َّ
حــذر اإلمــام (عليــه الســام) مــن األهــواء التــي هــي نتــاج ملكــة القلــب
عندمــا يعمــل وحــده مــن دون نــور العقــل ،فيقــول(( :إِ َّنـ َـا َبــدْ ُء ُو ُقــو ِع ا ْل ِف َتـ ِ
ـن َأ ْهـ َـو ٌاء
ِ
ُت َّت َبـ ُـع َ
ـس ا ْل َباطِـ ِ
ـن َل ْبـ ِ
وأ ْح ـكَا ٌم ُت ْب َتــدَ ُع  ...و َلـ ْـو َأ َّن َْ
ـن
ـل ا ْن َق َط َعـ ْ
ـت َع ْن ـ ُه َأ ْل ُسـ ُ
ـص مـ ْ
الـ َّـق َخ َلـ َ
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ا ُْلعانِ ِديــن و َلكِــن ي ْؤ َخـ ُـذ ِمــن هـ َـذا ِض ْغـ ٌ ِ
ـث َف ُي ْمز ََجـ ِ
ـن َهـ َـذا ِض ْغـ ٌ
ـان َف ُهنَالِـ َ
ـك َي ْسـت َْو ِل
ـث ومـ ْ
ْ َ
َ
َ
ْ ُ
ت َُلـ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ـن اللَِّ ُْ
َّ
ال ْســنى(.((2())...((2
الش ـ ْي َط ُ
ـم مـ َ
ان َعـ َـى َأ ْول َيائــه و َين ُْجــو ا َّلذيـ َ
ـن َس ـ َب َق ْ ْ
(الفتنــة) هــي غيــاب ملكــة احلكــم العقــي الصحيــح املميــز بمقياســه احلــاد بــن

(احلــق× الباطــل) وال ثالــث بينهــا ،وإذا غــاب هــذا احلكــم العقــي املجــرد انفصــم
القلــب عــن نظــام اإلدراك واشــتغل باهلــوى ،والســيام يف مــا يســمى بالقضايــا املتشــاهبة،

وأبرزهــا ّ
أن البــر يــرون أنفســهم بأهنــم متســاوون مــن دون فــوارق فرديــة ،كذلــك

رأت العامــة مــن النــاس أهنــم يشــبهون األنبيــاء فاحتجــوا عــى اهلل ملــاذا اختــار مــن بينهــم
ـم إِالَّ
ر غــره ،قــال تعــاىل راد ًا عــى هــذه الفتنــة َ قا ُلــوا إِ ْن َأ ْن ُتـ ْ
هــذا الرجــل نبي ـ ًا ومل خي ـ ْ
َان َي ْع ُبــدُ آ َباؤُ َنــا َف ْأتُو َنــا بِ ُسـ ْل َط ٍ
ان ُمبِـ ٍ
ـم
ـن* َقا َلـ ْ
ون َأ ْن ت َُصدُّ و َنــا َعـ َّـا ك َ
ـر ِم ْث ُلنَــا ت ُِريــدُ َ
ـت َُلـ ْ
َبـ َ ٌ
رسـ ُلهم إِ ْن نَحــن إِالَّ بـ َـر ِم ْث ُل ُكــم و َلكِــن اللََّ يمــن عـ َـى مــن ي َشــاء ِمــن ِعبـ ِ
ـاد ِه.((2()...
ْ َ َّ َ ُ ُّ َ َ ْ َ ُ ْ َ
ُ ُ ُ ْ
ْ ُ َ ٌ
ـوب املفتونــة
ـواس القلـ َ
الفتنــة ـ إذن ـ ســببها التشــابه الظاهــري الــذي ختــدع فيــه احلـ ُ

فيســتويل عليهــا الشــيطان ،أ َّمــا أصحــاب العقــول النــرة فيميــزون بــن (الظاهــر)
اخلارجــي املتشــابه و(الباطــن) اخلفــي الــذي يكتشــفه العقــل باحلــدس ،كذلــك أوضــح

اإلمــام عــي (عليــه الســام) انعــدام النظــام العقــي املنطقــي أو انعــدام العقالنيــة يف

وصــف ســلوك الذيــن خيتلفــون يف الفتيــا يف قضيــة واحــدة اعتــادا عــى دســتور واحــد.
ِ
ِ
ِ ِ
ـم فِ َيهــا
ـن ْ
ـم ا ْل َقض َّيـ ُة ِف ُح ْكـ ٍم مـ َ
األحـكَا ِم َف َي ْح ُكـ ُ
ويظهــر ذلــك يف قولــهَ (( :تـ ِـر ُد َعـ َـى َأ َحدهـ ُ
ِ ِ ِ ِ
ـر ِه َفيح ُكـ ِ
ِ
ِ
ِ
ـم َتـ ِـر ُد تِ ْلـ َ
يت َِمـ ُـع
ـم َ ْ
ـم ف َيهــا بِخــاف َق ْولــه ُثـ َّ
ـك ا ْل َقض َّي ـ ُة بِ َع ْين َهــا َعـ َـى َغـ ْ ِ َ ْ ُ
بِ َر ْأيِــه ُثـ َّ
ـك ِعنْــدَ اإلمــا ِم ا َّلـ ِـذي اس ـ َت ْق َضاهم َفيصــوب آراءهــم جِيع ـ ًا وإِ َُلهــم و ِ
ا ْل ُق َضــا ُة بِ َذلِـ َ
احــدٌ
ُ ْ ُ َ ِّ ُ َ َ ُ ْ َ
ُ ْ َ
ْ
َ
احــدٌ َأ َف َأمرهــم اللَُّ س ـبحا َنه بِ ْ ِ ِ
احــدٌ وكِتَابــم و ِ
و َنبِيهــم و ِ
ـم
االختــاف َف َأ َطا ُعــو ُه َأ ْم َنَ ُ
ُ ْ َ ُ
ُُ ْ َ
ُّ ُ ْ َ
اهـ ْ
ََ ُ ُ
َعنْ ـ ُه َف َع َصـ ْـو ُه))(.((2

لفظــة (علــاء) مشــتقة مــن (العلــم) ،والعلــم يقتــي أن يســر بنظــام منطقــي
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عقــاين اســتنباطي صــارم يف عمليــة االســتدالل؛ لذلــك يرفــض العلــم التناقــض يف
احلكــم عــى قضيــة واحــدة اســتنا ًدا إىل دســتور واحــد يف وقــت شــبه واحــد ،وعليــه يـ ّ
ـدل

التناقــض عــى تعطيــل ملكــة (العقــل املجــرد) ذات املقيــاس الصــارم الثنائــي الكيفيتــن
املتضاديــن (أســود× أبيــض) وال ثالــث بينهــا ،وتعطيــل العقــل املجــرد جيعــل القلــب

ســاها اإلمــام عــي (عليــه الســام)
ملكــة أهــواء تســتدل متحركــة يف الظــام ،وقــد ّ

بــ(احلكــم بالــرأي) مــا جيعــل صاحــب الشــهادة العلميــة التــي أهلتــه ْ
أن يكــون قاضيـ ًا أو

عاملــا ،شــخص ًا ضــاالً اســتعبدت األهــواء عقلــه فأ َلـ َه مــن هيــواه مــن دون اهلل ،قــال ابــن
عبــاس (ت68هـــ)(( :اهلــوى إلــه معبــود ،وتــا قولــه تعــاىلَ :
ـن َّ َ
اتـ َـذ إِ َل ـ ُه
أ َر َأ ْيـ َ
ـت َمـ ْ
َهـ َـوا ُه ،((3(وأضلــه اهلل عــى علــم))(.((3

يؤكــد ابــن عبــاس ّ
أن انفصــام عقــل العــامل عــن قلبــه جيعــل القلــب ملكة أهــواء تعود

باإلنســان إىل أخــس مــن احليــوان؛ َّ
ألن األهــواء تد ّمــر ملكــة العقــل املجــرد فيســتعبد
ـب العــاِمل املـ ُ
ـال أو اجلــا ُه أو أي يشء آخــر يســتويل عــى القلــب كصنــم معبــود؛ لذلــك
قلـ َ
يبــدو العــاِمل يف الظاهــر كعــامل جليــل لــه صــورة اإلنســان املهيــب ،ولكـ ّن هــذه الصــورة
اجلميلــة فارغــة مــن املضمــون األخالقــي الــذي يميــز اإلنســان مــن املجنــون واحليــوان؛

لذلــك يوصــف اإلنســان بأنــه (حيــوان +أخــاق) ،وال يوصــف احليــوان باألخــاق.

ومثــل هــؤالء قــد وصفهــم اإلمــام (عليــه الســام) بوصــف قـ ٍ
ـاس بـ ّ
ـأن صورهــم
آخــر َقــدْ تَســمى عالِــ ًا و َليــس بِ ِ
ــه
ْ َ
َ َّ َ
صــورة إنســان لــه قلــب حيــوان وذلــك قولــهَ :
((و َ ُ
ِ
ـال َ ِ ِ
ِ ِ
ـن ُضـ ٍ
ـن ُج َّهـ ٍ
ـب لِلنَّـ ِ َ
ـن َح َبائِـ ِ
ـل
شاك ًا مـ ْ
ـال ون ََصـ َ
وأ َضاليـ َـل مـ ْ
ـس َج َهائـ َـل مـ ْ
َفا ْق َت َبـ َ
ـاس أ ْ َ
ــو ٍ
ــور ُة إِن َْس ٍ
ــو ِل ز ٍ
ُغ ُــر ٍ
ان))(.((3
ــب َح َي َ
ــب َق ْل ُ
ــان وا ْل َق ْل ُ
ُورَ ...ف ُّ
ور و َق ْ
ــور ُة ُص َ
الص َ
ّ
كل ذلــك حيصــل بســبب حت ُّطــم العالقــة بــن نظــام االدراك يف رأس اإلنســان الــذي

يعمــل بعقلــن (العقــل املجــرد× والعقــل التدبــري) ،إذ يبقــى القلــب وحــده فيتحـ ّـول
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مــن ملكــة تعقــل تدبريــة ابداعيــة ،إىل ملكــة أهــواء تســوغ اخلطــأ واحلمــق واهلذيــان،
ـواس بــداء اهللوســة فيشــم اإلنســان يف بــراز حيــوان امتطــاه
وربــا تصيــب األهــوا ُء احلـ َ

أحــد الصحابــة ريــح املســك(.((3

تبـ ّـن ممــا ســبق األســباب الفكريــة لضاللــة العلــاء بأهنــا ناجتــة مــن قطــع العالقــة

بــن ملكتــي اإلدراك الداخليتــن (العقــل املجــرد× القلــب) لذلــك ربــط اإلمــام (عليــه
الســام) ملكــة القلــب بالعقــل حتــى ال تضــل طريقهــا باألهــواء التــي تعمــل بمبــدأ
غريــزي حيــواين (لــذة× أمل) جتــاه اجلنــس والغــذاء .أمــا إذا ارتبــط القلــب بالعقــل املجــرد
فإ ّنــه ُيصبــح ملكــة تد ّبــر إبداعيــة راقيــة ،متـ ّـل مــن الفكــر املألــوف واملتكــرر والتلقــن

الببغــاوي للعلــوم القديمــة ،فتتمــرد عليهــا بوصفهــا ثوابــت عقليــة طبعهــا العقــل عــى

أقــره العقــل،
طــن املــخ بحســب آليــة نظريــة التأويــل العربيــة( :موافقــة القلــب ملــا َّ
ونقضــه يف وقــت إيقاعــي شــبه واحــد ،مقدمــ ًا الدليــل املنطقــي اجلــديل أو احلــي

التجريبــي املسـ ِّـوغ حلـ ّـق النقــض).

هبــذه اآلليــة تصبــح القلــوب ملــكات تع ّقــل إبداعيــة منتجــة ألدب أويل األلبــاب

أو (اآليــات) بمصطلــح القــرآن الكريــم؛ آيــات مــا بأنفســنا؛ لذلــك أكــد اإلمــام عــي

(عليــه الســام) عــى تربيــة وهتذيــب القلــب اإلنســاين والســيام قلــب الرجــل ،الــذي
ِ
ــوب الر َج ِ
ــت
ــن ت ََأ َّل َف َهــا َأ ْق َب َل ْ
ــال َو ْحشــ َّي ٌة َف َم ْ
يولــد وحشــي ًا أنانيــ ًا ،وذلــك قولــه(( :قُ ُل ُ ِّ
ع َلي ِ
ــه))( ،((3بمعنــى ّ
أن قلــوب النســاء أكثــر عاطفــة ور ّقــة ،وعليــه فهــي ال حتــب
َ ْ
فإنــا متيــل إىل االســتقالل
االســتقالل أو التمركــز حــول الــذات ،أمــا قلــوب الرجــال ّ

أو (التمركــز حــول الــذات).

وقــد أكــد اإلمــام (عليــه الســام) عــى إبداعيــة القلــوب التــي ّ
متــل مــن تكــرار

املألــوف ،وختــوض مغامــرات فكريــة يف عــوامل جمهولــة لتغــذي العقــل املجــرد بإبداعهــا،
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ِِ
ــل ك ََــا َت َ ُّ
ــوب َت َ ُّ
ان َفا ْب َتغُــوا َلــا
ــل األ ْبــدَ ُ
وذلــك قولــه (عليــه الســام)(( :إِ َّن َهــذه ا ْل ُق ُل َ
ــف ِْ
َط َرائِ َ
الكَــمِ))(.((3
رس القلــب البــري الــذي جيمــع بــن
ــر َ
وقــد َع َ
ف اإلمــام (عليــه الســام) َّ

املتضــادات يف وحــدة ،ومنهــا أضــداد (الشــهوة األنانيــة× والتضحيــة مــن أجــل
اآلخريــن) ،و(األنانيــة) يعدّ هــا اإلمــام عــي (عليــه الســام) جــز ًءا مــن اخلــر أو احلــق

الــذي يتبــع فيــه اإلنســان غرائــزه ،أو جــزأه احليــواين فيميــل إىل (اجلنــس والغــذاء) عــى

وفــق مبــدأ (لــذة× أمل) لــواله ملــات اإلنســان وانقطــع نســله؛ لذلــك ال يمكــن مطالبتــه

بــأن يرتقــي قلبــه ليعمــل بمبــدأ (املســاواة) (األنــا) للـ(أنــت اآلخــر) ،أو يعمــل بمبــدأ
األثــرة (حــب اآلخــر أكثــر مــن حــب النفــس) ،مــا مل نتمكــن مــن إشــباع غريزتــه اجلنســية
وبطنــه ،لك ـ ّن هنــاك ترتيب ـ ًا عــى املقيــاس احلــي املئــوي ،يعطــي درجــة (املقبــول) هلــذا

اإلشــباع الشــهوي ،وهنــاك درجــات أســمى منهــا أخالقيــة جيــب أن تُعــرف تدرجاهتــا

عــى هــذا املقيــاس ،كــا مـ ّـر ســابقا ،وأقــى درجــة ســمو أخالقــي هــي درجــة االمتيــاز

( )%99-90وهــي درجــة األنبيــاء والصاحلــن والشــهداء والصديقــن ،التــي ال جيب ْ
أن
نقحمهــا ونفرضهــا بالقــوة عــى قلــوب عامــة البــر فتدمرهــا؛ ألن الفــرض بالقــوة يو ّلــد

ـرا ميكانيكي ـ ًا خارجي ـ ًا مدمـ ًـرا خيتلــف عــن التغيــر الــذايت الــذي حيصــل بالرتبيــة
تغيـ ً
القائمــة عــى معرفــة علميــة ،وهــذا مــا أكــده اإلمــام عــي (عليــه الســام) بقولــه(( :إِ َّن
ـل َشــهو ِتا وإِ ْقب َ ِ
ـوب َشــهو ًة وإِ ْقبــاالً وإِدبــار ًا َف ْأتُوهــا ِمـ ِ
ِ
ـب إِ َذا ُأ ْكـ ِـر َه
َ
ْ
َ
َْ
َ
ل ْل ُق ُلـ ِ ْ َ
الــا َفـإِ َّن ا ْل َق ْلـ َ
ـن ق َبـ ِ ْ َ َ
ِ
ـي))(.((3
َعمـ َ
وهــذه الرؤيــة العلميــة الراقيــة بســيكولوجية النفــس البرشيــة والنفــس احليوانيــة

الذكيــة أيضـ ًا ،هــي نفســها مــن مكتشــفات علــم النفــس الســلوكي لإلنســان أو احليــوان

الذكــي( :القــرود ،الــكالب ،القطــط ،اخليول....إلــخ) ،ك ّلــا ســلك ســلوك ًا حســن ًا ُكـ ِّـرم
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صاحبــه بــا ُيشــبع شــهوته ،والســيام الغذائيــة لتنشــيط االســتجابة اإلجيابيــة ،ف ُيصبــح

ـرا متعلـ ًا بالتجربــة ،وهنــاك طريقــة مغلوطــة لتغيــر الســلوك وهــي العقــاب
القلــب مبـ ً
عــى كل ســلوك ســيئ ،وهــذا مــا هنــى عنــه اإلمــام (عليــه الســام) ألنــه يســبب عمــى

القلــب كبصــرة إدراكيــة الــذي حيــول اإلنســان واحليــوان الذكــي إىل آلــة.

تُعــدّ هــذه الطريقــة جنايــة عــى اإلنســان بالــذات ،إذ تن ّظــم ســلوكه بطريقــة

ميكانيكيــة خارجيــة مدمــرة هــي (اخلــوف) ،أو الشــعور بــاألمل؛ لذلــك تتحـ ّـن القلــوب
اخلائفــة واملتأملــة الفــرص لالنتقــام والثــورة عــى مــن د ّمــر حريتهــا ،يف حــن تتعاطــف

وحتــزن عــى مــن رباهــا بالشــعور باللــذة جتــاه الســلوك احلســن ،وحتـ ّـول مــن رباهــا إىل
بطــل أو رمــز حتــى بعــد موتــه.

املطلب الثالث :ضاللة العلماء بسبب انفصام نظام اإلدراك الداخلي عن الواقع:
ُيمثــل نظــام اإلدراك الداخــي عالقة(العقــل املجــرد والقلــب التدبــري) اللذيــن

يعمــان معــا بآليــة التأويــل العربيــة( :موافقــة القلــب لقــرار العقــل املجــرد ونقــض

تســوغ حــق النقــض) ،وإذا مل يعثــر القلــب عــى
حكمــه بالتــاس أســباب موضوعيــة ّ
األســباب املوضوعيــة الواقعيــة احلســية التــي تسـ ّـوغ حــق النقــض حيــدث جــدل عقيــم
بــن ملكتــي اإلدراك الداخليتــن ال ينتهــي إىل يــوم القيامــة؛ ّ
ألن مبــدأ الســببية الواقعيــة

هــو مبــدأ العلــم التجريبــي كنــوع مــن املعرفــة التــي تتملــك تفاصيلهــا حــواس اإلنســان؛

لذلــك يســتطيع املشــاهد أن يكــرر التجــارب التــي شــاهدها؛ ألنّــه عــرف أســباب
حــدوث هــذه التفاصيــل ،ومــن هنــا ُعـ ِّـرف العلــم التجريبــي بأ ّنــه ((معرفــة الــيء مــن
خــال مســبباته))( ،((3وإذا مل نعــرف تلــك األســباب فـ ّ
ـإن العلــاء يضلــون باالســتدالل،
أو يؤمنــون باألســاطري واخلرافــات الشــعبية املتداولــة ملــدد طويلــة بحيــث تأخــذ شــهرهتا

بــن النــاس أو بــن العلــاء أنفســهم وتســيطر عــى عقوهلــم كمســلامت أو بدهيــات ال
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تقبــل النقــاش؛ لذلــك وجــه اإلمــام (عليــه الســام) مــن يدعــي أ ّنــه عـ ِ
ـال ،والســيام يف
ّ
القضايــا احلســية أن يســتعمل ملكــة اإلدراك اخلارجيــة ،وهــي التعقــل احلــي الــذي

ـي َح َك ـ ًا
قوامــه( :املالحظــة وقيــاس املعطيــات بطريقــة مبــارشة) ،ليكــون التعقــل احلـ ّ

بــن (العقــل املجــرد والقلــب) حيكــم بينهــا بكلمــة الفصــل ،إذا دخــا يف حــوار جــديل
عقيــم طويــل يك ِّثــر (نقطــة العلــم) ،وكثــرة النقطــة تـ ّ
ـدل عــى اجلهــل.

وقــد أوضحنــا ّ
أن نظريــة التأويــل العربيــة كنظريــة معرفيــة تقــوم عــى تكويــن مثلــث

تكونــه ملــكات اإلدراك
اإلدراك الــذي حيــر احلقيقــة وســط ح ِّيــز ضيــق هنــديس ِّ

الثــاث( :العقــل املجــرد والقلــب التدبــري) كنظــام إدراك داخــي ،والتعقــل احلــي

كملكــة إدراك خارجيــة مكملــة وحاســمة للــراع الفكــري الدائــر يف الداخــل؛ لذلــك

ـس لتفنيــد نصــوص
ركــز اإلمــام عيل(عليــه الســام) يف املالحظــة املبــارشة ملعطيــات احلـ ّ
احلــس الشــعبي ومنهــا :نظريــة تلقيــح أنثــى الطــاووس بوســاطة التقاطهــا دمعــة َف ْح ِلهــا
ـي َكإِ ْف َضـ ِ
مــن جفنــه ،وذلــك قولــه(( :و ِمــن َأعجبِهــا َخ ْلق ـ ًا ال َّطاوس...ي ْفـ ِ
ـاء الدِّ َي َكـ ِـة
َ ْ ْ َ َ
ُ ُ ُ
اب ُأ ِحي ُلـ َ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ َ
ـر ِ
ـن َذلِـ َ
ـك َعـ َـى ُم َعا َينَـ ٍـة
ـك مـ ْ
و َيـ ُـؤ ُّر [ينكــح] بِ َمالقحــه أ َّر ا ْل ُف ُحــول ا ُْل ْغتَل َمــة للـ ِّ َ
ال كَمــن ُيِيـ ُـل عـ َـى َض ِعيـ ٍ
ـف إِ ْس ـنَا ُد ُه [النقــل بالروايــة].((3())...
َ
َ ْ
واملعاينــة هــي امللحوظــة املحسوســة التــي تؤيــد حســابات العقــل بـ ّ
ـأن (الطــاووس

طــر وخصائــص تلقيحــه تشــبه خصائــص تلقيــح ّ
كل الطيــور) ،بخــاف النقــل بالروايــة
(اللغــة البرشيــة املنفصمــة عــن الواقــع) ،التــي يمكنهــا ْ
أن تنقل لنــا األكاذيــب واخلرافات
واألســاطري وحتيطهــا أحيانــا هبالــة مــن القدســية عــى الرغــم مــن ّأنــا مــن نتــاج البــر

غــر املعصومــن الذيــن خيطئــون ويصيبــون.

أمــا يف العلــوم التــي تبحــث يف املوضوعــات غــر احلســية ،أي غــر اخلاضعــة

للمالحظــة والقيــاس املبــارش للمعطيــات ،كالقضايــا اإلهليــة والروحيــةّ ،
فــإن نظــام
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اإلدراك جيــب أن حيــذر مــن براهــن العقــل املجــرد يف مثــل هــذه القضايــا؛ ّ
ألن العقــل

املجــرد كحاســوب يعمــل باألرقــام الثنائيــة يكــون حمــدودا ،وعليــه جيــب إقامــة العقائــد

عــى اإليــان القلبــي الدينــي معــززا بــا جــاء بــه الوحــي ،أو الكشــف العرفــاين اهلــادئ
الكاشــف عــن إيقــاع التضــاد يف موضــوع معرفــة الصفــات اإلهليــة مثــا ،الــذي يشــبه
إيقــاع القلب(انقبــاض /1+انبســاط  =1-صفــر) ،والــذي يتجنــب الشــطح الصــويف،

وذلــك يظهــر يف إجابــة اإلمــام عــى ســؤال بعضهــم حــن ســأله عــن رؤيتــه لر ّبــه ،فقــال:
ـاهدَ ِة ا ْل ِع َيـ ِ
ـان
((أفأعبــد مــا ال أرى؟! فقــال :وكيــف تــراه؟ فقــال :ال تُدْ ِر ُكـ ُه ا ْل ُع ُيـ ُ
ـون بِ ُم َشـ َ

و َلكِــن تُدْ ِر ُك ـه ا ْل ُق ُلــوب بِح َقائِـ ِـق اإليــا ِن َق ِريــب ِمــن ْ ِ
ـر ُمالبِـ ٍ
ـس َب ِعيــدٌ ِمن َْهــا
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خامتة:

خلص البحث إىل مجل من النتائج َّ
لعل أمهها ما يأيت:
1ـ تبـ ّـن مــن البحــث أمهيــة نظريــة التأويــل العربيــة كأداة بحــث يف فهــم النصــوص

القديمــة ،أو تد ّبــر معانيهــا القلبيــة ،والســيام التــي يــرد فيهــا التناقــض يف األحــكام ،إذ

يعمــل القلــب بآليــة تأويليــة جتعلــه ملكــة تع ّقــل مبدعــة إذا عمــل مــع العقــل املجــرد
كنظــام إدراك داخــي وظيفــي ،وآليتــه اإلبداعيــة املعرفيــة هــي (موافقــة العقــل املجــرد×
ونقــض قــراره الــكيل املدعــي اليقــن املطلــق النقــي %100مبينــ ًا أســباب النقــض

املوضوعيــة املسـ ِّـوغة حلــق النقــض) ،ليحمــل العقــل املجــرد عــى تعديــل مقدماتــه الكلية

التــي يســتخرج منهــا نتائــج تدعــي بلــوغ اليقــن املطلــق أو (الدوغامئيــة) ،وهــو قــرار
مفــروض عــى قلــب اإلنســان التدبــري العامــل بمبــدأ (احلريــة) مــن العقــل مســتعم ً
ال

لغــة القلــب ،وأمههــا (اليقــن) الــذي إذا كان مطلقــا  %100فإنّــه خيــرج القلــب مــن
نظــام اإلدراك؛ لذلــك ينقضــه القلــب مسـ ِّـوغ ًا النقــض بأســباب موضوعيــة ال ّيردهــا

العقــل املجــرد ،مــا جيعــل املعرفــة اإلنســانية نســبية ال تبلــغ (اليقــن املطلــق)؛ ّ
ألن مجيــع

املوضوعــات العلميــة املحسوســة (الطبيعــة الفيزيائيــة واالجتامعيــة) التــي يبحــث فيهــا
نظــام اإلدراك خاضعــة ملبــدأ (الصــرورة) أي التحــول مــن حــال إىل أخــرى عــر مــرور
الزمــن.

2ـ فـ َّـر األنمــوذج املعــريف لنظريــة التأويــل العربيــة أســباب األخطــاء التــي يقــع

هبــا حاســوب الــرأس البــري املشــتغل بعقلــن( :العقــل املجــرد× التع ّقــل القلبــي
التدبــري) بأهنــا ناجتــة مــن انفصــام العالقــة بــن عنــري نظــام اإلدراك ،ويــأيت خطــأ

العقــل املجــرد حــن يعمــل وحــده بــأن نتائجــه عقيمــة مت ّثــل حتصيــل حاصــل أو مصــادرة

عــى املطلــوب ،مــا جيعــل احلســاب العقــي املجــرد بالقيــاس األرســطي عقي ـ ًا.
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أ ّمــا أخطــاء القلــب حــن يعمــل وحــده فهــي أخطــاء كارثيــة ،إذ يتحــول التع ّقــل

ُســوغ اخلطــأ
القلبــي إىل ملكــة أهــواء تتســكَّع يف األزمنــة واألمكنــة األســطورية ،وت ِّ
تتجــول األهــواء يف الظــام بفضــاء مــا حتــت صــويف حيمــل
واحلمــق واهلذيــان حــن
ّ
صاحبــه عــى ضاللــة القــول (أنــا اهلل) مثــاً.

3ـ العقــل املجــرد يمثــل رأس اإلنســان الصــوري املجــرد مــن املــادة ،وملكــة

احلــس التجريبــي ُت ّثــل قدمــي اإلنســان املاديتــن ،أمــا قلــب اإلنســان فهــو الوســط

الــذي جيمــع بــن املجــرد مــن املــادة (رياضيــات العقــل أو املنطــق األرســطي) مــن جهــة،
واملــادي املحســوس مــن جهــة أخــرى ،وهلــذا تشــرك ملــكات اإلنســان اإلدراكيــة كلهــا

يف البحــث عــن احلقيقــة ،ملكتــان داخليتــان (العقــل والقلــب) ،واألخــرى خارجيــة

ـي) ،لتكويــن حيــز هنــديس ثالثــي حيــر نقطــة العلــم أو احلقيقــة يف حيــز
(التع ّقــل احلـ ّ
ضيــق هــو مثلــث اإلدراك املعــريف الســليم ،الــذي اســتنبطناه عقـاً ،وعــززه نــص قــرآين
معــريف لتكويــن أنمــوذج معــريف مغلــق ،إذا انفتــح بإمهــال أي ملكــة إدراكيــة فــإن نقطــة

احلقيقــة تضيــع يف فضــاء ال متنــاه يكثــر حوهلــا اجلــدل العقيــم الــذي يــدل عــى اجلهــل.

هوامش البحث:

1 .1املنهج ،معرفة املعرفة ،إدغار موران ،141/3 :و.276/4
2 .2ظ :املنطق ،نظرية البحث ،جون ديوي.18 :

3 .3ظ :الفلسفة األملانية احلديثة ،رودجير بوبنر.156 :
4 .4صحيح مسلم ،67/1 :ح(.)45

5 .5املعجم الكبري ،الطرباين.46/11 :

6 .6ظ :الفلسفة األملانية احلديثة ،رودجير بوبنر.157-156 :
7 .7ظ :املنهج ،األفكار ،إدغار موران.276/4 :

8 .8ظ :فلسفة فويرباخ بني املادية واإلنسانية ،نادية أمحد النرصاوي(7 :املقدمة).
9 .9هنج البالغة ،ضبط د .صبحي الصالح.142 :
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1010ظ :سيميائيات التأويل ،االنتاج ومنطق الدالئل ،طائع احلداوي.213 :
1111سورة البقرة.260 :

1212مستدرك هنج البالغة ،اهلادي كاشف الغطاء.163 :
1313سورة األنعام.95:

1414سورة البقرة.260 :

1515التعريفات ،اجلرجاين(40 :التأويل).

1616املنهج ،األفكار ،إدغار موران.413/4 :

1717ظ :املعجم الفلسفي ،د .مجيل صليبا.382/2 :
1818هنج البالغة ،ضبط د .صبحي الصالح.669 :
1919هنج البالغة ،ضبط د .صبحي الصالح.96 :
2020هنج البالغة ،ضبط د .صبحي الصالح.94 :

2121ظ :جتديد الفكر اإلسالمي ،دليل املسلم القرآين ،حممد الطالبي.128 :
2222هنج البالغة ،ضبط د .صبحي الصالح79:

2323هنج البالغة ،ضبط د .صبحي الصالح.646 :
2424هنج البالغة ،ضبط د .صبحي الصالح.241 :

2525ظ :املنهج ،معرفة املعرفة ،إدغار موران.149/3 :
ِ
2626إشــارة إىل قولــه تعــاىل) :إِ َّن ا َّل ِذيـن سـب َق ْت َلـ ِ
ـك َعن َْهــا ُم ْب َعــدُ َ
ال ْسـنَى ُأ ْو َلئـ َ
ون( .ســورة األنبيــاء:
َ َ َ
ـم منَّــا ْ ُ
ُ ْ
.101

2727هنج البالغة ،ضبط :د .صبحي الصالح.87 :
2828سورة إبراهيم.11-10 :

2929هنج البالغة ،ضبط :د.صبحي الصالح.46 :
3030سورة الفرقان.43 :

3131البيان والتبيني ،اجلاحظ.235/1 :

3232هنج البالغة ،ضبط صبحي الصالح.141-140 :

3333روى الطــري هــذا الشــعور اهللــويس املعتمــد عــى االســتدالل اهلذيــاين األمحــق يف روايــة لــه تتصــل
بمعركة(اجلمــل) ،بقولــه(( :وإذا رجــال مــن األزد يأخــذون بعــر اجلمــل فيفتّونــه ،ويشــمونه
ويقولــون :بعــر مجــل أ ِّمنــا رحيــه كريــح املســك)) .تاريــخ األمــم وامللــوك ،الطــري.252/7:
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3434هنج البالغة ،ضبط د .صبحي الصالح.663 :
3535هنج البالغة ،ضبط د .صبحي الصالح.669:
3636هنج البالغة ،ضبط د .صبحي الصالح.694:

3737الفلســفة الربامجاتيــة ،أصوهلــا ومبادئهــا مــع دراســة حتليليــة يف فلســفة مؤسســها تشــارلس ســاندرس
بــرس ،د .عــي عبــد اهلــادي املرهــج.65 :

3838هنج البالغة ،ضبط د .صبحي الصالح.471:

3939هنج البالغة ،ضبط د .صبحي الصالح.344 :
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القرآن الكريم.

املصادر واملراجع:

1 .1البيــان والتبيــن ،أبــو عثــان عمــرو بــن بحــر اجلاحظ(ت255هـــ) ،حتقيــق ورشح
عبــد الســام حممــد هــارون ،دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع(،د.ت).

2 .2تاريــخ األمــم وامللــوك ،أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر الطربي(،ت310هـــ)،

منشــورات األعلمــي للمطبوعــات ،بــروت ،لبنــان ،ط1409( ،5هـــ1989/م).

3 .3جتديــد الفكــر اإلســامي ،دليــل املســلم القــرآين ،حممــد الطالبــي ،مطبعــة معامــل
فنــزي للطباعــة ،تونــس2016 ،م.

4 .4التعريفــات ،أبــو احلســن عــي بــن حممــد اجلرجــاين املعــروف بالســيد
الرشيف(ت816هـــ) ،تقديــم د .أمحــد مطلــوب ،دار الشــؤون الثقافيــة العامــة،
وزارة الثقافــة واإلعــام ،بغــداد ،العــراق1406( ،هـــ1986/م).

5 .5ســيميائيات التأويــل ،اإلنتــاج ومنطــق الدالئــل ،طائــع احلــداوي ،املركــز الثقــايف
العــريب ،الــدار البيضــاء ،املغــرب ،ط2006 ،1م.

6 .6صحيح مســلم ،أبو احلســن مســلم بن احلجاج القشــري النيســابوري(ت261هـ)،
حقــق نصوصــه وصححــه ورقمــه وعــدّ كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه وعلــق عليــه حممــد

فــؤاد عبــد الباقــي ،دار احلديــث ،القاهــرة (د.ت).

7 .7الفلســفة األملانيــة احلديثــة ،رودجيــر بوبنــر ،ترمجــة فــؤاد كامــل ،دار الشــؤون الثقافيــة
العامة ،بغــداد1987 ،م.

8 .8الفلســفة الربامجاتيــة أصوهلــا ومبادئهــا مــع دراســة حتليليــة يف فلســفة مؤسســها
تشــارلس ســاندرس بــرس ،د .عــي عبــد اهلــادي املرهــج ،دار الكتــب العلميــة،
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بــروت ،لبنــان ،ط2008 ،1م

9 .9فلســفة فويربــاخ بــن املاديــة واإلنســانية ،ناديــة أمحــد النــراوي ،دار الرافديــن،
بــروت ،لبنــان ،ط2017 ،5م.

1010مســتدرك هنــج البالغــة ،مجــع اهلــادي كاشــف الغطــاء ،منشــورات مكتبــة
األندلــس( ،د.ت).

1111املعجم الفلسفي ،د .مجيل صليبا ،مطبعة سليامنزاده ،قم ،ط1385 ،1هـ.

1212املعجــم الكبــر ،الطــراين ،حتقيــق محــدي عبــد املجيــد ،دار إحيــاء الــراث
العــريب ،بــروت ،ط( ،2د.ت).

1313املنطــق ،نظريــة البحــث ،جــون ديــوي ،ترمجــة زكــي نجيــب حممــود ،مــراث
للرتمجــة ،املركــز القومــي للرتمجــة ،القاهــرة2010 ،م.

1414املنهــج ،األفــكار ،إدغــار مــوران ،ترمجــة د .يوســف تيبــس ،أفريقيــا الــرق،
املغــرب2013 ،م.

1515هنــج البالغــة ،ضبــط نصــه وأبتكــر فهارســه العلميــة د .صبحــي الصالــح،
مطبعــة رســول ،قــم ،ايــران ،ط1426 ،1هـــ.

عتبة البداية يف خطب نهج البالغة
(مقاربة سيميولوجية)

م .د .صباح حسن عبيد التميمي

املقدمة:
تتمتــع (البدايــة) بأمهيــة اســراتيجية يف النــص عامــة ونــص خطبــة أمــر املؤمنــن

عــي بــن أيب طالــب – عليــه الســام – بشـ ٍ
ألنــا مت ّثــل العنــر الذي يكشــف
ـكل خــاص؛ ّ

عــن آليــات تكـ ّـون النــص ،وتشـكّله التدرجيــي عموديــا ،وهــي خالصــة تلخيصيــة ملنــاخ
اخلطبــة الــداليل كلــه؛ إذ متــارس دورا فاعــا يف تغذيــة أجــزاء النــص التــي تليهــا؛ مــن

خــال فتــح األفــق الــداليل أمــام املتلقــي بــا حتمــل مــن محولــة عالماتيــة يرتفــع – عــى
إثرهــا  -مســتوى التعالــق بــن املتــن والبدايــة االســتهاللية الســيام حــن يســتغرق املتلقي

يف قــراءة اخلطبــة ،بعــد أن يبــدأ  -بوســاطة القــراءة املتفاعلــة – بربــط خيــوط العالمــات
ـر عالمــايت اســترشايف حيمــل
التــي أعلنهــا االســتهالل مــع عالمــات املتــن ،فهــي عنـ ٌ

يوجــه القــراءة نحــو مناطــق مهمــة للكشــف عــن جغرافيــة النــص
بعــدا حتفيزيــا إغرائيــا ّ
بأكملــه.

وقــد و ّظــف اإلمــام عــي – عليــه الســام  -هــذه االســراتيجية يف تشــكيل خطبتــه

وتوجيههــا نحــو املتلقــي ،وأنتجهــا بوســائل حتفيزيــة اشــتغلت عــى توظيــف خمــزون

عالمــايت؛ فتــح أفــق التلقــي للمتلقــي بقـ ّـوة اقناعيــة شــديدة ،والســيام املتلقــي املســلم

عامــة  /واملــوايل ألمــر املؤمنــن بخاصــة.

وقــد اقتضــت طبيعــة الدراســة أن تتش ـكّل مــن مبحثــن ،وقــع عــى عاتــق األول

مهمــة الكشــف النظــري عــن مصطلــح الدراســة فــكان عنوانــه (البعــد التنظــري:
منهــا ّ
البدايــة – قــراءة يف املصطلــح واملفهــوم واألبعــاد) ،وأمــا اآلخــر فقــد ُو ِســم بـ(البعــد
اإلجرائــي – خطبــة الفتنــة أنموذجــا) ليشـكّل املقاربــة اإلجرائيــة للدراســة وفيه اشــتغال

إجرائــي عــى اســراتيجيات البدايــة ،والكشــف عــن وظائفهــا يف اخلطبــة األنمــوذج،
ومالحقــة االشــارات والعالمــات اللغويــة ا ُملنتجــة حلقــل العالئــق بــن املنطقــة ال َق ْب ِل َّيــة
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(البدايــة) و املركزيــة (املتــن) وال َب ْع ِد ّيــة (النهايــة).
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إن قيــد االجيــاز الــذي يتطلبــه البحــث َ
ّ
املؤتــري أســلمنا إىل ممارســة إجرائنــا عــى

خطبــة واحــدة مــن خطــب كتــاب ( هنــج البالغــة) لكـ ّن هــذه احلركــة اإلجرائيــة ســتكون

موســع ينهــض عــى مقاربــة خطــب النهــج كاملـ ًة بحســب آليــات
فاحتـ ًة ملــروع كتــاب ّ
املنهــج الســيميولوجي يف قابــل األيــام إن شــاء اهلل تعــاىل ،وآخــر دعوانــا(( :إِ َّنــا إِ َل َاللَِّ
ر ِ
ـن َال َّط ِ
ام َعـ َـى رسـ ِ
اغ ُبـ َ
اه ِريـ َن َو َسـ َّل َم
ـول َاللَِّ َصـ َّـى َاللَِّ َع َل ْيـ ِـه َو َعـ َـى آلِـ ِـه َال َّط ِّيبِـ َ
َ ُ
لسـ َ ُ
ـون َو َا َّ
َ
ت َْسـ ِـلي ًام كَثِــر ًا)).
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املبحث األ ّول
البعد التنظريي

البداية – قراءة يف املصطلح واملفهوم واألبعاد والوظائف

1ــ البداية املصطلح واملفهوم واالشرتاطات يف املنظور الرتاثي:
ُيعــدّ املصطلــح مفتاحــا علميــا للتقنــن ،والتبويب ،والضبــط لالقــراب – يف العلوم

االنســانية – مــن املنحــى العلمــي املوضوعــي ،واالبتعــاد عــن املجانيــة واستســهال

الــدرس النقــدي ،وقــد عرفــه الـ ُ
ـع القدمــاء حــدوده واشــراطاته ،لكنّهــم
ـراث ووضـ َ
مل يســتعملوا مفــردة (مصطلــح) الشــائعة عنــد املحدثــن اليــوم بــل اســتعملوا مفــردة

(االصطــاح) وقــد نقـ َـل املصنفــون املعنيــون باملصطلــح مــن القدمــاء البعــد املفهومــي

لــه فقالــوا أنــه :عبــار ٌة عــن اتفــاق قــوم عــى تســمية الــيء باســم مــا ينقــل عــن موضعــه
األول ،أو :إخــراج اللفــظ مــن معنــى لغــوي إىل آخــر ،ملناســبة بينهــا ،وقيــل :هــو اتفــاق

طائفــة عــى وضــع اللفــظ بــإزاء املعنــى .وقيــل :هــو إخــراج الــيء عــن معنــى لغــوي
إىل معنــى آخــر؛ لبيــان املــراد(((.

تنوعــت العلــوم ،وك ُثــرت
لقــد زادت العنايــة باملصطلــح يف الــراث العــريب بعــد أن ّ

الفنــون ،وكان البــد للعــرب مــن أن يضعــوا ملــا ُيســتجد مصطلحــات تُع ّينــه مســتعينني
عــى آليــات وضــع مصطلحــي أمههــا :الوضــع ،والقيــاس ،واالشــتقاق ،والرتمجــة،
واملجــاز ،والتوليــد ،والتعريــب ،والنحــت ،وكانــت هــذه الوســائل واآلليــات ســببا يف

ف
الس ـ َل ُ
اتســاع قــدرة اللغــة العربيــة واســتيعاهبا للعلــوم واآلداب والفنــون ،وقــد بــذل َ
جهــدا حممــودا يف وضــع املصطلــح ،وكان األســاس يف املصطلــح أن يتّفــق عليــه اثنــان أو
أكثــر ،وأن ُيســتعمل يف علـ ٍم أو فـ ٍّن بعينــه ،ليكــون واضــح الداللــة مؤديــا املعنــى الــذي
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يريــده الواضعــون ،ومل يــروا بأســا يف أن يضــع املؤ ّلــف مصطلحــه فيشــيع أو ُيمــل؛ إذ ال
مشــاحة يف املصطلــح(((.

ّ
إن اشــراطات القدمــاء يف وضــع املصطلــح ترتكــز عــى دعامتــن أساســيتني مهــا

(االتفــاق ووضــوح الداللــة) ،وغالبــا مــا تتســاوى يف منظورهــم الداللــة املعجميــة
واالصطالحيــة ،لك ـ ّن املصطلــح الرتاثــي – شــأنه شــأن املصطلــح يف كل زمــان – قــد

أنتــج إشــكاالت متعــددة أمههــا :االستســهال يف اســتعامله يف ضــوء قاعــدة :ال مشــاحة
يف االصطــاح ،وتعــدد املصطلــح الواحــد الــدال عــى البعــد املفهومــي الواحــد ،فقــد

جتــد مصطلحــات عــدة ملفهــوم واحــد عنــد الناقــد الواحــد ،وقــد يت ّكــرر املفهــوم عنــد

غــره دون زيــادة أو تطويــر ،عــى ّ
أن هــذا ال يعنــي ّأنــم قــد أمهلــوا اشــراطات الوضــع

املصطلحــي امهــاال تامــا ،لكنّهــم استســهلوها ،ومل يق ّيــدوا أنفســهم هبــا ،غــر أننــا –

خيــص مصطلحنــا املــدروس –
وبعــد التمعــن يف منظومتهــم املصطلحيــة الســيام فيــا
ّ

وجدنــا أن املعيــار الــذي ُيم ِّكنَــك مــن معرفــة اختيــار الناقــد ملصطلـ ٍ
ـح بعينــه وإن تكـ ّـرر
املفهــوم نفســه عنــد هــذا ناقــد بصــور مصطلحيــة أخــرى يتم ّثــل بالعنونــة الفصليــة ،فــإذا
ـدت ناقــد ًا قــد عنـ َ
ـون البــاب أو الفصــل الــذي يشــتغل فيــه عــى مصطلــح (االبتــداء
وجـ َ
ـح بعينــه فـ ّ
أو االســتهالل) بمصطلـ ٍ
فضــل اســتعامل هــذا املصطلــح
ـإن هــذا يعنــي أ ّنــه ًي ّ

للداللــة عــى ذاك املفهــوم دون غــره ،وإن اســتعمل مصطلحــات أخــرى يف متــن

دراســته؛ذلك ّ
أن اصطفائــه للمصطلــح ووضعــه يف منطقــة العنونــة حيمــل بــن طياتــه
عنايــة خاصــة هبــذا املصطلــح دون غــره ،ممــا يوحــي بتفضيلــه لــه ،واختيــاره إيــاه مــن
بــن البدائــل املتاحــة لــه.

ويقــع املصطلــح موضــع الــدرس هنــا – البدايــة – يف االشــكاليات املصطلحيــة
الســابقة نفســها؛ إذ نعثــر عــى مصطلحــات متعــددة ملفهــو ٍم واحـ ٍـد يف الــراث النقــدي
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ُعم َلت مصطلحــات( :االبتــداء واالبتــداءات ،،وا َملبــدَ أ وا َملبـ ِ
والبالغــي ،فقــد اس ـت ِ
ـادئ
َ
ْ
واالفتتاحــات ،االســتهالل ،واملطلــع) للداللــة عــى :املنطقــة ال َق ْب ِل ّيــة التــي يبــد ُأ هبــا

ـص الشــعري أو النثــري ،ولكنّهــم مل يســتعملوا هــذه املصطلحــات عىل وتــرة واحدة؛
النـ ُّ
إذ ح ّقــق بعضهــا اشــراط الشــيوع واالتفــاق ووضــوح الداللــة ،وبقــي بعضهــا اآلخــر
يف زاويــة الشــذوذ االســتعاميل املقتــر عــى ناقــد أو اثنــن ،وسنشــتغل يف هــذا املبحــث

التنظــري عــى نمذجــة مصطلحيــة مفهوميــة ُتــدّ د االتفــاق املصطلحــي عنــد القدمــاء
يف املصطلــح املقــروء عــى وفــق املعيــار الــذي وضعنــاه – اعتــاد العنونــة بوصفهــا آليــة

كشــف عــن انتخــاب الناقــد للمصطلــح الرتاثــي.

وال بــدّ مــن التنويــه إىل قض ّيــة غايــة يف األمهيــة تتم ّثــل يف ّ
أن مســاحة اشــتغالنا عــى

املصطلــح املقــروء ســتقترص عــى منطقــة الوعــي باملصطلــح يف الــراث التــي تبــدأ منــذ

منتصــف القــرن اخلامــس تقريبــا ،مــع ظهــور املــدارس النقديــة والبالغيــة ومدرســة
(البديعيــات) فيــا بعــد ،التــي ُعنيــت بالتبويــب والتصنيــفِ ،
وعم َلــت عــى وفــق آليــات
َ

ممنهجــة تســر يف ضــوء ثنائيــة (التنظــر واالجــراء) بصورهتــا البدائيــة ،وســتكون مقاربتنا
التطــور الزمنــي للتنظــر
للمتــن النقــدي القديــم بحســب ســنة الوفــاة حفاظــا عــى
ّ
النقــدي والبالغــي اســتنادا إىل معيــار العنونــة املذكــور ســلفا وبحســب اجلــدول اآليت:
وفاته
ت اسم الناقد
456هـ
ابن رشيق
1
 2أسامة بن منقذ 584هـ
637هـ
ابن األثري
3
 4ابن أيب اإلصبع 654هـ
733هـ
النويري
5

كتابه
املصطلح بحسب عنونة الباب
(((
العمدة
باب ا َمل ْبدَ أ ،واخلروج ،والنهاية
(((
البديع
باب املبادي واملطالع
املثل السائر((( +
يف املبادئ واالفتتاحات
(((
اجلامع الكبري
(((
حترير التحبري
باب ُحسن االبتداءات
(((
هناية األرب
ُحسن االبتداءات
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6
7
8
9
10

القزويني
العلوي
القلقشندي
ابن حجة
احلموي
ابن معصوم

739هـ
745هـ
821هـ
837هـ
1120هـ

االبتداء
يف املبادي واالفتتاحات
االبتداء وبراعة االستهالل
حسن االبتداء وبراعة
االستهالل
حسن االبتداء وبراعة
االستهالل

اإليضاح
(((1
الطراز
(((1
صبح االعشى
(((1
خزانة االدب
(((

أنوار الربيع

(((1

نســجل بعــض املالحــظ عــى مصطلــح
ويف ضــوء اجلــدول الســابق يمكننــا أن
ّ

(البدايــة) يف اخلطــاب النقــدي الرتاثــي أمههــا:

ســجلت داللــة (البدايــة) حضــورا الفتــا للنظــر؛ ّ
ألن املصطلحــات التــي
1ـ
ّ

هيمنــت عــى عناويــن األبــواب تنتمــي ك ّلهــا لألصــل (بــدأ) الــذي يرجــع إليــه مصطلــح
(البدايــة).

2ـ حضــور بعــض املصطلحــات املســتعملة التــي ال تنتمــي للجــذر (بــدأ) لكــن

بنســبة ال متكنهــا مــن منافســة املصطلــح املهيمــن كـ(االفتتــاح واالســتهالل).

3ـ ّ
إن اجلمــع ُيش ـكّل ظاهــرة بــارزة يف االســتعامل املصطلحــي للمفــردة يف عينــات
اجلــدول الســابق ،ويقابلهــا انخفــاض مســتوى افراديــة املصطلــح؛ إذ اســت ِ
ُعملت

مصطلحــات (ابتــداءات) و(افتتاحــات) و(مبــادئ) بصيغــة اجلمــع بــدال مــن ابتــداء،
وافتتــاح ،ومبــدأ بصيغــة املفــرد.

4ـ هنــاك ظاهــرة أخــرى تتصــل بثنائيــة املصطلــح ،فالناقــد ال ُيعنــون البــاب

بمصطلــح واحــد ،بــل يســتعمل مصطلحــن للداللــة عــى املفهــوم الواحــد مثــل
(املبــادى واالفتتاحــات).
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5ـ ّ
إن املصطلــح الــذي نجــح يف اجتيــاز معيــار الشــيوع واالتفــاق يف الــراث هــو

ـيمر باختبــار آخــر يم ّثلــه معيــار تراثــي آخــر هــو (وضــوح
مصطلــح (االبتــداء) ،لكنّــه سـ ّ
ـم تثبيتــه بوصفــه مصطلحــا منتخبــا باتفــاق
الداللــة) فهــل ســيتجاوز هــذا االختبــار ليتـ ّ

املنظومــة الرتاثيــة؟

لقــد وضــع النقــاد والبالغيــون القدمــاء مفهوم ـ ًا متقارب ـ ًا ملصطلــح (البدايــة)؛ إذ مل

خيتلفــوا فيــه إالّ بحــدود مقدرهتــم التعبرييــة ،وأســاليبهم الكتابيــة ،أمــا فحــواه العــام

فك ّلهــم أمجعــوا عــى أ ّنــه :أن يأتــى الناظــم أو الناثــر يف ابتــداء كالمــه ببيــت أو قرينــة تـ ّ
ـدل

عــى مــراده يف القصيــدة أو الرســالة أو معظــم مــراده والكاتــب أشــدّ رضورة إىل ذلــك
مــن غــره ليبتنــى كالمــه عــى نســق واحــد ّ
دل عليــه مــن ّأول ِع ْلــم هبــا مقصــده ،إمــا ىف
خطبــة تقليــد ،أو دعــاء كتــاب ،فيــأيت الكاتــب يف صــدر املكاتبــة بــا يـ ّ
ـدل عــى عجزهــا؛
فــإن كان الكتــاب بفتــح ،أتــى يف ّأولــه بــا يـ ّ
ـدل عــى التهنئــة ،أو بتعزيــة أتــى يف ّأولــه بــا
ـدل عــى التعزيــة ،أو يف غــر ذلــك مــن املعــاين أتــى يف ّأولــه بــا يـ ّ
يـ ّ
ـدل عليــه؛ ليعلــم مــن

مبــدأ الكتــاب مــا املــراد منــه .وبذلــك جيعــل مطلــع الــكالم مــن الشــعر أو الرســائل داال

عــى املعنــى املقصــود مــن هــذا الــكالم إن كان فتحــا ففتحــا ،وإن كان هنــاء فهنــاء ،أو

كان عــزاء فعــزاء ،وكذلــك جيــري احلكــم يف غــر ذلــك مــن املعــاين؛ إذ ينبغــي لــكل مــن
تصــدى ملقصــد مــن املقاصــد وأراد رشحــه بــكالم أن يكــون مفتتــح كالمــه مالئــا لذلــك

املقصــد داال عليــه ،فــا هــذا حالــه جيــب مراعاتــه ىف النظــم والنثــر مجيعــا ،ويســتحب

التزامــه يف اخلطــب والرســائل والتصانيــف ،وهكــذا حــال التهانــى والتعــازى يكــون
مبدؤهــا وتصديرهــا بــا يناســب ذلــك املعنــى ليكــون معلومــا مــن أول وهلــة ،فحيــث

يكــون املطلــع جاريــا عــى مــا ذكرنــاه فهــو مــن االفتتــاح احلســن ،وحيــث يكــون جاريــا

عــى عكســه فهــو معــدود مــن القبيــح.

(((1
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وإذا عدنــا إىل معيــار (وضــوح الداللــة) الــذي هــو أحــد اشــراطات القدمــاء يف

االصطــاح عــى تســمية مــا بوصفهــا مصطلحــا ،فإننــا ال بــدّ مــن أن نبحــث يف عالقــة
الــدال االصطالحــي بجــذره اللغــوي املعجمــي ،فـــمصطلح (االبتــداء) يعــود إىل اجلــذر
(بــدأ) :بــد ْأت بالـ ِ
ـيء ا ْب َتــدَ ْأ ُت باألَ ْمـ ِـر َبــدْ ء ًا ا ْب َتــد ْأ ُت بــه و َبــد ْأ ُت الــي َء َف َع ْل ُتـ ُه ا ْبتِــدا ًء ويف
َ ُ
ـل وال َغنَ ـ ِم ،وبـ ِ
ِ
ِ
الس ـ ْق ِي قبـ َـل ِ
اإلبِـ ِ
ـاد ُئ
احلديــث اخلَ ْيـ ُـل ُم َبــدَّ َأ ٌة يــو َم الـ ِـو ْرد َأي ُي ْبــدَ ُأ هبــا يف َّ
ـت
ـادئ الـ َـر ْأي و ُم ْب َتــدَ َأ ُه ت ُِريــدُ ُظ ْلمنــا َأي َأنـ َ
ـداؤ ُه ،وقــال اللحيــاين َأنـ َ
ـت بـ َ
الــر ْأ ِي َأ َّو ُلـ ُه وا ْبتِـ ُ

يف َأ َّو ِل الـ َّـر ْأ ِي تُريــدُ ُظ ْلمنــا(.((1

وال خيفــى مــا بــن اجلــذر املعجمــي والــدال االصطالحــي مــن التطابــق القائــم عــى

داللــة البدايــة ،واالنطــاق ،واألوليــة ،واالفتتــاح ،فك ّلهــا دالالت حتملهــا الداللــة
االصطالحيــة للمصطلــح (االبتــداء) الــذي اجتــاز معيــار (االتفــاق) بحســب اجلــدول

الســابق ،واجتــاز معيــار (وضــوح الداللــة) مثلــا تبـ ّـن هنــا بعــد مقاربتــه معجميــا.

ويف ضــوء هــذا نســتنتج خمرجــات مصطلحيــة تقــي باصطفــاء مصطلــح

(االبتــداء) عنــد القدمــاء اســتنادا إىل معيــاري (االتفــاق ووضــح الداللــة) اللذيــن م ّثــا

التعســف يف
أهــم معايــر الوضــع املصطلحــي يف الــراث ،وبذلــك ننــأى بأنفســنا عــن
ّ
ِ
فضائــه الزمــكاين،
اختيــار املصطلــح الرتاثــي ،وإخضاعــه ملعايــر معــارصة بعيــدة عــن
ومرجعياتــه الثقافيــة ،وأسســه املعرفيــة.

ومل يكتـ ِ
ـف النقــاد والبالغيــون القدمــاء بوضــع املصطلــح وحتديــد بعــده املفهومــي

باالتفــاق الرتاكمــي بــل أخضعــوا (املبــدع) الشــراطات تتجـ ّـى يف معظــم مصنفاهتــم
عــى نحــو مــدريس تعليمــي ،تُشــر ك ّلهــا إىل ثنائيــة (اخلطــأ والصــواب) ،وأســلوب
ـس (االبتــداء
(افعــل وال تفعــل) اإللزامــي الــذي تقــوم عليــه ثقافتهــم ،فقــد وضعــوا أسـ َ

متنوعــة قائمــة عىل اســتقراء الــراث اإلبداعــي الذي
احلســن) ،واستشــهدوا لــه بشــواهد ّ
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ســبقهم؛ لتشـكّل معايــر إبداعيــة حياكيهــا املبدع إذا مــا أراد لعملــه النجاح ،واستشــهدوا
بنقائضهــا (االبتــداء ا ُملسـتَق َبح) ،ووقفــوا عنــد أســباب ترديــه ،وقبحــه؛ ليتجنبهــا املبــدع،
وينــأى بنفســه عــن الوقــوع بمســببات القبــح تلــك ،ويمكننــا أن ّ
نلخــص اشــراطات

االبتــداء احلســن بالنقــاط اآلتيــة:

(((1

1ـ أن يراعــي املبــدع املقــام وحــال ا ُملخا َطــب ،فيكــون كالمــه مالئــا ملقصــده ،فيفيــد

املطلــوب مــن أول وهلــة ،فــإن كان هنــا ًء فهنــا ًء ،وإن كان عــزا ًء فعــزا ًء.

2ـ يتعـ ّـن عــى املبــدع النظــر يف أحــوال ا ُمل َخا َطبــن ،وتف ّقــد مــا يكرهــون ســاعه – يف
املــدح والتهنئــة خاصــة – ويتطــرون منــه ،فــا يذكــر يف افتتــاح قصيـ ِ
ـدة مديـ ٍ
ـح مــا ُيتطـ ّـر
منه .
3ـ اتفــق علــاء البديــع عــى ّ
ـص
أن عــدم تناســب القســمني (الشــطرين) يف الشــعر نقـ ٌ

يف حســن االبتداء.

4ـ أن يتأنــق املبــدع فيــه ،ويــأيت بأعــذب األلفــاظ ،وأجزهلــا ،وأرقهــا ،وأســهلها ،نظ ًام

الر ّكــة واحلشــو والتعقيد.
وســبك ًا،
ّ
ـى ،وأخالهــا من ِّ
ـى ،وأوضحهــا معنـ ً
وأصحهــا مبنـ ً

فــإذا جــاء االبتــداء عكــس مــا اشــرطوا يف ُحســنه نُســب إىل القبــح ،ووســموه

بـ(االبتــداء ا ُملســتقبح) ،وقــد اســتقرأوا الــراث الشــعري والنثــري فوقفــوا عنــد أهــم
االبتــداءات املســتقبحة؛ ليحــرز املبتــدئ منهــا ،ويتجنبهــا يف ابتداءاتــه.

إن كل مــا تقــدّ م حييــل املتلقــي املعــارص عــى الوعــي النقــدي والبالغــي الرتاثــي

بأمهيــة منطقــة (البدايــة) وإســراتيجيتها يف األعــال اإلبداعيــة يف بعدهيــا املكتــوب
(شــعر ونثــر) والشــفاهي (اخلطــب)؛ إذ مت ّثــل عندهــم نقطــة إنطــاق َق ْب ِل َّيــة نحــو فتــح
ـي الــذي يــأيت بعدهــا أمــام املتلقــي ،لتشــتغل عــى اســتجابته النفســية
آفــاق املتــن النـ ّ
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والعاطفيــة ،وتضمــن تلقيــه االجيــايب.
2ــ البداية :سؤال األمهية واألبعاد والوظائف يف املنظور احلداثي:

ينحــر جمــال اشــتغالنا األجرائــي الــذي ســيأيت بمتـ ٍ
ـن ينتمــي للحقــل الرتاثــي ومــن

هنــا فــإن العنايــة بمصطلــح (البدايــة) مــن جهــة الــدال املصطلحــي ،والبعــد املفهومــي،

ورهانــات االتفــاق واالختــاف يف املنظــور احلداثــي هــي عنايــة تقــع خــارج حــدود
ّ
وتضخــم اشــكالياته املصطلحيــة
اهتاممنــا هنــا؛ لتشــ ّعب الــدرس النقــدي احلداثــي،

بشــأن املصطلــح املــدروس ،فضــا عــن أن العنايــة بمنطقــة البدايــة بوصفهــا مصطلحــا
ذا أمهيــة بالغــة يــكاد ينحــر بأجنــاس أدبيــة بعينهــا تنتمــي حلقــل الرسديــات (روايــة،

قصــة ،ســرة ذاتيــة) ،لكننــا ســنعتني بالبحــث عــن إجابــات ألســئلة تتجــه نحــو حتقيــب

أمهيــة البدايــة وأبعادهــا ووظائفهــا يف الــدرس النقــدي احلديــث؛ ملــا يف ذلــك مــن فائــدة

توجــه البحــث ،وحتــدّ د مســاراته االجرائيــة ،وبتعبــر آخــر فأننــا ســنقوم بنمذجــة تنظريية
ّ
(تراثيــة حداثيــة) يف حماولــة منّــا لتعميــق الصلــة بــن املــايض واحلــارض خلدمــة الــدرس
النقــدي املعــارص.

إن البحــث عــن إجابــات للتســاؤالت اآلتيــة :مــا أمهيــة البدايــة؟ ومــا وظائفهــا؟

ومــا أبعادهــا وحدودهــا؟ وهــل هــي منطقــة ملتحمــة جســديا مــع متــن النــص أم ّأنــا

نرســخ يف
عتبــة مــا قبليــة؟ س ُيش ـكّل حمــور عنايتنــا يف هــذه الفقــرة مــن التنظــر؛ ألننــا مل ّ
التنظــر الرتاثــي الســابق هــذه االجابــات عــى نحــو تفصيــي انطالقــا مــن ثقافــة االجيــاز
الرتاثيــة وخصوصيتــه املرحليــة.

حساســة تنعكــس – بشــكل أو بآخــر – عــى أفــق انتظــار
مت ّثــل البدايــة حلظــة ّ

القــارئ ،مــا دامــت هــي التــي تعمــل عــى تيســر ولوجــه لعــامل النــص احلابــل باملفاجــآت
واالنتظــارات ،انطالقــا مــن اســتجابته لفضــول ّ
أخــاذ يكــون مصــدره قــراءة املنطقــة
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املاقبليــة (ومنهــا البدايــة) التــي تُشـكّل معــرا حاســا إىل عــوامل النــص ،أمــا غيــاب عنرص

االثــارة والتشــويق واجلــذب يف عنــارص مــا قبــل النــص ،فيدفــع القــارئ إىل االحجــام

عــن خــوض مغامــرة القــراءة يف حالــة (البدايــة) غــر املح ّفــزة عــى متابعــة القــراءة ،فــكل
بدايــة هــي بمثابــة نــوع مــن عمليــة ترويــض القــارئ ،وهــي احــدى رهانــات البدايــة؛

لكســب ثقــة القــارئ ،وحتفيــزه عــى متابعــة القــراءة(.((1

وتــأيت أمهيــة البدايــة أو (اجلملــة العتبــة) مــن كوهنــا حلقــة تواصــل بــن البــاث
يتــم حتديــد العديــد مــن املنطلقــات االوليــة التــي هتــم النــص
وا ُملســتَقبِل ،وعربهــا ّ

وإفضاءاتــه ،فالبدايــة جمازفــة وبــاب يقــود املتلقــي عــر اللغــة وعالماهتــا إىل عــامل النــص

حيــث يتشــكّل البنــاء وتتفاعــل املكونــات مــن أجــل حتقيــق أدبيــة النــص(.((1

وتعــد (البدايــة) – يف املنظــور احلداثــي – عتبــة أوىل بعــد عتبــة العنــوان ،ومت ّثــل بنــا ًء
إدراكيــا ّأوليـ ًا تتشـكّل معــه أحاســيس و ُأفــق انتظــار منســجم أو معــدّ ل عــن األفــق الــذي

خلقــه العنــوان – يف النــص احلداثــي  ،-فهــي اســراتيجية ال تنفصــل عــن اســراتيجيات
(النــص املــوازي  /العتبــات) ،فالتداخــل بينهــا دقيــق ،والرتابــط وطيــد ،وهــي ال تقــل

امهيــة عــن بعــض العتبــات التــي حتيــط بالنــص ،ويمكــن تصورهــا أهنــا موقــع اســراتيجي

مــروط ســواء يف تعالقهــا مــع العنــوان أو مــع مــا هــو خــارج النــص أو النــص نفســه(.((1
ولكــ ّن هــذا الطــرح ُيفــي بنــا إىل إشــكالية (املكانيــة) ،والتمظهــر املوقعــي

ـخ يف املنظــور احلداثــي  -مكـ ٌ
للـ(بدايــة)؛ ّ
ألن العتبــة – كــا هــو راسـ ٌ
ـي،
ـون خــارج نـ ّ
حميــط بالنــص ،والبدايــة مكـ ّـون مالصــق للنــص ،بــل هــو جــزء ال يتجــزأ مــن تكوينــه
ِ
يعتــن هبــا املحدثــون؟
اللغــوي ،فكيــف نخــرج مــن هــذه االشــكالية التــي مل
الشـ ّ
ـي)،
ـك أن اخلــروج مــن هــذه االشــكالية يكمــن يف وضــع حــدود (املتــن النـ ّ

فهــل النــص هــو (بــؤرة املضمــون) التــي حيــاول املبــدع أن يوصلها لنــا؟ ،فــإن كان كذلك
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ـي)،
فيمكننــا أن نعــد البدايــة عتبـ ًة بوصفهــا منطقــة قبليــة تقــع خــارج ختــوم (املتــن النـ ّ
وإن كان النــص هــو هــذا الكيــان اللغــوي القابــع خلــف عتبــة العنــوان ومــا حييــط هبــا من

ـي ،فالرهــان
عتبــات أخــرى ،فــإن البدايــة هنــا هــي جــزء ال يتجــزأ مــن هيــكل املتــن النـ ّ

يكمــن يف النظــر إىل النــص ،ولعـ ّـل التجربــة املقــروءة ُتــدّ د عتبيــة البدايــة مــن عدمهــا،
وهنــا ال بــدّ أن ال ن ِ
ُخضــع التجربــة املقــروءة إىل تصوراتنــا ال َق ِبل ّيــة اجلاهــزة ،ونقحمهــا
فيهــا ،ففــي عينــة بحثنــا هنــا – خطبــة الفتنــة ألمــر املؤمنــن – مت ّثــل البدايــة عتبـ ًة نص ّيــة

تقــع خــارج املتــن البــؤري املركــزي احلــاوي للثيــم املضمونيــة التــي أراد االمــام إيصاهلــا،
وقــد عملــت هــي ومجلــة (مناســبة اخلطبــة)  -التــي نعدّ هــا عتبــة أخــرى مــن صنــع جامــع
النهــج  -عــى هتيئــة املتلقــي املعــارص الســتقبال النــص ،واالنفعــال معــه ،واالندمــاج يف

أنســاقه الداللــة ،والعالماتيــة.

إن هــذا امللفــوظ االفتتاحــي (البدايــة) يعمــل عــى تنظيــم دخــول القــارئ الســلس

يف عــامل النــص ،ومناخــه الــداليل ،وذلــك باقــراح تعاقــد ضمنــي للقــراءة ،يتأســس عــى

أمهيــة بالغــة البدايــة ا ُمل َش ـ َّف َرة يف تلقــي النــص ،والتحفيــز عــى متابعــة القــراءة ،إن هــذا
امللفــوظ هــو بمثابــة العتبــة املفضيــة اىل التخييــل(.((2

وتضطلــع البدايــة بتحقيــق وظائــف متعــددة ومتشــعبة؛ إذ تتضافــر اســراتيجية

خطــاب البدايــة بعمليــة القــراءة يف أفــق حتقيــق نــوع مــن التواصــل اخلفــي املرغــوب فيــه،
وذلــك حينــا يرتبــط خطــاب البدايــة بوعــي القــارئ ،ويف هــذا األفــق تُعطــى للبدايــة
مزيــة التوجيــه ،بشــكل مســبق نحــو نمــط معــن مــن القــراءة ،وذلــك بــا يتناســب

ودرجــة الوعــي الثقــايف واجلــايل هلــذا القــارئ ،وهبــذا التواصــل اخلفــي ُتـ َّـرر قــوى األثــر

الكامنــة يف البدايــة (لغويــة كانــت أو أســلوبية أو دالليــة) ،وتقــدّ م نفســها هبــذا الشــكل

أو ذاك ،وعــى املســتوى التعبــري يضطلــع خطــاب البدايــة بــدور ختصيــي بوصفــه
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فضــاء تتحــدد فيــه الســات االســلوبية اخلاصــة التــي ســتطبع النــص بعــد ذلــك بطابعهــا،
ـم يبنــي النــص منــذ البدايــة بالغتــه الكتابيــة اخلاصــة ،القائمــة إمــا عــى الشــفافية
ومــن ثـ ّ

املبــارشة ،أو النــزوع اىل التصويــر التشــخييص ،تُضــاف إليهــا وظيفــة تأطــر احلــدث مــن
حيــث :مــكان وقوعــه ،زمانــه ،وفاعلــه ،وإمــا عــى الكثافــة بــا حتملــه هــذه اإلســراتيجية

مــن تشــابك وتداخــل(.((2

ومــن أهــم وظائــف (البدايــة) الوظيفــة اإلغرائيــة التــي تعمــل عــى جــذب انتبــاه

القــارئ؛ وذلــك بتحفيــز رغبــة القــراءة لديــه؛ إذ تســعى عتبــة البدايــة بــكل امكاناهتــا
الفنيــة اىل وضــع القــارئ يف حالــة تر ّقــب قصــوى ،يف انتظــار مــا ســيحدث ،بحيــث حت ّثــه
البدايــة عــى االنغــاس يف تتبــع التفاصيــل؛ ملعرفــة مــا يثــوي خلــف ســطور هــذه البدايــة

املشـ ّـوقة مــن أحــداث ووقائــع(.((2

ومــن إشــكاليات عتبــة (البدايــة) يف الــدرس النقــدي احلديــث تأطــر حدودهــا املكانية

وأبعادهــا الفيزياويــة عــى الــورق؛ إذ تش ـكّل عقبــة عصيــة عــى الفهــم البســيط ،والتلقــي

ـرع الســيام يف اخلطابــات االبداعيــة املحكمــة املداخــل ،التــي تعمــل عــى
الســطحي املتـ ّ
مراوغــة القــارئ ،وال تنصــاع للقــراءة مــن الوهلــة األوىل ،فقــد تــأيت مدجمــة مــن املتــن،

وقــد يــارس املبــدع لعبــة اخلفــاء والتجـ ّـي مــع املتلقــي ،فتــارة يكشــف عــن بدايتــه ،وتــارة
خيفيها،وقــد ُأنجــزت حمــاوالت متعــددة يف اخلطــاب النقــدي احلديــث للوصــول إىل إمكانية
وضــع تعيينــات ُتــدّ د أبعــاد (البدايــة) ،متــى تبــدأ؟ ومتــى تنتهي؟ مــن أي األماكــن تنطلق؟

وأيــن تقــف؟ لكنّهــا تبقــى حمــاوالت نســبية تتأرجــح بــن القبــول وعدمــه.

لقــد وجــد أحــد الدارســن املحدثــن أن هنــاك عالمــات نص ّيــة أساســية توحــي

للقــارئ بحــدوث االنتقــال مــن (بدايــة) النــص إىل عرضــه ،ولكنهــا عالمــات نســبية
وليســت هنائيــة ،منهــا:

(((2
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استحضار الكاتب لتعيينات من نوع خ ّطي :هناية فصل أو فقرة...
األويل ا ُملفتتــح بــه مــن خــال مــؤرشات لغويــة مــن قبيــل:
حضــور آثــار هنايــة الــرد ّ

إذن ،بعــد هــذه البدايــة ،هــذا التقديم...

االنتقال من مقطع رسدي إىل آخر وصفي...
وغري ذلك من التعيينات التي تنتمي كلها – كام هو واضح – إىل حقل الرسد.
وخيلــص دارس آخــر اىل القــول أنــه عــى الرغــم مــن أمهيــة البدايــة فــان النقــاد

املحدثــن اختلفــوا يف حتديــد هنايتهــا ،فمنهــم مــن قــال أهنــا اجلملــة االوىل ،ومنهــم مــن

رأى – وهــم االغلبيــة  -أن هــذه اجلملــة ال تكفــي للتعــرف عــى مــا تؤديــه البدايــة مــن
وظائــف ،وقــد اهتــدى إىل وضــع الكيفيــات التــي تتعـ ّـن هبــا البدايــة يف العمــل الروائــي

عامــة أمههــا عندنــا:

(((2

1ـ بعــض العالمــات التــي يضعهــا املؤلــف يف نصــه مثــل :الفواصــل ،والنقــاط ،أو

الرمــوز الكتابيــة املوحيــة بنقلــة نوعيــة مــن البدايــة اىل مــا بعدهــا.

2ـ ختصيص بياض أو فراغ من شأنه أن يفصل بني البداية وما يليها ضمنيا.
وغريهــا مــن العالمــات ا ُملحــدّ دة ألبعــاد البدايــة غــر ّأنــا تالئــم النصــوص الرسدية

احلديثة.

وبحســب ظنّــي أن حتديــد أطــر هنائيــة ألبعــاد (عتبــة البدايــة) هــو قضيــة نســبية غــر

ثابتــة ترتبــط بالتجربــة املقــروءة أيضــا ،وهــي – مــن ناحيــة أخــرى  -تتصــل بوعــي املبدع
املشـكّل للنــص ،ويف جتربتنــا املقــروءة – خطبــة الفتنــة لالمــام عــي – تتأطــر أبعــاد عتبــة
البدايــة بأطــر دالليــة ،وشــكلية كــا ســيتّضح ،ويف خطــب النهــج ختتلــف أبعــاد البدايــات

بحســب اختــاف اخلطبــة ،ومــا وصــل منهــا إلينــا ،و ُث ّبــت يف النهــج.
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املبحث الثاني
البعد اإلجرائي
رقم اخلطبة ()92

خطبة (الفتنة) أمنوذجا

مناسبتها :ومن خطبة له (عليه السالم) يذكر ما كان تغلبه من اخلوارج
نص اخلطبة:

ِ ِ
ِ
ِ
((أمــا بعــدَ ِ
ـن
ـاسَ ،فـإِ ِّن َف َقـ ْـأ ُت َعـ ْ َ
ـن َا ْلف ْت َنــةَ ،و َل ْ َي ُكـ ْ
حــد َاللََِّ ،و َال َّث َنــاء َع َل ْيــهَ ،أ ُّ َيــا َال َّنـ ُ
َ َّ َ ْ َ ْ
ـرئَ َع َل ْي َهــا َأ َحــدٌ َغـ ْ ِ
لِ َي ْجـ َ ِ
ـاج َغ ْي َه ُب َهــا(َ ((2واِ ْش ـتَدَّ َك َل ُب َهــا(.((2
ـري َب ْعــدَ َأ ْن َمـ َ

ـي بِيـ ِـد ِه الَ تَسـ َـأ ُلونَنِي عــن َ ٍ ِ
ونَ ،فوا َّلـ ِـذي َن ْفـ ِ
ِ
اسـ َـأ ُل ِ
ـم
ون َق ْبـ َـل َأ ْن َت ْفقــدُ ِ َ
شء فيـ َـا َب ْينَ ُكـ ْ
ْ
َ
َف ْ
َ ْ ْ
وبــن َالســاع ِة ،والَ عــن فِ َئـ ٍـة َتـ ِـدي ِما َئ ـ ًة وت ُِضـ ُّـل ِما َئ ـ ًة إِالَّ َأ ْنب ْأ ُت ُكــم بِن ِ
َاع ِق َهــا(َ ((2و َقائِ ِد َهــا
َ
َ
َ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ
ْ
ْ
ـط ِرح َ ِ
ِ
ِ
ِِ
ـوت
ـن َي ُمـ ُ
َابــا(َ ،((2و َمـ ِّ َ
ـن َأ ْهل َهــا َق ْتـ ًـاَ ،و َمـ ْ
ـن ُي ْق َتـ ُـل مـ ْ
الــاَ ،و َمـ ْ
َو َســائق َهاَ ،و ُمنَــاخِ ِرك ِ َ
ِ
ـم َم ْوتـ ًا.
من ُْهـ ْ
ــو َقــدْ َف َقدْ ُت ُ ِ
ُــم ك ََرائِــ ُه(َ ((2ا ُْل ُم ِ
ــو ِاز ُب(َ ((3ا ُْل ُط ِ
ــوب،
ــون َو َن َز َل ْ
ــورَ ،و َح َ
َو َل ْ
ــت بِك ْ
ِ
ــل كَثِ ِ
ِِ
َلَ ْطــر َق كَثِ ِ
(((3
نيَ ،و َف ِش َ
نيَ ،و َذلِ َ
ــت
ــك إِ َذا َق َّل َص ْ
ــن َا َْل ْســئُول َ
لســائل َ
ــر م َ
ــر م َ
ــن َا َّ
َ
ٌ
ٌ
ِ
ـن َسـ ٍ
ون َأ َّيــا َم َا ْل َب ـا َِء
ـم ِضيق ـ ًا ،ت َْس ـتَطِي ُل َ
ـمَ ،و َشـ َّـم َر ْت َعـ ْ
ـاقَ ،وكَا َنــت َالدُّ ْن َيــا َع َل ْي ُكـ ْ
َح ْر ُب ُكـ ْ
ِ
ِ ِ ِ
ُــم.
ُــمَ ،حتَّــى َي ْفت َ
ــر ِار منْك ْ
َــح َاللَُّ ل َبق َّيــة َا ْلَ ْب َ
َع َل ْيك ْ
ِ
ٍ
ـن
ت(َ ،((3وإِ َذا َأ ْد َبـ َـر ْت َن َّب َهـ ْ
ـت َشـ َّب َه ْ
ـن إِ َذا َأ ْق َب َلـ ْ
إِ َّن َا ْلف َتـ َ
ـت(ُ ،((3ينْ َكـ ْـر َن ُم ْقبِـ َـاتَ ،و ُي ْع َر ْفـ َ
اتَ ،يمــن حــوم َالريــاحِ  ،ي ِصبــن ب َلــد ًا و ُ ْ ِ
مدْ بِــر ٍ
ـن َب َلــد ًا.
يط ْئـ َ
َ
ُ ْ َ َ
ُ ْ َ َ ْ َ ِّ َ
ُ َ
ِ
ِ
ْــدي ع َليك ِ
َــن ِعن ِ
ف َا ْل ِفت ِ
ــاء ُم ْظلِ َمــ ٌة
ــو َ
َأالَ إِ َّن َأ ْخ َ
َ ْ ْ
ُــم ف ْتنَــ ُة َبنــي ُأ َم َّيــ َةَ ،فإِ َّنَــا ف ْتنَــ ٌة َع ْم َي ُ
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ـت ُخ َّطتُهــا(( ،)((3و َخصـ ْ ِ
ـر فِ َيهــا(َ ،((3و َأ ْخ َطـ َـأ
َع َّمـ ْ
َ
ـاب َا ْل َبـ َـا ُء َمـ ْ
ـت َبل َّيت َُهــاَ ،و َأ َصـ َ
َ َّ
ـن َأ ْبـ َ
ِ
ـي َعن َْهــا.
َا ْل َب ـا َُء َمـ ْ
ـن َعمـ َ
َجــدُ َّن بنِــي ُأميـ َة َل ُكــم َأربــاب سـ ٍ
ـم َاللَِّ َلت ِ
ـوء َب ْعـ ِـدي كَالنَّـ ِ
ـر ِ
وس(َ ،((3ت ْعـ ِـذ ُم
َ
ْ َْ َ ُ
َ َّ
َو َا ْيـ ُ
ـاب َالـ َّ ُ
بِ ِفيهــا ،و َ ْتبِـ ُ ِ
ت ُكــوا
ـن بِ ِر ْجلِ َهــاَ ،و َت ْ َنـ ُـع َد َّر َهــا ،الَ َيزَا ُلـ َ
ـط بِ َيد َهــاَ ،و َت ْزبِـ ُ
َ َ
ـون بِ ُكـ ْ
ـم َح َّتــى الَ َي ْ ُ
ِ
ِ
ـم إِالَّ نَافِعـ ًا َُلـ ْ َ
ـم.
ـر َضائـ ٍـر ِبِـ ْ
منْ ُكـ ْ
ـم أ ْو َغـ ْ َ
ـون اِنْتِصــار َأح ِد ُكـ ِ
ـم إِالَّ ِم ْثـ َـل اِنْتِ َصـ ِ
ـار
ـم َح َّتــى الَ َي ُكـ َ َ ُ َ
ـم من ُْهـ ْ
ْ
ـم َعنْ ُكـ ْ
َوالَ َي ـز َُال َبالَؤُ ُهـ ْ
ـب ِمــن مسـتَص ِ
ِ
ِ
ِ ِ
حبِ ِه(َ ،((3تـ ِـرد ع َلي ُكـ ِ
اء َْم ِشـ َّية(،((3
لصاحـ ِ ْ ُ ْ ْ
ـن َر ِّبــهَ ،و َا َّ
َا ْل َع ْبــد مـ ْ
ـم ف ْتنَت ُُهـ ْ
ُ َ ْ ْ
ـم َشـ ْـو َه َ
اهلِي ـ ًةَ ،ليــس فِيهــا منَــار هــدً ى ،والَ ع َلــم يــرى( ،((3نَحــن َأهـ َـل َا ْلبيـ ِ
ِ
ِ
ـت ِمن َْهــا
ْ ُ ْ
َوق َطع ـ ًا َج َّ ْ َ َ َ ُ ُ
َْ
َ َ ٌ ُ َ
ِ
ٍ
ِ
ٍ(((4
ــن
ُــم َك َت ْف ِريــجِ َا َْلديــ ِم( ،((4بِ َم ْ
ــم ُي َف ِّر ُج َهــا َاللَُّ َعنْك ْ
بِ َمن َْجــاة َ ،و َل ْســنَا ف َيهــا بِدُ َعــاةُ ،ث َّ
يســومهم َخســف ًا ،ويســو ُقهم عنْفــ ًا ،ويس ِ
ــق ِ
ــر ٍة(َ ((4ال ُي ْعطِ ِ
يه ْم بِــك َْأ ٍ
ــم إِ َّال
ََ ُ ُ ْ ُ
ََ ْ
َ ُ ُُ ْ ْ
يه ْ
س ُم َص َّ َ
ف ،و الَ ُ ِ
ِ
فَ ،ف ِعنْــدَ َذلِ َ
َــو ُّد ُق َر ْي ٌ
ــو
ــو َ
يل ُس ُ
لســ ْي َ َ
ــش بِالدُّ ْن َيــا َو َمــا ف َيهــا َل ْ
ــك ت َ
ــه ْم( ((4إِ َّال َا َْل ْ
ْ
َا َّ
يرونَنِــي م َقامـ ًا و ِ
ِ
احــد ًا ،و َلــو َقــدْ ر جـز ِْر جـز ٍ (ِ ((4
ـب َا ْل َيـ ْـو َم َب ْع َضـ ُه
َ
َ ْ َ َ
َ
ََ ْ
ـم َمــا َأ ْط ُلـ ُ
َ
ُور َ ،ل ْق َبـ َـل من ُْهـ ْ
ا يع ُطونَن ِ ِ
يــه.((4()).
َفــ َ ُ ْ
ـم املتــن فعتبــة النهايــة،
تتشـكّل بنيــة اخلطبــة الع ّينــة مــن ثالثــة حمــاور :عتبــة البدايــة ثـ ّ

وتقــع عتبــة البدايــة يف ( )123كلمــة ،واملتــن )126( :كلمــة ،والنهايــة )23( :كلمــة،

ّ
ولعــل طــول عتبــة بدايتهــا جــاء نتيجــة
املطولــة؛
وهــي مــن اخلطــب ذات (البدايــة) ّ
حتميــة لرتســيخ دالالت :التنبيــه ،والتحذيــر والتخويــف ،واإلغــراء باملتــن الــذي

ســيليها ،وهــو العنــر احلامــل للمضمــون البــؤري ،وتتحــدد أبعــاد (عتبــة البدايــة) يف

اخلطبــة بوســائل تعيينيــة لغويــة وطباعيــة شــكلية ،فتبــدأ بقــول االمــام – عليه الســام :-
ِ
َ
ت...
ـت َش ـ َّب َه ْ
ـن إِ َذا َأ ْق َب َلـ ْ
ـاسَ ،ف ـإِ ِّن ))...وتنتهــي بالتقريــر يف قولــه(( :إِ َّن َا ْلف َتـ َ
((أ ُّ َيــا َالنَّـ ُ
وُْ ِ
ـي الــذي يبــدأ بحــرف االفتتــاح والتنبيــه (أالَ)،
يط ْئـ َ
َ
ـن َب َلــد ًا)) ،ثــم يعقبهــا املتــن النـ ّ

اجلزء اخلامس :احملور اللغوي واألدبي

307

وتــأيت (عتبــة النهايــة) بعــده مبتدئـ ًة بعنــر مــكاين زمــاين مت ّثــل بـــالظرف (عنــد ذلــك) يف
قولــه (( َف ِعنْــدَ َذلِـ َ
ـك َتـ َـو ُّد ُق َر ْيـ ٌ
ـش.))...
وهتــدف مقاربتنــا إىل ترشيــح بنيــة اخلطبــة مكتملــة ترشحيــا عموديــا تراكميــا عــى

مســتوى املحــاور( :عتبــة البدايــة  +املتــن  +عتبــة النهايــة) للبحــث عــن (العالمــات)

والعالئــق التــي تشــدّ أوارص العالمــات الكل ّيــة يف جســد اخلطبــة وتــؤدي إىل انتــاج
الداللــة ،وأفقيــا عــى مســتوى البنــاء الداخــي لـ ّ
ـكل حمــور مــن هــذه املحــاور عــى ِحــدة.
ـى جاهــز ًا ســابق ًا عــى الفعــل ،فالســلوك
إن الداللــة هــي ســرورة وليســت معطـ ً

الســيميائي ذاتــه ،ليــس ســوى خــروج عــن إكراهــات البيولوجــي والطبيعــي والولــوج
إىل عــامل ثقــايف مفتــوح عــى ّ
كل االحتــاالت ،وهبــذا املعنــى فــإن كل واقعــة تســتند مــن

ـي
أجــل داللتهــا إىل ســرورة داخليــة جتمــع بــن العنــارص ا ُمل ّ
كونــة هلــا ضمــن ترابــط جـ ّ
ال تنفصــم ُعــراه ،إن هــذه الســرورة هــي مــا ُيطلــق عليــه يف الــدرس الســيميولوجي
(الســيموز) – بحســب بــورس – أو الوظيفــة الســيميولوجية ،فهــي يف تصـ ّـور (بــورس)
الســرورة التــي يشــتغل مــن خالهلــا يش ٌء مــا كعالمــة ،وتســتدعي ثالثــة عنــارص ُينظــر

إليهــا باعتبارهــا احلــدود التــي مــن خالهلــا تســتقيم الســرورة وتتحـ ّـول إىل نســق يتح ّكــم
يف انتــاج الــدالالت وتداوهلــا وهــي:

1ـ متواليــة صوتيــة (كلــات) تشــتغل كتمثيــل رمــزي متعــارف عليــه عنــد جمموعــة

لغويــة بعينهــا.

2ـ موضوع يستند إليه التمثيل من أجل انتاج الصور الذهنية.
حيول املوضوعات إىل صور ذهنية تُغنينا عن الوقائع(.((4
3ـ مفهوم ّ

ـك ّ
وال شـ ّ
إن ((الداللــة تكتســب إطارهــا املوضوعــي مــن شــكل (ا ُمل ْر َسـ َلة) أي مــن

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

308

تلــك العالقــات التــي تنتظــم العالمــات داخــل نســق دال أو داخــل ســرورة للــدالالت
املفتوحــة))( ،((4إن فضــح البعــد الــداليل يف كل نسـ ٍـق ســيميولوجي يقتــي – بحســب
بــارت – البحــث عــن تفاصيــل ذلــك النســق ذاتــه عــر األدوات التحليليــة للســانيات؛
إذ متنــح اللســانيات املشــتغل يف التحليــل األدوات الف ّعالــة يف تفكيــك النــص األديب أو
أي نسـ ٍـق مــن العالمــات(.((4
ّ
وبنــا ًء عــى ذلــك فإننــا ســنقارب بنيــة اخلطبــة مكتمل ـ ًة بمحاورهــا الثالثــة الســابقة

عــر تقســيم ّ
كل حمــور منهــا لســانيا إىل مســتويات اللغــة املعروفــة( :املعجمــي  +الرتكيبــي
 +الــداليل /التصويــري) والتفتيــش داخــل كل حمــور عــن األنســاق الســيميولوجية التــي
حتكّمــت بســرورة داللــة اخلطبــة ك ّلهــا.

1ـ املستوى املعجمي:
ينظــر إىل املعجــم – يف الــدرس الســيميولوجي احلديــث – عــى أنّــه قائمــة مــن

الكلــات او االشــارات التــي تــردد بنســب خمتلفــة أثنــاء نــص معــن ،وكلــا تــرددت

كونــت حقــا أو حقــوال
بعــض الكلــات بنفســها أو بمرادفهــا أو برتكيــب يــؤدي معناهــا ّ
دالليــة(.((4

ـوي يف
ـر قـ ٌّ
وقــد هيمــن عــى معجــم (عتبــة البدايــة) حقــان دالليــان كان هلــا تأثـ ٌ

انتــاج الداللــة الكل ّيــة للخطبــة – عــى املســتوى املعجمــي  -عــر شــبكة العالقــات التــي

ـي
ـم تشــكي ُله بوعـ ٍّ
ستتشــابك فيهــا العالمــات اللغويــة – فيــا بعــد – لتبنــي نظامــا دالليــا تـ ّ
عـ ٍ
ـال ،وأول هذيــن احلقلــن هــو( :حقــل الفتنــة) ا ُملو ِّلــد لداللــة النــص البؤريــة املركزيــة،
واآلخــر (حقــل األنــا) ا ُملنتِــج لــدالالت :األحقيــة باخلالفــة ،واإلمامــة ،والعلــم اللــدين،
واإلخبــار باملســتقبل ،والطــرف االجيــايب مــن ثنائيــة (احلــق والباطــل) ،وهــي دالالت

ـي.
ســرتبط فيــا بعــد بالداللــة املركزيــة للمتــن النـ ّ
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لقــد تــرددت مفــردة (الفتنــة) يف عتبــة البدايــة بنفســها مرتــن يف قولــهَ (( :فـإِ ِّن َف َقـ ْـأ ُت
ِ ِ
ِ
ـت ))...وتــر ّددت أيضــا بــا تفـ ّـرع منهــا مــن
ـن إِ َذا َأ ْق َب َلـ ْ
َعـ ْ َ
ـن َا ْلف ْتنَــة)) ،وقولــه(( :إِ َّن َا ْلف َتـ َ

مفــردات تابعــة هلــا وهــي عــى أرض الواقــع نتائــج حتميــة للفتــن ،وهــي( :الغيهــب،
ِ
الشــدة ،الضــال ،القتــل ،املــوت ،الفقــد ،الكرائــه ،احلــوازب ،الفشــل ،احلــرب ،الضيــق،
البــاء) ،وقــد شــكّلت جمتمعــة حقــا دالليــا أنيــط بــه إنتــاج داللــة (الفتنــة) عــى

املســتوى املعجمــي يف (عتبــة البدايــة) لتــؤدي وظيفــة (الرتهيــب) ،وختويــف ا ُملخا َطــب
مــن عواقــب الفتــن ،ونتائجهــا املد ّمــرة ،عــى املســتوى العمــي( :قتــل ،حــرب ،دمــار)...
وعــى املســتوى النفــي( :ضيــق ،ضــال ،فقــد ،فشــل.)...

وباالنتقــال اىل حقــل (األنــا) نجــد أن خطــاب (عتبــة البدايــة) ُيضمــر ثيمــة مركزيــة

ختتبــئ ســيميائيا حتــت الســياق االضــاري املتجــي يف ضامئــر (األنــا) = (املتك ّلــم) املهيمنة
ـأت) ،واليــاء
(إن) ،والتــاء يف (فقـ ُ
عــى نســق االضــار يف عتبــة البدايــة خاصــة :اليــاء يف ّ

يف (غــري) ،و(أســألوين) ،و(تفقــدوين) ،و(نفــي) ،و(ال تســألونني) ،و(فقدمتــوين)،
والتــاء يف (أنبأتُكــم) ،إن كل هــذه الضامئــر األنويــة – الضمــر هــو عالمــة مضمــرة  -قــد

حتولــت يف الســياق إىل (عالمــات) لغويــة ارتفعــت فيهــا نســبة األنويــة ضــد (اآلخــر)
ّ
املنــاويء ،وبالتمعــن يف تكــرار (الضامئــر األنويــة) تتكشــف لنــا حركــة الــراع احلــادة

بــن (األنــا) االمــام – عليــه الســام  ،-و(اآلخــر) = فاعــل الفتنــة واملعــادل املوضوعــي

هلــا = (بنــو أم ّيــة) الذيــن يمثلــون الطــرف اآلخــر مــن معادلــة (احلــق  -الباطــل)،
وتتصــل هبــذا احلقــل حركيــة األفعــال يف عتبــة البدايــة؛ فاالمــام حــن يســتعمل (ســلوين

قبــل أن تفقــدوين) يكـ ّـرس عنــر (الرتهيــب والتخويــف) التــي تعمــل عتبــة البدايــة
– منــذ بدايتهــا  -عــى حتفيــزه لــدى ا ُملخاطــب؛ ليعــرف مــا ســتؤول إليــه األمــور إن
هــو مل ينتشــل نفســه ،ويتش ـ ّبث بطــرف احلــق (االمــام) ،ويــزداد الشــعور بالضيــاع عنــد
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ا ُملخا َطــب القريــب (اجلامعــة التــي خيطــب فيهــا االمــام) حــن يــؤرش (حضــوره) – عليــه

الســام  -يف( :ســلوين) ،وهــو فعــل يؤســس لعلمــه اللــدين ،وإخبــاره بالغيــب ،الــذي

ـجل غيابــه يف (تفقــدوين) = املســتقبل،
ـم ُيسـ ّ
حيتاجــه ا ُملخا َطــب الســترشاف املســتقبل ،ثـ ّ
وهنــا تتل ّبــس (الرهبــة) و(اخلــوف) ،و(الضيــاع) ا ُمل َخا َطــب مــن داللــة الغيــاب التــي

حيملهــا فعــل الفقــد ،فــإذا غــاب االمــام تصاعــدت نســبة الغمــوض يف فضــاء اآليت،
للمخا َطــب؛ ملــا حيملــه مــن تيــه ،وعدم ّ
تكشــف،
وأصبــح املســتقبل أكثــر ختويفـ ًا وإرعابــا ُ
ورشود ،وضيــاع.

النــي للخطبــة  -عــى املســتوى
وباالنتقــال إىل املســتوى التعالقــي بــن املتــن
ّ

املعجمــي – وبــن عتبــة البدايــة تتكشــف لنــا العالئــق القويــة بــن االثنــن؛ إذ نجــد
متثــات معجــم البدايــة الســابق يف املتــن ظاهــرة جل ّيــة فيــا وقــع مــن (تكــرار) ملهيمــن

مــرة يف
(الفتنــة)؛ إذ تــرددت املفــردة بنفســها وبضامئــر تعــود عليهــا ( اثنتــا عــرة ) ّ
ف َا ْل ِف َتـ ِ ِ ِ
قولــه – عليــه الســام َ :-
ـم فِ ْت َن ـ ُة َبنِــي ُأ َم َّي ـ َةَ ،فإِ َّنَــا
((أالَ إِ َّن َأ ْخـ َـو َ
ـن ع ْنــدي َع َل ْي ُكـ ْ
ـت ُخ َّطتُهــا ،و َخصـ ْ ِ
ِ
ـاب َا ْل َبـا َُء َمـ ْ َ
ـر فِ َيهــا،
ـاء ُم ْظلِ َمـ ٌة َع َّمـ ْ
ـت َبل َّيت َُهــاَ ،و َأ َصـ َ
َ َ َّ
ف ْتنَـ ٌة َع ْم َيـ ُ
ـن أ ْبـ َ َ
و َأ ْخ َطـ َـأ َا ْلبـاَء مــن ع ِمــي عنْهــا)) ،وقولــهَ (( :تـ ِـرد ع َلي ُكـ ِ
اء َ ْ
م ِشـ َّي ًةَ ،و ِق َطع ًا
َ ُ َ ْ َ َ َ َ
َ
ـم ف ْتنَت ُُهـ ْ
ُ َ ْ ْ
ـم َشـ ْـو َه َ
اهلِيـ ًةَ ،ليــس فِيهــا منَــار هــدً ى ،والَ ع َلــم يــرى ،نَحــن َأهـ َـل َا ْلبيـ ِ
ِ
ـت ِمن َْهــا بِ َمن َْج ٍاةَ ،و َل ْسـنَا
ْ ُ ْ
َج َّ ْ َ َ َ ُ ُ
َْ
َ َ ٌ ُ َ
ٍ
ِ
ـك ّ
ـم َك َت ْف ِريــجِ َا ْلَ ِديـمِ)) ،ال شـ ّ
إن اإلحلــاح عــى ترديــد
ـم ُي َف ِّر ُج َهــا َاللَُّ َع ْن ُكـ ْ
ف َيهــا بِدُ َعــاةُ ،ثـ َّ

ضمــر التابــع هلــا هــو تكريــس لفاعليتهــا البنائيــة التــي ألقــت
(الفتنــة) بنفســها أو با ُمل َ
ّ
ويتكشــف غمــوض
بظالهلــا عــى داللــة اخلطبــة بالكامــل ،ولكــن الداللــة هنــا تنفتــح
بمســبب الفتــن ،وفاعلهــا ،فيصبــح
ــرح االمــام – عليــه الســام ُ -
عالماهتــا؛ إذ ُي ّ
ا ُملخا َطــب ممتلــئ الذهــن بعــد أن كان خــايل الذهــن عــى مســتوى زمانيــة وقــوع احلــدث

(الفتنــة) املســتقبيل ،وفواعــل احلــدث املركزيــة ا ُملس ـ ّببة لــه (بنــو أميــة).
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ـي أيضــا ،حــن
متفرعــة مــن حقــل (الفتنــة) يف املتــن النـ ّ
وقــد زادت هيمنــة أنســاق ّ
اســتعمل ا ُملخاطِــب (االمــام – عليــه الســام  )-مفــردات معجميــة ُتيــل عــى القـ ّـوة
والقســوة واخلــوف والوحشــية مــن مثــل( :النــاب ،الــروس ،تعــذم ،ختبــط ،تزبــن،

شــوهاء ،جاهليــة)؛ ومل ينتخــب مفــردات بديلــة يف معجــم (الناقــة) مثــا ،ومــن هنــا
ال بــدّ مــن معاينــة حمــور االختيــار االســلويب ،وتشــخيص قصديــة ا ُملخاطِــب – االمــام
– عليــه الســام  ،-يف اختيــار املفــردات الدالــة عــى الشــدّ ة ،والقســوة ،فتوظيــف هــذه
ـي) امتــداد حتمــي لـ(عتبــة البدايــة) التــي اشــتملت
املفــردات أدى إىل جعــل (املتــن النـ ّ

عــى كل دالالت الفتــن املؤديــة إىل عــامل مظلــم تســوده الوحشــية ،وتغشــى فضــا َءه
ـات معتمــة.
ظلـ ٌ

وعــى الرغــم مــن اختفــاء صــوت (األنــا) يف (املتــن) وانخفــاض نســبة حضــوره،

وشــيوع ضامئــر اآلخــر القريــب (ا ُملخا َطــب) ،إال أن وجــوده الضمنــي حــارضا؛ إذ
ّ
ويتكشــف أســلوب
كيل العلــم،
ُيقــدّ م أحــداث ُم
ســترش َفة مســتقبلية بآليــة الســارد ّ
َ

الــرد بشــكل ظاهــر يف نســق األفعــال التامــة والناقصــة املســتقبلية( :جتــدُ َّن ،تعــذم،
ختبــط ،تزبــن ،متنــع ،يزالــون ،ال يرتكــوا ،وال يــزال ،ال يكــونَ ،تـ ِـر ُد )...وك ّلهــا تؤســس
البنــاء الــردي القائــم عــى وحــدة احلــدث املســتقبيل ،ووحــدة الشــخوص ،مــع اختفــاء

عنــري املــكان املعلــوم ،والزمــان ا ُملحــدّ د بتاريــخ (يــوم ،شــهر ،ســنة ،عقــد ،قــرن) مــا

عــدا حضــوره املســتقبيل الغيبــي ا ُملضمــر يف أفعــال االســتقبال ،لكــ ّن صــوت (األنــا)
ُيعــاود الظهــور يف عتبــة النهايــة التــي تغلــق النــص ببنــاء دائــري يعــود عــى البدايــة األوىل

(األحقيــة يف اخلالفــة) مــع إشــارات فــوات األوان حــن يقــول االمــام – عليــه الســام
ـش بِالدُّ ْنيــا ومــا فِيهــا َلــو يرونَنِــي م َقامـ ًا و ِ
َ (( :ف ِع ْنــدَ َذلِـ َـك َتـ َـو ُّد ُق َر ْيـ ٌ
احــد ًاَ ،و َلـ ْـو َقــدْ َر َجز ِْر
َ
َ َ َ َ ْ ََ ْ
َ
ِ
ج ـز ٍ ِ
ـب َا ْل َيـ ْـو َم َب ْع َض ـ ُه َف ـ َ
ا ُي ْع ُطونَنِيـ ِـه.)).
ـم َمــا َأ ْط ُلـ ُ
َ
ُور ،لَ ْق َبـ َـل من ُْهـ ْ
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ُيفــي حتليــل (املســتوى املعجمــي) لنــص اخلطبــة كامــا إىل نتيجــة واضحــة ُتيــل
عــى قـ ّـوة ســبك املحــاور ا ُملبن ِْينَــة للخطبــة الصــادرة عــن وعــي حـ ٍ
ـاذق ببالغــة القــول
ٍّ
املتش ـكّلة مــن عنــارص بنائيــة متــآزرة تــؤدي إىل بعضهــا البعــض بانســيابية عاليــة دون

ترســخ مقولــة (دون كالم اخلالــق وفــوق كالم املخلــوق
إقحــام مــا ليــس هلــا فيهــا ،وهــي ّ
الشــهرية) ،فضــا عــن أنــه – أي التحليــل – ُيــرز وظيفــة عتبــة البدايــة القائمــة عــى

ثنائيــة (الرتغيــب ،والرتهيــب) ،الرتغيــب املتجــي يف فتــح شــهية ا ُملخا َطــب إىل معرفــة
دالالت العالمــات الغامضــة املتموقعــة يف عتبــة البدايــة ،والرتهيــب املتح ّقــق بعالمــات

املتوزعــة بــن البدايــة واملتــن والتــي جتلــت عــى نحــو انتشــاري يف املتــن
التخويــف
ّ
النــي لتح ّقــق مســتوى عالئقــي عـ ٍ
ـال بــن العنــارص العالماتيــة املشـكّلة جلســد اخلطبــة
ّ
يف مناطــق (البدايــة واملتــن والنهايــة).

2ـ املستوى الرتكييب:
ســنحاول يف مقاربتنــا للمســتوى الرتكيبــي النحــوي أن نغــادر مجوديــة الرتكيــب

املتأتيــة مــن رصامــة النظــام القواعــدي التعليمــي للنحــو العــريب الــذي حـ ّـول اللغــة إىل

قطــع حديديــة مشـكّلة بانتظــام مــا إن حتيــد عــن نظامهــا حتــى ينقلهــا إىل حقــل آخــر يف
ميــدان آخــر ُيسـ ّـمى (علــم املعــاين) ،لننتقــل إىل تفعيــل دور اجلملــة املش ـكّلة للرتاكيــب
اللغويــة الفاعلــة يف النــص مــن حيــث فاعليتهــا يف خلــق عالمــات ســيميولوجية تُســهم

يف تفعيــل حركيــة الداللــة وســرورهتا عــر جســد اخلطبــة كلــه.

تتجســد – عــى املســتوى اللغــوي – يف اجلملــة التــي هــي البنيــة
إن بنيــة الرتكيــب
ّ

(((5
ـنتحرك
االساســية الصغــرى ويف النــص الــذي يم ّثــل البنيــة الكــرى ؛ لــذا فإنّنــا سـ ّ

األول خــاص عــى مســتوى الرتكيــب اجلمــي يف اخلطبــة – بمحاورهــا الثالثــة
حتركــن ّ
كــا فعلنــا ســابقا  ،-واآلخــر عــام عــى مســتوى العالئــق بــن الرتاكيــب اجلمليــة يف
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املحــاور الثالثــة ك ّلهــا.
ـؤشات تركيبيــة هامــة،
اشــتمل الرتكيــب اجلمــي يف نــص اخلطبــة كامــا عــى مـ ّ

ورســخت فاعليــة
ف ّعلــت دور حماورهــا ،وزادت مــن شــدّ أوارصهــا ،وبنائهــا ا ُملح َكــمّ ،
وســنوزع اشــتغالنا  -عــى
(عتبــة البدايــة) مــن خــال حتقيــق وظيفتهــا املنوطــة هبــا،
ّ

املســتوى الرتكيبــي العــام للخطبــة  -عــى بنيتــن :األوىل( :بنيــة الرتكيــب اجلمــي –
الفعليــة واألســمية) ،واألخــرى( :بنيــة الرتكيــب ال َق ِ
ــري) ،فنعمــد إىل مقاربتهــا
ٍ
يف املحــاور الثالثــة ّ
ثــم ننتهــي إىل تركيــب النتائــج يف املســتوى
كل
حمــور عــى حــدةّ ،

التعالقــي.

ّ
ـت نظرنــا يف عتبــة البدايــة عــى مســتوى البنيــة الرتكيبيــة اجلمليــة
إن أهــم مــا يلفـ ُ

ارتفــاع نســبة الفعليــة (التامــة ال الناقصــة) عــى األســمية؛ إذ تــرددت الرتاكيــب اجلمليــة
مــرة يف األفعــالَ ( :ف َق ْ
ــأ ُل ِ
ــاج ،اِ ْشــتَدَّ ْ ،اس َ
ــأ ُت ،لِ َي ْج َ ِ
ون،
ــرئَ َ ،م َ
الفعليــة تســعا وعرشيــن ّ
ِ

ِ

ِ

ِ

ـوتَ ،ف َقدْ ُتُـ ِ
َت ْفقــدُ ِ
ـت ،أل ْ
طـ َـر َق،
ـونَ ،ن َز َلـ ْ
ـمُ ،ي ْق َتـ ُـلَ ،ي ُمـ ُ
ون ،ت َْسـ َـأ ُلونَنيْ َ ،تــدي ،تُضـ ُّـلَ ،أ ْن َب ْأ ُت ُكـ ْ
ِ

ِ

ـتُ ،ينْ َ
كـ ْـر َن،
تَ ،أ ْد َبـ َـر ْتَ ،ن َّب َهـ ْ
ـتَ ،ش ـ َّب َه ْ
ـحَ ،أ ْق َب َلـ ْ
َفشـ َـلَ ،ق َّل َصـ ْ
ـتَ ،شـ َّـم َر ْت ،ت َْس ـتَطي ُل َ
ونَ ،ي ْف َتـ َ
يعر ْفــنَ ،يمــن ،ي ِصبــنِ ْ ُ ،
ّ
شــك أن هــذا التتــايل اجلمــي الفعــي حيمــل
ْــن) ،وال
يطئ َ
ُ َْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ

التمــوج ،االرتفــاع واالنخفــاض)
عالمــات (:احلركــة ،االضطــراب ،االختــال،
ّ
التــي تــؤ ّدي ك ّلهــا إىل اإلحســاس بعــدم الراحــة ،واإلفضــاء إىل الشــعور بالرهبــة،
ـت خــايل الذهــن مــن قض ّيــة مــا ،واألمــور لديــك حماطــة هبالــة
واخلــوف؛ أل ّنــك إذا كنـ َ

مــن الغمــوض ،وأنــت بعيــدٌ عنهــا يف فضــاء مغلــق ،وتســمع جلبــة ،وحركــة شــديدة،
وانفعــاالت متتاليــة خــارج فضائــك املغلــق ومالصقــة لــه يف اآلن نفســه ،فـ ّ
ـإن هــذا ك ّلــه

حرك عنـ َ
ـدك الرهبــة ،واخلــوف مــن املجهــول اآليت ،واملســتقبل الغامــض ،ســتعيش
س ـ ُي ّ
ســكوين مريــب ،مشــوب بالرت ّقــب واحلــذر
يف احلــارض – واحلــال هــذه – بفضــاء
ٍّ
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والرتصــد؛ أل ّنــك تســمع ّ
كل ذلــك وال تعــرف هنايتــه أو مســبباته ،وكذلــك عتبــة البدايــة
ّ

فـ ّ
ـإن حضــور البنيــة الرتكيبيــة اجلمليــة الفعليــة فيهــا ،مــع مــا يرافقــه مــن داللــة احلركــة،

واالضطــراب ،وعــدم الســكون ،وعــدم الراحــة ،جيعلهــا ُت ّقــق وظيفــة (الرتهيــب)
الســابقة التــي حققتهــا عــى املســتوى املعجمــي؛ ّ
ألن احلــدث املركــزي (فتنــة بنــي أميــة)

مل حي ـ ْن اإلخبــار عنــه بعــد ،وهــذا يو ّلــد رهب ـ ًة فظيعــة مــن اآليت الغائــب ،تزيدهــا رهب ـ ًة

أخــرى هــذه املتواليــة اجلمليــة الفعليــة احلاملــة لــدالالت( :الشــدة ،التمـ ّـوج ،الفقــد،

الضــال ،القتــل ،املــوت ،النــزول ،،التبــاس احلــق بالباطــل – يف شــ ّبهت  ،-اإلدبــار،
اإلنــكار ،احلــوم حــول الشــئ).

وتنتقــل هــذه احلركيــة املخيفــة إىل فضــاء (املتــن) اجلمــي ،فتُهيمــن البنيــات الرتكيبيــة

اجلمليــة الفعليــة عــى مســتواه الرتكيبــي حمدثــة مــا أحدثتــه يف البدايــة عــى نحـ ٍّـو أكثــر

ــت،
ختويفــا ،وفظاعــة؛ إذ
ــتَ ،خ َّص ْ
تتكــرر البنــى الرتكيبيــة اجلمليــة يف األفعــالَ ( :ع َّم ْ
ّ

ِ

ِ

ـيَ ،لت ِ
َأ َصـ َ َ
ـنَ ،ت ْ َنـ ُـعَ ،ي ْت ُكــواَ ،تـ ِ
َجــدُ َّنَ ،ت ْعــذ ُمْ َ ،تبِـ ُ
ـر ُدُ ،ي َف ِّر ُج َها،
ـطَ ،ت ْزبِـ ُ
ـرَ ،أ ْخ َطـ َـأَ ،عمـ َ
ـاب ،أ ْبـ َ َ
ُ
يهــمِ ُ ،
ِ
يســومهم ،يســو ُقهم ،يس ِ
ــق ِ
ــه ْم ) ،ولكــ ّن حضورهــا يف (املتــن) مل
يل ُس ُ
يه ْمُ ،ي ْعط ِ ْ ْ
َ ُ ُُ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ

يتح ّقــق عــى وتــرة واحــدة؛ إذا تتصاعــد وتــرة الفعليــة تــارة ،وتنخفــض أخــرى ،يف

ـم ارتفــاع بحســب الداللــة ،ففــي قولــه – عليه الســام
حركــة عموديــة متموجــة هبــوط ثـ ّ
َجــدُ َّن بنِــي ُأمي ـ َة َل ُكــم َأربــاب سـ ٍ
ـم َاللَِّ َلت ِ
ـوء َب ْعـ ِـدي كَال َّنـ ِ
ـر ِ
وسَ ،ت ْعـ ِـذ ُم
َ
َ :ْ َْ َ ُ
َ َّ
((و َا ْيـ ُ
ـاب َالـ َّ ُ
بِ ِفيهــا ،و َ ْتبِـ ُ ِ
ت ُكــوا
ـن بِ ِر ْجلِ َهــاَ ،و َتْنَـ ُـع َد َّر َهــا ،الَ َيزَا ُلـ َ
ـط بِ َيد َهــاَ ،و َت ْزبِـ ُ
َ َ
ـون بِ ُكـ ْ
ـم َح َّتــى الَ َي ْ ُ
ِ
ِ
ـم إِالَّ نَافِعـ ًا َُلـ ْ َ
ـم )).تتصاعــد الوتــرة ّ
ألن املقــام يتط ّلــب التــوايل،
ـر َضائـ ٍـر ِبِـ ْ
منْ ُكـ ْ
ـم أ ْو َغـ ْ َ
ُــم
والشــدّ ة ،والقســوة ،والتخويــف ،وتنخفــض يف قولــهَ :
ــم َعنْك ْ
((والَ َيــز َُال َبالَؤُ ُه ْ
ــه ،و َالص ِ
ِ
ِ ِ
ُــون اِنْتِصــار َأح ِدك ِ
ــل اِنْتِ َص ِ
اح ِ
ــم إِالَّ ِم ْث َ
ــب
ــن َر ِّب َ َّ
ــار َا ْل َع ْبــد م ْ
َحتَّــى الَ َيك َ َ ُ َ
ُــم من ُْه ْ
ْ
ِ ِ
ِ
ـم
مـ ْ
ـم ُي َف ِّر ُج َهــا َاللَُّ َعنْ ُكـ ْ
ـم تعــود لتتصاعــد مـ ّـرة أخــرى يف قولــهُ (( :ثـ َّ
ـن ُم ْس ـت َْصحبِه)) ثـ ّ
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ِ
ـوم ُه ْم َخ ْســف ًاَ ،و َي ُســو ُق ُه ْم ُعنْفـ ًاَ ،و َي ْسـ ِـق ِ
يه ْم بِـك َْأ ٍ
ـر ٍة الَ
َك َت ْف ِريــجِ َا ْلَديـمِ ،بِ َمـ ْ
ـن َي ُسـ ُ
س ُم َصـ َّ َ
ُي ْعطِ ِ
ف))ّ ،
لس ـ ْي َ
إن هــذا التذبــذب يف نســبة حضــور
يلِ ُسـ ُـه ْم إِالَّ َا َْلـ ْـو َ
فَ ،و الَ ُ ْ
ـم إِالَّ َا َّ
يهـ ْ
ٌ
َرشف ،فتتصاعــد
البنيــة الرتكيبيــة الفعليــة
مرتبــط بحساســية احلــدث املــرود ا ُملســت َ
ـم تــأيت
بتصاعــد حــدّ ة احلــدث ،وتنخفــض بانخفاضــه حتــى وصــول العقــدة إىل احلــل ،ثـ ّ

عتبــة النهايــة لرتتبــط بالبدايــة واملتــن – عــى املســتوى العالئقــي  -ارتباطــا بنيويــا فعليــا،

فتصــدر عــن متواليــة فعليــة تتطلبهــا األحــداث املســتقبلية التــي ال تعــرف الســكون:
ـش بِالدُّ ْنيــا ومــا فِيهــا َلــو يرونَنِــي م َقام ـ ًا و ِ
(( َف ِعنْــدَ َذلِـ َ
ـك َتـ َـو ُّد ُق َر ْيـ ٌ
احــد ًاَ ،و َلـ ْـو َقــدْ َر َج ـز ِْر
َ
َ َ َ َ ْ ََ ْ
َ
ِ
جـز ٍ ِ
ـب َا ْل َيـ ْـو َم َب ْع َضـ ُه َفـ َ
ا ُي ْع ُطونَنِيـ ِـه ،)).وهــي عتبــة هنايــة حتيــل
ـم َمــا َأ ْط ُلـ ُ
َ
ُور ،لَ ْق َبـ َـل من ُْهـ ْ
عــى اســترشاف هنايــة األحــداث يف املســتقبل بنضــوب بنــي ُأم ّيــة ،وفنــاء ملكهــم يف
القصــة املشــهورة؛ قــال ابــن أيب احلديــد (ت656ه) عــن هــذه النهايــة(( :وهــذا الــكالم
ّ

إخبــار عــن ظهــور ا ُمل َسـ ِّـو َدة( ((5وانقــراض ملــك بنــي أميــة ،ووقــع األمر بموجــب إخباره
صلــوات اهلل عليــه ،حتــى لقــد صــدق قولــه « :تــود قريــش »...الــكالم إىل آخــره ،فــإن

السـ َـر كلهــم نقلــوا أن مــروان بــن حممــد قــال يــوم الــزاب ملــا شــاهد عبــد اهلل بــن
أربـ َ
ـاب ِّ
عــي بــن عبــد اهلل بــن العبــاس بإزائــه يف صــف خراســان :لــوددت أن عــي بــن أيب طالــب

حتــت هــذه الرايــة بــدال مــن هــذا الفتــى والقصــة طويلــة و هــي مشــهورة))(ّ ،((5
إن هــذه
الروايــة غايــة يف األمهيــة؛ إذ تُفصــح عــن العلــم اللــدين لالمــام عــي – عليــه الســام

وترســخ مقولــة إخبــاره بالغيــب ،واملســتقبل الــذي ســيقع ،وعتبــة النهايــة هنــا تعــود
،ّ

بحركــة ارتداديــة إىل عالمــات عتبــة البدايــة التــي ُتيــل ك ّلهــا عــى أحقيــة االمــام باألمــر،
وعلمــه اللــدين الــذي ال يصلــه اآلخــر الســلبي ،واســترشافه للمســتقبل اآليت ،وتتجـ ّـى

هنــا بالغــة اإلمــام – عليــه الســام – القائمــة عــى إحــكام صنعــة الــكالم وبنائــه عــى
ـط فيــه ابتداءا ُتــه بانتهاءاتِــه يف تشـ ٍ
نحـ ٍـو ترتبـ ُ
ـكيلة عالماتيـ ٍـة تغـ ّـذي ســرور َة الداللـ ِـة يف
جســد اخلطبــة ك ّلــه.
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ُ
وت ّقــق بنيــة الرتكيــب القــري حضــورا فاعــا يف جســد اخلطبــة ك ّلــه؛ عــى الرغــم

الكمــي هلــا ،إذ تــرد يف البدايــة مـ ّـرة واحــدة يف قــول
مــن انخفــاض مســتوى احلضــور ّ
ونَ ،فوا َّلـ ِـذي َن ْفـ ِ
ِ
اسـ َـأ ُل ِ
ـي بِ َيـ ِـد ِه الَ ت َْسـ َـأ ُلونَنِي
ون َق ْبـ َـل َأ ْن َت ْفقــدُ ِ َ
اإلمــام عليــه الســامَ (( :ف ْ
ِ ِ
عــن َش ٍء فِيــا بينَ ُكــم وبــن َالســاع ِة ،والَ عـ ِ ٍ ِ ِ
ـم
َ َ ْ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ
ـن ف َئــة َ ْتــدي ما َئ ـ ًة َوتُضـ ُّـل ما َئ ـ ًة إِالَّ َأ ْن َب ْأ ُت ُكـ ْ
َ ْ ْ
ـط ِرح َ ِ
ِِ
ِِ
ِِ
ِ
ـن َأ ْهلِ َهــا َق ْتـاً،
َابــاَ ،و َ َ
مـ ِّ َ
ـن ُي ْق َتـ ُـل مـ ْ
الــاَ ،و َمـ ْ
بِنَاعق َهــا َو َقائد َهــا َو َســائق َهاَ ،و ُمنَــاخِ ِرك ِ َ
ومــن يم ُ ِ
ــم َم ْوتــ ًا )).لكنّهــا عــى مســتوى احلضــور النوعــي حتــر بفاعليــة
ــوت من ُْه ْ
ََ ْ َُ
عاليــة؛ إذ تــأيت ُم ّم َلـ ًة بعالمــات هامــة تــؤرش ثيمــة عملــت عتبــة البدايــة عــى ترســيخها
وهــي التخويــف مــن فقــد (ا ُملسـ ِ
ـترشف) = االمــام – عليــه الســام  -و(إثبــات العلــم

اللــدين) لــه؛ إذ يــأيت االشــتغال عــى الرتكيــب القــري يف عتبــة البدايــة ضمــن ســياقها
العــام لتقريــر ذلــك وترســيخه لــدى ا ُملخا َطــب؛ ّ
ألن بنيــة القــر هنــا – بحســب رأيــي
 -مت ّثــل تشــكيال لغوي ـ ًا ُيضمــر رصاع ـ ًا داخلي ـ ًا بــن (األنــا) = (اإلمــام – عليــه الســام

–) التــي س ـتُفقد ،واآلخــر املنــاوئ ( بنــو أم ّيــة) ،فقــر فعــل (اإلنبــاء) عــى (املقصــور

عليــه) = اإلمــام – عليــه الســام  -الــذي يــأيت بعــد أداة االســتثناء عــى نحــو إضــاري
يف الفعــل َ
ـم)  -يعمــل عــى حتقيــق انتصــار املقصــور عليــه (اإلمــام) عــى اآلخــر،
(أ ْن َب ْأ ُت ُكـ ْ
وترســيخ مقولــة (العلــم اللــدين) ويقتــي هــذا مــن املتلقــي إتبــاع املقصــور عليــه ،ونبــذ
اآلخــر املعــادي.

وثمــة انتظــام عالمــايت ُمضمــر عجيــب بــن الرتكيــب القــري املتموقــع يف عتبــة

البدايــة والرتكيبــن القرصيــن اللذيــن متوضعــا يف (متــن اخلطبــة) ،وهــو انتظــام ناتــج

عــن الســرورة الدالليــة للخطبــة ك ّلهــا؛ فبعــد أن اشــتغل الرتكيــب القــري يف عتبــة
البدايــة عــى ترســيخ داللتــي( :خــوف الفقــد) و(العلــم اللــدين) وقــره عــى االمــام

– عليــه الســام  ،-جــاء الرتكيبــان القرصيــان يف املتــن ليشــتغال عــى داللــة (الرتهيــب
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ــم َاللَِّ َلت ِ
َجــدُ َّن
والتخويــف) ذاهتــا؛ ذلــك أن قولــه التحذيــري املبــدوء بالقســمَ :
((و َا ْي ُ
بنِــي ُأمي ـ َة َل ُكــم َأربــاب سـ ٍ
ـوء َب ْعـ ِـدي كَالنَّـ ِ
ـر ِ
وسَ ،ت ْعـ ِـذ ُم بِ ِف َيهــاَ ،و َ ْتبِـ ُ
ـط بِ َي ِد َهــا،
َ
ْ َْ َ ُ
َ َّ
ـاب َالـ َّ ُ
ِ
ِ
ـم َأ ْو
ـن بِ ِر ْجلِ َهــاَ ،و َتْنَـ ُـع َد َّر َهــا ،الَ َيزَا ُلـ َ
َو َت ْزبِـ ُ
ـون بِ ُكـ ْ
ـم إِالَّ نَافع ـ ًا َُلـ ْ
ت ُكــوا منْ ُكـ ْ
ـم َح َّتــى الَ َي ْ ُ
ِ
ـم)) حيمــل يف تركيبــه القــري داللــة (الرتهيــب) مــن اآليت بعــد فقــده،
ـر َضائـ ٍـر ِبِـ ْ
َغـ ْ َ
وعــدم اتباعــه ،التــي تُفــي إىل نتيجــة حتميــة تُرســم يف تصـ ّـور مجاعــة ا ُملخا َطبــن تتم ّثــل
بإذالهلــم ،وحتقريهــم مــن لــدن بنــي أميــة إن مل ينــروا طــرف احلــق – االمــام  -يف ثنائيــة

((والَ
(احلــق  -الباطــل) ،ويــأيت الرتكيــب القــري الثــاين يف قولــه – عليــه الســام َ :-
ــار َا ْلعب ِ
ُــون اِنْتِصــار َأح ِدكُــم ِمنْهــم إِالَّ ِم ْث َ ِ ِ
ــد
ــل انْت َص ِ َ ْ
ُــم َحتَّــى الَ َيك َ َ ُ َ
ْ ُ ْ
ــم َعنْك ْ
َيــز َُال َبالَؤُ ُه ْ
ِمــن رب ِ
ــه)) ليؤكّــد ظاهــرة االنتظــام والتوافــق بــن الرتاكيــب القرصيــة التــي احتــدت
ْ َ ِّ
لتشــكيل شــبكة عالميــة تُن ّظــم الداللــة عــى املســتوى الرتكيبــي بــن البدايــة واملتــن،
فــكأن الرتكيبــن القرصيــن يف املتــن مــا مهــا إال (نتيجــة) حتميــة للـ(ســبب) الــذي مت ّثــل

بالرتكيــب القــري املتموضــع يف عتبــة البدايــة.

3ـ املستوى الداللي (التصويري):
إذا كانــت فاعليــة التشــكيل التصويــري يف النــص تتجـ ّـى يف املســتوى اجلــايل الــذي

تنــزاح بــه عــن التقريريــة وتُدخــل املتلقــي إىل عــوامل خياليــة ،وتعمــل عــى تفعيــل ثنائيــة
(املثــر واالســتجابة) يف ســلوكها هــذا ،فـ ّ
ـإن فاعليتهــا – يف التحليــل الســيميولوجي -

تــرز عــى نحــو مــزدوج؛ إذ تُف ّعــل األبعــاد العالماتيــة ا ُملضمــرة يف تشــكيلها إىل جانــب
تفعيــل األبعــاد اجلامليــة ،ومــن هنــا فــإن ا ُملح ّلــل الســيميولوجي يضطلــع بمهمــة ثنائيــة
تقتــي ترشيــح (الع ّينــة التصويريــة) عــى املســتويني اجلــايل والعالمــايت ّ
(ألن الصــورة
عالمــة ُمشــكَّلة فن ّيــ ًا)؛ لتحقيــق هدفــه املنشــود :كيــف ُأنتِجــت العالمــة يف النــص؟
وكيــف خلقــت الســرورة (الســيموز) الدالليــة؟
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مــادي عديــم الشــكل وســابق عــى التمفصــل
كــم
ٍّ
وإذا كان املعنــى يشــر إىل ٍّ

(الت ََش ـكُّل) ،فــإن الداللــة هــي الناتــج الصــايف هلــذه املــادة وهــي وجهــه املتحقــق بعــد
التشــكّل ،وهلــذا فهــي مــن جهــة ليســت مفصولــة عــن رشوط انتاجهــا ،فــكل نســق

لــه إرغاماتــه اخلاصــة ،ولــه أنامطــه يف إنتــاج دالالتــه (النصــوص ،الصــور ،الوقائــع
االجتامعيــة ،)...وليســت مفصولــة مــن جهــة ثانيــة عــن التدليــل ذاتــه ،فالداللــة ليســت

معطــى جاهــزا – كــا قلنــا ســابقا – بــل هــي حصيلــة روابــط جتمــع بــن أداة للتمثيــل
وبــن يشء يوضــع للتمثيــل ضمــن رابــط رضوري جيمــع بــن التمثيــل ومــا يوضــع

املتنوعــة(،((5
للتمثيــل ،أي مــا يضمــن االحالــة اســتقباال عــى املوضــوع نفســه يف حاالتــه ّ

فمعنــى الشــمس املــادي – عــى ســبيل املثــال -حييلنــا عــى هــذا اجلــرم الســاوي ،ولكـ ّن
ـمس أمجـ ُـل
داللتهــا ال تُنتــج إال إذا تشـكّلت يف نســق معـ ّـن ،فحــن يقــول السـ ّياب( :الشـ ُ

يف بــادي والظالم...حتــى الظــام هنــاك أمجــل فهــو حيتضــن العــراق) فـ ّ
ـإن الشــمس
ِ
األويل ،وتكتســب بعــدا
ــج داللتَهــا يف هــذا النســق بشــكل مغايــر ملعناهــا املــادي ّ
تُنت ُ
األويل الســابق.
عالماتيــ ًا ال يتح ّقــق يف معناهــا الفطــري ّ
ّ
إن العالمــات التصويريــة الدالليــة الــواردة يف نــص خطبــة االمــام تتشـكّل يف نســق

عــام حتكمــه الســرورة الدالليــة العامــة للخطبــة ،والتــي قــد اتضــح أغلبهــا يف املســتويني
الســابقني؛ لــذا ســنقف عنــد العالمــات التصويريــة يف حمــاور اخلطبــة للتفتيــش عــن

املتفرقــة التــي تُنتجهــا عالماهتــا خدمــة للداللــة املركزيــة يف نــص اخلطبــة.
الــدالالت ّ

يتشــكل املســتوى التصويــري الــداليل يف اخلطبــة – بـ ّ
ـكل حماورهــا  -مــن تشــكيالت
ٍ
اســتعارية ،وجمازيــة ،وتشــبيهية تعمــل يف ّ
حمــور عــى ِحــدة؛ لتخليــق عالمــات
كل

توجــه املتلقــي املعــارص إىل نقــاط اإلضــار الــداليل
وإشــارات هامــة مــن شــأهنا أن ّ
الكامــن خلــف التشــكيالت اجلامليــة التــي تعمــل يف شــبكة عالئقيــة مشــركة النتــاج
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الداللــة املركزيــة.
ومت ّثــل (عتبــة البدايــة) – عــى املســتوى الــداليل التصويــري – الســلطة ا ُملهيمنــة عــى

اجلامليــات التصويريــة املختزنــة للعالمــات ،واالشــارات الدالــة يف جســد اخلطبــة ك ّلــه؛
إذ تــؤ ّدي – بوصفهــا عتبــة ُم َو ِّج َهــة – :وظيفـ َة اإلغــراء بالنســبة للمتلقــي املعــارص – أنــا
وأنــت وهــم -؛ لفتــح أفــق التو ّقــع لديــه ،وح ّثــه للبحــث عــن مركزيــة احلــدث الــذي

ســيب ّثه االمــام – عليــه الســام – يف املتــن بعــد عبــور البدايــة ،وحماولــة التوليــف بينهــا

للمخا َطــب احلــارض حضــور ًا
وبــن املتــن ،ووظيفتــي (الرتهيــب) و(الرتغيــب) بالنســبة ُ

ـص
زمانيــا ومكانيــا فعليــا وقــت إنتــاج اخلطبــة يف زماهنــا ومكاهنــا التارخيــي احلقيقــي ،فنـ ُّ
ـكل زمـ ٍ
ـص عابـ ٌـر لألزمنــة ،يص ُلــح لـ ّ
ـان ومــكان ،وهــو
االمــام – عليــه الســام – هــو نـ ٌّ
حــن يصــدر عــن بنـ ٍ
ـاء حمكــم بآليــات بالغــة فاعلــة ،عاليــة املســتوى ،فإ ّنــه ُيعـ ّـزز مــن
كل زمـ ٍ
ـجل حضــوره يف ّ
ـان ومــكان ،وتــذوب فيــه
طــرح عموميــة اخلطــاب ،الــذي ُيسـ ّ
اخلصوصيــة التخاطبيــة الض ّيقــة أو املحليــة ،وينفتــح نحــو الكونيــة الشــاملة؛ ّ
ألن كالم

عــز وجــل -ورســوله –
االمــام – عليــه الســام – هــو امتــداد طبيعــي لبالغــة اهلل ّ -
صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه  ،-وهــو ينتمــي حلقــل اللغــة ال ُعليــا التــي ال ُتدّ دهــا ُأطـ ٌـر زمانيــة
ـم بتجلياهتــا البالغيــة ،وبفعاليــة حضورهــا فيزياويــة الزمــن الطبيعيــة.
 /مكانيــة ،تقتحـ ُ
وقــد ح ّققــت (عتبــة البدايــة) وظائفهــا هــذه بوســائل تشــكيل مجاليــة تصويريــة

فاعلــة يــأيت يف مقدمتهــا (التشــكيل االســتعاري) الكامــن يف قولــه – عليــه الســام
ـن َا ْل ِف ْتنَـ ِـة)) وفاعليــة هــذا التشــكيل تــأيت مــن أمهيتــه املركزيــة مــن
َ (( :ف ـإِ ِّن َف َقـ ْـأ ُت َعـ ْ َخــال( :املوقعيــة)  -حضــوره يف أول عتبــة البدايــة  ،-و( َأ ْســ َط َرة الصــورة) التــي
أنتجــت وظيفــة (الرتهيــب والتخويــف) مــن خــال اإلحالــة عــى عــوامل ومهيــة خرافيــة

قائمــة عــى األبعــاد املثيولوجيــة املوروثــة عنــد العــرب ،وإثــارة ذهــن ا ُمل َخا َطــب بوســائل
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الســعالة) يف املنظومــة الثقافيــة
هتويليــة م ّثلــت عنــده هاجس ـ ًا نفســي ًا ماورائي ـ ًا (الغــولُ ،

قبــل اإلســام وبعــده.

فالغيــان مثــا وهــي كائنــات خرافيــة أســطورية تتّســم بســات َخلقيــة مشـ ّـوهة

مت ّيزهــا عــن األنــس  -عيناهــا مشــقوقتان بالطــول ال بالعــرض ،وأمــا رجالهــا فرجــا
محــار

(((5

 -كانــت مت ّثــل أســطورة خرافيــة مرعبــة لــدى العــريب قبــل اإلســام وبعــده،

ّ
إن هــذا الكائــن اخلــرايف الومهــي الــذي بــن االنســانية واحليوانيــة ،بــن الذكــر واألنثــى
والــذي كان حقيقــة ذهنيــة لــدى العــرب قبــل اإلســام بقــي يف الذاكــرة الشــعبية بعــد

اإلســام( ،((5وال ريــب ّ
إن بعــض مــا وصلنــا مــن األســاطري وإن كان ّ
متأخــرا زماني ـ ًا
بعــد جمــئ اإلســام ال يمنــع مــن ّأنــا حتــى يف تلــك الصــورة حتمــل يف تضاعيفهــا
أصــداء املــايض البعيــد الــذي ال ُيمحــى مــن الذاكــرة اجلمعيــة؛ ّ
ألن الروايــة اجلامعيــة

صــور
– وهــي رضب مــن الرقابــة االجتامعيــة – قــد احتفظــت بــه ،وتداولتــه وهــو ُي ّ
ـتمر يف التاريــخ
ـم اســتحضاره ،وال شــك يف أ ّنــه قــد اسـ ّ
لنــا العــامل األســطوري الــذي يتـ ّ

اإلســامي

(.((5

وقــد حت ّققــت هــذه األصــداء ا ُملخيفــة يف (التشــكيل االســتعاري) الســابق بوســاطة

آليــة االســتبدال مــن خــال اســتعارة مفــردة (عــن) – عنــر بــري /حيــواين مــادي
 ملفــردة (الفتنــة) – عنــر معنــوي جتريــدي ال ُي ّقــق حضــورا فيزياويــا ملموســا -ٍ
ـوالت
يف الرتكيــب اإلضــايف (عــن الفتنــة)؛ وقــد أنتجــت هــذه احلركــة االنزياحيــة حتـ

دالليــة عــى مســتوى احلقيقــة واملجــاز أدت إىل تفعيــل دور األســطوري اخلــرايف ا ُملتخ ّيــل
وتراجــع احلقيقــي املــادي امللمــوس ،وقــد أ ّدى ذلــك إىل أســطرة الصــورة مــن خــال

اإلحالــة عــى (كائــن مرعــب خميــف بعــن واحــدة) يامثــل الكائنــات األســطورية

املرتســخة يف ذاكــرة ا ُملخا َطــب ،وهــذا يــؤدي إىل تفعيــل اإلحســاس باخلــوف مــن هــذه
ّ
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الصــورة املشـ ّـوهة التــي ســتظهر هلــم يف املســتقبل القريــب ،وس ُيشــر هلــا االمــام يف متــن
اخلطبــة أيضــا بتشــكيالت مجاليــة أخــرى.

وال ريــب أن التشــكيل االســتعاري ليــس ((جمـ ّـرد اســتخالص لصفات مشــركة بني

طرفيــه ،فقــد يكــون صــورة ملشــاعر صاحــب التعبري جتــاه األشــياء وموقفه نحوهــا))(((5؛

لــذا فـ ّ
ـؤش للمتلقــي عالمتــن مهمتــن أوالمهــا:
ـإن تشــكيل (عــن الفتنــة) االســتعاري يـ ّ
(أحقيــة االمــام واختالفــه عــن كل املتصديــن ملســند اخلالفــة) ،بوســاطة مشــهد البطولــة
ـري))  -املتحقــق بِ َفــق ْء عـ ِ
ـرئَ َع َل ْي َهــا َأ َحــدٌ َغـ ْ ِ
ـن لِ َي ْجـ َ ِ
ـن (الفتنــة)
((و َل ْ َي ُكـ ْ
والتفـ ّـرد َ -
مــن لــدن اإلمــام – عليــه الســام – ،البطــل احلقيقــي يف مشــهد الــراع الدائــر بــن

(احلــق) – اإلمــام – و(الباطــل) = (الفتنــة ذات العــن الواحــدة) املعــادل املوضوعــي
لـ(بنــي أميــة) ،وقــد أشــار ابـ ُن أيب احلديــد املعتــزيل لذلــك حــن قــال(( :ومعنــى ف ْق ِئــه –
ـن الفتنــة ،إقدامــه عليهــا حتــى أطفــأ نارهــا ،كأنــه جعــل للفتنــة عينــا
عليــه الســام  -عـ َ
هيابــا النــاس ،فأقــدم هــو عليهــا ،ففقــأ عينَهــا ،فســكنت بعــد حركتهــا وهيجاهنــا.
حمدقـ ًة ُ

وهــذا مــن بــاب االســتعارة ،وإنــا قــال « :ومل يكــن ليجــرئ عليهــا أحــد غــري» ألن

النــاس ك َّلهــم كانــوا هيابــون قتــال أهــل القبلــة ،وال يعلمــون كيــف يقاتلوهنــم ،هــل
قســمون فيئهــم أم
يتب ُعــون مو ِّليهــم أم ال؟ وهــل ُ ْ
ي ِهـ ُـزون عــى جرحيهــم أم ال؟ وهــل ُي ِّ

ال؟ وكانــوا يســتعظمون قتــال مــن يــؤ ّذن كأذاننــا ،ويصـ ّـي كصالتنــا ،واســتعظموا أيضــا
ـرب عائشــة وحــرب طلحــة والزبــر؛ ملكاهنــم يف اإلســام ...فلــوال َّ
أن عل ّي ـ ًا اجــرأ
حـ َ

عــى سـ ِّـل الســيف فيهــا مــا أقــدم أحــدٌ عليهــا))( ،((5وأ ّمــا العالمــة األخــرى فتتم ّثــل

بـ(داللــة الرتهيــب والتخويــف) التــي حتملهــا صــورة (الكائــن املشـ ّـوه املرعــب= الفتنــة
ذات العــن الواحــدة)؛ للوصــول إىل اهلــدف املركــزي :التحذيــر مــن مغ ّبــة عــدم اتبــاع

ـي – عليــه الســام.-
احلــق = عـ ّ
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ومــن التشــكيالت اجلامليــة التي اشــتغلت يف عتبــة البداية اشــتغاال مزدوجــا – مجالي ًا
ـن َسـ ٍ
وعالماتيـ ًا – التشــكيل الكنائــي املتم ّثــل بتشــكيلَ :
ـاق) يف قولــه – عليــه
(شـ َّـم َر ْت َعـ ْ

ِ
ـن َسـ ٍ
((و َذلِـ َ
ـم
ـك إِ َذا َق َّل َصـ ْ
ـمَ ،و َشـ َّـم َر ْت َعـ ْ
الســام َ :-
ـاقَ ،وكَا َنــت َالدُّ ْن َيــا َع َل ْي ُكـ ْ
ـت َح ْر ُب ُكـ ْ
ِ
((و َلـ ْـو َقــدْ َف َقدْ ُتُـ ِ
ـون
ضيقـ ًا)) الــذي هــو نتيجــة للــكالم الســابق املــؤ ّدي لداللــة ال َفقــدَ :

ـوبَ ،لَ ْطــر َق كَثِــر ِمــن َا ِ ِ
ـم ك ََرائِـ ُه َا ْلُ ُمـ ِ
ـورَ ،و َحـ َـو ِاز ُب َا ُْل ُطـ ِ
نيَ ،و َف ِشـ َـل
َو َن َز َلـ ْ
لســائل َ
ٌ َ َّ
َ
ـت بِ ُكـ ْ
ِ
كَثِـ ِ
ني)) ،وهــو تشــكيل متنــاص مــع اآليــة القرآنيــةَ  :يــو َم ُيك َْشـ ُ
ـن
ـن َا َْل ْس ـئُول َ
ـر مـ َ
ـف َعـ ْ
ٌ
ــال وصعوبــةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــف َعــ ْن س ٍ
َس ٍ
ــاقَ :م َث ٌ
ــاققد قيــل يف تفســرها أن((ا ْلك َْش ُ
ال ِ َ ُ ُ َ
ــل لشــدَّ ة ْ َ
َ
ـع َأ ْن ُيـ ْ ِ
الَ ْطـ ِ
ْ
ـف
ـر َع ِف ا َْلـ ْ ِ
ـي َو ُي َشـ ِّـم َر ثِ َيا َب ـ ُه َف َيك ِْشـ َ
ـب َو ْالَـ ْـو ِلَ ،و َأ ْص ُل ـ ُه َأ َّن ا َْلـ ْـر َء إِ َذا َه َلـ َ
ِ
ِِ
َع ـن سـ ِ
ِ
ٍ َ
ـاق ِهَ ...فإِ َذا َقا ُلــوا :ك ََشـ َ
ْ َ
ـف ا َْلـ ْـر ُء َع ـ ْن َســاقه َف ُهـ َـو كنَا َي ـ ٌة َع ـ ْن َهـ ْـول أ َصا َب ـ ُه َوإ ْن َل ْ
ـف ْالَمــر َع ـ ْن سـ ٍ
ـاقَ ،ف َقــدْ َم َّث ُلــو ُه بِا َْلـ ْـر َأ ِة ا ُْل َر َّو َعـ ِـة،
َ
يكــن كشــف َســاقهَ .وإِ َذا َقا ُلــوا :ك ََشـ َ ْ ُ
ـاقها ،ك ُُّل َذلِـ َ ِ
ِ
ِ
ـس َثمـ َة سـ ٍ
َوك ََذلِـ َ
ـاق))( ،((5وهــذا
الـ ْـر ُب َعـ ْن َسـ َ
ـك َتْثيـ ٌـل إِ ْذ َل ْيـ َ َّ َ
ـك ك ََشـ َفت ْ َ
ـن َسـ ٍ
ينســحب عــى التشــكيل الكنائــي َ
ـاق) الــذي و ّظفــه اإلمــام – عليــه
(شـ َّـم َر ْت َعـ ْ
الســام – يف عتبــة البدايــة ل ُيســهم يف تأكيــد داللــة التهويــل والتخويــف والرتهيــب التــي

اشــتغلت البدايــة عــى ترســيخها بوســائل تشــكيل متعــددة معجميــة وتركيبيــة ودالليــة.
فالتشــكيل الكنائــي الســابق جــاء متســاوقا مــع وظيفــة البدايــة ،ال ينفصــل يف

فجــر الشــعور بالرعــب لــدى
داللتــه ،وقيمتــه ،وفاعليتــه عــن الســياق العــام هلــا؛ إذ ُي ّ
املتلقــي ،و ُيثــر حساســيته جتــاه املســتق َبل املرعــب اآليت ،ويف ّعــل يف ذهنيتــه دالالت

التخويــف ،والرتهيــب ،وقــد آزر التشــكيل املجــازي املتجــي يف قولــه – عليــه الســام –
((و َذلِـ َ
ـم)) التشــكيل الكنائــي الســابق إلنتــاج الداللــة املطلوبــة،
ـك إِ َذا َق َّل َصـ ْ
َ
ـت َح ْر ُب ُكـ ْ
وهــو هنــا (جمــاز عقــي)؛ إذ أســند فعــل (التقليــص) = االنقبــاض للــ(حــرب) وهــو ليس

للمتحاربــن ،فالفعــل (ق ّلــص) لغويـ ًا حييــل عــى :االنقبــاض
هلــا عــى وجــه احلقيقــة بــل ُ

اجلزء اخلامس :احملور اللغوي واألدبي
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ـره ،إذا
واالنكــاش الــذي يســبقه التمـ ّـوج واحلركــة االرتداديــة(( :تق ّلــص الظـ ُّـل وغـ ُ
ـم وانــزوى))( ،((6وهــي
ـص و َت َق َّلـ َ
ـص و َق َّلـ َ
انقبــض(( ،((6()).و َق َلـ َ
ـص ،كلــه بمعنــى انضـ َّ

ألنــا واقعــة مصنوعــة بوســاطة فاعلــن (اجلنــود)،
حــركات ال تقــوم هبــا احلــرب؛ ّ

وليســت متش ـكّل ًة بإرادهتــا ،قــال ابــن ايب احلديــد  -يف قــول االمــام – عليــه الســام -
((و َذلِ َ
ــت واجتمعــت وذلــك ألنّــه يكــون
ُــم)) (( :-أراد
ــك إِ َذا َق َّل َص ْ
انضم ْ
َ
ــت َح ْر ُبك ْ
َّ
أشــدّ هلــا وأصعــب مــن أن تتفــرق يف مواطــن متباعــدة أال تــرى أن اجليــوش إذا اجتمعــت

ك ُّلهــا واصطــد َم الفيلقــان كان األمــر أصعــب وأفظــع مــن أن تكــون ُّ
كل كتيبــة مــن تلــك
متفرقــة متباعــدة وذلــك ألن اصطــدام الفيلقــن
اجليــوش حتـ ُ
ـارب كتيبـ ًة أخــرى يف بــاد ِّ

بأمجعهــا هــو االســتئصال الــذي ال شــوى لــه و ال بقيــا بعــده))(.((6

ّ
إن اإلمــام – عليــه الســام – ُيصـ ّـو ُر – يف هــذا التشــكيل املجــازي  -مشــهدا عظيــا

فيــه مــن التهويــل ،والتخويــف الــيء الكثــر؛ إذ ّ
انقبــاض احلــرب وانكامشــها،
أن
َ
ِ
متموجــة وعنيفــة مــا هــو إالّ نتيجــة حتميــة
ـص فضائهــا املــكاين بحركــة ارتداديــة ّ
وتق ّلـ َ

لشــدّ ة التحــام الفريقــن املتقاتلــن ،وقـ ّـوة التصاقهــا ببعضهــا ،إىل درجــة انكــاش الرقعة
التــي يتقاتلــون عليهــا ،وانقباضهــا بحيــث ال يــرى الناظــر إىل ســاحة املعركــة مــن زاويــة
ِ
مشــهد
نظــر فوقيــة إال كتلــ ًة قامتــة؛ نتيجــ ًة للتالحــم والتشــابك ،وهــو منظــر مهــول ُي

حالــة الرعــب ،واخلــوف ،والقتــل ،والفتــك ويعرضهــا أمــام ا ُملخا َطــب الــذي يف ّعــل
حالــة التخييــل الذهنــي فيتصـ ّـور هــذا املشــهد املرعــب أمامــه ،ويتخ ّيــل نفســه وســط
ـم ) اســتجاب َة ا ُملخا َطــب
املعمعــة ،ف ُيحقــق ا ُملثِــر (التشــكيل املجــازي = َق َّل َصـ ْ
ـت َح ْر ُب ُكـ ْ
املتم ّثلــة بشــعوره بالرهبــة واخلــوف مــن املســتقبل اآليت إذا بقــي صامتـ ًا أو وقــف بجانــب
طــرف الباطــل ومل ُينــارص احلــق.

ويمتــدّ هــذا النســق التخويفــي ا ُملضمــر يف التشــكيالت اجلامليــة إىل متــن اخلطبــة
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مههــا االســتعارة يف قولــه – عليــه الســام – واصفـ ًا فتنــة
فيتجـ ّـى يف تشــكيالت متعــددة أ ّ
بنــي أميــةَ (( :فإِنــا فِ ْتنَـ ٌة عميــاء م ْظلِمـ ٌة)) وقولــهَ (( :تـ ِـرد ع َلي ُكـ ِ
اء َ ْ
م ِشـ َّي ًة،
َ َْ ُ ُ َ
َّ َ
ـم ف ْتنَت ُُهـ ْ
ُ َ ْ ْ
ـم َشـ ْـو َه َ
ِ
ِِ
ِ
ــرى)) ،والتشــبيه يف تشــكيل:
َوق َطعــ ًا َجاهل َّيــ ًةَ ،ل ْي َ
ــم ُي َ
َــار ُهــدً ىَ ،والَ َع َل ٌ
ــس ف َيهــا َمن ُ
ِ
((كَالن ِ
لــر ِ
ــاء
وس)) الــذي ســيأيت ،فبوســاطة االســتعارة األوىل( :ف ْتنَــ ٌة َع ْم َي ُ
َّــاب َا َّ ُ
ُم ْظلِ َمــ ٌة) تُنتَــج عالمــات :الفــوىض واحلركــة غــر املدروســة ،واالضطــراب ا ُملميــت،
والعتمــة ا ُملنتِجــة للفضــاء املظلــم ،وك ّلهــا عالمــات تــؤ ّدي إىل ّ
بث الشــعور باخلــوف لدى
ا ُمل َخا َطــب ،وهــو مشــهد خميــف بغمــوض؛ ّ
ألن األعمــى – عــى ســبيل املثــال  -إذا ُأعطِي
ســيف ًا و ُأســند بســلطة حتميــه و ُأمــر بالفتــك بالنــاس يف مــكان ذي فضـ ٍ
ـاء مغلـ ٍـق بإحــكام
ســيقرتف جمــزرة دمويــة بشــعة؛ إذ أن فقدانــه النظــر ُيفقــده رؤيــة وجــوه مــن يفتــك هبــم،
هــذه الرؤيــة التــي قــد تُســهم يف جلــم عنفــه عندمــا يــرى عيــون األبريــاء الصامتــة تنظــر

إليــه ،وتســتعطفه وهــي حتــاول التش ـ ّبث باحليــاة التــي قــد يمنحهــا هلــا؛ إذا مــا قـ ّـرر أن
ُي ّفــف مــن قســوته ،وحيــد مــن َخ َر ِقهــاّ ،
إن هــذا املثــال ينطبــق عــى التشــكيل االســتعاري
الســابق؛ فالفتنــة خرقــاء ،تــؤ ّدي إىل نتائــج مد ّمــرة ،وتصويرهــا هبــذه الصــورة ُييــل عــى

العمــوم ال اخلصــوص الــذي قــد خيتبــئ خلفــه بعــض ا ُملخاطبــن ،فــرى ّ
أن انــزواءه،
ِ
تدخلــه حيـ ُ
عمــت.
وعــدم
ـول دون وقوعــه يف حبائلهــا ،واحلقيقــة أن الفتنــة إذا وقعــت ّ
وتقــق االســتعارة الثانيــة ( َتـ ِـرد ع َلي ُكـ ِ
ُ
اء َ ْ
م ِش ـ َّي ًة :أي قبيحــة) بعــدا
ـم ف ْت َنت ُُهـ ْ
ُ َ ْ ْ
ـم َشـ ْـو َه َ
األول (عــن
عالئقيــ ًا فاعــا؛ إذ تعــود بحركــة ارتداديــة إىل التشــكيل األســتعاري ّ
ـآزره يف خلــق حمـ ٍ
ـم مــن حمــاور الداللــة يف
ـور مهـ ٍّ
الفتنــة) املتجــي يف (عتبــة البدايــة)؛ لتـ َ
الســياق الــداليل العــام للخطبــة ،وهــو حمــور (الرتهيــب والتخويــف)؛ إذ َّ
أن تشــكيل
الصورتــن ،وتركيبهــا بصــورة واحــدة مركّبــة ُينتــج تشــكيال تصويريــا فاعــا( :فتنــة

بعــن واحــدة مشـ ّـوهة قبيحــة) ،يعمــل عــى تكريــس داللــة التخويــف التــي تتــآزر ّ
كل
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للمخا َطــب.
مســتويات اخلطبــة عــى إيصالــه ُ

وخيتــزن التشــكيل التشــبيهي( :كَالنَّـ ِ
ـر ِ
وس) الــوارد يف قولــه -عليــه الســام
ـاب َالـ َّ ُ
َجــدُ َّن بنِــي ُأمي ـ َة َلكُــم َأربــاب سـ ٍ
َ (( :لت ِـوء َب ْعـ ِـدي كَالنَّـ ِ
لــر ِ
وسَ ،ت ْعـ ِـذ ُم بِ ِف َيهــا،
َ
ْ َْ َ ُ
َ َّ
ـاب َا َّ ُ
و َ ْتبِـ ُ ِ
ـن بِ ِر ْجلِ َهــاَ ،و َت ْ َنـ ُـع َد َّر َهــا)) عالمــات دالليــة هامــة صــدرت عــن
ـط بِ َيد َهــاَ ،و َت ْزبِـ ُ
َ
البعــد املثيولوجــي للناقــة ا ُملسـنّة = (النــاب) التــي انقلبــت رمزيتهــا يف ظـ ّـل اإلســام مــن
دائــرة ا ُملقــدّ س – يف اجلاهليــة  -إىل دائــرة الالمقــدّ س؛ إذ اقرتنــت بالشــيطان واجلهــل

والنفــاق( ،((6فتشــبيه بنــي أم ّيــة بالناقــة الــروس الســيئة ُ
ـض حال َبهــا
اخللــق التــي تعـ ُّ

هــو تأكيــد لســلبية الطــرف الثــاين مــن ثنائيــة (احلــق  -الباطــل) ،الــذي يم ّثــل :الشــيطنة
والنفــاق واجلهــل ،وهــو – يف الوقــت نفســه  -ترسـ ٌ
ـي ألحقيــة طــرف (األنــا) =
ـيخ ضمنـ ٌّ

االمــام – عليــه الســام  ،-التــي أحالــت عليهــا عالمــات عتبــة البدايــة ،وهنــا ّ
تتكشــف

العالقــة االرتداديــة – عــى املســتوى التصويــري الــداليل – بــن عتبــة البدايــة ،واملتــن

ـي للخطبــة.
النـ ّ
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نتائج البحث وخامتته

ّ
إن أهــم مــا خرجــت بــه مقاربتنــا لعتبــة البدايــة عــى املســتويني التنظــري واإلجرائي

ّ
يتلخــص بالنقــاط اآلتية:

اتضحــت للدراســة األمهيــ ُة االســراتيجية التــي تتمتــع هبــا عتبــة (البدايــة) يف

الــراث ،وقــد كشــفت عــن وعــي القدمــاء بمركزيتهــا ،وبؤريتهــا؛ إذ م ّثلــت عندهــم
الركيــزة اإلنطالقيــة املحوريــة التــي يتشـكّل  -يف ضــوء نســقها ا ُملن َتــج  -العمـ ُـل بر ّمتِــه؛
لــذا اجتهــدوا يف خلــق منظومــة تعليميــة صارمــة قائمــة عــى ثنائيــة (اخلطــأ والصــواب)؛

لتنظيــم توظيــف هــذه اآلليــة االســراتيجية مــن لــدن املبدعني ،وضــان جودة اســتعامهلا.
وجــدت الدراســة ّ
أن أمهيــة البدايــة يف الــدرس النقــدي احلديــث تنبــع مــن كوهنــا

حساســة تنعكــس عــى أفــق القــراءة لــدى املتل ّقــيُ ،
وتــدّ د مســاراته ،وممارســاته
حلظــة ّ
القرائيــة يف ضــوء إغرائهــا لــه أو عدمــه؛ إذ ُتــدّ د هــذه االســراتيجية طريقــة دخولــه

للنــص منــذ تلقيــه األول.

كشــفت الدراســة مــن خــال ترشيــح جســد اخلطبــة كاملــة بعــد مقاربــة عتبــة

البدايــة عــن هيمنــة حقــل (الفتنــة) ومــا تفـ ّـرع منــه عــى املســتوى ا ُملعجمــي؛ ملســاندة

عتبــة البدايــة يف تأديــة وظيفتهــا املركزيــة القائمــة عــى ثنائيــة (الرتهيــب والرتغيــب) التــي

ســتم ّثل ســرورة دالليــة بؤريــة ُتيمــن عــى أنســاق اخلطبــة ك ّلهــا.

أفــرزت مقاربــة املســتوى املعجمــي يف عتبــة البدايــة حقــا آخــر مت ّثــل بحقــل (األنــا)

ا ُملفــي إىل دالالت األحقيــة يف اخلالفــة والعلــم اللــدين لالمــام – عليــه الســام  -والتــي

تــؤ ّدي ك ّلهــا وظيفــة (الرتغيــب والرتهيــب) أيضا.

يــؤش حركيــة األحــداث
إن هيمنــة الرتكيــب اجلمــي الفعــي عــى نــص اخلطبــة ّ
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رغــم ســكونية (الفتــن) قبــل الــوالدة ،لكنهــا بعــد والدهتــا تُفــي إىل هيمنــة أنســاق
االضطــراب ،وعــدم االســتقرار ،والفــوىض ،وهــذا يتســاوق مــع احلركيــة ا ُملنتَجــة

بوســاطة نســق األفعــال التتابعــي املرتاكــمّ ،
وكل هــذا التتابــع والرتاكــم يــؤدي وظيفــة
(الرتهيــب والرتغيــب)؛ ّ
ألن الرتكيــب االســمي ُيشــيع الشــعور باهلــدوء واالســتقرار ملــا

فيــه مــن ثبــات ،يف حــن أن الرتكيــب الفعــي املهيمــن عــى املســتوى الرتكيبــي يف اخلطبــة

ُيثــر عنــد ا ُملخا َطــب الشــعور بعــدم الراحــة الســيام إذا توالــت الرتاكيــب عــى هــذا النحو
ـري ِ
الف ّعــال ،وفضــا عــن ذلــك فــإن الرتكيــب احلَـ ْ ِ
لعــب دور ًا هامـ ًا يف ترســيخ وظيفــة

(الرتهيــب والرتغيــب) املركزيــة.

أنتــج املســتوى الــداليل تشــكّالت مجاليــة عــى نحــو عمــودي تدرجيــي (بدايــة +

متــن  +هنايــة) بوســائل تشــكيل تراثيــة هنضــت عــى حمــوري (االســتبدال)( :االســتعارة

ـت دور العتبــة ،وســاعدهتا عــى إنتــاج وظائفهــا
والكنايــة) و(التامثــل)( :التشــبيه)َ ،ف َّع َلـ ْ
املركزيــة( :الرتهيــب والرتغيــب).

ٍ
ـاور اخلطبـ ِـة الع ّينة
كشــفت الدراســة عــى املســتوى التعالقــي عــن بنــاء حمكـ ٍم ربــط حمـ َ

مــع بعضهــا البعــض ربط ـ ًا حمك ـ ًا تــآزرت فيــه ُّ
كل عنــارص اخلطبــة املحوريــة واللســانية
/اللغويــة وامليتالغويــة (اإلحاليــة) يف بنــاء دائــري ُتيمــن عليــه خاصيــة االرتــداد بــن
املحــاور( :بدايــة = متــن = هنايــة) و(هنايــة = متــن = بدايــة).
هوامش البحث:
1 .1ينظــر  :التعريفــات ،عــي بــن حممــد بــن عــي الزيــن الرشيــف اجلرجــاين (املتــوىف816 :هـــ) ،ضبطــه
وصححــه مجاعــة مــن العلــاء بــإرشاف النــارش :دار الكتــب العلميــة بــروت – لبنــان ،ط1983 ،1م
 ، 28 :وينظــر  :الكليــات معجــم يف املصطلحــات والفــروق اللغويــة ،أيــوب بــن موســى احلســيني

القريمــي الكفــوي ،أبــو البقــاء احلنفــي (املتــوىف1094 :هـــ) ،حتقيــق  :عدنــان درويــش  -حممــد املــري،

مؤسســة الرســالة – بــروت1402 ،هـــ  ،130 – 129 :وينظــر  :كشــاف اصطالحــات الفنــون والعلــوم،
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حممــد صابــر الفاروقــي احلنفــي التهانــوي (املتــوىف :بعــد
حممــد بــن عــي ابــن القــايض حممــد حامــد بــن ّ
1158هـــ) ،تقديــم وإرشاف ومراجعــة :د .رفيــق العجــم ،حتقيــق :د .عــي دحــروج ،نقل النــص الفاريس
إىل العربيــة :د .عبــد اهلل اخلالــدي ،مكتبــة لبنــان نــارشون – بــروت ،ط1996 - 1م. 212 / 1 :

2 .2معجــم النقــد العــريب القديــم ،د .أمحــد مطلــوب ،دار الشــؤون الثقافيــة العامــة – بغــداد ،ط1989 ،1م
.17 / 1 :

3 .3العمــدة يف حماســن الشــعر وآدابــه ونقــده ،ابــن رشــيق القــرواين (ت456هـــ) ،حتقيــق  :حممــد حميــي
الديــن عبــد احلميــد ،دار اجليــل ،ط1981 ،5ه .217 / 1 :

4 .4البديــع يف نقــد الشــعر ،أســامة بــن منقــذ (ت 584ه) ،حتقيــق :د .أمحــد أمحــد بــدوي ،ود .حامــد عبــد
املجيــد ،مراجعــة :األســتاذ إبراهيــم مصطفــى ،سلســلة تراثنــا ،النــارش :اجلمهوريــة العربيــة املتحــدة -
وزارة الثقافــة واإلرشــاد القومــي  -اإلقليــم اجلنــويب  -اإلدارة العامــة للثقافــة ،د.ط ،د.ت. 285 :

5 .5املثــل الســائر يف أدب الكاتــب والشــاعر ،نــر اهلل بــن حممــد بــن حممــد بــن عبــد الكريــم الشــيباين،
اجلــزري ،أبــو الفتــح ،ضيــاء الديــن ،املعــروف بابــن األثــر الكاتــب (ت 637ه) ،حتقيــق  :د.أمحــد

احلــويف ،ود .بــدوي طبانــة ،دار هنضــة مــر – القاهــرة ،ط1973 ،2م . 96 / 3 :

6 .6اجلامــع الكبــر يف صناعــة املنظــوم مــن الــكالم واملنثــور ،نــر اهلل بــن حممــد بــن حممــد بــن عبــد الكريــم
الشــيباين ،اجلــزري ،أبــو الفتــح ،ضيــاء الديــن ،املعــروف بابــن األثــر الكاتــب (املتــوىف637 :هـــ) ،حتقيق:
مصطفــى جــواد ،مطبعــة املجمــع العلمــي  -بغــداد1375 ،هـــ . 187 :

7 .7حتريــر التحبــر ،يف صناعــة الشــعر والنثــر وبيــان إعجــاز القــرآن ،البــن أيب اإلصبــع املــري (ت654ه)،
حتقيــق :د .حفنــي حممــد رشف ،جلنــة إحيــاء الــراث االســامي ،املجلــس األعــى للشــؤون االســامية،
اجلمهوريــة العربيــة املتحــدة ،د.ط ،د.ت . 168 :

الوهــاب النّويــري (ت733ه) ،حتقيــق  :د .عــي
8 .8هنايــة األرب فنــون األدب ،شــهاب الديــن أمحــد بــن عبــد ّ
بوملحــم ،دار الكتــب العلميــة – بــروت ،ط2004 ،1م . 110 : 7 :

9 .9اإليضــاح يف علــوم البالغــة ،املعــاين والبيــان والبديــع ،اخلطيــب القزوينــي (ت739ه) ،حتقيــق ابراهيــم
شــمس الديــن ،دار الكتــب العلميــة – بــروت ،ط2003 ،1م . 322 :

1010الطــراز ،حييــى بــن محــزة العلــوي (ت 745ه) ،حتقيــق  :د .عبــد احلميــد هنــداوي ،املكتبــة العرصيــة –
بــروت ،ط2002 ،1م . 141 / 2 :

1111صبــح األعشــى يف صناعــة االنشــا ،أبــو العبــاس أمحــد القلقشــندي (ت821ه) ،دار الكتــب املرصيــة –
القاهــرة1922 ،م . 276 / 6 :
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حجــة احلمــوي (ت837ه) ،حتقيــق  :عصــام شــعيتو ،دار ومكتبــة
1212خزانــة األدب وغايــة األرب ،ابــن ّ
اهلــال – بــروت ،ط1987 ،1م. 19 / 1 :

1313أنــوار الربيــع يف أنــواع البديــع ،عــي صــدر الديــن بــن معصــوم املــدين (ت1120ه) ،حتقيــق  :شــاكر
هــادي شــكر ،مطبعــة النعــان – النجــف األرشف – العــراق ،ط1968 ،1م . 34 / 1 :

1414ينظــر  :املثــل الســائر  ،96 / 3 :وهنايــة األرب  ،110 / 7 :والطــراز ،141 / 2 :وخزانــة األدب / 1 :
 ، 19وأنــوار الربيــع . 34 / 1 :

1515لســان العــرب ،حممــد بــن مكــرم بــن عــى ،أبــو الفضــل ،مجــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري الرويفعــى
اإلفريقــى (املتــوىف711 :هـــ) ،دار صــادر – بــروت ،ط 1414 ،3هـــ . 27 / 1 :

1616ينظــر  :املثــل الســائر  ،96 / 3 :وهنايــة األرب  ،110 / 7 :والطــراز ،141 / 2 :وخزانــة األدب / 1 :
 ، 19وأنــوار الربيــع . 34 / 1 :

1717ينظــر  :البدايــة والنهايــة يف الروايــة العربيــة ،عبــد امللــك أشــهبون ،رؤيــة للنــر والتوزيــع ،ط2013 ،1م
. 33 – 32 :

1818ينظــر  :هويــة العالمــات يف العتبــات وبنــاء التأويــل  -دراســات يف الروايــة العربيــة ،شــعيب حليفــي،
ط ،1حمــاكاة للدراســات والنــر والتوزيــع ،دمشــق ،ســورية2013 ،م . 91 :

1919ينظــر  :هويــة العالمــات يف العتبــات وبنــاء التأويــل  -دراســات يف الروايــة العربيــة  ،92 :و البدايــة
والنهايــة يف الروايــة العربيــة . 55 – 54 :

2020ينظر  :البداية والنهاية يف الرواية العربية . 34 :
2121ينظر  :م  .ن . 36 – 35 :
2222ينظر  :م .ن . 30 :

2323ينظر  :م  .ن . 27 - 26 :

2424ينظــر  :فتوحــات روائيــة – قــراءة جديــدة ملنجــز روائــي عــريب متجــدّ د ،د .عبــد احلــق بلعابــد ،ط ،1ابــن

النديــم للنــر والتوزيــع ،اجلزائــر ،دار الروافــد الثقافيــة – نــارشون ،بــروت – لبنــان2015 ،م . 178 :

2525الغيهب  :الظلمة ،وموجها  :شموهلا وامتدادها .

فج ـ ّن ومــات ،وشــبه بــه
حمركــة  :داء معــروف يصيــب الــكالب ،فــكل مــن عضتــه أصيــب بــه ُ
2626ال َك َلــب ّ
رشهــا وآذاهــا .
اشــتداد الفتنــة حتــى ال تصيــب أحــدا إال أهلكتــه .وكلبهــا ّ :

2727ناعقها  :الداعي إليها ،من نعق الراعي بغنمه صاح هبا لتجتمع.
2828الركاب هنا  :اإلبل .
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2929كرائه  :مجع كرهية .

3030احلوازب  :مجع حازب وهو األمر الشديد .

3131ق ّلصت  :بتشديد الالم  :انضمت واجتمعت وانقبضت .
3232اشتبه فيها احلق بالباطل.

3333ألهنا تُعرف بعد انقضائها وتنكشف حقيقتها فتكون عربة .

وخصــت بليتهــا آل البيــت – عليهم الســام
3434اخلُطــة بالضــم  :األمــر ،أي شــمل أمرهــا ألهنــا رئاســة عامــة،
ّ
-؛ ألهنــا اغتصــاب حلقهم .

3535من عرف احلق فيها نزل به البالء  :االنتقام من بني أمية .
3636النــاب  :الناقــة ا ُمل ِس ـنّة ،والــروس الســيئة اخللــق تعــض حالبهــا ،وتعــذم  :مــن عــذم الفــرس إذا أكل
بجفــاء أو عــض ،وتزيــن  :أي تــرب ،ودرهــا  :لبنهــا ،واملــراد  :خريهــا .

3737أي انتصار االذالء وما هو بانتصار .

3838شوهاء  :قبيحة املنظر ،خمشية  :خموفة مرعبة .
3939دليل ُيتدى به .

4040بمكان النجاة من إثمها .

4141كام يسلخ اجللد من اللحم .

4242مملوءة اىل أصبارها  :مجع صرب أي اىل رأسها .
4343مــن أحلــس البعــر إذا ألبســه ِ
احللــس بكــر احلــاء وهــو كســاء يوضــع عــى ظهــره حتــت الربذعــة ،أي ال
َ
يكســوهم إال خوفــا .

4444اجلزور  :الناقة املجزورة أو الشاة املذبوحة  :أي ولو مدة ذبح البعري أو الشاة .

حممــد إبراهيــم ،األمــرة للطباعــة والنــر والتوزيع،
4545رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد (656ه) ،حتقيــق ّ
بــروت – لبنــان ،دار الكتــاب العــريب ،شــارع املتن ّبــي ،بغــداد ،ط2007 ،1م . 31 – 30 / 7 :

4646ينظــر  :الســيميائيات – مفاهيمهــا وتطبيقاهتــا ،ســعيد بنكَــراد ،دار احلــوار – ســورية ،ط2005 ،2م :
. 259 – 258

4747الســيميائيات العامــة – أسســها ومفاهيمهــا ،عبــد القــادر فهيــم شــيباين ،الــدار العربيــة للعلــوم نــارشون
– بــروت ،منشــورات االختــاف – اجلزائــر ،ط2010 ،1م . 46 :

4848ينظر  :السيميائيات العامة – أسسها ومفاهيمها . 48 :

4949ينظــر :حتليــل اخلطــاب الشــعري (اســراتيجية التنــاص) ،د .حممــد مفتــاح ،املركــز الثقــايف العــريب – الــدار
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البيضــاء ،ط2005 ،4م . 58 :

5050ينظــر  :شــعرية اجلملــة يف الشــعر العــريب املعــارص ،د .رابــح بــن خويــة ،عــامل الكتــب احلديــث – إربــد،
ط2017 ،1م . 5 :

5151يريد  :ظهور الدولة العباسية .
5252رشح هنج البالغة . 39 / 7 :

5353ينظر  :السيميائيات – مفاهيمها وتطبيقاهتا . 264 :

حممــد عجينــة ،دار الفــارايب – بــروت،
5454ينظــر  :موســوعة أســاطري العــرب عــن اجلاهليــة ودالالهتــا ،دّ .
ط1994 ،1م . 14 /2 :

5555ينظر  :موسوعة أساطري العرب عن اجلاهلية ودالالهتا . 43 / 2 :
5656ينظر  :م  .ن . 51 / 2 :

5757فلســفة البالغــة – بــن التقنيــة والتطـ ّـور ،د .رجــاء عيــد ،منشــأة املعــارف باالســكندرية ،ط1988 ،2م:
. 338

5858رشح هنج البالغة . 31 / 7 :

5959التحريــر والتنويــر «حتريــر املعنــى الســديد وتنويــر العقــل اجلديــد مــن تفســر الكتــاب املجيــد» ،حممــد
الطاهــر بــن حممــد بــن حممــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي (املتــوىف 1393 :هـــ) ،الــدار التونســية للنــر
– تونــس1984 ،م .96 / 29 :

6060مجهــرة اللغــة ،أليب بكــر حممــد بــن احلســن بــن دريــد األزدي (ت  321هـــ) ،حتقيــق :رمزي منــر بعلبكي،
دار العلــم للماليــن – بــروت ،ط1987 ،1م . 894 / 2 :

الصحــاح :تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة ،أليب نــر إســاعيل بــن محــاد اجلوهــري (ت393هـــ) ،حتقيــق:
ِّ 6161
أمحــد عبــد الغفــور عطــار ،دار العلــم للماليــن – بــروت ،ط 1407 ،4هــ 1987 -م . 1053 / 3 :

6262رشح هنج البالغة . 36 / 7 :

6363ينظر  :موسوعة أساطري العرب عن اجلاهلية ودالالهتا . 286 /1 :
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املصادر واملراجع

1 .1أنــوار الربيــع يف أنــواع البديــع ،عــي صــدر الدين بــن معصوم املــدين (ت1120هـــ) ،حتقيق
 :شــاكر هــادي شــكر ،مطبعــة النعامن – النجــف األرشف – العــراق ،ط1968 ،1م .

2 .2اإليضــاح يف علــوم البالغــة ،املعــاين والبيــان والبديــع ،اخلطيــب القزوينــي (ت739هـــ)،
حتقيــق ابراهيــم شــمس الديــن ،دار الكتــب العلميــة – بــروت ،ط2003 ،1م.

3 .3البدايــة والنهايــة يف الروايــة العربيــة ،عبــد امللــك أشــهبون ،رؤيــة للنــر والتوزيــع ،ط،1
2013م .

4 .4البديــع يف نقــد الشــعر ،أســامة بــن منقــذ (ت 584هـــ) ،حتقيــق  :د .أمحــد أمحــد بــدوي،
ود .حامــد عبــد املجيــد ،مراجعــة :األســتاذ إبراهيــم مصطفــى ،سلســلة تراثنــا ،النــارش:
اجلمهوريــة العربيــة املتحــدة  -وزارة الثقافــة واإلرشــاد القومــي  -اإلقليــم اجلنــويب -
اإلدارة العامــة للثقافــة ،د.ط ،د.ت.

5 .5حتريــر التحبــر ،يف صناعــة الشــعر والنثــر وبيــان إعجــاز القــرآن ،البــن أيب اإلصبــع
املــري (ت654ه) ،حتقيــق :د .حفنــي حممــد رشف ،جلنــة إحيــاء الــراث االســامي،
املجلــس األعــى للشــؤون االســامية ،اجلمهوريــة العربيــة املتحــدة ،د.ط ،د.ت .

6 .6التحريــر والتنويــر «حتريــر املعنــى الســديد وتنويــر العقــل اجلديــد مــن تفســر الكتــاب
املجيــد» ،حممــد الطاهــر بــن حممــد بــن حممــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي (املتــوىف :

1393هـــ) ،الــدار التونســية للنــر – تونــس1984 ،م .

7 .7حتليــل اخلطــاب الشــعري (اســراتيجية التنــاص) ،د .حممــد مفتــاح ،املركــز الثقــايف العــريب
– الــدار البيضــاء ،ط2005 ،4م .

8 .8التعريفــات ،عــي بــن حممــد بــن عيل الزيــن الرشيــف اجلرجــاين (املتــوىف816 :هـــ) ،ضبطه
وصححــه مجاعــة مــن العلــاء بــإرشاف النــارش :دار الكتــب العلميــة بــروت – لبنــان،
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ط1983 ،1م.

9 .9اجلامــع الكبــر يف صناعــة املنظــوم مــن الــكالم واملنثــور ،نــر اهلل بــن حممــد بــن حممــد
بــن عبــد الكريــم الشــيباين ،اجلــزري ،أبــو الفتــح ،ضيــاء الديــن ،املعــروف بابــن األثــر

الكاتــب (املتــوىف637 :هـــ) ،حتقيــق :مصطفــى جــواد ،مطبعــة املجمــع العلمــي  -بغــداد،
1375هـ.

1010مجهــرة اللغــة ،أليب بكــر حممــد بــن احلســن بــن دريــد األزدي (ت  321هـــ) ،حتقيــق:
رمــزي منــر بعلبكــي ،دار العلــم للماليــن – بــروت ،ط1987 ،1م

حجــة احلمــوي (ت837هـــ) ،حتقيــق  :عصــام
1111خزانــة األدب وغايــة األرب ،ابــن ّ
شــعيتو ،دار ومكتبــة اهلــال – بــروت ،ط1987 ،1م.

1212الســيميائيات – مفاهيمهــا وتطبيقاهتــا ،ســعيد بنكَــراد ،دار احلــوار – ســورية ،ط،2
2005م.

1313الســيميائيات العامــة – أسســها ومفاهيمهــا ،عبــد القــادر فهيــم شــيباين ،الــدار العربيــة
للعلــوم نــارشون – بــروت ،منشــورات االختــاف – اجلزائــر ،ط2010 ،1م.

حممــد إبراهيــم ،األمــرة للطباعة
1414رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد (656هـــ) ،حتقيــق ّ
والنــر والتوزيــع ،بــروت – لبنــان ،دار الكتــاب العــريب ،شــارع املتن ّبــي ،بغــداد ،ط،1

2007م .

1515شــعرية اجلملــة يف الشــعر العــريب املعــارص ،د .رابــح بــن خويــة ،عــامل الكتــب احلديــث
– إربــد ،ط2017 ،1م.

1616صبــح األعشــى يف صناعــة االنشــا ،أبــو العبــاس أمحــد القلقشــندي (ت821هـــ) ،دار
الكتــب املرصيــة – القاهــرة1922 ،م .

الصحــاح :تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة ،أليب نــر إســاعيل بــن محــاد اجلوهــري
ِّ 1717
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(ت393هـــ) ،حتقيــق :أمحــد عبــد الغفــور عطــار ،دار العلــم للماليــن – بــروت،

ط4،1987م.

1818الصناعتــن ،أبــو هــال احلســن بــن عبــد اهلل بــن ســهل بــن ســعيد بــن حييــى بــن مهــران
العســكري (املتــوىف :نحــو 395هـــ) ،حتقيــق :عــي حممــد البجــاوي وحممــد أبــو الفضــل
إبراهيــم ،املكتبــة العنرصيــة – بــروت 1419 ،هـــ .

1919الطــراز ،حييــى بــن محــزة العلــوي (ت 745ه) ،حتقيــق  :د .عبــد احلميــد هنــداوي ،املكتبة
العرصيــة – بريوت ،ط2002 ،1م .

2020العمــدة يف حماســن الشــعر وآدابــه ونقــده ،ابــن رشــيق القــرواين (ت456هـــ) ،حتقيــق :
حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد ،دار اجليــل ،ط1981 ،5هـــ.

2121فتوحــات روائيــة – قــراءة جديــدة ملنجــز روائــي عــريب متجــدّ د ،د .عبــد احلــق بلعابــد،
ط ،1ابــن النديــم للنــر والتوزيــع ،اجلزائــر ،دار الروافــد الثقافيــة – نــارشون ،بــروت
– لبنــان2015 ،م.

2222فلســفة البالغــة – بــن التقنيــة والتطـ ّـور ،د .رجــاء عيــد ،منشــأة املعــارف باالســكندرية،
ط1988 ،2م .

2323كشــاف اصطالحــات الفنــون والعلــوم ،حممــد بــن عــي ابــن القــايض حممــد حامــد بــن
حممــد صابــر الفاروقــي احلنفــي التهانــوي (املتــوىف :بعــد 1158هـــ) ،تقديــم وإرشاف
ّ
ومراجعــة :د .رفيــق العجــم ،حتقيــق :د .عــي دحــروج ،نقــل النــص الفــاريس إىل

العربيــة :د .عبــد اهلل اخلالــدي ،مكتبــة لبنــان نــارشون – بــروت ،ط1996 - 1م.

2424الكليــات معجــم يف املصطلحــات والفــروق اللغويــة ،أيــوب بــن موســى احلســيني
القريمــي الكفــوي ،أبــو البقــاء احلنفــي (املتــوىف1094 :هـــ) ،حتقيــق  :عدنــان درويــش -

حممــد املــري ،مؤسســة الرســالة – بــروت1402 ،هـــ .
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2525لســان العــرب ،حممــد بــن مكــرم بــن عــى ،أبــو الفضــل ،مجــال الديــن ابــن منظــور
األنصــاري الرويفعــى اإلفريقــى (املتــوىف711 :هـــ) ،دار صــادر – بــروت ،ط،3
1414هـــ

2626املثــل الســائر يف أدب الكاتــب والشــاعر ،نــر اهلل بــن حممــد بــن حممــد بــن عبــد الكريــم
الشــيباين ،اجلــزري ،أبــو الفتــح ،ضيــاء الديــن ،املعــروف بابــن األثــر الكاتــب (ت

637ه) ،حتقيــق  :د.أمحــد احلــويف ،ود .بــدوي طبانــة ،دار هنضــة مــر – القاهــرة ،ط،2
1973م .

2727معجــم النقــد العــريب القديــم ،د .أمحــد مطلــوب ،دار الشــؤون الثقافيــة العامــة – بغــداد،
ط1989 ،1م :

2828املعجــم الــوايف يف أدوات النحــو العــريب ،د .عــي توفيــق احلمد ،ويوســف مجيــل الزعبي،
دار األمــل – إربد ،ط1993 ،2م.

حممــد عجينــة ،دار الفــارايب –
2929موســوعة أســاطري العــرب عــن اجلاهليــة ودالالهتــا ،دّ .
بــروت ،ط1994 ،1م .

الوهاب النّويــري (ت733هـ)،
3030هنايــة األرب فنــون األدب ،شــهاب الديــن أمحد بن عبــد ّ
حتقيــق  :د .عــي بوملحــم ،دار الكتب العلمية – بــروت ،ط2004 ،1م.

3131هويــة العالمــات يف العتبــات وبنــاء التأويــل  -دراســات يف الروايــة العربيــة ،شــعيب
حليفــي ،ط ،1حمــاكاة للدراســات والنــر والتوزيــع ،دمشــق ،ســورية2013 ،م .

3232املثــل الســائر يف أدب الكاتــب والشــاعر ،نــر اهلل بــن حممــد بــن حممــد بــن عبــد الكريــم
الشــيباين ،اجلــزري ،أبــو الفتــح ،ضيــاء الديــن ،املعــروف بابــن األثــر الكاتــب (ت

637هـــ) ،حتقيــق  :د.أمحــد احلــويف ،ود .بــدوي طبانــة ،دار هنضــة مــر – القاهــرة،

ط1973 ،2م .

3333معجــم النقــد العــريب القديــم ،د .أمحــد مطلــوب ،دار الشــؤون الثقافيــة العامــة – بغــداد،

ط1989 ،1م :

3434املعجــم الــوايف يف أدوات النحــو العــريب ،د .عــي توفيــق احلمد ،ويوســف مجيــل الزعبي،
دار األمــل – إربد ،ط1993 ،2م.

حممــد عجينــة ،دار الفــارايب –
3535موســوعة أســاطري العــرب عــن اجلاهليــة ودالالهتــا ،دّ .
بــروت ،ط1994 ،1م .

الوهــاب النّويــري (ت733ه)،
3636هنايــة األرب فنــون األدب ،شــهاب الديــن أمحــد بــن عبد ّ
حتقيــق  :د .عــي بوملحــم ،دار الكتــب العلمية – بــروت ،ط2004 ،1م.

3737هويــة العالمــات يف العتبــات وبنــاء التأويــل  -دراســات يف الروايــة العربيــة ،شــعيب
حليفــي ،ط ،1حمــاكاة للدراســات والنــر والتوزيــع ،دمشــق ،ســورية2013 ،م .

احملور
االجتماعي والنفسي

الوعي الفكري للفرد
ومسؤولية الدولة اإلنسانية
أساس التغيري االجتماعي
يف حتمية املشروع احلضاري
يف فكر اإلمام علي (عليه السالم)

األستاذ الدكتور
سعد خضري عباس الرهيمي
(*)

كلية القانون  -جامعة بابل

املقدمة
مل تســتقر البرشيــة عنــد حضــارة معينــة أو عنــد مدنيــة معينــة ،ســوا ًء يف أبســط أو

أعقــد مظاهرهــا .وليــس جديــدا إذا ذكرنــا إنــه بســبب ديناميكيــة «حركيــة» عنرصهــا
االســايس اإلنســان «الفــرد» ،أخــذت أحيان ـ ًا طابع ـ ًا إجيابي ـ ًا ،وأحيان ـ ًا أخــرى طابع ـ ًا

ســلبي ًا .إن هــذا التغــر يعــود حتــ ًا اىل درجــة املعرفــة التــي أكتســبها اإلنســان مــن
املصادراملتاحــة لــه ،ســوا ٌء كانــت هــذه املصــادر داخليــة النشــأة ،أم خارجيــة النشــأة.

تلــك املعرفــة التــي أثــرت يف تكويــن وعيــه ،حقيقي ـ ًا كان أم زيف ـ ًا ،ثــم إنعكــس بعــد
ذلــك يف تفاعلــه مــع جمتمعــه مســامه ًا يف ازدهــاره أو نكوصـ ِـه .لقــد صاحــب اإلنســانية يف
مســرهتا قيــام ســلطة عليــا يف كل مجاعــة إنســانية ،لتحمــي االفــراد بعضهــم مــن بعــض،
ومتنــع طغيــان فئــة عــى أخــرى ،يف ممارســة خمتلــف أوجــه االنشــطة .وكذلــك لتحمــي

مكاســبهم مــن أي عــدوان خارجــي ،ومــن هنــا ظهــرت الدولــة.

َّ
إن ارتبــاط «الفــرد واملجتمــع والدولــة» أمــر حتمــي وبدهيــي .وكذلــك هــو
ارتبــاط عضــوي وجوهــري .ولكــن عندمــا نتحــدث عــن وعــي الفــرد وأثـ ِ
ـره يف التغيـ ِ
ـر
االجتامعــي ((( .؟ وكذلــك عندمــا نتحــدث عــن مســؤولية الدولــة يف احــداث هــذا

ـإن االمــر سـ ُ
التغيــر؟ فـ َّ
ـياخذ بعــد ًا آخـ َـر ،ال بــد مــن البحــث يف حيثياتــه وســر اغــواره

ملعرفــة نتائجــه.

ويف الواقــع ،اليوجــد فــرد أوجمتمــع يرفــض العيــش يف حالــة تقــدم وأزدهــار

مســتدي ٍم يف ظــل حضــارة إنســانية ،أو عــى األقــل يف ظــل مدنيــة يعــم فيهــا الرخــاء.

ولوتصفحنــا التأريــخ مل نجــد حضــار ًة واحــدةً ،أو حتــى مدنيــة يف أبســط مظاهرهــا،

اســتقرت واســتوعبت إنســانية اإلنســان بالكامــل .فــكل منهــا ُبنيــت بعــد أن َســحقت
باملقابــل شــعبها أو شــعوب ُأخــرى ،أو حولتهــم إىل عبيــد ،ليعيــش عــدد قليــل مــن
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األســياد يف حيــاة مل تســتمر إال ملـ ٍ
ـدة قليلــة .ومــع بــزوغ فجــر احلضــارة اإلســامية ،فقــد

حتــرر اإلنســان مــن ربــق العبوديــة ،واوجبــت لــه القــرآءة ،وعظمــت فكــره ورشــده،
وغرســت العلميــة يف ذاتــه .كــا أصبــح لــكل فــرد يف املجتمــع كيــان مســتقل ،وأصبــح

لوعيــه الفكــري قيمــة حقيقيــة متناســبة مــع دوره يف تطوراألمــة .إن املوضــوع اجلوهــري
يتمحــور يف حقيقتــه حــول مــدى تناســب دور الفــرد اســتناد ًا اىل مســتوى وعيــه الفكــري

مــع منظومتــه املجتمعيــة التــي تتأطــر بمســؤلية الدولــة .وهــل يبقــى هــذا الــدور عفويـ ًا

أم ســينتظم عــى وفــق منظومــة قيميــة وأخالقيــة ،تقــوده وفــق منهجيــة فكريــة ،ومــن
منظــور عقائــدي حمــدد؟ وهــذا مــا ســنتناوله يف التوطئــة املنهجيــة اآلتيــة:

توطئة منهجية :عصرنة املشروع احلضاري يف الفكر العلوي
حقيقــة ،مل ختــل أيــة مرحلــة زمنيــة مــن مــروع حضــاري ،او تزامــن عــدة مشــاريع
حضاريــة .وســواء ُقــدِّ ر هلــا َأن تطبــق عــى ارض الواقــع أم مل تطبــق ،نجحــت أم
فشــلت يف فلســفة التطبيــق .فــإن املوضــوع اجلوهــري يبقــى مرتبطـ ًا بالبحــث عــن ماهيــة
وكينونــة املــروع احلضــاري املناســب ِ
لإلرتقــاء بالفــرد وجمتمعــه يف مســرة التطــور العام

للشــعوب .وهــل ســيتم يف منظومــة مغلقــة أم منفتحــة بــكل عنارصهــا عــى املجتمعــات
اإلنســانية االخــرى .وهــل هنــاك حتميــة ملــروع حضــاري يرتبــط بــه الفــرد وجمتمعــه
ويعيــش يف ظاللــه ،أم ال توجــد أص ـ ً
ا مثــل هــذه احلتميــة .كل هــذه األســئلة وغريهــا

يمكــن طرحهــا مــن قبــل الباحثــن مــن أجــل فهــم حقيقــة ســرورة التطــور العــام ألي

جمتمــع ،وهــو يســعى حثيث ـ ًا للوصــول اىل مــا أصطلــح عــى تســميتها «احلضــارة».

ومــن الناحيــة الواقعيــةَّ ،
فــإن تاريــخ املجتمعــات املعــارصة بقــي وثيــق الصلــة

برتاثــه ،وال يمكــن فصلــه عنــه ،مهــا امتــدت املدة الزمنيــة ،ونحتــت يف أصوهلــا العوامل
الداخليــة واخلارجيــة .ومــن هنــا ،فــإن تنــاول موضــوع املــروع احلضــاري عنــد اإلمــام

عــي (عليــه الســام) ،يكــون يف غايــة نضجــه العلمــي ،خصوصـ ًا إذا وجــد ســبيله نحــو
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التطبيــق .ولكــن سيســتوقفنا املوضــوع عنــد ســؤال مهــم جــد ًا وهــو :كيــف يمكــن

إجيــاد الصلــة بــن األفــكار التــي طرحهــا اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف عــره ،وبــن
ـاري يف عرصنــا احلــايل ،حيــث تفصــل بيننــا
األفــكار التــي يتطلبهــا تنفيــذ مــروع حضـ ّ

وبينــه ،مــدة زمنيــة طويلــة ،متتــد الكثــر مــن ألــف وأربعامئــة ســنة؟

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال ،ال بــد مــن تثبيــت احلقيقــة اآلتيــة :وهــي انــه هنــاك

واجهتــان لكلــات وخطــب وكتــب وأفــكار اإلمــام عــي (عليــه الســام) :حيــث يقــول

األســتاذ مطهــري وأقــول :لــكل مدرســة فكريــة أســلوهبا الكالمــي اخلــاص ،و البــد

ملــن يريــد أن يــدرك مفاهيمهــا كاملــة مــن أن يتعــرف عــى أســلوهبا يف البيــان ،والبــد
ملــن يريــد أن يتعــرف عــى أســلوهبا مــن أن يــدرك وجهتهــا اخلاصــة يف نظرهتــا العامــة
إىل اإلنســان و الوجــود.

(((

فالدراســة الدقيقــة ،والبحــث املعمــق ،للمــدة الزمنيــة التــي

عاشــها اإلمــام (عليــه الســام) ،والظــروف املحيطــة بــه ،ويف كيفيــة معاجلتــه هلــا ،تُظهــر
وجــود الواجهتــن اآلتيتــن :الواجهــة األوىل:

وهــي الواجهــة اخلاصــة التــي ختتــص بعــره .وهــذه الواجهــة ظهــرت يف خطبــه

و كتبــه .مثاهلــا ظهــور الكثــر مــن املخاطــر التــي كافحهــا مكافحــة عمليــة عــى عهــده،
و مكافحــة كالميــة باخلطــب و الكتــب و ســائر كلامتــه .مثاهلــا ،السياســة املاليــة ،وكيفيــة

إدارة ثــروات الغنائــم والفتوحــات ،التــي ورثهــا .وســتكون بمثابــة أمثلــة وتطبيقــات

عمليــة ،يمكــن االعتبارمنهــا حلــل مشــاكل معــارصة.

الواجهــة الثانيــة :وهــي الواجهــة العامــة ،والتــي تعربعــن التعاليــم الرتبويــة العامــة

يف اإلســام ،نابعــ ًة مــن القــرآن الكريــم و كلــات الرســول العظيــم (صــى اهلل عليــه
وآلــه) ،وهــي التــى ســتكون املرجعيــة املبــارشة يف تطويــر األفــكار التــي ســرد يف هــذا

البحــث إن شــاء اهلل تعــاىل.

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

344

أسئلة البحث
 .1ماهــي عالقــة الفــرد بمنظومتــه املجتمعيــة ،وماهــو مســتوى الوعــي احلقيقــي

املناسب الذي جيب أن يكتســبه لالرتقــاء بــدوره لكــي يصبــح مؤثــر ًا يف هــذه
املنظومــة؟

 .2مــا هــي املنظومــه املجتمعيــة املالئمــة لتطــور الوعــي احلقيقــي للفــرد ،بوصفهــا

احلاضنــة التــي متــر فيهــا

خمتلف أدوار حياته ،وفق ًا للمنظور العلوي؟
 .3هــل يبقــى دور الفــرد عفوي ـ ًا أم ســينتظم عــى وفــق مقاييــس قيميــة وأخالقيــة

تقــوده اســتناد ًا اىل منهجيــة
فكرية حمددة؟

 .4هــل إن مســؤولية الدولــة تصبــح رضوريــة لإلرتقــاء بمســتوى الوعــي الفكــري

للفــرد ،وماهــي البيئــه الفكريــة

واالمنية والصحية واالقتصادية املناسبة لذلك؟
 .5ماهو النظام الذي يص لح لالنسانية وتسعد به يف حياهتا االجتامعية؟

(((

ـاري يســتند اىل منظــور وفكــر اإلمــام عــي
ـتنتاج مــرو ٍع حضـ ٍّ
 .6هــل يمكــن اسـ ُ

(عليــه الســام) ،إذا أنجــزت رشوطــه االساســية ؟

املنهجية العلمية للبحث
مشكلة البحث
كتبنــا هــذا البحــث مــن اجــل معاجلــة مشــكلة ارتبطــت دائــا يف صميــم التفكــر

اجلزء اخلامس :احملور االجتماعي والنفسي

345

االنســاين ،وهــو يفتــش عــن حتقيــق انســانيته يف جمتمعــه .وتتمثــل هــذه املشــكلة يف اختيــار

مرشوعــه احلضــاري املناســب .وقــد كان لإلمــام عــي (عليــه الســام) ،إســها ٌم أصيـ ٌـل
وفاعـ ٌـل يف التأســيس هلــذا املــروع ضمــن منظومتــه القيميــة واألخالقيــة والعقائديــة
املتمثلــة يالفكــر اإلســامي احلنيــف.

إِن دراســة هــذه املشــكلة ستســتدعي صياغــة كثــر مــن االســئلة ،وســتتطلب حماولــة
االجابــة عنهــا ،وكذلــك اتبــاع منهجيــة حمــددة ســنذكرها الحقــ ًا يف البحــث .كــا َأ َّن

تنــاول هــذه املشــكلة القديمــة  -احلديثــة ،ســتُعد موضوعــ ًا دقيقــ ًا جــد ًا .ذلــك الهنــا
ســتكمن يف حماولــة التمييــز ملــرو ٍع حضــاري حــدد معاملــه اإلمــام (عليــه الســام)
بوضــوح يف مواجهــة حتديــات املشــاريع احلضاريــة األُخــرى ،املتصارعــة يف املســرة
االنســانية الطويلــة.

أسباب أختيار البحث

لقــد أصبــح أمــر ًا رضوريـ ًا البحــث عــن االطــار اجلديــد لــكل دولــة مــن دول العــامل،

ال ســيام بعــد اهنيار االحتــاد الســوفيتي عام ، 1991تــاركا الواليــات املتحدة القــوة
العظمــى الوحيــدة يف عــامل أحــادي القطــب .إذ َّ
إن مــدة الرصاعــات السياســية بــن هاتني

القوتــن العظميــن ،والتــي دامــت عــرات الســنني ،كانــت نتيجـ ًة الختالفهــا يف كيفيــة
إدارة مــا بعــد احلــرب وإعــادة بنــاء العــامل .فخــال الســنوات التاليــة للحــرب ،انتــرت

احلــرب البــاردة خــارج أوروبــا إىل كل مــكان يف العــامل ،وإنعكســت ســلب ًا عــى احليــاة
ٍ
رضر بليــ ٍغ يف الــدول واملجتمعــات واالفــراد،
السياســية .لقــد أدى هــذا اىل حــدوث

عــى االخــص يف الــدول الناميــة ،ومنهــا حتديــدا الــدول االســامية يف اســيا وافريقيــا.
وكذلــك أدى اىل مــرور أغلــب املجتمعــات البرشيــة بعمليــات حتــول انتقاليــة عميقــة
جــد ًا .إن هــذه العوامــل جمتمعــة ،دفعــت مفكــرو املجتمعــات اإلنســانية ،باجتــاه التفتيــش
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عــن مســارات جديــدة ،للتطــور االقتصــادي واالجتامعــي ضمــن مشــاريع حضاريــة
مســتقلة جتنــب شــعوهبا ويــات الدمــار ،النــي نجمــت عــن التبعيــة واالســتغالل.
ولكــن هــذه املشــاريع اختلفــت يف أختيــار مقدماهتــا ،فانعكســت عــى نتائجهــا يف حيــز

التطبيــق .حيــث ســرد يف البحــث إن شــاء اهلل تعــاىل تفاصيــل هــذا املوضــوع.

أهمية البحث
إن أمهيــة البحــث تكمــن يف تبيــان الــرؤى الفكريــة لإلمــام عــي (عليــه الســام)،

والبحــث يف منهجيتــه التــي ســتدلنا عــن كيفيــة إدارة الــراع الفكــري ،يف عــامل يعــج

بأطاريــح وتوجهــات إيديولوجيــة أو مؤدجلــة ال حــر هلــا .وكذلــك البحــث يف إرثــه
العلمــي ،ملعرفــة األطروحــة املناســبة ملرحلتنــا الزمنيــة ،والتــي يمكــن ان تتبلــور بشــكل

مدنيــة أن مل نقــل مرشوع ـ ًا حضاري ـ ًا ،تتالئــم مــع طبيعــة التحــوالت اجلاريــة حالي ـ ًا يف
خمتلــف املجتمعــات االنســانية.

َّ
إن املتتبــع لرحلــة االنســانية الطويلــة ستســتوقفه حضــارات رسعــان مــا اندثــرت،

بالرغــم ممــا ســجلته مــن مآثــر .وأخــرى قائمــة براقــة يف مظهرهــا ،مملوئــة جيــوب «حفنــة
« مــن قاطنيهــا ،غرثــى بطــون غالبيــة ســاكنيها ،فهــي حتمــل ًأفوهلــا يف جوهرهــا .إذ ًا ،ال
بــد مــن أستكشــاف الطريــق القويــم عــى اهلــدي العلــوي والــذي اليكــون افضــل مــن
ســابقه فقــط ،بــل ســيمثل احلــل االمثــل يف ُأمــة وســطا.

هدف البحث

هيــدف هــذا البحــث اىل ِ
اإلحاطــة باملفاهيــم التــي ابدعهــا امــر املؤمنــن اإلمــام
عــي (عليــه الســام) .وذلــك إلرســاء األســس ا ُمل ِ
نشــئة للمــروع احلضــاري ،واملتمثلــة

بمكونــات املنظومــة االجتامعيــة أو بــا يمكــن تســميته مثلــث احليــاة السياســية وهــو:
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الفــرد  -املجتمــع  -الدولــة .وكذلــك إســتقصاء آرائــه يف كيفيــة حــدوث التاثريالفاعــل
واملتبــادل بــن االرتقــاء بوعــي الفــرد ،ضمــن املنظومــة القيميــة العامــة املؤطـ َـرة بالفكــر

االســامي ،وبــن اضطــاع الدولــة بمســؤليتها يف توجيــه وتنظيــم وتعظيــم هــذا الوعــي

باجتــاه التطــور اهلــادف اىل احــداث تغيــر اجتامعــي أصيــل ،ســيؤدي حتــ ًا اىل قيــام
حضــارة مســتدامة.

منهجية البحث
ســنعتمد يف بحثنــا هــذا يف حتديــد معــامل املــروع احلضــاري وتشــييد رصحــه الــذي

ارســى معاملــه أمــر املؤمنــن اإلمــام عيل (عليه الســام) ،عــى املنهــج التحلييل اإلســتنباطي.
وســتقتيض املنهجيــة حتليــل النصــوص مــن مصادرهــا املوثوقــة ،مــن أجــل الوصــول اىل
الكنــوز الفكريــة العلويــة األَصيلــة .وكذلــك مــن أجــل فهــم العوامــل التــي ســامهت يف
تكويــن أســس هــذا املــروع االنســاين الضخــم وبالتــايل إبــرازه اىل حيــز الوجــود.

فرضية البحث

أســتند هــذا البحــث اىل فرضيــة مفادهــا أن هنــاك مرشوعــ ًا حضاريــ ًا مسرتشــد ًا

باملنهــج الفكــري اإلســامي ،أختطــه أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي (عليــه الســام).
ولكــي يمكــن تطبيقــه ،ال بــد مــن حــدوث تغيريجوهــري إجيــايب يف املنظومــة االجتامعيــة

يــؤدي اىل تطورهــا .ويكــون هــذا التغيــر مرشوطـ ًا بنهــوض الدولــة بمســؤليتها يف هتيــأة
ـتوى لــه.
الظــروف املناســبة لإلرتقــاء بالوعــي الفكــري لإلنســان اىل افضــل مسـ ً

خطة البحث

أوالً :التأصيــل العلمــي والتأرخيــي ملفهــوم املــروع احلضــاري يف فكــر االمــام عــي

(عليــه الســام)
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 .1التدرج والرتتيب يف تطبيق املنهج االقتصادي:
 .2حــث الرتكيبــة االجتامعيــة نحــو االنفتــاح عــى التطــور والتعايــش الســلمي
وتكريــس املتقاربــات ،ونبــذ ِ
اإلختالفــات
 .3إعتامد سياسة مالية عادلة ومتوازنة
 .4صياغة تدابري نوعية وذات استرشاف مستقبيل لسياسة الدولة

ثانيــ ًا :حتديــد كيفيــة حــدوث ِ
اإلعتــاد املتبــادل للعنــارص االساســية يف التطــور

االجتامعــي

 .1ماهية الوعي الفكري للفرد كعنرص أسايس يف املثلث السيايس
 .2مســؤولية الدولــة يف تطويــر الوعــي الفكــري للفــرد وإحــداث تغيــر مؤسســايت

إلرســاء التفاعــل االجتامعــي االجيــايب

 1 -2مسؤولية الدولة يف تطوير الوعي الفكري للفرد
 2 - 2مســؤولية الدولــة يف إحــداث تغيــر مؤسســايت يتــا َءم مــع تطويــر الفــرد

واملجتمــع

 3 - 2مسؤولية الدولة يف إحداث التأثري املبارش عىل البيئة العامة للفرد
 1-3-2صياغة مفهوم مستديم لالمن اإلنساين
 2-3-2بناء اإلطار الصحيح للمنظومة التعليمية
 3-3-2تكييف املنظومة الصحية للمتطلبات اإلنسانية
 4-3-2إعتامد األسس العلمية يف التخطيط العمراين ووفق ًا للمعايري الدولية
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ثالثــ ًا :حــدوث التغيــر يف املنظومــة االجتامعيــة نتيجــة للتغيــر يف البيئــة العامــة

للفــرد

رابع ـ ًا :أثرالتغيــر االجتامعــي يف التمهيــد للبيئــة املالئمــة للتطــور إســتناد ًا للهــدي

العلــوي

أو ًال :التأصيل العلمي والتأرخيي ملفهوم املشروع احلضاري يف فكر االمام
علي (عليه السالم):

إِ َّن التأســيس للــروط املسـ ّبقة ألي مــروع حضــاري ،متثــل قواعــد انطالقــه نحــو
تشــييد ِ
بنائــه وحتديــد آفاقــه املســتقبلية .فاملــروع احلضــاري يف الفكــر العلــوي املســتنري

بالفكــر االســامي احلنيــف ،حتــددت خصوصياتــه ،بالشــمولية والوســطية واإلنســانية.
فالتأثــر القــرآين شــديد الوضــوح يف تفكــر اإلمــام (عليــه الســام) ،مــن حيــث املنهــج
ومــن حيــث املضمــون ،كــا هــو شــديد الوضــوح يف كل جوانــب تفكــره األخــرى،

كاجلانــب التأرخيــي .فقــد كانــت معرفتــه بالقــرآن شــامل ًة مســتوعب ًة لــكل مــا يتعلــق
بالقــرآن مــن قريــب أو بعيــد (((.كــا كان متفرغــ ًا بالكامــل لتلقــي التوجيــه النبــوي،
ووعيــه التــام ملــا كان يتلقــاه؛ فقــد كان أعلــم النــاس بســنة رســول اهلل وكتــاب اهلل.

(((

كذلــك فــإن املعرفــة النظريــة عنــد االمــام (عليــه الســام) قــد اكتملــت باملعرفــة العمليــة.
فلــو دققنــا النــص الالحــق (ورست يف آثارهــم ) ،لتبــن انــه قــد زار اآلثــار الباقيــة مــن
احلضــارات القديمــة لتضــاف اىل رصيــده املعــريف يف اآلثــار العمرانيــة .كــا انــه قــد خــر

اربعــة مــن أقطــار اإلســام هــي :شــبه اجلزيــرة العربيــة ،اليمــن ،العــراق وســوريا(((.

فاملنهــج الــذي اختطــه أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف صياغــة

املــروع احلضــاري ،مل يركــز عــى الفــرد وهيمــل املجمــوع ،أو يركــز عــى املجمــوع

وهيمــل الفــرد ،أو يركــز عــى اجلوانــب االقتصاديــة وهيمــل اجلوانــب االجتامعيــة و
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اجلوانــب السياســية .فهــو خيطــط لكل ّياتــه مــن دون أن هيمــل جزئياتــه ،لكــي ينســجم

فكــره مــع فلســفة تطبيقــه.

ومــن أجــل ابــراز اخلطــوط األساســية يف فكــر اإلمام عــي (عليه الســام) ،بوضوح،

التوجــه نحــو تطبيقهــا عــى أرض الواقــع ،ال بــد
لكــي نتم ّكــن مــن فهمهــا ،ومــن ثــم
ّ
لنــا مــن التخلــص ابتــدا ًء ،مــن حالــة التزاحــم الفكــري .حيــث يبــدو وجــود تداخـ ٍ
ـل مــع
موضــوع احلداثــة ،كظاهــرة عامليــة ترسبــت اىل كل القطاعــات االنســانية املختلفــة مــن
الفكــر اىل التاريــخ واىل الفعــل االنســاين والديــن (((.فــا بــد مــن الرتكيــز عــى فكــرة
التجريــد ،مــن أجــل ســر أغــوار هــذا املوضــوع الدقيــق واحليــوي والعميــق .فلــو تأملنــا

يف قــول اإلمــام (عليــه الســام) ،مــن وصيتــه إىل ولــده اإلمــام احلســن (عليــه الســام):

عمــرت عمــر مــن كان قبــي ،فقــد نظــرت يف أعامهلــم ،وفكــرت
«أي بنــي ،إين وإن مل أكــن ّ
يف أخبارهــم ،ورست يف آثارهــم ،حتــى عــدت كأحدهــم ،بــل كأين بــا انتهــى ا ّيل مــن

أمورهــم ،قــد عمــرت مــع أوهلــم اىل آخرهــم ،فعرفــت صفــو ذلــك مــن كــدره ،ونفعــه
مــن رضره».

(((

فســيتضح كيــف يســتخلص اإلمــام عــي (عليــه الســام) مــن التأريــخ ،وهــو

يوجــه عنايــة فائقــة لــه ،املرتكــز الفكــري للتوجــه احلضــاري .وتبيانــ ًا لذلــك ،يقــول
حممــد مهــدي شــمس الديــن وأقــول« :عــى هــذا املــدى الرحــب كان اإلمــام عــي بــن

أيب طالــب عليــه الســام ،يتعامــل مــع التاريــخ ،ال كمــؤرخ وا ّنــا باعتبــاره رجــل عقيــدة
ورســالة ،ورجــل دولــة وحاك ـ ًا .ومل يســتخدم التاريــخ كــادة وعظيــة فقــط وا ّنــا كان
يســتهدف ايضـ ًا منــه النقــد الســيايس والرتبيــة السياســية ملجتمعــه والتوجيــه احلضــاري

هلــذا املجتمــع».

(((

ففــي نظــر اإلمــام (عليــه الســام) ،يتــدرج املنهــج الســليم ،مــن اســتيعاب
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حكمــة التاريــخ باجتــاه فهــم واقــع احليــاة املتعلقــة باجلوانــب االقتصاديــة واالجتامعيــة
والسياســية .و ســنحاول إســتقصاء ٍ
كل مــن هــذه اجلوانــب وكــا يــأيت:

 -1التدرج والرتتيب يف تطبيق املنهج االقتصادي:

إِ َّن االقتصــاد اإلســامي هــو اقتصــاد إنســاين متكافــل ،حتكمــه حزمــة مــن القواعــد

والترشيعــات القرآنيــة ،وحماطـ ًا يف إطــار التطبيــق واملامرســة بمــكارم األخــاق.

(((1

لقــد اعتمــد اإلمــام أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ،عــى تغيــر نمــط احليــاة

االجتامعيــة والثقافيــة واالخالقيــة للمســلمني عــى التــدرج والرتتيــب يف تطبيــق املنهــج
ِ
لربناجمــه اإلصالحــي أال يكــون ملرحلــة حمــددة فقــط ،بــل
االقتصــادي ((1(.كــا توخــى

للمراحــل الالحقــة أيضـ ًا .أي فيــه صفــة االســتمرار ،وبالتــايل مل يســتهدف معاجلــة حالــة

طارئــة ،إنــا محــل رســالة الســترشاف املســتقبل.

(((1

ومــن أجــل ذلــك ،فقــد وضــع

قواعــد للســلوك االقتصــادي واالجتامعــي القويــم للدولــة وللفــرد .فبالنســبة للدولــة،
فقــد حــدد دورهــا بدقــة ،حيــث ورد عنــه« :واعلــم مــع ذلــك ّ
أن يف كثــر منهــم ضيق ـ ًا

ـرة
فاحشـ ًا ،وشـ ّ
ـح ًا قبيحـ ًا ،واحتــكار ًا للمنافــع ،وحت ّكـ ًا يف البياعــات ،وذلــك بــاب مـ ّ
للعا ّمــة ،وعيــب عــى الــوالة ; فامنــع االحتــكار ّ
فإن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآله) هنى
(((1
التجــار وذوي الصناعــات فاســتوص وأوص هبم
ـم ّ
عنــه» .وكذلــك مــا ورد عنــه« :ثـ ّ

فإنــم مــوا ّد للمنافــع ،وجالّهبــا
خــر ًا ; املقيــم منهــم ،واملضطــرب باملــه ،واملرت ّفــق بيــده ; ّ

يف البــاد يف بـ ّـرك وبحــرك وســهلك وجبلــك ،وحيــث ال يلتئــم أنــاس ملواضعهــا وال
جيرتئــون عليهــا « مــن بــاد أعدائــك مــن أهــل الصناعــات التــي أجــرى اهلل الرفــق منهــا

فإنــم ســلم ال
عــى أيدهيــم فاحفــظ حرمتهــم ،وآمــن ســبلهم ،وخــذ هلــم بحقوقهــم » ; ّ
ـب األُمــور إليهــم أمجعهــا لألمــن وأمجعهــا
ُتــاف بائقتــه ،وصلــح ال ُتــذر غائلتــه « ،أحـ ّ
للســلطان » .فتف ّقــد ُأمورهــم بحرضتــك ،ويف حــوايش بــادك .وليكــن البيــع والــراء
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بيعـ ًا ســمح ًا ،بموازيــن أعــدل ،وأســعار ال جتحــف بالفريقــن مــن البائــع واملبتــاع« .

(((1

فيمكن إذ ًا ،تلخيص نطاق عمل الدولة باآليت (: ((1
رضورة تدخلهــا مــن أجــل توجيــه اقتصــادي مربمــج يســتند اىل ختطيــط دقيــق

يســتهدف حتقيــق التــوازن الشــامل يف املنظومــة االقتصاديــة.

وجــوب إســناد مراكــز القــرارات احلكوميــة اىل كــوادر متخصصــة ،وذات كفايــة

عاليــة ،ومؤمنــة بربنامــج السياســة االقتصاديــة املســتهدفة ،لتتمكــن أدارة الدولــة مــن
الوصــول اىل أهدافهــا.

تفعيــل منطقــة الفــراغ يف الترشيــع اإلســامي ،بحيــث يكــون النــص الترشيعــي مــن

الســعة والفاعليــة لكــي يســتوعب يف كل مرحلــة زمنيــة مســتحدثات احليــاة وبــا تقــي

بــه حاجــة األمــة يف تطورهــا.

منــع ســيطرة حالــة االحتــكار التــي ســتحدث رضر ًا كبــر ًا يف الســوق ويكــون يف

مقدمــة ضحاياهــا عمــوم الرعيــة .فهــم املســتهلكون هلــذه الســلع التــي تــم احتكارهــا.
إيــاء القطــاع العــام دور ًا ديناميكيــ ًا يف االقتصــاد الوطنــي خلدمــة املجتمــع

اإلســامي.

( ((1

أمــا بالنســبة للفــرد ،فقــد حــدد دوره بدقــة ،مــن خــال تأكيــده عــى الوعــي

االقتصــادي للفــرد أوالً ((1(.حيــث ورد عــن اإلمــام عــي (عليــه الســام)« :أقــل مــا
يلزمكــم هلل أال تســتعينوا بنعمــه عــى معاصيــه».

(((1

ثــم بيــان أمهيتــه يف بنــاء الدولــة

َ
أمثــل عــى وفــق املعايــر االخالقيــة والدينيــة والعــادات والتقاليــد
املســتدامة بنــا ًء

املســتنبطة مــن الكتــب الســاوية ثاني ـ ًا.

(((1

وذلــك يتضــح مــن قولــه (عليــه الســام):

« أحتســب أنــك جــرم صغــر وفيــك انطــوى العــامل األكــر» .فاإلمــام (عليــه الســام)،
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يؤســس أوالً لقاعــدة فكريــة ونظريــة بــرورة التعلــم والتفقــه والتدبــر ،ومعرفــة مــا
للمســلم ومــا عليــه عنــد التعامــل التجــاري .وكذلــك االيــان بــا تعلــم وعمــل بــا آمــن
بــه ،كل يف جمالــه وعملــه واختصاصــه .حيــث ورد عنــه (عليــه الســام) « :أال فاذكــروا
هــادم اللــذات ومنغــص الشــهوات وقاطــع األمنيــات عنــد املســاورة لإلعــال القبيحــة

وأســتعينوا اهلل عــى أداء واجــب حقــه».

(((2

فــإذا نظرنــا اىل اجلانــب االقتصــادي العمــي مــن قولــه هــذا ،نجــد ثانيــ ًا قاعــد ًة
عمليــة -تطبيقيــة ،حتــث الفــرد عــى ِ
اإلخــاص يف العمــل واألداء العــايل لتحقيــق
الكفايــة االقتصاديــة يف خمتلــف األنشــطة احلياتيــة والعباديــة .وكذلــك ربــط العمــل
باألجــر الدنيــوي واالخــرويَّ ،
ألن العمــل الصالــح يــؤدي اىل عــدم انحــراف القطاعات

االقتصاديــة عــن االهــداف املحــددة هلــا ســلف ًا.

(((2

 -2ح��ث الرتكيب��ة االجتماعية حن��و االنفتاح على التطور والتعايش الس��لمي
وتكريس املتقاربات ونبذ االختالفات
عيل(عليــه الســام) ،موضــوع التطــور االجتامعــي املســتديم،
لقــد أوىل اإلمــا ُم ٌّ

القائــم عــى التعايــش املشــرك بــن أطيــاف البــر ،وخمتلــف القــوى ،والرشائــح
االجتامعيــة ،أمهي ـ ًة قصــوى وأولويــة يف برنامــج حكومتــه ،منــذ اليــوم األول خلالفتــه.

فعــى الرغــم مــن الرتكــة املثقلــة باالضطرابــات التــي ورثهــا ،فقــد جــاء إىل منصــب
القيــادة يف األُمــة اإلســامية وقــد متزقــت أوارصهــا واضطربــت ادارهتــا ،وأصبحــت
الســلطة املركزيــة ـ أي ســلطة اخلالفــة ـ موضــع شــك مــن مجاهــر األمــة.

(((2

حيــث

كان املنــاخ الســيايس مضطربــ ًا أشــدَّ اإلضطــراب يف واقعــه؛ فقــد اســتقبل الضعفــاء
واملحرومــون خالفــة اإلمــام بالغبطــة والــرور ،وتلقتهــا الطبقــة األُرســتقراطية مــن

قريــش باحلقــد والكراهيــة .بينــا اســتقبل اإلمــام ختطيطــه يف ضــوء اإلســام وهبــدي
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القــرآن وأضــواء الســنة بكثــر مــن التقــوى والــورع.

(((2

ومــن أجــل اعتــاد الشــفافية

والتوعيــة بــن أوســاط مجاهــر األمــة إليضــاح هنجــه وسياســته ،فقــد شــ ّن اإلمــا ُم
محلـ ًة توعويـ ًة تثقيفيـ ًة .فقــد روى ابــن أيب احلديــد يف رشحــه لنهــج البالغــة عــن شــيخه
أيب جعفــر اإلســكايف ،أن علي ـ ًا (عليــه الســام) صعــد املنــر يف اليــوم الثــاين مــن يــوم
البيعــة ،وهــو يــوم الســبت إلحــدى عــرة ليلــة بقــن مــن ذي احلجــة.

(((2

فــكان مــن

وفجــروا
خطبت��ه»:أال ال يقولــن رجــال منكــم غــد ًا قــد غمرهتــم الدنيــا ،فاختــذوا العقــارّ ،

األهنــار ،وركبــوا اخليــول الفارهــة ،واختــذوا الوصائــف الروقــة ،فصــار ذلــك عليهــم

عــار ًا وشــنار ًا ،إذا مــا منعتهــم مــا كانــوا خيوضــون فيــه ،وأرصهتــم إىل حقوقهــم التــي
يعلم��ون ،فينقموــن ذل�كـ ،ويس��تنكرون ،ويقول��ون :حرمنــا اب��ن أيب طال��ب حقوقن��ا .أال
وأ ّيــا رجــل مــن املهاجريــن واألنصــار مــن أصحــاب رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)

يــرى أن الفضــل لــه عــى مــن ســواه لصحبتــه ،فــإن الفضــل النـ ّـر غــد ًا عنــد اهلل ،وثوابــه

وأجــره عــى اهلل ،وأيــا رجــل اســتجاب هلل وللرســول فصــدَّ ق ملتنــا ،ودخــل يف ديننــا،

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

مــال اهلل ،يقســم بينكــم بالســو ّية ،ال فضــل فيــه ألحــد عــى أحــد ،وللمتقــن عنــد اهلل

غــد ًا أحســن اجلــزاء ،وأفضــل الثــواب ،مل جيعــل اهلل الدنيــا للمتقــن أجــر ًا وال ثوابـ ًا ومــا

عنــد اهلل خــر لألبــرار».

(((2

ِ
ِ
ِ
املســاواة بــن أبنــاء األمــة ،ومواطنــي الدولــة
بنهــج
التزامــه
لقــد أعلــن اإلمــا ُم

اإلســامية .حيــث كان مصم ـ ًا الســر عــى خطــى الرســول األكــرم حممــد (صــى اهلل
عليــه وآلــه) ،بإقامــة تنميــة حقيقيــة شــاملة .إذ مــن دوهنــا ال يمكــن أن تكــون دول ـ ًة،
وال أمـ َة مــن غـ ِ
ـر جمتمـ ٍع متامســك موحــد ،يقيــم أفرادهــا والءاهتــم للممجتمــع عوضـ ًا

عــن العشــرة أو القبيلــة ،وبالتــايل فقــد أنجــز عنــر املواطنــة.

(((2

لكــي يكتمــل أخــر ًا
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املثلــث الســيايس :الفــرد  -املجتمــع  -الدولــة .وأكــد عــى ذلــك بسياســاته العمليــة،

ومواقفــه وترصحياتــه العديــدة .حيــث ورد يف كتابــه ملالــك األشــر ،حينــا واله مــر،

ذات التنــوع الدينــي ،لبقــاء قســم مــن أهلهــا عــى املســيحية ( ، ((2قولـ�ه (عليـ�ه السـلام
)« :وأشــعر قلبــك الرمحــة للرعيــة ،واملحبــة هلــم ،واللطــف هبــم ،وال تكون ـ ّن عليهــم

ســبع ًا ضاري ـ ًا ،تغتنــم أكلهــم ،فإهنــم صنفــان :إمــا أخ لــك يف الديــن ،أو نظــر لــك يف
اخللــق» ((2(.هــذه الكلــات التــي بقــى صداهــا أكثــر مــن الــف وأربعامئــة عــام ليتــم

تداوهلــا أخــر ًا يف أروقــة األمــم املتحــدة يف وقتنــا احلــارض.

 -3إعتماد سياسة مالية عادلة ومتوازنة
لقــد كانــت سياســة التمييــز يف العطــاء التــي ورثهــا متثــل أحــدى املشــاكل املهمــة

يف السياســة العامــة للدولــة .حيــث أوجــدت نقمــة وســخط ًا يف العديــد مــن األوســاط،

إلهنــا ســاعدت بصــورة و ُاخــرى عــى تنامــي بــذور الطبقيــة بــن املســلمني ،كمحصلــة
طبيعيــة لرتاكــم األمــوال والثــروات بــن يــدي بعــض املســلمني ،الس ـ ّيام عنــد األغنيــاء

منهــم ،ممــا اســتدعى اختــاذ قــراره الصــارم بإلغائهــا.

(((2

حيــث ســاوى بــن النــاس ،دون

أي تفضيــل أو متييــز .العتقــاده بــأن املســاوا َة مبــدأ ال يمكــن املســاومة عليــه ،وال التنــازل
عنــه ،ولــو كان ثمــن ذلــك اهتــزاز عــرش الســلطة ،ألن الســلطة لديــه مل تكــن هدفــ ًا

وغايــة ،بــل وســيلة لتحقيــق املبــادئ واألهــداف اإلســامية( .((3ومــن أجــل ذلــك،
حتمــل املضاعفــات اخلطــرة التــي قــد تنــال مــن اســتقرار حكمــه وســلطته.
فقــد قــرر ّ
فقــد كانــت سياســته املاليــة امتــداد ًا لسياســة الرســول األكــرم حممد(صــى اهلل عليــه

وآلــه) ،يف حتقيــق مبــدأ املســاواة بــن اجلميــع وهــو األســاس الــذي ال رجعــة عنــه ،لبنــاء
جمتمــع «العــدل واالكتفــاء والتــوازن” ((3(.وهــي تطبيــق ملبــدأ قــرآين ،حيــث إِ ًّن األمــوال
والثــروات إنــا هــي ملــك للّ تعــاىل ،وقــد ُأســتخلف عليهــا اإلنســان ،ووضــع هلــذا
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االســتخالف رشوطــه وحــدوده ،لقولــه تعــاىل« :هــو ا َّلـ ِـذي جع َل ُكــم َخ ِ
ـف األَ ْر ِ
ض
الئـ َ
ُ َ
َ َ ْ
ِ
ـم» ((3( .ومل يدخــر اإلمــام
َو َر َفـ َ
ـم ِف مــا آتا ُكـ ْ
ـم َفـ ْـو َق َب ْعــض َد َرجــات ل َي ْب ُل َو ُكـ ْ
ـع َب ْع َض ُكـ ْ
(عليــه الســام) ،جهــد ًا ومل هيــدأ لــه بــال إال بعــد اعــادة االُمــور إىل نصاهبــا القانــوين
والرشعــي ،كــا أراد اللّ والرســول ،وهــو مــا عمــل بــه بــكل ارصار .لــذا أصبحــت
اجراءاتــه يف ترســيم املعــامل املاليــة للدولــة اإلســامية ،يف صميــم العــدل واملســاواة بــن

املســلمني ،وصــوال إىل حتقيــق العدالــة االجتامعيــة.
العــدل اإلجتامعــي يف سياســته املال ّيــة ((3(.فــإِ َّن اإلســام إنــا جاء قبــل كل يشء بقضيتني
(((3

بــل ذهــب اإلمــام إىل تثبيــت

اثنتــن :أوالمهــا التوحيــد ،وثانيتهــا املســاواة بــن النــاس .وكان أغيــظ مــا أغــاظ قريشـ ًا

مــن النبــي ودعوتــه ،أنــه كان يدعوهــا إىل هــذا العــدل واىل هــذه املســاواة.

(((3

 -4صياغة تدابري نوعية ذات استشراف مستقبلي لسياسة الدولة

إِ َّن البحــث عــن حقيقــة الوضــع الســيايس ،وشــكل نظــام احلكــم ،يف أي مرحلــة
زمنيــة ،إنــا هــو البحــث عــن املقصــد ِ
اإلســراتيجي املســتهدف حتقيقــه .كذلــك
اســتقصاء حالــة التنميــة البرشيــة القائمــة واملخطــط هلــا بمختلــف أشــكاهلا .فمنــذ تــويل

أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي (عليــه الســام) ،للخالفــة واحلكــم ،نجــد أنــه كان مهمومـ ًا

بتطويــر حيــاة أبنــاء األمــة ،وتنميتهــا يف خمتلــف املجــاالت ((3( .فقــد كان اإلمــام عليــه
الســام يف تدبــره سياســة الدولــة ،ال يكافــح العصبيــة القبليــة وحدهــا ،وال يســوي
القضيــة املاليــة فحســب ،وال يعالــج النفــوس املتشــتتة ليــس غــر ،وإنــا أراد أن يعــود

باإلســام إىل ينابيعــه األوىل يف عهــد النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم .وقــد ابتعــد
النــاس عــن هــذا العهــد طيلــة ثالثــن عامــ ًا ،ومهمــة العــودة باملســلمني إىل اإلســام
الصحيــح مهمــة شــاقة.

(((3

فلــم يكــن إذن جمــرد زعيــم دينــي يعنيــه نــر العقيــدة

وتطبيــق الرشيعــة فحســب ،وال جمــرد حاكــم ســيايس هيمــه توطيــد ســلطته وحكمــه،
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حضــاري يســتهدف إســعاد اإلنســان وتفجــر طاقاتــه
صاحــب مــرو ٍع
بــل كان
ٍّ
َ

وكفاءاتــه ،ليتمتــع بحيــاة كريمــة ،ويتجــه إىل الفاعليــة واإلنتــاج ،وذلــك هــو املقصــد
األســاس للعقيــدة والرشيعــة .فــكان يشــجع النــاس عــى اجلهــر بآرائهــم السياســية،
وأن ال يــرددوا يف االعــراض عــى اخلطــأ أمــام احلاكــم ،وأن ال يتعاملــوا مــع احلاكــم
بمنطــق التملــق والتزلــف ((3(.حيــث يقــولَ « :فــا ُت َك ِّل ُمـ ِ
ـم بِـ ِـه َْ
ال َبابِـ َـرةُ ،وال
ـون بِـ َـا ُت َك َّلـ ُ

ـل ا ْلبـ ِ
َتتَح َّف ُظــوا ِمنِّــي بِــا يتَح َّفـ ُ ِ ِ
ـاد َر ِة-أي عنــد أهــل الغضــب -وال ُتَالِ ُط ِ
ون
ـظ بِــه عنْــدَ َأ ْهـ ِ َ
َ ُ َ
َ
ِ
اســتِ ْث َقاالً ِف َحـ ٍّـق ِقيـ َـل ِل وال ا ْلتِـ َـا َس إِ ْع َظــا ٍم
بِا ُْل َصا َن َعــة -أي باملجاملــة -وال َت ُظنُّــوا ِب ْ
لِنَ ْفـ ِ
ـي َفإِ َّنـ ُه َمـ ِ
الـ َّـق َأ ْن ُي َقـ َ
ـال َلـ ُه َأ ِو ا ْل َعــدْ َل َأ ْن ُي ْعـ َـر َض َع َل ْيـ ِـه ك َ
َان ا ْل َع َمـ ُـل ِبِـ َـا
اسـ َت ْث َق َل ْ َ
ـن ْ
ـت ِف َن ْفـ ِ
ٍ
ِ
ـي بِ َفـ ْـو ِق َأ ْن
ـور ٍة بِ َعــدْ ٍل َفــإِ ِّن َل ْسـ ُ
َأ ْث َقـ َـل َع َل ْيــه َفــا َت ُك ُّفــوا َعـ ْن َم َقا َلــة بِ َحـ ٍّـق َأ ْو َم ُشـ َ
ِ
ـئ وال آ َمـ ُن َذلِـ َ
ـك ِمـ ْن فِ ْعـ ِـي» ((3( .كذلــك فقــد توجــه نحــو تنميــة سياســية حقيقيــة
ُأ ْخطـ َ
تتكامــل مــع التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة للنهــوض بواقــع األمــة .فلــم يقــم يف
إدارتــه للدولــة اإلســامية عــى احتــكار الســلطة ،عــر اجــراءات مبــارشة يصدرهــا،
ويســنها ويطبقهــا بنفســه ،بــل كان يف صميــم قاعــدة «ك ّلكــم را ٍع وك ّلكــم مســؤول عــن

رعيتــه» .فقــد كان يؤمــن بــأن املســؤولية هــي مســؤولية تكافليــة وليســت فرديــة بــن

أبنــاء األمــة .ولكــن يف موقــع املســؤولية واإلرشــاد ،مل يطلــق العنــان لآلخريــن ويــرك
األمــر هلــم عــى الغــارب ،بــل كان يف صميــم النصــح والتوجيــه ،وإذا مــا اقتــى األمــر
فاملســاءلة واملحاســبة والتوبيــخ والعــزل ،إذا دعــت احلاجــة إىل ذلــك(. ((4

فالنزعــة الديمقراطيــة يف كتــاب «هنــج البالغــة» أبــن مــن أن حتتــاج إىل بيــان .فهــو

فضــل العامــة عــى اخلاصــةْ ،
وإن ســخط اخلاصــة ،و هــذا عرفــان منــه خلطــر العامــة و
مبلــغ تأثريهــم يف صــاح األمــة وفســادها ،فقــال (عليــه الســام):

«ان ســخط العامــة جيحــف بــرىض اخلاصــة ،و ان ســخط اخلاصــة يغتفرمــع رضــا
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العامــة ،وليــس أحــد مــن الرعيــة أثقــل عــى الــواىل مؤونــة يف الرخــاء و أقــل معونــة لــه يف
البــاء ،و أكــره لالنصــاف ،و أســأل باالحلــاف ،و أقــل شــكر ًاعند االعطــاء و ابطـ ًا عــذر ًا

عنــد املنــع ،و أضعــف صــرا عنــد ملــات الدهــر ،مــن أهــل اخلاصــة .و انــا عــاد الديــن
و امجــاع املســلمني ،و العــدة لألعــداء :العامــة ،فليكــن صفــوك هلــم ،و ميلــك معهــم».
فهــذا كالم رصيــح يف تفضيلهــم ،واالعتــاد عليهــم(.((4

وال بــد مــن إرســاء البحــث يف اجلانــب الســيايس عنــد موضــوع القطــاع العســكري.

حيــث َّ
أن املهــات القياديــة السياســية متصلــة بالتعليــات العســكرية .فقــد كانــت

عــي (عليــه الســام) الزاهــدة ،يقظــة متحركــة صامــدة جتمــع إىل
شــخصية اإلمــا ِم ٍّ

الزهــد ،والقــوة ،واإلدارة ،فــكان تدبــر اجليــوش ،وإدارة شــؤون األقاليــم ،وإلــزام
األمــراء والعــال والــوالة بجوهــر تعليامتــه اخلالــدة ،التــي مل تتجاوزهــا التعليــات
احلربيــة العادلــة ،القائمــة عــى أســس الدراســات العســكرية املتطــورة يف احلــروب

العامليــة العامــة ،مــن أشــتات مهــات اإلمــام التــي مجعهــا اهلل لــه ســرة وقيــادة .كــا كان
يأخــذ بالتدبــر احلــريب األســلم ،فريســم اخلطــط الســليمة وخصوصــ ًا عــى الصعــد

اآلتيــة :األول يتمثــل باإلنضبــاط العســكري الدقيــق يف تقويــم أمــراء اجليــوش ،واختيــار
األصلــح مــن قــواد احلــرب ،وإناطــة القيــادة العامــة باألكفــاء مــن ذوي اخلــرة والدرايــة

بشــؤون احلــرب .أمــا الثــاين فهــو اختيــار املوقــع العســكري األمثــل ،والتدبــر احلــريب

األســلم ،والزمــان القتــايل األوىل .أمــا الثالــث فيتــم بتهيئــة الفــرص املتكافئــة ،ويوجــه

نحــو اإلعتصــام واملنعــة ،وحيــذر مــن األنقســام والفرقــة .لقــد كانــت هــذه الســنن
احلربيــة التــي خطــط هلــا اإلمــام تنطلــق مــن مبــدأ الدفــاع عــن النفــس ،وال تنجـ ّـر إىل
إرادة شــهوة احلــرب ،وتنبعــث مــن صميــم تعاليــم الرســول األعظــم صــى اهلل عليــه وآله

وســلم يف العفــو والتغــايض ،وتنســجم وطبيعــة النظــام اإلســامي يف التوصــل إىل معــايل
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األمــور ،واالبتعــاد عــن توافــه األغــراض(. ((4

ثانيًا :حتديد كيفية حدوث االعتماد املتبادل للعناصر االساسية يف التطور
االجتماعي
ســبق أن ذكرنــا أن املثلــث الســيايس يتكــون مــن :الفــرد  -املجتمــع  -الدولــة.

ســنتناول يف هــذا املبحــث دراســة وحتليــل هــذه العنــارص .وســنبني ماهيــة ك ً
ال منهــا مــع
الرتكيــز عــى اجلــزء املرتبــط مبــارشة بالبحــث .حيــث ســنحاول تفســر أثرهــا يف تكويــن

الثقافــة والوعــي الفكــري للفــرد؛ ذلــك الهنــا ســتكون ناجتـ ًة مــن التفاعــل بــن املنظومــة
الفكريــة و القيميــة يف املجتمــع ،و بــن مكونــات املجتمــع األخــرى مــن جانــب ،و بــن
الدولــة بــكل مؤسســاهتا( ((4مــن جانــب آخــر .كــا يتبــن الرتابــط اجلوهــري فيــا بــن

مكوناهتــا و بــن التأثــرات املتبادلــة فيــا بينهــا .وهــذا ســيؤدي إىل خلــق منظومــة قيميــة
جديــدة للفــرد أفضــل مــن ســابقتها ،ضمــن جمــال بيئــي جديــد _ هــو حت ـ ًا أفضــل مــن

ســابقه أيضـ ًا_ ممــا ســيؤدي إىل البحــث عــن مــروع حضــاري يســتوعب الفــرد و يتالئــم
مــع املجتمــع .وكــا موضــح يف الشــكل البيــاين اآليت:

 -1ماهية الوعي الفكري للفرد كعنصر أساسي يف املثلث السياسي
بادئ ذي بدئ ،يمكن وصف وعي الفرد الفكري بأنه عىل نوعني (: ((4
النــوع أالول :هوالوعــي احلقيقــي ،الــذي يتحــدد بمــدى قــدرة الفــرد عــى االتصال

املبــارش مــع البيئــة ا ُملحيطــة بــه بوســاطة منافــذ الوعــي املتم ّثلــة باحلــواس اخلمــس ،و

ســيصبح مــن املمكــن تعريفــه :بأنــه مــا يمتلكــه اإلنســان مــن أفــكار ووجهــات نظــر

تتع ّلــق باحليــاة ومفاهيمهــا ومــا حييــط بــه مــن بيئــة.

النــوع الثــاين :فهــو الوعــي بالزيــف ،حيــث يتبايــن واقــع اإلنســان هبــذه احلالــة مــع
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وجهــات نظــره وأفــكاره ،وقــد يقتــر هــذا التبايــن عــى واحــد مــن جوانــب حيــاة

الفــرد أو مجيعهــا.

نســتخلص مــن هــذاَّ ،
إن الوعــي احلقيقــي هــو الــذي ي ُكـ ِّـون الفكــرة احلقيقيــة .وإذا

أدركنــا بــأن احلقيقــة هــي الفكــرة املطابقــة للواقــع ،وتب ّينــا بـ َّ
ـأن الفكــرة إذا كانــت مطابقـ ًة

للواقــع يف ظــرف معــن ،فــا يمكــن أن تعــود بعــد ذلــك فتخالف الواقــع.
لنــا أمهيــة املعرفــة وقيمتهــا املوضوعيــة ،ومــدى إٍمــكان كشــفها عــن احلقيقــة .لــذا ،فــإن
(((4

فســيتضح

الطريــق الوحيــد الــذي متلكــه االنســانية الســتكناه احلقائــق والكشــف عــن أرسار العــامل،

هــو جمموعــة العلــوم واملعــارف التــي لدهيــا.

(((4

شكل يمثل التأثريات املرتابطة بني تكوين الوعي الفكري للفرد و مسؤولية الدولة يف
املنظومة اإلجتامعية
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ســيبص ُه بحقيقــة نفســه أوالً ،وذلــك
فأرتفــاع مســتوى وعــي الفــرد احلقيقــي
ِّ َ
ــان ع َ ِ ِ ِ
ــل ْ ِ
تصديقــ ًا لقولــه تعــاىلَ  :ب ِ
وســيبص ُه بحقيقــة
ــرةٌ.((4(
ال َ
َّ
ــى َن ْفســه َبص َ
نس ُ َ ٰ

وجــوده ،ورضورة تفاعلــه إجيابيـ ًا مــع بيئتــه واالرتقــاء هبــا ثانيـ ًا ،وذلــك تصديقـ ًا لقولــه
ون إِ َل َع ِ
تعــاىل « َو ُق ِ
ُــم َو َر ُســو ُل ُه َوا ُْل ْؤ ِمن َ
ــالِ
ــر ُّد َ ٰ
ُــون ۖ َو َس ُ َ
ــرى اللَُّ َع َم َلك ْ
ــل ا ْع َم ُلــوا َف َس َ َ
ِ
ا ْل َغ ْيـ ِ
ـم َت ْع َم ُلـ َ
ـب َو َّ
ـون «( .((4وهــذا مــا أشــار اليــه أمــر املؤمنــن
الشـ َـها َدة َف ُينَ ِّب ُئ ُكــم بِـ َـا كُن ُتـ ْ
اإلمــام عــي (عليــه الســام) بقولــه« :كــن لدنيــاك كأنــك تعيــش أبــدا ،وكــن آلخرتــك

كأنــك متــوت غــدا" ((4(.يقــول االســتاذ مرتــى املطهــريَّ :
إن هــذا احلديــث مــن ألطــف
األحاديــث يف الدعــوة إىل العمــل وتــرك اإلمهــال ،ســواء يف األمــور الدينيــة واألخرويــة
ٍ
أو الدنيويــة ((5( .وكذلــك قــول اإلمــام عيل(عليــه الســام) « :قيمــ ُة ِّ
امــرىء مــا
كل
ً
قائــا« :لــو مل
ُي ِســن ُه» ( ((5الــذي أورده اجلاحــظ يف كتابــه البيــان والتبيــن وعلــق

نقــف مــن هــذا الكتــاب إال عــى هــذه الكلمــة لوجدناهــا شــافية ،وجمزئــة مغنيــة ،بــل

لوجدناهــا فاضلــة عــن الكفايــة ،وغــر مقــرة عــن الغايــة.

(((5

وهــذا مــا جيعــل رجــل

رســالة وحاك ـ ًا كاإلمــام عــي (عليــه الســام) ،حريص ـ ًا عــى أن يدخــل يف وعــي أمتــه،
التــي حيمــل مســؤولية قيادهتــا ومصريهــا ،نظــرة اىل التاريــخ ســليمة جتعلــه قــوة بانيــة ال

حمرفــة.
خمربــة وال ّ
ّ

(((5

فســتكون النتيجــة إندفــاع االنســان باجتــاه التفتيــش عــن املــروع

احلضــاري املناســب ،الــذي ســيصبح مســأل ًة حتميـ ًة ،لكــي يتــا َءم مــع مســتوى تطــوره
عــر املـ ِ
ـدد الزمنيــة املختلفــة .ولكننــا ســنقف هنــا عنــد تســاؤالت مهمــة جــد ًا هــي:
 -هــل يســتطيع الفــرد ،لوحــده ،أن يأخــذ عــى عاتقــه ،موضــوع إســتبصاره بجميــع

االمــور واملســائل مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن؟

 وهــل يســتطيع الفــرد ،لوحــدهْ ،أن ُيــدث تغيــر ًا جوهريــ ًا يف املجتمــع ،يقــود
ـاري أكيـ ٍـد ومناسـ ٍ
ـب ،أم حيتــاج اىل كيــان كبــر منتظــم ومن ّظــم
اىل أنجــاز مــرو ٍع حضـ ٍّ

إســمه «الدولــة» ،والتــي هتتــدي بفلســفة حمــددة ،وتأخــذ عــى عاتقهــا هتيئــة البيئــة
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املناســبة لذلــك؟

هذا ما سوف نتناوله يف املوضوع اآليت:

 .2مسؤولية الدولة يف تطوير الوعي الفكري للفرد وإحداث تغيري مؤسساتي
إلرساء التفاعل االجتماعي االجيابي

َّ
إن العــر احلــايل ،يــرز دور ًا متميــز ًا للدولــة إزاء حصــول أي تغيــر ملجتمعاهتــا.

كــا يم ّيــز دورهــا االجيــايب ،مــن خــال حتديــد حقيقــة أهدافهــا االســراتيجي القابلــة
للتطبيــقَّ .
إن ادراك أوضــاع أي بلــد ،ينطلــق مــن فهــم العالقــة بــن الدولــة واملجتمــع،

والتــي متثــل أحــد املفاتيــح الرئيســة يف ذلــك .حيــث إن كل نظريــات التغيــر االجتامعــي

والســيايس ،قديـ ًا وحديثـ ًا ،انطلقــت مــن تصــور مــا هلــذه العالقـة.

(((5

فقــد تعامــل ابــن

خلــدون مــع موضــوع حــدوث التغيــر االجتامعــي ،مــن خــال التتبــع الدقيــق لعمــر

الدولــة ،بوصفهــا موجهــة للفعــل الســيايس واالجتامعــي ،نشــوءا وتطــورا ،وضعفــا
واهنيــارا .كــا يؤكــد أن التغيــر ســمة ثابتــة مــن ســنن العمــران البــري ،والزمة أساســية

مــن لوازمــه ،وال حيصــل تطــور األفــراد واملجتمعــات والــدول إال هبــا .حيــث يقــول:

«إن أحــوال العــامل واألمــم وعوائدهــم ونحلهــم ال تــدوم عــى وتــرة واحــدة ومنهــاج
مســتقر ،إنــا هــو اختــاف عــى األيــام واألزمنــة ،وانتقــال مــن حــال إىل حــال ،وكــا

يكــون ذلــك يف األشــخاص واألوقــات واألمصــار ،فكذلــك يقــع يف اآلفــاق واألقطــار
واألزمنــة والــدول».

(((5

أمــا عــن ديناميكيــة عمليــة التغيري،مــن حيــث الرسعــة والبــطء أو القــوة

والضعف،فهــذه ترجــع إىل مجلــة الظــروف املحيطــة بعمليــة التغيــر ذاهتــا .فبينــا يعــد
ابــن خلــدون يف القــرن الرابــع عــر أن عمليــة التغيري،شــديدة اخلفــاء ،والتقــع إال بعــد

أحقــاب متطاولــة ،وال يــكاد يتفطــن هلــا إال اآلحــاد مــن أهــل اخلليقــة .فإن عــامل االجتامع
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األمريكــي ألفــن توفلــر ' Alvin Tofflerيــرى بأننــا نعيــش يف جمتمــع متغــر حتــدث

فيــه التغــرات بصــورة رسيعــة ،ويصعــب التحكــم هبــا أو تعديلهــا .ممــا يــؤرش عــى أن

عمليــة التغيــر حمكومــة بعامــل الزمــان واملــكان .وحتــى يف هــذا الزمــن ،الــذي يوصــف
فيــه العــامل بالقريــة الصغــرة ،تتبايــن موجــات التغيــر عامليــا تبعــا لطبيعــة كل جمتمــع عــى

حــدة .فبينــا جتــري عمليــة التغيــر بوتــرة رسيعــة يف املجتمعــات الغربيــة ،تظــل عمليات

التغيــر يف البلــدان الناميــة باهتـ ًة وبطيئـ ًة يف كثــر مــن األحيــان .ونتيجــة خنــق عمليــات
ويــدث الكثــر مــن اآلثــار الســلبية.
التغيــر ،حيــدث التغيــر فجــأة بشــكل عنيــفُ ،

(((5

ومــن املالحــظ َّ
أن التغيــر يف القيــم واملعايــر الثقافيــة ،والــذي يمثــل أهــم أنــواع التغيــر
وأبعدهــا تأثــر ًا يف املجتمــع يتــم ببــطء شــديد ،وكثــر ًا مــا ال يالحظــه أفــراد املجتمــع.

أمــا التغيــر عــى مســتوى الواقــع االجتامعــي اليومــي فيمثــل عمليــة مســتمرة وماثلــة يف
كل حلظــة مــن حلظــات االجتــاع االنســاين .كذلــك فـإِ َّن تغـ ُّـر النُظــم االجتامعيــة يكــون
أوضــح وأظهــر للعيــان ،كــا أنــه يتصــل بالفــرد مــن حيــث أنــه ينطــوي عــى تغيــر قواعــد

الــدور أو تعليــات أداء الــدور.

(((5

ويمكــن فهــم مــدى إتســاع دور الدولــة ومــدى تأثريهــا يف التغيــر االجتامعــي مــن

خــال املخطــط الالحــق الــذي يبــن ذلــك:

ومــن أجــل فهــم مــدى تأثــر الدولــة يف خلــق البيئــة احليويــة املناســبة لتطــور الفــرد
واملجتمــع ،ســنحاول إبــراز مســؤولية الدولــة يف ثالثـ ِـة حمــاور رئيســة ،تشــكل العنــارص

االساســية يف التغيــر االجتامعــي ،وهــي:

 1 - 2مسؤولية الدولة يف تطوير الوعي الفكري للفرد وبيئته احليوية

 2 - 2مسؤولية الدولة يف إحداث تغيري مؤسسايت يتالئم مع تطوير الفرد واملجتمع

 3 - 2مسؤولية الدولة يف إحداث التأثري املبارش عىل البيئة العامة للفرد

364

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

 1 - 2مسؤولية الدولة يف تطوير الوعي الفكري للفرد وبيئته احليوية

َّ
إن البحــث يف موضــوع العنــر االول مــن عنــارص الدولــة وهــو العنرص االنســاين،

يقــود اىل حماولــة استكشــاف اخلصائــص االنســانية وحتفيزهــا داخــل املحتــوى الفكــري

للفــرد ،لكــي تســاعده عــى حــل التناقضــات يف جمتمعــه .ومــن أجــل توجيهــه نحــو
خدمــة جمتمعــه و ُأمتــه .كذلــك فــأن التأصيــل للبعــد االخالقــي كونــه ركن ـ ًا مه ـ ًا مــن

أركان الدولــة ،إنــا يمثــل رشط ـ ًا رضوري ـ ًا لنهضــة األمــة .ذلــك ألن جــزء ًا مــن املبــدأ
الصالــح هــو األخــاق ،وهــذا يمثــل فهـ ًا حضاريـ ًا لصــرورة األمــة وهنضتهــا ((5( .وقــد

عــر عــن ذلــك احلديــث النبــوي الرشيــف (إنــا بعثــت المتــم مــكارم االخــاق).
خمطط يبني مسؤوليات الدولة األساسية

(((6

(((5

اجلزء اخلامس :احملور االجتماعي والنفسي

365

فمــكارم األخــاق حتتــل أكــر مســاحة مــن الديــن ،بــل إن الديــن كلــه خلــق

(((6

فأخالقيــات الفــرد املســلم تتجســد يف االبتعــاد عــن االســاليب غــر النظيفــة التــي
(((6

الن القاعــدة االســاس يف املبــدأ الصالــح

تتعــارض مــع املتبنيــات الفكريــة لــه.

(((6

فهنــاك يف الواقــع أخالقيــة إســامية تعيــش

الــذي يعرضــه االســتاذ الشــهيد حممــد باقرالصــدر ،هــو االلتــزام االخالقــي وترمجــة

هــذا االلتــزام اىل ســلوكيات مســتقيمة.

بدرجــة وأخــرى داخــل العــامل االســامي ،وهــي راســخة ال يمكــن اســتئصال جذورهــا

بمجــرد متييــع العقيــدة الدينيــة.

(((6

فهنــاك رضورة ان تكــون األخــاق عمــود َا مــن

أعمــدة بنــاء الدولــة ،النــه مــا مــن جمتمــع يتمتــع بأخالقيــات رفيعــة املســتوى ،و تشــيع
فيــه الفضيلــة ،ويكــون أفــراده ذوي إلتــزام يف الســلوك ،إال أن يكــون جمتمعـ َا قــد إقــرب

مــن اإلســتقامة احلقــة.

(((6

 2 - 2مسؤولية الدولة يف إحداث تغيري مؤسساتي يتالئم مع تطوير الفرد
واجملتمع
ـادى ذي بــدىء ،ال بــد مــن توضيــح ملــاذا اســتخدمنا مجلــة تغيــر مؤسســايت ،ثــم
بـ ْ

مجلــة تطويــر الفــرد واملجتمــع؟

ســبق وتــم رشح معنــى التغيــر( ،((6ونضيــف هنــاَّ ،
إن التغيــر قــد يكــون نحــو
األفضــل أو نحــو األســوأ ،وقــد يــؤدي اىل حتســن أو اىل ختلــف ،كــا إنــه قــد يتــم بــإِرادة

اإلنســان أو بدوهنــا ،كــا إنــه يمكــن أن يكــون جزئيــ ًا .وعمومــ ًا يمكــن القــول إنــه

التحــول مــن الوضــع احلــايل إىل وضــع جديــد أفضــل يف املســتقبل.

أمــا التطويــر فهــو وظيفــة إداريــة .فــإذا كان مبني ـ ًا عــى أســاس علمــي ســيؤدي اىل

التحســن والتقــدم واإلزدهــار .كــا إنــه اليتــم إال بــإرادة اإلنســان ورغبتــه الصادقــة،

وشــامل جلميــع اجلوانــب املرغــوب يف تطويرهــا وحتســينها(.((6
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َّ
إن جوهــر التغيــر املؤسســايت املبنــي عــى البحــث املســتمر عــن الكفــاءة والفعاليــة

ـوري فيــه .فالتغيرياملؤثــر
دور حمـ ٌ
وحســن اســتخدام املــوارد ،يفــرض أن يكــون للدولــة ٌ

هــو الــذي هيــدف اىل ضــان نجــاح وســامة تنفيــذ التغيــرات ،واىل حتقيــق فوائــد دائمــة

للتغيــر.

(((6

كذلــك فالتغيــر حيتــاج اىل متطلبــات اليمكــن حتقيــق االهــداف بدوهنــا،

يــأيت يف مقدمتهــا وجــود رغبــة حقيقيــة يف التغيــر ،وأن يكــون نابعــ ًا مــن الداخــل،
وتوافــر املعلومــات ثــم إختــاذ القــرار و البــدأ يف عمليــة التغيــر.

(((6

عــي (عليــه الســام) ،ســ َباق ًا باســتخدام األســاليب
حقيقيــة ،لقــد كان اإلمــا ُم ُّ

العلميــة يف االدارة والتخطيــط اإلســراتيجي .فقــد أراد (عليــه الســام) ،أن ُيــدث

رغبــة حقيقيــة لــدى أفــراد املجتمــع آنــذاك يف عمليــة التغيــر .فبــدون هــذه الرغبــة ال

تكــون هنــاك حاجــة للتغيــر .أي إن التغيــر البــد أن يكــون نابعـ ًا مــن الداخــل وذلــك
(((7
َــروا َمــا بِ َأ ْن ُف ِس ِ
ــه ْم...
َــر َمــا بِ َق ْ
ــو ٍم َحتَّــى ُيغ ِّ ُ
تطبيقــ ًا لقولــه تعــاىل :إِ َّن اهلل ال ُيغ ِّ ُ
كذلــك فــأن االدلــة التأرخييــة تؤكــد إن اإلمــام (عليــه الســام) ،قــد بــدأ منــذ اللحظــة
االوىل لتســلم زمــام احلكــم عقليــة التغيــر احلقيقيــة يف كيــان هــذه التجربــة .وواصــل

ســعيه يف ســبيل انجــاح عمليــة التغيــر واستشــهد ،وخـ َّـر رصيعـ ًا باملســجد ،وهــو يف قمــة
هــذه املحاولــة ،أو يف آخــر حماولــة انجــاح عمليــة التغيــر ،وتصفيــة االنحــراف ،الــذي
كان قــد ترســخ يف جســم املجتمــع االســامي ،متمثـ ً
ا يف معســكر منفصــل عــن الدولــة

االســامية االم ((7( .كــا أن اإلمــام عــي (عليــه الســام) ،قــد ركــز عــى موضــوع توافــر

املعلومــات ،فبدوهنــا ال ينجــم التغيــر .حيــث نفــذ نظام ـ ًا رقابي ـ ًا وإداري ـ ًا ومالي ـ ًا دقيق ـ ًا
جــد ًا ،يعتمــد عــى العيــون التــي يســتقي منهــا اخلليفــة معلوماتــه ،عــن ترصفــات الــوالة

والعــال يف والياهتــم البعيــدة عــن مركــز الدولــة ،يشــبه نظــام االســتخبارات يف وقتنــا
احلــايلَّ ،
ألن هــؤالء العيــون ال يعرفهــم ســوى اخلليفــة.

(((7

وممــا عــزز نظــام املعلومــات
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هــذا هــو التطــوع مــن بعــض املســلمني.

(((7

علـ ًـا بــأن اخلليفــة وهــو (اإلمــام عــي (عليــه

الســام)) ،كان ال يأخــذ كل املعلومــات الــواردة لــه دون تدقيــق ،بــل يتثبــت مــن هــذه
أي حكــم.
املعلومــات قبــل إصــدار ِّ

(((7

وهــذا دليــل عــى رقــي الوعــي الفكــري لــدى

هــذه الرشحيــة مــن أفــراد املجتمــع اإلســامي املعــارص لإلمــام (ع عليــه الســام) .لقــد
أدى كل هــذا إىل فاعليــة النظــام الرقــايب املتبــع يف حتقيــق أهــداف املراقبــة ،الســيام يف
مراقبــة ترصفــات املوظفــن التابعــن للدولــة اإلســامية.

(((7

وقــد أشــار اإلمــام عـ ٌّـي

(عليــه الســام) ،إىل ذلــك عندمــا أمــر الــوالة أن يســتعينوا يف عملهــم بمجموعــة موثوقة
مــن األشــخاص ،وجيعلوهــم عيونـ ًا هلــم (جهــاز ًا) ملراقبــة عــال اخلــراج واجلزيــة .وهــو
خمتلــف عــن (اجلهــاز) التابــع للخليفــة ملراقبــة الــوالة والعــال أنفســهم.

(((7

فمــن قولــه

يف كتابــه إىل عاملــه عــى مــر مالــك األشــر « :ثــم تفقــد أعامهلــم ،وابعــث العيــون

مــن أهــل الصــدق والوفــاء عليهــم ،فــإن تعاهــدك يف الــر ألمورهــم حــدوة هلــم عــى
اســتعامل األمانــة والرفــق بالرعيــة .وحتفــظ مــن األعــوان ،فــإن أحــد ًا منهــم بســط يــده
إىل خيانــة اجتمعــت هبــا عليــه عنــدك أخبــار عيونــك اكتفيــت بذلــك شــاهدا ،فبســطت
عليــه العقوبــة يف بدنــه وأخذتــه بــا أصــاب مــن عملــه ،ثــم نصبتــه بمقــام املذلــة ووســمته

باخليانــة ،وقلدتــه عــار التهمــة».

(((7

فلــو دققنــا يف عهــد اإلمــام (عليــه الســام) ملالــك

األشــر (رضــوان اهلل عليــه) ،حــن واله مــر لوجدنــاه قــد ركــز عــى نقطــة أساســية

عنــد بنــاء الدولــة ،وهــي أن تكــون هنــاك معرفــة تامــة باملجتمع املــراد حكمــه ((7( .حيث
ورد فيــه« :اعلــم يــا مالــك أين قــد وجهتــك اىل بــاد قــد جــرت عليهــا دول قبلــك».

(((7

و ُيفهــم ممــا ورد يف العهــد املبــارك إنــه إذا أردت النجــاح بتأســيس دولــة أقــوى ممــا

كانــت عليــه ســابق ًا ،كمــر ذات االرث احلضــاري والتارخيــي ،والن رعيتهــا قــد خــروا
احليــاة السياســية واالقتصاديــة ،وجربــوا الدولــة املدنيــة ،جيــب تطبيــق البعــد ِ
اإلقصــادي
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(جبايــة خراجهــا) ،و البعــد التنافــي (جهــاد عدوهــا ) ،والبعــد االجتامعــي (اســتصالح

اهلهــا ) ،و البعــد البيئــي (عــارة بالدهــا) ،والبعــد املعــريف.

(((8

وكذلــك معرفــة كافــة

التفاصيــل األخــرى املتعلقــة بالدولــة والتــي هــي موجــودة ضمــن نــص العهــد.

 3 - 2مسؤولية الدولة يف إحداث التأثري املباشر على البيئة العامة للفرد

لقــد أصبــح مــن املســلم بــه إن احليــاة اإلجتامعيــة تتطلــب تنظيــ ًا وادار ًة ومحايــ ًة

لالمــن اإلجتامعــي ،والقضــاء بــن النــاس .وذلــك التنفيــذ يتطلــب وجــود هيــأة سياســية
عليــا متلــك الواليــة وحــق اســتعامل القــوة بتنفيــذ القانــون.

(((8

وعــى املســتوى العمــي

فــإن هــذا الــدور منــاط بالدولــة .ومــن أجــل فهــم دور الدولــة يف إحــداث التأثــر املبــارش

عــى البيئــة العامــة للفــرد ،والــذي يوصــل اىل التطــور االجتامعــي املســتهدف ،ســنحاول
االســتفادة مــن الــدروس التــي بعثهــا الينــا اإلمــام (عليــه الســام) ،يف تراثــه العلمــي،
وذلــك مــن خــال البحــث والتحليــل يف النقــاط االتيــة:
 1-3-2صياغة مفهوم مستديم لالمن اإلنساين
 2-3-2بناء اإلطار الصحيح للمنظومة التعليمية
 3-3-2تكييف املنظومة الصحية للمتطلبات اإلنسانية
 4-3-2إعتامد األسس العلمية يف التخطيط العمراين وعىل وفق املعايري الدولية

 1-3-2صياغة مفهوم مستديم لالمن اإلنساني

َّ
إن مفهــوم األمــن الفكــري يف اإلســام ،والــذي يعــدُّ جــزء ًا مــن األمــن اإلنســاين،
هــو مفهــوم متجــذر يف القــرآن الكريــم .كذلــك فقــد اتســع إىل نـ ٍ
ـواح ُأخــرى كاألمــن

النفــي واألمــن االقتصــادي واألمــن االجتامعــي ،ومل يغفــل عــن

وإِ ْذ َقـ َ
ـال
األمــن األخــروي ((8( .وهــذا مــا أشــار إليــه القــرآن الكريــم :قــال تعــاىلَ :
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ِ
ِ
و َك ْيـ َ
ـم
ـف َأ َخـ ُ
اج َعـ ْـل َهـ َـذا َب َلــدً ا آم ًنــا ((8(.وقــال تعــاىلَ :
ـم َر ِّب ْ
ـاف َمــا َأ َْش ْك ُتـ ْ
إِ ْب َراهيـ ُ
ِ
ي ا ْل َف ِري َقـ ْ ِ
ـون َأ َّن ُكـ ْ َ
ـن َأ َحـ ُّـق
َو َل َ َتا ُفـ َ
ـم ُس ـ ْل َطانًا ۚ َفـ َـأ ُّ
ش ْك ُتــم بِــاللَِّ َمــا َل ْ ُينَ ـز ِّْل بِــه َع َل ْي ُكـ ْ
ـم أ ْ َ
(((8
بِ ْالَ ْمـ ِ
ـون.
ـم َت ْع َل ُمـ َ
ـن ۖ إِن كُن ُتـ ْ
فاملحاججــة االوىل ،كانــت يف التوحيــد وهــو مــدار حركــة األنبيــاء واملرســلني

عليهــم الســام .حيــث َّ
إن اإليــان احلقيقــي ،هــو ذلــك اإليــان املرتكــز عــى اإلخــاص
يف التوحيــد ،وهــو الــذي حيقــق األمــن الفكــري ((8(.فــا خيفــى َّ
أن التوحيــد ُيعــدّ أساسـ ًا
ـم تعاليمــه ونظر ّياتــه بــل عقيدتــه
مــن أهــم ُأســس الديــن اإلســامي ،وعليــه تبتنــي أهـ ُّ
ورشيعتــه ((8(.إذ ان منطــق اإلســام املبنــي عــى أســاس التوحيــد اخلالــص بــا يشــمل
التوحيــد القــوة الفاعلــة يف العــامل.

(((8

لقــد تــم طــرح مفهــوم « األمــن اإلنســاين «،

وهــو الصيغــة املحســنة التــي اســتقر عليهــا مــا ُســمي باألمــس مفهــوم األمــن .وبعــد

أن ُشـ ِّ
ـخصت التطــورات والتحــوالت التــي طــرأت عليــه ،وأصبــح األمــن الفكــري يف
مقدمتــه ،أضحــى مــا هــو طبيعــي أن تــأيت السياســات التنفيذيــة واإلجرائيــة متطابق ـ ًة
ـكاس وجتـ ٍ
ـل للرؤيــة الفكريــة التــي قامــت
مــع الترشيعــات التــي أسســتها ،وهــذا هــو انعـ ٌ

عليهــا الدولــة .فعندمــا ســارت أوربــا يف طريــق اإلصــاح ،بــدأت بإعــادة النظــر يف

قيمــة اإلنســان وكرامتــه وتســاوي النــوع البــري ،الــذي أدى بشــكل طبيعــي اىل التــزام
الدولــة بتوفــر العيــش الكريــم وفرصــة املشــاركة املتســاوية للجميــع.

(((8

وبالتــايل

فــإن إعــادة النظــر يف قيمــة اإلنســان وكرامتــه ،التــي ُســحقت لقــرون طويلــة ،أصبحــت
ـي بــن َأيب طالــب (عليــه
أمــر ًا المنــاص منــه .فاملنهــج العلمــي الــذي اختطــه اإلمــام عـ ٌّ
الســام) ،قبــل أكثــر مــن ألــف وأربعامئــة عــام ،وســبق فيــه عــر النهضــة و اإلصــاح
يف أوربــا ،هــو عبــارة عــن منظومــة معرفيــة عــن حــال األمــة وعوامــل تردهيــا وعوامــل
تقدمهــا .وقــد جتمعــت لــدى اإلمــام مــن املالزمــة التــي كانــت بينــه وبــن الرســول
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األكــرم حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،ومــا كان لــه مــن العالقــة مــع الصحابــة والنــاس،
وماشــهده مــن حتــوالت يف األمــة يف املــدد املتعاقبــة؛ فكانــت قــراء ُة اإلمــام (عليــه
الســام) لــكل ذلــك ،قــد مكنتــه مــن تقديــم مرشوعــه الشــامل ،والــذي بــه يتحقــق
األمــن الفكــري.

(((8

كــا بقــي هــذا املــروع شــعل ًة مضيئـ ًة ،بالرغــم مــن حماولــة طمــس

معاملــه منــذ القــرن األول للهجــرة النبويــة .فهــو الــذي وضــع ل ُ
ألمــة مرتكــزات حتقيــق

أمنهــا الفكــري ،وذلــك بقطــع الطريــق عــى أئمــة الضــال يف اختيــار مــع مــا يتناســب
مــع أهوائهــم.

(((9

وبالرجــوع اىل األثــر اخلالــد كتــاب « هنــج البالغــة « ،وإىل الدراســات والكتــب التــي

ُأعــدت حــول هــذا املوضــوع ويف مقدمتهــا كتــاب (األمــن الفكــري يف هنــج البالغــة ملؤلفه

عيل (عليــه الســام) اىل الناس
الســيد نبيــل احلســني ) .فــإن هنــاك رســال ًة أخرجهــا اإلمــا ُم ُّ
ـول األمـ ِ
تتضمــن أصـ َ
ـري ،وإن اعتامدهــا ســيكون ُمنجيـ ًا يف هــذه احليــاة .وكذلــك
ـن الفكـ ِّ
اإلســتفادة منهــا يف املســامهة يف بنــاء املجتمعــات اإلنســانية ((9( .ويمكــن تلخيــص بعــض

مــن هــذه األصــول والتــي هلــا صلــة مبــارشة باألمــن الفكــري ،وكــا يأيت:

 -القراءة التي تُعد من بني أهم األصول التي توصل اىل األمن الفكري.

(((9

 -التعــاون عــى احلــق .حيــث جــاء يف قــول اإلمــام (عليــه الســام) « :وكونــوا عــى

احلــق أعوانـ ًا».

(((9

 -التفقه بالدين ومعرفة احلالل واحلرام.

(((9

 اعتامد النظام ِاإلنتخايب يف الوصول اىل احلكم.

(((9

وإذا تتبعنــا جــذور مفهــوم األمــن اإلنســاين يف العــر احلديــث منذ اإلعــان العاملي

حلقــوق اإلنســان عــام  ،1945نلحــظ ظهــور مفهــوم األمــن اإلنســاين من خــال الرتكيز
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عــى إرســاء بعــض القواعــد الكفيلــة بحاميــة حقــوق اإلنســان .كــا ظهــرت مســامهات
عديــدة كان أبرزهــا املســامهة احلقيقيــة لدفــع املفهــوم يف تقريــر التنميــة البرشيــة لعــام

 1994الصــادر عــن برنامــج االمــم املتحــدة اإلنامئــي .حيــث تنــاول اإلبعــاد اجلديــدة

لألمــن اإلنســاين ،مــن خــال أربــع خصائــص أساســية هــي:

 األمن اإلنساين شامل عاملي ،فهو حق لإلنسان يف كل مكان. مكونات األمن اإلنساين متكاملة يتوقف كل منها عىل اآلخر. -األمــن اإلنســاين ممكــن مــن خــال الوقايــة املبكــرة ،وهــي أســهل مــن التدخــل

الالحــق.

 األمن اإلنساين حموره اإلنسان ويتعلق بنوعية حياة الناس يف كل مكان.وتنبــأ التقريــر بــأن تــؤدي فكــرة األمــن اإلنســاين عــى الرغــم مــن بســاطتها لثــورة

يف إدارة املجتمعــات يف القــرن احلــادي والعرشيــن .كــا حــدد مكونــات هلــذه الفكــرة

تتكــون مــن شــقني :األول هــو احلريــة مــن احلاجــة ،والثــاين هــو احلريــة مــن اخلــوف .ممــا
يتفــق مــع مفهــوم األمــن اإلجتامعــي القــرآين.

(((9

 2-3-2بناء اإلطار الصحيح للمنظومة التعليمية

بــادىء ذي بــدىء ،إذا ســلمنا بــأن النتائــج حمكومــة بمقدماهتــا ،فــإن بنــا َء وتطويــر

منظومــة تعليميــة ملجتمـــع قـــائم علـــى املعـــارف ،ومســتفيد مــن حــق التســاوي،

(((9

مــن االمكانيــات التعليميــة ،ســينتج حت ـ ًا فــرد ًا متطــور ًا واعي ـ ًا حلقوقــه وواجباتــه .إن
املســاواة يف الرتبيــة والتعليــم يف النظــام احلقوقــي اإلســامي ،تنطلــق مــن التأكيــد عــى

موضــوع املســاواة التامــة بــن أفــراد املجتمــع ،وضــان حقهــم الكامــل يف االســتفادة
مــن اإلمكانيــات التعليميــة املتاحــة .واآليــات القرآنيــة الكريمــة واألحاديــث النبويــة
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الرشيفــة تؤكــد عــى فضيلــة العلــم ورضورة أكتســابه.
فاملعرفــة تُعــد الصفــة االساســية للمجتمــع االنســاين الراهــن .ومــن خالهلــا حتققــت

معظـــم التحـــوالت العميقـــة واملهمــة يف كل جمــاالت احليــاة ملــا هلــا مــن عالقــة عضويــة
بتنميــة املجتمعــات االنـــسانية .واملعرفــة ربــا هــي املتغــر الوحيــد الــذي ال ينطبــق عليــه

قانــون تناقــص االنتاجيــة احلديــة .فكلــا تزايــدت املعرفــة أدت اىل تزايد انتاجية االنســان.

(((9

كذلــك فــأن املعرفـــة هـــي احـــدى املكتســبات املهمــة لالقتصــاد واملجتمــع .فبنــاء

القــدرات االنســانية وتطويرهــا باعتبارهــا العنرص االنتـــاجي الرئيـــس واملحدد االســايس

(((9
«فالعلــم
لالنتاجيــة ،انــا ينطلــق مــن تطويــر كفايــة وقــدرات املــوارد البرشيــة.
ُ
ـرون بالعمـ ِ
مقـ ٌ
ـل» ((10( .اذن ،ال بــد مــن االنتقــال نحــو جمتمــع املعلومــات واملعرفــة .ففــي

ظــل عــر العوملــة و التنافســية الشــديدة بــن اقتصاديــات الــدول؛ اصبحــت العلــوم

والتكنولوجيــا مهــا النهــج املعــارص الــذي يفــرز بــذور النمــو وبنــاء الثــروات واالقتصــاد.
ونتيجــة لتطــور عالقــة االتصــال بــن املعرفــة العلميــة والقــوة االقتصاديــة؛ نشــأ مفهــوم
سياســات العلــوم والتكنولوجيــا يف برامــج وحكومــات الــدول .ولكــن هــذا التوجــه

يتطلــب اعــداد مســتلزمات مــروع تقييــم اصــول املعرفــة الوطنيــة .باإلضافــة اىل هتيئــة

وإعــداد برامــج تســاعد عــى تكويــن منــاخ اجيــايب إلنتــاج املعرفــة ،وهــذا يســتوجب حتـ ًا

تدخــل حكومــي لتحديــد اإلطــار املناســب للمنظومــة التعليميــة.

(((10

ٍ
ٍ
ٍ
ومشــوقة
جديــدة
طــرق
فاملجتمــع القائــم عــى املعرفــة والــذي يســعى لتوفــر

للتعليــم والتدريــب ،ال بــد أن يســعى للتكيــف مــع النظــم التــي تفرزهــا التطــورات
احلديثــة والتعامــل معهــا بدقــة ويف مقدمتهــا العوملــة .وقـــد أكـــد املـــؤمتر الـــدويل الثـــاين

للتعلـــيم التقنـــي واملهنـــي ( ســـيؤل ) 1999 ،علـــى ضـــرورة أن تتكيـــف نظـــم التعليم
التقنــي واملهنــي مــع التطــورات املهمــة املتمثلــة يف العوملــة ،والتغيــر الدائــم للمعطيــات
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التقانيـــة ،والثـــورة املعلوماتيــة واالتصاليــة .ولكــي حيقــق التعليــم املهنــي والتقنــي دوره
املنشــود يف ضــوء هــذه التطــورات واملتغــرات ،فــا بـــد مـــن تطـــويره بشـــكل

يضـــمن متيـــزه هبـــدف إكسـاب الطـــاب واملتـدربني معـــارف ومعلومـــات نظريـة،

ومهـــارات عمليــة ومهنيــة ،والعمــل عــى تشــجيعهم عــى التعلــم الــذايت ،لتحقيــق مبــدأ

اإلســتدامة والتعلــم مــدى احليــاة.

(((10

 3-3-2تكييف املنظومة الصحية للمتطلبات اإلنسانية

اذا كان افــراد املجتمــع منــذ بدايــة والدهتــم يأتــون غــر متســاوين يف الفــرص،
ومــن حيــث الوراثــة ،ومــن حيــث الرتبيــة األُرسيــة ،والوضــع الطبقــي ومــا اىل ذلــك،

وانعــكاس ذلــك الحق ـ ًا عــى قدراهتــم ومؤهالهتــم وبالتــايل عــدم الوصــول اىل نقطــة

مــن املســاواة ،فــإن ذلــك جيــب أال ينطبــق عــى اجلانــب الصحــي الفــراد املجتمــع.
فيجــب أن يكــون حــق تســاوي اجلميــع يف احلصــول عــى اخلدمــات الصحيــة أيــ ًا
كان نوعهــا وشــكلها ،يــوازي متام ـ ًا حــق تســاوي اجلميــع يف احلريــة ،عــى حــد تعبــر
جــون راولــز.

(((10

فــإذا قاربنــا بــن مفهومــي املســاواة والعدالــة ،بحيــث تكــون

العدالــة صفــة للمؤسســات االجتامعيــة وليســت صفــة للفــرد يف العــر احلديــث،

فــإن املصــادر اإلســامية حتدثــت بكثــرة عــن العدالــة ( .((10حيــث أكــدت آيــات قرآنيــة
عــى مفهــوم العــدل .وقــال اإلمــا ُم عــي (عليــه الســام) يف قولـ ِـه تعــاىل :إِ َّن اللََّ َي ْأ ُمـ ُـر
ِ
ـان :((10(.....العـ ُ ِ
ال ْح َسـ ِ
بِا ْل َعــدْ ِل َو ْ ِ
حسـ ُ
ـان :ال َّت َف ُّضـ ُـل( ((10فضــان
نصـ ُ
ـدل :اإل َ
َ
ـاف ،واإل َ
احلصــول عــى اخلدمــات الصحيــة وعــدم التاميــز بــن االفــراد ال يتحقــق إال مــن خــال
(((10
ضامنــة حكوميــة تكفــل وجــود قطــاع صحــي عــام فعـ ٍ
ـال يف هــذا املجــال

 4-3-2إعتماد األسس العلمية يف التخطيط العمراني ووفقًا للمعايري الدولية

اذا تأملنــا قــول اإلمــام عــي (عليــه الســام)« :فليكــن نظــرك يف عــارة األرض أبلــغ
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مــن نظــرك يف اســتجالب اخلــراج ،ألن ذلــك ال ُيــدرك إال بالعــارة ،ومــن طلــب اخلــراج
(((10
بغــر عــارة َأخــرب البــاد».
ثــم تأملنــا قــول الربوفيســور املعــارص مايــكل باشــون ،االســتاذ يف جامعــة

ســراثكاليد  -بريطانيــا .والــذي ورد يف كتابــه اجلغرافيــة احلرضيــة مــن منظــور عاملــي،
والــذي نصــه:

(((10

»The policies of the national and local state can exert an important

influence on urban change. Regulatory and taxation policies shape

the environments that attract or repel investors، decisions about
public investment determine whether infrastructure will be built«.

وترمجة النص بشكل دقيق فيام يأيت:
«ويمكــن لسياســات الدولــة الوطنيــة واملحليــة أن متــارس تأثــرا هامــا عــى التغيــر

احلــري .وتشــكل السياســات التنظيميــة والرضيبيــة البيئــات التــي جتتــذب أو تصــد

املســتثمرين ،وتقــرر القــرارات املتعلقــة باالســتثامر العــام مــا إذا كانــت البنيــة التحتيــة

ســتبنى».

واآلن لــو قمنــا بمقارنــة النصــن ،ســنتبني العمــق الفكــري ،واملالحظــة الس ـ ّباقة،

والدقيقــة ،واملختــرة ،التــي وردت يف قــول اإلمــام عــي (عليــه الســام) .حيــث إنــه:
 -أوال ً،ن ّبــه عاملــه عــى مــر اىل رضورة اعطــاء عــارة األرض أولويــة بالنســبة اىل

اخلــراج .فــإذا أعطينــا

مفهــوم عــارة األرض معناهــا الواســع ،فســيكون شــام ً
ال

البنيــة التحتيــة ،والطــرق ،واملياه.....،الــخ.

 ثاني ًاَّ ،إن سياسات الدولة متارس تأثريا مه ًام عىل التغيري احلرضي.
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 -ثالثـ ًا ،وبخــاف ذلــك ،أي َأ َّن السياســة التــي هتمــل العمــران ،ســتؤدي اىل خراب

البــاد ،والتــي عــر عنهــا الربوفيســور مايــكل باشــون :.ستشــكل السياســات التنظيميــة
والرضيبيــة البيئــات التــي جتتــذب أو تصــد املســتثمرين.

حقيقــةَّ ،
إن منشــأ التطــور هــو العمــران ،وهــو الــذي يقــود اىل احلضــارة .وقــد عــر

عــن ذلــك بــن خلــدون بقولــه:

إن احلضارة هي هناية العمران.

(((11

َّ
إن غيــاب التخطيــط العمــراين الفعــال ســتكون لــه عواقــب خطــرة يف ظــل التوســع

العمــراين الرسيــع الــذي يشــهده العــامل .ففــي الكثــر مــن املناطــق يف شــتى أنحــاء
العــامل ،مــن املمكــن استشــعار ذلــك حقيقــة .فآثارهــا واضحــة يف اإلفتقــار إىل الســكن
املالئــم ،ونمــو األحيــاء الفقــرة ،والبنيــة التحتيــة غــر املناســبة واملهملــة ،ســواء كانــت

مــن ال ُطــرق ،أو وســائل النقــل العــام ،أو امليــاه ،أو الــرف الصحــي أو الكهربــاء.....
الــخ .وبنــا ًء عــى ذلــك ،فــإن ختطيــط وإدارة املــدن والقــرى أصبحــت عــى قــدر كبــر مــن
االمهيــة يف أداء دورهــا كمحــرك يف التنميــة املســتدامة .وهــذا مــا أشــار اليــه مؤمتــر األمــم
املتحــدة لإلســكان والتنميــة احلرضيــة املســتدامة والــذي ســيعقد يف كيتــو باإلكــوادور يف

الفــرة مــن  20-17ترشيــن األول/أكتوبــر .2017 ،أول قمــة لألمــم املتحــدة بشــأن

التوســع احلــري العاملــي منــذ اعتــاد جــدول أعــال 2030للتنميــة املســتدامة.

(((11

فســيتضح جليـ ًا مــن هــذه املقارنــات العلميــة والعمليــة وهي واحــدة مــن املقارنات،

بأنــه يمكــن تطبيــق رؤى اإلمــا ِم عـيٍّ (عليــه الســام) ،عــى عرصنــا احلــايل ،واالســتفادة
منهــا عــى أرض الواقع.
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ثالثًا :حدوث التغيري يف املنظومة االجتماعية نتيجة للتغري يف البيئة العامة
للفرد

ال بــد مــن التمييــز  -أوالً  -بــن التغـ ُّـر االجتامعــي والتغيــر االجتامعــي .حيــث

إن هنــاك فرقــ ًا بينــ ًا بينهــا.

(((11

فالتغــر االجتامعــي يعــرف عــى أنــه التحــول الــذي
ُّ

يطــرأ عــى البنــاء االجتامعــي ،كزيــادة عــدد األفــراد يف جمتمــع معــن أو نقصاهنــم .و ُيعــد

التغـ ُّـر االجتامعــي انتقــاالً للمجتمــع مــن حالــة إىل حالــة أخــرى .وال يشــرط يف هــذا
االنتقــال أن يكــون تطــور ًا ،وإنــا قــد يكــون ختلف ـ ًا وانحــدار ًا.

أمــا التغيــر االجتامعــي فهــو التحــول النابــع مــن وجــود رضورة إلحــداث تغيــر

معــن يف بيئــة اجتامعيــة معينــة أو يف ناحيــة مــن نواحيهــا ،بــا يــؤدي يف هنايــة املطــاف إىل
حــدوث تغيــر واضــح ال حييــد .فهــو التحــول املمنهــج املــدروس ،الــذي يتــم ختطيطــه

بشــكل حــريف بــا يقلــل مــن األخطــار ،وجتنــب الســلبيات التــي قــد تنتــج عــن عمليــة

التحــول هــذه .فالتغيــر االجتامعــي حيتــاج دائـ ًا إىل تضافــر املجمــوع مــن أجــل حتقيــق
النتائــج املرجــوة ،وبالتــايل يكــون التخطيــط لــه موضوعـ ًا حتميـ ًا ٌيظهــر الــدور احلاســم

للدولــة يف إنجــازه.

(((11

نســتخلص مــن كل ذلــك ،إن التغيــر الــذي ســيحدث يف املنظومــة االجتامعيــة،

ســيكون نتيجــ ًة ملجموعتــن مــن العوامــل وهــي كاآليت:

 املجموعــة املرتبطــة بالتطــور ِاإلجيــايب للوعــي الفكــري للفــرد ،كنتيجــة إلعــادة

صياغــة الشــخصية اإلنســانية عــى وفــق أســاس ســليم ،ومنهج قويــم ،ســيحقق التكامل
و الســعادة الفرديــة واإلجتامعيــة.

(((11

 َّإن اإلســام قــد أوجــد القاعــدة الفكريــة الصحيحــة لالنســان يف بنــاء الدولــة،

إِذ َأ َّن تلــك القاعــدة الفكريــة ،انــا تنبثــق عــن مبــدأ مطلــق الكــال (َّ ،((11
وإن املقيــاس
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اخللقــي الــذي يكــون ميــزان للســلوك ،انــا هــو هــدف مقــدس يف الوقــت الــذي يمثــل

طريقــا مســتقيام ُينبــئ عــن عقيــدة صحيحــة.

(((11

حقيقـ ًةَّ ،
إن الســؤال الــذي ســينبثق هنــا هــو :هــل ســتنعكس هــذه القاعــدة الفكريــة

يف بنــاء الفكــر اإلنســاين القويــم أيضـ ًا ،وبالتــايل يف مرشوعــه احلضــاري؟ هــذا مــا ســوف
نجــد اإلجابــة عنــه فيــا يــي.

رابع��ًا :أثرالتغي�ير االجتماع��ي يف التمهي��د للبيئ��ة املالئم��ة للتط��ور إس��تناداً
لله��دي العلوي
بعــد أن بحثنــا يف الكيفيــة التــي حيــدث خالهلــا التغيــر االجتامعــي .حيــث توضــح

القصــد مــن خــال الرتكيــز عــى الوعــي الفكــري للفــرد ،ومســؤلية الدولــة إزاء ذلــك.

نحــاول االن معرفــة األثــر الــذي يرتكــه هــذا التغيريعــى التطــور العــام للمجتمــع.
والســؤال الــذي يطــرح هنــا هــو هــل يمكــن إن تكــون قــد نشــأت يف ظــل هــذا التغيــر
ـوق مكتسـ ٍ
حقـ ٍ
ـبة للفــرد ،تنــدرج حتــت عنــوان حقــوق االنســان ،كنتيجــة حلصــول أرتقــاء

يف وعيــه الفكــري؟ وهــل ســتمكنه أن يصبــح جديــر ًا هبــا وبالتــايل متكنه أن يصبــح مالئ ًام
للتطــور باجتــاه مرشوعــه احلضــاري؟

إن االجابــة عــن هــذا الســؤال يتطلــب مــن الدولــة أن تأخــذ عــى عاتقهــا مســؤولية

ضــان اجلوانــب اآلتيــة:
 -حق احلياة

تُعــدُّ حيــاة االنســان قيمـ ًة ســامي ًة طبقـ ًا الحــكام الرشيعــة اإلســامية املقدســة .وقــد
كل فـ ٍ
بينــت مــا ينبغــي االلتــزام بــه للمحافظــة عــى هــذا احلــق .حيــث جيــب أن يكــون ُّ
ـرد

يف حالــة أمــان واحــرام يف تــردده ،ومــكان إقامتــه ،ومراســاته ،ومكاملاتــه ،وحواراتــه.
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 حرية الفكريعــد التفكــر مــن املزايــا اإلنســانية العليــا طبق ـ ًا ملــا ورد يف املصــادر اإلســامية ويف

مقدمتهــا القــرآن الكريــم والســنة النبويــة .حيــث عُــدَّ التفكــر بــن أعظــم العبــادات

وأمههــا.

فقــد ورد ذكــر التفكــر يف  18آيــة ،وهنــاك  149آيــة أشــارت اىل التعقــل.
ِ
ِ
ون ِف َخ ْل ِ
ــى ُجن ِ
ــق
َّــر َ
ُــر َ
قــال تعــاىل :ا َّلذ َ
ــم َو َي َت َفك ُ
ُوبِ ْ
يــن َي ْذك ُ
ون اللََّ ق َي ًامــا َو ُق ُعــو ًدا َو َع َ ٰ
ِ
ِ
الســاو ِ
ِ (((11
ات َو ْالَ ْر ِ
اب النَّــار
ض َر َّبنَــا َمــا َخ َل ْقـ َ
ـت َٰهـ َـذا َباطـ ًـا ُس ـ ْب َحانَك َفقنَــا َعـ َـذ َ
َّ َ َ
وقــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم« :ال عبــادة مثــل التفكــر» ((11( .وقــال
(((11

أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي (عليــه الســام)« :وال علــم كالتفكــر».

(((12

وقــال ايض ـ ًا:

“ولــو فكّــروا يف عظيــم القــدرة وجســيم النعمــة لرجعــوا إىل الطريــق ( معرفــة اهلل )
وخافــوا عــذاب احلريــق” ((12( .وقــال ايض ـ ًا“ :التف ُّكــر يدعــو إىل الـ ِّـر والعمــل بــه”.

يقــول املجليس(رمحــه اهلل) يف رشح هــذا احلديــث :التفكّــر املذكــور يف هــذا احلديــث
املأثــور يشــتمل عــى مجيــع أنــواع التف ّكــر الصحيــح .فمث ـ ً
ا التف ُّكــر يف عظمــة اهلل الــذي

حيمــل اإلنســان عــى خــوف اهلل وطاعتــه .والتف ّكــر يف األخــاق املرضيــة الــذي يدعــو
التجمــل هبــا .والتفكُّــر يف األحــكام واملســائل الرشعيــة الــذي
اإلنســان إىل حتصيلهــا
ُّ

يدعــو اإلنســان إىل العمــل هبــا.

(((12

 املساواة والعدالة االقتصاديةاملســاواة االقتصاديــة املطلقــة حلــم اليتطابــق مــع طبيعــة االنســان ودوافعــه،

ويكــون ذلــك نتيجــة لفــوارق البيئــة االجتامعيــة والرتبويــة .كــا َّ
أن الدافــع الــذايت لــدى

إن املبــدأ االســايس هــو َّ
بنــي اإلنســان هــو التفــوق ،وليــس امليــل اىل املســاواةَّ ((12( .
إن

العمــل جوهــر القيمــة االقتصاديــة .ويف ضــوء هــذا املبــدأ هنــاك إقــرار باختــاف االجور
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واملكافــآت .حيــث نلحــظ عــدم التأســيس لفكــرة حصــول كل أفــراد املجتمــع عــى

أجــور متســاوية.

(((12

فاملبــدأ الترشيعــي القائــل  -مثـ ًـا َّ
-إن احلــق اخلــاص يف املصــادر

الطبيعيــة يقــوم عــى أســاس العمــل ،يعالــج مشــكلة عامــة يســتوي فيهــا عــر املحــراث
البســيط وعــر اآللــة املعقــدة ،ألن طريقــة توزيــع املصــادر الطبيعيــة عــى االفــراد،
مســألة قائمــة يف كال العرصيــن.

(((12

كــا نلحــظ أيضـ ًا ،إن االهتــام ينصــب عــى رعايــة

التــوازن يف املســتوى املعيــي ألفــراد املجتمــع .وهــذا مابينــه األســتاذ الشــهيد الســيد
الصــدر يف كتــاب إقتصادنــا بــا يــأيت« :أن يكــون املــال موجــود ًا لــدى أفــراد املجتمــع
ومتــداوالً بينهــم ،إىل درجــة تتيــح لــكل فــرد العيــش يف املســتوى العــام ،أي أن حييــا مجيــع
االفــراد مســتوى واحــد ًا مــن املعيشــة ،مــع االحتفــاظ بدرجــات داخــل هــذا املســتوى

الواحــد تتفــاوت بموجبهــا املعيشــة ،ولكنــه تفــاوت درجــة ،وليــس تناقضــ ًا كليــ ًا يف
املســتوى ،كالتناقضــات الصارخــة بــن مســتويات املعيشــة يف املجتمــع الرأســايل».

(((12

كــا َّ
أن التــوازن العــام يف املجتمــع اإلســامي مديــن بعــد ذلــك ملجموعــة الترشيعــات
ِ
محايــة
تســاهم عنــد تطبيــق الدولــة هلــا ،يف
اإلســامية يف خمتلــف احلقــول ،فإهنــا
ُ
التــوازن ((12(.كذلــك فقــد تبنــى النظــام احلقوقــي اإلســامي عــدد ًا مــن اإلجــراءآت

تســتهدف موازنــة املســتوى املعــايش بــن أفــراد املجتمــع؛ ملنــع حــدوث الفــوارق الطبقيــة
ٍ
ٍ
ٍ
مناســبة وخصوصــ ًا فيــا يتعلــق بالترشيــع الرضيبــي
ماليــة
سياســة
فاتبــاع
الواســعة.
ُ
ٍ
أراض حتــت تــرف الدولــة،
وإنفــاق عوائدهــا يف احلفــاظ عــى التــوازن العــام ،ووضــع
وإنفــاق عائداهتــا لدعــم التــوازن العــام،

(((12

متثــل إجــراءآت أساســية للصالــح العــام،

ولتحســن املســتوى املعــايش ،عــى االخــص فيــا يتعلــق بتوســيع القطــاع العــام .ويف

هــذا الصــدد يذكــر الســيد األســتاذ حممــد باقــر الصــدر يف كتــاب إقتصادنــا مــا نصــه:

« وقــد يكــون أروع نــص ترشيعــي حيــدد وظيفــة الفــيء ،ودوره يف املجتمــع اإلســامي
بوصفــه قطاع ـ ًا عام ـ ًا ،هــو املقطــع القــرآين يف ســورة احلــر.

(((12

حيــث يتضــح حــق
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اجلامعــة كلهــا يف الثــروة ،و يف منــع االحتــكار ،وكذلــك يف وجــوب تســخري القطــاع
ــاء اللَُّ
العــام ملصلحــة الطبقــات التــي تعيــش دون خــط الفقــر .قــال تعــاىلَ :
و َمــا َأ َف َ
ِ
ِ ِ
ِِ ِ
ـل َو َل ِرك ٍ
ـن َخ ْيـ ٍ
ـى
َاب َو َٰلكـ َّ
ـم َع َل ْيــه مـ ْ
ـم َفـ َـا َأ ْو َج ْف ُتـ ْ
ـى َر ُســوله من ُْهـ ْ
ـن اللََّ ُي َسـ ِّل ُط ُر ُسـ َل ُه َعـ َ ٰ
َعـ َ ٰ
مــن ي َشــاء ۚ واللَُّ عـ َـى ك ُِّل َ ٍ ِ
ِِ ِ
ـن َأ ْهـ ِ
ى َفلِ َّلـ ِـه
ـل ا ْل ُقـ َـر ٰ
ـى َر ُســوله مـ ْ
شء َقد ٌير * َّمــا َأ َفـ َ
ْ
َ َ ُ َ َ ٰ
ـاء اللَُّ َعـ َ ٰ
ِ ِ ِ
ِ
ـى َوا َْل َســاكِ ِ
ني َوا ْبـ ِ
الس ـبِ ِ
ـن
ـي َل َي ُكـ َ
ـون ُدو َل ـ ًة َبـ ْ َ
يل َكـ ْ
ـن َّ
ـى َوا ْل َيت ََامـ ٰ
َول َّلر ُســول َولــذي ا ْل ُق ْر َبـ ٰ
ِ ِ ِ
(((13
ُــم ۚ....
ْالَ ْغن َيــاء منك ْ
ِ
وقــد ورد موضــوع ال َفــيء ( ((13يف ِ
أكثــر مــن موضــعٍ .فقــد
هنــج البالغــة ،يف
ِ
ـتحقيه بقولــه:
أكــد اإلمــام عــي (عليــه الســام) عــى رضورة تقســيم ال َفــيء عــى مسـ

« وال َفــيء ف َقســمه عــى مســت ِ
َح ِّق ِيه» ((13( .وكذلــك بقولــهَ ......« :ل ِئــ ْن َب َل َغنِــي َأن َ
َّــك
ُ َّ َ ُ
ُ
مني َشــيئ ًا ((13( .»......وجــاء يف عهــد أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي
ُخنْـ َ
ـت ِم ـ ْن َف ِء املسـ ِـل َ
(عليــه الســام) ،إىل مالــك األشــر النخعي حينــا والّه بالد مــر« :ثــم اهلل اهلل
يف الطبقــة الســفىل مــن الذيــن ال حيلــة هلــم ،واملســاكني واملحتاجــن ،وأهــل البؤســى
والزمنــى ،فــإن يف هــذه الطبقــة قانعــ ًا ومعــر ًا .واحفــظ هلل مــا اســتحفظك مــن حقــه

فيهــم ،واجعــل هلــم قسـ ًا مــن بيــت مالــك ،وقسـ ًا مــن غــات صــوايف اإلســام يف كل
بلــد ،فــإن لألقــى منهــم مثــل الــذي لألدنــىٌّ ،
وكل قــد اســرعيت حقــه ،فــا يشــغلنك

عنهــم بطــر ،فإنــك ال تعــذر بتضييعــك التافــه إلحكامــك الكثــر املهــم ،فــا تشــخص

مهــك عنهــم ،وال تصعــر خــدك هلــم» )((13(( .حيــث يتضــح مــن النــص الســابق ،حتديــد
أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي (عليــه الســام) ،املســؤولية املبارشة للحكومــة يف توفــر
احلــد االدنــى الــازم للعيــش الكريــم لــكل فــرد يف املجتمــع

((13( .

كــا توجــد جمموعــة

مــن الترشيعــات اإلســامية ذات الصلــة بمبــدأ التــوازن ،مثاهلــا حماربــة اكتنــاز النقــود،
والغائــه للفائــدة ،وترشيعــه ألحــكام اإلرث ،وإعطــاء الدولــة صالحيــات ضمــن منطقة
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الفــراغ املرتوكــة هلــا يف الترشيــع اإلســامي ،وإلغــاء االســتثامر الرأســايل للثــروات

الطبيعيــة اخلــام.

(((13

 املساواة املدنية واإلجتامعيةاســتناد ًا اىل الفكــر اإلســامي ،فــإن مجيــع أفــراد املجتمــع متســاوون يف شــؤون

املســؤولية ،واجلــزاء واحلقــوق املدنيــة ((13( .حيــث تنعــدم الفــروق بــن املواطنــن عــى

أســاس اللــون ،احلاكــم واملحكــوم ،مســتوى الثراء......ألــخ .ويؤكــد القــرآن الكريــم
ذلــك يف عــدد مــن اآليــات ،قــال تعــاىل :يــا َأيــا ا َّل ِذيــن آمنُــوا كُو ُنــوا َقو ِامــن بِا ْل ِقسـ ِ
ـط
َّ َ
ْ
َ َ
َ ُّ َ
ـن و ْالَ ْقربِــن ۚ إِن ي ُكـ ِ َ ِ
ِ
ِ
ـرا َفــاللَُّ َأ ْو َ ٰل ِبِـ َـا
ـى َأن ُفسـك ُْم َأ ِو ا ْل َوالدَ ْيـ ِ َ َ َ َ ْ
ـن َغن ًّيــا أ ْو َفقـ ً
ُشـ َـهدَ َاء لَِّ َو َلـ ْـو َعـ َ ٰ
ـرا.
َان بِـ َـا َت ْع َم ُلـ َ
ى َأن َت ْع ِد ُلــوا ۚ َوإِن َت ْلـ ُـووا َأ ْو ُت ْع ِر ُضــوا َفـإِ َّن اللََّ ك َ
ۖ َفـ َـا َت َّتبِ ُعــوا َْالـ َـو ٰ
ـون َخبِـ ً
(((13

فرعايــة شــؤون االفــراد ،واســتحقاقاهتم يف املجتمــع اإلســامي عــى درجــة قصوى

مــن االمهيــة ((13(.وقــد وصــف أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي (عليــه الســام) ،ذلــك بدقــة
يف عهــده إىل واليــه عــى مــر مالــك األشــر بقولــه« :أنصــف اهلل وأنصــف النــاس مــن

نفســك ومــن خاصــة أهلــك ومــن لــك فيــه هــوى مــن رعيتــك».

(((14

 املساواة يف الرتبية والتعليم :تم رشح هذا املوضوع سابق ًا. املساواة يف حق العمل:َّ
إن النظــام احلقوقــي يف اإلســام أقــر هــذا احلــق ،وأكــد عــى رضورتــه وأفضيلتــه ملــا

لــه مــن عالقــة يف بنــاء االقتصــاد واملجتمــع .بــل ومنــح حــق االختيــار املــروع ،وتكافــؤ
الفــرص ،عــى أن تؤخــذ املؤهــات العلميــة والقــدرات التــي أكتســبها االفــراد ،يف نيــل
املناصــب الوظيفيــة لقيــادة املجتمــع لضــان تطــوره.
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اإلستنتاجات:
لقد توصلنا من خالل البحث إىل قسمني من االستنتاجات:
القسم األول :االستنتاجات النظرية ،وهي:
َّ .1
إن البحــث يف فكــر اإلمــام عــي (عليــه الســام) ،يســتوجب التمييــز بــن

واجهتــن:

 -الواجهــة العامــة ،املتمثلــة باخلطــب والكلــات التــي محلــت رســائل إلســترشاف

املســتقبل ،ويمكــن مــن خالهلــا

اســتنتاج األفــكار والنــاذج واألطاريــح املعــارصة.

 الواجهــة اخلاصــة ،التــي توجهــت لعــره ،وكانــت تطبيقــات عمليــة وحلــولملشــاكل عــارصت اإلمــام .وهــي يف الوقـ ِ
ـت ذاتـ ِـه ،غايــة يف األمهيــة ملــا حتملــه مــن
حلــول لكثــر مــن القضايــا واملســائل الشــائكة املعــارصة.

ـاري ،بفضــل اخلطــب و الكتــب التــي وجههــا اإلمــام
 .2عــدم وجــود إنقطــاع حضـ ٍّ

العصــور ،وذلــك ضمــن الواجهــة العامــة
(عليــه الســام) ،اىل مجيــع النــاس يف
ِ
ٍ
ٍ
ـي،
التــي ذكرناهــا .وهــذا يعنــي وجــو َد صلــة تارخييــة عــى الصعيــد الفكـ ِّ
ـري واإلجتامعـ ِّ
مــن شــأهنا احــداث تغيـ ٍ
ـي أصيـ ٍ
ـل يف املجتمــع.
ـر منهجـ ٍّ
ـاري ،يمكــن ألي جمتمع ،أو
ـس مــرو ٍع حضـ ٍّ
 .3أرســى اإلمــام (عليــه الســام) ُأ ُسـ َ
أيــة أمــة ،تشــييد بنائـ ِـه يف أيــة مرحلــة زمنيــة؛ نظــر ًا لوجــود قواعــد فكريــة عامــة موجهــة

لإلنســانية مجعــاء ،وليــس لفــرد معــن ،أو جمتمــع معــن ،أو أمــة معينــة.

 .4هنــاك مســؤولية مبــارشة للدولــة يف االرتقــاء بالوعــي الفكــري لإلنســان ،وذلــك

مــن خــال التخطيــط ،إلحــداث تغيــر مؤسســايت ،وهتيــأة بيئــة عامــة تتــاءم مــع تطويــر

الفــرد واملجتمع.
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 .5ســيكون ظهورهــذا املــروع احلضــاري حتمي ـ ًا ،إذا توافــرت ظــروف التغيــر

ـي كفاي ـ ًة يف الوعــي الفكــري لإلنســان ،ويف ظــل
ـور نوعـ ٌّ
اإلجتامعــي ،وإذا حــدث تطـ ٌ
ـاملة وهادفـ ٍـة وخمطـ ٍ
ـانية شـ ٍ
رعايـ ٍـة إنسـ ٍ
ـط هلــا ،تقــوم هبــا الدولــة.
القسم الثاين :االستنتاجات العملية وهي:
َّ .1
إن أيــة مــروع ال يمكــن تنفيــذه وضــان نتيجــة إجيابيــة لــه ،إال إذا أكتملــت

رشوطــه النظريــة أوالً ،وهتيئــة األرضيــة املناســبة لــه ثانيـ ًا .وهــذه دعــوة للباحثــن نحــو
توجيــه بحوثهــم ودراســاهتم إلثــراء املوضــوع.

 .2رضورة هتيئــة األرضيــة املناســبة هلــذا املــروع لكــي يتســنى تطبيقه بدقــة وعناية،

ـس يف كل مراحــل انجازه،
دور رئيـ ٌ
ومــن ثــم انجــازه عــى أرض الواقــع .ويكــون للدولة ٌ

ـي متكامـ ٍ
ـل وصحيـ ٍ
ـح جلميــع الظــروف والــروط
ويتــم ذلــك مــن خــال اعــداد علمـ ٍّ
السياسـ ِ
ـية والترشيعيـ ِـة واالقتصاديـ ِـة واالداريـ ِـة والصحيـ ِـة والتعليميـ ِـة والبيئيـ ِـة ،والتــي

ســنتناوهلا يف التوصيــات اآلتيــة.

التوصيات
 .1يف اجلانب السيايس:
 تعميق فكرة أن يكون الوالء للوطن وليس للعشرية أو القبيلة. -توجيــه وســائل االعــام املختلفــة نحــو تعميــق ثقافــة املجتمــع ،واشــاعة روح

التســامح واحلــوار بــن األفــراد .ويتــم ذلــك مــن خــال تشــجيع املجتمــع عــى تقبــل
االنفتــاح عــى اآلخريــن ،والتعايــش الســلمي وتكريــس املتقاربــات التــي تــؤدي اىل
اإلنســجام االجتامعــي ،ونبــذ االختالفــات والتطــرف.
 .2يف اجلانب االقتصادي
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 -اعتــاد التخطيــط القصــر املــدى واملتوســط املــدى والطويــل املــدى ضمــن

ســراتيجية واضحــة املعــامل ،مــن شــأهنا تعجيــل التنميــة الشــاملة،االقتصادية
واالجتامعيــة.

 -إعــادة التــوازن بــن القطاعــن العــام واخلــاص يف االقتصــاد الوطنــي ،وبــا يضمن

تفاعلهــا اإلجيايب.

 تبنــي سياســة اقتصاديــة ،مــن شــأهنا القضــاء عــى البطالــة ،والتضخــم ،ووضــعسياســة سـ ٍ
ـعرية تتناســب مــع مســتوى األُجــور.
 .3يف اجلانب االداري
 تنمية القدرات البرشية احلالية رعايــة العاملــن مــن خــال املحفــزات املاديــة واملعنويــة بحيــث تســاهم يف خلــقحالـ ِـة اسـ ٍ
ـي.
ـتقرار فكـ ٍّ
ـري واجتامعـ ٍّ
 -وضــع الشــخص املناســب يف املــكان املناســب ،بــا يــؤدي اىل مــلء مراكــز

القــرارات بأشــخاص ذوي كفايــات علميــة واداريــة مناســبة.
 .4يف اجلانب الصحي واالمني والثقايف

توفري اخلدمات الصحية واالمنية والثقافية بشكل يتناسب مع حاجة املجتمع.
 .5يف جمال الرتبية والتعليم
 -االهتــام بالتعليــم والتدريــب بمختلــف مســتوياته ،بحيــث تكــون أعــداد

املــدارس واملعاهــد واجلامعــات

متناســبة مــع عــدد االفــراد املتدفقــن اليهــا.

 اصــاح نظــام التعليــم ( الرتبــوي والعــايل) ،باعتــاد األُسـ ِـس احلديثـ ِـة يف تنميـ ِـة
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 دعم البحث والتطوير كونه النشاط االساس يف خلق املعارف واالبتكارات ربط خمرجات التعليم العايل بسوق العمل. .6يف اجلانب اإلجتامعي
سياســة للضــان االجتامعــي واالعانــات ولكافــة طبقــات املجتمــع بــا يضمــن
تقليــص حــدة الفــوارق بــن االفــراد ،وباجتــاه القضــاء عــى ِ
اإلنخفــاض يف املســتوى
ـول اىل خـ ِ
املعــايش العــام ،ومنــع الوصـ ِ
ـط الفقـ ِـر.
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اخلالصة

بينــت التحليــات التــي وردت يف البحــثَّ ،
إن هنــاك مرشوعــ ًا حضاريــ ًا يمكــن

اســتخالصه مــن خطــب وكلــات وكتــب أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي (عليــه الســام).
ـر عــن حالــة الرقــي والتقــدم واالزدهــار ،التــي يمكــن
حيــث توخــى مــن خالهلــا ،أن يعـ ّ َ

أن يصــل اليهــا اإلنســان ،يف مرحلــة معينــة مــن تطــوره ،إذا حتققــت الــروط الذاتيــة
واملوضوعيــة لذلــك .ويف احلقيقــة ،إنــا أراد أن يعـ ّـر هبــذا التطلــع عــن جوهــر عقيدتــه،
وحياكــي القــرآن الكريــم يف مضمونــه ،يف مدرسـ ٍـة كان معلمهــا األول الرســول األكــرم

ِ
مرشوعــه اىل اإلنســانية
حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) .فقــد كان اإلمــام متوجهــ ًا يف
مجعــاء ،وليــس اىل جمتمــع معــن ،أو فئــة معينــة .ومــن دون متييــز عــى أســاس اللــون ،أو

العــرق ،أو الطائفــة ،أو درجــة القربــى .ويف كل ذلــك ،كان يناشــد اســتقامة اإلنســان،
التــي متثــل أســاس تقدمـ ِـه عندمــا خاطــب وعيــه الفكــري ،مــن أجــل البلــوغ بإنســانيته

اىل أقــى مداهــا ،والــذي عدهــا هــدف التقــدم وغايتــه ووســيلته .لقــد نظـ َـر اإلمــام اىل
حركــة اإلنســان ،مــن خــال تالزمهــا مــع حاضنتــه اإلجتامعيــة (داخــل املجتمــع الــذي
نشــأ فيــه) ،مــن دون انســاخه عــن أبنـ ِ
ـاء جلدتـ ِـه ،للمحافظــة عــى املزايــا واخلصائــص
واألدوار التــي اكتســبها ،والتــي متكنــ ُه مــن اإلضطــا ِع بمهــا ِم احلســم الصعبــة

واملصرييــة ،يف ســرورة اإلنســانية الطويلــة .وبعــد أن أكتملــت صياغــة األطــر النظريــة،

توجــه اإلمــام (عليــه الســام) ،اىل رســم طريقــة تنفيــذ املــروع احلضــاري .ولكنه وضع
ّ
ِ
ـؤولية الفرديــة ،لتصبــح ُملقــاة عــى عاتـ ِـق الدولة
نصــب عينيــه ،التخفيــف مــن اعبــاء املسـ
يف هتيئــة مســتلزمات النهــوض باألمــة .فقــد أخــذ بنظــر االعتبــار رضورة تسـنُّم قيــادات
ذات كفايــة عاليــة ،ومؤمنــة لإلنجــاز واإلدارة ،وتأخــذ عــى عاتقهــا املســؤولية الكاملــة،
بإِجتــاه قيــام املــروع احلضــاري.
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(  )1الفــرق بــن التغـ ُّـر والتغيــر يــدل التغـ ُّـر عــى التحــول املفاجــئ يف أحــوال يشء معــن ،وهــو
مظهــر واضــح جــد ًا يظهــر عــى الــيء ،وقــد حيــدث لكافــة شــؤون احليــاة ،وللمخلوقــات
املختلفــة مــن خــال مــا يعــرف بالظواهــر الكونيــة .أمــا التغيــر فهــو التحــول املمنهــج املــدروس،

الــذي يتــم ختطيطــه بشــكل حــريف بــا يقلــل مــن األخطــار ،والســلبيات التــي قــد تنتــج عــن عمليــة
التحــول هــذه .ويف الكثــر مــن األحــوال قــد ال جتــدي عمليــات التغـ ُّـر املفاجئــة يف إحــداث نقلــة

نوعيــة عــى أي مســتوى مــن املســتويات لعــدة أســباب ،وهنــا تــرز احلاجــة إىل وجــود التغيــر،
الــذي يتطلــب التغيــر وجــود خطــة واضحــة املعــامل ،فــا تغيــر مــن دون اســترشاف املســتقبل،
والتخطيــط لــه ،واإلحاطــة بكافــة املتغــرات والعوامــل التــي قــد تطــر ًا وحتــرف العمليــة عــن

مســارها األســايس ،كــا جيــب توقــع حــدوث إعاقــة لعمليــة التغيــر أيضـ ًا ،خاصــة مــن أصحــاب

املصالــح.
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اجلامعيــة ،1998 ،ص  190 - 189وص .194 - 192

أنظر كذالك يف املوقع:

com.http://mawdoo3

(  )2راجــع أ .مرتــى مطهــري :يف رحــاب هنــج البالغة ،الدار االســامية للطباعــة والنرشوالتوزيع،
بريوت.1992،

من ص  169لغاية ص .173

(  )3الســيد حممــد باقــر الصــدر :فلســفتنا ،دار التعــارف للمطبوعــات ،بــروت ،ط  ،2،1998ص
.11

(  )4حممــد مهــدي شــمس الديــن :حركــة التأريــخ عنــد اإلمــام عــي (ع)( ،دراســة يف هنــج البالغــة)،
بــروت ،لبنــان ،ط،1

 ،1985ص .29
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( ) 5املصدر السابق ،ص .31
( ) 6املصدر السابق ،ص .32

ِ
ِ
ِ
ُ
الفكــر اإلســامي املعــارص ،قــراءة
احلداثــة يف
جــدل
(  )7أحســان العــاريض:
احلداثــة ومــا بعــدَ
موجــزة يف اشــكالية العالقــة،

مركز الفكر اإلسالمي املعارص ط  ،2013 ،1ص .20

( ) 8املصدر السابق ،ص .27

(  )9املصدر السابق ،ص .8

( ) 10عدنــان احلــاج كاظــم عليــان :اإلمــام عــي بــن أيب طالــب (كرمــه اللّ وجهــه) ودوره يف ترســيم
معــامل الدولــة اإلســامية،
ص  .15أنظر يف املوقع:

http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/15/book_ 29/

najaf 21.html

:

(  )11د .حيــدر عبــد املطلــب البــكاء :املنهــج االقتصــادي يف هنــج البالغــة (قــراءة معــارصة) ،ص
 .220املوقــع:

http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/15/book_54/main.htm

(ً ) 12أنظــر أ .د .ســعد خضــر عبــاس الرهيمــي :أنمــوذج لعــاج اخللــل يف التــوازن اإلقتصــادي
العــام يف ضــوء عهــد اإلمــام عــي (عليــه الســام) ملالــك األشــر (رضــوان اهلل عليــه) ،جملــة
املبــن ،الســنة الثانيــة ،العــدد الثالــث ،نيســان  ،2017ص .90

(  )13عهــد االمــام عــي (عليــه الســام) مالك األشــر (رضوان اهلل عليه) ،يف املوقــع:

http://

bit.ly/2vKTCF9

( ) 14املصدر السابق

( ) 15أ .د .ســعد خضــر عبــاس الرهيمــي :أنمــوذج لعــاج اخللــل يف التــوازن ،......مصــدر
ســابق ،الصفحــات91 :

و 93و.96
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( ) 16املصدر السابق ،ص .23

( ) 17د .حيدر عبد املطلب البكاء ،مصدر سابق ،ص .218

(  )18هنج البالغة ،رشح عيل حممد عيل دخيل ،بريوت ،2011 ،4 -1 ،ص .684

( ) 19أ.د.يوســف حجيــم ســلطان الطائــي :نظريــة االســتدامة الالهنائيــة وأبعادهــا يف فكــر اإلمــام
عــي (عليــه الســام) لبنــاء الدولــة

املســتدامة ،جملــة املبــن ،جملــة فصليــة حمكمــة ،مؤسســة علــوم هنــج البالغــة ،الســنة الثانيــة  -العــدد
الثالث،2017 ،

ص .66

( ) 20هنج البالغة ،رشح عيل حممد عيل دخيل ،بريوت ،2011 ،4 -1 ،ص .161
( ) 21د .حيدر عبد املطلب البكاء ،مصدر سابق ،ص .204

( ) 22د .زكــي بــدوي :اإلمــام عــي (كـ ًـرم اهلل وجهــه) والتســامح الدينــي والســيايس ،عــى املوقــع:
https://goo.gl/fdVMUT

(  )23أ.د.حممــد حســن عــي الصغــر :اإلمــام عــي (عليــه الســام) قيادتــه ســرته ،يف ضــوء املنهــج
التحليــي ،ص  ،242أنظــر املوقــع:

http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/05/book_07/main.htm

( ) 24حســن الصفــار :اإلمــام عــي (عليــه الســام) وهنــج املســاواة ،عــى املوقــعhttps://goo. :
gl/6ryQn4

(  )25ابــن أيب احلديــد ،عبــد احلميــد :رشح هنــج البالغــة ،ج 7ص 37الطبعــة األوىل1987 /م دار
اجليــل  -بــروت.

(  )26أ.د .زمــان عبيــد ونــاس :التنميــة االقتصاديــة يف فكــر أمــر املؤمنــن االمــام عــي بــن أيب طالــب
(عليــه الســام) ،جملــة املبــن ،جملــة

فصليــة حمكمــة ،مؤسســة علــوم هنــج البالغــة ،الســنة الثانيــة  -العــدد الثالــث .2017 ،ص -119
.120

( ) 27حســن الصفــار :اإلمــام عــي (عليــه الســام) وهنــج املســاواة ،عــى املوقــعhttps://goo. :
gl/6ryQn4
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( ) 28هنج البالغة ،رشح عيل حممد عيل دخيل ،بريوت ،2011 ،4 -1 ،ص .541
( ) 29عدنان احلاج كاظم عليان ،مصدر سابق.
(  )30حسن الصفار،مصدر سابق .ص .21

(  )31عدنان احلاج كاظم عليان ،مصدر سابق .ص .18
( ) 32سورة األنعام ،اآلية.165 :

( ) 33عدنان احلاج كاظم عليان ،مصدر سابق .ص .28

( ) 34أ.د.حممد حسني عيل الصغري :مصدر سابق ،ص .319

( ) 35الدكتور طه حسني :الفتنة الكربى ،دار املعارف بمرص ،ج 1ص .10يف املوقع:

_http://www.muhammadanism.org/Arabic/book/Taha_Husain/grand
riot_1.pdf

(  )36أنظر أ.د .زمان عبيد وناس :مصدر سابق ،ص .126

( ) 37أ.د.حممد حسني عيل الصغري :مصدر سابق ،ص .330

(  )38حسن الصفار :التنمية اإلنسانية يف عهد اإلمام عيل عليه السالم ،املوقع:

http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/15/book_9301/.html

( ) 39هنج البالغة خطبة رقم .207

(  )40عبــاس حممــود العقــاد :عبقريــة اإلمــام عــي ،املقدمــة ،دار الكتــاب العــريب ،بــروت ،لبنــان،
 ،1967ص.129:

وكذلــك ُأنظر املوقــعhttp://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/15/ :
book_207/abqariyat_alimam.pdf

(  )41أ.عبــد الوهــاب محــوده :اآلراء االجتام ّعيــة يف هنــج البالغــة ،املوقــعhttps://goo.gl/
JVpHk6

( ُ )42أنظر يف ذلك :أ.د.حممد حسني عيل الصغري :مصدر سابق ،ص .333 -331
( ) 43نظر ص  22من بحثنا هذا.

( ُ )44أنظر املوقعhttp://mawdoo3.com :
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( ) 45السيد حممد باقر الصدر :فلسفتنا ،مصدر سابق ،ص .168

(  )46السيد حممد باقر الصدر :فلسفتنا ،مصدر سابق ،ص .95
(  )47القرآن الكريم ،سورة القيامة ،اآلية (.)14

( ) 48القرآن الكريم ،سورة التوبة ،اآلية (.)105

(  )49األســتاذ مرتــى مطهــري :يف رحــاب هنــج البالغــة ،الــدار االســامية للطباعــة والنــر
والتوزيــع ،بــروت،1992 ،

ص .185

(  )50املصدر السابق :ص .186 -185

(  )51هنج البالغة ،رشح عيل حممد عيل دخيل ،بريوت .2011 ،4 -1 ،ص .616

( ) 52أنظــر أ .د .جــواد كاظــم نــر :اإلمــام عــي (عليــه الســام) مصــدر ًا مــن مصــادر الفكــر
االســامي ،جملــة املبني،الســنة االوىل،

العدد الثاين ،2016 ،ص .171 -170

(  )53حممد مهدي شمس الدين :مصدر سابق ،ص .26

( ) 54أنظر :د .عيل هالل :عن العالقة بني الدولة واملجتمعhttps://goo.gl/d3Jgbu .

(  )55أنظــر :مــراد بــن عــي زريقــات :التغــر اإلجتامعــي عنــد إبــن خلــدون ،ورقــة عمــل مقدمــة
لنــدوة إبــن خلــدون التــي

تعقدها اجلمعية السعودية لعلم االجتامع ،الرياض  .2007يف املوقع:

http://www.murad-zuriekat.com/articles16.html

(  )56أنظر :املصدر السابق.

( ) 57أنظر أ.د .حممد اجلوهري :مصدر سابق ،.ص 189وص .192

( ) 58د .عبــد احلســن عبــد الرضــا العمــري :البعــد االخالقــي واثــره يف بنــاء الدولــة يف فكــر حممــد
باقــر الصــدر ،جمموعــة

أبحــاث املؤمتريــن العلميــن اللذيــن عقدمهــا املنتــدى الوطنــي ألبحــاث الفكــر و الثقافــة ،العــارف
للمطبوعات،

بريوت ،لبنان ،شباط  .2010ص .530
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( ) 59أنظر املوقعhtml.109/19/http://islamport.com/d/1/alb/1 :

(  )60انظر يف ذلك:

 أ.د .ســعد خضــر عبــاس الرهيمــي :أنمــوذج لعــاج اخللــل يف التــوازن اإلقتصــادي العــام يفضــوء عهــد اإلمــام عــي (ع) ملالــك األشــر (رض) ،جملــة املبــن ،الســنة الثانيــة ،العــدد الثالــث،
نيســان  ،2017ص .109

انظر كذلك:

 د .حســن عمــر :مبــادئ املعرفــة اإلقتصاديــة ،منشــورات ذات السالســل ،الكويــت ،ط،1989 ،1ص .376

( ) 61أنظرhttps://goo.gl/RTTTwR :

(  )62عبــود الــرايض :املنهــج احلركــي يف القــرآن الكريــم ،دار املنتــدى ،بــروت ،ط / 2006 ،3
 .28عنــارص الدولــة

يف فكــر الشــهيد الصــدر ،جممــوع أبحــاث املؤمتريــن العلميــن اللذيــن عقدمهــا املنتــدى الوطنــي

ألبحــاث الفكــر

والثقافة ،العارف للمطبوعات ،بريوت  -لبنان ،شباط  ،2010ص .530

(  )63د .عبد احلسني عبد الرضا العمري :مصدر سابق ،ص .531

(  )64الســيد حممــد باقــر الصــدر :إقتصادنــا ،دار للمطبوعــات ،بــروت ،ط  ،1987 ،20ص
.17 - 16

( ) 65د .عبد احلسني عبد الرضا العمري :مصدر سابق ،ص .532 - 531
( ) 66راجع الصفحات 5 :و  25من بحثنا هذا.

(  )67أنظر  :د .عبد الرحيم حممد :التغيري ومربراته وأسباب املقاومة ،موقع شبكة االنرتنيت:

http://dr-ama.com/?p=1451

( ) 68أنظر موقعhttps://ar.wikipedia.org :

(  )69أنظر  :د .عبد الرحيم حممد،املصدر السابق
( ) 70القرآن الكريم ،سورة الرعد ،اآلية (.)11

( ) 71الســيد حممــد باقــر الصــدر :املحــارضة االوىل يف موقــع شــبكة االنرتنيــت:

https://
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goo.gl/CXULJ2
( ) 72أنظــر  :أ.د .حســن عــى الرشهــاين :منهــج أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف معاجلــة الفســاد
املــايل ،جملــة املبــن ،جملــة فصليــة

حمكمة ،مؤسسة علوم هنج البالغة ،السنة االوىل  -العدد االول ،2016 ،ص  94وص .112

(  )73أنظر  :املصدر السابق ،ص .99

( ) 74أنظر  :املصدر السابق ،ص .112

(  )75أنظر  :املصدر السابق ،ص .95
( ) 76أنظر :املصدر السابق ،ص .95

(  )77عهــد االمــام عــي (عليــه الســام) مالك األشــر (رضوان اهلل عليه) ،يف املوقــع:

http://

bit.ly/2vKTCF9

(  )78أنظر  :أ.د.يوسف حجيم سلطان الطائي :مصدر سابق ،ص .66

( ) 79عهــد االمــام عــي (عليــه الســام) مالــك األشــر (رضــوان اهلل عليــه) ،يف املوقــعhttp:// :
bit.ly/2vKTCF9

( ) 80أنظر  :أ.د.يوسف حجيم سلطان الطائي :مصدر سابق ،ص .66

( ) 81أنظــر :د .حممــد عــودة :ســيادة الدولــة ومهامهــا الوظيفيــة يف فكــر الســيد حممــد باقرالصــدر،
جمموعــة أبحــاث املؤمتريــن

العلميــن اللذيــن عقدمهــا املنتــدى الوطنــي ألبحــاث الفكــر و الثقافــة ،العــارف للمطبوعــات،
بــروت ،لبنــان،

شباط  .2010ص .661

(  )82الســيد نبيــل احلســني :األمــن الفكــري يف هنــج البالغــة ،دار الكفيــل للطباعــة والنــر
والتوزيــع ،إصــدار مؤسســة علــوم

هنج البالغة ،ط  2015 ،1م ،ص .24

(  )83القرآن الكريم ،سورة البقرة،اآلية (.)126

(  )84القرآن الكريم ،سورة األنعام،اآلية (.)181

(  )85السيد نبيل احلسني :مصدر سابق ،ص .27
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(  )86الســيد ابــو احلســن نــواب :الكرامــة اإلنســانية ،دراســة يف طهــارة االنســان عــى ضــوء الفقــه
االســامي ،قــم ،نــر أديان،

االول  1389ش  1431 /ق ،ص .47

(  )87األستاذ مرتىض مطهري ،:مصدر سابق ،ص .173

( ) 88أنظــر :نعمــة العبــادي :السياســات االمنيــة يف مــروع الدولــة عنــد الشــهيد الصــدر ،جمموعــة
أبحــاث املؤمترين

العلميــن اللذيــن عقدمهــا املنتــدى الوطنــي ألبحــاث الفكــر و الثقافــة ،العــارف للمطبوعــات،
بــروت ،لبنــان،

شباط  .2010ص .620

(  )89أنظــر :الســيد نبيــل احلســني :األمــن الفكــري يف هنــج البالغــة ،مصــدر ســابق ،ص 151
وص .179

(  )90املصدر السابق ،ص  60وص .134

(  )91املصدر السابق ،ص  60وص .134
(  )92املصدر السابق ،ص .187
(  )93املصدر السابق ،ص .189
(  )94املصدر السابق ،ص .200
(  )95املصدر السابق ،ص .220
() 96

أنظر :نعمة العبادي :ص .627

( ) 97راجع ص  38من بحثنا هذا.

( ) 98أ .د .ســعد خضــر عبــاس الرهيمــي :االقتصــاد املعــريف أســاس التنميــة االقتصاديــة
واالجتامعيــة يف الــدول العربيــة،

جملة جامعة بابل للعلوم الرصفة والتطبيقية ،السنة  ،2011املجلد  ،19العدد  ،4ص .522

(  )99املصدر السابق ،ص .518

( ) 100هنج البالغة ،رشح عيل حممد عيل دخيل ،بريوت .2011 ،4 -1 ،ص .692

(  )101انظــر يف ذلــك :أ.د .ســعد خضــر عبــاس الرهيمــي :أنمــوذج لعــاج اخللــل ،.....مصــدر

اجلزء اخلامس :احملور االجتماعي والنفسي

395

ســابق ص  93وص .109

(  )102محــدي حممــد ابراهيــم رجــب :بنــاء منظومــة تعليميــة قائمــة عــى التدريــب املدمــج وقيــاس
فاعليتهــا يف تنميــة مهــارات صيانــة

احلاســب اآليل لطــاب مراكــز التدريــب املهنــي ،رســالة ماجســتري ،كليــة الرتبيــة األوىل ،جامعــة

حلــوان ،2014 ،ص.3

of Law، a very short

(103 ) Raymond Wacks; Philosophy

introduction، Oxford University Press، N Y، 2006، P.72.

( ً )104أنظــر :د .الســيد عــي مــر املوســوي و د .الســيد صــادق حقيقــت :مبــادىء حقــوق اإلنســان
يف اإلســام واملذاهب

األخــرى ،تعريــب خليــل زامــل العصامــي ،مــن إصــدارات املجمــع العلمــي العــايل للثقافــة
والفكــر اإلســامي ،مركــز

الغدير للدراسات والنرش والتوزيع ،ط ،1،2011ص .245

(  )105القرآن الكريم ،سورة النحل ،اآلية (.)90

(  )106هنج البالغة ،رشح عيل حممد عيل دخيل ،بريوت .2011 ،4 -1 ،ص .656
( ً )107أنظر ص  37 - 36من بحثنا هذا فيام يتعلق بالقطاع العام.

( ) 108هنج البالغة ،رشح عيل حممد عيل دخيل ،بريوت .2011 ،4 -1 ،ص .554

( 109) Michael Pacione، Urban Geography، A global perspective،
NY،2002،P 312.

(  )110بــن خلــدون :املقدمــة ،الفصــل الرابــع ،يف املوقــع:

https://ar.wikisource.org/

/wiki

() 111

ُأنظــر املوقــعhttp://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/ :

/habitat3

(ُ ) 112أنظر املوقع:

/http://mawdoo3.com

(  )113راجع ص  5وص  25من البحث.

(  )114د .عبد احلسني العمري ،مصدر سابق ،ص .532
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(  )115السيد حممد باقر الصدر :فلسفتنا ،مصدر سابق ص .39

(  )116د .عبد احلسني عبد الرضا العمري .مصدر سابق ،ص .531

( ) 117د .الســيد عــي مــر املوســوي و د .الســيد صــادق حقيقــت :مصــدر ســابق ،ط،1،2011
ص .219

(  )118القرآن الكريم ،سورة آل عمران ،اآلية (.)191

(  )119د .السيد عيل مري املوسوي و د .السيد صادق حقيقت ،مصدر سابق ،ص .220
( ) 120هنج البالغة ،ص .174
( ) 121هنج البالغة ،ص .91

(ُ ) 122أنظر :دستغيب :التفكر .عىل املوقعhttps://goo.gl/TvePKF :

(  )123د .السيد عيل مري املوسوي و د .السيد صادق حقيقت ،مصدر سابق ،ص .250
(  )124املصدر السابق ،ص .251

(  )125السيد حممد باقر الصدر :إقتصادنا ،مصدر سابق.682 ،
( ) 126املصدر السابق.682 ،

(  )127املصدر السابق.678 ،

(  )128أنظر :د .السيد عيل مري املوسوي و د .السيد صادق حقيقت ،مصدر سابق ،ص .252
( ) 129السيد حممد باقر الصدر :إقتصادنا ،مصدر سابق.666 - 665،
( ) 130القرآن الكريم ،سورة احلرش ،اآلية (.)7

( )131ال َفــيء :الغنيمــة :تنــال بــا قتــال (واردات الدولــة ِ
اإلســامية)ُ ،أنظــر :هنــج البالغــة ،رشح
عــي حممــد عــي دخيــل ،بــروت،

 . 2011 ،4 -1ص  464وص .670

( ) 132هنج البالغة ،رشح عيل حممد عيل دخيل ،بريوت ،2011 ،4 -1 ،ص .670

( )133

() 134

املصدر السابق ،ص .464

عهــد االمــام عــي (عليــه الســام) مالــك األشــر (رضــوان اهلل عليــه) ،يف املوقــع:

http://bit.ly/2vKTCF9

(  )135السيد حممد باقر الصدر :إقتصادنا ،مصدر سابق.664،
(  )136أنظر :املصدر السابق.679 - 678 ،
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أنظــر كذلــك - :أ.د .ســعد خضــر عبــاس الرهيمــي :أنمــوذج ،....مصــدر ســابق ،ص 97 -96
.112 -

(  )137د .السيد عيل مري املوسوي و د .السيد صادق حقيقت ،مصدر سابق ،ص.248
(  )138القرآن الكريم ،سورة النساء ،اآلية (.)135

(  )139د .السيد عيل مري املوسوي و د .السيد صادق حقيقت ،مصدر سابق ،ص.248
( ) 140عهــد االمــام عــي (عليــه الســام) مالك األشــر (رضوان اهلل عليه) ،يف املوقــع:
.bit.ly/2vKTCF9

http://
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املصادر واملراجع

أوال :مصادر البحث ومراجعه باللغة العربية:
1 .1القرآن الكريم.

2 .2البــكاء ،د .حيــدر عبــد املطلــب :املنهــج االقتصــادي يف هنــج البالغــة (قــراءة معــارصة).
املوقع:

http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/15/book_54/

main.htm

3 .3اجلوهــري أ.د .حممــد :علــم اإلجتــاع ،النظريــة ،املوضــوع ،املنهــج ،مــر ،دار املعرفــة
اجلامعيــة.1998 ،

4 .4الــرايض ،عبــود :املنهــج احلركــي يف القــرآن الكريــم ،دار املنتــدى ،عنــارص الدولــة يف
5 .5

فكــر

الشــهيد الصــدر ،جممــوع أبحــاث املؤمتريــن العلميــن اللذيــن عقدمهــا املنتــدى

الوطنــي ألبحــاث الفكــر والثقافــة ،العــارف للمطبوعــات ،بــروت  -لبنــان ،شــباط

.2010

6 .6الرهيمــي ،أ .د .ســعد خضــر عبــاس :أنمــوذج لعــاج اخللــل يف التــوازن اإلقتصــادي
العــام يف ضــوء عهــد اإلمــام عــي (عليــه الســام) ملالــك األشــر (رضــوان اهلل عليــه)،
جملــة املبــن ،الســنة الثانيــة ،العــدد الثالــث ،نيســان .2017

 7 .7الرهيمــي ،أ .د .ســعد خضــر عبــاس :االقتصــاد املعــريف أســاس التنميــة االقتصاديــة
واالجتامعيــة يف الــدول العربيــة ،جملــة جامعــة بابــل للعلــوم الرصفــة والتطبيقيــة ،الســنة

 ،2011املجلــد  ،19العــدد.4 .

 8 .8الســيد نبيــل احلســني :األمــن الفكــري يف هنــج البالغــة ،دار الكفيــل للطباعــة والنــر
والتوزيــع ،إصــدار مؤسســة علــوم هنــج البالغــة ،ط .2015 ،1
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9 .9الرشهــاين ،أ.د .حســن عــي :منهــج أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف معاجلــة الفســاد
املــايل ،جملــة املبــن ،جملــة فصليــة حمكمــة ،مؤسســة علــوم هنــج البالغــة ،الســنة االوىل -

العــدد االول.2016 ،

1010الصــدر ،الســيد حممــد باقــر :فلســفتنا ،دار التعــارف للمطبوعــات ،بــروت ،ط ،2
.1998

1111الصدر ،السيد حممد باقر :إقتصادنا ،دار للمطبوعات ،بريوت ،ط .1987 ،20

1212الصــدر ،الســيد حممــد باقــر :املحــارضة االوىل يف املوقــعhttps://goo.gl/ :
CXULJ2

1313الصغــر ،أ.د.حممــد حســن عــي :اإلمــام عــي (عليــه الســام) قيادتــه ســرته ..يف

ضــوء املنهــج التحليــي ،يف املوقــعhttp://www.haydarya.com/maktaba_ :
moktasah/05/book_07/main.htm

 1414الصفــار ،حســن :اإلمــام عــي (عليــه الســام) وهنــج املســاواة ،عــى املوقــع :
https://goo.gl/6ryQn4

1515الصفار ،حسن :التنمية اإلنسانية يف عهد اإلمام عيل عليه السالم ،يف املوقع:

http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/15/book_9301/.
html

1616الطائــي ،أ.د .يوســف حجيــم ســلطان :نظريــة االســتدامة الالهنائيــة وأبعادهــا يف فكر
اإلمــام عــي (عليــه الســام) لبنــاء الدولــة املســتدامة ،جملــة املبــن ،جملــة فصليــة حمكمــة،

مؤسســة علــوم هنــج البالغــة ،الســنة الثانيــة  -العــدد الثالــث.2017 ،
1717العــاريض ،أحســان :جـ ُ
ـدل احلداثـ ِـة ومــا بعــدَ احلداثـ ِـة يف الفكـ ِـر اإلســامي املعــارص،
قــراءة موجــزة يف اشــكالية العالقــة ،مركــز الفكــر اإلســامي املعــارص ،ط .2013 ،1

1818العبــادي ،نعمــة :السياســات االمنيــة يف مــروع الدولــة عنــد الشــهيد الصــدر،
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جمموعــة أبحــاث املؤمتريــن العلميــن اللذيــن عقدمهــا املنتــدى الوطنــي ألبحــاث الفكــر و

الثقافــة ،العــارف للمطبوعــات ،بــروت لبنــان ،شــباط .2010

1919العقــاد ،عبــاس حممــود :عبقريــة اإلمــام عــي ،املقدمــة ،دار الكتــاب العــريب،
بــروت،

لبنــان .1967 ،وكذلــك ُأنظــر املوقــعhttp://www.haydarya. :

com/maktaba_moktasah/15/book_207/abqariyat_alimam.pd
2020العمــري ،د .عبــد احلســن عبــد الرضــا :البعــد االخالقــي واثــره يف بنــاء الدولــة يف
فكــر حممــد باقــر الصــدر ،جمموعــة أبحــاث املؤمتريــن العلميــن اللذيــن عقدمهــا املنتــدى
الوطنــي ألبحــاث الفكــر و الثقافــة ،العــارف للمطبوعــات ،بــروت ،لبنــان ،شــباط

.2010

2121املوســوي ،د .الســيد عــي مــر ود .الســيد صــادق حقيقــت :مبــادىء حقوق اإلنســان
يف اإلســام واملذاهــب األخــرى ،تعريــب خليــل زامــل العصامــي ،مــن إصــدارات
املجمــع العلمــي العــايل للثقافــة والفكــر اإلســامي ،مركــز الغديــر للدراســات والنــر

والتوزيــع ،ط.1،2011

2222بــدوي ،د .زكــي :اإلمــام عــي (كـ ًـرم اهلل وجهــه) والتســامح الدينــي والســيايس ،يف
املوقــعhttps://goo.gl/fdVMUT :

2323بــن خلــدون :املقدمــة ،الفصــل الرابــع ،يف املوقــعhttps://ar.wikisource. :
/org/wiki

2424حسني ،الدكتور طه :الفتنة الكربى ،دار املعارف بمرص ،ج ،1ص.10

 2525وأيضــ ًا يف املوقــعhttp://www.muhammadanism.org/Arabic/ :
book/Taha_Husain/grand_riot_1.pdf

2626محــوده ،أ.عبــد الوهــاب :اآلراء االجتام ّعيــة يف هنج البالغــة ،يف املوقع:
goo.gl/JVpHk6

https://
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https://goo.gl/TvePKF

2828رجــب ،محــدي حممــد ابراهيــم :بنــاء منظومــة تعليميــة قائمــة عــى التدريــب املدمــج
وقيــاس فاعليتهــا يف تنميــة مهــارات صيانــة احلاســب اآليل لطــاب مراكــز التدريــب

املهنــي ،رســالة ماجســتري ،كليــة الرتبيــة األوىل ،جامعــة حلــوان.2014 ،

2929مــراد بــن عــي زريقــات :التغــر اإلجتامعــي عنــد إبــن خلــدون ،ورقــة عمــل مقدمــة
لنــدوة إبــن خلــدون التــي تعقدهــا اجلمعيــة الســعودية لعلــم االجتامع ،الريــاض .2007
يف املوقــعhttp://www.murad-zuriekat.com/articles16.html :

3030شــمس الديــن ،حممــد مهــدي :حركــة التأريــخ عنــد اإلمــام عــي (عليــه الســام)،
(دراســة يف هنــج البالغــة) ،بــروت ،لبنــان ،ط.1985 ،1

3131عليــان ،عدنــان احلــاج كاظــم :اإلمــام عــي بــن أيب طالــب (كرمــه اللّ وجهــه) ودوره

يف ترســيم معــامل الدولــة اإلســامية .يف املوقــعhttp://www.haydarya.com/ :

maktaba_moktasah/15/book_29/najaf21.html

3232عهــد االمــام عــي (عليــه الســام) ،اىل مالــك األشــر (رضــوان اهلل عليــه) ،يف املوقــع:
http://bit.ly/2vKTCF9

3333عمــر ،د .حســن :مبــادئ املعرفــة اإلقتصاديــة ،منشــورات ذات السالســل ،الكويت،
ط.1989 ،1

3434عــودة ،د .حممــد :ســيادة الدولــة ومهامهــا الوظيفيــة يف فكــر الســيد حممــد باقرالصدر،
جمموعــة أبحــاث املؤمتريــن العلميــن اللذيــن عقدمهــا املنتــدى الوطنــي ألبحــاث الفكــر و

الثقافــة ،العــارف للمطبوعــات ،بــروت ،لبنان ،شــباط .2010

3535حممد ،د .عبد الرحيم :التغيري ومربراته وأسباب املقاومة ،يف املوقع:

http://

dr-ama.com/?p=1451

3636مطهــري ،أ .مرتــى :يف رحــاب هنــج البالغــة ،الــدار االســامية للطباعــة
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والنرشوالتوزيــع،

بــروت.1992،

3737النــر اهلل ،أ .د .جــواد كاظــم :اإلمــام عــي (عليــه الســام) مصــدر ًا مــن مصــادر
الفكــر االســامي ،جملــة املبــن ،الســنة االول ،العــدد الثــاين.2016 ،

3838هنج البالغة ،رشح عيل حممد عيل دخيل ،بريوت.2011 ،4 -1 ،

3939نــواب الســيد ابــو احلســن :الكرامــة اإلنســانية ،دراســة يف طهــارة االنســان عــى ضوء
الفقــه االســامي ،قم ،نــر أديــان ،االول  1389ش  1431 /ق.

4040هــال ،د.عــي :عــن العالقــة بــن الدولــة واملجتمــع .يف املوقــعhttps://goo. :
gl/d3Jgbu

4141ونــاس ،أ.د .زمــان عبيــد :التنميــة االقتصاديــة يف فكــر أمــر املؤمنــن االمــام عــي
بــن أيب طالــب (عليــه الســام) ،جملــة املبــن ،جملــة فصليــة حمكمــة ،مؤسســة علــوم هنــج
البالغــة ،الســنة الثانيــة ،العــدد الثالــث2017 ،

4242ابــن أيب احلديــد ،عبــد احلميــد :رشح هنــج البالغــة ،ج 7ص 37الطبعــة األوىل/
1987م دار اجليــل ،بــروت.

43. http://mawdoo3.com/
44. http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/15/fehres1.htm
45. http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/habitat3

ثاني ًا :مصادر البحث ومراجعه باللغة االنكليزية:
Raymond Wacks; Philosophy of Law، a very
short introduction، Oxford
University Press، N Y، 2006.
Michael Pacione، Urban Geography، a global
perspective، NY، 2002.
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رعاية األيتام وبناء أسرهم
أثناء احلرب
وجتلياتهم اإلنسانية
يف نهج البالغة

الباحثة كفاح احلداد

مـدخـل
يمثــل االيتــام رشحيــة عامــة موجــودة يف كل املجتمعــات الغنيــة والفقــرة واملتطــورة

والنامية،وهــي ايضــا احــدى الرشائــح اهلشــة يف املجتمــع والتــي يمكــن التســلط عليها او

ســلب حقوقهــا او ظلمهــا بســهولة لضعــف القــدرة الدفاعيــة عنهــا كوهنــا متثــل افــرادا
قارصيــن يفتقــدون إىل الســند االرسي احلقيقــي املتمثــل يف االب الــذي يمثــل االمــن
االقتصــادي واالجتامعــي لالرسة،واالمــر االخــر ان هــذه الفئــة هــي مــن الرشائــح

االجتامعيــة ذات االعــار الصغــرة وهــي بالتــايل رشحيــة ضعيفــة مــن حيــث البنــاء
والقــدرة وهــي ايضــا مل تصــل إىل مرحلــة الوعــي باالوضــاع االجتامعيــة بــا يف ذلــك

الظواهــر الســلبية فيــه مثــل ابتــزاز الضعفــاء او اســتغالل الصغــار وبتعبــر اخــر اهنــا
رشحيــة حتتــاج إىل احلاميــة والرعايــة والصيانــة كوهنــا متثــل أمــل املجتمــع ومســتقبله االيت
وعــى هــذا يفــرض ان تتوفــر هلــا االرضيــة الســليمة لنجــاح عمليــة التنشــئة االجتامعيــة
والتــي مــن ضمنهــا هتيئــة مســتلزمات عمليــة الرتبيــة املاديــة واملعنويــة ممــا يكــون هلــا عونا

عــى عبــور مرحلــة خطــرة ومؤملــة.

وهلــذا جــاءت التوصيــات القرانيــة واالحاديــث النبويــة بامهيــة رعايــة االيتــام،

وذلــك كــي يعيــش اليتيــم بامــن وامــان ريثــا يســتوي عــوده ويشــتد ســاعده.

من هو اليتيم
اليتــم :االنفــراد ،واليتيــم -الصبــي أو الولــد :فقــد أبــاه قبــل البلوغ..واجلمــع يتامــى

وأيتــام .فاليتــم يف اللغــة لــه معــاين منهــا :االنفــراد والفقــد واالنقطــاع وكلهــا معــاين تؤثــر

عــى وضــع اليتيــم املــادي واملعنــوي عــى حــد ســواء ،وبمعنــى آخــر فاليتــم لــه أعظــم
األثــر عــى نفــس اليتيــم وبالتــايل ينعكــس عــى ســلوكه.
405
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املعجم الوسيط

(((

واليتم يف الناس :فقدان الصبي أباه قبل البلوغ.
يقــول املفضــل :أصــل اليتــم الغفلــة ،وبــه ســمي اليتيــم يتيــ ًا النــه يتغافــل عــن

بــره(((.

اليتيم باملعنى االصطالحي الفقهي
يعــرف اليتيــم عنــد الفقهــاء بأنــه اســم ملــن مــات أبــوه وهــومل يبلــغ احللــم ،فــكل

صغــر مــات أبــوه قبــل ســن البلــوغ هــو يتيــم ســواء كان عنــده مــال ام ال وقــد عـ َـرف
امــر املؤمنــن (عليــه الســام) اليتيــم بقولــه (عليــه الســام):

ـي صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم أ ّنــه قــال« :ال ُي ْتــم
ـي عليــه الســام عــن النبـ ّ
عــن عـ ّ

بعــد احللــم»((( .عــى هــذا يمكــن القــول ان اليتيــم هــو الطفــل الــذي فقــد ابــاه وهــو مل
يبلــغ ســن البلوغ،ويكــون ســن البلــوغ للبنــت بعــد اكــال تســع ســنوات قمريــة وللذكــر

بعــد اكــال مخســة عــر عامــا قمريا،بمعنــى ان اليتيــم يكــون عمــره قبــل هــذه الســن.
ويمكن تقسيم اليتامى إىل نوعني:

 .1النــوع االول هــم ابنــاء الشــهداء الذيــن استشــهد اباؤهــم امــا يف جبهــات القتــال

كــا يف حــال احلشــد الشــعبي او نتيجــة مقارعــة الطواغيــت واحلكومــات الظاملــة فقضــوا
نحبهــم عــى اعــواد املشــانق او يف الســجون او املقابــر اجلامعيــة.

 .2والنــوع الثــاين هــم الذيــن مــات اباؤهــم نتيجــة حــوادث طبيعيــة كاملــرض او

حــوادث الســيارات وغــره.
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اليتيم يف القران الكريم
جــاء ذكــر اليتيــم يف القــران الكريــم تــارة للتعريــف بحقوقــه واخــرى لتبنــي االليات

الســليمة يف التعامــل معه..قــال تعاىل:

ِ
َك َعـ ِ
و َي ْسـ َـأ ُلون َـم َواللُّ
ـر َوإِ ْن ُ َتال ُط ُ
َ
ـم َفإِ ْخ َوا ُن ُكـ ْ
وهـ ْ
ـن ا ْل َيت ََامــى ُقـ ْـل إِ ْصـا ٌَح َُّلـ ْ
ـم َخـ ْ ٌ
ِ
ِ
ِ ِ
ـم.(((
ـم ا ُْل ْفســدَ مـ َ
ـم إِ َّن اللَّ َع ِزيـ ٌز َحكيـ ٌ
ـن ا ُْل ْصلــحِ َو َلـ ْـو َشــاء اللُّ أل ْع َن َت ُكـ ْ
َي ْع َلـ ُ
ال بل ال ُتك ِْرم َ ِ
يم
َ ك َّ َون ا ْل َيت َ
ُ
قوله تعاىلَ  :يتِي ًام َذا َم ْق َر َب ٍة.(((ِ ِ
والَ َت ْقربــو ْا مـ َ ِـن َح َّتــى َي ْب ُلــغَ َأ ُشــدَّ ُه َو َأ ْو ُفــو ْا بِا ْل َع ْهـ ِـد
ـي َأ ْح َسـ ُ
َ
ـال ا ْل َيتيـ ِم إِالَّ بِا َّلتــي هـ َ
َُ َ
َان َم ْسـ ُـؤوالً.(((
إِ َّن ا ْل َع ْهــدَ ك َ
(((

ِ
ين * َف َذلِ َ ِ
َ
ت ا َّل ِذي ُيك َِّذ ُب بِالدِّ ِ
يم
أ َر َأ ْي َك ا َّلذي َيدُ ُّع ا ْل َيت َ
ِ
َ
ـآوى * َو َو َجــدَ َك َضــاالًّ َف َهــدَ ى * َو َو َجــدَ َك َعائِـ ً
ا َف َأ ْغنَــى * َف َأ َّمــا
أ َل ْ َيِــدْ َك َيتيـ ًا َفـ َِ
ـم َفال َت ْق َهـ ْـر.(((
ا ْل َيتيـ َ
(((

ون ال َّط َعا َم َع َل ُح ِّب ِه ِم ْسكِينًا َو َيتِ ًيم َو َأ ِس ًريا
و ُي ْط ِع ُم َ
َ -

(((1

واملالحــظ ان القــران الكريــم مل خياطــب اليتيــم نفســه انــا خاطــب املســؤولني

عــن تربيتــه واملحيطــن بــه كــا خاطــب باقــي رشائــح املجتمع..كــا ان القــران الكريــم
ادان الظواهــر االجتامعيــة اخلاطئــة التــي كانــت ســائدة يف املجتمــع اجلاهــي وعمــل هبــا
املســلمون االوائــل قبــل نــزول النصــوص الدينيــة الداعيــة إىل رعايــة اليتيــم مثــل دع

اليتيــم ومنــع الطعــام واكل مــال اليتامــى ظلــا إىل غــر ذلك.وكلنــا يعلــم ان اآليــات

مــن ســورة االنســان قــد نزلــت يف اهــل بيــت العصمــة (عليــه الســام) يف امــر املؤمنــن
وزوجــه فاطمــة الزهــراء وولديــه رحيانتــي رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) احلســن
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واحلســن عليهــم افضــل التحايــا والســام .واملالحــظ ان ذكــر اليتيــم جــاء مــع ذكــر
املســكني واالســر وهــؤالء كانــوا يف ازمــة خانقــة بســبب اجلــوع فطرقــوا بــاب الــويص

(عليــه الســام)ولثالث ليــال متواليــات فنــزل الذكــر احلكيــم يعظــم هــذا العطــاء يف
ســورة الدهر،وقــد جــاء الرتادف(مســكينا ويتيــا واســرا) للتعريــف بالرشائــح الضعيفــة
يف املجتمــع واللفــات النظــر إىل امهيــة برهــم واطعامهــم كــون الســورة كلهــا نزلــت يف

الثنــاء عــى آل البيــت (عليهــم الســام) ملــا قدمــوه مــن ايثــار الطعــام هــؤالء الثالثــة

رغــم انــه كلفهــم املبيــت عــى الطــوى.

اليتيم يف السنة النبوية الشريفة
روي عــن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) انــه قال:مــن مســح يــده عــى راس يتيــم

ترمحا،كتــب اهلل لــه بــكل شــعرة مــرت عليــه يــده حســنة.

(((1

وعنه ( )انه قال(:ان يف اجلنة دار ال يدخلها اال من فرح يتامى املؤمنني)(.((1روي أ ّنــه ملــا أستشــهد جعفــر بــن أيب طالــب ،أتــى رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)
فضمهــم وشـ ّـمهم(.((1
أســاء فقــال هلــا« :أخرجــي يل ولــد جعفــر جعفــر ُفأخرجــوا إليــه ّ
عــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)« :أنــا وكافــل اليتيــم كهاتــن يف اجلنّــة إذا

اتقــى اهلل عـ ّـز وجـ ّـل وأشــار بالســبابة والوســطى»(.((1

عــن عجــان :قــال :قلــت أليب عبــد اهلل عليــه الســام :مــن أكل مــال اليتيــم؟ِ
ونــم َنــارا وسـيص َلو َن سـ ِ
ـع ًريا﴾ -قــال هــو
فقال»:هــو كــا قــال اهلل﴿ :إِ َّنـ َـا َي ْأ ُك ُلـ َ
ـون ِف ُب ُط ِ ْ ً َ َ َ ْ ْ َ

مــن غــر أن أســأله -مــن عــال يتيـ ًا حتــى ينقــي يتمــه أو يســتغني بنفســه ،أوجــب اهلل

لــه اجلنّــة كــا أوجــب آلكل مــال اليتيــم النــار(.((1

عــن ســاعة بــن مهــران قــال ســمعته (عليــه الســام) يقــولّ :«إن اهلل عـ ّـز وجـ ّـل
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وعــد يف مــال اليتيــم عقوبتــن أ ّمــا أحدمهــا فعقوبــة اآلخــرة النــار ،وأ ّمــا عقوبــة الدنيــا
ِ
ِ
فهــو قولــه عـ ّـز وجـ ّـل ﴿و ْليخْ ـ َ ِ
ـم ُذ ِّر َّي ـ ًة ِض َعا ًفــا َخا ُفــو ْا
ـن َلـ ْـو ت ََر ُكــو ْا مـ ْ
ـش ا َّلذيـ َ
ـن َخ ْلف ِهـ ْ
َ َ
ع َلي ِهــم َف ْلي َّت ُقــوا اهلل و ْلي ُقو ُلــو ْا َقــوالً س ِ
ــديدً ا﴾( .((1يعنــي بذلــك ليخــش أن أخلفــه يف
ْ َ
َ َ
َ ْ ْ َ
ذر ّيتــه كــا صنــع هــو هبــؤالء اليتامــى(.((1

 -عــن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه)« :مــن قبــض يتيـ ًا مــن بــن مســلمني إىل طعامــه

ورشابــه أدخلــه اهلل اجلنّــة البتــةّ ،إل أن يعمــل ذنبـ ًا ال ُيغفــر»(.((1

ملاذا الكالم عن اليتامى؟
سؤال يطرح نفسه دوما وربام نجد انفسنا بحاجة للوقوف عنده:
-بدايــة متثــل الطفولــة اهــم وامجــل مراحــل احليــاة وهــي تلقــي بتبعاهتــا عــى كل

املســرة االنســانية فــاذا كانــت هــذه الطفولــة معجونــة باحلــزن واالســى نتيجــة غيــاب

احــد ركنــي الرتبيــة االساســية فــان االثــار متتــد مــع امتــداد العمــر الن عمليــة الرتبيــة

تبــدأ مــع الطفــل حــن والدتــه وتســتمر نتائجهــا مــدى احليــاة.

-ان االهتــام باليتيــم يســاعد عــى توجيــه النظــر إىل هــذه الفئــة العاجــزة عــن تامــن

التزاماهتــا احلياتيــة واملاليــة ،فاليتيــم ال يســتطيع التعبــر عــن حاجاتــه او مايريــد ،وهبــذا

نعــرف ملــاذا وجــه القــران الكريــم اخلطــاب ملــن هــم حييطــون باليتيــم وليــس إىل اليتيم نفســه.
-والن اليتيــم ال يفهــم حقيقــة املــوت فقــد يتصــور ان غيــاب االب نتيجــة لســوء

ترصفاتــه هــو كأن يكــون قــد الــح يف اامــر مــا قبــل وفــاة االب ممــا جيعلــه يشــعر بالذنــب
طــوال حياتــه ،ومشــكلة اليتامــى (خاصــة الصغــار منهــم) اهنــم ال يفهمــون معنــى
الغيــاب االبــدي.

-بعــض علــاء الرتبيــة جيعلــون تصنيــف الطفــل اليتيــم ضمــن فئــة ذوى
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االحتياجــات اخلاصــة والتــي تســتعمل لالطفــال املعاقــن اذ يعتــرون غيــاب االب او

االم اعاقــة للعمليــة الرتبويــة وبالتــايل فهــؤالء بحاجــة إىل رعايــة مكثفــة العانتهــم عــى
التكيــف ضمــن االزمــة التــي يمــرون هبــا.

ان اهم مشكلتان يعاين منها اليتامى هي:
 .1افتقادهم ملصدر التوجيه والضبط والقانون املتمثل يف سلطة االب.
 .2افتقادهــم لالمــن الغذائــي واحلاميــة االقتصاديــة باعتبــار ان االب هــو مصــدر

تامــن حاجــات االرسة االقتصاديــة.

بــا يعنــي ان االرسة قــد تتعــرض للفقــر واحلرمــان بســبب غيــاب االب وهــو

ماوجدنــاه يف كثــر مــن احلــاالت حيــث يعــري ارسة اليتيــم واالرملــة الفقــر ممــا يدفــع

بــاالرسة إىل دفــع هــؤالء اليتامــى إىل ســوق العمــل منــذ الصغــر بــا يعنــي اهنــم اجــروا

عــى االنســاخ عــن طفولتهــم ودخــول عــامل الكبــار قبــل ان يصلــوا إىل الســن التــي
يســتطيعوا فيهــا العمــل لعــدم اكتــال البنــاء اجلســدي والعقــي واالدراكــي ،وتتعــرض

الكثــر مــن البنــات اليتيــات إىل الــزواج القهــري مــاان تصــل إىل ســن البلــوغ لعجــز
ارسهتــا عــن تامــن حاجاهتــا الغذائيــة واالقتصاديــة وهلــذا اعتــر امــر املؤمنــن (عليــه
الســام) (الفقــر املــوت االكــر)(.((1

ــاف َع َل ْي َ
ــر،
َــي ،إِ ِّن َأ َخ ُ
ــك ا ْل َف ْق َ
 .3ووهــو القائــل البنــه حممــد بــن احلنفيــةَ :يــا ُبن َّ
ـل ،د ِ
ِ
(((2
اس ـت َِع ْذ بِــاهللِ ِمنْــهَ ،فإِ َّنــه ا ْل َف ْقـ َـر َمنْ َق َص ـ ٌة لِلدَّ يـ ِ
اع َي ـ ٌة لِ ْل َم ْقــت!
ـنَ ،مدْ َه َش ـ ٌة ل ْل َع ْقـ ِ َ
َف ْ
 .4وقــال أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) :مــن ابتــي بالفقــر فقــد ُابتــي بأربــع

خصــال :بالضعــف يف يقينــه ،والنقصــان يف عقلــه ،وعقله،والرقــة يف دينــه ،وقلــة احليــاء

يف وجهــه.

(((2
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دور االب يف االسرة
يمثــل االب مصــدر االمــن االقتصــادي واالرسي ووجــوده يعنــي احلاميــة والدفــاع

عــن االرسة كــا انــه يمثــل القانــون والضبــط يف االرسة باعتبــار ان القواميــة مســندة اليه..
وال ننســى ان االب هــو القــدوة الصاحلــة الوالده ولــه دوره يف تشــكيل اهلويــة اجلنســية

لــاوالد الذكــور كــا انــه الســبب وراء نجــاح البنــات يف احليــاة ملــا يعــززه مــن الشــعور

بالثقــة والقــوة والشــجاعة عندهــن ،بالتــايل فــان غيــاب االب يــؤدي إىل عــدة اثــار منهــا
ضعــف الثقــة بالنفــس والــردد واالضطــراب الســلوكي اضافــة إىل الشــعور بالنقــص

وتعزيــز الشــعور باحلرمــان ،وكثــر مــن االطفــال يصابــون باالكتئــاب حينــا يفقــدون
ابائهــم حتــى اولئــك الذيــن يشــعرون بالفخــر يف اللحظــات االوىل للرحيــل كأن يكــون
االب جماهــدا بطــا شــهيدا لكنهــم مــع مــرور االيــام ينتاهبــم االكتئــاب.ويف الروايــة

املنقولــة عــن امــر املؤمنــن (عليــه الســام )مــع اليتيــم احلزيــن الباكــي الن االخريــن
ينعتــوه بانــه ال اب لــه بيــان هلــذا احلرمــان فهــو يبحــث عــن التعويــض واجيــاد البديــل.

ويف لقائنــا مــع الكثــر مــن ايتــام شــهداء النظــام املبــاد كانــت هنــاك مــآيس كثــرة

ورغــم قدمهــا اال اهنــا مازالــت مؤثــرة حتــى االن وقــد تركــت بصامهتــا عــى حياهتــم
احلاليــة ويعمــق احساســهم بالتوتــر كلــا تعرضــوا إىل مفــردات حياهتــم الســابقة رغــم

مــرور عقــود مــن الزمــن عــى غيــاب االب.

حتــى عــى صعيــد العالقــات االجتامعيــة (خاصة عنــد الذكــور) نجد ان هنــاك ضعفا

وتلكــؤا يف العالقــات االجتامعيــة ســببه عــدم وجــود البديــل املناســب الــذي يســاهم يف

بلــورة هــذه العالقــات وانضاجهــا بســبب تعــدد البدالء،ورغــم انــه يف كثــر مــن االحيــان
تصبــح االم هــي االب ايضــا يف وقــت واحــد اال ان تاثــر اجلــدود واالعــام واالخــوال
واالصدقــاء يبــدو جليــا ممــا يــؤدي إىل حــدوث تداخــل يف العمليــة الرتبويــة.
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وخيطــئ مــن يتصــور ان حكايــة االمل تنتهــي حينــا يصل االوالد إىل ســنني الرشــد..

اهنــم يبقــون مــع الذاكــرة االليمــة التــي عاشــوها لطفولــة حزينة..وكثــر منهــم لطــول
فــرة االمل يصــاب بالتوتــر عــى صعيــد الوضــع النفــي واالجتامعــي واحيانــا يشــعروا

باالهانــة لكثــرة املســح عــى رؤســهم وبطوهنــم خاويــة!!؟ بــل يشــعرون بالذلــة واالهانة

يف مواقــف تبقــى منحوتــة يف العقــل الباطــن.

لــكل ماعرضنــاه يكــون الطفــل اليتيــم هــو حالــة خاصــة يف املجتمــع ويكــون

املجتمــع مســؤوال عنــه مــن خــال توفــر فــرص احليــاة الكريمــة هلــم .بمعنــى ان اليتــم

(يف حــال امهاله)هوعامــل مــن عوامــل اجيــاد االعاقــة النفســية واالجتامعيــة اضافــة إىل
انــه يســاهم يف زيــادة نســبة االرس الفقــرة يف املجتمــع فباعتبــار ان االب هواملســؤول

عــن توفــر ماحتتــاج اليــه االرسة مــن الشــؤون االقتصاديــة واملاليــة فــان غيابــه قــد
يدفــع االرسة إىل دفــع االوالد إىل ســوق العمــل وهــم صغــار وهــذا يعنــي ضيــاع فــرة

الطفولــة والدخــول إىل عــامل الكبــار قبــل االســتعداد لــه جســميا ونفســيا وقــد يــؤدي

يف كثــر مــن االحيــان إىل تــرك الطفــل للدراســة وانشــغاله باعــال مرهقــة قــد ال تــدر
عليــه املــال الكثــر ويبقــى يــزاول هــذه االعــال حتــى الكــر لعــدم حصولــه عــى التعليم
املهن��ي الـ�كايف .وق��د ي��ؤدي حرم��ان الطف��ل م��ن األرسة نتيج��ة اليت��م إيل ع��دم شــعوره

بالطمأنين�هـ واحساس��ه بالوحــدة واالغ�تراب حتـ�ى لـ�و كان موج��ودا يف مجاعــة.

بيــد اننــا ال ننســى انــه حينــا تتوفــر االرضيــة املعينــة لاليتــام والتــي تلبــي احتياجاهتم

النفســية والعاطفيــه فــان هــؤالء الصغــار قــد يكونــوا عظامــا ويــايت الرســول االكــرم

(صــى اهلل عليــه وآلــه) ليكــون النمــوذج االســمى لليتيــم الــذي جعلــه اليتــم يستشــعر
بــاآلم النــاس قبــل بعثتــه الرشيفــة ويف االيــة الكريمــة(امل جيــدك يتيــا فــآوى)( ((2بيــان

لبعــض معاناتــه صــى اهلل عليــه والــه وســلم،وهذه االيــة تشــر إىل امهيــة املــأوى لاليتــام
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باعتبــاره احــد عوامــل االســتقرار والشــعور بالكرامــة.

املوت يف عيون الصغار
واحــدة مــن اســباب معانــاة اليتامــى هــو فهمهــم وتفســرهم لغيــاب االب..ويف

احايــن كثــرة تلجــأ االم إىل الكــذب املســتمر وتقــول ان ابــاك ســافر..ويبقى الطفــل

ينتظــر وينتظــر مــع شــعوره املتزايــد باالمتعــاض الشــديد ..اذ كيــف تركــه االب دون ان

خيــره؟ وملــاذا غــاب طويــا ؟انــه يفــر ذلــك عــى ان االب هجــره (بارادته)فهــو اذا ال
حيبه!!..ولذلــك تشــجع التوصيــات احلديثــة عــى رضورة اعــام االطفــال بمــوت االب
مبــارشة بعــد الوفــاة وان كان االمــر قاســيا هلم.كــا يف الروايــة عــن القطــب الراونــدي

عــن أيب عبــد اهلل الصــادق عليــه الســام قــال:

«إن خدجيــة ملــا توفيــت جعلــت فاطمــة تلــوذ برســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)

وتــدور حولــه وتســأله :يــا أبتــاه أيــن أمــي؟ فجعــل النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) ال

جييبهــا ،فجعلــت تــدور وتســأله :يــا أبتــاه أيــن أمــي؟ ورســول اهلل ال يــدري مــا يقــول،
فنــزل جربائيــل (عليــه الســام) فقــال :إن ربــك يأمــرك أن تقــرأ عــى فاطمــة الســام

وتقــول هلــا :إن أمــك يف بيــت مــن قصــب كعابــه مــن ذهــب ،وعمــده ياقــوت أمحــر ،بــن

آســية امــرأة فرعــون ومريــم بنــت عمــران ،فقالــت فاطمــة :إن اهلل هــو الســام ومنــه
الســام وإليــه الســام».

(((2

هــذه الروايــة تبــن لنــا كيفيــة اعــام اليتيــم باخلــر املؤمل،انه(صــى اهلل عليــه وآلــه)

اخــر ابنتــه ان امهــا رحلــت إىل االبــد ولكنــه اعطــى صــورة مجيلــة للمــكان الــذي انتقلت

اليــه انــه يف بيــت مــن قصــب كعابــه مــن ذهب،فالطفــل يتصــور الصــورة اجلديــدة ومــن
املؤكــد اهنــا امجــل كثــرا عــا كانــت عليــه حينــا كانــت يف الدنيــا فيقــل االمل.
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يطالــع االوالد صــورة املــوت يف مــا يشــهدونه مــن احــداث مثــل مــوت طائــر او

مــوت اجلــد الكبــر يف الســن او مــوت احــد املعارف..لكنهــم ال يفهمــون املعنــى االصيل

لــه خاصــة اذا كانــوا يف عمــر قبــل السادســة وهلــذا يكــون اليتــم اشــد قســوة عــى االيتــام
الصغــار لضعــف االدراك عندهــم.

وكــا ذكرنــا ســابقا ان الطفــل الصغــر ال يفهــم معنــى (رحــل إىل االبد)فكلمــة االبد

مل يســتوعبها عقلــه الصغــر بعــد بــل انــه مــازال قــارصا عــن فهــم ابعــاد الزمــان واملكان.

وتلعــب شــخصية االم دورا كبــرا يف ايصــال املفهــوم الصحيــح للمــوت وآليــة

التعامــل الســليم معــه وهــذا هوالعامــل الرئيــي املؤثــر عــى حالــة التاقلــم عندهــم.

وألن املــوت حــدث مفاجــيء يف اغلــب االحايــن فــان كثــرا مــن االمهات ينشــغلن

بامــور احلــداد والعــزاء وال جيــدن الوقــت الــكايف للحديــث مــع االبنــاء عــن رحيــل
االب وهــذا مايضاعــف مــن حــدة االزمــة..وال ننســى ان االم هــي ايضــا بحاجــة إىل

رعايــة نفســية واجتامعيــة ولكــن لالســف هيمــل هــذا اجلانــب يف جمتمعاتنــا خاصــة عنــد
االمهــات الصغريات،وربــا يســاهم وجــود طــرف اخــر كاجلــد والعــم واخلــال واالخ
الكبــر يف ختفيــف الشــعور باالزمــة بالنســبة لالطفال..كــا ان ظــروف املــوت هــي ايضــا

مؤثــرة عــى االوالد االن شــهداء احلشــد الشــعبي ترعاهــم املرجعيــة واملجتمــع وظــروف
التشــييع ممــا جيعــل االبنــاء يف وضــع متــوازن احســن بكثــر مــن ابنــاء شــهداء النظــام

املبــاد الذيــن مل حيظــوا باجســاد تدفــن يف قبــور وعاشــوا يف اجــواء ظاغطــة كامتــة متنــع

حتــى مــن تفريــغ احلــزن بالبــكاء.

يفــر االطفــال الفقــدان بــا خيــروه يقــول االطفــال حينــا يرحــل االبــاء مــن

يشــري يل الــي الفالين..مــن يعلمنــي الدرس..مــن ياخــذين إىل مدينــة االلعــاب..

ثــم اهنــم يربطــون الســبب بالنتيجــة فــاذا استشــهد يف املوصــل فــكل مــن يذهــب إىل
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املوصــل يستشــهد واذا مــات يف اجلامعــة فــكل مــن يف اجلامعــة يموت..ختتفــي كل هــذه

التصــورات حينــا يدخــل االبنــاء املدرســة ويرتقــوا يف العلــم والتعلم،وهوهبــذا التفكــر

بحاجــة إىل مراعــاة ملشــاعرهم وتعزيــز الشــعور باالمــان عندهــم ،وهلــذا كانــت رعايــة
اليتيــم مؤثــرة بشــكل كبــر قبــل وصولــه إىل ســن البلــوغ الهنــا تنتشــله مــن مشــكالت

الطفولــة وتســاهم يف ختليصــه مــن العقــد النفســية.

عــى هــذا فاملطلــوب ان نبــن هلــم احلقيقــة ان االب مــات ولــن يعــود ابــدا واذا كان

شــهيدا فــاالوىل ان يفتخــر االبنــاء بانــه بطــل شــجاع عظيــم قاتــل مــن اجــل الوطــن
والديــن فهــذه ختفــف مــن حــدة احلــزن واالســى..وربام يكثــر االطفــال الصغــار مــن

طــرح االســئلة فلنحــذر مــن اخلــوض يف تفاصيــل متعبــة لعقوهلــم الصغــرة كــا انــه ليــس
مــن الصحيــح ان نرتكهــم بــا اجوبــة ولــو خمتــرة.

ولعــل مــن اقســى العقــد التــي متــر باليتامــى قبــل ســن املدرســة خاصــة واحيانــا متتــد

ملــا بعدهــا هــو الشــعور بالذنــب خاصــة اذا كان الطفــل يف لقائــه االخــر قــد ســبب
مشاكســات او توتــر معــن كان قــام بــرب اختــه الصغــرة فصــاح االب يف وجهــه
وخــرج ومل يعد!!..يبقــى الصغــر يشــعر انــه هــو ســبب الوفــاة وان االب هجره لســلوكه

اخلاطــئء واحيانــا تذ َكــر االم الطفــل بــا قــام بــه يف اللقــاءات االخــرة فيصبــح الطفــل
اكثــر اكتئابــا واكثــر شــعورا بالوحــدة واالنعــزال وكل ذلــك يــرك اثــره عــى االداء
الــدرايس فيصــاب باخللــل وعــدم القــدرة عــى الرتكيــز..وال ننســى انــه قــد تظهــر اثــار

جســدية لليتــم املفاجــىء مثــل التبــول الــاارادي واالســتيقاظ فزعــا من النــوم واالرصار

عــى رؤيــة االب كــا يف مــا يذكــره التاريــخ لنــا مــن ارصار الســيدة رقيــة بنــت احلســن
عليهــا الســام عــى رؤيــة اباهــا ولــو كان راســه يف الطشــت!!..ان االثــر النفــي لليتــم
يبــدا اوال مــن الصدمــة يف تلقــي احلــدث ثــم حماولــة تفســره ثــم التكيــف مــع احلــدث
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والــذي يتامشــى طرديــا مــع االجــواء املحيطــة ومقــدار الرعايــة وتوفــر البديــل املناســب

لــاب إىل غــر ذلــك .فاملطلــوب اذا اخــراج اليتامــى مــن الصدمــة االوليــة ملــوت االب
واالثــار والتبعــات املتعلقــة هبــا.

ويلعــب االشــباع العاطفــي دورا كبــرا يف توفــر احلاجــات النفســية لالطفــال

وامههــا احلاجــة إىل احلــب واحلاجــة إىل االمــان واحلاجــة إىل الشــعور بتقديــر الــذات
والتفــاؤل باملســتقبل إىل غــر ذلــك.

ويف كثــر مــن االحيــان يتــم التعامــل مــع اليتيــم باســلوب احلاميــة الزائــدة والــذي

هــو احــد االســاليب اخلاطئــة يف الرتبيــة والــذي يــؤدي إىل انتــاج نــاذج غــر متوازنــة
للشــخصية ويف احايــن كثــرة ال تتبنــى املؤسســات املعنيــة باليتامــى اعدادهــم مســتقبليا

ومنحهــم التاهيــل املهنــي فكيــف ســيكون حــال اليتيــم اذا انقطــع عنــه فجــأة الطعــام

والغــذاء واملــاوى ؟انــه يصبــح فريســة ســهلة العــداء البــر مــن الذيــن يســتهدفون

هــذه الرشائــح الضعيفــة البتزازهــم ودفعهــم نحــو االنحراف..وقــد ادركــت العتبــات
املقدســة هــذا اخللــل الرتبــوي فقامــت بتاهيــل اليتامــى للعمــل وتوفــر االجــواء املناســبة

هلــم حتــى بعــد ســن الرشــد.

اليتامى وقت احلروب
تعتــر احلــروب واحــدة مــن اقســى الكــوارث التــي متــر هبــا االمــم والشــعوب

وتــرك اثارهــا عــى االنســان واالرض واحليــوان والكــون كلــه ،كــا اهنــا مــن عوامــل

تدمــر النســيج االجتامعــي مــن خــال التــرد والنــزوح و فقــدان بعــض افــراد االرسة
باملــوت او االرس.وبــا ان االرسة هــي الكيــان االجتامعــي االول يف املجتمــع فــان عوامــل

التفــكك والتهديــم تطــال االرسة يف احلــروب ممــا يــؤدي إىل ارضار نفســية واجتامعيــة
اضافــة إىل االرضار املاديــة وغالبــا ماتكــون التداعيــات اخطــر عــى الرشائــح اهلشــة يف
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املجتمــع والتــي مــن ضمنهــا االطفــال والنســاء وكبــار الســن وتكــون االرضار عــى
الطفولــة قاســية إىل امــد بعيــد باعتبــار ان مرحلــة الطفولــة هــي مرحلــة بنــاء الشــخصية
واكتســاب الطفــل للقيــم االجتامعيــة الســليمة والصحيحة..فاحلــرب تعنــي تدمــر

املــدارس واملستشــفيات ممــا يعنــي غيــاب التعليــم والرعايــة الصحيــة واحلــرب تعنــي
زيــادة عــدد االطفــال اليتامــى واملــردون واملعاقــون ،ويف إحصــاءات اليونيســيف إن

حــروب العــامل قتلــت مليــون طفــل ويتمــت مثلهــم ،وأصابــت  4.5مليــون باإلعاقــة،
وعرضــت  10ماليــن لالكتئــاب والصدمــات النفســية ،اجلــزء
ورشدت  12مليــون َّ

األكــر مــن هــذه األرقــام يقــع يف بلــدان العــرب واملســلمني مــع االســف !!.

وبشــكل عــام تــؤدي احلــروب إىل اصابــة االطفــال بالصدمــات النفســية واخلــوف

والشــعور باالحبــاط واليــاس اضافــة إىل ان االحــداث املؤملــة تبقــى يف ذاكرهتــم عــى مــر

الزمــن،وان اثــار احلــروب عــى االطفــال قــد ال تظهــر كلهــا وقــت احلــرب النشــغال

النــاس هبــا لكنهــا تطفــو عــى املشــهد الســاخن حينــا تضــع احلــرب اوزارهــا كــا هــو يف
الروايــة التــي ســنذكرها عــن امــر املؤمنــن (عليــه الســام) واملــراة التــي فقــدت زوجهــا

يف معركــة صفــن اي بعــد انتهــاء املعركــة.

وال ننســى ان احلــرب ومعــارك التحريــر قــد تطــال بعــض ارضارهــا املدنيــن مــن

غــر املقاتلــن كــا حصــل يف حتريــر املوصــل حيــث احتجــزت عصابــات داعــش املدنيــن
وجعلتهــم دروعــا برشيــة ومنعتهــم مــن الذهــاب نحــو القــوات االمنيــة وقــوات احلشــد

الشــعبي بــل اهنــا قامــت بقتــل الكثــر مــن الذيــن فكــروا بالنــزوح او اللجــوء إىل الطــرف
العراقــي ممــا ادى إىل زيــادة اعــداد اليتامــى.

ويف حالــة وقــوع احلــرب او حصــول التداعيــات االمنيــة كاالنفجــارات التــي

حصلــت لــزوار االمــام احلســن (عليــه الســام) يف كربــاء والكاظميــة املقدســة
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يبحــث االطفــال عــن االب الــذي يكــون مصــدر احلاميــة والرعايــة والدعــم النفــي

والــذي يقــدم هلــم التفســر الســليم ملــا حيدث،فغيابــه يشــكل املــا جديــدا ربــا يفــوق االمل

الــذي احدثتــه احلــرب نفســها اذ يغيــب عمــود االمــن االرسي الــذي يمكنــه مــن انتشــال
االطفــال مــن تداعيــات احلــرب القاســية ويف احايــن كثــرة فــان امتــدادات احلــرب

حتــول دون الوصــول إىل عمليــة توافــق نفــي واجتامعــي مــع احلــدث ممايعنــي اســتمرار
االزمــة وتداعياهتــا.

وال خيفــى عــى احــد ان اعــداد اليتامــى تتزايــد وقت احلــروب ويف النمــوذج العراقي

مــن خــال احلــرب ضــد داعــش ارتفعــت نســبة االيتــام وذلــك الن اغلــب املقاتلــن يف
احلشــد الشــعبي كانــوا شــبابا يف ربيــع العمــر وتركــوا اطفــاال صغارا،اضافــة إىل االطفال

الذيــن اصبحــوا يتامــى بســبب ظــروف احلــرب مــن املدنيــن او املحارصيــن يف املــدن،
وقــد نقــل التلفزيــون العراقــي مشــاهد مروعــة ملــا جــرى يف حــرب حتريــر املوصــل اذ
وجــدوا اطفــاال يتامــى بقــوا بمفردهــم يبكــون يف البيــوت بعــد ان قتــل االبــاء ،ويف
احلــرب العراقيــة االيرانيــة عثــر احلــرس الثــوري عــى اطفــال صغــار حتــت االنقــاض

وكانــوا جيهلــون حتــى اســاء ابائهــم وقــد ســلموا كثــرا مــن هــؤالء االطفــال اليتامــى

إىل ارس تقــوم برعايتهــم مقابــل خمصصــات مــن الدولــة ولكــن باســاء جديــدة!! ..وال
ننســى ان احلــرب وكذلــك احلــوادث واالنفجــارات قــد تــؤدي إىل يتامــى فاقديــن لــكال

االبويــن وهنــا تكــون املصيبــة اقســى واكثــر املــا اذ تــزداد معانــاة االطفــال وقــد تــؤدي

إىل شــعورهم باالكتئــاب الدائــم او االغــراب..وال ننســى ان الرســول (صــى اهلل عليــه
وآلــه) عــاش يتيــا مــن طــرف ابيــه فقــط وكانــت امــه معــه إىل ســت ســنوات اضافــة إىل

كفالــة جــده وعمه..وممــا يزيــد مــن مــرارة حــال اليتيــم هــو االميــة الرتبويــة التــي تعيشــها
جمتمعاتنــا جتــاه املفاهيــم الرتبويــة بشــكل عــام وجتــاه االســس الرتبويــة يف التعامــل مــع
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اليتيــم ممــا يزيــد الطــن بلة،فاليتيــم يف جمتمعاتنــا يتكفلــه االعــام واالخــوال ليكــون
خادمــا الوالدهــم وينعــت بنعــوت غــر مناســبة ويســتوىل عــى اموالــه إىل غــر ذلــك مــن

االخطــاء الرتبويــة التــي جتــد هلــا رواجــا يف جمتمعــات ال هتتــم باصــول الرتبيــة الســليمة.
ويف وقت احلروب تزداد احلاجة إىل رعاية االيتام وذلك السباب منها:
 .1بــا ان الكثــر مــن االوالد هــم مــن ايتــام املقاتلــن وخاصــة مقاتــي احلشــد

الشــعبي واجليــش فــان احلــق االول للشــهداء املقاتلــن هــو رعايــة ارسهــم وابناؤهــم.
 .2ان االهتــام بااليتــام جيعــل املقاتلــن يندفعــون للقتــال وهــم عــى اطمئنــان كامــل

عــي مصــر ابناؤهــم وارسهــم وان هنــاك يــد ترعاهــم.

 .3وهــذا يعــزز لــدى املقاتــل نفســه الشــعور بقدســية االهــداف التــي يقاتــل مــن

اجلهــا.

وال ننســى ان االهتــام باليتامــى يســاهم يف التاثــر عــى الــراي العــام وهتذيــب

ميوهلــم وتعديــل اجتاهاهتــم ،وهلــذا نــرى انــه يســاء اســتغالل رشحيــة اليتامــى مــن اجــل
احلصــول عــى مكاســب سياســية او غريه،وهــو ايضــا اســتغالل هلــذه االرواح الربيئــة يف

حتصيــل منافــع ذاتيــة ولعلــه اقــذر اســتثامر.

ومــن رشوط الصلــح مــع معاويــة الــذي عقــده االمــام احلســن (عليــه الســام)بند ًا

جــاء فيــه «وان يفــرق يف أوالد مــن قتــل مــع امــر املؤمنــن يــوم اجلمــل واوالد مــن قتــل

معــه بصفــن الف الــف درهــم

(((2

اليتيم يف السرية العلوية املباركة

 ومــن عهــده عليــه الســام ملالــك األشــر ّملــا ّقال»:وتعهــد أهــل اليتــم
وله مــر
ّ

وذوي الر ّقــة يف الســن ممّــن ال حيلــة لــه وال ينصــب للمســألة نفســه(.((2
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و مــن وصیــة لــه (عليــه الســام) للحســن و احلســن (عليه الســام) ملــا رضبه ابنا ت ُِغبــوا َأ ْفواههــم و الَ ی ِضیعــوا بِح ْ ِ
ِ
ـم(.((2
َ َ ُ ْ َ َ ُ
ملجــم لعنــه اهللَ :اللََّ َاللََّ فــی َا ْلَ ْی َتــا ِم َف ـ َ ُّ
ضت ُکـ ْ
َ َ
(()((2

 ويقول ايضا(عليه السالم) :انا ابو اليتامى واملساكني(.((2 ويقول ايضا:بروا ايتامكم وواسوا فقرائكم (.((2عق أوالده(.((3
عن أمري املؤمنني عليه السالم ،أنّه قال»:من ظلم يتي ًام ّ -ويقــول (عليــه الســام) « :مــن اوى اليتيــم ورحــم الضعيــف وادى امانتــه جعلــه

اهلل يف نــوره االعظــم يــوم القيامــة(((3

-ويــويص (عليــه الســام) احلســنني (عليــه الســام)بقوله:اوصيكام بتقــوى اهلل...

وارمحــا اليتيــم واغيثــا امللهــوف

(((3

 -ويقــول (عليــه الســام) الحــد الــوالة « فلــا امكنتــك الشــدة يف خيانــة االمــة ،ارسعــت

الكــرة وعاجلــت الوثبــة واختطفــت مــا قــدرت عليه مــن امواهلــم املصونــة الراملهــم وايتامهم

(((3

-ويقول (عليه السالم) ايضا:بئس القوت اكل مال اليتيم

(((3

-يــروي الكاتــب املســيحي جــورج جــرداق القصــة التاليــة عــن مناقــب أمــر

املؤمنــن عــي عليــه الســام ويقــول معلقـ ًا :وأنــا أكتــب هــذه القصــة عــن حمبــة عــي عليــه

الســام وحنــوه عــى األطفــال واأليتــام اهنمــرت عينــاي بالدمــوع ،فابتلــت األوراق

التــي بــن يــدي وتبلــل مــا كنــت كتبته...والقصــة كــا يــي:

ذات ليلــة جــاء عــي عليــه الســام بالطعــام إىل أرسة فقــدت معيلهــا وفيهــا أيتــام،

فوجــد بــن األيتــام طفـ ً
ا ال هيــدأ ،فســأله اإلمــام عليــه الســام عــن ســبب ذلــك .فقــال
الطفــل :إن األطفــال يقولــون يل أن ال أب لــك.
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فقال له اإلمام عليه السالم :قل هلم إن علي ًا هو أيب.
وهذه شهادة واضحة
وينسب لإلمام عيل قوله:ما إن تأوهت من شيء رزئت به كما تأوهت لأليتام يف الصغر
-عــن زيــد بــن اســلم :كنــت مــع عــي عليــه الســام امــي فانتهينــا اال امــرأة توقــد

حتــت قــدر هلــا فيــه مــاء وأوالدهــا يبكــون ،فقــال عــي عليــه الســام :مــا شــاهنم يبكــون؟
فقالــت :هــم ايتــام وليــس عندهــم مــا اطعمهــم فافعــل هــذا وهــم يظنــون انــه طبيــخ
حتــى ينامــوا.

قــال :فقــال يل :مــر بنــا إىل دار الدقيــق فانتهينــا اليــه ،فقــال :اشــلل عــي ،قلــت:

امحــل عنــك ،فقــال مــن حيمــل ذنــويب يــوم القيامــة؟ فحملهــا عــي عليــه الســام وقــال:

شــانك والشــحم ،قــال :فــو اهلل لقــد رايتــه ينفــخ حتــت القــدر وان حليتــه لفــي الرمــاد
حتــى طبــخ ،ثــم قــال للمــرأة :شــانك والصبيــة.

فقلــت :نخــرج؟ قــال عــي عليــه الســام :ال ابــرح حتــى اســمع ضحكهــم كــا

ســمعت بكاءهــم.

قال :فشبع الصبية فلهوا وضحكوا ،ثم انرصف عيل عليه السالم.
 -عــن حبيــب بــن أيب ثابــت أ ّنــه قــال« :جــيء بمقدارمــن العســل إىل بيــت املــال،

ـي عليــه الســام بإحضــار األيتــام ،ويف احلــن الــذي كان يقســم العســل
فأمــر اإلمــام عـ ّ

عــى املســتح ّقني كان بنفســه يطعــم األيتــام مــن العســل ،فقيــل لــه يــا أمــر املؤمنــن مــا
هلــم يلعقوهنــا؟ فقــالّ :
إن اإلمــام أبــو اليتامــى وإ ّنــا ألعقتهــم هــذا برعايــة اآلبــاء(.((3
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ملاذا اهتم امري املؤمنني (عليه السالم) برعاية االيتام
احــدى املعــامل الواضحــة يف مدرســة اهــل البيــت (عليــه الســام) هــي رعايــة اليتيــم

واالهتــام بـ�ه وق��د لقـ�ب ام�ير املؤمنــن (عليهــ السـلام) بانــه ابــو االيتــام الهتاممــه هبــذه

الرشحيــة ورعايتــه هلــم بشــكل واضــح ورصيــح وهلــذه الرعايــة اخلاصــة عوامــل عــدة منهــا:
 .1انــه يف زمــن اجلاهليــة مل تكــن هنــاك أي رعايــة لاليتــام بــل كانــت حقوقهــم

ضائعــة فــكان ســلوك االمــام (عليــه الســام)مع االيتــام حتــى قبــل توليــه الســلطة هــو

للتعريــف بموقــع ومكانــة وامهيــة رعايــة اليتيــم يف االســام وبذلــك كان لالمــام (عليــه
الســام) دور كبــر يف ازاحــة االســاليب اخلاطئــة والظاملــة يف التعامــل مــع اليتيــم.

 .2ال ننســى ان رعايــة االيتــام هــي صــورة حــارضة يف كل ســرة اهــل البيــت (عليــه

الســام) وهــي يف نفــس الوقــت صــورة غائبــة عــن كل اخللفــاء الذيــن حكمــوا ســواء

ماقبــل الدولــة االمويــة اومــا بعدها.وقــد كان لرعايتهــم (عليــه الســام) هلــؤالء االيتــام
اثــر كبــر يف نــر الفكــر القويــم ملدرســة اهــل البيــت (عليــه الســام) وتاييــد لواقعيتهــا
واهتاممهــا باحــوال املجتمــع.

 .3ان رعايــة اليتامــى تســاهم يف التعريــف بمســؤولية االفــراد واملجتمــع والدولــة

جتــاه اليتيــم ليــس كفــرد بــل كرشحيــة موجــودة يف املجتمــع حتتــاج إىل محايــة ورعايــة.

 .4وتســاهم رعايــة االيتــام يف التعريــف بحقــوق الطبقــة اهلشــة يف املجتمــع وذلــك

لــه اثــر كبــر يف محايــة حقوقهــم ومصاحلهــم واصــاح الظــروف املحيطــة هبــم واصــاح
حاهلــم وتنميــة مواهبهــم.

 .5ولتوجيــه االهتــام برتبيــة االجيــال الصاحلــة ضمــن االفــراد الذيــن يعيشــون يف

ارس غــر كاملــة حيــث يغيــب احــد االبويــن او كالمهــا ممــا يســتوجب وجــود البــدالء.
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 .6كــا ان رعايــة املســلمني لاليتــام يســد ابــواب االنحــراف عنهــم وذلــك النــه

يقطــع الطريــق امــام االنتهازيــن والطامعــن واملنحرفــن والضالــن الذيــن يســتغلون

الطبقــات الضعيفــة ملصاحلهــم اخلاصــة.

 .7واخــرا فــان االمــام (عليــه الســام) هــو الصــورة العليــا لالنســان الكامــل

العابــد املجاهــد وكأنــه (عليــه الســام) مــن خــال رعايتــه لاليتــام اراد ان يف َعــل
النمــوذج االســامي بــان االســام ليــس ديــن عبــادة وصــاة فقــط بــل ان املســلم
احلقيقــي هوالــذي يتفاعــل مــع قضايــا املجتمــع واالمــه ويعيــش مهومــه.

وال ننســى أنــه حــن يقــوم أصحــاب أعــى منصــب حكومــي برعايــة اليتامــى فــإن

اآلثــار االجتامعيــة تكــون أوســع مــن حيــث تفعيــل صــورة القــدوة احلســنة وأمهيــة

التجــرد عــن الــذات والنرجســية واالنانيــة واالهتــام باملجتمــع وتفعيــل مبــدأ التكافــل

االجتامعــي.

الـخـطـوط العـشرة يف رعـاية االيتام عند أميـر املـؤمنـني (عليه السالم)
-1حتديد العمر
ـي (صــى اهلل عليــه وآلــه) أ ّنــه قــال:
ـي عليــه الســام عــن النبـ ّ
عــن امــر املؤمنــن عـ ّ

«ال ُي ْتــم بعــد احللــم( .((3أي أنــه (عليــه الســام) حــر اليتــم بمرحلــة الطفولــة االوىل

إىل الطفولــة الثانيــة وقبــل الوصــول إىل ســن البلــوغ حيــث تعتــر هــذه اهــم مرحلــة
مــن عمــر االنســان ملــا هلــا مــن دور تاســييس يف بنــاء شــخصية الطفــل وتنميــة الضمــر
والتوجيــه نحــو القيــم الســليمة وهــي ايضــا مرحلــة العجــز اذ ال يقــدر الطفــل عــى

املطالبــة بحقوقــه ويتعــرض الســتغالل االخريــن النــه ضعيــف وال يمتلــك القــدرة
البدنيــة والعقليــة والقانونيــة .وحتــرص الــدول عــى توفــر كافــة مســتلزمات النمــو
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لالطفــال يف هــذه املرحلــة ملــا ترتكــه مــن اثــار عــى حياهتــم املســتقبلية وعــى مــدى
احساســهم بالســعادة واهلدفيــة .ويف احلديــث عــن امــر املؤمنــن (عليــه الســام)ُ :يرخــى

الصبــي ســبعا ويــؤدب ســبعا(.((3

ويقــول االمـــام الصــادق (عليــه الســام) :امحــل صبيــك حتــى يــايت عــى ســت

ســنني ،ثــم ادبــه يف الكتــاب ســت ســنني ،ثــم ضمــه اليــك ســبع ســنني فادبــه بادبــك،
فــان قبــل وصلــح واال فخــل عنــه(.((3

فاملطلــوب تكثيــف العنايــة باليتامــى يف هــذه املرحلة وبعدهــا اي يف مرحلــة املراهقة

االوىل والتــي تبــدا تقريبــا مــن ســن عــش ســنوات يصبــح الطفــل اكثــر وعيــا وادراكا

ملفاهيــم احليــاة واكثــر قــدرة عــى الدفــاع االويل عــن نفســه واالســتعانة باالخريــن ،ويف

بعــض الــدول تســتمر رعايــة االيتــام إىل ســن ال 18وهــو ســن الرشــد العاملــي ،ويف
ايــران تســتمر رعايــة ايتــام الشــهداء إىل حــن موهتــم اذ تقــوم الدولــة بتوفــر اخلدمــات

الصحيــة والعالجيــة والتعليميــة هلــؤالء واذا ماتــويف احــد منهــم لســبب مــا فانــه

باالضافــة إىل منحــه دفــر التامــن الصحــي الــذي يســاعد يف ختفيــض االجــور الصحيــة

وتوفــر املــكان الصحــي يف مستشــفيات جيــدة فانــه يعطــى لــه قــرا خاصــا يف مقــرة

الشــهداء وهــذا تكريــم مجيــل لــه ،وتشــمل مؤسســة العــن التابعــة للمرجعيــة الطلبــة
املتفوقــن بعنايــة خاصــة حيــث تتبنــى تقديــم االعانــة املاليــة هلــم حتــى حصوهلــم عــى

شــهادة الدكتوراه،ومــن املشــاريع التــي تقــوم هبــا بعــض املراكــز عــى ســبيل املثــال هــو
تزويــج اليتامــى فيــا بينهــم خاصــة الذيــن ال جيــدون ســكنا بعــد مغادرهتــم دور الرعايــة
فعــى هــذا جيــب ان نفــرق بــن حتديــد ســن اليتــم وبــن الرعايــة هلــم وبــن االهتــام هبــم
كاحــدى رشائــح املجتمــع ولعــل املــراد مــن حتديد عمــر اليتيــم ان متطلبــات رعايــة اليتيم

كاســباغ احلــب واحلنــان وتوفــر احلاجــات االساســية ملعيشــته تكــون مطلوبــة حتــت
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عنــوان رعايــة اليتيــم ولكــن بعدهــا يصبــح االوالد ضمــن رشائــح املجتمــع املســتضعفة
التــي حتتــاج إىل رعايــة مســتمرة إىل حــن النضــج ضمــن مبــدأ التكافــل االجتامعــي.

- 2بيان حاهلم والتعريف بانكسارهم:

(ومــن عهــده عليــه الســام ملالــك األشــر ّملــا ّ
قال»:وتعهــد أهــل اليتــم
وله مــر
ّ

وذوي الر ّقــة يف الســن ممّــن ال حيلــة لــه وال ينصــب للمســألة نفســه

وهــذا تعريــف بوضعهــم العــام اهنــم الحيلــة هلــم يف يشء بــل اهنــم ال يقــدرون عــى

يشء الهنــم صغــار وهــذه مأســاة اليتيــم انــه طفــل صغــر غــر قــادر عــى املطالبــة بحقوقه
او حتصيلهــا وهــو بحاجــة إىل املحامــي واملدافــع عنــه وليــس هنــاك افضــل مــن القائمــن

عــى شــؤون الدولــة يف ان يقومــوا بمراعاهتــم وانصافهــم وتوفــر فــرص احليــاة الطيبــة
هلــم فاالهتــام بالطفولــة هــو اهتــام بتنميــة املــوارد البرشيــة املســتقبلية للبلــد وهنــا يكــون
ماجــاء يف عهــده ملالــك االشــر بمثابــة امــر رئــايس إىل احــد والتــه بــرورة االهتــام

هبــذه الرشحيــة وهــو ايضــا توجيــه النظــر إىل رضورة رعايــة االيتــام.

مهــا بالنســبة لاليتــام يف املناطــق
لقــد كان اإلمــام عــي (عليــه الســام) حيمــل قلقـ ًا و ًّ

البعيــدة عــن مركــز خالفتــه وهلــذا كان يعــزز يف وصايــاه لوالتــه امهيــة االهتــام
ــذا ا ْل َع َس ِ
يــق إِ َل ُم َص َّفــى َه َ
ــل،
الهتَدَ ْي ُ
ــو ِشــئ ُ
ــت ال َّط ِر َ
ْت ْ
بالرشائــح الفقــرة ،يقــول (و َل ْ
ِ ِ
ِ
ِ
و ُل َبـ ِ
اي ،و َي ُقــو َد ِن
ـن َه ْي َهـ َ
ـات َأ ْن َيغْل َبنــي َهـ َـو َ
ـاب َهـ َـذا ا ْل َق ْمــحِ  ،ون ََســائجِ َهـ َـذا ا ْل َق ـزِّ ،و َلكـ ْ
ِ
ـر األ ْط ِعمـ ِـة و َلعـ َّـل بِ ِْ
ج َشـ ِ
ال َجـ ِ
ـعي إِ َل َ َتـ ُّ ِ
ـن ال َط َمـ َـع َل ـ ُه ِف ا ْل ُقـ ْـر ِ
ص ،وال
ـاز َأ ْو ا ْل َي َم َمــة َمـ ْ
َ
َ
َ
َع ْهــدَ َل ـ ُه بِ ِّ
الش ـ َبعِ)(.((3
فهذه التوصيات هي دعوة خالدة إىل االعتناء باليتامى ومدارا هتم والرفق هبم.

-3اكرامهم
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و َل َقــدْ ك ََّر ْمنَــا َبنِــي آ َد َم
كــرم اهلل تعــاىل اجلنــس البــري بقولــه عــز وجــلَ :
ـات و َف َّض ْلنَاهــم عـ َـى كَثِـ ٍ ِ
ِ
وح ْلنَاهــم ِف ا ْلــر وا ْلبحـ ِـر ور َز ْقنَاهـ ِ
ـن َخ َل ْقنَــا
ـر مَّـ ْ
ُ ْ َ
ـن ال َّط ِّي َبـ َ
ـم مـ َ
َ ََ ُ ْ
ُ ْ
َ ِّ َ َ ْ َ َ
َت ْف ِض ً
يــا.((4(
و قال (صىل اهلل عليه وآله) :اكرموا اوالدكم وأحسنو ادهبمُ ،يغفر لكم.

(((4

وقــال عــي موصيـ ًا كميــل بــن زيــاد «ره» :يــا كميــل ُمــر أهلــك أن يروحــوا يف كســب

املكارم

(((4

وقــال (عليــه الســام) :فمــن أخــذ بالتقــوى غربــت عنــه الشــدائد بعــد دنوهــا،

وهطلــت عليــه الكرامــة بعــد قحوطهــا»

(((4

بــل ان امــر املؤمنــن ليدافــع عــن النــراين حينــا ســلبت كرامتــه والقــي يف قارعــة

الطريــق ففــي الروايــة :كان اإلمــام (عليــه الســام) يف شــوارع الكوفــة ..فمــر بشــخص
يتكفــف وهــو شــيخ كبــر الســن ،فوقــف (عليــه الســام) متعجبـ ًا وقــال (عليــه الصــاة

والســام) :مــا هــذا؟ ومل يقــل مــن هــذا ،و(مــا) ملــا ال يعقــل ،و(مــن) ملــن يعقــل ،أي انــه

(عليــه الســام) رأى شــيئ ًا عجيبـ ًا يســتحق أن يتعجــب منــه ،فقــال أي يشء هــذا؟
قالوا :يا أمري املؤمنني إنه نرصاين قد كرب وعجز ويتك ّفف.

فقــال اإلمــام (عليــه الســام) :مــا أنصفتمــوه ..اســتعملتموه حتــى إذا كــر وعجــز

تركتمــوه ،اجــروا لــه مــن بيــت املــال راتبـ ًا(.((4

وكل انســان بحاجــة إىل تعزيــز الشــعور بالكرامــة عنــده فكيــف اذا كان طفــا

حمرومــا ممــن كان يكســبه هــذه الكرامــة بشــكلها الواســع لــو كان حيــا !!..فــاالب النــه

يمثــل االمــن والقــوة واحلاميــة يعتــر احــد مصــادر الشــعور بالكرامــة لــدى االبنــاء وهلــذا
يتفاخــر االبنــاء بابائهــم بــل يتســابقون يف اســباغ كل الصفــات الكامليــة عليهــم مــن
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خــال ســعة اخليــال التــي يملكوهــا.ان الطفــل اذا ماشــعر انــه انســان مكــرم حمــرم فانــه
يعتــز بنفســه وارستــه ودينــه ويكــون ذلــك ســبب ًا خلالصــه مــن عقــد كثــرة امههــا عقــدة
احلقــارة والشــعور بالنقــص.

ومــن صــور اكــرام اليتيــم يف القــران هــو تاكيــد القــران الكريــم عــى امهيــة رعايــة

االيتــام وخاطــب يف ذلــك عمــوم البــر ومل يطلــب مــن اليتيــم شــيئا !!ويف ســرة االمــر

(عليــه الســام) مايؤكــد هــذا التكريــم فهــو (عليــه الســام) يرســل إىل مالــك االشــر
امــرا رئاســيا بامهيــة متابعــة شــؤون اليتامــى كــا انــه رغــم ماهــو عليــه مــن املكانــة

العظمــى يالعبهــم ويالطفهــم ويقــوم باطعامهم،كــا انــه يــويص هبــم يف اللحظــات
االخــرة مــن عمــره كــا يــويص بالصــاة والقــران !!.

عــن حبيــب بــن أيب ثابــت أنــه قــال" :جيــئ بمقــدار مــن العســل إىل بيــت املــال ،فأمــر

االمــام عــي عليــه الســام بإحضــار األيتــام ،ويف احلــن الــذي كان يقســم العســل عــى
املســتحقني كان بنفســه يطعــم األيتــام مــن العســل ،فقيــل لــه يــا أمــر املؤمنــن مــا هلــم

يلعقوهنــا؟ فقــال :إن االمــام أبــو اليتامــى وإنــا ألعقتهــم هــذا برعايــة اآلبــاء(.((4

وقــد ارشنــا يف النقطــة االوىل حــول حتديــد عمــر اليتيــم إىل جوانــب مــن التكريــم

وال ننســى ان ايتــام الشــهداء يكونــوا بحاجــة إىل تعزيــز الشــعور بالكرامــة عندهــم مــن

خــال بيــان منزلــة ابائهــم وبأهنــم شــهداء وبأهنــم ضحــوا مــن اجــل املبــاديء الســامية،
ويف الروايــة :نظــر عــي عليــه الســام إىل امــرأة عــى كتفهــا قربــة مــاء ،فأخــذ منهــا القربــة

ـي بــن أيب طالــب صاحبــي
فحملهــا إىل موضعهــا ،وســأهلا عــن حاهلــا ،فقالــت :بعــث عـ ّ
ـي صبيانـ ًا يتامــى ،وليــس عنــدي يشء ،فقــد أجلأتنــي
إىل بعــض الثغــور فقتــل ،وتــرك عـ ّ

الــرورة إىل خدمــة النــاس.

فانــرف وبــات ليلتــه قلق ًا،فلــا أصبــح ،محــل زنبي ـ ً
ا فيــه طعــام ،فقــال بعضهــم:
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أعطنــي أمحلــه عنــك.
عني يوم القيامة؟.
فقال :من حيمل وزري ّ

ونــرى اهتــام االمــام (عليــه الســام) بحــال املــراة وايتامهــا بعــد ماعلــم ان ابوهــم

استشــهد يف ماموريــة بعثــه هبــا.

-4العـدالة مع االطـفال االخـرين
العــدل مطلــوب يف كل جوانــب احليــاة وهــو واحــد مــن اهــم اصــول ومبــاين الرتبية

الناجحــة ويف احلديــث :نظــر رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) إىل رجــل لــه ابنــان فقبــل
فهال ســاويت بينهــا (.((4
احدمهــا وتــرك االخــر فقــال لــه النبي(صــى اهلل عليــه وآلــه)ّ :

وعــن (صــى اهلل عليــه وآلــه) :اعدلــوا بــن ابنائكــم كــا حتبــون ان يعدلــوا بينكــم يف

الــر واللطــف(.((4

وعــن أمــر املؤمنــن عليــه الســام« :أ ّدب اليتيــم ممّــا تــؤ ّدب منــه ولــدك وارضبــه ممــا

تــرب منــه ولــدك

(((4

مااروعهــا مــن كلمـ ّة!! ..فرعايــة اليتيــم حتتــاج إىل شــعور ابــوي ســليم نحــوه والبد

مــن مراعــاة العدالــة خاصــة اذا كان هنــاك اطفــال اخــرون يف البيــت ،فاجلميــع بانتظــار

التعامــل الســليم مــن املــريب مــع اجلميع.فهــذه الرباعــم الغضــة تواقــة إىل العدالــة كــي
تنشــا التنشــئة االجتامعيــة الســليمة ويكــر قلوهبــا غيــاب العــدل وتبقــى اثــار ذلــك
مــدى احليــاة!!.

ينقــل احدهــم:كان عمــي هــو كفيلنــا وكان يشــري يف العيــد مالبــس الوالده وال

يشــري لنا!!قاهلــا وعمــره ســتون عامــا ولنــا ان نقــدر االمل النفــي الــذي عاشــه طــوال

عقــود مــن الزمــن.
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واخــر يقــول :كان عمــي هــو كفيلنــا وكان جيربنــا عــى الذهــاب إىل الــدكان عنــد

الصبــاح الباكــر واوالده نيــام!!.

وتقــول يتيمــة:كان جــدي كفيلنــا فلــا مــات امرنــا عمنــا بمغــادرة البيــت الننــا ال

نســتحق ارثــا ومل نــدري ايــن نذهــب!!

ان غيــاب العدالــة يف التعامــل يــؤدي إىل الشــعور بالغبــن وبقتامــة احليــاة وغيــاب

روح التفــاؤل،اذ يشــعر اليتيــم بــان احليــاة كلهــا ظلــم حينــا مــات ابــوه وحينــا تعاملــوا

معــه بتلــك الصــور املؤملــة ولعــل اهــم يشء نحتاجــه يف التعامــل مــع اليتيــم هــو زرع روح
االمــل وبيــان ان الدنيــا فيهــا ابتــاءالت وفيهــا ارشاقــات كــي يتخلــص مــن الصــورة

الســوداوية التــي عشعشــت يف خميلتــه.

وهنــاك اســاليب خاطئــة يف التعامــل مــع االيتــام (وغريهــم) منهــا احلاميــة الزائــدة

لــه وتدليلــه بشــكل تــذوب فيــه شــخصيته االنســانية حيــث يصبــح معتمــدا اعتــادا كليــا
عــى االخريــن كــا تضعــف عنــده القــدرة عــى حتمــل املســؤولية وانخفــاض ثقتــه بنفســه
ومــن االســاليب اخلاطئــة االخــرى هــو حتميلــه مــاال طاقــة لــه هبــا والقــاء املهــام عليــه

مــع اعفــاء ابنــاء الكفيــل مــن هــذه املهــام ممــا يولــد عنــده الشــعور بالظلــم والتعاســة او
التفريــق يف التعامــل بينــه وبــن اطفــال الشــخص الراعــي

كــا ان التذبــذب يف املعاملــة يربــك االطفال،وهنــاك اســلوب خاطــيء اخــر هــو

املــن عــى الطفــل اليتيــم فالكفيــل يكــرر دائــا بانــه يرعــاه ناســيا وان هــذا العمــل مرهــق

لــه وبانــه لــو مل يكفلــه لــكان خــرا لــه !!..وال ادري هــل االيتــام بحاجــة إىل رعايتنــا كــي
يكــروا بصحــة ام اننــا نحــن الذيــن بحاجــة إىل زيــادة روافــد الــر كــي ناخــذ اجورنــا

عــي عليــه الســام
يف احليــاة االخرويــة وهــو اشــد مانحــن بحاجــة اليــه كــا قــال ّ
عــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم قــال« :مــن عــال يتيــ ًا حتّــى
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يســتغني ،أوجــب اهلل عـ ّز وجـ ّـل لــه بذلــك اجلنّــة كــا أوجــب آلكل مــال اليتيــم
النــار»((.)((4
ان الطفــل الصغــر خيــزن الكلــات التــي يســمعها بــل اهنــا تعيــش معــه طــوال

حياتــه،و قــد رايــت طفــا يتيــا ذي مخــس ســنوات يقبــل قدمــي املــريب لتهديــده املســتمر

لــه بانــه يطــرده مــن البيــت !!.نحتــاج إىل تعلــم اللطــف والرمحــة يف التعامــل مــع الصغــار
كــي يكــون هنــاك خــط واضــح يف الرتبيــة دون حمابــاة ودون انحــراف ومــن خــال
تطبيــق العدالــة يتضــح لنــا صــدق الكفيــل لليتامــى بانــه يــروم اخلــر هلــم وحيــرص
عليهــم.

 -5توفري احلاجات النفسية والعاطفية والفسيولوجية
احلاجــة هــي حالــة مــن النقــص والعــوز واالفتقــار واختــال التــوازن تقــرن بنــوع

مــن التوتــر والضيــق ال يلبــث ان يــزول متــى قضيــت احلاجــة وزال النقــص ســواء اكان
النقــص ماديــا او معنويــا ،فالفــرد يكــون يف حاجــة إىل الطعــام متــى اعــوز جســمه الطعــام
ويف حاجــة إىل االمــن متــى احتــواه اخلــوف وافتقــر إىل االمــن(.((5

وكــا هــو معلــوم فــان احلاجــات الفســيولوجية ترتبــط بتوفــر الطعــام وامللبــس

وغــره يف حــن ان احلاجــات النفســية والعاطفيــة تتمثــل يف احلاجــة إىل االمــن واحلــب
والتقديــر والشــعور باالنتــاء واللعــب واحلاجــة إىل املعرفــة واحلاجــة إىل اكتســاب

مهــارات احليــاة اليوميــة واحلاجــة إىل اكتســاب القيــم الدينيــة واألخالقيــة للجامعــة
وغــر ذلــك.
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والطفــل اليتيــم يعــاين مــن ختلخــل يف اشــباع هــذه احلاجــات بســبب غيــاب االب

وهــذا يعنــي احلاجــة إىل توفريهــا عنــد املهتمــن برعايتهم،وتــايت احلاجات الفســيولوجلية

يف اســفل هــرم ماســلو وهــي تشــمل الطعــام وامللبــس واملســكن وغــره وغالبــا مايكــون
االب هــو املســؤول عــن توفريهــا ثــم تــايت مســئلة احلاجــة إىل االمــان وهــي ايضــا موكلــة
إىل االب وبعدهــا تــايت احلاجــات النفســية ومنهــا احلاجــة إىل احلــب

يقــول جــاري تشــابامن يف كتابــه لغــات احلــب اخلمــس( :لــكل طفــل احتياجــات

عاطفيــه اساســية البــد ان تلبــى اذا كنــا نرغــب يف طفــل مســتقر مــن الناحيــة العاطفيــة
واهــم يشء هــو احتياجــات احلــب واملــودة فاالحســاس بالرغبــة واالنتــاء هــو مــا

حيتــاج اليــه الطفــل وبــدون احلــب ســيكون شــخصا متخلفــا مــن الناحيــة العاطفيــة
واالجتامعية..ويضيــف..يف داخــل كل طفــل خــزان للعاطفــة يف انتظــار ان يمــاء
باحلــب فعندمــا يشــعر الطفــل انــه حمبــوب فانــه ســينمو بشــكل طبيعــي ولكــن عندمــا

يكــون خــزان احلــب فارغــا ســيترصف الطفــل بشــكل غــر ســوي فاكثــر الســلوكيات

الســيئة التــي تصــدر عــن االطفــال تكــون بســبب الرغبــة امللحــة يف ملء هــذا اخلــزان(.((5
ـي بــن أيب طالــب فهــو ينادهيــم يابنــي وهــي
ويف الروايــة :قــال لــه :يــا بنـ ّ
ـي ،اجعــل عـ ّ

أمجــل كلمــة غابــت عــن اليتامــى!! .وهــم حيبــون ســاعها الهنــا تشــعرهم بانــه مــازال
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هنــاك مــن حيبهــم.
ويف أحايــن كثــرة تســتغرق األرملــة (أي أم األيتــام) يف مشــكالهتا االجتامعيــة

واالقتصاديــة واذا كانــت االم صغــرة الســن (كــا هــي احلــال يف الكثــر مــن شــهداء
احلشــد الشــعبي ) تكــون الصعوبــات عليهــا أكثــر وتكــون هــي بحاجــة إىل االشــباع

العاطفــي وهلــذا ال تســتطيع تلبيــة حاجــة الطفــل نفســه إىل احلــب واحلنــان ممــا جيعــل

الطفــل عاجــزا عــن ملــئ اخلــزان باحلــب!!.

ويف دائــرة اهتــام االمــام عــي (عليــه الســام) بااليتــام نــرى أنــه أعطــى أمهيــة

للحاجــات الفســيولوجية والنفســية ففــي الروايــة:

عــن حبيــب بــن أيب ثابــت أ ّنــه قــال« :جــيء بمقدارمــن العســل إىل بيــت املــال ،فأمــر

ـي عليــه الســام باحضــار األيتــام ،ويف احلــن الــذي كان يقســم العســل عــى
اإلمــام عـ ّ
املســتح ّقني كان بنفســه يطعــم األيتــام مــن العســل ،فقيــل لــه يــا أمــر املؤمنــن مــا هلــم

يلعقوهنــا؟ فقــالّ :
إن اإلمــام أبــو اليتامــى وإ ّنــا ألعقتهــم هــذا برعايــة اآلبــاء(.((5

انــه يطعمهــم العســل كاشــباع غذائــي وهــو يطعمهــم بنفســه ليســد حاجــة هــؤالء

اليتامــى إىل الشــعور باحلــب اي اشــباع عاطفــي.

ويف الروايــة:ذات ليلــة جــاء عــي عليــه الســام بالطعــام إىل أرسة فقــدت معيلهــا

وفيهــا أيتــام ،فوجــد بــن األيتــام طفـ ً
ا ال هيــدأ ،فســأله اإلمــام عليــه الســام عــن ســبب

ذلــك .فقــال الطفــل :إن األطفــال يقولــون يل أن ال أب لــك.
فقال له اإلمام عليه السالم :قل هلم إن علي ًا هو أيب.

وقــد التقيــت باحــد املســؤولني يف احلشــد الشــعبي كان يصطحــب االوالد إىل

املتنزهــات واملســابح ويضحكمهــم ويالعبهــم كــي خيفــف عنهــم وطء اليتــم.
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-6توجيه الراي العام حنو االيتام
وذلــك يتجــى مــن خــال الوصيــة االخــرة هبــم حيــث قــال أمــر املؤمنــن عليــه

الســام« :اهللَ اهللَ يف األيتــام فــا تغ ّبــوا أفواههــم وال يضيعــوا بحرضتكــم(.((5

ومــن البدهيــي ان الوصيــة هــي الــكالم االخــر واالمــر االخــر الــذي جيــب تنفيــذه

وعــى هــذا فقــد خصهــم بالذكــر خاصــة وانــه كان راعيــا للكثــر منهــم وكان يقــدم

هلــم املؤنــة الالزمــة عــى هــذا كانــت وصيتــه (عليــه الســام) دعــوة خالــدة إىل رعايــة
اليتامــى واالهتــام هبم،وهــي دعــوة إىل عــدم تضييعهــم والتضييــع قــد يكــون ماديــا مــن

خــال رميهــم إىل ازقــة التســول االســنة وقــد يكــون التضييــع معنويــا مــن خــال عــدم

توجيههــم الوجهــة الصحيحــة والســليمة وهلــذا راينــا ابنــاء علــاء شــهداء ضاعــوا يف
احابيــل الضــال لعــدم تعهدهــم ومنــذ طفولتهــم بالتوجيــه الدينــي الصحيح..فالرعايــة

ماديــة ومعنوية..نفســية وبدنية..دنيويــة واخرويــة.

-7االستمرارية(فال تغبّوا أفواههم وال يضيعوا حبضرتكم).
وذلــك مــن خــال تقديــم املعونــة اليهــم باســتمرار وعــدم قطعهــا الهنــم يعتمــدون

عــى هــذه املعونــة كليــا فليــس مــن الصحيــح ان يعيــش اليتامــى عــى مســاعدات وقتيــة
او متقطعة،واالفضــل ان يكــون هنــاك برنامــج خــاص لرعايتهــم كمثــل الــذي تقــوم بــه

مؤسســة العــن االجتامعيــة حيــث ختصــص هلــم مرتبــا شــهريا وهــذا لــه اثــر يف تعزيــز

الشــعور بالكرامــة عندهــم مــن ناحيــة ويف انقاذهــم مــن خماطــر التســول واالنحــراف

كــا تســاهم يف دعــم الصحــة النفســية هلــم مــن خــال زيــادة الشــعور باالمــن املســتقبيل.
وقــد ارشت يف النقطــة االوىل إىل رعايــة الــدول هلــم وخاصــة اليتــام الشــهداء إىل

حــن مماهتــم.
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-8حماسبة النفس عند رؤية ايتام بال معيل
عــي عليــه الســام إىل
ويف الرواية..فعمــدت إىل الدقيــق فعجنتــه ،وعمــد
ّ
اللحــم فطبخــه ،وجعــل يلقــم الصبيــان مــن اللحــم والتمــر وغــره ،فك ّلــا نــاول
عــي بــن أيب طالــب يف
احــد الصبيــان مــن ذلــك شــيئ ًا قــال لــه :يــا ّ
بنــي ،اجعــل ّ

ّ
حــل ّمــا أمــر يف أمــرك .ف ّلــا اختمــر العجــن ،قالــت :ياعبــداهلل ،اســجر التّنــور.
ـي ،هــذا جــزاء مــن
فبــادر لســجره ،ف ّلــا أشــعله لفــح يف وجهــه ،جعــل يقــول :ذق ياعـ ّ
ض ّيــع األرامــل واليتامــى.

كلنــا مســؤولون عــن رعايــة االيتــام وخاصــة ايتــام الشــهداء باعتبــار اهنــم قدمــوا

التضحيــات مــن اجــل ان تنتــر االمــة وحييــا االخــرون بكرامــة وهلــذا فــكل قصــور يف

رعايــة هــؤالء حيمــل وزره اجلميــع ،واملطلــوب ان يتحــرك اجلميــع كل قــدر اســتطاعته

وضمــن االماكــن القريبــة منــه ليكــون عونــا هلــؤالء اليتامــى ،وقــد ال يقــدر بعضنــا عــى
تقديــم املــال او غــره لكنــه حتــا قــادر عــى اســباغ احلــب واحلنــان ومــداراة اليتيــم
نفســيا،كام يمكــن للجميــع ارشــاد االرامــل إىل املؤسســات الراعيــة لليتامــى وتعريــف

هــؤالء اليتامــى لــدى هــذه املؤسســات وهلل احلمــد فــان هــذه املؤسســات موجــودة يف

كل مــكان ويف كل املحافظات،وحتــى اذا مل نســتطع كل هــذا فابــواب الدعــاء مفتوحــة
فلندعــو هلــم ان يعوضهــم الرمحــن عــن فقداهنــم البائهــم وان يرزقهــم خــر الدنيــا
واالخــرة.

-9احلث والتشجيع
قال عليه السالم :من رعى األيتامُ ،رعي يف بنيه

(((5

ملــاذا يوجــه االمــام (عليــه الســام) االنظــار إىل االبنــاء ؟اهنــا التفاتــة تربويــة مهمــة

فليــس هنــاك يشء اغــى للفــرد مــن ابنائــه ،فجــل تفكــر االنســان يف بنيــه ويف مــا يوفــره
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ويرتكــه هلــم وقــد يســوقه احلــب االعمــى إىل ارتــكاب احلــرام الجلهــم قــال تعاىل(انــا
اوالدكــم واموالكــم فتنــة)( ((5وهــو بكالمــه (عليــه الســام) يدعــو إىل التفكــر املســتقبيل
يف االوالد مــن خــال مايقــوم بــه االباء،فمــن رعــى االيتــام رعــي يف بنيــه والــكالم عــام

يشــمل الــكل حتــى اولئــك الذيــن ال يفكــرون باالخرة،فربــا يكــون حرصهــم عــى
اوالدهــم ســببا لرعايــة االيتــام.

االنـمـاط الـتــربـــويـــة
نظــر عــي عليــه الســام إىل امــرأة عــى كتفهــا قربــة مــاء ،فأخــذ منهــا

عــي
القربــة فحملهــا إىل موضعها  ،وســأهلا عــن حاهلــا ،فقالت :بعــث
ّ
عــي صبيانــ ًا
بــن أيب طالب صاحبــي إىل بعــض الثغــور فقتــل ،وتــرك
ّ

يتامــى ،وليــس عنــدي يشء ،فقد أجلأتنــي الــرورة إىل خدمــة النــاس .
فانــرف وبــات ليلتــه قلق ًا،فلــا أصبــح ،محــل زنبيـ ً
ا فيــه طعــام ،فقــال بعضهــم :أعطني

أمحلــه عنك.

ـي يــوم القيامــة؟ فأتــى وقــرع البــاب ،فقالت :مــن هذا؟
فقــال :مــن حيمــل وزري عنـ ّ

قــال :أنــا ذلــك العبــد الــذي محــل معــك القربــة ،فافتحــي ،فــإن معــي شــيئ ًا للصبيــان.
أين أحببت
فقالــت :ريض اهلل عنــك ،وحكــم بيني وبني عيل بن أيب طالــب .فدخل وقالّ :

اكتســاب الثــواب ،فاختــاري بــن أن تعجني وختبــزي ،وبني أن تع ّليل الصبيــان ألخبز أنا.
فقالــت :أنــا باخلبــز أبــر ،وعليــه أقــدر ،ولكــن شــأنك والصبيــان ،فع ّللهــم حتــى

عــي عليــه الســام إىل
أفــرغ مــن اخلبــز .فعمــدت إىل الدقيــق فعجنتــه ،وعمــد
ّ
اللحــم فطبخــه ،وجعــل يلقــم الصبيــان مــن اللحــم والتمــر وغــره ،فك ّلــا نــاول
عــي بــن أيب طالــب يف
احــد الصبيــان مــن ذلــك شــيئ ًا قــال لــه :يــا ّ
بنــي ،اجعــل ّ

ّ
حــل ّمــا أمــر يف أمــرك .ف ّلــا اختمــر العجــن ،قالــت :ياعبــداهلل ،اســجر التّنــور.
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ـي ،هــذا جــزاء مــن
فبــادر لســجره ،ف ّلــا أشــعله لفــح يف وجهــه ،جعــل يقــول :ذق ياعـ ّ

ض ّيــع األرامــل واليتامــى .فرأتــه امــرأة تعرفــه ،فقالــت :وحيــك ،هــذا أمــر املؤمنــن.

فبــادرت املــرأة وهــي تقــول :واحيائــي منــك يــا امــر املؤمنــن .فقــال :بــل واحيائــي

قــرت يف أمــرك...
منــك يــا أمــة اهلل ،فيــا ّ

(((5

حينــا نتأمــل هــذه الروايــة فاننــا نجــد ان االنــاط الرتبويــة التــي اســتفاد منهــا امــر

املؤمنــن (عليــه الســام) متعــددة منهــا:

-1التـربـيـة بالتــغافــل:
فهــو مل يعاتــب املــرأة التــي كانــت تدعــو عليــه ومل هيامجهــا او يثــأر لكرامته بــل تغافل

عنهــا وكأنــه ليــس هــو املعنــي بالــكالم!! ،وهــذا االمــر مهــم فكثــر مــن االرس التــي فيهــا
ايتــام قــد تظهــر فيهــا مشــاكل او نزاعــات او يعيــش افرادهــا حتــت وطــأة الضغوطــات ممــا

يــؤدي هبــم وبغريهــم وربــا حتــى اليتامــى إىل اقــوال وســلوكيات مؤملــة فاملطلــوب عدم

التوقــف عنــد كل كلمــة وكل صغــرة وكبــرة أي البــد مــن التغافــل الــذي هــو ميــزة مــن

تكــون هلــم ســعة الصــدر والقــدرة عــى التحمــل فهــو تدريــب للمعارصيــن بــأن يكونــوا
ذوو صــدر رحــب يف التعامــل مــع االخريــن وان ال يقفــوا عنــد نقــاط التانيــب ويمكــن

ان يتداركــوا االمــر فيــا بعــد باللــن والرغبــة يف مســاعدة االخريــن.

-2الـرتبـية بالـتـسامـح
وهــو يلحــق بالقســم الســابق غــر ان التغافــل ظهــر حينــا ســمع االمــام كالمهــا

يف اول لقــاء وامــا التســامح فهــو بعــد ان عرفــت املــراة ان مــن كان يف بيتهــا ويطعــم

صغارهــا هــو امــر املؤمنــن الــذي طاملــا نالتــه بلســاهنا فحينــا عرفتــه املــرأة مل يؤاخذهــا
بكالمهــا الســابق ومل يذكرهــا بــا كانــت تدعــو عليــه!! وهــذه غايــة النبــل ،يقــول القــران
ِ
ِ ِ
ـن َف ـإِ َذا ا َّلـ ِـذي َب ْينَـ َ
ـم *
ـي َأ ْح َسـ ُ
ـك َو َب ْينَ ـ ُه َعــدَ َاو ٌة ك ََأ َّن ـ ُه َو ِ ٌّل َحيـ ٌ
الكريــم :ا ْد َفـ ْـع بِا َّلتــي هـ َ
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نعــم ال يلقاهــا االذو حــظ عظيم،وهــذا االســلوب القــراين هــو مــن اهتاممــات

التنميــة البرشيــة املعــارصة التــي تســعى لرتويــج مفاهيــم التســامح بعــد ان طغــت ثقافــة

العنــف يف عمــوم املشــهد االنســاين.

أنــه (عليــه الســام) مل يؤاخذهــا بكالمهــا ومل يعاتبهــا ممــا جعلهــا تشــعر باخلجــل

ملوقفهــا وهكــذا جيــب ان يكــون التعامــل مــع هــذه الطبقــة املرهقــة املتوجعــة.

-3الـرتبيـة باللعـب:
فامــر املؤمنــن ويعســوب الديــن عليــه الســام انشــغل بالصبيــان واخــذ يلعــب

معهــم ويالطفهــم وهــو تأكيــد عــى حاجــة الطفولــة إىل هــذا االســلوب الرتبــوي،
واذكــر اين كنــت مــرة يف حفــل تكريــم اليتــام فانشــغلت االمهــات بجمــع الثيــاب للبنات

الصغــرات وهــؤالء كانــوا يطالبوننــي بالدمى!!..وهــذا النمــط مــن الرتبيــة يســاهم يف
فتــح املنافــذ احلســية وتنميــة االحاســيس االجيابيــة وزرع روح التفــاؤل اضافــة إىل افاضــة
اجــواء البهجــة عــى البؤســاء.

-4التـربـية بالـقـدوة
نقلــت الروايــة إىل النــاس والينــا عــى مــر قــرون مــن الزمــن وتعلــم اجلميــع درســا

رائــدا يف كيفيــة التعامــل الســليم مــع الرشائــح اهلشــة والضعيفــة يف املجتمــع دون ان

حيــول الزهــو والغــرور واملنصــب الرفيــع عــن ذلــك وهــو تربيــة و توجيــه ملــن هــم يف
مراكــز الدولــة عــى كيفيــة التعامــل مــع هــذه الرشحيــة الصغــرة يف العمــر ولالســف يلجا

صنــاع القــرار إىل اســتغالل ضحــكات االيتــام وحاجاهتــم املاديــة مــن اجــل الدعايــة
االنتخابيــة اي ان هــذا العمــل لــه بعــد دنيــوي فحســب وليــس ملرضــاة اهلل وهــذا مــن
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اكثــر الصــور ظلــا للطفولــة ولقــد رايــت ذوي املنــا صــب جيمعــون اليتامــى ويدعــون
وســائل االعــام لتصــور احلــدث وتنقلــه لقــاء نــزر يســر مــن القــوت ال يعــادل عــر
االجــرة التــي دفعهــا ذوي اليتامــى لســائق الســيارة كــي يوصلهــم إىل هــذا املــكان!!.

فاملطلــوب االقتــداء بســرة امــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف التعامــل مــع االيتــام،

فلــو كنــت معلــا اهتــم بالطلبــة االيتــام ولــو كنت مديــرا اهتــم بايتــام املوظفــن وتذكرهم

ولــو كنــت مســؤوال فحســبك ماكتبــه لالشــر وهكــذا وافعــل ذلــك مــن اجــل اخــرة

باقيــة وليــس مــن اجــل مناصــب يف دنيــا فانية..نعــم مل يطلــب منهــم امــر املؤمنــن (عليــه
الســام) صوتــا انتخابيــا وال درجــة دنيويــة بــل طلــب ابــراء ذمتــه فهــو املســؤول عنهــم

باعتبــاره خليفــة املســلمني.

-6الرتبية باحلب:
وهــو احــوج مايكــون لــه اليتامــى ويف الرواية(وجعــل يلقــم الصبيــان مــن اللحــم

ـي)
والتمــر وغــره ،فك ّلــا نــاول احــد الصبيــان مــن ذلــك شــيئ ًا قــال لــه :يــا بنـ ّ

وهــي كلمــة يتمنــى ســاعها االوالد العاديــون فكيــف بفاقــدي ابائهم!!.وقــد ارشنا

إىل هــذه النقطــة ســابقا.

 .4الرتبية بالرتهيب:
وهــي رســالة موجهــة لــكل مــن هيمــل يتيــا او يؤذيــه او يــأكل مالــه ظلــا او يغــض

الطــرف عــن رعايــة اليتامــى ويف الرواية(ف ّلــا أشــعله لفــح يف وجهــه ،جعــل يقــول :ذق
ـي ،هــذا جــزاء مــن ض ّيــع األرامــل واليتامــى ( انــه انــذار ابــدي .وهــو القائــل :ظلــم
ياعـ ّ

اليتامــى وااليامــى ينــزل النقــم(.((5

 .5الرتبية بالتواضع:
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وهــو امــر املؤمنــن وهــو اخــو الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه) وصهــره يبــن

لنــا امهيــة التواضــع يف التعامــل مــع الفقــراء وااليتــام يف الروايــة (فقالــت :مــن هــذا؟

قــال :أنــا ذلــك العبــد الــذي محــل معــك القربــة) وايضــا (ف ّلــا اختمــر العجــن ،قالــت:
ياعبــداهلل ،اســجر التّنور.فبــادر لســجره) نعــم قــام بــكل ذلــك بــكل تواضــع فالنــاس
يتاثــرون باخللــق واالدب اكثــر ممــا يتاثــرون بالــكالم يف احايــن كثــرة.

 .6الرتبية بالدعاء
ـي بــن أيب طالــب يف حـ ّـل ّمــا أمــر
ويف الرواية...:شــيئ ًا قــال لــه :يــا بنـ ّ
ـي ،اجعــل عـ ّ

يف أمــرك.

وهوتعبــر عــن خلجــات نفســه (عليــه الســام) وعــن املــه وهــذا درس بليــغ

لالجيــال كلهــا.

 .7الرتبية باالحداث:
ويف الروايــة ..:فرأتــه امــرأة تعرفــه ،فقالــت :وحيــك ،هــذا أمــر املؤمنــن .فبــادرت

املــرأة وهــي تقــول :واحيائــي منــك يــا أمــر املؤمنــن .فقــال :بــل وأحيائــي منــك يــا أمــة
اهلل ،فيــا قــرت يف أمــرك.

كل ماحــدث كان لــه تاثــره الكبــر عــى املــراة نفســها وقــد كانــت تشــتكي منــه

وتدعــو عليــه فاصبحــت يف خجــل شــديد حينــا عرفتــه وهــو توجيــه لالخريــن يف كيفيــة
تدويــر االحــداث التــي حتصــل إىل الســار الفاعــل يف التغيــر االجيــايب الذييســاهم يف
انتشــال االخريــن مــن الشــكوك واالوهــام والتصــورات الســلبية.
والدالالت كثرية ال يطيقها هذا البحث املتواضع
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جتليات رعاية اليتيم على اليتيم نفسه واجملتمع
ان رعايــة االيتــام واالهتــام بشــاهنم يســاهم كثــرا يف ختليصهــم مــن العقــد

واالضطرابــات النفســية كــا ان العنايــة باليتامــى يســاعد عــى تنميــة االدراك الصحيــح

للمفاهيــم االجيابيــة يف احليــاة كااليثــار والرفــق واملــداراة ممــا يــرك اثــره يف التوجيــه
الســليم نحــو هــذه القيم،اضافــة إىل ان هــذه الرعايــة تكــون ســببا لتنشــئتهم التنشــئة

الســليمة بعيــدا عــن اســتغالل الطامعــن واالنتهازيــن ممــا يعنــي تنميــة االنســان الصالــح
يف املجتمــع القــادر عــى حتمــل مســؤولياته املســتقبلية.

ومــن ناحيــة اخــرى ان رعايــة االيتــام تــرك اثــرا عــى القائمــن هبــا اذ اهنــا تــرك

اثــرا اجيابيــا مــن خــال املســح عــى رؤوس اليتامــى واالبتســام يف وجوهــم حيــث
يتخلــص الفــرد مــن الطاقــة الســلبية التــي عنــده ويســتبدهلا باخــرى اجيابيــة وذلــك الن

االطفــال الصغــار يمثلــون واحــدا مــن حمطــات الطاقــة االجيابيــة ممــا يســاهم يف تقليــل

التوتــر واالكتئــاب والقلــق وواحــدة مــن برجميــات التنميــة املعــارصة هــو اللعــب مــع
االطفــال كــي يتخلــص الفــرد مــن االضطرابــات النفســية بــل ان هــذه الوســيلة تعتــر
مــن وســائل اجيــاد احللــول املناســبة للمشــكالت التــي يعــاين منهــا الفــرد.ويف احلديــث

عــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) :مــن أنكــر منكــم قســاوة قلبــه ،فليــدن يتيــ ًا

فيالطفــه وليمســح رأســه ،يلــن قلبــه بــإذن اهلل ،فـ ّ
ـإن لليتيــم ح ّقـ ًا( ((5هــذا باالضافــة إىل
ـي صــى
االجــر الكبــر واملكانــة القريبــة مــن الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه) ..عــن النبـ ّ

ترحـ ًا لــه ،كتــب اهلل لــه
اهلل عليــه وآلــه وســلم أ ّنــه قــال« :مــن مســح يــده عــى رأس يتيــم ّ

بـ ّ
ـكل شــعرة مـ ّـرت عليــه يــده حســنة»

(((6

كــا ان هــذه الرعايــة ستســاهم يف بنــاء املجتمــع مــن خــال ضــخ النــاذج االنســانية

الســليمة القــادرة عــى خدمــة املجتمــع اضافــة إىل ختليــص االفــراد مــن نزعــة االنانيــة
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والــدوران عــى الــذات وتعزيــز مبــادءئ التكافــل االجتامعــي.

تـــوصـــيــات
 .1ان رعايــة االيتــام مســؤولية الــكل ابتــداء مــن القيــادات العليــا واملرجعيــات

واملؤسســة الدينيــة واالجتامعيــة إىل عمــوم االفــراد كل حســب قدرتــه والبــد مــن

االقتــداء بســرة امــر املؤمنــن (عليــه الســام) مــن خــال تعاملــه مــع االيتــام.

 .2البــد ان يأخــذ االعــام دوره االســاس يف رعايــة االيتــام عــن طريــق احلــث

والتشــجيع وعــرض النــاذج االجيابيــة للمتطوعــن بالرعايــة واذكــر انــه انتــرت عــى

اجهــزة التواصــل االجتامعــي صــورة الحــد املتطوعــن لرعايــة اليتامــى فــكان حيلــق هلــم
رؤوســهم باملجــان ويداعبهم،والغريــب ان القنــوات االعالميــة اخلارجيــة اســتضافته
وســلطت الضــوء عــى تعاملــه يف حــن قــل هــذا العــرض يف القنــوات املحليــة!!.

 .3الســعي لتخصيــص رواتــب مســتمرة لاليتــام حتــى يصلــوا إىل الوقــت الــذي

يكونــون فيــه قادريــن عــى اعالــة انفســهم.

-4هنــاك كثــر مــن املؤسســات تدعــي رعايــة االيتــام وهلــا اغــراض ســيئة امتنــى ان

تكــون هنــاك متابعــة مــن قبــل اجلهــات املعنيــة لكشــفها ومحايــة االطفــال منهــا.

 .4يفــرض ان تكــون هنــاك فــرق متابعــة لــدور االيتــام ونصــب كامــرا خفيــة

فلالســف الكثــر منهــا هــي دور ايــذاء االيتــام وليــس دور رعايــة.

 .5الســعي الكســاب االيتــام التعليــم املهنــي الــذي يمكنهــم مــن االســتمرار يف

الدراســة حتــى بعــد قطــع املعونــات حــن الوصــول للســن القانونيــة.

 .6االهتــام بــأرس شــهداء احلشــد الشــعبي واجليــش واقامــة نــدوات ودورات

لالمهــات للتعريــف باالليــات الســليمة يف التعامــل مــع ابنائهــم اليتامــى.
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 .7رعايــة املوهوبــن واملتفوقــن وتوفــر فــرص للدراســة االكاديميــة حتــى املراتــب

العليا.
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املـصـادر واملراجع

 -أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ،هنــج البالغــة ،مجــع الرشيــف الريض،ضبــط د صبحــي

صالــح ؛انتشــارات هجــرت ،ايــران

-ابراهيم انيس وروفقاؤه ،املعجم الوسيط ،مكتبة الرشوق الدولية ،ط.2004،4

حممــد بــن عــي املازنــدراين ،مناقــب آل أيب طالــب ،داراألضــواء،
-ابــن شهراشــوبّ ،

بريوت،لبنــان ،ط،2عــام .1991

ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق شهاب الدين ابوعمرو ،دار الفكر ط.1998 ،2-ابن منظور ،مجال الدين حممد بن مكرم ،لسان العرب ،القاهرة ،دار احلديث2003،

-ابــو جعفــر حممــد بــن احلســن بــن عــي الطــويس ،املبســوط يف فقــه االماميــة ،دار الكتــاب

االســامي،لبنان

-امحد عزت راجح،اصول علم النفس،النارش املرصي احلديث.

-امحد حممد مبارك الكندري ،علم النفس االرسي ،ط،2مكتبة الفالح،الكويت .1992

-احلاكــم النيســابوري ،أيب عبــد اهلل حممــد بــن البيــع ،املســتدرك عــى الصحيحــن،دار الكتــب

العلمية،بــروت ،لبنــان .2008

-احلر العاميل،وسائل الشيعة ،دار إحياء الرتاث العريب،بريوت ،لبنان ،ط.1404.

-الصدوق،حممد بن عيل بن بابويه القمي ،ثواب االعامل( ،قم ،منشورات الرىض ،د.

-الطــريس ،ريض الديــن ايب نــر احلســن بــن فضــل ،مــكارم االخــاق ،ط( ،6د .م،

منشــورات الرشيــف الــريض.)1972 ،

-العامــي ،حممــد بــن احلســن احلــر ،وســائل الشــيعة إىل حتصيــل مســائل الرشيعــة ،حتقيــق عبــد
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الرحيــم ربــاين( ،بــروت ،دار احيــاء الــراث.

-الكليني،ثقة اإلسالم حممد بن يعقوب،الكايف؛ دار صعب ودار التعارف ،بريوت،لبنان.

-املجليس،حممــد باقر،بحــار االنــوار اجلامعــة لــدرر اخبــار االئمــة االطهــار ،دار احيــاء

الــراث ،1412 ،بــروت،ط ،1لبنــان.

-املحمــودي ،حممــد باقــر ،هنــج الســعادة يف مســتدرك هنــج البالغــة( ،بــروت ،مؤسســة

املحمــودي ،د.

-النــوري ،مــرزا حســن ،مســتدرك الوســائل ومســتنبط املســائل ،حتقيــق مؤسســة ال بيــت،

(بــروت ،مؤسســة ال البيــت.)1987 ،

- -جاري تشابامن،لغات احلب اخلمس،ط،3مكتبة جرير،السعودية.

-عبد الواحد اآلمدي ،غرر احلكم ودرر الكلم،ط ،3طهران 1360 ،ه.

-عز الدين عيل بحر العلوم،مع اليتيم يف القران والسنة،دار الزهراء ،لبنان.

ﻋﻲﻠ ﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﻳﻪ .فقــه الرضــا (عليــه الســام) ﺤﺗﻘﻴﻖ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺁﻝ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻹﺣﻴﺎﺀ

ﺍﻟﺮﺘﺍﺙ ،ايــران1406،

-الفيــض الكاشــاين،املحجة البيضــاء يف احيــاء االحيــاء،ط ،2دار إحيــاء الــراث العــريب،

بــروت ،لبنــان1404 ،هـــ.

-كاظــم مديــر ،احلكــم مــن كالم االمــام امــر املؤمنــن عــي (عليــه الســام) ،ط ،1ايــران،

1417هـ

-جملــة العلــوم االنســانية عــدد  27ســنة،2016مقال احلرمــان العاطفــي عنــد الطفــل

اليتيم،فاطمــة الزهــراء مخويــن

-حممــد الريشــهري ،ميــزان احلكمــة ،الــدار االســامية للطباعة،بريوت،لبنــان.1985 ،

 ١٤٠٣هـــ.

احملتويات
احملور اللغوي واألدبي
إنسانية اخلطاب العلوي قراءة معرفية يف األبعاد القيمية

م .د .آمال خلف عيل آل حيدر -كلية اإلمام الكاظم (عليه السالم) اجلامعة

توطئة 11..................................................................................
املطلب األول :القيم األخالقية وأبعادها يف أنسنة اخلطاب العلوي 12.......................

أوالً -:التقوى 12.........................................................................

ثاني ًاُ -:حسن اخلُ ُلق 15....................................................................
ثالث ًا -:الصرب والتصرب 16.................................................................

رابع ًا -:األمر باملعروف والنهي عن املنكر 17..............................................
املطلب الثاين :القيم العبادية وأثرها يف التكامل اإلنساين 91.................................
املطلب الثالث :املجتمع اإلنساين يف اخلطاب العلوي قراءة قيمية23.........................

اخلامتة26..................................................................................
املصادر واملراجع 28.......................................................................
الغراء العجيبة إنموذجادراسة اسلوبية
أوصاف َخ ْلق االنسان يف هنج البالغة اخلطبة َّ
م .د .سحر ناجي املشهدي

املقدمة 33.................................................................................

أوالً  :اخلطبة الغراء (النَّص)33........................................................... :

ثانيـ ًا :الدراسة53........................................................................ :
447

ثالثا  :األلفاظ التي ُّ
تدل عىل مراحل خلق االنسان 37..................................... :
الغراء 14.................................................:
رابعــ ًا  :أنواع السجع يف اخلطبة ّ

خامســـ ًا  :اخلامتة 56.......................................................................
املصادر و املراجع60.......................................................................
اخلطاب العلوي والوالة دراسة يف اسرتاتيجية اخلطاب وداللتها السياسية
د .طالب حسني  -كلية اإلمام الكاظم (عليه السالم)

مقدمة65..................................................................................
املبحث االول :اخلطاب بني اللغوي والاللغوي 68.........................................

اوال  :البنية الاللغوية 68..................................................................:
ثانيا :اخلطاب اسرتاتيجية بالغية 71........................................................

املبحث الثاين :الوالة واخلطاب التوجيهي 74...............................................

اوالً :اخلطاب الفعيل 74...................................................................
ثانيا :اخلطاب الذهني79...................................................................
املبحث الثالث :االسرتاتيجية والداللة السياسية81.........................................

اوال – الوالة القريبون82..................................................................

ثانيا  -الوالة غري املقربني 84...............................................................
ثالثا :وحدة االسرتاتيجية والداللة السياسية85.............................................

خامتة واستنتاج88.........................................................................
املصادر واملراجع 39.......................................................................
جتليات احلجاج يف اخلطبة الغراء لإلمام عيل (عليه السالم) دراسة يف وسائل االقناع
أ.م.د .مسلم مالك االسدي -جامعة كربالء  /كلية العلوم االسالمية

املقدمة 97.................................................................................

.1االستفهام89.......................................................................... :
448

 .2االمر201.............................................................................:

 .3النفي 401............................................................................:
.4الرشط 601.......................................................................... :
.5االستعارة 801........................................................................:
.6الكناية110.............................................................................
اخلامتة113................................................................................
املصادر واملراجع 115.....................................................................
جدلية الذوات يف اخلطاب العلوي قراءة إنسانية

أ  .م  .د  .حازم طارش حاتم  -كلية اإلمام الكاظم (عليه السالم) اجلامعة

توطئة 911...............................................................................:
املطلب األول :قيم الذوات املتجادلة وأبعادها اإلنسانية 120...............................

املطلب الثاين :جدلية التقابل اإلنساين يف اخلطاب العلوي127..............................

اخلامتة 331.............................................................................. :
املصادر واملراجع 136.....................................................................
جزالة أسلوب االمام عيل (عليه السالم) يف مقام احلرب
السبك املعجمي واحلذف أنموذجني

أ .د .حسن منديل حسن العكييل  -جامعة بغداد/كلية الرتبية للبنات

مقدمة141................................................................................

التمهيد241..............................................................................:
علم النص241...................................................................... :

النّص ّية Textuality

341............................................................

املبحث األول :احلرب وأخالقها لدى االمام عيل (عليه السالم145........................
449

املبحث الثاين :السبك املعجمي 152.......................................................

اوالً – التكرار 251....................................................... Reitcration
اإلحالة التكرارية 351....................................................................

أشكال التكرار 153.......................................................................

ثاني ًا – التضام أو املطابقة او املصاحبة املعجمية (951..................... )Collacation
املبحث الثالث :احلذف 162...............................................................

-1حذف االسم 261.....................................................................
-2حذف الفعل164......................................................................
-3حذف العبارة 167.....................................................................
-4حذف اجلملة167................................................................... :
اخلامتة961.............................................................................. :
املصادر واملراجع 471.....................................................................
صفات القضاة يف هنج البالغة قراءة تأويل ّية
ُ

املتمرسالدكتور حاكم حبيب الكريطي
األستاذ
ّ

أسس اختيار القضاة 081................................................................ :

القدرة عىل ترصيف األُمور181.......................................................... :

ال ُتحكه اخلصوم 281...................................................................:
ال يتامدى يف الز ّلة 184................................................................... :
احلق185........................................................ :
ال ُيجم من الرجوع إىل ّ

ال تُرشف نفسه عىل طمع 186............................................................:
التأن يف احلكم 188......................................................................:
ّ

ربم بمراجعة اخلصم 981......................................................... :
عدم الت ّ

الصرب عىل ّ
تكشف األمور091............................................................:
450

الرصامة عند اتّضاح احلكم 091..........................................................:

عدم التأ ّثر باإلطرا ٌء أو اإلغراء 291...................................................... :
وصايا اإلمام (عليه السالم) للقضاة491..................................................:

ترك الطمع 195......................................................................... :

خمالفة اهلوى 691........................................................................ :
تزيني العلم بالس ِ
مت الصالح791........................................................ :
ّ
عدم املشاورة يف احلكم 991..............................................................:

االهتامم بأحوال القضاة والنظر يف عملهم002............................................ :
اختالف القضاة يف األحكا ِم 502.........................................................:

كلمة يف ختام البحث 211.................................................................
املصادر واملراجع 216.....................................................................
نظام الرتابط احلجاجي يف خطاب اإلمام عيل (عليه السالم)

د .حامد بدر عبد احلسني م .م.حسن رحيم حنون  -كلية الدراسات القرآنية /جامعة بابل

املقدمة( مدخل نظري لروابط احلجاج) 322...............................................

ً
احلجاج 422...................................................... :
اول :روابط التعارض
ً
الرابط احلجاجي (لكن)224..............................................................

الرابط احلجاجي(بل) 722................................................................
ثانيا :روابط التساوق احلجاجي132......................................................:

الرابط احلجاجي (حتى)132..............................................................
ثالثا :روابط التعليل احلجاجي432....................................................... :

َّ
احلجاجي(ألن) 432...............................................................
الرابط
الرابط احلجاجي (الم) 432.............................................................

الرابط احلجاجي(كي)632................................................................
451

رابعا :روابط الوصل احلجاجي732...................................................... .

الرابط احلجاجي (الواو)832..............................................................

الرابط احلجاجي(ثم)932.................................................................
اخلامتة241................................................................................
املصادر واملراجع 243.....................................................................
وصف ضاللة العلامء يف هنج البالغة قراءة تأويلية فكرية
لفهم التناقض يف وصف الشخصية

أ.م.د .تومان غازي اخلفاجي أ .م .د .خالد كاظم محيدي
الكلية اإلسالمية اجلامعة كلية الشيخ الطويس اجلامعة

مقدمة247...............................................................................:
املبحث األول :نحو نظرية تأويل عربية249...............................................:

املبحث الثاين :تأويل نصوص هنج البالغة التي تصف ضاللة العلامء268..................:
املطلب األول :ضاللة العلامء بسبب عمل العقل املجرد وحده268........................ :

املطلب الثاين :ضاللة العلامء بسبب عمل القلب وحده كملكة أهواء274..................:
املطلب الثالث :ضاللة العلامء بسبب انفصام نظام اإلدراك الداخيل عن الواقع279........ :

خامتة282................................................................................:
املصادر واملراجع286.................................................................... :
عتبة البداية يف خطب هنج البالغة (مقاربة سيميولوجية)
م .د .صباح حسن عبيد التميمي

املقدمة192.............................................................................. :

األول :البعد التنظريي 293........................................................
املبحث ّ

1ــ البداية املصطلح واملفهوم واالشرتاطات يف املنظور الرتاثي293........................ :
املبحث الثاين :البعد اإلجرائي 305........................................................
452

خطبة (الفتنة) أنموذجا 305...............................................................

1ـ املستوى املعجمي803.................................................................:
2ـ املستوى الرتكيبي213................................................................. :
3ـ املستوى الداليل (التصويري)713..................................................... :
نتائج البحث وخامتته 326.................................................................
املصادر واملراجع 233.....................................................................
احملور االجتماعي والنفسي
الوعي الفكري للفرد ومسؤولية الدولة اإلنسانية

أساس التغيري االجتامعي يف حتمية املرشوع احلضاري يف فكر اإلمام عيل (عليه السالم)
األستاذ الدكتور سعد خضري عباس الرهيمي  -كلية القانون  -جامعة بابل

املقدمة 143...............................................................................

توطئة منهجية :عرصنة املرشوع احلضاري يف الفكر العلوي342............................

أسئلة البحث344.........................................................................
املنهجية العلمية للبحث 344..............................................................
مشكلة البحث 344.......................................................................
أسباب أختيار البحث345................................................................

أمهية البحث346..........................................................................
هدف البحث 643........................................................................

منهجية البحث 743......................................................................
فرضية البحث 743.......................................................................

خطة البحث347..........................................................................
453

أوالً :التأصيل العلمي والتأرخيي ملفهوم املرشوع احلضاري يف فكر االمام عيل (عليه السالم)943...... :
 -1التدرج والرتتيب يف تطبيق املنهج االقتصادي153.....................................:

 -2حــث الرتكيبــة االجتامعيــة نحــو االنفتــاح عــى التطــور والتعايــش الســلمي وتكريــس
املتقاربات ونبذ االختالفات 353..........................................................

 -3إعتامد سياسة مالية عادلة ومتوازنة 553................................................
 -4صياغة تدابري نوعية ذات استرشاف مستقبيل لسياسة الدولة 653......................

ثاني ًا :حتديد كيفية حدوث االعتامد املتبادل للعنارص االساسية يف التطور االجتامعي 359.......
 -1ماهية الوعي الفكري للفرد كعنرص أسايس يف املثلث السيايس 953.....................

 .2مســؤولية الدولــة يف تطويــر الوعــي الفكــري للفــرد وإحــداث تغيــر مؤسســايت إلرســاء

التفاعل االجتامعي االجيايب 362..........................................................

 1 - 2مسؤولية الدولة يف تطوير الوعي الفكري للفرد وبيئته احليوية 463..................

 2 - 2مسؤولية الدولة يف إحداث تغيري مؤسسايت يتالئم مع تطوير الفرد واملجتمع 563.......
 3 - 2مسؤولية الدولة يف إحداث التأثري املبارش عىل البيئة العامة للفرد 863................
 1-3-2صياغة مفهوم مستديم لالمن اإلنساين 368.......................................
 2-3-2بناء اإلطار الصحيح للمنظومة التعليمية 371....................................
 3-3-2تكييف املنظومة الصحية للمتطلبات اإلنسانية373..............................
 4-3-2إعتامد األسس العلمية يف التخطيط العمراين ووفق ًا للمعايري الدولية 373..........

ثالث ًا :حدوث التغيري يف املنظومة االجتامعية نتيجة للتغري يف البيئة العامة للفرد 376..........
رابع ًا :أثرالتغيري االجتامعي يف التمهيد للبيئة املالئمة للتطور إستناد ًا للهدي العلوي 377......
اإلستنتاجات283........................................................................:

التوصيات383............................................................................
اخلالصة 386.............................................................................
املصادر واملراجع 398.....................................................................
454

رعاية األيتام وبناء أرسهم أثناء احلرب وجتلياهتم اإلنسانية يف هنج البالغة
الباحثة كفاح احلداد

مـدخـل 405..............................................................................

من هو اليتيم 405.........................................................................
اليتيم باملعنى االصطالحي الفقهي 406....................................................
اليتيم يف القران الكريم407................................................................
اليتيم يف السنة النبوية الرشيفة408.........................................................

ملاذا الكالم عن اليتامى؟ 409..............................................................
دور االب يف االرسة411..................................................................

املوت يف عيون الصغار 413...............................................................
اليتامى وقت احلروب 416................................................................

اليتيم يف السرية العلوية املباركة419........................................................
ملاذا اهتم امري املؤمنني (عليه السالم) برعاية االيتام 422...................................

الـخـطـوط العـرشة يف رعـاية االيتام عند أميـر املـؤمنـني (عليه السالم)423.................
-1حتديد العمر423.......................................................................
- 2بيان حاهلم والتعريف بانكسارهم425................................................ :
-3اكرامهم 426..........................................................................
-4العـدالة مع االطـفال االخـرين 428....................................................
 -5توفري احلاجات النفسية والعاطفية والفسيولوجية430..................................
-6توجيه الراي العام نحو االيتام 433....................................................
-7االستمرارية(فال تغ ّبوا أفواههم وال يضيعوا بحرضتكم)433.......................... .
-8حماسبة النفس عند رؤية ايتام بال معيل 434.............................................
-9احلث والتشجيع 434..................................................................
455

االنـمـاط الـتــربـــويـــة 435...............................................................

-1التـربـيـة بالتــغافــل436...............................................................:
-2الـرتبـية بالـتـسامـح436................................................................
-3الـرتبيـة باللعـب437..................................................................:
-4التـربـية بالـقـدوة 437..................................................................
-6الرتبية باحلب438.................................................................... :
 .4الرتبية بالرتهيب438..................................................................:
 .5الرتبية بالتواضع438..................................................................:
 .6الرتبية بالدعاء439.....................................................................
 .7الرتبية باالحداث439.................................................................:
جتليات رعاية اليتيم عىل اليتيم نفسه واملجتمع 440.........................................

تـــوصـــيــات 441........................................................................
املـصـادر واملراجع 445....................................................................

456

