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توطئة 
نظــر اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( بدقــة وعمــق وشــمول لإلنســان ، ودرس مجيــع 
أبعــاد حياتــه وعالقتــه مــع خالقــه ، ونفســه ، وجمتمعــه ، وحكومتــه وغــر ذلــك ، 
ــه مســؤوالً عــن رعايتهــا  ــات ، وجعل ــًا خاصــًا هلــذه احلقــوق والواجب ــه نظام فوضــع ل
وصيانتهــا ؛ لُينشــئ جمتمعــًا إســالميًا تســوده العدالــة االجتامعيــة ، والعالقــات الوثيقــة 
ــهم يف  ــا يس ــك مم ــر ذل ــة ، وغ ــاون واملحب ــة والتع ــاس الثق ــى أس ــة ع ــه القائم ــن أبنائ ب
ــالم(  ــه الس ــيل )علي ــام ع ــع ، وكان لإلم ــراد املجتم ــن أف ــانية ب ــات اإلنس ــم العالق تنظي
ــة لتنظيــم ســلوك اإلنســان ، فضــاًل عــن  ــة احلي الــدور الكبــر يف وضــع املناهــج الرتبوي
تطويــر حياتــه وبنــاء حضارتــه عــى ُأســس رصينــة تضمــن لــه االســتقرار النفــي مــن 
خــالل بيــان معنــى االســالم احلقيقــي للنــاس، وإنــه ديــن األخــالق والصفــح واحللــم، 
ــاط  ــعيه لالرتب ــن وس ــه لآلخري ــدى حب ــه م ــان في ــر اإلنس ــذي يظه ــامح ال ــن التس ودي
معهــم بروابــط إنســانية قائمــة عــى أســس اخلــر واملحبــة ، ودعــا أيضــًا إىل نبــذ التعاليــم 
ــم  ــل والظل ــن اجله ــان م ــذت اإلنس ــي أنق ــالمية الت ــم االس ــزام بالتعالي ــة وااللت اجلاهلي
ــا اخلطــاب العلــوي ، ســواء  ــًا يف ثناي ــًا واضحــًا جلي ــاه آنف ــدو مــا ذكرن والضــالل ، و يب
ــة بــن املســلمن فضــاًل عــن  ــًا أو رســائل هتــدف إىل بــث روح اإلخــاء واملحب كان خطب

حرصــه عــى وحــدة الصــف والكلمــة .
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املطلب األول
القيم األخالقية وأبعادها يف أنسنة اخلطاب العلوي

أســس اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( دعائــم العالقــة الســليمة التــي ينبغــي أن تقــوم 
بــن اإلنســان وخالقــه ، كالتســليم املطلــق إلرادتــه تعــاىل شــأنه ، والعبوديــة اخلالصــة لــه 
واخلشــية واخلــوف منــه ، فضــاًل عــن طاعتــه والتوجــه إليــه وحــده دون غــره ، فضــاًل 
ــع  ــة املجتم ــالم( برتبي ــه الس ــه )علي ــالل عنايت ــن خ ــم ، م ــام بينه ــراد في ــة األف ــن عالق ع
اإلســالمي اإلنســاين ، حيــث جــاءت حماوالتــه ملعاجلــة االنحــراف األخالقــي يف املجتمع 
فضــاًل عنــه يف اإلنســان نفســه ، مــن خــالل التعــرف عــى جــذوره العميقــة أوالً ، حيــث 
ــة  ــا الوامه ــق بحباهل ــا والتعل ــب الدني ــع إىل ح ــراف املجتم ــس يف انح ــبب الرئي ــزا الس ع
ــب  ــة(( ، إذ يرتت ــا رأس كل خطيئ ــُب الدني ــف ))ح ــوي الرشي ــث النب ــام ورد يف احلدي ك
عــى هــذا احلــب فقــدان بصــرة اإلنســان ، فضــاًل عــن تعطيــل العقــل وإعــامل الشــهوات 

واهلــوى التــي تصبــوا إليهــا النفــس اخلــارسة .))(

ملعاجلــة  اإلنســانية  العقاقــر  مــن  جمموعــة  الســالم(  )عليــه  اإلمــام  يشــخص 
منهــا: املجتمــع  يف  اإلنســاين  االنحــراف 

أواًل:- التقوى 
 ورد يف إحــدى خطــب اإلمــام )عليــه الســالم( التــي تضمنــت وصفــه الدقيــق 
ــل  ــامل املتمث ــن الك ــة م ــذه املرتب ــم إىل ه ــن وراء وصوهل ــر الكام ــًا ال ــن موضح للمتق
بالتقــوى بقولــه )) فاملتقــون فيهــا هــم أهــل الفضائــل ، منطُِقهــم الصــواب ، وملبســهم 
االقتصــاد ، ومشــُيهم التواضــع ، غضــوا أبصارهــم عــَا حــرم اهلل عليهــم ، ووقفــوا 
ــْت يف  ــي ُنزَل ــالء كالت ــم يف الب ــهم منه ــْت أنفس ــم ، ُنزَل ــع هُل ــم الناف ــى العل ــاعهم ع أس
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الرخــاء ، ولــوال األجــل الــذي ُكتـِـَب هلــم ، مل تســتقر أرواحهــم يف أجســادهم طرفــَة عــن، 
ــُه  ــَر مــا دوَن شــوقًا إىل الثــواب ، وخوفــًا مــن العقــاب ، عُظــَم اخلالــُق يف أنفســهم ، َفَصُغ
يف أعُينِِهــم(())( ، 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 الســالم( وصفهــم فيقــول :« منطُِقهــم الصــواب ، 
وملبســهم االقتصــاد ، ومشــُيهم التواضــع » فــال يقولــون بألســنتهم إال الصــواب واحلــق 
والصــدق ، أمــا ملبســهم فهــو البســاطة والتواضــع فضــاًل عــن عــدم التكلــف للملبــس ، 
فهــم مل يشــغلوا أنفســهم بأمــٍر غــر ذا أمهيــة عندهــم ، أما مشــُيهم فينــامز بالتواضــع وعدم 
الِكــرَب واخلُيــالء ، فهــم بذلــك مصــداق للحديــث الرشيــف » َمــْن تواضــع هلل رفعــه اهلل » 
تواضعــوا هلل فرفــع شــأهنم فضــاًل عــن مراتبهــم ، واســتغرق اإلمــام يف وصفهــم فأضــاف 
» غضــوا أبصارهــم عــا حــرم اهلل عليهــم ، ووقفــوا أســاعهم عــى العلــم النافــع هلــم » 
انتهــج املتقــون خطــًا مســتقياًم ألنُفِســهم فأشــاحوا بأبصارهــم عــام حرمــه اهلل ، وصمــوا 
أســامعهم عــن غــر العلــم النافــع يف رضــا اهلل تعــاىل ، فالتقــوى تعنــي االلتــزام بأوامــر 
اهلل تعــاىل ونواهيــه وهــي يف ) عــرف الــرشع والقــرآن عبــارة عــام يتقــى بــه مــن النــار ())( 
ــيل ؛  ــلوك عم ــدًا بس ــرًا جمس ــالم فك ــه االس ــاء ب ــض ج ــرآين حم ــون ق ــوى مضم ، إن للتق
ألهنــا تعنــي امتــزاج النظريــة بالتطبيــق))( فكانــوا مصداقــًا فعليــًا للتقــوى ، كذلــك تابــع 
أمــر املؤمنــن وصفــه للمتقــن فقــال : » ُنزَلــْت أنفســهم منهــم يف البــالء كالتــي ُنزَلــْت يف 
الرخــاء ، ولــوال األجــل الــذي ُكتـِـَب هلــم ، مل تســتقر أرواحهــم يف أجســادهم طرفــَة عــن 
، شــوقًا إىل الثــواب ، وخوفــًا مــن العقــاب » يتبــن مــن هــذا الوصــف حــال املتقــن الذين 
ال يأهبــون بالبــالء النــازل أو الــذي ينــزل تباعــًا يف ســاحتهم ، فقــد وطنــوا أنفســهم عــى 
التســليم املطلــق ملشــيئة اخلالــق فــال يستشــعرون األمل الظاهــري بــل عــى العكــس مــن 
ذلــك فأهنــم يتذوقــون حــالوة اإليــامن مــن خــالل مــرارة البــالء ؛ ألنــه يقرهبــم هلل ُزلفــى 
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، فضــاًل عــن الرغبــة الكــربى ملالقــاة العــيل القديــر ؛ تشــوقًا للفــوز بثوابــه وخوفــًا مــن 
عقابــه إن طالــت هبــم اآلجــال ، أمــا قولــه )عليــه الســالم( » َعُظــَم اخلالــق يف أنفســهم ، 
ــَر مــا دونــه يف أعينهــم » أي صــاروا ال يعظمــون شــيئًا ســوى اهلل ســبحانه وتعــاىل  فَصُغ
ــر  ــادة » فتصاغ ــاًل للعب ــك أه ــك ألن ــا عبدت ــن   » إن ــر املؤمن ــول أم ــداق لق ــذا مص وه
كل مــا هــو دون مرتبــة اإللــه تعــاىل شــأنه يف أعينهــم ، كذلــك مــا ورد يف وصيــة اإلمــام 
ــوى  ــا بتق ــال :- )) ُأوصيك ــث ق ــالم حي ــام الس ــنن عليه ــالم( للحس ــه الس ــيل )علي ع
ــوال  ــا ، وق ــا زوي عنك ــيٍئ منه ــى ش ــفا ع ــا ، وال تأس ــا وأن بغتك ــا الدني اهلل ، وأال تبغي
ــع  ــًا ، ُأوصيكــا ومجي ــا للظــامل خصــًا ، وللمظلــوم عون باحلــق ، واعمــال لألجــر ، وكون
ولــدي وأهــي وَمــْن بلغــه كتــايب بتقــوى اهلل ، ونظــم أمركــم ، وصــالح ذات بينكــم ، فــإين 
ســمعت جدكــا يقــول ) صــالح ذات البــن أفضــل مــن عامــة الصــالة والصيــام ( ، اهلل 
اهلل يف األيتــام فــال ُتغُبــوا أفواههــم ، وال يضيعــوا بحرضتكــم(())( يــويص اإلمــام ولديــه 
بوصايــا خاصــة وأخــرى عامــة وثالثــة مشــرتكة ، فاخلاصــة منهــا هــي أال تبغيــا الدنيــا وأن 
ِهــدا أنفســكام بطلــب الدنيــا حتــى وإن طلبتكــام ؛ ألن طالــب الدنيــا ال  بغتكــا ، أي ال ُتْ
يلقــى إال العنــاء والتعــب ، حتــى وإن تــذرع بــرورة الكســب فهــذا الكســب ســُيرتك 
ورائــه كــام قــال تعــاىل )) ولآلخــرة خــٌر لــك مــن األوىل ولســوف يعطيــك ربــك فــرىض 
(())(  ، كذلــك عــدم الضجــر والتأســف عــى مــا تأخــر أو ُمنـِـَع عنكــام لعــل فيــه خــٌر لكــام 
لقولــه » وال تأســفا عــى يشء زوي عنكــا » ، وقــول احلــق يف أصعــب األحــوال » وقــوال 
باحلــق »، وأن تبغيــا مــن عملكــام األجــر مــن اخلالــق ال مــن املخلــوق » واعمــال لألجــر » 
، وأن تكونــا خصــامء للظــامل وللمظلــوم عونــًا وابغيــا يف ذلــك القربــة هلل تعــاىل » وكونــا 
للظــامل خصــًا وللمظلــوم عونــًا » ، أمــا الوصايــا العامــة » ونظــم أمركــم » أي أن تعمــدوا 
إىل تنظيــم أموركــم بالشــكل الــذي يضمــن ســر العمــل بالوجــه األمثــل ، كذلــك ذكــر 
اإلمــام )عليــه الســالم( » صــالح ذات بينكــم » أي ال ترتكــوا أمرًا فاســدًا بينكــم واعمدوا 
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إىل إصالحــه فإنــه أنفــع للمجتمــع فضــاًل عــن أفــراده وكــام يصــف النبــي صــى اهلل عليــه 
وآلــه وســلم ) صــالح ذات البــن أفضــل مــن عامــة الصــالة والصيــام ( مــع مــا للصــالة 
ــاه  ــالم( يف وصاي ــه الس ــام ) علي ــاض اإلم ــد اهلل ، أف ــل عن ــر والفض ــن األج ــام م والصي
العامــة فذكــر األيتــام وأعطاهــم مســاحة يف املجتمــع حيــث شــدد عــى رعايتهــم يف كافــة 
املجــاالت الرتبويــة واالجتامعيــة فضــاًل عــن االقتصاديــة فقــال : » اهلل اهلل يف األيتــام فــال 
ــوى اهلل ،  ــي تق ــرتكة فه ــه املش ــا وصيت ــم » ، أم ــوا بحرضتك ــم ، وال يضيع ــوا أفواهه ُتغُب
وهيــدف إىل دعــوة النــاس للتعــاون فيــام بينهــم والتطــوع خلدمــة بعضهــم بعضــًا ، فضــاًل 
عــن االهتــامم بمناطــق الضعــف واحلاجــة يف املجتمــع مــن خــالل احلــث عــى إصــالح 

هــذا الضعــف احلاصــل يف خمتلــف جوانبــه الدينيــة والدنيويــة .

ثانيًا:- ُحسن اخُلُلق  
 إن املجتمــع الــذي ال يتعامــل أفــراده باألخــالق احلســنة ، ال يمكــن لــه بلــوغ 
األهــداف الســامية لبعثــة الرســول األكــرم صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم ؛ ألن األخــالق 
هــي َمــْن ُيوِصــْل اإلنســان إىل املقامــات اإلنســانية العاليــة وال ينبغــي أن يقتــر التمســك 
باألخــالق احلســنة عــى إظهارهــا عنــد التعامــل مــع اآلخريــن فقــط مــن دون أن تــرتك 
أثــرًا عــى تنميــة الشــعور األخالقــي اإلنســاين املتمثــل بالــروح ، ومــن ثــم ترمجتهــا عــى 
مســتوى العمــل الظاهــري ، لقــد تلــت القيــم األخالقيــة بمضامينهــا اإلنســانية العاليــة 
، كالتحــيل بــروح الصفــح والعفــو ، والتعايــش ، والتســامح ، فضــاًل عــن تــرك التحاســد 
ــه الســالم( عنــد انرافــه  ــه اإلمــام احلســن )علي ــه الســالم( البن ــة اإلمــام )علي يف وصي
ــه ، فــإن الكــف عــن  ــق إذا خفــت ضاللت مــن صفــن حيــث قــال )) وأمســك عــن طري
ــه ، وأنكــر  حــرة الضــالل خــر مــن ركــوب األهــوال ،وأمــر باملعــروف تكــن مــن أهل
املنكــر بيــدك ولســانك ، وعــود نفســك التصــر عــى املكــروه ، ونعــم اخُللــق التصــر ، يــا 
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بنــي اجعــل نفســك ميزانــًا فيــا بينــك وبــن غــرك ، فأحبــب لغــرك مــا حتــب أن تظلــَم 
، وأحســن كــا حتــب أن ُيســن إليــك ، واســتقبح مــن نفســك مــا تســتقبحه مــن غــرك 
ــتنهاض  ــص باس ــذا الن ــى ه ــك (())( ُيعن ــن نفس ــم م ــاه هل ــا ترض ــاس ب ــن الن ، وارَض م
اإلنســان ليــامرس دوره الفاعــل يف احليــاة ، ويســتظهر طاقاتــه الكامنــة مــن خــالل 
تســلحه بعلــو اهلمــة والطمــوح املــرشوع، يوضــح اإلمــام )عليــه الســالم( جمموعــة مــن 
األخــالق الفاضلــة التــي ينبغــي أن يعمــل اإلنســان جاهــدًا لكســبها فيقــول : » فأحبــب 
لغــرك مــا حتــب أن تظلــَم مــن خصــال ُحســن اخلُُلــق أن ُتــب لغــرك مــا ُتبــُه لنفســك 
مــن اخلــر وعــدم الظلــم ، »وأحســن كــا حتــب أن ُيســن إليــك« وكــام ُيــب اإلنســان 
ــه بالقــول والفعــل فعليــك أن ُتســن لآلخريــن قــوالً وفعــاًل، »واســتقبح  أن ُيســن إلي
مــن نفســك مــا تســتقبحه مــن غــرك » وأن تكــره مــا يصــدر منــك مــن أفعــاٍل او أقــوال 
ــن  ــرك ، » وارَض م ــال غ ــة أفع ــك قبال ــح أفعال ــل قبي ــة، وأن ال ُتم ــم بالصح ال توس
النــاس بــا ترضــاه هلــم مــن نفســك » وأن تقبــل مــا يصــدر مــن النــاس كــام تريــد أن يقبلــوا 
بــام يصــدر منــك ، وهــذا مصــداق لنــص احلديــث الرشيــف »حــب ألخيــك كــا حُتــب 
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 
وهــو ُحُســُن اخُلُلــق الــذي ألجلــه اختــار اهلل عــَز وجــل النبــي حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه 

 )((ــٍم ــٍق َعظِي ــى ُخُل ــَك َلَع ــاىل: َوإِنَّ ــه تع ــلم بقول وس

ثالثًا:- الصرب والتصرب 
 إن القيــم التــي توزعــت يف أرجــاء النهــج  تنــامز باألخالقيــات الرفيعــة ذات 
الطابــع اإلنســاين، والتــي اســتمدت جذورهــا اإلنســانية مــن القــرآن الكريــم والرســول 
ــات.))(  ــي املجتمع ــاس لرق ــر األس ــل احلج ــي متث ــه(، والت ــه وآل ــى اهلل علي ــرم )ص األك
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ــق ، وكــام جــاء  ــم اخلُُل ــه الســالم( الصــر والتصــر بأهنــام نِع حيــث يصــف اإلمــام )علي
ــَى  ــَرٌة إاِلَّ َع ــا َلَكبِ َ ــاَلِة َوإهِنَّ ــْرِ َوالصَّ ــَتِعينُوا بِالصَّ ــاىل: َواْس ــه تع ــم قول ــرآن الكري يف الق
ــان  ــن اإلنس ــان لتمك ــان املفضلت ــالة األدات ــرب والص ــد الص ــث ُيع ــِعَن)1)( ، حي اِش اخْلَ
مــن التحــرك ، ومواجهــة التحديــات الصعبــة التــي يواجــه هبــا أئمــة الكفــر والضــالل ، 
فالبــد مــن توافــر الصــرب يف عالقــة اإلنســان بنفســه ومســاحة اشــتغاله ، كذلــك الصــالة 
ــظ  ــر احلاف ــرب العن ــد الص ــأنه .)))( ، ُيع ــاىل ش ــاهلل تع ــان ب ــة اإلنس ــح عالق ــي توض الت
واملحامــي للمجتمعــات مــن الرتاجــع وبــذل األرواح وخــوض الصعــاب ألجــل 
الوصــول إىل اهلــدف األســمى، والبــد مــن اإلشــارة إىل أن الصــرب نوعــان ، صــرٌب حممــود 
وهــو الصــرب عــى الطاعــات والعبــادات وترويــض النفــس عــى تــرك الشــهوات ، وصــرٌب 
مذمــوم وهــو الصــرب عــى الــذل واهلــوان)1)( ، يقــول أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم( ))ال 
ــْن  ــالم( ))َم ــه الس ــه )علي ــك قول ــن(()1)( ، كذل ــه الزم ــال ب ــر إن ط ــور الظف ــدم الصب ُيع
ركــب مركــب الصــر اهتــدى إىل ميــدان النــر(()1)( ، فالصــرب هــو الطريــق امُلوصلــة إىل 

ــه الوقــت . الصــواب وإن طــال ب

رابعًا:- األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
 وقــال )عليــه الســالم( أيضــًا ))وأمــر باملعــروف تكــن مــن أهلــه ، وأنكر املنكــر بيدك 
ولســانك وبايــن َمــْن فعلــه بُجهــدك ، وغايــة الديــن األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر 
وإقامــة احلــدود ، واجلهــاد عــاد الديــن ومنهــاج الســعداء ، وَمــْن جاهــد عــى إقامــة احلــق 
ــواب(()))(،  ــواب اجلهــاد أعظــم الث ــواب الســاء، وث ــح هلــم أب ــق ، واملجاهــدون تفت وفِ
ــه  ــام )علي ــه اإلم ــلم ، فيوج ــى كل مس ــب ع ــر واج ــكار املنك ــروف وإن ــر باملع إن األم
ــر  ــه ، وأنك ــن أهل ــن م ــروف تك ــر باملع ــول ))وأم ــا فيق ــع نحومه ــر املجتم ــالم( نظ الس
ــأن  ــلم ب ــرد املس ــى الف ــب ع ــدك (( يتوج ــه بُجه ــْن فعل ــن َم ــانك وباي ــدك ولس ــر بي املنك
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يأمــر باملعــروف ويــُث عليــه مثــل بـِـُر الوالديــن، وُحســن اخلُُلــق ، والعفــة ، واإلنفــاق يف 
ســبيل اهلل وغرهــا كثــر ممــا ُأثِــر مــن املعــروف، فضــاًل عــن الرتغيــب باملعــروف معلــاًل 
هــذا األمــر باملعــروف ؛ كينونتــه مــن أهــل املعــروف، أي يكــون كاملعــروف ممدوحــًا أينــام 
ُذِكــر وبــأي حــاٍل ُذِكــر، أمــا إنــكار املنكــر ، فوجــب أن يكــون اإلنــكار باليــد ، أي تغيــر 
ــه الســالم( مفــردة »اليــد« كنايــة عــن الفعــل ،  املنكــر بالفعــل ، واســتخدم اإلمــام )علي
فضــاًل عــن إنــكار املنكــر باللســان ، فنــرى اســتخدام لفظــة »اللســان« كنايــة عــن القــول 
بإنــكار املنكــر ، إذن البــد مــن إنــكار املنكــر قــوالً وفعــاًل ، فضــاًل عــن مباينــة  أي- تــرك 
- مــن اعتــاد فعــل املنكــر بــكل اجلهــد ، لكيــال 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 جــَل وعــال 
ــة  والــذي يوصلــه إىل املقصــد األســاس وهــو » تزكيــة اإلنســان » فتعمــل القيــم العبادي
ــل  ــتوى التكام ــان إىل مس ــل اإلنس ــي يص ــة ، ولك ــة املحرك ــان بالطاق ــد اإلنس ــى تزوي ع
ــى  ــة ع ــم األخالقي ــن القي ــاًل ع ــة فض ــم العبادي ــاب القي ــدًا الكتس ــل جاه ــد أن يعم الب
أرفــع املســتويات مثــل االهتــامم بالعــدل يف عالقتــه بخالقــه أو بأرستــه أو بأصدقائــه أو 
بمجتمعــه أو بأموالــه أو بنفســه، ويذكــر أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم( يف خطبــة لــه يف 
أركان اإلســالم وفضــل القــرآن ))إن أفضــل مــا توســل بــه املتوســلون إىل اهلل ســبحانه ، 
اإليــان بــه وبرســوله ، واجلهــاد يف ســبيله ، فإنــه ذروة اإلســالم ، وكلمــة اإلخــالص فإهنــا 
الفطــرة ، وإقــاُم الصــالة فإهنــا املِلــة ، وإيتــاء الــزكاة فإهنــا فريضــٌة واجبــٌة ، وصــوم شــهر 
رمضــان فإنــه ُجنــٌة مــن العقــاب ، وحــُج البيــت واعتــارُه فإهنــا ينفيــان الفقــَر ويرحضــان 
الذنــب ، وصلــة الرِحــم، فإهنــا َمثــراٌة يف املــال، ومنســأٌة يف األجــل ، وصدقــة الــر فإهنــا 
ُتكِفــر اخلطيئــة ، وصدقــُة العالنيــة فإهنــا تدفــع ِميَتــَة الســوء، وصنائــع املعــروف فإهنــا َتقــي 
مصــارَع اهلــواِن ، أفيضــوا يف ذكــر اهللِ فإنــه أحســن الذكــِر، وارغبــوا فيــا وعــَد املتقــن، 
فــإن وعــدُه أصــدُق الوعــوِد ، واقتــدوا هبــدي نبيكــم فإنــه أفضــُل اهلــدي ، واســتنوا 
بســنتِه فإهنــا أهــدى الُســنن ، وتعلمــوا القــرآن فإنــه أحســُن احلديــِث ، وتفقهــوا فيــِه فإنــه 
ــه أنفــُع  ــُه فإن ــفاُء الصــدوِر ، وأحســنوا تالوت ــه ِش ــورِه فإن ــُع القلــوِب ، واستشــفوا بن ربي
القصــِص، فــإن العــاملَ العامــَل بغــِر علمــِه كاجلاهــِل احلائــِر الــذي ال يســتفيُق مــن جهلــِه، 
بــل احلجــُة عليــه أعظــُم ، واحلــرُة لــُه ألــزُم ، وهــو عنــَد اهللِ ألــوُم(()))( بــن اإلمــام )عليــه 
الســالم( رضورة التمســك بقيــم الســامء العباديــة التــي مــن شــأهنا رفــع مســتوى اإلنســان 



أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني20

إىل   التكامــل اإلنســاين والــذي يســعى اإلمــام جاهــدًا إليصــال أفــراد املجتمــع إليــه ، مــن 
خــالل احلــث املســتمر عــى لــزوم الطاعــة لفــروض الســامء، مــن توحيــٍد هلل تعــاىل شــأنه، 
ــزكاة  ــام ، وال ــالة والصي ــة الص ــن إقام ــاًل ع ــبيله ، فض ــادًا يف س ــوله ، وجه ــًا برس وإيامن
وحــج البيــت احلــرام وتعاهــد الصدقــة رسًا كانــت أم جهــرًا ، وقــراءة القــرآن والغــور يف 
أعامقــه الســتخراج كنــوزه الثمينــة ، فضــاًل عــن االلتــزام بســنة النبــي االكــرم )صــى اهلل 

عليــه وآلــه(. 

كذلــك اهتــم اإلمــام )عليــه الســالم( ببيــان فلســفة مجلــة مــن الترشيعــات العباديــة 
قائــاًل : ))فــرض اهلل ســبحانه اإليــان تطهــرًا مــن الــرك ، والصــالة تنزهيــًا عــن الكــر، 
ــن،  ــة للدي ــج تقوي ــق ، واحل ــالص اخلل ــالًء إلخ ــام ابت ــرزق ، والصي ــبيبًا لل ــزكاة تس وال
واجلهــاد عــزًا لإلســالم ، واألمــر باملعــروف مصلحــة للعــوام، والنهــي عــن املنكــر ردعــًا 
ــدود  ــة احل ــاء، وإقام ــًا للدم ــاص حقن ــدد ، والقص ــاة للع ــام من ــة األرح ــفهاء، وصل للس
إعظامــًا للمحــارم ، وتــرك رشب اخلمــر حتصينــًا للعقــل، وجمانبــة الرقــة إجيابــًا للعفــة، 
ــتظهارًا  ــهادة اس ــل ، والش ــرًا للنس ــواط تكث ــرك الل ــاب ، وت ــًا لألنس ــا حتصين ــرك الزن وت
ــًا مــن املخــاوف ،  ــًا للصــدق ، واالســالم أمان ــرك الكــذب تريف عــى املجاحــدات، وت
واإلمامــة نظامــًا لألمــة، والطاعــة تعظيــًا لإلمامــة(()))( ، وضــح اإلمــام )عليــه الســالم( 
علــل الترشيعــات العباديــة موضحــًا وشــارحًا هلــا حيــث علــل اإليــامن تطهــرًا للنفــس 
ــرزق ،  ــببًا لل ــزكاة س ــرَب ، وال ــة الِك ــن خصل ــًا ع ــالة تنزهي ــرشك ، والص ــن ال ــة م البرشي
ــن ،  ــوة الدي ــارًا لق ــج إظه ــات ، واحل ــق يف صربهــم عــى الطاع ــارًا للخل ــام اختب والصي
ــن  ــي ع ــة ، والنه ــاس كاف ــة للن ــروف مصلح ــر باملع ــالم ، واألم ــزازًا لإلس ــاد إع واجله
ــة للنفــوس املحرتمــة ،  املنكــر ردعــًا للمتجاوزيــن عــى حرمــات اهلل ، والقصــاص محاي
وإقامــة احلــدود تعظيــاًم للحرمــات وعــدم انتهاكهــا جمــددًا ، وتــرك رشب اخلمــر صيانــة 



21اجلزء اخلامس: احملور اللغوي واألدبي

للعقــل البــرشي ، وتــرك الزنــا تصينــًا لألنســاب مــن االختــالط املحــرم ، وتــرك 
الكــذب رشفــًا للصــدق ، فــال يتمــع الكــذب والصــدق إطالقــًا ؛ لعلــو مرتبــة الصــدق 
يف املجتمعــات ، حتــى لــو خفتــت أنــواره لفــرتة مــن الزمــن ، واالســالم يضمــن األمــن 
اإلنســاين بمختلــف صنوفــه ، واإلمامــة دســتورًا ينظــم حيــاة املســلمن يف كل مــا تتــاج 
إليــه ، والطاعــة تعظيــاًم لإلمامــة وهــو مصــداق لآليــة الكريمــة يف قولــه تعــاىل )) يــا أهيــا 
ــم يف يشء  ــإن تنازعت ــم ف ــر منك ــول وأويل األم ــوا الرس ــوا اهلل وأطيع ــوا أطيع ــن آمن الذي
فــردوه إىل اهلل والرســول(()))( ، فــكل مــا تطــرق إليــه اإلمــام مــن قيــم عباديــة هــي كفيلــة 

بتكويــن املجتمــع اإلنســاين املتكامــل 

ومــن خطبــة لــه )عليــه الســالم( يف بيــان قــدرة اهلل تعــاىل ومتجيــده قــال )) فأَمــا أهــل 
ــَزال ، وال تتغــر هبــم  ــه فأثاهبــم بجــواره ، وخلدهــم يف داره ، حيــث ال يضعــن الن طاعت
احلــال ، وال تنوهبــم األفــزاع ، وال تناهلــم األســقام ، وال تعــرض هلــم األخطــار ، وال 
تشــخصهم األســفار ، وأمــا أهــل املعصيــة فأنزهلــم رَش داره، وغــَل األيــدي إىل األعنــاق، 
وقــرن النــوايص باألقــدام ، وألبســهم رسابيــل القطــران ، ومقطعــات النــران يف عــذاب 
ــار هلــا كلــٌب وجلــٌب، وهلــٌب ســاطٌع  قــد اشــتد حــره ، وبــاب قــد ُأطبــق عــى أهلــه يف ن
ــدة  ــادى أســرها وال ُتفصــم كبوهلــا . ال م ــا ، وال يف ــٌل، ال يضعــن مقيمه ــٌف هائ وقصي

للــدار فتفنــى، وال أجــل للقــوم فُيقــى(()1)(.

إن احلديــث عــن تزكيــة النفــوس وتطهــر الطبــاع وتنميــة دواعــي العفــة والطهــارة 
ــع  ــك املجتم ــل لتامس ــي أص ــام ه ــة ، وإن ــامالت ُخُلقي ــة ، أو ك ــعارات عاطفي ــت ش ليس
ــه  ــلم وتصين ــع املس ــانية للمجتم ــخصية اإلنس ــاء الش ــن بن ــاًل ع ــه ، فض ــاس بقائ وأس
ضــد حمــاوالت اهلــدم والتخريــب ، لذلــك تســتدعي رضورة العمــل اجلــاد يف الدعــوة 
ــة متثالهتــا ، والدعــوة إليهــا ، والتذكــر  ــة بكاف ــم العبادي إىل اهلل تعــاىل واحلــث عــى القي
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بــاهلل واليــوم اآلخــر ، واحلســاب والعقــاب ، مــن خــالل العمــل عــى تعزيــز الرتابــط بــن 
ــر  ــن املخاط ــيد ع ــٍب رش ــل ذا ُل ــه ، وال يغف ــِه وأحكام ــرَبِه وِحكِم ــرآن وِع ــاس والق الن
ــُف بحيــاة املؤمنــن املتمســكن بدينهــم ، والتــي ُبنيــت عــى العبوديــة  والصعــاب التــي َتُ
هلل تعــاىل ، وعــى الطهــر والعفــاف والفضيلــة ، حيــث يعمــل الشــيطان وجنــوده جاهــدًا 
ــُه ُيِريــُد  لإلطاحــة بمــن يســر عــى جــادة الصــواب ، وهــذا مصــداق قولــه تعــاىل: َواللَّ
ــا)1)( . إن  ــاًل َعظِيًم ــوا َمْي ــَهَواِت َأْن َتِميُل ــوَن الشَّ ــَن َيتَّبُِع ــُد الَِّذي ــْم َوُيِري ــوَب َعَلْيُك َأْن َيُت
ــًا ، وإنــام هــي قيــم ربانيــة املصــدر  ــًا وال نظامــًا وضعي ــًا برشي القيــم العباديــة ليســت رأي
عباديــة املقصــد ُيــراد هبــا وجــه اهلل ورضوانــه ، فيهــا األســوة والقــدوة ، كــام جــاء يف قولــه 
تعــاىل َلَقــْد َكاَن َلُكــْم يِف َرُســوِل اهللَِّ ُأْســَوٌة َحَســنٌَة)))(، وفيهــا االقتــداء واهلدايــة كقولــه 

)(((ُأوَلئِــَك الَِّذيــَن َهــَدى اهللَُّ َفبُِهَداُهــُم اْقَتــِدِه تعــاىل
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املطلب الثالث
اجملتمع اإلنساني يف اخلطاب العلوي

قراءة قيمية
ــم  ــرآن الكري ــا الق ــاء هب ــي ج ــم الت ــرات يف املفاهي ــالمي متغ ــع االس ــهد املجتم  ش
ــرًا مــن اإلمــام عــيل  ــه وســلم ممــا تطلــب جهــدًا كب ــه وآل ــي األكــرم صــى اهلل علي والنب
ــام أن  ــد لإلم ــكان الب ــة ، ف ــنة النبوي ــرآن والس ــاس إىل الق ــادة الن ــالم( يف إع ــه الس )علي
يبــن جمموعــة ليســت بالقليلــة مــن املعطيــات الفكريــة التــي واكبــت حركــة النمــو 
القيمــي واملعــريف ، فضــاًل عــن املتغــرات السياســية بعــد انتقــال الرســول األكــرم صــى 
اهلل عليــه وآلــه وســلم إىل الرفيــق األعــى ، وقــد عمــد اإلمــام إىل رصف أنظــار العقــالء 
ــه األمــن  ــذي يقــوم علي ــه املجتمــع فضــاًل عــن األســاس ال ــذي يقــوم علي لألســاس ال
اإلنســاين أال وهــو) القيــم الفكريــة ( ، حيــث ورد عــن أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم( أنــه 
قــال ))َمــْن اســتحكمت يل فيــه خصلــة مــن خصــال اخلــر احتملتــُه عليهــا ، واغتفــرُت 
ــَد عقــٍل وال ديــن ، ألن مفارقــة الديــن مفارقــة األمــن ،  ــَد مــا ِســواها ، وال أغتفــر َفْق َفْق
فــال يتهنــأ بحيــاة مــع خمافــة ، وَفْقــد العقــل َفْقــُد احليــاة ، وال ُيقــاس إال باألمــوات(()1)( 
ــد هلل تعــاىل ،  ــان التــالزم القيمــي بــن األمــن والتوحي ، نلحــظ مــن حمتــوى احلديــث بي
فــكل جمتمــع فــارق الديــن فالبــد أال هينــأ بحياتــه ، وعــدم اهلنــاء الــذي أشــار إليــه اإلمــام 
هــو انعــدام األمــن يف املجتمــع .))1( وتؤكــد ســرة اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( مــع أفــراد 
املجتمــع يف سياســة الدولــة مــن خــالل وضعهــا يف إنجــاح التنميــة اإلنســانية ، فضــاًل عن 
توجيهاتــه لوالتــه وموظفيــه يف األمصــار ، ومــن أبرزهــا عهــده ملالــك بــن األشــرت حــن 
أوكل إليــه واليــة مــر والــذي ُيعــد دســتورًا إنســانيًا للحــكام ، حيــث أكــد عــى تطبيــق 
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العــدل واملســاواة بــن أفــراد املجتمــع ، فضــاًل عــن حفــظ حقوقهــم املاديــة واملعنويــة ، 
وإن اختلفــت أدياهنــم وتوجهاهتــم حيــث قــال اإلمــام  )عليــه الســالم( ))وأشــعر قلبــك 
الرمحــة للرعيــة ، واملحبــة هلــم ، واللطــف هبــم ، وال تكونــن عليهــم ســُبعًا ضاريــًا تغتنــم 
أكلهــم ، فإهنــم صنفــان : إمــا أٌخ لــك يف الديــن ، وإمــا نظــٌر لــك يف اخللــق(()))( ، تتجــى 
أهبــى صــور اإلنســانية يف هــذا العهــد مــن خــالل الوصايــا التــي تدعــو إىل اللــن وخفــض 
ــلط  ــدم التس ــة ، وع ــة واملحب ــار الرمح ــن إظه ــب ، م ــول والواج ــدود املعق ــاح يف ح اجلن
ــة احلاكــم ، ونــرى الوصــف اإلنســاين  ــة التــي ال متتلــك حــوالً وال قــوة قبال عــى الرعي
ــك يف  ــٌر ل ــا نظ ــن ، وإم ــك يف الدي ــا أٌخ ل ــه ))إم ــام بقول ــه اإلم ــد علي ــذي أك ــق ال الدقي
ــراد منــه إشــعار احلاكــم بإنســانيته ال بحاكميتــه عــى الرعيــة ، فيكــون  اخللــق(( الــذي ُي
ــًا ينتهــز الفــرص املناســبة لينــال مــن فريســته إالّ ترســيخًا للفكــر اإلنســاين  ســُبعًا ضاري
يف األذهــان ضمــن الدســتور العلــوي ، وقيميــة هــذا التصنيــف متثــل االمتــداد الطــويل 
ــة اإلنســانية التــي يمثلهــا اخلطــاب الســاموي فالقيــم التــي عرضهــا اخلطــاب  إىل النظري

العلــوي هــي قيــم قرآنيــة حــث عليهــا اهلل جــل جاللــه

 نــرى أن اإلمــام )عليــه الســالم( يلفــت نظــر واليــه إىل مــا هــو أهــم مــن أخــذ 
ــه  ــام عمل ــراج ( ، وإن ــة اخل ــذاك ب) جباي ــرف آن ــا يع ــو م ــاس ، وه ــن الن ــب م الرائ
الرئيــس هــو إصــالح أمور أهــل البلــد يف كافة اجلوانــب الدينيــة والسياســية واالقتصادية 
واالجتامعيــة حيــث يقــول )عليــه الســالم(: ))هــذا مــا أمــر بــه عبــد اهلل عــٌي أمــر املؤمنن 
مالــك بــن احلــارث األشــر ، يف عهــده إليــه حــن والَه مــر : جبايــة خراجهــا ، وجهــاد 
عدوهــا ، واســتصالح أهلهــا ، وعــارة بالدهــا (()))( ، حيــث يؤكــد اإلمــام )عليــه 
الســالم( عــى إعطــاء األولويــة للتنميــة اإلنســانية مــن خــالل طــرق خمتلفــة ، منهــا زيــادة 
ــه الســالم( )) وليكــن نظــرك يف عــارة األرض أبلــغ  ــه )علي ــًا ذلــك يف قول ــاج مبين اإلنت
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ــُه إىل رضورة اســتصالح  مــن نظــرك يف اســتجالب اخلــراج((، يوجــه اإلمــام نظــر ُوالَت
ــامرة  ــاة لع ــه مدع ــة ؛ ألن ــالح لألم ــر والص ــه اخل ــا في ــة مل ــرق املمكن ــة الط األرض بكاف
األرض البــور فضــاًل عــن الفائــدة املتوخــاة منهــا ، بــدًأ مــن تشــغيل األيــدي املعطلــة عــن 
العمــل إىل عمــران األرض ســواء كان بالزراعــة أو الصناعــة أو تشــييد املبــاين أكثــر مــن 

االهتــامم بمقــدار اخلــراج املســتحصل مــن هــذه األرض .
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اخلامتة
تكمــن فلســفة العمــل اإلنســاين بالقيــم التــي ُيؤمــن هبــا اإلنســان ، والتــي ُتشــكل 
ــا  ــتمد منه ــي يس ــة الت ــة املعرفي ــل املنظوم ــم متث ــذه القي ــارج ، وه ــًا يف اخل ــلوكًا واقعي س
اإلنســان حمركيتــه ، واملنظومــة املعرفيــة لإلمــام عــيل ) عليــه الســالم ( منظومــة قرآنيــة ؛ 

ــذا كشــف البحــث عــن نتاجهــا يف :-  ل

ــاين يف . ) ــد اإلنس ــح البع ــمت مالم ــي رس ــة الت ــم األخالقي ــن القي ــث ع ــف البح كش
اخلطــاب العلــوي املتمثلــة ب ) ُحســن اخلُُلــق والتقــوى والصــرب والســلم والتســامح(.

كشــف البحــث عــن إنســانية اخلطــاب العلــوي التــي متثلــت ب » حــب اخلــر » ، و » . 1
التعــاون » ، و » النصــح واالرشــاد » ومســعى اإلمــام عــيل ) عليــه الســالم ( بإيادهــا 

يف الســلوك العمــيل اإلجرائــي .

أثبــت البحــث أن اخلطــاب العلــوي خطــاب قيمــي ، مل يبتعــد عــن دائــرة اخلطــاب . )
ــم الســاموية ، وشــكلت  ــه املفاهي ــدت في ــاب إصالحــي تس ــل هــو خط املعــريف ، ب

املنطلقــات لــه 

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

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

ــع ، . 6 ــراض املجتم ــة أم ــوي يف معاجل ــاب العل ــف اخلط ــة توظي ــث روع ــر البح أظه
ــة . ــان اإليامني ــة اإلنس ــر حرك ــكل جوه ــي ُتش ــة الت ــب األخالقي ــيام يف اجلوان الس
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املصادر واملراجع
القرآن الكريم

ــاس . ) ــف د. عب ــون ، تألي ــكل واملضم ــة يف الش ــة دراس ــج البالغ ــرآين يف هن ــر الق األث
ــروت . ــان – ب ــام ، ط) ، 0)))هـــ - 0)10م ، لبن ــن الفح ــيل حس ع

أعــالم اهلدايــة 1 / اإلمــام أمــر املؤمنــن عــيل بــن أيب طالــب عليــه الســالم ، جلنــة . 1
التأليــف يف املعاونيــة الثقافيــة للمجمــع العلمــي ألهــل البيــت عليهــم الســالم ، ط6 

، 0)))هـــ - )100م ، لبنــان – بــروت .

اإلمامــة والسياســة ، أبــو حممــد عبــد اهلل بن مســلم ابــن قتيبــة الدينــوري )ت176هـ( . )
، ط) ، )100م ، دار الكتــب العلميــة ، بــروت – لبنــان .

األمــن اإلنســاين يف خالفــة اإلمــام احلســن عليــه الســالم – دراســة مقارنــة بــن . )
مفاهيــم القــرآن والعــرتة ومفاهيــم األمــم التحــدة رؤى نظريــة أم وســائل تطبيقيــة ، 
الســيد نبيــل احلســني ، ط) ، 8)))هـــ - 6)10م ، مؤسســة علــوم هنــج البالغــة ، 

العــراق – كربــالء املقدســة – العتبــة احلســينية املقدســة .

اإلنســانية املثاليــة عنــد احلســن بــن عــيل عليهــام الســالم )دراســة تليليــة( ، تأليــف . 5
الدكتــور رحيــم كريــم عــيل الرشيفــي ، ط) ، 5)))هـــ - ))10م ، دار الربهــان ، 

بــروت – لبنــان .

بحــار األنــوار اجلامعــة لــدرر أخبــار األئمــة األطهــار ، العالمــة الشــيخ حممــد باقــر . 6
املجلــي  )ت ))))( ، ط1 ، )0))هـــ - )8))م ، مؤسســة الوفــاء ، بــروت – 

لبنــان .

البحــر املحيــط ، أبــو حيــان األندلــي حممــد بــن يوســف الغرناطــي )ت5)7هـــ( ، . 7
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ط1 ، 1)))هـــ - 78))م ، دار الفكــر .

تصنيــف غــرر احلكــم ، عبــد الواحــد اآلمــدي التميمــي مــن علــامء القــرن اخلامــس . 8
اهلجــري .

يف رحــاب القــرآن 8- ) ســنة التعميــم يف القــرآن ( ، حممــد مهــدي اآلصفــي ، ط) ، . )
)1))هـــ - )100م ، املــرشق للثقافــة والنــرش ، يــاران – طهــران .

ــع . 0) ــارص( ، جمم ــد )مع ــم حمم ــس كري ــة ، اوي ــج البالغ ــي لنه ــم املوضوع املعج
ــهد . ــالمية ، ط1 ، 08))هـــ ، مش ــوث اإلس البح

مــكارم األخــالق ورذائلهــا ، ويل أمــر املســلمن الســيد عــيل اخلامنئــي ، إعــداد . ))
الســيد عــيل عاشــور ، ط) ، 18))هـــ - 1008م ، مؤسســة التاريــخ العــريب ، 

ــان .  ــروت – لبن ب

(1 . ، 0)10م   - ))))هـــ   ، ، ط)  عبــده  حممــد  الشــيخ  ، رشح  البالغــة  هنــج 
لبنــان.  – بــروت   ، األرشف  النجــف  األندلــس  دار  مطبوعــات 
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املقدمة
يف هــذه الدراســة سنســلط الضــوء عــى امهيــة االلفــاظ الواصفــة للخلــق االنســاين 
يف وصــف االمــام عــيل ) عليــه الســالم ( يف هنجــه الثــري تفصيــال وبيانــا ، وبيــان أهــم 
االوصــاف التــي جــاءت يف ) اخلطبــة العجيبــة  أو اخلطبــة الغــّراء ( 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 
ــة و  ــة احلقيقي اخللقــي االنســاين الــذي أخــذ بعديــن يف هــذا الوصــف ) البعــد او الدالل
البعــد او الداللــة املجازيــة ( ، واكثــر خطــب النهــج التــي حفلــت هبــذه االوصــاف هــي 

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

ــال لغــة  ــة ودراســة االلفــاظ تلي ــيل للخطب  و دراســتنا تقــوم عــى الوصــف التحلي
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 

الصــالة و الســالم عــى نبــي املرســلن ســيدنا حممــد و آلــه و صحبــه أمجعــن .

أواًل : اخلطبة الغراء )النَّص(:
ي أْنَشــأه يف  ــالم ( : » أْم َهــذا الــذَّ    قــاَل أمــُر املؤمنــن عــُي بــن أيب طالــٍب ) عليــه السَّ
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ظلــامِت األرحــاِم ، و ُشــُغُف األســتاِر ، ُنْطفــة ِدهاقــًا ، و َعَلَقــة حماقــا ، و جنينــًا و راضعــًا ، 
وولِيــدًا و َيافعــًا ، ثــمَّ منَحــه قلبــًا يافعــًا ، ولَســانًا الفِظــًا ، و َبــَرًا الِحظــًا ، ليفهــَم ُمعتــربًا 
، و يقــّر مزدجــرًا ، حتــى إذا قــاَم اعتدالــه ، واســتوى مثالــه ، نفــَر مســتكربًا ، وَخبــَط 
ســاِدرًا ، ماتــًا يف غــرب هــواه ، كادحــا ســعيًا لدنيــاه ، يف لــذات طربــه ، و بــدوات أربــه 
ثــمَّ اليتســب رزيــة ، و ال خيشــع تقيــة ، فــامَت يف فتنتــه غريــرًا ، و عــاَش يف هفوتــِه 
يســراص ، مل ُيِفــد عوضــًا ، و مل يقــِض ُمفرتضــًا ، دمهتــه فجعــات املنيــة يف غــرب مجاحــه ، 
و ســنن مراحــه ، فظــّل ســادرًا ، و بــاَت ســاهرًا ، يف غمــرات اآلآلم ، و طــوراق األوجــاع 
ــدِر  و األســقام ، بــن أٍخ شــقيق ، ووالــد شــفيق ، وداعيــة بالويــِل جزعــًا ، و الدمــة للصَّ
ــٍة موجعــة ، و جذبــة مكربــة ، و  قلقــًا ، و املــرء يف ســكرِة ماهثــة ، و غمــرة كارثــة ، و أّن
ــى  ــي ع ــم ألق ــا ، ث ــادا سلس ــذب منق ــا ، و ج ــه مبلس ــم أدرج يف أكفان ــة ، ث ــوقة متعب س
االعــواد رجيــع و صــب ، و نضــو ســقم ، تملــه 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 الســعر ، و ســورات الزفــر ، ال فــرتة 
مريــة ، و الدعــة مزيــة ، 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 طويــال ، و منحــوا مجيــال ، و حــذروا اليــام ، وو عــدوا جســيام ! 

ــخطة .   ــوب املس ــة ، و العي ــوب املورط ــذروا الذن اح

ــالص ، أو  ــاص أو خ ــن من ــل م ــاع ، ه ــة و املت ــامع ، و العافي ــار و االس  أويل االبص
معــاذ أو مــالذ ، أو فــرار أو حمــار ! أم ال ؟ » فأنــى تؤفكــون » ! أم أيــن ترفــون! أم 
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بــامذا تغــرتون! وإنــام 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 1) / )) ــــ 1)

ثانيـًا: الدراسة: 
ي أْنَشــأه يف ظلــاِت األرحــاِم، و ُشــُغُف األســتاِر، ُنْطفــة ِدهاقــًا، و َعَلَقــة  »أْم َهــذا الــذَّ

حماقــا ، و جنينــًا و راضعــًا ، وولِيــدًا و َيافعــًا«))( .

 بــدأ االمــام ) عليــه الســالم ( خطبتــه ببيــان خلقــة االنســان و ماانعــم عليــه مــن نعــم 
ظاهــرة و باطنــة  مســتفهام ب) أم ( التــي أختلــف رُشاَّح النّهــج فيهــا ، اذ عدهــا املعتــزيل ) 
ــا ان تكــون ) اســتفهامية ( عــى حقيقتهــا ، أو  ابــن ايب احلديــد ( عــى احــد الوجهــن : إمَّ
) منقطعــة(  بمعنــى ) بــل ( بــل اتلــو عليكــم نبــأه )1( ، أمــا البحــراين فرجــح االســتفهام ؛ 
ألنــه يف معــرض التقريــع و اعتبــار النفــس و اخللقــة عــى جزئيــات النعــم ، وكأن ) أم ( 
معادلــة هلمــزة االســتفهام والتقديــر : أليــس اهلل فيــام اظهــره مــن العجائــب عربة لالنســان 
، أمــا اخلوئــي فقــال : » الخيفــى مــايف ماذكــره مــن االغــالق و االهبــام بــل عــدم خلــوه 
ــه : ) أم (  ــان قول ــة ، ف ــة ام منفصل ــه أن ) أم ( متصل ــن كالم ــم م ــاد ، إذ مل يفه ــن الفس م
لالســتفهام مــع قولــه: و كأن ) ام ( معادلــة هلمــزة االســتفهام يفيــد كــون ) أم ( متصلــة 
ــّد أن تقــع  ــه ينافيــه قولــه هــو اســتفهام يف معــرض التقريــع ألّن ) أم ( املتصلــة الب إال أن

بعــد مــزة التســوية«)1(. 

ثــم أتــم كالمــه بأنــه يــوز جعــل )أم( متصلــة مســبوقة هبمــزة االســتفهام اي اذكركم 
وأعظكــم بــام ذكرتــه ورشحتــه لكــم أم أذكركــم هبــذا الــذي حالــه كــذا و كــذا ، و يــوز 
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ــس  ــر ألي ــايل ، و التقدي ــكاري اإلبط ــتفهام االن ــزة لالس ــبوقة باهلم ــة مس ــا منفصل جعله
فيــام ذكرتــه تذكــرة للمتــذر و تبــرة للمتبــر ، بــل يف هــذا االنســان الــذي حالــه فــالن 
، واختتــم قائــال : »  وهــذا كلــه مبنــي عــى عــدم كــون اخلطبــة ملتقطــة و أن اليكــون قبــل 
قولــه ) عليــه الّســالم ( أم هــذا )آه( ، حــذف وإســقاط مــن الســيد ، و إال فمعرفــة حــال 

) أم ( موقوفــة عــى االطــالع و العثــور بتــامم اخلطبــة))( 

ــا البطــن و الرحــم ، اذ خلــق االنســان  ــه: ) يف ظلــات االرحــام ( مهــا ظلمت   وقول
بالرتتيــب ) عنــارص و مركبــات تغذيــه ثــم أخــالط وبعدهــا النطفــة و العلقــة و املضغــة 

و العظلــم و اللحــم ( 

ــًة يِف  ــاُه ُنْطَف ــمَّ َجَعْلنَ ــٍن ُث ــن طِ نَســاَن ِمــن ُســاَلَلٍة مِّ ــا اإْلِ ــْد َخَلْقنَ  قــال تعــاىل: َوَلَق
ــا  ــَة ِعَظاًم ــا امْلُْضَغ ــًة َفَخَلْقنَ ــَة ُمْضَغ ــا اْلَعَلَق ــًة َفَخَلْقنَ ــَة َعَلَق ــا النُّْطَف ــمَّ َخَلْقنَ ــٍن .  ُث كِ ــَراٍر مَّ َق

 . )((ــَن الِِق ــُن اخْلَ ــاَرَك اهللَُّ َأْحَس ــَر َفَتَب ــا آَخ ــْأَناُه َخْلًق ــمَّ َأنَش ــًا ُث ــاَم حَلْ ــْوَنا اْلِعَظ َفَكَس

ــة و  ــه اللغ ــبابه  يف فق ــى ش ــه اىل ان يتناه ــن ب ــل الس ــه و تنق ــب احوال ــاء يف ترتي وج

رس العربيــة: »مــادام يف الرحــم فهــو جنــن فــإذا ُولـِـد فهــو وليــد ومــادام مل يســتتم ســبعة 
أيــام فهــو صديــغ ، ألّنــه اليشــتد صدغــه اىل متــام الســبعة ثــم مــادام يرضــع فهــو رضيــع 
ثــم اذا قطــع عنــه اللبــن فهــو فطيــم » و جــاء يف ترتيــب ســن الغــالم  » يقــال للصبــي اذا 
ــم  ــخ ث ــم ُمَطبَّ ــم َشــدخ ث ــم يافــع ث ــر ث ــم َحْف ــم دارج ث ــم ث ــم فطي ــع و طفــل ث ــد رضي ُوبِ

ــب«)6( . كوك

و ذكــر لنــا ) عليــه الســالم ( اثنــان و عــرشون اســاًم منصوبــًا ) نطفــًة ، علقــةً ، جنينــًا، 
ــربًا ، مزدجــرًا ، مســتكربًا ، ســادرًا ، ماتــًا ، كادحــًا ، ال  ــًا ، معت ــدًا ، يافع ــًا ، و لي راضع
يســب ، ال خيشــع ، غريــرا ، مبلســا ، منقــادا ، سلســا ، رديــع ، صــب ، نضــو ســقم ، و 
نجيــا ( كلهــا أحــوال ، و العامــل فيهــا ماقبلهــا مــن االفعــال ، و )ســعًيا( مصــدر و ) يف 
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ــة ( مفعــول ألجلــه ،  ــه ( متعلــق بـــ) كادحــًا ( و قــد يتمــل احلــال ، و ) تقي لــذات طرب
و)يســرًا( صفــة ، و تقديــره زمانــا يســرا ، و ) جزعــا ، قلقــًا ( منصوبــان عــى املفعــول 

لــه)7( . 

بــدأ االمــام حديثــه عــن خلقــة االنســان ذامــًا لــه عــن نشــأته يف ) ظلــامت األرحــام (: 
و الظلــامت قــد تكــون ظلمــة البطــن و الرحــم و املشــيمة، و شــغف األســتار و الُشــُغف 
غــالف القلــب ، ثــم بــدأ يتحــدث عــن مراحــل تكوينــه ؛ تقــرًا لــه متصــدرًا بالنطفــة ، و 
ذكــر العنــارص ثــم املركبــات التــي تغذيــه )نطفــة ، علقــة ، مضغــة ، عظــام ، حلــوم ، ..... 

الخ(

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

فـ»النــون و الطــاء و الفــاء اصــالن أحدمهــا جنــس مــن احلــيل ، و اآلخــر نــدوة و بلــل 
، ثــم يســتعار و يتوســع بــه ، و النطفــة هــي املــاء الصــايف«)1( . 

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 )1)( . 

ــه  ــام ) علي ــول االم ــد وردت يف ق ــن ، و ق ــكيل اجلن ــة االوىل لتش ــكل املرحل و تش
الســالم ( تقــرا لالنســان قائــال :  »أم هــذا الــذي أنشــأناه مــن نطفــة دهاقــًا«)))( ، فوصفــت 
َهــُق: خشــبيتان ُيغَمــُز هبــام الســاق ، و كأس ِدهــاق : َمــألى . و  بـــ) دهاقــا ( ، و الدَّ

ــا)))(.  ــددُت مأله ــا: ش أدهقته

و جــاء هــذا اللفــظ مفــردا يف ســتة مواضــع أخــرى مــن النهــج ، منهــا قولــه ) عليــه 
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الســالم ( : »و قــد رأيــت أن أقطــع هــذه النطفــة اىل رشذمــة منكــم«)1)( . 
وقال يف موضع آخر: »ما البن آدم و الفخر أّوله نطفة و آخره جيفة و اليرزق نفسه 

واليدفع حتفه«)1)(

و جــاء هــذا اللفــظ جمموعــا عــى زنــة ) ُفَعــُل ( : »كاّل و اهلل إهنــم ) اخلــوارج ( نطــف 
يف أصــالب الّرجــال و قــرارات النســاء«)))( ، و جمموعــا عــى زنــة ) فَِعــال ( يف قولــه اىل 
عاملــه عــى الصدقــات : »و لروحهــا ) الناقــة ( يف الســاعات و ليمهلهــا عنــد النطــاف و 

االعشــاب«)))( .

الَعَلقــة : و هــي املرحلــة الثانيــة مــن رحلــة اجلنــن يف رحــم أمــه وتطلــق مــن . )
ــه َعَلقــة)))(.  ُم اجلمــد قبــل أن ييبــس و قطعت ــدَّ ــُق : ال قبــل و الَعَل

قــال ابــن فــارس : »العــن و الــالم و القــاف أصــل كبــر صحيــح يرجــع اىل معنــى 
واحــد ، و هــو أن ينــاط الــّيء بالــيء العــايل . ثــم يتســع الــكالم فيــه ، و املرجــع كلــه 
اىل االصــل الــذي ذكرنــاه ، ... و العلــق : الــدم اجلامــد ، و قياســه صحيــح ، ألنــه يعلــق 

بالــيء ؛ و القطعــة منــه َعَلَقــة«)))( 

 )(1(نَساَن ِمْن َعَلٍق قال تعاىل : َخَلَق اإْلِ

ــن آدم ، مــن دم ، وأراد باالنســان اجلمــع ،  فكلهــم خلقــوا  ــق االنســان اي اب وخل
مــن علــق بعــد النطفــة ، و العلقــة قطعــة مــن الــدم الرطــب ، وخــص االنســان بالذكــر 

يا مــن علقــة مهينــة )10(  ترشيــف لــه ؛ اذ بــن قــدر نعمتــه عليــه بأنــه صــار بــرشَا ســوِّ
و يبدأ العلوق يف اليوم السابع لللقيح ، فتعلق النطفة يف جدار الرحم )))( . 

ــة  ــا و علق ــة دهاق ــام ...... نطف ــامت االرح ــأناه يف ظل ــذي أنش ــذا ال ــًا( » ام ه )حِمَاق
حماقــا » ، و يقــال ملحقــه اهلل فانمحــق : ذهــب خــره و بركتــه و نقــص ، و هــو آخــر الشــهر 
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اذا انمحــق اهلــالل فذهــب )))( .  

جعل العلقة حماقا ؛ ألهّنا مل تصل هلا الصورة االنسانية بعد  .

نــن :  مــادام يف الرحــم يســمى جنينــا قــال تعــاىل : َوإِْذ َأْنُتــْم أِجنَّــٌة يف . 1 اجلَّ
ــال :  ــرت ، يق ــو الس ــد ، و ه ــل واح ــون أص ــم و الن ــم)1)(  اجلي ــوِن ٌأمهاَتك ُبُط

ـة )1)( .  أجنــت احلامــل اجلنــن اي الولــد يف بطنهــا و مجعــه أِجنَـّ

اِضــع : مابعــد الــوالدة فيكــون راضعــا يمتــص ثدهيــا ، قــال ابــن فــارس: . 1 الرَّ
ــّرع أو  ــن ال ــن م ــو رشب اللَّب ــد ، و ه ــل واح ــن أص ــاد و الع ــراء و الض »ال

ــع«)))(  ــود يرَض ــع املول ــول َرِض ــدي. تق الّث

قــال قــي صفــة اصحــاب اجلمــل : »وان اعظــم حجتهــم لعــى انفســهم يرتضعــون 
أمــا قــد فطمــت«)))(  

ــا يف لذهتــا و المتكنهــم مــن رضــاع  ــال( »فلــا احلولــت لكــم الدني ــة )َفَع و عــى زن
ــا«)))(   اخالقه

و متصال ب)ها( : »حتى تقوم احلرب بكم عى ساق .... حلوا رضاعها«)18( 

و جــاء اســم الفاعــل )راضــع( يف صفــة االنســان إذ قــال االمــام ) عليــه الّســالم ( » 
أنشــأناه يف ظلــات االرحــام ... و جنينــا و راضعــا » )1)( 

الوليــد : الولــد : اســم يمــع الواحــد و الكثــر للذكــر و االنثــى ، و الوليــد هــو . )
الصبــي ، و الوليــدة االمــة ، و يقــال : َوَلــُد الرجــل وُوْلــُده يف معنــًى ، و َوَلــُده و 

ــد )11( .  َرْهُطــه يف معنــًى ،و شــاة والــد : حامــل ، و اجلميــع  ُولَّ

قــال ابــن فــارس : » الــواو و الــالم و الــدال : أصــل صحيــح ، و هــو دليــل النَّجــل 
و النْســل ، ثــم يقــاس عليــه غــره . مــن ذلــك الَولــد ، و هــو للواحــد و اجلميــع ، و يقــال 
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للواحــد ُوْلــٌد أيضــًا » ))1( 

  و تكــرر لفــظ ) مولــود ( منهــا قولــه ) عليــه الســالم ( : »مــن الوالــد الفــان ، املقــر 
للزمــان ، املدبــر العمــر ، املستســلم للدنيــا ، الســاكن مســاكن املوتــى ، و الظاعــن عنهــا 

غــدا ؛ اىل املولــود املؤمــل مااليــدرك«)1)(    

ــالم ( مجــع فيهــا اصنــاف املواعــظ و    و فيهــا وصيــة االمــام البنــه احلســن ) عليــه السَّ
النصائــح ، فجــرد نفســه الّزكيــة والــدًا للــكل او مثــاال لــكل االبــاء ، وابنــه احلســن ولــدا 

لــكل االوالد فهــو امــام مبــرش ومنــذر بــال ســالح . )))( 

ــالم ).  ــاع ، و الغ ض ــن الرِّ ــه ع ــه : تقطع ــه تفطم ــي أّم ــت الصب ــم : فطم  الفطي
فطيــم و مفطــوم ، و اجلاريــة فطيمــة و مفطومــة )))( . 

 قــال  ابــن فــارس : »الفــاء و الطــاء و امليــم أصــل صحيــح يــدلُّ عــى قطــع يشء عــن 
ــام األم  ــه فِط ــه .. ومن يشء . يقــال : َفَطَمــت االم وَلَدهــا ، و فطمــت الرجــل عــن عادت

ولَدهــا«)5)( . 

و جاء فطيام عى زنة ) فعيال ( يف قوله ) عليه الّسالم (:)6)( 

اليافــع : الَيفــاع : التــلُّ امُلنيــف ، و كل يشء مرتفــع َيفــاع ، و غــالم يفعــة ، . )
وأيفــَع وَيَفــَع اي شــبَّ و مل يبلــغ ، و مجعــه أيفــاٌع )7)( .

 قــال ابــن فــارس : »اليــاء و الفــاء و العــن : كلمــة تــدلُّ عــى االرتفــاع . فالَيَفــاع : 
ماعــال مــن االرض . و منــه يقــال : أيفــَع الُغــالم ، إذا عــال شــبابه ، فهــو يافــع ، و اليقــال 

ُموفـِـع« ))1( .
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رابعــًا : أنواع  السجع يف اخلطبة الغّراء :
ــة  ــة ، و يســميها بعضهــم قافي  الســجع أو الفاصلــة هــي الكلمــة االخــرة يف القرين

ــر)))( .  النث
ويعرف بأّنه: »توافق الفاصلتن يف احلرف االخر من النثر«)11( 

ــواع  ــت أن ــد تنوع ــوص. وق ــى النص ــجع ع ــة الس ــام هيمن ــب االم ــح يف خط وأتض
ــجع : الس

السجع املطرف : و هي ان تتفق الكلمتان يف حروف السجع ال يف الوزن)))( . . )

و عرفه ابن الزملكاين ) ت ))) هـ(  قائال : »فان فات الوزن سمي مطرفا«)1)( . )

ــا . 1 ــان او الفواصــل وزن ــه الفاصلت ــه مــا: »اختلفــت في وذهــب عبــد العزيــز عتيــق بأن
ــا«)))(  واتفقــت روي

املرصــع : ماكانــت احــدى القرينتــن مــن االلفــاظ او اكثــر مافيهــا مثــل مايقابلــه مــن . 1
ــر يف  ــن او اكث ــدى الفقرت ــاظ اح ــه الف ــت في ــة أو ماتفق ــوزن و التقفي ــرى يف ال االخ

الــوزن و التقفيــة .

املتوازي : مااتفقت فيه الفاصلتان يف الوزن و التقفية . )

املتوازن : ان تراعى يف الكلمتن االخرتن من القرينتن الوزن دون التقفية)))( . . )
  و يبدو ان هناية بيت الشعر تسمى القافية وهناية النثر سجعا وهناية االية فاصلة)5)( .

ويتــوي الســجع عــى مؤثــرات صوتيــة نغميــة تــرتدد بشــكل سلســا ، ومــن خالهلــا 
يســتطيع الفــرد ايــاد روابــط بن طــريف الــكالم للمتكلــم و املخاطب ، فيحــدث اياءات 
بالغيــة مجاليــة ممــا يعــل النــص قويــا متامســكا غــر جمتــزء ، اذ تتشــابه هنايــات الفقــرات و 
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ســنقوم بتقســيم اخلطبــة اىل فقــرات ملعرفــة انــواع الســجع الــواردة فيهــا:

ــن . ) ــع م ــدة مواض ــجع يف ع ــواع الس ــن أن ــوع م ــذا الن ــرف : ورد ه ــجع املط الس
ــا :  ــة و منه اخلطب

حتى إذا قاَم اعتداله : ا ع/ ِت/ َد ا / ُل / ُه    7 حروف

 واستوى مثاله :      ِم / َث ا / ُل/ ُه        5 حروف 

اختلــف الــوزن بــن املقطعــن ف) اعتدالــه ( عــى زنــة ) اْفتَِعالــُه ( و ) ِمثاُلــُه ( عــى 
زنــة ) فِعالــه ( ؛ اال أهنــام اتفقــا يف الــروي لــكل منهــام ) ُلــُه ( ،  وأفعاهلــام )قــاَم و اســتوى( 

يــدالن عــى كــامل اخللقــة 

ــاؤه و  ــبت اعض ــه و تناس ــمَّ خلق ــتقامة فأت ــب و اس ــه( بتناس ــام اعتدال ــى اذا ق )حت
كملــت قوتــه فلــام اتــّم خلقــه نفــى و اســتكرب و مل يــأِت ماامــر وادركــه املــوت ، و ذهــب 
ــح  ــاء و رش ــن امل ــه م ــرب غرب ــه ذو الغ ــأل ب ــواه فيم ــب هل ــتعار الغ ــه اس ــراين اىل ان البح
االســتعارة بذكــر املتــح ، ألن طــريف التشــبيه مذكــور و هــو تشــبيه بليــغ ، و ألن اهلــوى 

يكــون ســببا ملــأل الصحائــف لالعــامل)6)( . 

و جــاء الســجع املطــرف ايضــا يف قولــه ) عليــه الســالم (: »نفــر مســتكرا و خبــط 
ســادرا«

وتقطيعه : نفَر مستكرًا :   َن / َف / َر / ُم س / َت ك / ِب / َر ًا   7 حروف 

و َخبَط ساِدرًا : َخ / َب / َط /  َس ا / ِد / َر ًا         5 حروف 

  و الفاصلتــان ) ُمْســَتْكرِبًا ، َســاِدَرًا ( اختلفــا يف الــوزن ) ُمْفَتِعــاًل ، َفاِعــاَلً ( ؛ إالّ إهّنــام 
اتفقــا يف يف حــروف الــروي و التقفيــة ) رًا ( . وأفعاهلــام ) نفــر و خبــط ( عــى زنــة ) فَعــَل 
( 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 تــاٍف و تباعــد . منــه نفــر الّدابــة و غــره نِفــارًا 
، و ذلــك تافيــه و تباعــده عــن مكانــه و مقــره«))1(. 

 أمــا اخلبــط » فاخلــاء و البــاء و الطــاء أصــٌل واحــد يــدلُّ عــى وطٍء و رَضب . يقــال 
ــك اذا  ــَجر ، وذل ــن الشَّ ــَوَرَق م ــط ال ــال َخَب ــا . و يق ــده : رضهب ــر االرض بي ــط البع خب

ــه ليســُقط«))1( . رضب

و قوله : َماحِتًا يف ُغرب هواه :   َه / و ا / ُه   ) حروف 

نياه : ِل / ُد ن / َي ا / ُه  6 حروف   كاِدحا سعيًا لدُّ

ــكل  ــروي ل ــا يف يف ال ــام اتفقت ــوزن ؛ لكنّه ــا يف ال ــاُه( اختلفت ــواُه  ُدْنَي ــان )َه فالفاصلت
منهــام )اه( و الفــاظ )ماِتــًا و كاِدحــًا( عــى زنــة )فاِعــاًل( يــدالن عــى اســم الفاعــل )مــن 
قــام بفعــيل املتــح و الكــدح، و مهــا مــن صفــات االنســان فـ)املتــح( :  امليــم و التــاء و احلــاء 

أصيــل يــدلُّ عــى َمــدَّ الــّيء وإطالتــه، و متــح النهــار: امتــدَّ ، وامَلتــح االســتقاء)))( . 

ــر يف يشء ، و  ــى تأث ــدلُّ ع ــح ي ــل صحي ــاء أص ــدال و احل ــكاف و ال ــْدح : ال والَك
ــب )50( .  ــك كادح » اي كاس ــه » إّن ــه قول ــب زمن ــدح كس ــه و ك ــه خدش كدح

مل ُيِفد عوضًا :      ِع / َو / ضـ َ ًا 

 و مل يقِض ُمفرضًا :  ُم ف/ َت / ِر / َض ًا 

اتفــق حرفــا الــروي ) ضــًا ( ، و اختلفــا يف الــوزن فـــ) ِعَوَضــًا ( عــى زنــة ) فَِعــالً ( ، 
َضــًا ( عــى زنــة ) ُمْفَتِعــاًل ( . و ) ُمْفرَتِ

و قوله ) عليه السالم ( : » ثم أدرج يف أكفانه مبلسا و جذب منقادا سلسا«

 ُمبلِسًا : ُم ب / ِل / َس ًا 
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  َسلَِسًا :  َس / ِل / َس ًا 

ــا يف  ــًا ( و اختلفت ــروي ) َس ــا يف حــريف ال ــًا ( اتفقت ــًا ( و ) َسِلَس ــان ) ُمْبِلَس والفاصلت
ــاَل ( ، وأفعاهلــام )  ــة ) َفِع ــًا ( عــى زن ــاًل ( و) َسِلَس ــة ) ُمْفِع ــًا ( عــى زن الــوزن ؛ فـــ) ُمْبِلَس

أْدِرَج ( و ) ُجــِذَب ( 

فـ) ُأدِرَج ، و ُجِذب ( دليل عى أّنه مسرَّ ، و أكفان و منقاد 

يع : ا ل/ ُم / شَّ / ِي ع          حتى اذا أنرف امُلشِّ

ع : ا ل / ُم / َت / َف / ِج ع   و رجع امُلتَفجِّ

ــل ( واتفقــا يف الــروي ) ع(  ــع عــى زنــة ) ُمَتَفعِّ ِعــل ، و امُلَتَفجِّ فـــامُلَشيِّع : عــى زنــة ُمَتفَّ
الن عــى مــن قــام بحمــل امليــت  ــع ( لفظــان يــدُّ فهــو ســجع مطــرف ، و) امُلَشــيِّع و امُلَتَفجِّ

لوداعــه ملثــواه االخــر 

و أْنظُِروا َفَلهْوا : َأ ن / ِظ / ُرو/ َف / َل / ُه و

ُموا َفنَُسوا : ُس ل / ِل / ُم و / َف / َن / ُس و ُسلِّ

اتفقــت الفاصلتــان يف حــريف الــروي ) وا ( واختلفتــا يف الــوزن ؛ فـــ) هَلـَـوا ( عــى زنــة 
) َفَعــوا ( ، و ) َنُســوا( عــى زنــة ) َفُعــوا ( ، وافعاهلــام ) أنظِــُروا ( و ) ُســلُِّموا ( 

َطة و الُعُيوب امُلْسِخَطة : نوب امُلَورِّ اْحَذُروا الذُّ

ال/ ُم / َو ر / ِر / َط ة 

ال / ُم س / ِخ / َط ة 

ــة (  َط ــا يف الــوزن ؛ فـــ) امُلورِّ ــة ( و اختلفت ــان يف حــريف الــروي ) َط اتفقــت الفاصلت
ــة ( . ــة ) امُلْفِعَل ــِخَطة ( عــى زن ــة ( ، و ) امُلْس َل ــة ) امُلفعِّ عــى زن
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نــوب و العيــوب( فكالمهــا عــى زنــة )ُفُعــول( وهــي  و املالحــظ التوافــق بــن )الذُّ
طــة ( للداللــة عــى  صيغــة مجــع الكثــرة ، و املالحــظ أن االمــام وصــف الذنــوب بـ)امُلورِّ

عظــم هــذه الذنــوب 

ووصف العيوب بصفة ) امُلْسِخَطة ( للداللة عى السخط .

األسامع : َأل / أ س / َمَ / ِع 

امَلَتاع : أل / َم / َتَ / ِع 

اتفاقهام يف الروي دون الوزن 

و قوله ) عليه السالم ( : »فأنى تؤفكون أم أين ُتَرُفون ! أم باذا َتْغَرُّن«

تـ ٌؤ / َف / ُك/ ُون        6 حروف

ت ُص / َر / ٌف/ ٌون      6 حروف

ت َغ / ت َ / رر ُ/ ُون     7 حروف 

اتفــق الســجع ) تؤفكــون و ترفــون ( يف حــريف الــروي و الــوزن ؛ فكالمهــا عــى 
زنــة ) ُتْفَعُلــُون ( ؛ و لكنهــام مل يتفقــا يف الــوزن مــع الفاصلــة الثالثــة ) َتْفَعُلــُون ( فأتفقــوا 
ــرف  ــع بح ــم املقاط ــرف ، فخت ــجع املط ــن الس ــي م ــوزن و ه ــوا يف ال ــروي واختلف يف ال
ــه الزركــي اذ ذهــب  ــون مســبوقا بحــروف املــد يــدث التطريــب وهــو مااشــار الي الن
اىل ان ختــم املقاطــع بحــروف املــد و اللــن واتباعهــا بالنــون هــي حكمــة التمكــن مــن 

ــب)))(.  التطري

  تقــول د . عائشــة عبــد الرمحــن : » لعــل جــالل الفواصــل القرانيــة يف نســقها 
الفريــد، يعفينــا مــن لــدد خصومــة بــن اصحــاب اللفــظ واصحــاب املعنــى ، اليعرفهــا 
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ــن » )51( .   ــريب املب ــاب الع ــى بالكت ــان االع ــف يف البي ــة املره ذوق العربي

امَلِضيق : َم / ضـِ / ِيق   عى زنة ) َمفِعل (

ُعول ( ُهوق : زُز/ هـُ / ُوق   عى زنة ) الفُّ الزُّ

اتفاق يف الروي دون الوزن فهو سجع مطرف . 

ــة و . ) ــذه اخلطب ــن ه ــع م ــن موض ــر م ــوع يف اكث ــذا الن ــوازي : ورد ه ــجع املت الس
منهــا :

))نطفة ِدَهاقًا و علقة حِماقًا(( :  ُن  ط /  َف / ٍة   / ِد / ه ا / ق ا    ) حروف 

ع َ/ َل /  َق / ٍة  /  ِم / َح ا / ق ا    ) حروف

فـــ) ِدهاَقــًا  ، حِمَاَقــًا ( عــى زنــة )فَِعــااَلً( تســاوى فيهــام الــوزن و حــرف الــروي فجاء ) 
اقــا ( لــكل منهــام فهــو مــن الســجع املتــوازي ، و افعاهلــام )دهــق( و)حمــق(، و فيهــام يقــول 
ابــن فــارس : ) دهــق ( : » الــدال و اهلــاء و القــاف يــدلُّ عــى امتــالء يف جمــيء و ذهــاب 

 )5((َوَكْأّســًا ِدَهاَقــًا :واضطــراب . يقــال أْدَهْقــُت الــكأَس : مألهُتــا . قــال اهلل تعــاىل

و حمــق : امليــم و احلــاء و القــاف كلــامت تــدلُّ عــى نقصــان . و حقــه : نقصــه .و كلُّ 
ــهر إذغ متحــقَّ اهلــالل«))5(  و نطــف : »  يشء نقــص ُوِصــف هبــذا ، و املَحــاق : آخــر الشَّ
ة و َبلــل ، ثــم  النــون والطــاء و الفــاء أصــالن أحدمهــا جنــس مــن احلــيل ، و اآلخــر ُنــُدوَّ

يســتعار و يتوســع فيــه )55( . 

َجنينًا راِضعًا و وليدا يافعا :   َج / ِن ي / َن ًا /  َر ا / ِض / َع ًا     0)  حروف

َو/ ِل ي / َد ا / َي ا / ِف / َع ًا         0) حروف 

  فاجلنــن و الوليــد كالمهــا عــى زنــة ) َفِعيــل ( تشــابه وزهنــام دون االتفــاق يف حــرف 
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الــروي ، و ) َراِضَعــًا ، َيافَِعــا ( عــى زنــة  ) َفاِعــاًل ( اســم الفاعــل مــن الفعلــن )  رَضــَع 
و َيفــَع ( تشــابه فيهــام الــوزن و الــروي فجــاء ) عــا ( لــكل منهــام . 

 َل ا / ِف / َظ ًا :    0) حروف

ــركات  ــًا ( يف احل ــًا و الحظ ــن ) الفظ ــس ب ــروف  ، فجان َل ا / ِح / َظ ًا :    0) ح
و الــوزن ، واختلــف بحــرف واحــد وهــو عــن الكلمــة  ) الفــاء و احلــاء ( ، واجلنــاس 
ــه فتشــد  ــل الفواصــل في يبعــث يف الذهــن للمتلقــي و الســامع تــاوب موســيقس تتامث
ــاه للســامع بألفــاظ  ــة جــرس االلفــاظ وجــب االنتب ــز تاقلــوب ، و لتقوي االســامع و هتت

ــة .  ــوزن و القافي ــوازي اتفقــا يف ال متجانســة ، و الســجع هــو ســجع مت

ًا    :  ِل / َي ْف / َه م  / ُم ع / َت / ِب / َر ًا    )) حرف لِيفهم ُمْعَتِرَ

و يقّر مزدجرًا : ُي/  َق ُص / ُر / ُم ز/ َد / ِج / َر ًا      0) حروف 

ــه الســالم ( يف مقــام التعليــل  ــه ) علي نلحــظ تنويعــًا يف ايقــاع الســجع ؛ وذلــك ألّن
ــان يف  ــت الفاصلت ــزازي ، اتفق ــجع مت ــد ، و الس ــرف واح ــن بح ــن املقطع ــرق ب ، والف

ــاَلً (  ــوزن ) ُمْفَتِع ــروي) َرًا ( ، و يف ال ال

ات طربه : َل ذ / َذا / ِت / َط / َر / ِب ه   ) حروف يف لذَّ

 و بدوات أربه : َب / َد / َو ا / ِت / أ َ / َر / ِب ه    ) حروف

ــت  ــريف ) أ ، ط ( ، اتفق ــام بح ــالف بينه ــن و االخت ــن اللفظ ــح ب ــاس واض و اجلن
الفاصلتــان يف الــروي ) ربــه ( ، و يف الــوزن ) َفَعِلــِه ( . 

و األرب : اهلمــزة و الــراء و البــاء هلــا اربعــة اصــول اليهــا ترجــع الفــروع : و هــي 
احلاجــة و العقــل و النصيــب و الَعقــد . فأمــا احلاجــة فقــال اخلليــل : األَرب احلاجــة ، و 
ماأربــك اىل هــذا ، اي ماحاجتــك وهــو العقــل ، و منــه الفــوز و املهــارة بالــيء ، وهــو 
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نصيــب اليــر مــن اجلــزور )56( . 

ية : ) ال (  َر / ِز ي / َي ه    النرب ) َي ه ( ثمَّ ال يتسب َرزِّ

ية : ) ال ( َت / ِق ي /َي ه ) َي ه (  و ال خيشع َتقِّ

وكال اللفظــن منفيــان بـــ) ال ( النافيــة غــر العاملــة ، وهــي تنفــي حــدوث الفعــل يف 
الزمنــن احلــارض و املســتقبل  و الفعــالن ) يتســب و خيشــع ( يــدالن عــى 

ية ( اتفقا يف الوزن ويف حريف الروي ) ية ( ية و التَّقية عى زنة ) َفعِّ والَرزِّ

فاَت يف فتنته غريرًا :    َغ / ِر ي /  َر ًا 

 و عاَش يف هفوتِه يسرا : َي / ِس ي/ َر ًا

و كال اللفظــن عــى زنــة ) فعيــال ( اتفقــا يف الــوزن و يف حــريف التقفيــة ) َرًا ( وهــو 
ســجع متــوازي ،

و هنــا مقابلــة ضديــة بــن ) مــات و عــاش ( ، وهنــا يصــور االمــام ) عليــه الّســالم ( 
مرحلــة اخــرى ينتقــل فيهــا االنســان اىل رحلــة جديــدة ، فــامت : أصلهــا مــوت » امليــم و 
الــواو و التــاء أصــل صحيــح يــدلُّ عــى ذهــاب القــوة مــن الــّيء . منــه املــون : خــالف 

احليــاة » )))( .

ِ مِجَاِحه : ُغ ب / َب / ِر / ِج / َم ا / ِح / ِه ْتُه َفَجَعاُت امَلنِيَِّة يف ُغرَّ َدمِهَ

 و َسنَِن ِمَراِحِه : َس / َن / ِن / ِم / َر ا / ِح / ِه  

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

فظّل سادرًا :     َف / َظ ل / َل / َس ا / ِد /  َر ًا     8 حروف

 و باَت ساهرًا : َب ا / َت / َس ا / ِه / َر ًا   8  حروف 
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ــام  ــاِهرًا ( بينه ــاِدرًا و س ــتمرارية ، و) س ــى االس ــدالن ع ــات ( ي ــلَّ و ب ــال ) ظ وأفع
ــام يف  ــع تقارهب ــاء ( م ــدال و اهل ــو ) ال ــد وه ــرف واح ــا يف ح ــارع اذ اختلف ــاس مض جن
املخــرج، اتفقــا يف الــوزن ويف التقفيــة ، فجــاء كالمهــا عــى زنــة ) فاعــاًل ( ويف التقفيــة ) 

ــواٍز .  ــجع مت ــام س َرًا ( وبينه

ــى  ــى اليتوق ــط البعــر اذا رضب بيديــه اىل االرض ، و مش ــط : خب ــادر اخلب و الس
شــيئا، و الســادر : املتحــر ، و الســادر : الــذي الهيتــم و اليبــايل ماصنــع و يتمــل كالمها. 

 الســادر هاهنــا ) املغمــى عليــه ( وكأنــه الســكران ، و أصلــه مــن ســدر البعــر مــن 
ــران فهــو كالنائــم اليــس ، وأريــد بــه ) املــرض ( ، و  شــدة احلــر و كثــرة الّطــالء بالَقطِ
ــة .  ــد النياح ــدور عن ــنَّ الص ــاء : رضهب ــدام النس ــه ، و التِ ــة ل ــدر ( : ضارب ــة للص ) الِدم

ــًا لشــّدهتا )58( .  ــة : تعــل اإلنســان الهث ســكرة ُمْلِهث

يف غمرات اآلآلم :              ا ل / ء ا / َل ا / ِم     7  حروف

 و طوراق األوجاع و األسقام :  ا ل / أ و/ َج ا / ِع      7 حروف

 ال / َأ س / َق ا / ِم     7 حروف

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

وكلها عى زنة ) أْفَعال ( و هو مجع قلة 

 بن أٍخ شقيق :  َش / ِق ي/  ِق ن 

و والد شفيق : َش / ِف ي / ِق ن 

ــوازي ، و  ــة ) يــق ( ، و هــو مــن الســجع املت فاالتفــاق يف الــوزن ) فعيــل ( و القافي
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التناســب بــن ) أخ و والــد ( و كالمهــا يــدالن عــى صلــة القربــى 

حتمله حفدة الولدان : َح / َف / َدة / ا ل / ِو ل / َد ا ن   )) حرف

 وحشدة االخوان :  َح / َش / َد ة / ا ل / أ خ / و ا ن   )) حرف

متاثــل الفواصــل يف عــدد احلــروف و املقاطــع ، و اجلناس بــن )الولــدان و االخوان( 
الّذيــن يمثلــون االقــارب ، والســجع متــوازي اتفقــت حــروف الــروي ) ان ( ، وتشــاهبا 

يف وزنيهــام ) فعــالن ( ، و) حفــدة و حشــدة ( تــدلُّ 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 ) تـِـه 
( 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 / جَّ / ِح / ِي م

عر : ا ل/ سَّ / ِع / ِي ر  و فورات السَّ

فر : ا ل /  زَّ / ف ي ر   و سورات الزَّ

و لفــظ ) أعظــم ( لفــظ تفضيــل و ) مــا ( زائــدة ، دليــل عــى أن أشــّد انــواع العــذاب 
هــو ) نــزول احلميــم ( 
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 جــاءت الفواصــل متوافقــة بــن ) محيــم و جحيــم ( كالمهاعــى زنــة ) فعيــل ( 
ــواز ، و كذلــك )  ــة فالســجع مت ــأداة التعريــف ) ال ( اتفقــا يف الــوزن والقافي مســبوقة ب
عيــل اتفقــا يف الزنــة و الــروي ) يــر ( و االلفــاظ كلهــا  فــر ( عــى زنــة ) الفَّ ــعر و الزَّ السَّ

ــزاء  . ــالء و اجل ــذاب و الب ــى الع ــدلُّ ع ت

وتناسق جميء ) فورات و سورات ( عى زنة مجع مؤنث سامل ليدل عى قلتها.  

ال َفَرة ُمِرَية :         ) ال ( ُم / ِر ي / َح ه

 و ال َدَعٌة ُمِزَية :  ) و ال ( ُم / ِز ي/ َح ه 

ٌة َحاِجَزٌة :   ) و ال (  َح ا / ِج / َز ه  و ال ُقوَّ

و ال َموَتٌة ناِجَزٌة :   ) و ال ( َن ا / ِج / َز ه

اتفقــت الفاصلتــان ) مريــة و مزيــة ( 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 ) 
فــرتة ، دعــة ، قــوة ، موتــة ( ويــدل عــى املبالغــة و القــوة 

اعات إنا باهلل عائذون !  بن أطوار املوتات و عذاب السَّ

 أطَوار امَلوتاِت : ال / َمو / َت ا / ِت

اَعاِت : ال / سَّ ا / َع ا / ِت    و َعَذاِب السَّ

ــأِت باملــوت  ــة ) فعــالت ( وهــو مجــع مؤنــث ســامل ؛ فلــم ي و كال اللفظــن عــى زن
طــورا واحــدا ، و مل يــأِت بعــذاب ســاعة واحــدة ؛ بــل جــاء هبــام مجعــا مؤنثــا ســاملا  اتفقــت 
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الفاصلتــان يف الــوزن ، و يف حــريف الــروي ) ات ( وهــو ســجع متــواز . 

ــْوا ، و  ــُروا َفَله ــوا ، و أْنظِ ــوا َفَفِهُم ُم ــوا ، و ُعلِّ ــروا َفنَِعُم ــن ُعمِّ ي ــن الذَّ ــاد اهلل ، أي عب
ــوا !  ُموا َفنَُس ــلِّ ُس

روا َفنَِعُموا : ُع م / ِم / ُر و / َف / َن / ِع / ُم و ُعمِّ

ُموا َفَفِهُموا : ُع ل / ِل / ُم و / َف / َف / ِه / ُم و  ُعلِّ

وافعــال اجلــواب ) ُنِعُمــوا ، ُفِهمــوا ( مبنيــة للمجهــول ، و املالحــظ اتصــال الــكالم 
بالفــاء الواقعــة يف جــواب االســتفهام بـــ) أيــن ( 

ُروا أَلياَمً ، و ُوِعُدوا َجِسياًم ! ُأمِهُلوا َطِوياًل ، و ُمنُِحوا مَجِياًل ، و ُحذِّ

ُأمِهُلوا َطِوياًل : ُأ م / ِه / ُل / و َط / ِو ي / َل ن

ــن )  ــروي ب ــروف ال ــل يف ح ــاًل : ُم ِن / ُح  و / َج / ِم ي / َل ن  التامث ــوا مَجِي ُمنُِح
لــن ( 

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

و ُوِعــُدوا َجِســيًا : ُو / ِع / ُد و / َج ِس ي / َم ن التناســب  يف الــروي فتلفــظ ) 
ــا تكتــب ) الً ( ، و اتفقــت الفواصــل يف وزهنــا عــى زنــة ) َفِعيــاَلً ( وجــاء  َمــن ( ؛ إالّ أهنَّ

موقعهــام مفعــوال بــه الفعاهلــم 

َمنَاص : َم / ن َ/ ا ص

خالص : َخ / َل / اص 

اتفاق يف الوزن ) َفَعال ( ويف الروي ) اص ( 

معاذ : َم/ َع / اذ
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َمالذ : َم / َل / اذ 

اتفاقهــام يف الــوزن ) َفَعــال ( ، و يف القافيــة ) اذ ( ، و بينهــام جنــاس غــر تــام ، 
فاختلــف اللفظــان يف عــن الفعــل ) العــن و الــالم ( 

فِرار : ِف / َر / ار

حِمار : ِم / َح / ار 

اتفاقهام يف الوزن ) فَِعال ( ، و يف التقفية ) ار (

األرض : أ ر / ض                  العرض : َع ر / ض  

اتفاقهام يف الوزن ) الَفْعل ( والروي ) رض (

مهمل : ُم ه / َم ل                    مرسل : ُم ر/ َس ل

اتفاقهام يف الوزن ) ُمْفَعل ( ، و يف حرف الروي ) ل( 

البقية و املشية    و التوبة و احلوبة 

السجع املتوازن : جاء هذا النع يف عدد من مواضع اخلطبة و كام يأيت :. )

)) أم هذا الذي أنشأناه يف ظلامت األرحام ، و شغف األستار (( :

االلفاظ                 مقطع الفاصلة                عدد احلروف  

االرحام             أ ل / َأ ر / َح  ا   م              5 حروف

االستار            أ ل / أ س / َت  ا  ر              5 حروف  

 اســتعمل االمــام الســجع يف الفاصلتــن ، و مهــا ) األرحــام ، و األســتار( عــى زنــة ) 
أْفَعــال ( 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 ) ظلــامت ، األرحــام ، و األســتار ( : كلهــا 
تــدّل عــى ) اخلفــاء و الســرت ( 

ثمَّ منَحه قلبًا يافعًا ، و لَسانًا الفِظًا ، و َبَرًا الِحظًا ،  
ي َا / ِف / َع ًا :   0) حروف 

َل ا / ِف / َظ ًا :    0) حروف

َل ا / ِح / َظ ًا :    0) حروف 

ــت  ــل ، اتفق ــم فاع ــاًل ( اس ــة ) فاع ــى زن ــًا ( ع ــًا ، الحظ ــًا ، الفظ ــن ) يافع وكاًل م
ــوازن ، و  ــجع املت ــن الس ــو م ــروي فه ــوزن دون ال ــا ( يف ال ــا ، الحظ ــا ( و ) الفظ ) يافع
اشــتقت الفاظهــم مــن أفعــال خمتلفــة ) يفــع ( و ) لفــظ ،  حلــظ ( لكــن االفعــال كلهــا تــدلُّ 
عــى وظيفــة أجــزاء البنــاء اجلســامين لالنســان ؛ فالقلــب هــو احلافــظ للمــودة و احلــب .

ــْدغ«))5( ، و اللســان يــدل   واللحــظ : »حلــظ العــن ؛ و حلَاُظهــا : مؤخرهــا عنــد الصُّ
ــة  ــاء كلم ــاء و الظ ــالم و الف ــظ : »ال ــكالم و اللف ــظ ال ــكالم فيلف ــة ال ــة تأدي ــى وظيف ع
ء ؛ و غالــب ذلــك أن يكــون مــن الفــم . تقــول : لفــظ  صحيحــة تــدل عــى طــرح الــيَّ

بالــكالم َيبِقــظ َلفَظــا«)60( . 

و البر يدل عى الرؤية واللحظ و البر: » 

وداعية بالويِل جزعًا :   َج / ِز / َع ًا 

دِر قلقًا : َق / ِل / َق  ًا   و الدمة للصَّ

اتفقا يف الوزن ) َفِعاَلً ( ، واختلفا يف الروي ) عًا ، َقًا ( 

 و املرء يف سكرِة ملهثة : ُم ل / ِه / َث ة 
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و غمرة كارثة :           َك ا / ِر / َث ة  

و أّنٍة موجعة :     ُم و / ِج / َع ة 

 و جذبة مكربة :  ُم ك / ِر / َب ة

 و سوقة متعبة : ُم ت / ِع / َب ة 

ــة ( عــى  اتفقــت الفواصــل يف الــوزن ، فجــاءت ) ُملِهثــة ، ُموِجَعــة ، ُمكِربــة ، ُمْتِعَب
زنــة ) ُمْفِعَلــة ( 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، 
ــل  ــارات االمــراض كاالب ــه بت ــع وصــب و نضــو ســقم ، مــن جهــة ابتالئ االرسة ، رجي

الرجيــع الــذي يــردد االســفار  ) تملــه حفــدة الولــدان و حشــدة االخــوان ( 

ثم ألقي عى االعواد رجيع و صب و نضو سقم

رجيع و صب : َو ص / ٍب 

 و نضو سقم : َس ق/ ٍم 

اتفق اللفظان فجاءا عى زنة ) َفْعٍل ( واختلفا يف الروي ، فهو سجع متوازن .

امُلنَتَظر : ُم ن / َت / َظ ر ) امُلفَتَعل (

امُلقَتدر : ُم ق / َت / َد ر  ) امُلفَتَعل (

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

ويبــدو لنــا أن االمــام اســتخدم اســلوب التقريــع لينبــه االنســان عــى أنــه مــازال يف 
ــر عجــز  ــه تصوي ــه تدفعهــه اىل الصــالح . و في ــة ، و مســؤوليته إزاء اصحاب حــال الرتبي

ــه .  االنســان امــام صنــع اخلالــق و قدرت
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خامســـًا : اخلامتة
بعــد هــذا الرحلــة مــع ) الفــاظ االنســان يف هنــج البالغــة ( توصــل بحثنــا اىل عــدد 

مــن النتائــج التــي امجلــت بــاآليت :

كان هلــذه اخلطبــة أثــر كبــر يف حيــاة املســلمن يف عهــد االمــام عــيل ) عليــه الّســالم ( . )
؛ إذ كشــفت عالقــة االنســان بربــه ، و عالقتــه مــع نظيــه مــن بنــي آدم ، فقــدم االمــام 
ــق  ــه باخلال ــان، و عالقت ــم باالنس ــي هتت ــأرسه وه ــالمي ب ــع االس ــا اىل املجتم وصاي
ــن  ــه م ــل، وانتقال ــول االج ــى ط ــامد ع ــل و االعت ــن االم ــس ع ــى النف ــل ، فنه اجللي
ــي  ــع ( و ه ــيع و املتفج ــر ) املش ــر وذك ــه االخ ــييع جثامن ــه اىل تش ــم ام ــة يف رح نطف

ــواه االخــر ــه و مث الفــاظ تــدلُّ عــى صــورة االنســان وهــو منقــادًا اىل حفرت

و صــور اجلــزاء بألفــاظ ) احلميــم ، الســعر ، الزفــر ، اجلحيــم ( وفيهــا داللــة عــى . 1
الضيــق و احلــزن   وذكــر ) االالم ، االســقام و االوجــاع ( التــي دلــت عــى الوجــع 

و االمل .

الــة عــى خلــق االنســان اتّباعــا ملــا . ) وظــف االمــام عــيل ) عليــه الســالم ( االلفــاظ الدَّ
جــاء يف القــرآن الكريــم ؛ فبــدأ بنطفــة و علقــة و جنــن ثــم راضــع ، و وليــد ، فطيــم 
، و يافــع ،  وكلُّهــا ألفــاظ تــدلُّ عــى مراحــل تكوينــه اجلســامين ، و هــو ترتيــب جــاء 
أغلبــه يف املؤلفــات التــي تتنــاول املعجــامت املوضوعيــة كـــ) فقــه اللغــة و رس العربيــة 

( للثعالبــي .  

تنوعــت فواصــل الســجع يف هــذه اخلطبــة الغــّراء فجــاءت بــن املطرفــة و املتوازيــة . )
واملتوازنــة ؛ إالّ أنَّ الســجع املتــوازي احتــلَّ النصيــب الوافــر مــن هــذه اخلطبــة كـــ) 
دهاقــا و حماقــا ( و ) راضعــا و يافعــا ( و ) معتــربا ، ومزدجــرا ( ومــن بعــده املتــوازن 
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كـــ) جزعــا و قلقــا ( و ) ملهثــة و موجعــة و مكربــة ومتعبــة ( ومــن ثــم املطرفــة كـــ) 
ــه ( و ) مســتكربا و ســادرا ( و  ــه و ارب طرب

ــة مــن تشــبيه و جنــاس وهــي مــن املحســنات . 5 كثــرت االســاليب البالغيــة يف اخلطب
ــن  ــرة م ــع كث ــام يف مواض ــر الت ــاس غ ــاء اجلن ــه ، و ج ــكالم و تزين ــق ال ــي تنم الت

ــفيق ( . ــقيق ، و ش ــاهرا ( و ش ــادرا ، و س ــة كـ)س اخلطب

و آخر دعوانا أن احلمد هللّ رب العاملن و الصالة و الّسالم عى نبينا حممد وآله.. 6

هوامش البحث:
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املصادر و املراجع
القرآن الكريم .

االتقــان يف علــوم القــرآن : جلــالل الديــن الســيوطي ) ت ))) هـــ( ، دار الكتــاب . )
ــريب ، )))) .  الع

ــة ( ، ط 1 ، . 1 ــة و بياني االعجــاز البيــاين للقــران ومســائل ابــن االزرق ) دراســة قراني
ــرة ، )8)) .  ــارف ـ القاه دار املع

 االيضــاح يف علــوم البالغــة : حممــد بــن عبــد الرمحــن بــن عمــر جــالل الديــن . )
القزوينــي ) ت ))7 ، تقيــق : حممــد عبــد املنعــم خفاجــي ، ط ) ، دار اجليــل ، 

بــروت 

الربهــان يف علــوم القــرآن : بــدر الديــن حممــد بــن عبــد اهلل ) ت ))7 هـــ( ، تقيــق : . )
حممــد ابــو الفضــل ابراهيــم ، املكتبــة العريــة ، صيــدا ، بــروت ، 71)) م. 

اجلامع ألحكام القرآن : ملحمد بن امحد االنصاري ، دار الفكر ، د . ت . . 5

رشح هنــج البالغــة : ابــن ايب احلديــد ، تقيــق : حممــد ابراهيــم ، ط ) ، دار الكتــاب . 6
العــريب ، بــروت ـ لبنــان ، 1007 م . 

فقه اللغة و رس العربية : اليب منصور الثعالبي ) ت 0)) ه( . 7

كتــاب العــن : اليب عبــد الرمحــن اخلليــل بــن امحــد الفراهيــدي ) ت 00)ـ  75) هـــ( . 8
تقيــق : مهــدي املخزومــي و ابراهيــم الســامرائي ، د . ت . 

معجــم مقاييــس اللغــة  : اليب احلســن امحــد بــن فــارس بــن زكريــا ) ت 5)) هـــ( ، . )
تقيــق : عبــد الســالم حممــد هــارون ، دار الفكــر ، د . ت .
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الكليــات و اجلزئيــات يف القــرآن الكريــم ) دراســة دالليــة ( : رســالة ماجســتر ) . 0)
ســالم حممــد ياســن ( بــارشاف أ . د . ييــى عبــد الــرؤوف جــرب  ، جامعــة النجــاح 

الوطنيــة ، نابلــس ـ فلســطن ، ))10 .

يف ظــالل هنــج البالغــة ) حماولــة لفهــم جديــد ( : رشح : حممــد جــواد مغنيــة ، دار . ))
الكتــاب االســالمي ، 1005 .

ــق : . 1) ــي ، تقي ــمي اخلوئ ــب اهلل اهلاش ــة ، حبي ــج البالغ ــة يف رشح هن ــاج الرباع منه
ــان ، )100م . ــروت ـ لبن ــريب ، ب ــرتاث الع ــاء ال ــور ، ط ) ، دار إحي ــيل عاش ع

داللة االلفاظ : ابراهيم انيس ، مكتبة االنجلو املرية ، القاهرة ، 78)) م .. ))

هنــج البالغــة و املعجــم املفهــرس اللفاظــه  : ط ) ، دار التعــارف للمطبوعــات ، . ))
بــروت ـ لبنــان ، 0))) م . 

هنايــة االيــاز يف درايــة االعجــاز  : فخــر الديــن الــرازي  ، مكتبــة االداب ، مــر، . 5)
67)) هـ . 

ــامل . 6) ــكاين ك ــن الزمل ــرآن : اب ــاز الق ــى اعج ــع ع ــان املطل ــم البي ــان يف عل ظ : التبي
الديــن عبــد الواحــد بــن عبــد الكريــم ) ت )65 هـــ( ، تقيــق : د امحــد مطلــوب و 

ــداد ، )6)) م .  ــاين ، بغ ــة الع ــي ، ط ) ، مطبع ــة احلديث د . خدي

علم البديع : عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العربية ، 85)) .. 7)

الصــوت اللغــوي يف القــرآن : حممــد حســن الصغــر ، ط ) ، دار املــؤرخ العــريب ، . 8)
بــروت ـ لبنــان ، 1000 م . 





اخلطاب العلوي والوالة
دراسة يف اسرتاتيجية اخلطاب

وداللتها السياسية

د. طالب حسني 

كلية اإلمام الكاظم )عليه السالم(





65

مقدمة
يعــد موضــوع الســلطة واحــدًا مــن أخطــر املواضيــع يف احليــاة االجتامعيــة، وتتأكــد 
خطورتــه يف املجتمــع األســالمي ، 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 والــرباءة .

وهلــذه اخلطــورة الكــربى كان للســلطة حضــور بــارز يف خطــاب أمــر املؤمنــن عليــه 
ــان  ــا يف بي ــع رصاحته ــوص م ــي نص ــة ، وه ــج البالغ ــوص هن ــته نص ــام عكس ــالم ك الس
هــذه اخلطــورة دينيــا واجتامعيــا وسياســيا ، تثــر اشــكالية عندمــا نقرئهــا يف ضــوء منهــج 
تليــل اخلطــاب املعــارص واســرتاتيجياته ، حيــث نجــد ان هــذه النصــوص واخلطــاب يف 
حالــة كــون املرســل اليــه واليــا لــه عليــه الســالم منتجــة وفــق اســرتاتيجية واحــدة وهــي 
االســرتاتيجية التوجيهيــة ، يف الوقــت الــذي يوجــد تبايــن كبــر بــن الــوالة مــن حيــث 
ــوايل  ــه الدارة املجتمــع ومســؤوليات ال ــه الســالم يف رؤيت ــن علي عالقتهــم بأمــر املؤمن
،فهنــاك مــن كان متامهيــا مــع شــخصية أمــر املؤمنــن عليــه الســالم ، وهنــاك مــن مل يكــن 

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

ــل  ــة يف تلي ــب النظريــة احلديث ــكاليته ، إذ حس ــث وإش ــا كان هــذا البح ــن هن وم
اخلطــاب ، إن لــكل خطــاب إســرتاتيجية خاصــة يســتند اختيارهــا وإنتاجهــا عــى طبيعــة 
العالقــة التــي تربــط املرســل باملرســل إليــه؛ التــي بدورهــا هلــا تأثرهــا عــى اهلــدف مــن 
اخلطــاب ، ممــا يعنــي أن التنــوع النوعــي لعالقــة أمــر املؤمنــن مــع والتــه ؛ يفــرتض انتــاج 

خطــاب متنــوع االســرتاتيجية وليــس خطابــا باســرتاتيجية واحــدة ، هــذا مــن جهــة .

ومــن جهــة أخــرى ، نجــد ان االســرتاتيجية التــي ُأنتِــج خطــاب أمــر املؤمنــن هبــا، 
ــة املســؤولية  يف ادواهتــا و آلياهتــا ــــــ كــام ســيتضح يف البحــث ـــــــ تضــع الــوايل يف زاوي
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ــذي  ــرشي ال ــي ع ــيايس االثن ــالم الس ــاب االس ــع خط ــاىف م ــر يتن ــو أم ــاءلة ، وه واملس
ــازا وفوقيــة عــى املجتمــع ، بحيــث  ترجــح كفتــه  يمنــح الســلطة بعــد ثيوقراطــي وإمتي

ــه. ــد التعــارض يف ادارت عــى كفــة املجتمــع عن

ووفق هاتن اجلهتن كان هلذا البحث هدفان :

ــي تســتبطنها وحــدة اســرتاتيجية أمــر املؤمنــن  ــة الت ــد الدالل ــة تدي االول : حماول
عليــه الســالم يف خطابــه لوالتــه ، التــي يمكــن أن تفــر لنــا عــدم انتاجــه بأحــد 

االســرتاتيجيات االخــرى التــي تتوافــق مــع عالقتــه بوالتــه، قربــا وبعــدا .

الثــاين : حماولــة تديــد مــدى رشعيــة ومصداقيــة خطــاب االســالم الســيايس الــذي 
ــر  ــد أم ــلطة عن ــاب الس ــندا يف خط ــه س ــد ل ــل ي ــا ، وه ــدا ثيوقراطي ــلطة بع ــح الس يمن

ــه الســالم . املؤمنــن علي

ــج هبــذه  ــا انت ــراءة كــون اخلطــاب عندم ــن ، إنطلــق مــن ق ــه هذي والبحــث يف هدفي
ــه الســالم أراد إيصــال رســالة اىل املســلمن  ــن علي ــل أمــر املؤمن االســرتاتيجية مــن قب
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 
الســالم ، تــم بنــاء البحــث يف ثالثــة مباحــث تنتهــي بخامتــة واســتنتاج، وهــي اآليت :

ــوع  ــة موض ــتتم معاجل ــذي س ــري ال ــار النظ ــد االط ــه تدي ــم في ــث االول : ت املبح
وانــواع  اخلطــاب  ماهيــة  تديــد  فيــه  فتــم  وآلياتــه،  ادواتــه  خاللــه  مــن  البحــث 

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

ــن  ــر املؤمن ــاب أم ــن خط ــامذج م ــتقراء ن ــم إس ــث ت ــذا املبح ــاين : يف ه ــث الث املبح
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عليــه الســالم لوالتــه حســب درجــات عالقتهــم معــه ، وبيــان االســرتاتيجية 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 االنطــالق يف حــل اشــكالية البحــث ، حيــث ســيتم بيــان التضــاد بــن االســرتاتيجية 
التــي ُأنتــج فيهــا خطــاب أمــر املؤمنــن عليــه الســالم ، وبــن طبيعــة العالقــة التــي تربطــه 

بوالتــه ، وبيــان الداللــة السياســية هلــذا التضــاد.

وأمــا اخلامتــة فهــي لبيــان أهــم نتائــج البحــث ، التــي ســتمثل املعيــار يف تقييــم خطاب 
االســالم الســيايس االثنــي عــرشي املتعلــق بطبيعــة الســلطة يف املجتمــع ، والتــي ســيكون 
هلــا دورهــا الفكــري والفنــي يف محايــة املجتمــع مــن التســلط عليــه باســم الديــن ومذهــب 

أهــل البيــت عليهم الســالم.
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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 منهــام ، بعــد أن 
أخــذ داللــة اصطالحيــة تتضمــن عديــد مــن املفاهيــم  نتيجــة اختيــاره مقابــال ملصطلــح  
discourse الــذي بــدوره تطــور مــن »الداللــة اللســانية الكالســيكية التــي كانــت تقابله 

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

ــارات احلظــر . ) ــل كعب ــة مث ــات غــر اجلمل ــة ، فيســتنفر بني ــم يتجــاوز اجلمل ــه تنظي ان
ــارة ال تدخــن. ــل عب ــا  مث ــي ال تأخــذ الشــكل اللفظــي للجمــل قواعدي الت

ان هــذا التنظيــم البــد ان يكــون موجــه فهــو زيــادة عــى كونــه مصمــم حســب مرمى . 1
املتكلــم فانــه يتطــور يف الزمان .

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

انــه متفاعــل حيــث ينســق الطرفــان ملفوظاهتــام كل حســب موقــف اآلخــر بــام . )
ــب . ــأن املخاط ــل ش ــي مث ــر لفظ ــو غ ــا ه ــمل م يش

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

ــل بــه فهــو يرجــع اىل جهــة هــي مصــدر التحديــدات الشــخصية والزمانيــة . 6 انــه ُمَتكفَّ



69اجلزء اخلامس: احملور اللغوي واألدبي

والفضائيــة وتبــن مــا هــو املوقــف الــذي تتوخــاه ممــا تقــول ومــن خماطبهــا .

انــه حمكــوم بمعايــر فهــو خيضــع ككل ســلوك اجتامعــي ملعايــر اجتامعية عامــة زيادة . 7
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 .

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

االعالمــي«.)1(

ونتيجــة هلــذه العنــارص فــان اخلطــاب صــار ينظــر اليــه عــى انــه فعــل لغــوي يتضمــن 
ــاء  ــاب بن ــون اخلط ــح األول يف ك ــي ... يتض ــب وظيف ــكيل وجان ــب ش ــن : »جان جانب
او كتلــة تفــوق أو تســاوي اجلملــة، وبالتــايل فهــو مكــون مــن وحــدات متامســكة 
ومنســجمة ، وامــا اجلانــب الثــاين ؛ فينظــر اىل اخلطــاب بانــه اســتعامل اللغــة مــن طــرف 
ــة ،  ــداويل للغ ــد الت ــدي والبع ــد القواع ــن البع ــدان م ــا متول ــم«))( ، ومه ــل املتكل الفاع
ــد  ــة الب ــد موضوعي ــاب اىل قواع ــكل اخلط ــع ش ــب ان خيض ــة توج ــة كل لغ ــان نحوي ف
ان يلتــزم هبــا منتــج اخلطــاب يف تشــكيل بنيــة النــص اللغويــة ؛ مــادة اخلطــاب امللموســة 
ــوع  ــث ان تن ــاب ، حي ــه اخلط ــا ل ــص وتبع ــا للن ــدا فني ــح بع ــة متن ــة اللغ ــام ان تداولي ، ك
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 داخــيل ؛ ولكنــه يتحــرك بحريــة مســتقلة ... فهــو لــون 

خيتلــف عــن النــص«))( .

ومــع هــذا فــان اخلطــاب ال ينتــج تأثــره إال بعــد اكتــامل مكوناتــه ، وهــي مكونــات 
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ثالثــة لــكل منهــا دورهــا يف تقــق ماهيــة اخلطــاب :

ــة . ) ــاءة لغوي ــه كف ــون ل ــد ان تك ــذي الب ــالته ال ــاب ورس ــج اخلط ــو منت ــل: وه املرس
وكفــاءة تداوليــة التــي مــن خالهلــا يســتثمر راس مالــه اللغــوي واملعــريف والفكــري 
يف نــص فعــيل يتضمــن رســالة خاصــة ، وهــي خصوصيــة ناتــة عــن املقصــد الــذي 
يســعى املرســل اليــه الوصــول اليــه مــن خــالل خطابــه ، فــاذا كان » هدفــه االقنــاع 
فانــه خيتــار مــن االدوات اللغويــة واآلليــات اخلطابيــة مــن يبلغــه مــراده ، وان كان 

هدفــه الســيطرة مثــال يعمــد اىل االدوات التــي تكفــل تقيقهــا«)5( .
املرســل اليــه : وهــو مــع كونــه َمــن يتوجــه لــه اخلطــاب بعــد انتاجــه مــن املرســل، . 1

إال أن لــه دوره يف سلســلة انتاجــه ، اذ كونــه مســتقال يف وجــوده التكوينــي عــن 
ــد  ــق القص ــذي يتحق ــل ال ــه املح ــث ان ــن حي ــون ؛ م ــن ان يك ــع م ــل ، ال يمن املرس
فيــه ؛ يف سلســلة العلــة الفاعليــة للخطــاب ، لالرتبــاط الســببي بــن العلــة الغائيــة 
والعلــة الفاعليــة )6( ،لــذا فــان لغــة اخلطــاب التــي تعــرب عــن مقاصــد املرســل 
تعتمــد عليــه ، وعليــه فانــه يــامرس بشــكل غــر مبــارش دورا يف توجيــه املرســل عنــد 
اختيــار ادواتــه والياتــه يف صياغــة اخلطــاب ، لــذا عــى املرســل ان يســتحر وضعــه 
بعنــارصه املختلفــة التــي ترتبــط  برســالته،  فيكــون » املرســل اليــه حــارضا يف ذهــن 
املرســل عنــد انتــاج خطابــه ســواًء كان حضــورا عينيــا ام اســتحضارا ذهنيــا ، وهــذا 
الشــخوص أو االســتحضار ... هــو مــا يســهم يف حركيــة اخلطــاب ، بــل يســهم يف 

ــه«)7(. ــار اســرتاتيجية خطاب ــة ويمنحــه افقــا ملامرســة اختي قــدرة املرســل التنويعي
الســياق : وهــو يمثــل كل العنــارص التــي تيــط بطــريف اخلطــاب التــي ترتبــط . )

ــذا يكــون الســياق املكــون املشــرتك  ــج اخلطــاب يف اطارهــا ، ل ــي ُينت بالظــروف الت
بينهــام بــام 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 
ــه الســياقات يف فهمــه ملعــان  ــا ، كــام ال هيمــل املرســل الي ــاج  خلطــاب م ــة انت عملي

ودالالت اخلطــاب«)8(.

ثانيا: اخلطاب اسرتاتيجية بالغية
ــداويل؛ ينتجــه املرســل لتحقيــق هــدف مــا الــذي يعــد  إن اخلطــاب فعــل كالمــي ت
ــل   ــن قب ــا م ــهم يف تأويله ــه يس ــام ان ــاب ، ك ــات اخلط ــه ملفوظ ــاس يف انتاج ــر االس املؤث
املرســل اليــه ، إذ ان اخلطــاب » ليــس جمموعــة الفــاظ وعبــارات«))( حمصــورة يف اطــار مــا 
هــو معجمــي ، وانــام هــو فعــل انجــازي تــداويل ال تنتجــه هــذه االلفــاظ والعبــارات »إن 

مل ينجــم عــن املجمــوع الــكيل هلــا داللــة تتجاوزهــا«)0)(.

ــزج  ــة مــن املرســل ينتجهــا مــن خــالل امل ــة ابداعي ــام هــو عملي إن هــذا التجــاوز ان
بــن املعجمــي والتــداويل ، لــذا فــإن اخلطــاب »ال يمكــن او عــى االقــل ال يســتقيم اال يف 
اطــار ... الرتتيــب والنظــام ، وبالتــايل فهــو يفــرض عــى اجــزاء موضوعــه مهــام تداخلــت 
وتشــابكت وتزامنــت انواعــا مــن التقديــم والتأخر«)))(وغــر ذلــك مــن مــن اآلليــات 

البالغيــة التــي تســمح هبــا قواعديــة اللغــة.

وهــذا التجــاوز واعــادة الصياغــة ملــا هــو معجمــي ــــــ قواعــدي هــو االطــار العــام 
لالســرتاتيجية 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 خــالل اســتعامل العالمــات اللغويــة وغــر اللغويــة وفقــا ملــا 

يقتضيــه الســياق بعنــارصه املتنوعــة ويستحســنه املرســل«)1)(.

ومــن هنــا تعــددت االســرتاتيجيات التــي يعتمدهــا املرســل يف انتــاج خطابــه 
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؛التــي بدورهــا تعتمــد عــى »تقيــق اهــداف العمليــة التخاطبيــة ... وتكــون هلــا ميــزات 
ــف  ــر تصني ــد معاي ــبب اح ــذا الس ــد هل ــذي يع ــدف«)))( ، ال ــذا اهل ــدم ه ــوغات خت ومس
اســرتاتيجيات اخلطــاب ، وعــى اساســه تصنــف االســرتاتيجيات اىل االصنــاف اآلتيــة:

ــه ... . ) ــل الي ــه باملرس ــل عالقت ــد املرس ــا يس ــن خالهل ــة: م ــرتاتيجية التضامني االس
ومــدى احرتامــه هلــا ورغبتــه يف املحافظــة عليهــا او تطويرهــا بازالــة معــامل الفــروق 
بينهــام)))(، وهيــدف املرســل باتباعهــا اىل عديــد اهــداف تمعهــا تعميــق العالقــة مــع 

املرســل اليــه واحلفــاظ عــى االلفــة بينهــام)5)( 

1 . ... عنايتــه  يــويل   « االســرتاتيجية  هــذه  يف  املرســل   : التوجيهيــة  االســرتاتيجية 
تبليــغ قصــده وتقيــق هدفــه اخلطــايب بإغفــال جانــب التــأدب التعامــيل اجلزئــي يف 
ــة يعــد  اخلطــاب ... ومــن هــذا املنطلــق ، فــإن اخلطــاب ذا االســرتاتيجية التوجيهي
ضغطــا و تدخــال ولــو بدرجــة متفاوتــة عــى املرســل اليــه وتوجيهــه لفعــل مســتقبيل 

ــن«)6)( . مع

ــة . ) ــة اللغوي ــا »البني ــون فيه ــي تك ــرتاتيجية الت ــي االس ــة : ه ــرتاتيجية التلميحي االس
الظاهــرة للملفــوظ جمــرد ممــر او معــرب للوصــول اىل الفعــل اإلنجــازي غــر املبــارش  
الــذي يقصــد اليــه املتكلــم«)7)(، ويعتمدهــا املرســل عندمــا ال يريــد  تمــل مســؤولية 

اخلطــاب والعــدول عــن اكــراه املرســل اليــه او احراجــه)8)( .

اســرتاتيجية االقنــاع : وهــي التــي يكــون فيهــا اخلطــاب هيــدف اىل »اقناع املرســل اليه . )
بــام يــراه املرســل ، أي إلحــداث تغيــر يف املوقــف الفكــري او العاطفــي لديــه«)))(، 
ــاب  ــتقبال اخلط ــم اس ــه ان يت ــا حرص ــباب يف مقدمته ــد أس ــا لعدي ــل خيتاره واملرس
وتقيــق مــا هيــدف اليــه مــن دون حاجــة اىل عنــر الضغــط واالكــراه ، وذلــك ألن 

»تأثرهــا التــداويل يف املرســل اليــه أقــوى ونتائجهــا أثبــت وديمومتهــا أبقــى«)10(.
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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 تديــد اســرتاتيجيات اخلطاب، 
ــود  ــن وج ــد م ــة ، فالب ــة التواصلي ــام العملي ــاب إلمت ــريف اخلط ــود ط ــي وج إذ »ال يكف
عالقــة ومعرفــة مشــرتكة بينهــام«))1(، وهــو أمــر لــه أمهيتــه يف خطــاب امــر املؤمنــن عليــه 
الســالم كــام ســيتبن 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 اســرتاتيجية اخلطــاب ليــس امــرا شــكليا حمضــا ، بــل هــو تابــع لتنــوع رؤيــة 
ــرتاتيجية  ــي ان االس ــا يعن ــه ،مم ــل الي ــاب و املرس ــوع اخلط ــول موض ــاب ح ــج اخلط منت
هلــا كاشــفية مزدوجــة ايابيــة تتمثــل بتحقيــق االســباب املوجبــة الختيارهــا ، و ســلبية 
ــون  ــن ان تك ــي يمك ــرى الت ــرتاتيجيات االخ ــن االس ــدة م ــار واح ــدم اختي ــل يف ع تتمث

شــكال للخطــاب.

ومــن هنــا البــد لنــا مــن تديــد اســرتاتيجية خطــاب امــر املؤمنــن مــع والتــه 
اوال؛ قبــل اســتنطاق الداللــة السياســية التــي تســتبطنها ، ويف هــذا االطــار ســنميز بــن 
خطابــن ألمــر املؤمنــن عليــه الســالم مــن حيــث املرســل اليــه ، فهنــاك اخلطــاب املوجــه 
ــه بوجــوده اخلارجــي مشــخص بعنــارصه الســياقية بحيــث  ــه حــارض لدي اىل مرســل الي
يكــون اخلطــاب منتــج عــى نحــو القضيــة اخلارجيــة ، وهنــاك خطــاب موجــه اىل مرســل 
ــة  ــه بوجــوده الذهنــي بحيــث يكــون اخلطــاب منتــج عــى نحــو القضي ــه حــارض لدي الي
الذهنيــة، ولــذا ســنطلق عــى النــوع األول اخلطــاب اخلارجــي  والثــاين اخلطــاب الذهني.

اواًل: اخلطاب الفعلي 	 
ــل  ــون املرس ــا يك ــا م ــامذج منه ــن الن ــد م ــا عدي ــاب لدين ــن اخلط ــوع م ــذا الن يف ه
اليــه تربطــه عالقــة اقــرب اىل عالقــة متاهــي مــع شــخصية امــر املؤمنــن عليــه الســالم 
يف رؤيتهــا السياســية العقائديــة كعالقتــه مــع االشــرت، وهنــاك نــامذج تكــون بعيــدة عــن 
مثــل هــذه العالقــة كــام يف عالقتــه مــع زيــاد بــن ابيــه ، كــام هنــاك مــن الــوالة مــن يكــون 
وســطا بــن ذلــك ، وســنعرض لــكل منهــا ،  مــع انــه يكفــي النــوع االول ويكــون تعميــم 
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ــة . ــاس االولوي ــن بقي ــة اىل النوعــن اآلخري الدالل

خطــاب االشــرت : املتمثــل بعهــده املعــروف ، وهــو عهــد تبــدأ فقراتــه بأمــر رصيــح . )
تــارة باملــادة وتــارة بالصيغــة ، فاألمــر باملــادة نجــده يف فقــرات مثــل :« هــذا مــا أمــر 
ــوى اهلل  ــره بتق ــه :آم ــر ... ، وقول ــارث االش ــن احل ــك ب ــن مال ــر املؤمن ــد اهلل أم عب
...، وقولــه : وآمــره بكــر شــهوته ...، واالمــر بالصيغــة كــا يف قولــه : ليكــن احــب 

الذخائــر إليــك ...، وقولــه واشــعر قلبــك الرمحــة للرعيــة ...«)11(.

ــك  ــن نفس ــالم : »التنصب ــه الس ــه علي ــاب ؛ كقول ــي يف اخلط ــغ النه ــد صي ــام نج ك
حلــرب اهلل ...، وقولــه : وإيــاك ومســاماة اهلل ...«))1(.

وهــذه االوامــر والنواهــي جــاءت بعــد تريــه عليــه الســالم يف عتبــة نــص العهــد 
ــه  ــل الي ــى املرس ــية ع ــة – سياس ــلطة ديني ــه س ــل لدي ــن مرس ــه م ــاب موج ــذا اخلط أن ه

بقولــه عليــه الســالم : عبــد اهلل أمــر املؤمنــن.

كــام أنــه عليــه الســالم  زيــادة عــى اســتخدامه ألدوات األمــر والنهــي وآليــة تاهــل 
العالقــة اخلاصــة ، اســتخدم زيــادة عــى ذلــك آليــة أخــرى ، كآليــة التحذيــر ؛ كــام يف قولــه 
ــدي  ــه ال ي ــالم : فان ــه الس ــه علي ــوء«))1( ، وقول ــارة بالس ــس أم ــالم : »ان النف ــه الس علي
ــال )16(،  ــن كل خمت ــار وهي ــذل كل جب ــالم : إن اهلل ي ــه الس ــه علي ــه)15( ، وقول ــك بنقمت ل
وقولــه عليــه الســالم : مــن ظلــم عبــاد اهلل كان اهلل خصمــه دون عبــاده ومــن خاصمــه اهلل 

أدحــض حجتــه)17(.

كــام يالحــظ انــه عليــه الســالم 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 الســالم : وليكــن احــب األمــور إليــك أوســطها 
يف احلــق ... فــإن ســخط العامــة جيحــف بــرىض اخلاصــة)18( ، وقولــه عليــه الســالم : وإنــا 
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ــة ،فليكــن صغــوك  ــة مــن األم ــن ومجــاع املســلمن والعــدة لألعــداء ؛ العام عمــود الدي
إليهــم وميلــك معهــم ، وقولــه عليــه الســالم : وال تعجلــن اىل تصديــق ســاع ،فــإن الســاع 
غــاش، وقولــه )عليــه الســالم(: اليدعونــك ضيــق أمــر لزمــك فيــه عهــد اهلل اىل جلــب 
إنفســاخه بغــر احلــق ، فــإن صــرك عــى ضيــق ترجــو إنفراجــه وفضــل عاقبتــه خــر مــن 
ــاء وســفكها بغــر حلهــا ،  ــاك والدم ــه الســالم : وأي ــه علي ــه))1(، وقول غــدر ختــاف تبعت
فإنــه ليــس شــئ أدعــى لنقمتــه وال أعظــم لتبعــة وال أحــرى بــزوال النعمــة وانقطــاع املــدة 

مــن ســفك الدمــاء بغــر حلهــا)0)(.

وهــذه األدوات واآلليــات تكشــف عــن كونــه عليــه الســالم قــد أتبــع االســرتاتيجية 
ــة مــع مالــك االشــرت رمحــه اهلل ، إذ أن الصياغــة الشــكلية هلــذه االســرتاتيجية  التوجيهي

تتــم مــن خــالل االمــر بأدواتــه والنهــي والتحذيــر وذكــر العواقــب)))(.

خطــاب حممــد بــن ايب بكــر: عندمــا نــأيت اىل هــذا اخلطــاب ، نجــد أدوات وآليــات . 1
خطــاب األشــرت تتكــرر هنــا، فأمــر املؤمنــن عليــه الســالم عندمــا خاطبــه بــدء معــه 
ــك وأبســط  ــالم : أخفــض هلــم جناحــك وأن هلــم جانب ــه الس ــه علي ــر، كقول باألم
ــر  ــر وذك ــة التحذي ــالل آلي ــن خ ــزام م ــذا اإلل ــباب ه ــه اس ــل ل ــك، ويعل ــم وجه هل
العواقــب، بقولــه عليــه الســالم : إن اهلل تعــاىل يســائلكم معــر عبــاده عــن الصغــرة 
ــم، وإن  ــم أظل ــذب، فأنت ــإن يع ــتورة ، ف ــرة واملس ــرة، والظاه ــم والكب ــن أعالك م

يعفــو، فهــو أكــرم)1)(.

وزيــادة عــى األوامــر؛ نجــد التحضيــض عــى الفعــل مــن خــالل صيغــة التحذيــر 
بعواقــب عــدم القيــام بــه ، فبــن عليــه الســالم أن متعلقــات هــذه األوامــر ممــا تعــد مــن 
عــدة اإلنســان ليــوم اآلخــرة ، وذلــك بقولــه عليــه الســالم : 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)))(.

ــر هــو األداة . ) ــد اهلل بــن عبــاس : مــع هــذه الشــخصية  نجــد ان التحذي خطــاب عب
األبــرز يف اخلطــاب، كقولــه )عليــه الســالم(: إنــك لســت بســابق اجلــك وال 
ــك ، وأن  ــوم علي ــك وي ــوم ل ــان : ي ــر يوم ــم ان الده ــك ،واعل ــس ل ــا لي ــرزوق م م
الدنيــا دار دول ، فــا كان منهــا لــك أتــاك عــى ضعــف ، ومــا كان منهــا عليــك 
ــر  ــة  بالتحذي ــأدوات االمــر نجدهــا مقرتن ــه ب ــا خياطب مل تدفعــه بقوتــك)))(، وعندم
ــك  ــاس بوجه ــع الن ــالم : س ــه الس ــه علي ــام يف قول ــور ، ك ــب األم ــر بعواق والتذك
ــم أن  ــيطان ، وأعل ــن الش ــرة م ــه ط ــب ، فإن ــاك والغض ــك ، وإي ــك وحكم وجملس
ــار)5)(. ــن الن ــك م ــن اهلل يقرب ــدك م ــا باع ــار ، وم ــن الن ــدك م ــن اهلل ليباع ــك م قرب

ــات  ــد فعــيل بأقســى العقوب ــر وذكــر عواقــب األمــور تطــور اىل هتدي وهــذا التحذي
ــه قائــال: » ســبحان اهلل أمــا تؤمــن  ــة ، إذ  خاطب ــن عبــاس خمالفــة مالي عندمــا ارتكــب اب
ــرتاتيجية  ــات االس ــدى آلي ــام اح ــن ام ــاب«)6)(، فنح ــاش احلس ــاف نق ــا خت ــاد أو م باملع
ــك بــرورة  ــة وذل ــة ضيق ــه يف زاوي ــي تــر املرســل الي ــة وهــي الســؤال الت التوجيهي
ــه ،  ــن يكــون يف صاحلــه، إذ ســوف يســتعمله املرســل يف الضغــط علي ــذي ل اجلــواب ال
ــال  ــأن امل ــاس ب ــن عب ــه إب ــه الســالم ، إذ بعــد أن أجاب ــن علي ــه أمــر املؤمن ــا فعل وهــو م
الــذي أخــذه هــو حقــه يف بيــت املــال ، قــال لــه أمــر املؤمنــن عليــه الســالم: » أمــا بعــد ؛ 
فــإن مــن العجــب أن تزيــن لــك نفســك أن لــك يف بيــت املــال مــن احلــق أكثــر مــا لرجــل 
مــن املســلمن ، 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 
للمســلمن مــن أمواهلــم ، فعــا قريــب تفــارق مــن ألفــت وتــرك مــا مجعــت وتغيــب يف 
صــدع مــن االرض غــر موســد وال ممهــد«)7)(، فهنــا كان جــواب إبــن عبــاس املنطلــق يف 
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توبيخــه والضغــط عليــه كــي يغــر مــن موقفــه ويرجــع عنــه.

كــام انــه عليــه الســالم اســتعمل آليــة أخــرى مــن آليــات التوجيــه ، وهــي آليــة النــداء 
ـــــ  التــي دجمهــا مــع آليــة الســؤال يف ســياق واحــد ، اذ خاطبــه قائــال:« أهيــا املعــدود عندنــاـ 
كان ــــــ مــن ذوي األلبــاب ؛كيــف تستســيغ رشابــا وطعامــا وانت تعلــم انك تــأكل حراما 
وتــرب حرامــا«)8)( ،وهــو 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 يــوز صــدوره ممــن يؤمــن بقيــم الديــن االســالمي 
وأحكامــه ، لــذا بــن أمــر املؤمنــن لــه عواقــب عملــه هــذا؛ بقولــه عليــه الســالم : »فأتــق 
اهلل ورد إىل هــؤالء القــوم أمواهلــم ، فانــك إن مل تفعــل ثــم  مكننــي اهلل منــك ألُعــِذَرن اىل 

اهلل فيــك وألرضبنــك بســيفي الــذي مــا رضبــت بــه أحــد إال دخــل النــار«)))( .

ــى  ــة ع ــدل باألولوي ــامذج ت ــي ن ــون ، وه ــوالة املقرب ــامذج ال ــن ن ــا م ــا انتهين إىل هن
كــون خطــاب الــوالة غــر املقربــن اي الذيــن ال يشــاطرون أمــر املؤمنــن عليــه الســالم 
موقفــه الســيايس واالداري ممــن يتــوىل مســؤولية حكــم املجتمــع ،ســيكون موجهــا هلــم 
باألســرتاتيجية نفســه ، وهــذا مــا نجــده بالفعــل ، ففــي خطابــه لزيــاد بــن ابيــه واليــه عــى 
البــرة بعــد ابــن عبــاس ، خاطبــه  بلغــة اآلمــر الصــارم » دع اإلرساف مقتصــدا وأذكــر 
ــر  ــذه األوام ــب ه ــم يعق ــك«)0)( ، ث ــدر رضورت ــال بق ــن امل ــك م ــدا ، وأمس ــوم غ يف الي
بآليــة األســتفهام، بقولــه عليــه الســالم : » أترجــو أن يعطيــك اهلل أجــر املتواضعــن 
وأنــت عنــده مــن املتكريــن وتطمــع وانــت متمــرغ يف النعيــم ... ان يوجــب لــك ثــواب 
ــن أمــر املؤمنــن عليــه الســالم هــذه اآلليــة آليــة التحذيــر  املتصدقــن«)))( ، فهنــا قــد ضمَّ
، لكــون اســتفهامه اســتفهاما اســتنكاريا ، ومهــا مــن آليــات األســرتاتيجية التوجيهيــة ، 
وهــذا التحذيــر والتوبيــخ نجــده يف خطــاب وايل آخــر وهــو املنــذر بــن جــارود العبــدي 
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ــه الســالم قائــال : »أمــا بعــد،  ــه علي ــه ، فقــد خاطب وقــد خــان بعــض مــا واّله مــن اعامل
فــإن صــالح أبيــك غــرين منــك ... فــإذا أنــت فيــا رقــي إيل عنــك ال تــدع هلــواك إنقيــادا 
ــك وتصــل عشــرتك بقطيعــة  ــاك بخــراب آخرت ــادا ، تعمــر دني ــك عت وال تبقــي آلخرت
ــذ يف  ــه » أخ ــاده ونقص ــان فس ــا بي ــي حموره ــة الت ــة النصي ــذه العتب ــد ه ــك«)1)( ، وبع دين
ــي  ــا بلغن ــن كان م ــالم: » لئ ــه الس ــه علي ــه«)))( بقول ــه وحقارت ــم بنقصان ــه واحلك توبيخ
عنــك حقــا ، جلمــل اهلــك وشســع نعلــك خــر منــك ، ومــن كان بصفتــك  فليــس باهــل 
ــى  ــن ع ــة، أو يؤم ــرك يف امان ــدر أو ي ــه ق ــى ل ــر ، أو يع ــه أم ــذ ب ــر أو ينف ــه ثغ ــد ب ان يس
ــة«)))( .  وهكــذا نجــد لغــة اخلطــاب واســرتاتيجته يف اطــار واحــد مــع التبايــن يف  خيان
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 الســالم مثــل 
هــذا اخلطــاب عندمــا بــن الصفــات التــي عــى مــن يتــوىل الواليــة اإلتصــاف هبــا ، ففــي 
ــة  ــا النفــوس املختلف ــالم :« أيته ــه الس ــه علي ــخ هلــم بقول ــه بالتوبي ــه بدئ ــه اىل رعيت خطاب
، والقلــوب املشــتتة ؛ الشــاهدة أبداهنــم ، الغائبــة عنهــم عقوهلــم ، ُأضأركــم عــى احلــق 
وانتــم  تنفــرون عنــه نفــور املعــزى مــن وعوعــة االســد »)5)( ، وختمــه بلغــة تذيريــة تبــن 
عواقــب مــن يتصــدى للواليــة وهــو ليــس اهــال هلــا ، وذلــك بقولــه : » قــد علمتــم أنــه ال 
ينبغــي أن يكــون عــى الفــروج والدمــاء واملغانــم واألحــكام وإمامــة املســلمن 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«)6)(.
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إن هــذا اخلطــاب فعــل قــويل خــربي، يبــن عــدد مــن الصفــات الواجــب انتفاؤهــا 
عــن الــوايل ، لــه فعــل إنجــازي هتديــدي » القصــد منــه توجيــه أفعــال املرؤوســن »)7)( 
، بقرينــة عتبــة نــص هــذا اخلطــاب املتقدمــة التــي يبــن فيهــا أمــر املؤمنــن عليــه الســالم 
واقــع املخاطبــن هبــا مــن الباطــل والنفــور مــن احلــق ، إذ أن اســتمرارهم عى هــذا الواقع 
ــا  ــازي ،مل ــل اإلنج ــذا الفع ــاج ه ــالم اىل انت ــه الس ــه علي ــا دفع ــا ، مم ــوض رشع ــر مرف أم
يتمتــع بــه مــن ســلطة ؛ وهــي » الســلطة الدينيــة التــي تســوغ إســتعامل هــذه االســرتاتيحية 

ملــن يريــد توجيــه النــاس وتبليغهــم بــام توجبــه الرشيعــة ، وبــام ترمــه«)8)(.

ويظهــر وجــه الفعــل االنجــازي التهديــدي مــن خــالل بيــان عواقــب وجــود هــذه 
الصفــات الســلبية يف الــوايل وهــي عواقــب تــؤدي اىل ضيــاع احلقــوق والظلــم االجتامعي 
ــتحرا  ــاب مس ــج اخلط ــه ان ينت ــالم كان بمكن ــه الس ــه علي ــع ان ــع ، م ــالك املجتم وه
مرســل اليــه مســلام يفــرتض فيــه االلتــزام بتعاليــم الديــن كــام هــو االصــل يف فعــل املســلم 
ملــالك قاعــدة اصالــة الصحــة ، يبــن فيــه الصفــات االيابيــة التــي البــد توفرهــا يف الــوايل 
،وهــي الكــرم والعلــم والعــدل واألمانــة وحميــي الســنة، واســتعامل اســرتاتيجية تلميحيــة 
او تضامنيــة تــرص 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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املبحث الثالث
االسرتاتيجية والداللة السياسية

ــة ،  ــر ثالث ــق معاي ــوع وف ــاب تتن ــرتاتيجية اخلط ــابقا اىل أن اس ــارة س ــم االش ــد ت ق
معيــار العالقــة بــن طــريف اخلطــاب ومعيــار شــكل اخلطــاب ومعيــار قصــد اخلطــاب)))( 
، وإذا كانــت هــذه املعايــر مــن الناحيــة النظريــة منفصلــة عــن بعضهــا ، فإهنــا مــن الناحية 
الوجوديــة مرتابطــة ، اذ يمكــن ان توجــد عالقــة ســببية توليديــة فيــام بينهــا، التــي تصــل 
ــد أن  ــه إال بع ــاج خطاب ــدأ إنت ــن يب ــاب ل ــج اخلط ــإن منت ــة ، ف ــة اجلدلي ــة العالق اىل درج
ــة  ــة املفهومي ــن الناحي ــدف وان كان م ــذا اهل ــه ، وه ــعى اىل تقيق ــدف يس ــه ه ــد لدي يتول
ــه ، فــإن  مســتقل عــن طــريف اخلطــاب ، إال أنــه يف تققــه الفعــيل لــه عالقــة باملرســل الي
ــذا  ــده ، ل ــدف عن ــد اهل ــا يف تولي ــا دوره ــل هل ــة باملرس ــة والثقافي ــه الفكري ــة عالقت طبيع
فــإن العالقــة بــن الطرفــن »تنعكــس ... عــى تشــكيل اخلطــاب بإختيــار االســرتاتيجية 
املالئمــة التــي تعــرب عــن قصــد املرســل«)50(، وهــذا االنعــكاس انــام هــو نتيجــة كــون هــذه 

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

ــاب يف  ــريف اخلط ــن ط ــة ب ــد العالق ــف عن ــاب ان يتوق ــتنطق اخلط ــى مس       إذن ع
حماولتــه معرفــة اســباب اختيــار االســرتاتيجية والداللــة املســتبطنة هلــذا االختيــار، وفيــام 
ــه الســالم بالــوالة املخاطبــن مل تكــن  ــا نجــد ان عالقــة أمــر املؤمنــن علي يتعلــق ببحثن
عــى درجــة واحــدة ؛ فهنــاك الــوالة القريبــون وهنــاك الــوالة الذيــن ال يملكــون هــذه 

ــه الســالم. ــة، وهــو مــا تكشــفه نصــوص امــر املؤمنــن علي القراب



أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني82

اوال – الوالة القريبون
ال نعنــي بالقــرب هــو القــرب ألســباب شــخصية، بــل نعنــي القــرب  الناتــج عــن 
ــن  ــا م ــب ان يمله ــي ي ــم الت ــاق يف القي ــية واالتف ــة والسياس ــة الديني ــاق يف الرؤي االتف
يتــوىل املســؤولية يف املجتمــع املســلم، ويتمثــل هــؤالء الــوالة باملــك االشــرت وحممــد بــن 

ايب بكــر وعبــد اهلل بــن عبــاس .

امــا قرابــة مالــك، فلكونــه« مــن وجــوه الصحابــة والتابعــن، عالقتــه وإختصاصــه 
بأمــر املؤمنــن عليــه الســالم ممــا اتفقــت عليــه اخلاصــة والعامــة ... قــال فيه امــر املؤمنن 
عليــه الســالم : »كان يل كــا كنــت لرســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه«)51( ، وقــد كان أمــر 
ــن  ــه ، ففــي رده عــى إنزعــاج حممــد ب ــر مــن مــورد بعظــم منزلت املؤمنــن يــرح يف أكث
ــذي  ــل ال ــالم : » إن الرج ــه الس ــال علي ــه ، ق ــك بدل ــة مال ــه وتولي ــبب عزل ــر بس أيب بك
ــا ، فرمحــه اهلل ،  ــا شــديدا ناق ــا رجــال ناصحــا ، وعــى عدون ــه مــر، كان لن ــت وليت كن
فلقــد إســتكمل أيامــه والقــى محامــه ، ونحــن عنــه راضــون ، أواله اهلل رضوانــه وضاعــف 
الثــواب لــه »))5( ، و يف بيــان أهليتــه الكاملــة للواليــة ، خاطــب اهــل مــر قائــال :«أمــا 
ــن  ــكل ع ــوف وال ين ــام اخل ــام أي ــل ال ين ــاد اهلل عزوج ــن عب ــدا م ــم عب ــت إليك ــد بعث فق
ــا  ــه عندم ــار«))5(، ويف نعي ــق الن ــروع ، أشــد عــى الفجــار مــن حري االعــداء ســاعات ال
أستشــهد ، قــال عليــه الســالم :«... رحــم اهلل مالــكا لــو كان جبــال لــكان فنــدا ، ولــو كان 
حجــرا لــكان صلــدا، هلل مالــك ومــا مالــك ؟ وهــل قامــت النســاء عــن مثــل مالــك«)55( .

إذن نحــن أمــام عالقــة يف اعــى درجــات الرتابــط عقائديــا وسياســيا ، ومثــل هــذه 
العالقــة ال تقتــي االســرتاتيجية التوجيهيــة ، الن يف هــذه االســرتاتيجية » يســعى 
املرســل اىل تثبيــت الفــرق بينــه وبــن املرســل اليــه بمامرســة الســلطة يف خطابــه ...  عندمــا 
ــده  ــكاء نج ــذا اإلت ــه«)56( ، وه ــيدها يف لغت ــاب بتجس ــظ باخلط ــد التلف ــا عن ــئ عليه يتك
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رصيــا يف خطــاب أمــر املؤمنــن عليــه الســالم بقولــه يف عهــده ملالــك » هــذا مــا أمــر بــه 
عبــداهلل أمــر املؤمنــن«)57(، فهــو يتكلــم معــه بوصفــه أمــرًا للمؤمنــن اي بــام يملــك مــن 
ســلطة ، كــام 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 اســرتاتيجيات اخلطــاب- ان تكــون اســرتاتيجية خطابــه اســرتاتيجية تضامنيــة ، 
التــي احــدى مســوغات اســتخدامها »تطــور العالقــة بــن طــريف اخلطــاب«)58( ، يســعى 
املرســل مــن خالهلــا اىل »الرغبــة يف تقريــب املرســل اليــه ... ومنحهــا االولويــة يف 
ــي  ــة الت ــذي يكــون عــى العكــس مــن االســرتاتيجية التوجيهي ــر ال اخلطــاب«))5( ، األم

تتجاهــل هــذه العالقــة يف اخلطــاب)60(. 

ــرر  ــا تتك ــرتاتيجيته ، نجده ــاب واس ــريف اخلط ــن ط ــة ب ــن العالق ــة ب ــذه املفارق وه
مــع حممــد بــن أيب بكــر ، ففــي الوقــت الــذي يــرح فيــه أمــر املؤمنــن باملنزلــة اخلاصــة 
لــه ، نجــد اســرتاتيجية خطابــه اليــه اســرتاتيجية توجيهيــة ، ففيــام يتعلــق باملنزلــة اخلاصــة 
ــبه  ــد اهلل نحتس ــهاده ، قال:«عن ــد استش ــاه عن ــا نع ــالم عندم ــه الس ــه علي ــده ، فان ــه عن ل
ــا دافعــا«))6( ، كــام كان حريصــا عــى  ولــدا صاحلــا وعامــال كادحــا وســيفا قاطعــا وركن
مشــاعره ، وهــو مــا جســده يف خطابــه لــه عندمــا وصــل اليــه انزعاجــه بســبب عزلــه عــن 
واليــة مــر، إذ اســتخدم اســرتاتيجية تضامنيــة معــه ، بقولــه :« قــد بلغنــي موجدتــك 
مــن تريــح 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«)61( ، وهلــذه املنزلــة ملحمــد بــن ايب بكــر التــي كشــف عنهــا أمــر 
املؤمنــن عليــه الســالم ، وصفتــه كتــب علــم الرجــال ؛ بأنــه »رجــل جليــل القــدر ؛عظيــم 
املنزلــة ؛ قريــب مــن أمــر املؤمنــن ... ومــن الســابقن املقربــن منه ومــن احلواريــن«))6(.
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يف هــذه النصــوص ألمــر املؤمنــن بحقــه ، نجــد آليــة بارزة مــن آليات االســرتاتيجية 
ــة  ــتعامل الراح ــالل » إس ــن خ ــه ، م ــل إلي ــع املرس ــفة م ــة املكاش ــي آلي ــة، وه التضامني
مــع املرســل إليــه))6(، وهــي عــى العكــس مــن اســرتاتيجيته عندمــا خاطبــه عــن توليتــه 

الواليــة ومنحــه مســؤولية الســلطة يف املجتمــع.

وهــذا األمــر تكــرر مــع عبــد اهلل بــن عبــاس ، حيــث يــرح أمــر املؤمنــن باملنزلــة 
ــي  ــك يف أمانت ــت أرشكت ــإين كن ــد ف ــا بع ــال:« أم ــه قائ ــا خاطب ــده ، عندم ــه عن ــة ل اخلاص
وجعلتــك شــعاري وبطانتــي، ومل يكــن مــن أهــي رجــل أوثــق منــك يف نفــي ، ملواســايت 
ومــؤازريت ، وأداء االمانــة عنــي«)65(، وهــو عــى العمــوم ُيعــد » جليــل القــدر ، مدافــع 

عــن أمــر املؤمنــن عليــه الســالم«)66(.

ثانيا - الوالة غري املقربني 
ــن،  ــوالة املقرب ــت لل ــي تقدم ــة الت ــك املنزل ــم تل ــن هل ــن مل تك ــوالة اللذي ــم ال وه
ــة،  ــة بحت ــدواع إداري ــه الســالم هلــم حلســن الظاهــر ول ــن علي ــار أمــر املؤمن وكان إختي
إذ الشــخصيات املقربــة مهــام كان عددهــا مل تكــن تكفــي لســد وظيفــة الــوايل يف كل 

الواليــات.

وهــؤالء الــوالة ومــع التضــاد بــن عالقتهــم بــه عليــه الســالم مقارنــة مــع عالقتــه 
ــها  ــرتاتيجية نفس ــرار لالس ــي تك ــم ه ــه هل ــرتاتيجية خطاب ــد اس ــن ، نج ــوالة القريب بال
ــه عندمــا إســتخلفه عــى البــرة بعــد  ــن أبي ــاد ب ــه لزي ــوالة املقربــن، ففــي خطاب مــع ال
ــت يف  ــك خن ــي أن ــن بلغن ــا لئ ــم صادق ــالم :«وإين أقس ــه الس ــه علي ــال ل ــاس ، ق ــن عب إب
فــئ املســلمن شــيئا صغــرا أو كبــرا ،ألشــدن عليــك شــدة تدعــك قليــل الوفــر ، ثقيــل 
الظهــر ، ضئيــل األمــر والســالم«)67( ، وهــو خطــاب لــه االســرتاتيجية نفســها يف خطابــه 
عليــه الســالم إبــن عبــاس عندمــا خــان األمانــة يف واليــة البرة الــذي تقــدم يف ص 1).
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ويف خطابــه اىل املنــذر بــن جــارود العبــدي ، بعــد وصــول االخبــار بأنــه أســاء 
ــت  ــك ، وظنن ين من ــرَّ ــك غ ــالح أبي ــإن  ص ــد ف ــا بع ــالم: » أم ــه الس ــال علي ــرف ، ق الت
ــي عنــك حقــا ، جَلمــل اهلــك  ــن كان مــا بلغن ــه وتســلك ســبيله ... ولئ ــع هدي أنــك تتب
وشســع نعلــك خــر منــك ، ومــن كان بصفتــك ، فليــس بأهــل أن ُيســد بــه ثغــر، أو ينفــد 

ــة«)68(. ــة ،أو ُيؤمــن عــى خيان ــدر ، أو يــرك يف أمان ــه ق ــه أمــر أو يعــى ب ب

ثالثا: وحدة االسرتاتيجية والداللة السياسية
ــن  ــالم وب ــه الس ــن علي ــر املؤمن ــن أم ــة ب ــوع العالق ــن تن ــدم م ــا تق ــالل م ــن خ م
والتــه، فإننــا نكــون أمــام اشــكالية نتيجتهــا إمــا طــرح نظريــة اســرتاتيجيات اخلطــاب 
والنظــر إليهــا عــى اهنــا ال تصلــح اطــارا لتحليــل اخلطــاب ، وامــا تقديــم قــراءة 
ــق اســرتاتيجية  ــا انتاجــه هلــذا اخلطــاب وف ــه تفــر لن ــن مــع والت خلطــاب أمــر املؤمن
واحــدة ، هــذا اوال، وثانيــا ملــاذا كانــت هــذه االســرتاتيجية توجيهيــة وليــس غرهــا مــن 

االســرتاتيجيات االخــرى .

ــذه  ــة اقتضــاء ه ــا جــاءت نتيج ــكالية ، اهن ــار حلــل االش ــذا االنحص ــبب يف ه والس
النظريــة أن تكــون االســرتاتيجية تابعــة للعالقــة بــن طــريف اخلطــاب ، ســواء يف وحدهتــا 
ويف تنوعهــا ، وحيــث ان العالقــة كانــت متعــددة – كــام تقــدم قبــل قليــل - ، كان البــد 
ــن ، و  ــوالة املقرب ــع ال ــة ، م ــة او تلميحي ــون تضامني ــرتاتيجية ، كأن تك ــوع االس ان تتن
ــا نجــد اســرتاتيجية واحــدة تعاملــت مــع  ــن ، غــر أنن ــوالة غــر املقرب ــة مــع ال توجيهي
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 
ــيام  ــر وارد ، الس ــاين غ ــار الث ــذا اخلي ــاب ، وه ــرتاتيجيات اخلط ــة اس ــن نظري ــيل ع التخ
واهنــا تســتند يف التحليــل اىل لغــة العــرب وســننها يف النحــو والالغــة))6(، زيــادة عــى اهنــا 
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عــى أقــل تقديــر كانــت اصــال موضوعــا للبحــث، ممــا يعنــي إنــه علينــا البحــث عــن حــل 
االشــكالية يف طبيعــة العالقــة بــن طــريف اخلطــاب ، األمــر عليــه الســالم والــوالة ، وهــل 

انــه قــد قصــد تغيــر هــذه العالقــة عنــد انتــاج اخلطــاب؟

ــلطة  ــق بالس ــه املتعل ــارئ خلطاب ــإن الق ــالم ، ف ــه الس ــه علي ــام ب ــا ق ــذا م ــل ه وبالفع
السياســية ، يــده يلغــي كل منزلــة وخصوصيــة يمتلكهــا املخاَطــب قبــل اســتالمه 
الســلطة ، وعنــد اســتالمه الســلطة ســيكون يف موضــع احلســاب واملراقبــة ، بغــض النظــر 
عــن كونــه ممــن الخُيشــى  خيانتــه وانحرافــه ، لــذا نجــده عليــه الســالم بعــد توبيخــه إبــن 
ــن  ــمل كل م ــاب يش ــخ والعق ــذا التوبي ــه إن ه ــن ل ــاب ، ب ــد العق ــده بأش ــاس وتوع عب
يمســك ســلطة ولــو كانــا ســبطي النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه؛ ولديــه احلســن واحلســن 
عليهــام الســالم، إذ قــال لــه : »واهلل لــو أن احلســن واحلســن فعــال مــا فعلــت ؛ مــا كانــت 
هلــا عنــدي هــوادة ، وال ظفــرا منــي بــإرادة حتــى آخــذ احلــق منهــا، وأزيــح الباطــل عــن 

ــا«)70(. مظلمته

ــتالم  ــى إس ــابقة ع ــة الس ــالم للعالق ــه الس ــن علي ــر املؤمن ــن أم ــاء م ــذا اإللغ إن ه
الســلطة ، ناشــئ عــن رؤيتــه عليــه الســالم اىل املســؤولية الدينيــة الكبــرة التــي تقــع عــى 
ــة يف ممارســة  ــه ، وعــى مــن يمنحــه ســلطة يف املجتمــع ، إذ ان أي انحــراف وخيان عاتق
هــذه املســؤولية ســيكون – وحاشــاه اهلل – رشيــكا فيهــا ، وهــو مــا رصح بــه عليــه الســالم 
، ففــي خطابــه إلبــن عبــاس ، قــال : »مــا جــرى عــى يــدك ولســانك مــن خــر أو رش ، فإنا 
رشيــكان يف ذلــك«))7(، ولــذا كان يــرى الواجــب عــى صاحــب الســلطة ان يتخــى عــن 
شــأنيته الذاتيــة ، ويتنــزل اىل مســتوى عامــة النــاس ، فيــام هــم عليــه مــن واقــع ، وطبــق 
ذلــك عــى نفســه قبــل غــره مــن الــوالة ، إذ يقــول: »أأقنــع نفــي بــان يقــال أمــر املؤمنن 

وال أشــاركهم يف مــكاره الدهــر ، أو أكــون أســوة هلــم«)71(.
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ــاب ،  ــى اخلط ــابقة ع ــة الس ــن للعالق ــر املؤمن ــن أم ــد م ــذا التحيي ــد ه ــذي يؤي وال
وإلغــاء دورهــا يف اختيــار اســرتاتيجيته ، أنــه كان يــربز خصوصيــة هــذه العالقــة ويشــهد 
ملــن يمتلــك تلــك اخلصوصيــة بمكانتــه املميــزة عنــده ، عندمــا يكــون املخاطــب خــارج  
ــلطة  ــون يف الس ــا يكون ــن ، عندم ــوالة املقرب ــاب ال ــناه يف خط ــا ملس ــذا م ــلطة ، وه الس

ومقارنتهــا مــع تقييمــه هلــم خــارج الســلطة كــام هــو احلــال يف النــامذج التــي قدمناهــا.

ــى  ــت ع ــالم كان ــه الس ــن علي ــر املؤمن ــاب أم ــرتاتيجية خط ــإن اس ــة ؛ ف وبالنتيج
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 اســرتاتيجية توجيهيــة ، 

فــال إشــكالية حينئــذ.

ومــن هنــا نــدرك مــدى البعــد يف الرؤيــة بــن مــا يطرحــه خطــاب االســالم الســيايس 
عنــد بعــض املنتســبن اىل املذهــب االثنــي عــرشي مــن تصــورات للســلطة يف املجتمــع و 
منحــه االمتيــاز الثيوقراطــي ملــن يمســك هبــا، وبــن رؤيــة أمــر املؤمنــن عليــه الســالم، 
فــإذا احلســن واحلســن ومالــك االشــرت 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 خــالل مــا تقدم 
مــن تليــل خلطــاب أمــر املؤمنــن املوجــه اىل والتــه وفــق نظريــة اســرتاتيجية اخلطــاب، 

يف النقــاط اآلتيــة :

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

أن أمر املؤمنن ُيِّيد أو ُيلغي العالقة السابقة مع من يوليه السلطة السياسية. . 1

ــه مــع الــوالة . ) ــه الســالم خلطاب ــج هبــا أمــر املؤمنــن علي ــي انت ان االســرتاتيجية الت
ــم. ــلطة معه ــة الس ــا اىل عالق ــتندا فيه ــة مس ــرتاتيجية توجيهي ــت اس كان

إن أمــر املؤمنــن يــرى أن صاحــب الســلطة ال يملــك اي امتيــاز ثيوقراطــي يف . )
ــلطة. ــة الس ممارس

أن املسؤولية الدينية ملن يمسك السلطة اشد وأخطر مقارنة بمن ال يمسكها.. 5

وإســتنادا اىل هــذه النتائــج يمكنــا القــول : إن الثقافــة التــي يدعــوا هلــا خطــاب 
ــة ال تــد هلــا ســندا يف خطــاب أمــر املؤمنــن  االســالم  الســيايس مــن ســلطة ثيوقراطي
عليــه الســالم ، بــل انــه ينفيهــا ويســلب عنهــا رشعيــة االنتــامء اىل االســالم ، ممــا يعــل من 
الواجــب عــى اتبــاع مذهــب أهــل البيــت الوقــوف ضــد هــذه الثقافــة ، ألهنــا زيــادة عــى 
ال رشعيتهــا الدينيــة، فانــه تؤســس اىل ديكتاتوريــة باســم االســالم ممــا يفقدهــا الرشعيــة 

العقالئيــة والسياســية .  
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املقدمة
ــٍة َوَفْضــٍل َوَكاِشــِف ُكلِّ  ــِح ُكلِّ َغنِيَم ــِه َمانِ ــا بَِطْولِ ــِه َوَدَن ــاَل بَِحْولِ ــِذي َع ــُد هللَِِّ الَّ احْلَْم
اًل َباِديًا َوَأْســَتْهِديِه  َعظِيَمــٍة َوَأْزٍل َأمْحَــُدُه َعــَى َعَواطـِـِف َكَرِمــِه َوَســَوابِِغ نَِعِمــِه َوُأوِمُن بـِـِه َأوَّ
ــدًا صــى  ُل َعَلْيــِه َكافِيــًا َنــارِصًا َوَأْشــَهُد َأنَّ حُمَمَّ َقِريبــًا َهاِديــًا َوَأْســَتِعينُُه َقاِهــرًا َقــاِدرًا َوَأَتــَوكَّ

ْنَفــاِذ َأْمــِرِه َوإهِْنـَـاِء ُعــْذِرِه َوَتْقِديــِم ُنــُذِرِه . اهلل عليــه وآلــه َعْبــُدُه َوَرُســوُلُه َأْرَســَلُه إِلِ

  وبعد:

  يف أمــة متــور مــورا يف شــتات اخلــالف بــن انــاس ســايروا طريقــة حممــد )صــى اهلل 
عليــه والــه( وتالفــوا مــع احلــق ونــروا املظلــوم، وآخريــن جانبــوه وتتبعــوا الشــيطان 
وملذاتــه ووعــوده الباطلــة، وامــم حميطــة مرتبصــة باملســلمن تنتظــر االنقضــاض العــادة 
ــا  ــة اهلل يف االرض صادح ــف بقي ــذا وذاك يق ــن ه ــد ، ب ــا التلي ــا وعزه ــا ونفوذه هيمنته
باحلــق داعيــا اىل اهلل موجهــا اىل الطريــق القويــم اىل الــراط املســتقيم دعــوة مبجلــة 
ومدرجــة يف صحائــف مــن نــور تلقفهــا النــاس حفظــا ودراســة وتبــرا فكانــت النهــج 
ــة  ــون اخلطب ــة وان تك ــا للدراس ــه ميدان ــون بعض ــث ان يك ــأى الباح ــذي ارت ــغ ال البلي
ــراء  ــة الغ ــاج يف اخلطب ــات احلج ــوم )تلي ــث املوس ــدروس بالبح ــال امل ــي املث ــراء ه الغ
ــاع امــة انجرفــت بعــض  ــاع( اقن ــه الســالم( دراســة يف وســائل االقتن لإلمــام عــيل )علي
ــكان  ــالم ف ــز الظ ــر يف دهالي ــا الس ــض افراده ــذ بع ــيطان واخ ــل الش ــو حبائ ــيء نح ال
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 تمــع يف مضاهنــا الفخامــة واجلزالــة والبالغــة تتمــع 
فيهــا اســاليب اخلــرب واالنشــاء والبيــان اســاليب ابداعيــة اقناعيــة اثمــرت كل منهــا يف بناء 
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منظومــة حجاجيــة وفــرت يف النهايــة وكــام ينقــل راوي اخلطبــة  مــا اصــاب القــوم بعــد 
ــية اهلل  ــن خش ــا م ــوب خوف ــة القل ــون ورجف ــكاء العي ــود وب ــعرار اجلل ــن اقش ــامعها م س

وعقابــه والطمــع يف نــوال توبتــه وثوابــه وكرمــه .

لــذا ســنتتبع تلــك االســاليب اللغويــة املتوشــحة بصبغــة حجاجيــة اســتعملها االمام 
للوعــظ واالرشــاد وجللــب القلوب واالســامع .

وســنعرض كل ذلــك عــى شــكل فقــرات اوهلــا : االســتفهام ،االمــر ، النفــي ، 
الــرشط، االســتعارة ،والكنايــة ، مرتبــة حســب وفرهتــا يف النــص .

االستفهام: . 1
ــا  ــأ اليه ــي يلج ــة الت ــة املهم ــى الرتكيبي ــة والبن ــاليب اللغوي ــد االس ــتفهام اح االس
املرســل لكــي يبعــد نصوصــه االبداعيــة عــن املبــارشة والتقريريــة وليحقــق االثــر 
الــذي يبتغيــه منهــا بعمــل نــوع مــن التواصــل والتفاعــل بينــه وبــن املتلقــي مــن خــالل 
ــم بــيء  ــاه ))طلــب العل ــة واالســتفهام يف معن االســتفهام عــن الــيء وطلــب االجاب
ــه طلــب خــرب مــا ليــس  مل يكــن معلومــًا مــن قبــل ، وهــو االســتخبار الــذي قالــوا فيــه أنَّ
عنــدك ، أي طلــب الفهــم (())( ولكنــه يف االبنيــة االدبيــة خيــرج عــام وضــع لــه يف أصــل 
ــاث يف  ــاند الب ــددة يس ــة متع ــاٍن جمازي ــة مع ــادرا - لتأدي ــم - اال ن ــب الفه ــن طل ــاه م معن
ذلــك تعــدد أدوات االســتفهام وتنــوع معانيهــا واســتعامالهتا االمــر الــذي يســهم يف منــح 
البــاث مقــدرة لتحميلهــا بشــتى االغــراض التــي يرغــب بإيصاهلــا اىل متلقيــه  ويعلهــم 
امــام ايــاءات شــتى بــن االجابــة عــى تســاءل مطلــق وبــن اعــامل الذهــن وكــده ملعرفــة 
ــة  ــحة بلمح ــة متوش ــرى جمازي ــآرب أخ ــه م ــي ام ان ل ــو حقيق ــل ه ــائل ه ــب الس مطل
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 الســالم)1( ))َفَهــْل َينَْتظـِـُر 
ــَقِم َوَأْهــُل  ــِة إاِلَّ َنــَواِزَل السَّ حَّ ــَرِم َوَأْهــُل َغَضــاَرِة الصِّ ــَباِب إاِلَّ َحــَوايِنَ اهْلَ َأْهــُل َبَضاَضــِة الشَّ
َيــاِل َوُأُزوِف ااِلْنتَِقــاِل َوَعَلــِز اْلَقَلــِق َوَأمَلِ امْلََضــِض  ِة اْلَبَقــاِء إاِلَّ آِوَنــَة اْلَفنَــاِء َمــَع ُقــْرِب الزِّ ُمــدَّ
ِة َواْلُقَرَنــاِء َفَهــْل  َفــَدِة َواأْلَْقِرَبــاِء َواأْلَِعــزَّ ِة احْلَ ــِت ااِلْســتَِغاَثِة بِنُــْرَ ــَرِض َوَتَلفُّ َوُغَصــِص اجْلَ
ــِق  ــًا َويِف ِضي ــَواِت َرِهين ــِة اأْلَْم ــوِدَر يِف حَمَلَّ ــْد ُغ ــُب َوَق ــِت النََّواِح ــاِرُب َأْو َنَفَع ــِت اأْلََق َدَفَع
َتــُه َوَعَفــِت اْلَعَواِصــُف  ــَوامُّ ِجْلَدَتــُه َوَأْبَلــِت النََّواِهــُك ِجدَّ امْلَْضَجــِع َوِحيــدًا َقــْد َهَتَكــِت اهْلَ
تَِهــا َواْلِعَظــاُم َنِخــَرًة َبْعــَد  ــُه َوَصــاَرِت اأْلَْجَســاُد َشــِحَبًة َبْعــَد َبضَّ َدَثــاُن َمَعاملَِ ــا احْلَ آَثــاَرُه َوحَمَ
نَــًة بِثَِقــِل َأْعَبائَِهــا ُموِقنـَـًة بَِغْيــِب َأْنَبائَِهــا اَل ُتْســَتَزاُد ِمــْن َصالـِـِح َعَملَِهــا  ــا َواأْلَْرَواُح ُمْرهَتَ هِتَ ُقوَّ
َواَل ُتْســَتْعَتُب ِمــْن َســيِِّئ َزَللَِهــا(( يتوجــه االمــام بخطابــه اىل اصحابــه متعجبــا مــن جلــد 
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 فــام بعــد الشــباب واجللــد وغضــارة الوجــه الصحــة ، النــوازل 
واالمــراض ، وطــول مــدة البقــاء ، الفنــاء واملــوت والرجــوع اىل دار احلــق بعــد الغوايــة 
او االيــامن يف الــدار االوىل فاألمــام مــن خــالل هــذا العنــر قــدم ســؤاال ولكنــه طــرح 
ــت  ــه ات ــتفهام وجواب ــن االس ــن ب ــايص ولك ــداين والق ــة لل ــا معروف ــه ألهن ــة مع االجاب
ــام  ــر ك ــر يم ــا والعم ــر معروف ــإذا كان املص ــاج ف ــا للحج ــت ميدان ــي طرح ــوة الت الفج
متــر النســمة والفنــاء قــادم واالخــرة مرشعــة ابواهبــا مســتقبلة زوارهــا فلــامذا العصيــان 

والتخلــق بالســوء والعيــش باملهالــك وطلــب العلــو والرفعــة؟.

وبعدهــا تعــود االداة )هــل( مــرة اخــرى وهــي تــرد بالتعجــب مــرة اخــرى لتحقــق 
فعــال انجازيــا ثانيــا يمــر فيــه املــوت حامــال يف طريقــة اروحــا قطفــت ورقتهــا، وســاحت 
مــع الــردى ، فعــال تعجبيــا بــن روحــا مرتفعــة لبارئهــا وبــكاء االقــارب واالهــل عــى 
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ــواب  ــل اجل ــا ب ــواب عنه ــي اجل ــن املتلق ــب م ــا ال تطل ــل هن ــاألداة ه ــارق ، ف ــز مف عزي
ــدث  ــا تتح ــة ألهن ــه مزلزل ــن بداهت ــي ولك ــع وبدهي ــوم للجمي ــه معل ــه ألن ــت معامل اختف
عــن صدمــة عميقــة تــدث لإلنســان عنــد إحساســه باقرتابــه  مــن اخلتــام ، فهــو مل ولــن 
يتقبــل مــن دون مقاومــة مشــهد انفصالــه عــن األرض  وهبائهــا ، أو انفصالــه عــن أحبابــه 
وأصحابــه))( عــى الرغــم مــن علمــه بحتميــة املــوت واخلــالص ، والن هــذا االمــر مــن 
البدهييــات القــارة التــي ال لبــس فيهــا وال نكــوص ولكنــه يضــل راغبــا يف العيــش فيهــا 
مهــام كانــت ظــروف عيشــه ، فاألمــام يســأل الصحابــة بصيغة االســتفهام ليصور مشــهدا 
مســتقبليا هلــم وواقعــا خيالــج قلوهبــم ونفوســهم يســون باقرتابــه كلــام ســار هبــم الزمــن 
يتخوفــون منــه ولكنهــم ال يقدمــون حلياهتــم بعــده شــيئا وهنــا البــؤرة التــي التقــت فيهــا 

عنــارص احلجــة .

ُمــوا َفَفِهُمــوا َوُأْنظِــُروا َفَلَهــْوا  ــُروا َفنَِعُمــوا َوُعلِّ وقولــه))(  ))ِعَبــاَد اهللَِّ َأْيــَن الَِّذيــَن ُعمِّ
ُروا َألِيــًا َوُوِعــُدوا َجِســيًا اْحــَذُروا  ُموا َفنَُســوا ُأْمِهُلــوا َطِويــاًل َوُمنُِحــوا مَجِيــاًل َوُحــذِّ َوُســلِّ
ــْل  ــاِع َه ــِة َوامْلََت ــَاِع َواْلَعافَِي ــاِر َواأْلَْس ــِخَطَة ُأويِل اأْلَْبَص ــوَب امْلُْس ــَة َواْلُعُي َط ــوَب امْلَُورِّ ُن الذُّ
ــَن  ــوَن َأْم َأْي ــى ُتْؤَفُك ــاٍر َأْم اَل َفَأنَّ ــَراٍر َأْو حَمَ ــاَلٍذ َأْو فِ ــاٍذ َأْو َم ــاَلٍص َأْو َمَع ــاٍص َأْو َخ ــْن َمنَ ِم
ــْوِل َواْلَعــْرِض ِقيــُد  ــَا َحــظُّ َأَحِدُكــْم ِمــَن اأْلَْرِض َذاِت الطُّ وَن َوإِنَّ ُفــوَن َأْم بِــَا َذا َتْغــَرُّ ُتْرَ
ِه (( تســتمر اليــات التعجــب ممــا يصــل مــن خــروج عــى الطريقــة،  ــرًا َعــَى َخــدِّ ِه ُمَتَعفِّ َقــدِّ
ومــن تــاوز للحــدود الربانيــة التــي جعلــت خطوطــا معتمــدة ال يمكــن تاوزهــا؛ 
ذكرهــا  االمــام )عليــه الســالم( اوال ثــم يــأيت بــأدوات االســتفهام مســتفهام عــن افعــال 
العبــاد متعجبــا منهــا فمــن انعــم واعطــي واكــرم قوبــل بالرفــض وبالذنــوب واالغــرتار 
ــان  ــدن االنس ــن ل ــبيل م ــترشاف الس ــق واس ــة الطري ــن معرف ــم م ــى الرغ ــل ع والتجاه
ومعرفتــه بــان النهايــة هــي املــوت الــذي البــد ان يكــون املــرء مالقيــه يومــا  ولكنــه عــى 
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الرغــم مــن كل ذلــك يتــامدى بالعصيــان ، ولكــي يكمــل االمــام صورتــه التعجبيــة مــن 
خــالل هــذا االســلوب نــراه يعمــل عــى ان يعــل اجلمــل االســتفهامية مرتاكمــة الن هــذا  
ــع  ــر يمن ــيل كب ــاء تأوي ــح فض ــًا ؛ أدى إىل فت ــًا عميق ــدًا داللي ــص بع ــب الن ــم  أكس الرتاك
انغــالق النــص عــى الرغــم مــن انتهائــه)5( وهــذا هــو االمــر املتطلــب اساســا فاملــراد منــه 
ــل مقــداره وحجمــه  ــي متث ــة الت ــت واحلقيق ــرء والثواب ــن امل ــوع مــن التواشــج ب عمــل ن

مقابــل نعــم اهلل وعقابــه .

َتــُذوَن  ومنهــا  وقولــه)6(  ))َوَلْســُتْم َأْبنَــاَء اْلَقــْوِم َواآْلَبــاَء َوإِْخَواهَنُــْم َواأْلَْقِرَبــاَء حَتْ
ــْن  ــٌة َع ــا اَلِهَي ــْن َحظَِّه ــَيٌة َع ــوُب َقاِس ــْم َفاْلُقُل هَتُ ــوَن َجادَّ ــْم َوَتَطُئ هَتُ ــوَن ِقدَّ ــْم َوَتْرَكُب َأْمثَِلَتُه
ْشــَد يِف إِْحــَراِز ُدْنَياَهــا((. ُرْشــِدَها َســالَِكٌة يِف َغــْرِ ِمْضَاِرَهــا َكَأنَّ امْلَْعنـِـيَّ ِســَواَها َوَكَأنَّ الرُّ

ــلوب  ــف اس ــة خل ــتنكار املتخفي ــن االس ــيء م ــة ب ــب املحمل ــة التعج ــتمر صف تس
االســتفهام الــذي جــاء هــذه املــرة معتمــدا عــى األداة )اهلمــزة (التــي تمــل يف طياهتــا 
ــص  ــا يف الن ــة اليه ــت احلاج ــة انتف ــا اجاب ــة ولكنه ــاج اىل اجاب ــور وتت ــق والتص التصدي
ــال يف  ــا داخ ــواب هن ــل كان اجل ــي ب ــة للمتلق ــا معروف ــا ألهن ــن يتطلبه ــاث مل يك الن الب
ــاء القــوم فأيــن  ــة املحيــط اولســتم ابن مــدار التأثــر وطلــب الرجــوع اىل النفــس ومراقب
هــم؟ وايــن آبائكــم؟ وأيــن اخوتكــم وزوجاتكــم ؟ كلهــم ســاروا تباعــا وذهبــوا رساعــا 
ــاء  ــد بن ــده ويعي ــان إىل رش ــود االنس ــا  ؟ ليع ــر كافي ــذا االم ــس ه ــوت أولي ــم امل وتلقفه

ــه. نفســه وتســتقيم أخالق

لقــد حــاول االمــام مــن خــالل هــذا األســلوب إجــراء نــوع مــن التفاعــل بينــه وبــن 
املتلقــي ، بوســاطة جعــل األخــر ييــب يف ذاتــه عــن ســؤال يــكاد يكــون جوابــه ماثــال 
امامــه ومتحققــا يف كل حلظــة  جوابــا يــكاد يكــون هــو مدارهــا وســنة منتهاهــا ال يتعــدى 

الكائــن املخيــف الــذي يدعــى باملــوت ومســتقرها حفــرة تســمى القــرب .
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 االمر:	. 
ــاس  ــا يقــف مــن يمتلــك مقومــات املجــد والرفعــة والســؤدد عــى اعــواد الن عندم
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 
ــه عــى منــح املتكلــم  ــز بقدرت تتــوي يف مضاهنــا شــيئا  ممــا تقــدم بوســاطة أســلوب يتمي
ــه يف معنــاه الوضعــي : ))صيغــة تســتدعي الفعــل ، وقــول ينبــئ عــن  شــعورًا بالقــوة ، ألنَّ
اســتدعاء الفعــل مــن جهــة الغــر عــى وجــه االســتعالء واإللــزام (()7( ولكنهــا قــوة حوهلا 
االمــام للنصــح وااللتــامس مــن عبــاد اهلل تقــوى اهلل والســر يف تعاليمــه  وتقيــق مطالبــه 
ــودا ))الن  ــرا مقص ــا او تأث ــى قصدي ــق معن ــوة لتحقي ــك الق ــتغال تل ــه مس ــس ذات وتقدي
فعــل الــكالم االنجــازي يتعــدد بكونــه فعــال انجــز ضمــن قــول مــا(()8( وهــذا االنجــاز 
ُقــوا اهللََّ َتِقيَّــَة  نــراه مرتبطــا بأفعــال االمــر التــي تلفظهــا االمــام أثنــاء خطبتــه  يقــول))(  ))َفاتَّ
 َ َف َوَوِجــَل َفَعِمــَل َوَحــاَذَر َفَبــاَدَر َوَأْيَقــَن َفَأْحَســَن َوُعــرِّ َف َفاْعــَرَ َمــْن َســِمَع َفَخَشــَع َواْقــَرَ
َر َفَحــِذَر َوُزِجــَر َفاْزَدَجــَر َوَأَجــاَب َفَأَنــاَب َوَراَجــَع َفَتــاَب َواْقَتــَدى َفاْحَتــَذى  َفاْعَتــَرَ َوُحــذِّ

يــَرًة(( َع َطالِبــًا َوَنَجــا َهاِربــًا َفَأَفــاَد َذِخــَرًة َوَأَطــاَب رَسِ َوُأِرَي َفــَرَأى َفــَأرْسَ

ــه  ــة توجي ــد مــع حماول فعــل األمــر يف )أتقــوا ( فعــل كالمــي انجــز الوعــد والتهدي
ــمع  ــن س ــوى م ــوازن تق ــب ان ت ــوى ي ــر فالتق ــادة االث ــر لزي ــوادث اخ ــال اىل ح االفع
ــه الــرب مل  ــام جــاء ب ــداء اهلل وتعاليمــه فخشــع هلــا واقــرتف فعــل الكســب واعــرتف ب ن
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 ، فامتــألت صحيفتــه بالعمــل الصالــح  وطابــت 

نفســه ورسيرتــه بــام القــاه .
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ــِل َزهللَِِ  ــِه َوَأَهاِوي ــِق َدْحِض اِط َوَمَزالِ َ ــرِّ ــَى ال ــْم َع ــوا َأنَّ جَمَاَزُك ــه)0)(  ))َواْعَلُم وقول
ــْوُف  ــُر َقْلَبــُه َوَأْنَصــَب اخْلَ ــَة ِذي ُلــبٍّ َشــَغَل التََّفكُّ ُقــوا اهللََّ ِعَبــاَد اهللَِّ َتِقيَّ َوَتــاَراِت َأْهَوالِــِه َفاتَّ
ْهــُد َشــَهَواتِِه  َجــاُء َهَواِجــَر َيْوِمــِه َوَظَلــَف الزُّ ــُد ِغــَراَر َنْوِمــِه َوَأْظَمــَأ الرَّ َبَدَنــُه َوَأْســَهَر التََّهجُّ
ــبِيِل(( ــَج َعــْن َوَضــِح السَّ ــَب امْلََخالِ ــْوَف أِلََمانِــِه َوَتنَكَّ َم اخْلَ ْكــُر بِلَِســانِِه َوَقــدَّ َوَأْوَجــَف الذِّ

يعــود االمــام لدعــوة العبــاد اىل التقــوى مكــررا الفعــل مــرة فمــرة ليحقــق منــه منجزا 
وليكمــل دعوتــه وهــذا التكــرار للفعــل لتحقيــق غايــة تأثريــة متطلبــة مــن لــدن االمــام 
وينشــدها النــص )الن التكــرار مــن الظواهــر اللســانية التــي تلبــي حاجــة نفســية وذهنيــة 
يف حيــاة املتكلــم (()))( فتكــرار فعــل التقــوى تلبــي حاجــة يف ذهــن االمــام تعايــش معهــا 
منــذ ولــد وحــاول ان يمــرر شــعلتها ال نصــاره واصحابــه مذكــرا ومكــررا هلــا يف اغلــب 
ــاد مــن مهالــك النقــم  مواطــن اللقــاء وحمــددا فيهــا النعــم وبرتكهــا مــا يــرى عــى العب
ــه ،وبمــن  ــذي طالبهــا بمــن انصــب اخلــوف مــن عــذاب اهلل بدن فالتقــوى يــب ان يت
اســهره التهجــد وازال هــو وقيــام الليــل عابــدا نومــه ، وارجــف ذكــر اهلل لســانه خوفــا 

مــن عذابــه وســطوته وطمعــا يف نعيمــه وكرمــه.

َطــَة َواْلُعُيــوَب امْلُْســِخَطَة ُأويِل اأْلَْبَصاِر َواأْلَْســَاِع  ُنــوَب امْلَُورِّ وقولــه)1)( ))اْحــَذُروا الذُّ
َواْلَعافَِيــِة َوامْلََتــاِع((  يدخــل الفعــل الكالمــي )احــذروا ( يف تشــكيل االحــداث املســتقبلية 
منهــا واحلــارضة فاحلــذر مــن ذنــب يســعف االنســان بعــد متهــل اىل نــار ال ختمــد ويبعــده 
ــام  ــايص واآلث ــم املع ــا ينبك ــم اهلل م ــد منحك ــذروا وق ــاكرين اح ــدت للش ــة اع ــن جن ع
ــا  ــا ايض ــكر ولكنه ــب الش ــا تتطل ــاع وكله ــة واملت ــامع والعافي ــار واالس ــم االبص ومنحك
مصــدر النقمــة اذا مــا اســتغلت مــن لــدن البــرش 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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 النفي :	. 
ــاث  ــتعمله الب ــكار (()))( يس ــض واإلن ــه النق ــد ب ــوي يقص ــلوب لغ ــي ))أس     النف
ــة  لدفــع مــا يــرتدد يف ذهــن املتلقــي مــن أمــور كان يعتقــد بحدوثهــا ، فيعمــل عــى إزال
ــن االدوات )ال ،  ــة م ــاطة مجل ــكار)))( بوس ــي واإلن ــك بالنف ــو الش ــاد وحم ــك االعتق ذل
ولــن ،ومــا ، ومل ،وليــس .( وهــذه االدوات تعــد عوامــل حجاجيــة توجــه قــول املتلقــي 
يف آن واحــد)5)(  ))يقــق هبــا املتكلــم وظيفــة اللغــة احلجاجيــة املتمثلــة بإذعــان املتلقــي 
وتســليمه  عــرب توجيــه امللفــوظ (()6)( واملتلقــي اىل ادراك النتيجــة التــي يريدهــا املتكلــم 
ويعلــم مغزاهــا ملــا يمتلكــه هــذا االســلوب مــن وســائل اقنــاع متحققــة مــن قــوة تأثريــة 
ــن  ــن ع ــر املتزام ــم بالتعب ــامح للمتكل ــالل الس ــن خ ــج م ــة)7)( تنت ــوة حجاجي ــبه ق تكس
ــي  ــم املتبن ــوت املتكل ــات وص ــب االثب ــى جان ــذي يتبن ــوت ال ــن الص ــن متقابلت صورت
للنفــي)8)(   وعنــد تتبعنــا للمواضــع التــي ورد فيهــا هــذا العنــر احلجاجــي  يف اخلطبــة 
ــب  ــي مطال ــالل النف ــن خ ــع م ــي ويقط ــراه ينف ــالم ( ن ــه الس ــيل )علي ــام ع ــراء لألم الغ
ــد  ــع احل ــد ان وض ــح بع ــا الصحي ــور اىل نصاهب ــادة االم ــار واع ــح املس ــودة لتصحي الع
ــا  ــُم َم ــاِن َوَأْعَظ ــول)))( ))ااِلْمتَِح ــابه يق ــر حس ــا تنتظ ــام بارئه ــس اىل مق ــت االنف ووصل
ٌة  فـِـِر اَل َفــْرَ ــِعِر َوَســْوَراُت الزَّ ِحيــِم َوَفــْوَراُت السَّ ِميــِم َوَتْصلَِيــُة اجْلَ ُهنَالـِـَك َبلِيَّــًة ُنــُزوُل احْلَ
ــَواِر  ــْنَ َأْط َيٌة َب ــلِّ ــنٌَة ُمَس ــَزٌة َواَل ِس ــٌة َناِج ــَزٌة َواَل َمْوَت ٌة َحاِج ــوَّ ــٌة َواَل ُق ــٌة ُمِزَي ــٌة َواَل َدَع ُمِرَي

ــُذوَن(()10(. ــاهللَِّ َعائِ ــا بِ ــاَعاِت إِنَّ ــَذاِب السَّ ــاِت َوَع امْلَْوَت

ان عامليــة النفــي احلجاجيــة يف النــص ال يمكــن ادراكهــا إال بــإدراك النتيجــة التــي 
يريــد املتكلــم توجيــه املتلقــي اليهــا))1(  فالنتيجــة معروفــة حددها الســياق ووفرهــا النص 
فجهنــم ال يفــرت العــذاب فيهــا وال يســكن حتــى يســرتيح املعــذب مــن االمل وال تكــون 
فيهــا راحــة وال قــوة متكنــه مــن حجــز العــذاب ورفعــه وال غفــوة تســهم يف ختفيــف االمل 
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املــربح ، كــام يظهــر يف النــص متحدثــا اخــر وبصــورة غــر مبــارشة فنفــي الراحــه معنــاه 
هنالــك تعــب ونفــي الدعــة والســالمة معناهــا وجــود االمل ونفــي القــوة تــر مقابلهــا 
ــا  ــل اىل م ــذاب املتواص ــية بالع ــة املنتش ــاة الرمدي ــا احلي ــوت معناه ــي امل ــف ونف الضع

الهنايــة لــه.

امــًا َواَل َيْرَعــِوي اْلَباُقــوَن  ومنهــا قولــه عليــه الســالم)11(: ))اَل ُتْقلِــُع امْلَنِيَّــُة اْخِرَ
ــاِء((  اكتســب  ــوِر اْلَفنَ َتــُذوَن ِمَثــااًل َوَيْمُضــوَن َأْرَســااًل إىَِل َغاَيــِة ااِلْنتَِهــاِء َوَصيُّ امــًا َيْ اْجِرَ
ــا لتكــرار اداة النفــي يف النــص مرتــن وجهــت املتلقــي اىل نتيجــة  النــص بعــدا حجاجي
واحــده فاملنيــة ال تكــف عــن اســتئصاهلا لألحيــاء وهــؤالء ال يكفــون عــن عمل الســيئات 
ــن  ــم م ــى الرغ ــداد ع ــاء واالج ــن االب ــبقهم م ــن س ــم او مم ــن حميطه ــاال م ــذون مث ويت
معرفــة هــؤالء  ملســتقر اولئــك ومكانتهــم  التــي تبوؤهــا مــن النــار ، ولكنهــم تبــع هلــم 

ــدوام عليهــا . وشــيع ال يســتنكفون عــن جماراهتــم يف االعــامل الســيئة وال

ــُر َقْلَبــُه َوَأْنَصــَب  ُقــوا اهللََّ ِعَبــاَد اهللَِّ َتِقيَّــَة ِذي ُلــبٍّ َشــَغَل التََّفكُّ  وقولــه))1(: ))َفاتَّ
ْهــُد  َجــاُء َهَواِجــَر َيْوِمــِه َوَظَلــَف الزُّ ــُد ِغــَراَر َنْوِمــِه َوَأْظَمــَأ الرَّ ــْوُف َبَدَنــُه َوَأْســَهَر التََّهجُّ اخْلَ
ــِح  ــْن َوَض ــَج َع ــَب امْلََخالِ ــِه َوَتنَكَّ ــْوَف أِلََمانِ َم اخْلَ ــدَّ ــانِِه َوَق ــُر بِلَِس ْك ــَف الذِّ ــَهَواتِِه َوَأْوَج َش
ــبِيِل َوَســَلَك َأْقَصــَد امْلََســالِِك إىَِل النَّْهــِج امْلَْطُلــوِب َومَلْ َتْفتِْلــُه َفاتـِـاَلُت اْلُغــُروِر َومَلْ َتْعــَم  السَّ
ــِن  ــِه َوآَم ــِم َنْوِم ــى يِف َأْنَع ــِة النُّْعَم ى َوَراَح ــْرَ ــِة اْلُب ــرًا بَِفْرَح ــوِر َظافِ ــَتبَِهاُت اأْلُُم ــِه ُمْش َعَلْي

ــِعيدًا(( ــِة َس َم َزاَد اآْلِجَل ــدَّ ــدًا َوَق ــِة مَحِي ــَرَ اْلَعاِجَل ــَرَ َمْع ــْد َع ــِه َوَق َيْوِم

   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 والصــالة 
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وقيــام الليــل لعبادتــه ومل تعــم املتشــاهبات بــره وبصرتــه فلــم يقــع فيــام يــذر منــه ، انــه 
االنســان املتكامــل الــذي تمعــت فيــه الصفــات املتطلبــة واملحببــة اىل الــرب واىل رســله 
واوليائــه ، واذا كان صاحــب هــذه الصفــات قــد وجــد فلــامذا ال تتعــاور النــاس طريقتــه؟ 

وملــاذا ال تســاير منهجهــه؟

الشرط : . 4
الــرشط هــو )) أحــد أســاليب نظــم اجلملــة ، يقــوم عــى تعليــق عبارتــن ، كثــرًا مــا 
ــه يتكــون  تكــون األوىل ســببًا للثانيــة ، أو مرتبطــة هبــا عــى معنــى مــن املعــاين (())1(، أي أنَّ
مــن مجلتــن ترتبــط كل منهــام باألخــرى ارتباطــًا وثيقــًا ، فتكــون إحدامهــا ســببًا لنتيجــة 
متثلهــا اجلملــة األخــرى ، بحيــث ال تســتقل إحدامهــا عــن األخــرى مــن حيــث املعنــى ، 

ومــن حيــث الرتكيــب)15( . 
ــالم)16(:  ــه الس ــول علي ــض يق ــا ببع ــة بعضه ــة أو مرشوط ــداث متعين ــون االح فتك
ــِح  ائِ ــْم ِمــْن رَضَ ُهــوُر َوَأِزَف النُُّشــوُر َأْخَرَجُه ــِت الدُّ ــوُر َوَتَقضَّ َمــِت اأْلُُم ــى إَِذا َتَرَّ ))َحتَّ
اعــًا إىَِل َأْمــِرِه ُمْهطِِعــَن إىَِل  ــَباِع َوَمَطــاِرِح امْلََهالـِـِك رِسَ اْلُقُبــوِر َوَأْوَكاِر الطُُّيــوِر َوَأْوِجــَرِة السِّ
اِعــي َعَلْيِهــْم َلُبــوُس  َمَعــاِدِه َرِعيــاًل ُصُموتــًا ِقَيامــًا ُصُفوفــًا َينُْفُذُهــُم اْلَبــَرُ َوُيْســِمُعُهُم الدَّ
َيــُل َواْنَقَطــَع اأْلََمــُل َوَهــَوِت اأْلَْفئـِـَدُة  ــِت احْلِ لَّــِة َقــْد َضلَّ ُع ااِلْستِْســاَلِم َوالذِّ ااِلْســتَِكاَنِة َورَضَ
ــَفُق َوُأْرِعــَدِت اأْلَْســَاُع  ــَم اْلَعــَرُق َوَعُظــَم الشَّ َكاظَِمــًة َوَخَشــَعِت اأْلَْصــَواُت ُمَهْينَِمــًة َوَأجْلَ
ــَزاِء َوَنــَكاِل اْلِعَقــاِب َوَنــَواِل الثَّــَواِب .((  َطــاِب َوُمَقاَيَضــِة اجْلَ اِعــي إىَِل َفْصــِل اخْلِ لَِزْبــَرِة الدَّ
ــس اىل  ــائرة بالنف ــرة س ــن متغ ــة الزم ــا تراتبي ــة فيه ــة فعلي ــه مجل ــرشط وجواب ــة ال فجمل
مبتغاهــا  مهــام طــال الوقــت فــال بــد للبعــث مــن ازوف وال بــد للنشــور والرجعــة مــن 
وعــد وال بــد للرائــح مــن ان تفتــح وبقايــا االنســان ان تمــع اينــام كانــت وانــى اودعت 
فــال بــد ان تيــب دعــوة الداعــي وتلتحــق بامليعــاد املحتــوم الــذي الشــك فيــه وحتــى مــع 
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جمــيء اجلملــة الفعليــة التــي ال تــدل عــى الثبــوت كــام 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 .   

ومنهــا قولــه)17(: ))َأْم َهــَذا الَّــِذي َأْنَشــَأُه يِف ُظُلــَاِت اأْلَْرَحــاِم َوُشــُغِف اأْلَْســَتاِر ُنْطَفــًة 
ــانًا  ــًا َولَِس ــًا َحافِظ ــُه َقْلب ــمَّ َمنََح ــًا ُث ــدًا َوَيافِع ــًا َوَولِي ــًا َوَراِضع ــًا َوَجنِين ــًة حِمَاق ــًا َوَعَلَق ِدَهاق
ــُه َواْســَتَوى  ــاَم اْعتَِداُل ــى إَِذا َق َ ُمْزَدِجــرًا َحتَّ ــِرًا َوُيَقــرِّ ــَم ُمْعَت ــَرًا اَلِحظــًا لَِيْفَه ــًا َوَب اَلفِظ
اِت  ِمَثاُلــُه َنَفــَر ُمْســَتْكِرًا َوَخَبــَط َســاِدرًا َماحِتــًا يِف َغــْرِب َهــَواُه َكاِدحــًا َســْعيًا لُِدْنَيــاُه يِف َلــذَّ
َشــُع َتِقيَّــًة َفــَاَت يِف فِْتنَتـِـِه َغِريــرًا َوَعــاَش  ــًة َواَل خَيْ َتِســُب َرِزيَّ َطَربـِـِه َوَبــَدَواِت َأَربـِـِه ُثــمَّ اَل َيْ
اِحــِه  ِ مِجَ ــِة يِف ُغــرَّ ــُه َفَجَعــاُت امْلَنِيَّ ْت ضــًا َدمِهَ يِف َهْفَوتِــِه َيِســرًا مَلْ ُيِفــْد ِعَوضــًا َومَلْ َيْقــِض ُمْفَرَ
َوَســنَِن ِمَراِحــِه (( فــاألداة )اذا( جــاءت مــرة اخــرى مســتعملة للمتوقــع بحصولــه وهــو 
االســتنفار والتكــرب احلاصــالن بــع اكتــامل اخللقــة نمــوا ، امــرا تعــارف عليــه النــاس وبــه 
جبلــوا فبعــد ان كان نســيا يف ظلــامت االرحــام ويتسلســل خلقــه مــن حــال اىل حــال حتى 
االكتــامل ينجــرف عاصيــا خمالفــا لســيد الكــامل ولواهــب املثــل ومنعــم املــكارم وحتــى 
مــع جمــيء الــرشط وجوابــه مجــال فعليــة متمتعــة بغــر الثبــات خلــروج بعــض االنــام عــن 
ــام ان  ــب االم ــا رغ ــذا م ــرح وه ــا  ط ــاير م ــة تس ــة الغالب ــن الغلب ــاس لك ــدة االس القاع
يوصلــه مــن خــالل الــرشط فالرتابــط الــذي ولدتــه االداة جــاء مــع مفعوالهتــا حماججــة 
ــه  ــم طريق ــن نعي ــزاح ع ــه واملن ــه واحكام ــن اعراف ــد ع ــه واملبتع ــايص لرب ــي الع للمتلق

الســائر يف ركــب املتخلفــن مــن العصــاة واملتتبعــن شــهوات الكــرب واهلــوى.

ُعَهــا ُيونِــُق َمنَْظُرَهــا  ــا َرِدٌغ َمْرَ هُبَ ْنَيــا َرنِــٌق َمْرَ وقولــه  عليــه الســالم)18(: ))َفــإِنَّ الدُّ
َهــا ُغــُروٌر َحائـِـٌل َوَضــْوٌء آفـِـٌل َوظـِـلٌّ َزائـِـٌل َوِســنَاٌد َمائـِـٌل َحتَّــى إَِذا َأنـِـَس َنافُِرَها  َوُيوبـِـُق خَمَْرُ
ــِت  ــُهِمَها َوَأْعَلَق ــا َوَأْقَصــَدْت بَِأْس ــا َوَقنََصــْت بَِأْحُبلَِه ــا َقَمَصــْت بَِأْرُجلَِه ــَأنَّ َناكُِرَه َواْطَم
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امْلَــْرَء َأْوَهــاَق امْلَنِيَّــِة َقائـِـَدًة َلــُه إىَِل َضنْــِك امْلَْضَجــِع َوَوْحَشــِة امْلَْرِجــِع َوُمَعاَينَــِة امْلََحــلِّ َوَثَواِب 
ــوَن  ــِوي اْلَباُق ــًا َواَل َيْرَع ام ــُة اْخِرَ ــُع امْلَنِيَّ ــَلِف اَل ُتْقلِ ــِب السَّ ــُف بَِعْق َل ــَك اخْلَ ــِل. َوَكَذلِ اْلَعَم

ــوِر اْلَفنَــاِء(( . َتــُذوَن ِمَثــااًل َوَيْمُضــوَن َأْرَســااًل إىَِل َغاَيــِة ااِلْنتَِهــاِء َوَصيُّ امــًا َيْ اْجِرَ

تتكــرر االداة اذا وتــأيت مــرة بعــد اخــرى تنبــي وتمــع بــن صورتــن الدنيــا 
ــا  ــن ادراهن ــان م ــزق باإلنس ــام تل ــل ب ــن والوح ــر الط ــا كث ــدر مرشهب ــرة االوىل ك واالخ
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 جاعــال اداة 
الــرشط كفاصــل ملــا كان اوال وبعــد الــرشط نتيجــة ذلــك املتحصــل وهنايــة مــورده فهــام 
متالزمــان معلومــان للمتلقــي لــذا حاججهــم عليــه افضــل الصــالة والســالم بــام 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 

ــب للصــواب. يسء الفعــل جمان

االستعارة :. 5
ــي يتجــه اليهــا االديــب  ــارشة والت ــر االديب غــر املب االســتعارة احــد عنــارص التعب
او البــاث لكــي يمــل الرســالة بــدالالت اخــر غــر حمــددة  يف النــص بــل تتطلــب مــن 
املرســل اليــه وقفــة ملعرفــة املــراد منهــا وهبــذا تقــق مشــاركة فاعلــة بينهــام واالســتعارة 
ــاء إىل أدوات  ــر التج ــن غ ــد ، م ــر جمس ــرد إىل تعب ــى جم ــال معن ــه انتق ــي في ــاز بالغ » جم
التشــبيه أو املقارنــة «))1(وهــي صاحلــة يف خمتلــف رضوب الــكالم ، وتكثــر بصفــة خاصــة 
عندمــا يرتقــي الفــن إىل الــذروة عنــد ااالديــب)0)( لكوهنا طريقــة مثى الســتبطان األفكار 
وتنقــل تأثراهتــا بــام ختلفــه مــن صــور ورمــوز ســواء أكانــت العالقــة التــي ختلقهــا بــن 
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املعــاين عالقــة مشــرتكة 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 واإليــاز ، ثــم أهنــا عنــر مهــم مــن عنــارص التوليــد والتجديــد)))(
وبســبب مــا يتمتــع بــه هــذا العنــر نراهــا تــرد يف اكثــر مــن موضــع يف اخلطبــة الغــراء 
ُعَهــا ُيونـِـُق  ــا َرِدٌغ َمْرَ هُبَ ْنَيــا َرنـِـٌق َمْرَ كــام يظهــر يف قولــه)1)(  )عليــه الســالم(:  ))َفــإِنَّ الدُّ
ــى إَِذا  ــٌل َحتَّ ــنَاٌد َمائِ ــٌل َوِس ــلٌّ َزائِ ــٌل َوظِ ــٌل َوَضــْوٌء آفِ ــُروٌر َحائِ ــا ُغ َه ــُق خَمَْرُ ــا َوُيوبِ َمنَْظُرَه
َأنـِـَس َنافُِرَهــا َواْطَمــَأنَّ َناكُِرَهــا َقَمَصــْت بَِأْرُجلَِهــا َوَقنََصــْت بَِأْحُبلَِهــا َوَأْقَصــَدْت بَِأْســُهِمَها 

ــَدًة َلــُه إىَِل َضنْــِك امْلَْضَجــِع(( ــِة َقائِ ــْرَء َأْوَهــاَق امْلَنِيَّ َوَأْعَلَقــِت امْلَ

ــات  ــة بمتطلب ــة خمتص ــات مادي ــا وصف ــن الدني ــام ب ــارب االم ــي ق ــر يف املتلق للتأث
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 حائــال ال بقــاء بعــده وال عقــب ، 
ثــم يســتعر قمــص الفــرس وغــره هلــا مــن بــاب االســتعارة املكنيــة ايضــا بعــد ان هيــن 
جســمه ويضعــف فرفــع رجليــه وينزهلــام معــا وبعدهــا يعــل 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 غــرباء ال اســتقامة فيهــا 
وال دوام عيشــها امل واخلــروج منهــا مشــقة ، فلــامذا كل هــذا االندفــاع لطلبهــا والرغبــة يف 

تصيــل مباهجهــا الزائلــة .
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ُع ااِلْستِْســاَلِم  اِعــي َعَلْيِهــْم َلُبــوُس ااِلْســتَِكاَنِة َورَضَ وقــال)))(: ))َوُيْســِمُعُهُم الدَّ
َيــُل َواْنَقَطــَع اأْلََمــُل َوَهــَوِت اأْلَْفئـِـَدُة َكاظَِمــًة َوَخَشــَعِت اأْلَْصــَواُت  ــِت احْلِ لَّــِة َقــْد َضلَّ َوالذِّ
اِعــي إىَِل َفْصــِل  ــَفُق َوُأْرِعــَدِت اأْلَْســَاُع لَِزْبــَرِة الدَّ ــَم اْلَعــَرُق َوَعُظــَم الشَّ ُمَهْينَِمــًة َوَأجْلَ

ــَواِب(( . ــَواِل الثَّ ــاِب َوَن ــَكاِل اْلِعَق ــَزاِء َوَن ــِة اجْلَ ــاِب َوُمَقاَيَض َط اخْلِ

تتمثــل يف النــص صــورة رســمت لتصــور مشــهد النشــور والتوجــه للحســاب منظرا 
يف حكــم الغبيــات التــي انتــرشت 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 لــألرواح 
الصاعــدة اىل رهبــا منتظــرة الــرشوع يف نــرش صحيفــة اعامهلــا دون ان يكــون لألخــر اي 
قــدرة لالعــرتاض 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.

الكناية. 6
الكنايــة مــن األســاليب البيانّيــة التــي مــن شــأهنا أن متنــح النصــوص الشــعرّية غنًــى 
داللّيــًا بســبب التكثيــف املعنــوّي الــذي تضّمــه يف طّياهتــا، والــذي تعــرّب فيــه عــن املعنــى 
ــد  ــي أن يري ــه : » ه ــاين بقول ــا اجلرج ــك عرفه ــق لذل ــر طري ــه يف أق ــر عن ــراد التعب امل
املتكلــم إثبــات معنــى مــن املعــاين فــال يذكــره باللفــظ املوضــوع لــه يف اللغــة ولكنــه يــيء 
إىل معنــى هــو تاليــه وردفــه يف الوجــود فيومــئ بــه إليــه ويعلــه دليــال عليــه«)))(، وهــي 
أيضــا عــدول عــن التريــح باملعنــى إىل مــا هــو أمجــل منــه وأليــق ؛ خلدمة أغــراض تتصل 
بــاألدب ورهافــة احلــس)5)(، فالكنايــة ذات داللتــن تقــوم كل منهــام يف إنتــاج معنــى أويل 
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مبــارش يمكــن تشــبيهه بالواجهــة ، وآخــر عميــق ناتــج عــن فكــرة اللــزوم التــي تصــل 
بعــد الرتكيــز يف الغــرض الــذي يرمــي إليــه املتكلــم)6)( 

يقــول عليــه الســالم)7)(:  ))َوَأْعَلَقــِت امْلَــْرَء َأْوَهــاَق امْلَنِيَّــِة َقائِــَدًة َلــُه إىَِل َضنْــِك 
ــِب  ــُف بَِعْق َل ــَك اخْلَ ــِل. َوَكَذلِ ــَواِب اْلَعَم ــلِّ َوَث ــِة امْلََح ــِع َوُمَعاَينَ ــِة امْلَْرِج ــِع َوَوْحَش امْلَْضَج
ــااًل َوَيْمُضــوَن  ــُذوَن ِمَث َت امــًا َيْ امــًا َواَل َيْرَعــِوي اْلَباُقــوَن اْجِرَ ــُة اْخِرَ ــُع امْلَنِيَّ ــَلِف اَل ُتْقلِ السَّ
َأْرَســااًل إىَِل َغاَيــِة ااِلْنتَِهــاِء َوَصيُّــوِر اْلَفنَــاِء((.  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 فلــام هــذا التدافــع عــى طلــب الســعة واالندفــاع يف تصيــل 
الشــهوات والرغبــة يف التمتــع بالطيبــات اذا كان االمــر مألوفــا واملرقــد معــدا واخلــارج 

ــاة نفســها مــرة االخــرى . مــن كل مــا تقــدم ال يســتقدم للحي

ــٍة ُموِجَعٍة  ومنهــا قولــه عليــه الســالم)8)(: ))َوامْلَــْرُء يِف َســْكَرٍة ُمْلِهَثــٍة َوَغْمــَرٍة َكاِرَثٍة َوَأنَّ
َوَجْذَبــٍة ُمْكِرَبــٍة َوَســْوَقٍة ُمْتِعَبــٍة ُثــمَّ ُأْدِرَج يِف َأْكَفانـِـِه ُمْبلِســًا َوُجــِذَب ُمنَْقــادًا َسلِســًا ُثــمَّ ُأْلِقــَي 
ْخــَواِن إىَِل  ِمُلــُه َحَفــَدُة اْلِوْلــَداِن َوَحَشــَدُة اإْلِ َعــَى اأْلَْعــَواِد َرِجيــَع َوَصــٍب َونِْضــَو َســَقٍم حَتْ
ــه  ــذي انتجت ــتلزام ال ــص االس ــتِِه((يربز يف الن ــَرِد َوْحَش ــِه َوُمْف ــِع َزْوَرتِ ــِه َوُمنَْقَط َداِر ُغْرَبتِ
الكنايــة التــي يصــور مــن خالهلــا النــزع وحلظــات افــول الــروح اىل بارئهــا حلظــة الغمــرة  
الشــدة التــي تيــط بالعقــل واحلــواس لتنقلهــا مــن زمــن اىل اخــر قاطعــة ألمــل البقــاء 
والتعلــق يف الدنيــا وهــو يعــاين النــزع وجذبــة الــروح جذبــات النفــس عنــد االحتضــار 
ــلة   ــج متسلس ــض حج ــة او الرف ــى املامنع ــادر ع ــر ق ــو غ ــروح وه ــزع ال ــرشوع يف ن وال
حــاول االمــام  عليــه الســالم ان يقدمهــا لألصحــاب واالنصــار واملســلمن  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 
ــة  ــم التكــرب والغــرور اذا كانــت هنايتهــا باجلــذب والســوقة املتعب حيــث ال يتســبون فل

التــي ال ينفــك كائــن مــن لقائهــا وتربتهــا .
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اخلامتة
ــامل  ــا باجل ــا صادح ــق صارخ ــف احل ــاب  يق ــور للحس ــد والنش ــوت اجلس ــن وم ب
موصفــا هلــام ببالغــة نــادرة واســاليب غــراء تنثــال منهــا اجلزالــة والقــوة والبالغــة 
ــام ورد فيهــا عــن النبــي االكــرم  ــات والنتائــج ب ــاال ، وتوصــف هبــا النهاي والصــدق انثي
ــت  ــي كان ــراء الت ــه الغ ــالم يف خطبت ــه الس ــام علي ــا االم ــن اهلل فضمنه ــل ع ــن جربائي ع
ــه  ــن  يتج ــوه واي ــذ يعيش ــع ال ــت الواق ــوم ووصف ــتقبل الق ــي ملس ــهد حقيق ــورة ملش مص
هبــم هــذا العيــش الضــال او الســليم ، بــن هــذا وذاك حاججهــم االمــام مســتعمال مجلــة 
ــم  ــوم وعقوهل ــدة الق ــه افئ ــت الي ــراده وجذب ــا م ــق هب ــي حق ــة الت ــاليب اللغوي ــن االس م
ــع  ــب التمت ــن ح ــرة ب ــوال االخ ــع يف ن ــا والطم ــب الدني ــن ح ــرتك ب ــم يف مع وجعلته
ــي دارت  ــة الت ــالل اجلن ــت ظ ــدي ت ــش الرم ــن العي ــب وب ــق الرغائ ــر وتقي القص

ــدم  ــا تق ــول م ــا ح ــة بجملته ــاور اخلطب حم
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املصادر واملراجع

إحيــاء النحــو ، إبراهيــم مصطفــى إبراهيــم، مطبعــة جلنــة التأليــف والرتمجــة والنــرش، القاهــرة، . )
)5)) م . 

أســلوبية البنــاء الشــعري ، دراســة أســلوبية يف شــعر ســامي مهــدي ، أرشــد حممــد         عــيل ، دار . 1
الشــؤون الثقافيــة العامــة ، بغــداد – العــراق ، ط) ، )))) م . 

بالغة اخلطاب وعلم النص ،صالح فضل ، سلسلة عامل املعرفة ، الكويت ،1))).. )
البالغــة الواضحــة ) البيــان واملعــاين والبديــع ( ، عــيل اجلــارم ، مصطفــى امــن ، مؤسســة . )

الصــادق للطباعــة والنــرش ، طهــران -  إيــران ، ط) ، )1)) هـــ . 
البالغــة والتطبيــق ، أمحــد مطلــوب – كامــل حســن البصــر ، دار الكتــب ، جامعــة املوصــل ، . 5

ط1 ، )))) م . 
التداولية جورج بول ،ت قيص العتايب ،الدار العربية للعلوم نارشون ،الرباط ،ط).. 6
ــار  رســالة . 7 ــة زي ــة ، فوزي ــة تداولي ــات 1 ألمحــد مطــر  مقارب ــوان الفت اخلطــاب احلجاجــي يف دي

ــران   ــة وه ــي ،جامع ــث العلم ــايل والبح ــم الع ــة  وزارة التعلي ــة الكاتب ــة باالل ــتر مطبوع ماجس
اجلزائــر ،)100. 

دالئــل اإلعجــاز ، أبــو بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرمحــن بــن عبــد العزيــز اجلرجــاين ) ت )7) . 8
أو )7) هـــ(، تــح : أبــو فهــر حممــود حممــد شــاكر ، مطبعــة املــدين ن القاهــرة، دار املــدين ، جــدة، 

ط) ، )))) م . 
الصاحبــي يف فقــه اللغــة ومســائلها ، وســنن العــرب يف كالمهــا ، أبــو احلســن أمحــد بــن فــارس . )

بــن زكريــا ، تــح : أمحــد حســن بســج ، منشــورات حممــد عــيل بيضــون ، دار الكتــب العلميــة ، 
ــان ، ط) ، 7))) م .  ــروت – لبن ب

العوامــل احلجاجيــة يف اللغــة العربيــة :، عــز الديــن الناجــح ، مكتبــة عــالء الديــن للنــرش . 0)
تونــس ،))10.  ، ، صفاقــس  والتوزيــع 
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ــة . )) ــة كلي ــة يف شــعر الــربدوين النفــي انموذجــا ،الطــاف اســامعيل امحــد  ، جمل العوامــل احلجاجي
ــدد ))، 5)10. ــداد ، الع ــة بغ ــالمية ،جامع ــوم االس العل

فنون الشعر يف جمتمع احلمدانين ، مصطفى الشكعة ، عامل الكتب ، بروت ، )8)) م . . 1)
يف النحــو العــريب نقــد وتوجيــه ، د : مهــدي املخزومــي ، منشــورات املكتبــة العريــة ، صيــدا . ))

ــروت ، د . ت .  – ب
قواعــد النحــو العــريب وفــق نظريــة النظــم ، د : ســناء محيــد البيــايت ، دار وائــل للنــرش والتوزيــع، . ))

عــامن – األردن ، )100 م .
الكنايــة يف البالغــة العربيــة ، د : بشــر كحيــل ، مكتبــة اآلداب ، القاهــرة – مــر ، ط) ، . 5)

 . )100م 
ــف ، . 6) ــون يوس ــة : لي ــورك ، ترمج ــوب ك ــب ( جاك ــة والتجري ــث ) احلداث ــة يف األدب احلدي اللغ

ــداد ، )8)) م .  ــرش ، بغ ــة والن ــون للرتمج ــل ، دار املأم ــز عامنوئي عزي
معجم مصطلحات األدب ، جمدي وهبة ، مكتبة لبنان ، )7)) م . . 7)
املــوت يف الفكــر الغــريب ، جــاك شــورون ، ترمجــة : كامــل يوســف حســن ، مطبعــة الرســالة ، . 8)

الكويــت ، )8)) م . 
نظرية اللغة يف النقد العريب ، د : عبد احلكيم رايض ، مكتبة اخلانجي ،  القاهرة ، د . ت . . ))
نقــد الشــعر ، أبــو فــرج قدامــة بــن جعفــر) ت7)) هـــ ( ، تــح : د : حممــد عبــد املنعــم خفاجــي ، . 10

دار الكتــب العلميــة ، بــروت – لبنــان ، د . ت . 
هنــج البالغــة  ، لالمــام امــر املؤمنــن عــيل بــن ايب طالــب ، رشحــه االمــام االكــرب : حممــد عبــدة ، . )1

خــرج مصــادره : الشــيخ حســن االعلمــي ، رشكــة االعلمــي للمطبوعــات ، بــرو ت – لبنــان، 
.10((



جدلية الذوات يف اخلطاب العلوي
قراءة إنسانية

أ . م . د . حازم طارش حامت

كلية اإلمام الكاظم )عليه السالم( اجلامعة
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توطئة :
كشــف أصــول اخلطــاب العلــوي يف ضــوء نظريــة التلقــي ، ترســم لنــا أبعــاد نظريــة 
التواصــل التــي يققهــا اخلطــاب يف ضــوء مالبســات الســياق الثقــايف اخلارجــي ، الــذي 
تتغــر بــه أصــول املخاطبــات ؛ ألن مقتضيــات اخلطــاب تســتدعي ذلــك ، فظــروف نشــأة 
اخلطــاب ، تكــي أهــداف اخلطــاب ، والغايــات التي يرمــي إليها ، والســيام أن اخلطابات 
وظيفتهــا األساســية  التأثــر يف املتلقــي ، وهنــا يــأرش نقطــة اخلــالف 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 
ــم اإلنســانية غــر أن  ــة بالقي ــذوات املعبئ ــة ال ــة ، كشــفت عــن جدلي ــة احلجاجي اإلقناعي
ــذه  ــس ه ــي تأس ــات الت ــن املنطلق ــاًل ع ــوم ، فض ــر باملفه ــانية تتغاي ــم اإلنس ــذه املفاهي ه

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، 
فضــاًل عــن الفهــم ، واملنطلقــات اإلنســانية التــي يدفــع هبــا اإلمــام عــيل »عليــه الســالم« هــي 
منطلقــات أساســها القرآنيــة تنشــد التكامــل والرقــي لإلنســان ، وتســعى إىل تنبــه املهالــك 
، وهبــذا الوعــي تشــكل اخلطــاب العلــوي ، وهــو بذلــك يــادل املفاهيــم اإلنســانية الواطئــة 
التــي تشــكلت يف نفــس املتلقــي، وحكيــت ســلوكه، واخلطــاب العلوي يكــي عملية اجلذب 
ــة  ــم ، والســيام أن اخلطــاب العلــوي يســتعرض هــذه املفاهيــم عــى وفــق جدلي بــن املفاهي
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 يكــي الصــور اإلنســانية، املغايــرة يف املفهــوم بــن الــذوات املتحــاورة، والبحــث 

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

املنظــور اإلنســاين منظــور قيمــي ، وهــذه القيــم متنوعــة ُتســم 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 
عــى الدعــوة اإلنســانية قــال أمــر املؤمنــن » عليــه الســالم« : ))أمــا بعــد ، فــإنَّ معصيــة 
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 
عــّي إبــاء املخالفــن اجلفــاة ، واملنابذيــن الُعصــاة ، حّتــى ارتــاب الناصــح بنصحــه، وضــّن 

الزنــد بقــدح ، فكنــُت أنــا وإّياكــم كــا قــال أخــو هــوازن :  

أمرتكم أمري بمنعرج اللوى              فلم تستبيحوا النصح إال ضحى(())(( 

ــي  ــرى »، يبن ــة ك ــة » كلي ــه بمقدم ــالم » خطاب ــه الس ــن » علي ــر املؤمن ــتهل أم يس
عليهــا اســتدالله احلجاجــي اإلقناعــي مــن أجــل إيقــاع األثــر يف الســامع ، فضــاًل عــن 
ذلــك توليــد قــوة إنجازيــة متثــل فعــاًل غــر مبــارش إزاء » الناصــح » ، وهــو القبــول 

ــالم(  ــه الس ــه )علي ــا ، فقول والرض

إنَّ معصيــة الناصــح الشــفيق العــامل املجــرب تــورث احلرة وتعقــب الندامــة )مقدمة 
كــرى(، ثــم ينتقــل مــن هــذه الكــربى إال » املقدمــة الصغــرى » :

كنت أمرتكم يف هذه احلكومة أمري . . )
ونخلت لكم خمزون رأيي . . 1
لو كان يطاع لقصر 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، 
ــة  ــر يف املخالف ــم تظه ــة القي ــر أن جدلي ــه ، غ ــل بنصيحت ــه ، والعم ــول قول ــتلزم قب ويس
ــال  ــه ح ــار حال ــاة« ، فص ــن  و»عص ــاة« ، ومنابذي ــن« و»جف ــم »خمالف ــح« ؛ ألهن »الناص
»قصــر بــن ســعد اللخمــي » مــوىل جذيمــة األبــرش ملــك عــى شــاطئ الفــرات ، 
ــة  ــم العربي ــت تتكل ــت مــن أهــل باجرمــي ، وكان ــرة ، وكان ــاء ملكــة اجلزي ــت الزّب وكان
، وكان جذيمــة قــد وترهــا بقتــل أبيهــا ، كتبــت إليــه أهنــا مل تــد ُملــك النســاء إال قبيحــًا 
يف الســامع  وضعفــًا يف الســلطان ، وأهنــا مل تــد مللكهــا موضعــًا وال لنفســها كفــؤًا غــرك 
فاقبــل إيّل ألمجــع ملكــي إىل ملــكك ، وأصــل بــالدي ببــالدك وتقلــد أمــري مــع أمــرك 
ــه ،  ــن ثقات ــرأي م ــا وال ــل احلج ــة أه ــه جذيم ــا مج ــى كتاهب ــام أت ــدر ، فل ــك الغ ــد بذل تري
فعــرض عليهــم مــا دعتــه إليــه ، فاجتمــع رأهيــم عــى أن يســر إليهــا فيســتويل عــى ملكها، 
وكان فيهــم قصــر فخالفهــم فيــام أشــاروا بــه ، وقــال : رأي فاتــر وغــدر حــارض ، فلــم 
يوافــق جذيمــة، فهلــك)1(، واســتحضار الذاكــرة التارخييــة يف ذهــن املتلقــي يولــد تكثيفــًا 
ــة  ــة املعرفي ــة يف املنظوم ــكلت جدلي ــي ش ــة الت ــم املتقابل ــن القي ــاًل ع ــدالالت ، فض يف ال
لطــريف اخلطــاب ، واألمــام عــيل »عليــه الســالم« يســتظهر حالــه مــع القــوم »  فكنــُت أنــا 

وإّياكــم كــا قــال أخــو هــوازن:  

أمرتكم أمري بمنعرج اللوى              فلم تستبيحوا النصح إال ضحى«.

ــذا  ــر ه ــام ، ومظاه ــتدعاها املق ــي اس ــم الت ــتظهار للقي ــو اس ــتظهار ه ــذا االس  وه
االســتدعاء »أنــا« و »إياكــم« يف ذلــك بعــد أشــاري يــأرش املقابلــة بــن القيــم التــي 
ــعري .    ــهاد الش ــًا يف االستش ــا كان واضح ــذا م ــن ، وه ــن املتخاطب ــًا ب ــكلت رصاع ش

ــال وال  ــباه الرج ــا أش ــاد : )) ي ــن اجله ــن ع ــالم« يف ذم املتقاعس ــه الس ــال »علي وق
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رجــال ! ُحُلــُوم األطفــال ، وعقــول رّبــات احلجــال لــو وددُت أين مل أراكــم ، ومل أعرفكــم 
ــًا  ــي قيح ــم قلب ــد مألت ــم اهلل ! لق ــدمًا قاتلك ــت س ــًا ، وأعقب ــّرت ندم ــًة . واهلل . ج معرف
ــي  ــي رأّي ــدتم ع ــًا ، وأفس ــام أنفاس ــب الّته ــوين نغ ــًا ، وجرعتم ــدري غيظ ــحنتم ص وش
ــجاع ،  ــل ش ــب رج ــن أيب طال ــش : إّن اب ــت قري ــد قال ــى لق ــذالن ، حت ــان واخل بالعصي

ــرب (()1(( .  ــه باحل ــم ل ــن ال عل ولك

يســتفتح أمــر املؤمنــن » عليــه الســالم » خطابــه بالنــداء ، ويســتعمل أداة »يــا« 
التــي تســتعمل للقريــب والبعيــد ، وداللتهــا يف اخلطــاب للبعيــد ، لغايــة حجاجيــة يريــد 

ــم يأخــذ بالتعريــف هبــم :  ــول عــى القــوم ث ــة التذمــر وعــدم القب الكشــف عــن حال

أشباه الرجال وال رجال !

 ُحُلُوم األطفال .

 وعقول رّبات احلجال .

و  »العصيــان«  و  الــرأي«  »فســاد  العلــوي  اخلطــاب  يظهرهــا  التــي  والقيمــة 
»اخلــذالن«، التــي هــي نتــاج عــدم الدرايــة واملعرفــة ، التــي جادلــت قيــم املعرفــة والدراية 
بشــؤون احلــرب التــي تكفــل لإلنســان إنســانيته وتافــظ عليهــا التــي متثلــت بالقيــم التــي 
ــه إالّ  ــام ب ــان القي ــى اإلنس ــا ع ــن م ــي تب ــالم« ، الت ــه الس ــن »علي ــر املؤمن ــا أم عرضه
ــه العقــل  ــا« أذهبــت باإلنســان عــى خــالف مــا يقتضي أن قيــم »اخلــوف« و»حــب الدني
والعلــم واملعرفــة ، ممــا أفقــده إنســانيته ، وهــذا الــراع القيمــي يتضــح بعبــارة اخلطــاب 
العلــوي »وددُت أين مل أراكــم ، ومل أعرفكــم معرفــًة . واهلل ، ... ، قاتلكــم اهلل !« ، وأمــر 
ــانيتهم ،  ــدوا إنس ــن فق ــوم الذي ــؤالء الق ــن ه ــه ع ــأى بنفس ــالم« ين ــه الس ــن »علي املؤمن
بفقدهــم القيــم ، التــي أكدهــا بقــول قريــش: »إّن ابــن أيب طالــب رجــل شــجاع ، ولكــن 

ــه باحلــرب«.   ال علــم ل
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وقــال »عليــه الســالم« ألصحابــه عندمــا عــزم عــى املســر إىل اخلــوارج ))أهّيــا 
النّــاس ، إّياكــم وتعّلــم النجــوم إالّ مــا هُيتــدى بــه يف بــّر أو بحــر ، فإهّنــا تدعــو إىل الكهانــة، 
وامُلنّجــُم، كالكاهــن، والكاهــُن كالّســاحر، والّســاحر، والّســاحر كالكافــر، والكافــر يف 

النــار ســروا عــى اســم اهلل(())( .

مقتضيــات اخلطــاب اســتدعت مــن املتكلــم التنبيــه » أهّيــا » ، فضــاًل عــن التحذيــر 
ــزة  ــل ركي ــية متث ــة أساس ــة توحيدي ــاب قيم ــا اخلط ــي يعرضه ــة الت ــم« ؛ ألن القيم »إياك
أساســية يف معتقــد اإلنســان إال وهــي »التــوكل عــى اهلل«، وهــذا مــا أثبتــه اخلطــاب 
ــة  ــا تكاملي ــان أبعاده ــم لإلنس ــت قي ــك يثب ــو بذل ــم اهلل«، وه ــى اس ــروا ع ــه »س يف قول
تتشــكل يف بنــاء اجلانــب الروحــي ؛ هلــذا جــاء التنبيــه والتحذيــر مــن فقــدان هــذه القيمــة 
ــة«، وهــذه القيمــة تــط مــن قيمــة  ــاب إىل »الكهان ــاع »تعلــم النجــوم«  التــي هــي ب بإتب

ــأن اخلطــاب تشــكل بشــكل اســتداليل : اإلنســان ؛ هلــذا نجــد ب

الكاهن كالساحر  »مقدمة كرى«

الساحر كافر     »مقدمة صغرى«

الكافر يف النار  »النتيجة«

ــد  ــى اهلل«، يول ــوكل ع ــذي » يت ــب« وال ــي الغي ــن » مدع ــي ب ــل القيم ــذا التقاب وه
بعــدًا إنجازيــًا » اتركــوا الكهانــة«، وهنــا تقــع اجلدليــة القيــم التــي متثــل األبعــاد املعرفيــة 

لطــريف اخلطــاب. 

ــن  ــام م ــل الش ــة أه ــا ملحارب ــاس فيه ــتنفر الن ــي يس ــالم« الت ــه الس ــه »علي ويف خطبت
قولــه : ))ُأّف لكــم ! لقــد ســئمت عتابكــم ! أرضيتــم باحليــاة الدنيــا مــن اآلخــرة عوضــا؟ 
وبالــذل مــن العــز خلفــا ؟ إذا دعوتكــم إىل جهــاد عدوكــم دارت أعينكهــم كأهنــم مــن 
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املــوت يف غمــرة ، ومــن الذهــول يف ســكرة ، يرتــج عليكــم حــواري فتعمهــون ، وكأّن 
ــم  ــن أعامهل ــر م ــخ وضج ــص توبي ــذا الن ــون (()5(. يف ه ــم ال تعقل ــة فأنت ــم مأنوس قلوبك
وأفعاهلــم فقولــه » عليــه الســالم« » ُأفًّ لكــم !« أي تبــًا ، والــالم يف » لكــم » لبيــان 
املتضجــر ألجلــه )6( ، ثــم يعــول عــى طاقــة االســتفهام اإلقناعيــة التــي يف الغالــب عــى 
الضمنــي ال عــى الريــح ، وهــذا األمــر أهتــم بــه ديكــرو يف »نظريــة املســاءلة« حيــت 
ــة  ــًا ؛ ألن اإلجاب ــلوبًا حجاج ــه أس ــل من ــي تع ــي الت ــة ه ــات الضمني ــّن أّن االفرتاض ب
ــد مــن أن تســلم بتلــك االفرتاضــات)7( ، فاالفــرتاض يف اخلطــاب  مهــام كان نوعهــا الب
ــة  ــه األصلي ــن داللت ــرج م ــتفهام خ ــة ؛ ألن االس ــل احلج ــذا يمث ــكار« وه ــي »اإلن يقت

ــة. ــه املجازي طلــب اجلــواب إىل داللت

 أرضيتم باحلياة الدنيا من اآلخرة عوضا؟.

وبالذل من العز خلفا؟.

ــرة«،  ــاة اآلخ ــا« و »احلي ــاة الدني ــن »احلي ــة ب ــادة املتجادل ــم املتض ــح القي ــا تتض وهن
وبــن »الــذل« و »العــز« ، التــي ترســم اخلــط التكامــيل يف بنــاء الدائــرة اإلنســانية لإلنســان 
املؤمــن ، بخــالف الذيــن اختــذوا القيــم املذمومــة التــي ترســم مســتوى اهلبــوط اإلنســانية 
؛ لــذا شــبههم تشــبيهًا مركبــًا ، فمــرة بــأّن أعينهــم تــدور حــرة وتــرددًا وخوفــًا مــن أحــد 
أمريــن : إمــا خمالفــة دعوتــه للجهــاد ، أو اإلقــدام عــى املــوت ، ويف كال األمريــن خطــر ، 
ثــم شــبه حالتهــم تلــك يف دوران أعينهــم وحرهتــم بحــال املغمــور يف ســكرات املــوت ، 
الســاهي فيهــا عــن حــارض أحوالــه املشــغول بــام يــده مــن األمل ، وهــذا التشــبية التمثيــيل 
ــْوُف َرَأْيَتُهــْم َينُْظــُروَن إَِلْيــَك َتــُدوُر َأْعُينُُهــْم  مأخــوذ مــن قولــه تعــاىل : َفــإَِذا َجــاَء اخْلَ

)8(َكالَّــِذي ُيْغَشــٰى َعَلْيــِه ِمــَن امْلَــْوِت

وقــال » عليــه الســالم« يف توبيــخ أصحابــه مــن أهــل الكوفــة عــى التباطؤ عــن نرة 
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احلــق : )) يــا أهــل الكوفــة ، ... ، يــا أشــباه اإلبــل غــاب عنهــا ُرعاهُتــا ! ُكّلــا مجعــت مــن 
جانــب تفرقــت مــن آخــر ، . . . ، قــد انفرجتــم عــن ابــن أيب طالــب انفــراج املــرأة عــن 
ُقبلهــا ، إيّن لعــى بينــة مــن ريب ، ومنهــاج مــن نبيــي ، وإيّن لعــى الطريــق الواضــح ألُطُقــه 

لقطــًا (())( . 

املقتــى القــويل اســتلزم مــن املخاطِــب اســتخدام النــداء ، لغــرض حجاجــي  تنبــي 
ــأن  ــويل ب ــل الق ــوي للفع ــون القض ــه ، فاملضم ــب علي ــام ي ــه ب ــت انتباه ــب ولف املخاَط
املخاطبــن »ليــس رجــال«، فاخلطــاب يمــل داللــة النفــي والتقريــر بحســب تصنيــف » 
ســرل » تكمــن قوتــه اإلنجازيــة يف إعــالن احلجــة عــى املخاَطــب )0)( ، بعدمــا اســتعمل 
االســم الريــح ، 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 املخاَطــب ، وإلزامــه 
هبــا مســتعينًا بالصــورة التشــبيهية بيــان انفــراج الصحابــة عــن ابــن أيب طالــب  يف املعركــة 
، بانفــراج املــرأة عنــد الــوالدة ، ويف ذلــك كنايــة عــن العجــز والدنــاءة يف العمــل )))( ، 
وهــذا ممــا ولــد فعــاُل إنجازيــًا توبيخيــًا ، ثــم اســتعمل الضمــر االشــاري يف موضعــن :

إيّن لعى بينة من ريب ، ومنهاج من نبيي . . )
وإيّن لعى الطريق الواضح ألُطُقه لقطًا .. )

وهنــا جدليــة القيــم التــي تظهــر، الســيام يف االســتعامل البعــد االشــاري الــذي ييــل 
إىل ذات أخــرى ، تتقاطــع معهــا يف القيــم)1)( ، ويرمــي القــول إىل إلــزام املخاطـِـب 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 عقــاًل مدبــرًا ورئيســًا بــارزًا ، 
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فشــبههم باالنفــراج ، وبــام أّن التمثيــل يقــوم عــى أســاس املشــاهبة بــن مجهــور املســلمن 
ــة  ــالم » عالق ــه الس ــيل » علي ــام ع ــلمن باإلم ــور املس ــة مجه ــإّن عالق ــات ، ف ــن العالق ب

ــاد)))( . ــن اجله ــوف م ــم باخل تتس

وقولــه » عليــه الســالم » يف ذم املتقاعســن عن القتال: ))دعوتكــم إىل نر إخوانكم 
ــرج إىّل  ــم خ ــر ، ث ــو األدب ــل النض ــم تثاق ــل األرس ، وتثاقلت ــرة اجلم ــم جرج ، فجرجرت
  .)(5()))(1(ــَا ُيَســاُقوَن إىَِل امْلَــْوِت َوُهــْم َينُْظــُروَن منكــم جنيــد ، متذائــب ضعيــف َكَأنَّ

تقابــل القيــم يف الصــورة التشــبيهية بــن الدعــوة إىل )النــرة( و)التخــاذل( مــن قبــل 
القــوم ، متثــل يف حاهلــم بحــال اجلمــل املصــاب بالقرعــة الــذي يــردد صوتــًا قبيحــًا، وبحــال 
البعــر اهلزيــل املعقــور   عندمــا ينهــض متثاقــاًل ، ويســر متثاقــاًل ، 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 تعــل هــذه املعلومــات حجة عى املتلقــي)6)( :

 فجرجرتم جرجرة اجلمل األرس . 

وتثاقلتم تثاقل النضو األدبر .

 ثم خرج إىّل منكم جنيد ، متذائب ضعيف .

ويف قولــه » إخوانكــم » ترغيبــًا هلــم عــى القتــال ، وبــث احلميــة يف نفوســهم ، ومــن 
فاعليــة اخلطــاب العلــوي تضمــن النــص القــرآين عــى ســبيل صــورة املشــبه بــه ، وهــذه 

ســمع أســلوبية لإلمــام » عليــه الســالم )7)( .



127اجلزء اخلامس: احملور اللغوي واألدبي

املطلب الثاني
جدلية التقابل اإلنساني يف اخلطاب العلوي

الســياق اخلارجــي هــو احلاكــم يف رســم أســلوبية اخلطــاب ، الســيام إذا كان غــرض 
املخاطِــب أيقــاع األثــر ، فضــاًل عــن رسعــة اإلنجــاز ، وحتــى يكــون ذلــك أختــذ 
املخاطِــب » التقابــل » مســلكًا لتوليــد التفاعــل املعــريف اإلنســاين ؛ ألن التقابــل » تضــاد 
» يف املعــاين )8)( ، قــال ابــن األثــر : )) واعلــم أّن يف تقابــل املعــاين بابــًا عجيــب األمــر ، 
ــر ، ... ، وهــذا البــاب ليــس يف علــم البيــان  يتــاج إىل فضــل تأّمــل ، وزيــادة نظــر وتدّب

ــدًة (()))(. ــه ، وال أعظــم فائ ــر نفعــًا من أكث

ــانية  ــم اإلنس ــتظهر القي ــل يف اس ــذا التقاب ــت ه ــوي وظف ــاب العل ــلوبية اخلط وأس
املتقابلــة التــي تكــي األبعــاد املعرفيــة للــذوات املتحــاورة التــي شــكلها أمــر املؤمنــن 
» عيــه الســالم » يف خطابــه ، فقولــه : )) ولقــد بلغنــي أّن الرجــل منهــم كان يدخــل عــى 
املــرأة املســلمة واألخــرى املعاهــدة ، فينتــزع حجلهــا وُقلَبَهــا ، وقالئدهــا وُرُعثهــا ، ... ، 
فلــو أّن امــرًأ ُمســلًا مــات مــن بعــد هــذا أســفًا مــا كان بــه ملومــًا ، بــل كان عنــدي جديــرًا، 
ــى  ــوم ع ــؤالء الق ــاع ه ــن اجت ــم م ــب اهل ــب ، وجيل ــُت القل ــًا واهلل ُيمي ــًا ! عجب ــا عجب في
باطلهــم وتفرقكــم عــن حقكــم ! فقبحــًا لكــم وترحــًا ، حــن رصتــم غرضــًا ُيرمــى ُيغــار 

عليكــم وال تغــرون ، وتغــَزوَن وال تعــُزون ، وُيعــى اهلل وترضــون ! (()1)(( . 

أضحــى األخبــار يف ضــوء »مبــدأ التعــاون« وظيفــة أساســية يف تقليــل املســافة 
بــن املتخاطبــن للوصــول ، الســيام أنــه ضمــن وقائــع وأحــداث واقعيــة تثبــت صــدق 

ــرب: ــون اخل مضم

 الرجل منهم كان يدخل عى املرأة املسلمة واألخرى املعاهدة . 
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فينتزع حجلها وُقلَبَها ، وقالئدها وُرُعثها .

واســتعامل هــذه التقنيــة » الوقائــع واألحــداث التارخييــة » لبيــان فضاعــت الفعــل، 
ووضاعــة القيــم ودناءهتــا ، التــي يملوهنــا ، ثــم يرتــب اإلمــام »عليــه الســالم« عــى هــذه 
اإلحــداث والوقائــع حدثــًا يمثــل مقــدار القبــح »فلــو أّن امــرًأ ُمســلًا مــات مــن بعــد هــذا 
أســفًا مــا كان بــه ملومــًا ، بــل كان عنــدي جديــرًا«، وهــذه املواجهــة بــن القيــم ولــدت 
ــاعة  ــع بش ــورة ، وم ــذه الص ــاعة ه ــوم ، وبش ــا الق ــوا عليه ــي كان ــة الت ــن اهليئ ــورة ع ص
هــذه الصــورة وقباحــة منظرهــا ، التــي تســدت 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 الســالم« »فيــا عجبــًا ! 
عجبــًا واهلل ُيميــُت القلــب« ، و »جيلــب اهلــم«، ال بــل توجيــه القــول مبــارشة، وفضحهــم، 

ويف ذلــك حجــة عليهــم ، وقطــع الطريــق عنهــم : 

حن رصتم غرضًا ُيرمى ُيغار عليكم وال تغرون .

 وتغَزوَن وال تعُزون .

 وُيعى اهلل وترضون .

ــارض ،  ــي احل ــه إىل املتلق ــام يف خطاب ــا اإلم ــت صدره ــس الوق ــة يف نف ــذه نتيج وه
والغائــب الكــوين ، وهــي دعــوة إىل االبتعــاد » عــن قبائــح األفعــال » الســيام التــي تنــايف 
ــه  ــع علي ــذي وق ــس ال ــل ، ولي ــام بالفع ــذي ق ــو ال ــك ه ــارس يف ذل ــانية ؛ ألن اخل اإلنس

ــل . الفع

ــه ال  ــراد هبــا باطــل ! نعــم إّن ــه الســالم« يف اخلــوارج : )) كلمــُة حــق ُي ــال » علي وق
ُحكــم إالّ هلل ولكــن هــؤالء يقولــون : ال إمــرة إال هلل ، وإنــه البــدَّ للنّــاس مــن أمــر بــٍر أو 
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فاجــٍر يعمــل يف إمرتــه املؤمــن ، ويســتمع فيهــا الكافــر(()))(.

ارتــدادات احلــق عــى لســان املدعــن ، يــراد منــه إهيــام العامــة ، فضــاًل عــن تســن 
الصــورة اخلارجيــة هلــم ، بمعنــى احلفــاظ عــى الصــورة اإلنســانية الطالبــة للحــق ، وهــذه 
ــه ال ُحكــم إالّ هلل«، ولكــن هــذه  القيمــة اإلنســانية ثبتهــا اإلمــام »عليــه الســالم« نعــم إّن
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 داخــيل ، الكاشــف عنــه الســلوك التطبيقــي العمــيل الــذي هــو خــارج »اإلدعاء«، 
واملســوغ هلــذه الدعــوة »البــدَّ للنّــاس مــن أمــر بــٍر أو فاجــٍر«، وهــم بذلــك يريــدون أن 
يقولــون بحســب القــول املضمــر »ال يشــرط إمامــة اإلمــام عــي عليــه الســالم« ؛ كونــه 
عــادالً ، فتداخــل القيــم عكــس حجــم الــراع فيــام بــن احلقيقتــن الواقعيــة وخالفهــا، 
عامــًا أن نتــاج هــذا الــراع الداخــيل 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 فعــاًل إنجازيــًا )التنبيــه واحلــث عــى اإلمســاك باحلــق قــوالً وفعــاًل(.

وقــال )عليــه الســالم(: ))مــا أنتــم يل بثقــٍة َســجيس الليــايل ، ومــا أنتــم بركــٍن ُيــال 
ــا  ــا ، فُكلَّ ــا ُرعاهت ــلَّ عنه ــل ض ــم إال كإب ــا أنت ــم . م ــرق إليك ــٍز يف ــر ع ــم ، وال زواف بك

ــر(()))(. ــن آخ ــب انتــرت م مُجعــت مــن جان

يكشــف النفــي يف بعــده التــداويل عــن اجلوانــب اإلثباتيــة التــي تملهــا املحمــوالت 
اخلربيــة يف صياغاهتــا املنفيــة ، ويمكــن بيــان ذلــك : 

مــا أنتــم يل بثقــٍة َسجيـــــس الليــايل                 أنــا ال أثــق بكــم ، وأنتــم ليــس أهــل للثقــة. 
ومــا أنتــم بركــٍن ُيــال بكــم            أنــا ال اعتمــد عليكــم، وأنتــم ليــس أهــل ألن يعتمــد عليكم
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وال زوافر عٍز يفرق إليكم  

ما أنتم إال كإبل ضلَّ عنها ُرعاهتا             أنتم قوم ال متلكون عقاًل ، 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 قيــاًم إنســانية ، فضــاًل عــن أهنــا تكشــف عــن املضــادات هلــذه القيــم التــي 
ــر  ــد تصدي ــة تري ــه أبعــاد حجاجي ــذا اجلــدل ل ــًا ، وه ــًا لوجــه جــدالً قيمي شــكلت وجه
خطابــًا إعالميــًا يعلــن فيــه عــن » القيــم اإلنســانية » التــي تفــظ هويــة اإلنســان ، وترســم 

ــة لإلنســان .   املالمــح احلقيقي

ــى  ــدم ، حتَّ ــول الّل ــى ُط ــام ع ــع : تن ب ــوُن كالضَّ ــالم: ))واهلل ال أك ــه الس ــال علي وق
يصــل إليهــا طالُبهــا ، وخيتلهــا راصدهــا ،  ولكنــي أرضب بامُلقبــل إىل احلــق املدبــر عنــه ، 

ــأيت عــيَّ يومــي(()1)( . ــى ي ــدًا ، حّت ــع العــايص امُلريــب أب وبالســامع امُلطي

افتتــاح اخلطــاب بالتوكيــد بالقســم أعطــى طاقــة حجاجيــة عاليــة ، وأنتــج مفهومــًا 
دالليــًا هــدم فيــه األفــكار واآلراء التــي تشــكل عــامل خطــاب اخلصــوم يف صيغتــه : )ليــس 
بــع(،  ق »قضيــة« ب »صادقــة«())1( ، واملفهــوم الــذي هدمــه اخلطــاب )ال أكــوُن كالضَّ
التــي )تنــام عــى ُطــول الّلــدم ، حتَّــى يصــل إليهــا طالُبهــا ، وخيتلهــا راصدهــا( ، ويف ذلــك 
فعــاًل انجازيــًا يتمثــل يف »أنتــم كالّضبــع«، وهــذا يســتلزم منهــا صفاهتــا »تنــام عــى ُطــول 
ــي  ــى متلق ــة ع ــك حج ــا«، ويف ذل ــا راصده ــا«، و»خيتله ــا طالُبه ــل إليه ــدم«، و»يص الّل
اخلطــاب الــذي متثــل هبــذه القيــم التــي تــط مــن قــدره ، والتــي تبتعــد عــن اإلنســانية ؛ 
هلــذا كانــت حمــل النفــي واالعــرتاض مــن اإلمــام »عليــه الســالم«،  واســتدرك مــؤرشًا 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 )15(، فالقيمة 
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ــى  ــه« حت ــع ل ــق، وتاب ــالزم للح ــدة »أين م ــة واح ــدم نتيج ــول خت ــذا الق ــة يف ه احلجاجي
يــأيت يومــي ، وهــذا العامــل احلجاجــي أصبــح عنــر توجيــه ، وتعزيــز للخطــاب)16( ، 
وبذلــك تنكشــف القيــم احلقيقيــة اإلنســانية التــي أضحــت تقابــل القيــم اهلابطــة، والتــي 
بدورهــا أخــذت تتجــادل معهــا ، فتولــد اجلــدل املبنــي عــى القيــم املعرفيــة التــي متلكــت 
ــة  ــرآة العاكس ــل امل ــذي يمث ــي ال ــيل اخلارج ــلوك العم ــب الس ــرز يف اجلان ــان، وب اإلنس

للمعطيــات الداخليــة للفــرد اإلنســاين .

وقــال »عليــه الســالم«:))يزعم أّنــه قــد بايــع بيــده ، ومل ُيبايع بقلبــه ، فقد أقــرَّ بالبيعة، 
واّدعــى الوليجــة ، فليــأت عليهــا بأمــر ُيعــرف ، وإال فليدخل فيا خرج منــه(()))( . 

يســتند املتكلــم عــى تقنيــة » طرائــق الفصــل أو االنفصــال » ، وهــي مــن التقنيــات 
احلجاجّيــة القائمــة: ))عــى كــر وحــدة املفهــوم بالفصــل بــن عنــارصه املتضامــن 
بعضهــا مــع بعــض، مــرّده إىل زوج الظاهر/الواقــع أو احلقيقــة(()18(،  وال يتســنى هــذا 
ــة،  ــات حجاجّي ــا لغاي ــم فصله ــدة يت ــدة واح ــف وح ــي تؤل ــارص الت ــل إالّ يف العن الفص
وهــدف هــذا الوصــل اســتبعاد أحــد العنريــن، ثــم تأكيــد العنــر املتبقــي منهــا))1( ،  
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 
ــي خالفــت املفهــوم مــن أجــل اإلهيــام ، وهــي بفعلهــا  ــذات الواحــدة الت ــن ال جــدل ب
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 الســالم())واهلل ال يزالــون حتَّــى ال يدعــوا هلل حمرمــًا إالّ اســتحلُّوا ، وال 
عقــدًا إالّ حّلــوه ، وحّتــى ال يبقــى بيــت مــدٍر وال وبــٍر ،إالّ دخلــه ظلمهــم ونبــا بــه ســوء 
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رعيهــم ، وحّتــى يقــوم الباكيــان يبكيــان ، بــاٍك لدينــه ، وبــاٍك يبكــي لدنيــاه (()11( . 

التوكيــد بالقســم يعطــي طاقــة حجاجيــة عاليــة ، وينتــج مفهومــًا دالليــًا هيــدم فيــه 
األفــكار واآلراء التــي تشــكل عــامل خطــاب اخلصــوم يف صيغتــه : )ليــس ق »قضيــة« ب 

»صادقــة«()))( ، وهــو يريــد بــه أثبــات : 

ال يدعوا هلل حمرمًا إالّ استحلُّوا .

وال عقدًا إالّ حّلوه .

واخلطاب يريد تقرير نتيجة سلوكية من هذه املقدمات إال وهي : 

وحّتى ال يبقى بيت مدٍر وال وبٍر ،إالّ دخله ظلمهم ونبا به سوء رعيهم . 

وحّتى يقوم الباكيان يبكيان ، باٍك لدينه ، وباٍك يبكي لدنياه .

ــيل ،  ــراع الداخ ــم ال ــن حج ــف ع ــوي يكش ــاب العل ــي يف اخلط ــل القيم فالتقاب
ــكلت يف  ــي تش ــان ، الت ــت اإلنس ــي متلك ــة الت ــب املعرفي ــى اجلوان ــل ع ــي يف األص املبن
صورتــن » بــاٍك لدينــه ، وبــاٍك يبكــي لدنيــاه » ، وهــذا يمثــل طــريف نقيــض يف اجلوانــب 
ــالكها إزاء  ــاس ومس ــوال الن ــان أح ــي إال بي ــاب ترم ــفة اخلط ــانية ، وفلس ــة اإلنس القيمي
ــي  ــل الت ــانية ، ب ــض اإلنس ــي ال تناق ــم الت ــي القي ــوة إىل تبن ــه دع ــة ، وفي ــف احلياتي املواق

تقــق فعــاًل إنســانيًا . 

فاملنجــز اللفظــي يف اخلطــاب العلــوي يســتند إىل مرتكــزات أساســية هلا عالقــة وثيقة 
ببنيــة التكويــن الفكــري لذهنيــة اإلمــام »عليــه الســالم«، والتــي ال يمكــن فصلهــا عــن 
ــة  ــة كوني ــن رؤي ــدر ع ــه الســالم( ))يص ــام )علي ــا اإلم ــرآين)1)(، وكان فيه ــون الق املضم
شــاملة حماورهــا ثالثــة موضوعــات ال انفصــال بينهــا هــي : اهلل والعــامل واإلنســان(()))( .
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اخلامتة :
تســمية اخلطــاب بأنــه إنســاين ، أو توصيفــه باإلنســانية قائــم عــى أســاس القيــم التــي 
ــه اإلنســان ،  ــي تفــظ كن ــم هــي الت يكيهــا اخلطــاب يف تضاعيــف نصوصــه ؛ ألن القي
وجوهــره ، واخلطــاب العلــوي يمــل 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 :

أضحــت املضامــن اإلنســانية يف اخلطــاب العلــوي أبعــادًا حجاجيــة إقناعيــة ، . )
تســتلزم الفعــل اإلنجــازي مــن قبــل املخاَطــب . 

شــكلت القيمــة اإلنســانية يف اخلطــاب العلــوي حجــًة عــى متلقــي اخلطاب ، الســيام . 1
أن املخاطــب متثلــت فيــه قيــم » اجلبــن ، واخلــوف ، والرفــض مــن اجلهــاد » ممــا تولــد 

جــدالً بــن القيــم .

 كشــف اخلطــاب عــن الــراع الداخــيل يف الــذات الواحــدة ، وهــذا الــراع قيمــي . )
يتضــح ويبــان بفعــل املواقــف التــي يتعــرض هلــا اإلنســان .

التجــأ اخلطــاب العلــوي إىل تبنــي اســرتاتيجيات متعــدد متثلــت يف أســاليب متنوعــة . )
ــب  ــن اجلوان ــف ع ــي الكاش ــلوك اخلارج ــيام يف الس ــم ، الس ــض القي ــرت تناق أظه

املعرفيــة املتبنــاة مــن قبــل طــريف اخلطــاب .

ــي يطرحهــا ، . 5 ــم اإلنســانية الت ــة يف ضــوء القي ــه اخلطاب ــّن اخلطــاب العلــوي غايات ب
ــي  ــة ، وه ــف املحرج ــيام يف املواق ــا ، الس ــا وتناقضه ــي تعارضه ــم الت ــا القي ويقلبه

ــن . ــن الدي ــاع ع ــرة ، والدف ــاد والن ــوات اجله دع

الوقائــع . 6 مــن  الكثــر  التشــبيهية  الصــور  العلــوي عــن طريــق  قــرب اخلطــاب 
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. العربيــة  احلــارضة  يف  مســاس  هلــا  كان  التــي  التارخييــة  واألحــداث 

ــد . 7 ــل تولي ــن أج ــارشة ، م ــر املب ــال غ ــن األفع ــر م ــوي الكث ــاب العل ــن اخلط تضم
ــم . ــل املتكل ــن قب ــة م ــوة رصي ــل دع ــة متث ــال إنجازي أفع

اخلطــاب العلــوي مل يبتعــد عــن دائــرة اخلطــاب القــرآين يف اجلوانــب اإلنســانية ، بــل كان . 8
النــص القــرآين املعضــد ، والســاند واحلــارض يف أصــل اخلطــاب ، بــل ال ينفــك عنــه .     
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مقدمة
ْيبـِـَن الطَّاِهريــَن... ــالُم عــى النَّبـِـيِّ وآلــِه الطَّ ــالُة َوالسَّ احلَمــُد هللِِّ رب العاملــن، َوالصَّ

وبعد.

ــة  ــة ورباط ــوة فصاحت ــالم( وق ــه الس ــيل )علي ــام ع ــلوب االم ــث أس ــاول البح فيتن
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 والصــرب والقيــادة احلكيمة، 
ــات احلــرب وقواعدهــا.  كل  ــزام بأخالقي ــل وااللت ــد املقات ــادئ التــي يملهــا القائ واملب
ذلــك يؤثــر يف لغــة القائــد إذ يســتدعي خطابــا خاصــا يوظــف يف رفــع املعنويــات لتحقيــق 
ــا يف  ــكا وربط ــر متاس ــرا وأكث ــة وأدق تعب ــوى فصاح ــام أق ــنرى أن األم ــار. وس االنتص

ــر يف مقــام احلــرب مــن الســلم. التعب

ــار  ــوء معي ــرب يف ض ــام احل ــام يف مق ــاب االم ــن خط ــرات م ــاول فق ــث يتن والبح
الســبك املعجمــي وهــو مــن معايــر علــم النــص الســبعة اللذيــن يتجــى هبــام التامســك 
ــار احلــذف، ذلــك أن  ــه، فضــال عــن معي الــداليل بــن وحــدات النــص وانســجام معاني
ــديدة  ــروف الش ــال الظ ــة يف ح ــن للغ ــم مقياس ــا أه ــن أن يكون ــن يمك ــن املعياري هذي
واملواقــف العســرة يــدالن عــى التامســك النفــي النعكاســهام عــى أســلوب اخلطيــب 

ــجاعته..  وش

وال بــد مــن اإلشــارة اىل أن هــذا املوضــوع تناولتــه احــدى الطالبــات ) أمــرة عبــد 
ــر  ــت املعاي ــه وطبق ــعت في ــد توس ــا. وق ــت عليه ــتر أرشف ــالة ماجس ــول( يف رس الرس
ــو  ــق ه ــن اهلل التوفي ــرب. وم ــيل ع يف احل ــام ع ــب االم ــى خط ــص ع ــم الن ــبعة لعل الس

ــل ــم الوكي ــبنا ونع حس
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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 كــربى متكاملــة، 
ميزهتــا األساســية متاســكها النحــوي وترابطهــا الــداليل قصــد اإلبانــة واإلفــادة. قيــل أنــه 
اســتدراك ملــا فــات الدراســات الســابقة، لوقوفهــا يف التحليــل عنــد مســتوى اجلملــة. فــال 

يعنــي هــذا أن

 اجلملــة عفــى عليهــا الزمــن ومل يعــد هلــا أمهيــة،  وذلــك ألن املنهــج اجلديــد نفســه ال 
يغفــل اجلملــة، بــل ينظــر اليهــا مــن خــالل عالقاهتــا مــع اجلمــل األخــرى املكونــة للنص. 
وإن علــم النــص فهــم النحويــة حمضــا فهــو اليــزال يف هــذه املرحلــة رهــن لبعــض قيــود 
ــة  ــص اىل صعوب ــو الن ــي نح ــب مؤرخ ــب أغل ــة.  ذه ــانيات اجلمل ــة أي لس ــو اجلمل نح

نســبة هــذا العلــم اىل عــامل معــن أو حــره يف بلــٍد أو مدرســٍة أو اتــاٍه حمــدود))(.      

وقــد شــهدت أواخــر الســتينيات وبدايــة الســبعينيات، تطــورَا ملحوظــَا يف ميــدان 
الــدرس اللســاين احلديــث نتــج عنــه ميــالد فــرع معــريف جديــد باســم علــم النــص،  وقــد 
ــد األب  ــذي يع ــس)harris( ال ــامل هاري ــد الع ــى ي ــم ع ــذا العل ــات ه ــرت ارهاص ظه

احلقيقــي لعلــم اللغــة التحويــيل والتوليــدي)1(.

     أمــا التوليــدي فهــو علــم يــرى يف وســع أي لغــة ان تنتــج ذلــك العــدد الالهنائــي 
ــدرس  ــذي ي ــم ال ــو العل ــيل فه ــا التحوي ــة،  وأم ــل يف اللغ ــرد بالفع ــي ت ــل الت ــن اجلم م

ــة))(.  ــارص اجلمل ــف عن ــة يف خمتل ــات القائم العالق

أقــام نحــو النــص  بنــاءه عــى أنقــاض نحــو اجلملــة، يف بدايــة النصــف الثــاين مــن 
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القــرن املــايض يف كتــاب )تليــل اخلطــاب( الــذي حــث عــى رضورة العالقــات النحويــة 
بــن اجلمــل.

ــد العــامل  ــم تطــورت هــذه اإلرهاصــات يف الســبعينيات مــن القــرن نفســه عــى ي ث
اهلولنــدي فاندايــك)vandaik( الــذي دعــا اىل أمهيــة أن يشــمل الوصــف النحــوي 

ــط. ــطحي فق ــتوى الس ــرات يف املس ــن تغ ــا م ــرأ عليه ــا يط ــات،  وم ــك العالق لتل

فأثبتــت قواعــد هــذا العلــم ورســخت مضامينــه عــى يــد العــامل األمريكــي روبــرت 
دي بوجرانــد)robert de beaugrand ( يف ثامنينيــات القــرن املــايض،  والســيام بعــد 
وضــع ســبعة معاير)الســبك،  احلبــك، القصديــة، تقبليــة، اإلعالميــة، املقاميــة، التناص( 

يــب أن تتوافــر يف النــص جمتمعــة  ليكــون نصــا))(. 

يعــدُّ النــص أســاس اإلهتــامم يف الدراســات الراهنــة فاإلنتقــال مــن نحــو  اجلملــة اىل 
نحــو  النــّص دليــل عــى اإلنتقــال اىل الداللــة، وهــي ُلــّب اللســانيات احلديثــة فقــد تنــاول 
ــة متكاملــة، والتــي تعنــي يف معناهــا األويل نســيج،  ملــا  هــذا العلــم النــّص وحــدة لغوي
هنالــك مــن متاســك وتشــابك باخليــوط التــي تشــكل قطعــة قــامش، وكذلــك الكلــامت 

والفقــرات بالنســبة للنــص.

       Textuality  الّنصّية
ــد و  ــتنبط دي بوجران ــد اس ــص. وق ــة الن ــد صياغ ــة قواع ــة أو النصاني ــل النصّي متث
درســلر معايــر يــب توافرهــا يف كل نــص، وإذا كان احــد هــذه  املعايــر غــر متحقــق 
ــول،  ــد، القب ــك، القص ــبك، احلب ــذه املعاير)الس ــايل. وه ــر اتص ــد غ ــه يع ــص فإن يف الن

ــاص()5(. ــة، التن ــالم، املقامي االع

تعتمــد النصيــة عــى جمموعــة مــن الوســائل التــي تؤهلهــا اىل أن تكــون نصيــة. 
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فعالقــات االتســاق القائمــة يف النــص هــي التــي تكــّون النصيــة يف النــص. إذن النصيــة 
اكتــامل 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 عــاّم ليــس نصــا، ولكــي 
ــق  ــي ختل ــة الت ــائل اللغوي ــة الوس ــى جمموع ــد ع ــب أن يعتم ــة ي ــص نصي ــون ألي ن تك
ــن  ــق ب ــب التواف ــاملة)6(. إذن ي ــه الش ــائل يف وحدت ــذه الوس ــهم ه ــث ُتس ــص، بحي الن
النــص مــن جهــة، ووســائل املحافظــة عــى معايــر النصيــة مــن جهــة أخــرى، عــى وفــِق 

ــام)7(. ــد ليكــون مالئ ــة دي بوجران رؤي
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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 عــيل عليــه الســالم خبــرا  بأساســيات احلــرب ومبادئهــا، مثلهــا 
مثــل ســائر املوضوعــات التــي تناوهلــا يف خطبــه. كحديثــه عليــه الســالم تــارة عــن 
املتقــن، وأخــرى عــن اخلالفــة واألمــارة، وثالثــة عــن شــؤون األرسة واملجتمــع وغــره. 
يعطــي االمــام عليــه الســالم احللــول واملعاجلــات، وكيفيــة التعامــل مــع جزئيــات تلــك 
املوضوعــات والتــي منهــا موضــوع )احلــرب( فنجــده عليــه الســالم خياطــب ابنــه حممــد 
ابــن احلنفيــة ملــا أعطــاه الرايــة يــوم اجلملومــن كالم لــه )عليــه الســالم( البنــه حمّمــد بــن 
ــَى َناِجــِذَك،  ــُزْل! َعــضَّ َع ــاُل َوالَ َت ــُزوُل اجِلَب ــة يــوم اجلمــل: ))َت ــا أعطــاه الراي ــة مّل احلنفي
َك،  َك َأْقــَى الَقــْوِم، َوُغــضَّ َبــَرَ ــَرِ َأِعــِر اهللَ مُجُجَمَتــَك، تِــْد يف االْْرِض َقَدَمــَك، اْرِم بَِب
ــِد اهللِ ُســْبَحاَنُه(( فهنــا نجــد مواصفــات القائــد الــذي يتحمــل  ــْرَ ِمــْن ِعنْ َواْعَلــْم َأنَّ النَّ
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 عى قســمن، قســم يؤديــه اجلندي 
واآلخــر مــن عنــد اهلل عــّز وجــّل، ويكــون واجبــًا عــى اجلنــدي هــو إحضــار مقدمــات 
النــر، ومســتلزمات النــر فــإذا فعلهــا املقاتــل أي مل يــزل مهــام 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 عــّز وجــّل لــه نتائجــه مــن ذلــك العمــل، طبعــًا ال 
ننســى أن فعــل اهلل عــز وجــل مرتبــط باملصلحــة للعبــاد وكالمنــا بحســب القاعــدة العامة. 
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ومــن التعاليــم األخــرى قولــه عليــه الســالم: ))َفــَواهللِ َمــا ُغــِزَي  َقــْوٌم َقــطُّ يف 
ــوا(( وهــذا دليــل آخــر عــى ماقلنــاه ألن الــذي يف عقــر داره مل يقــم  ــِر َداِرِهــْم  إالَّ َذلُّ ُعْق
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 يــب أن يتحــى هبــا املقاتــل قبــل الدخــول للحــرب والتــي يبلــغ عددهــا مايفــارب 
أربــع وأربعــن خطبــًة منهــا ماهــي مــّرح بعنــوان احلــرب )صفن،النهــروان....( 

ومنهــا مــا مل يــّرح بعنواهنــا إنــام تعــرف بمضموهنــا منهــا:

ْرِب االِْرُق َوَمْن َناَم مَلْ ُينَْم عنُْه«. »َوإِنَّ َأَخا احْلَ

 ، ــقِّ ِة احْلَ ُكــْم، َفَوالَّــِذي الَإلــَه إاِلَّ ُهــَو إيِنِّ َلَعــَى َجــادَّ »َوْلَتْصــُدْق نِيَّاُتُكــْم يِف ِجَهــاِد َعُدوِّ
ـُـْم َلَعــَى َمَزلَّــِة  اْلَباطـِـِل«. َوإهِنَّ

 »َفَمِن اْسَتَطاَع ِعنَْد ذلَِك َأْن َيْعَتِقَل َنْفَسُه َعَى اهللِ، َفْلَيْفَعْل ».

كِينََة ». ْلَبُبوا السَّ ْشَيَة  َوَتَ »اْسَتْشِعُروا اخْلَ

»َواْمُشوا إىَِل امْلَْوِت َمْشيًا ُسُجحًا«

اِرُب«. »إِنَّ امْلَْوَت َطالٌِب َحثِيٌث الََيُفوُتُه امْلُِقيُم، َوالَ ُيْعِجُزُه اهْلَ

»َوالَ َتُذوُقوا النَّْوَم إاِلَّ ِغَرارًا  َأْو َمْضَمَضًة«

ُئوا لِْلُجنُوِب َمَصاِرَعَها«. ُيوَف ُحُقوَقَها، َوَوطِّ »َوَأْعُطوا السُّ

ُه أْطَرُد لِْلَفَشِل«. »َوَأِميُتوا االْْصَواَت َفإِنَّ

اىل غــر ذلــك ممــا ذكــره اإلمــام يف خطبــه احلربيــة وهــذا اجلانــب هــو أول املعركــة، 
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إذ يــب أن يعالــج املقاتــل هــذه املســائل يف داخــل نفســه أي يدخــل املعركــة يف نفســه. 
فــإذا هتّيــأت تلــك املقدمــات انتــر نفســيًا وداخليــًا، 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 
ــة عــى مــا  ــأيت، نذكــر شــواهد تأرخيي ــام ي ــه الســالم. وفي ــه علي عجبنــي ومل ُيســمع إال من

ذكرنــاه أعــاله. 

روى الواقــدي)8( قــال: حدثنــي عبــداهلل بــن )احلــارث( بــن الفضيــل عــن أبيــه، عــن 
حممــد بــن احلنفيــة قــال )ملــا نزلنــا البــرة وعســكرنا هبــا وصففنــا صفوفنــا دفــع أيب عليــه 
ــع  ــده شس ــالم ويف ي ــه الس ــن علي ــر املؤمن ــاء أم ــال: فج ــواء....إىل أن ق ــالم إيّل الل الس
ــه مــا قــد  ــط ب ــا أمــر املؤمنــن ؟ قــال أرب ــد هبــذا الشســع ي ــن عبــاس ماتري نعــل فقــال اب
هتــي )أي الشــق أو اخلــرق( مــن هــذا الــدرع مــن خلفــي فقــال ابــن عبــاس أيف مثــل هــذا 
اليــوم تلبــس مثــل هــذا ؟ فقــال عليــه الســالم)ومِلَ( قــال أخــاف عليــك فقال)الختــف أن 
أويت مــن ورائــي، فــواهلل يابــن عبــاس ماوليــت يف زحــف قــط( ثــم قــال لــه )البــس يابــن 
عبــاس( فلبــس درعــًا ســعدية ثــم تقــدم اىل امليمنــة فقــال )امحلــوا( ثــم اىل امليــرة فقــال 
ــت إياهــا  ــي فجعلــت أتقــدم وكان ــع يف ظهــري ويقــول تقــدم يابن ــوا( وجعــل يدف )امحل
ــذ  ــمت من ــد حس ــة ق ــى أن املعرك ــدل ع ــص ي ــذا الن ــه(. وه ــن كل وج ــوا م ــى اهنزم حت
بدايتهــا لصالــح اإلمــام عليــه الســالم بــل قبــل أن تبــدأ )ملــاذا؟( ألنــه عليــه الســالم طّبــق 
ــون  ــارة يك ــًة فت ــر ألي يشء عناي ــك يع ــد ذل ــن بع ــم يك ــرب. فل ــن آداب احل ــال م ــا ق م
حــارسًا يف املعركــة ،وأخــرى يصــيل ركعتــن لصــالة الظهــر، وأخــرى يــاول أن يصلــح 
ــٍه وال مكــرتٍث بــام حولــه مــن الصفــوف بــام حســمت لصاحلــه قبــل  شســع نعلــه غــر آب
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بدايتهــا. 

ــاب  ــة ،وكت ــج الصباغ ــاب هب ــاء يف كت ــد ج ــاه فق ــى ماقلن ــدل ع ــر ي ــص آخ ــا ن وهن
ــه الســالم  ــا رقــال: )عــيل علي ــن دين ــن عمــر ب ــداهلل ب ــن عب ــد قــال حممــد ب اجلمــل للمفي
البنــه حممــد : خــذ الرايــة وامــِض - وهــو خلفــه - فنــاداه يــا أبــا القاســم فقــال يــا بنــي 
ال يســتفزنك ماتــرى. قــد محلــُت الرايــة وأنــا أصغــر منــك فــام اســتفزين عــدوي، وذلــك 
إننــي مل أبــارز احــدًا إال حدثتنــي نفــي بقتلــه، فحــّدث نفســك بعــون اهلل تعــاىل بظهورك، 
وال خيذلــك ضعــف النفــس، فــإن  ذلــك أشــد اخلــذالن. قــال يــا أبــه أرجــو أن أكــون كــام 
ُ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 يرّدهــم عنــي، وأنــا أريــد أن أتقــدم 
يف وجــوه القــوم، فــام شــعرت إال أيب خلفــي جــّرد ســيفه وهــو يقــول : ال تتقــدم حتــى 
ــه، فــرب  ــدي هيــرول ومعــه ســيفه وبعــض مــن أصحاب ــن ي أكــون أمامــك فتقــدم ب

الذيــن يف وجهــه. فنظــرت إليــه خُيــرج النــاس يمينــًا وشــامالً ويســوقهم أمامــه))(.

وهنــا نجــده عليــه الســالم يفعــل مــا يقــول، فــكان قــد حســم املعركــة لصاحلــه منــذ 
البدايــة فــال خيــاف املــوت ألن هــذا األمــر بيــد اهلل ســبحانه، وال يبحــث عــن النــر ألنــه 
مــن عنــد اهلل عــّز وجــّل، بــل كان مالديــه هــو)إال حدثتنــي نفــي بقتلــه ، فحــدث نفســك 
بعــون اهلل تعــاىل بظهــورك()0)(.  هــذا هــو مفتــاح النــر يف كل قتــال، لذلــك مل تــَر عليــًا 
ــة  ــة عجيب ــذه حقيق ــرًا.  وه ــرًا ظاف ــا منت ــرج منه ــة إال وخ ــل معرك ــالم دخ ــه الس علي
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 ربــام ندعــي أن األمــم التــي عاشــت بــال معــارك طواهــا 
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التاريــخ بــال ذكــر هلــا اال يســرًا . 

ــه  ــو علي ــا إال ه ــز هب ــرب ال يتمي ــة للح ــرة خاص ــالم نظ ــه الس ــيل علي ــام ع إن لالم
ــه حمكــوم يف حــدود اهلل عــّز وجــّل فــال  ــام يف قتال ــال وإن الســالم فــال يقاتــل ألجــل القت

ــر. ــوة الن ــام أو نش ــهوة االنتق ــده ش ــد عن ت

والشــك يف أّن التخلــص مــن هاتــن الصفتــن -أعنــي االنتقــام أو نشــوة النــر- 
ــع  ــق الرفي ــايل واخلل ــب الع ــس والتهذي ــل النف ــع تكام ــام إال م ــيطرة عليه ــن الس ال يمك
ــة  ــة هلداي ــر حلظ ــعى اىل آخ ــل يس ــالم ظ ــه الس ــام علي ــد االم ــروان( نج ــوم النه ــي )ي فف
ــه مــع احلــق واحلــق معــه وأن  ــًا إن ــم يقين ــه الســالم يعل ــه علي ــل قتاهلــم، ألن اخلــوارج قب
ــام  ــة ك ــاذا؟( الن املعرك ــال )مل ــار ال حم ــو اىل الن ــالم فه ــه الس ــيل علي ــيف ع ــل بس ــن قت م
ــام مــن أجــل اجلهــاد يف ســبيل اهلل تعــاىل  ــام أو لطلــب النــر، وإن ــا أعــاله ال لالنتق قلن
ــا فهــو يف نــرة الشــيطان.  يتبــّن أن أهــم ميــزة حــاول االمــام عليــه  فمــن مل ياهــد هن
الســالم الرتكيــز عليهــا هــي جعــل املعركــة وســاحتها كغرهــا مــن املواطــن األخــرى بــال 
فــرق فــإن ســاحة القتــال ال ميــزة فيهــا عــى الســوق واملســجد ونحوهــا. وفيــام 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 الســالم، فقــام يتمشــى حتــى ســكن غضبــه ثــم 
عــاد الحتــزاز رأس عمــرو بعــد أن ســكن غضبــه فاالمــام مل يقتــل عمــرو وهــو غضبــان 
ــه  ــون قتل ــه ليك ــكن غضب ــى س ــر حت ــام انتظ ــخيص، وإن ــع ش ــه بداف ــون قتل ــى ال يك حت
خالصــًا لوجــة اهلل)))(. فــال شــهوة لإلنتقــام وال نشــوة للنــر وال طلبــًا للثــأر، وإنــام هــو 

البتغــاء وجــه اهلل عــز وجــل.
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الشاهد الثاين                                                                                                             

عندمــا اســتوىل معاويــة عــى الفــرات يف معركــة صفــن فقــد منعــوا أصحــاَب اإلمــام 
عليــه الســالم مــن ورود املــاء ولكــن ملــا وصــل اإلمــام وأصحابــه اىل املــاء مل يمنعــوا أهــَل 
ــاء  ــن امل ــم وب ــو بينه ــه أن خل ــالم  أصحاب ــه الس ــام علي ــر اإلم ــل أم ــاء ب ــن امل ــاِم م الش
ــه  ــك أجــاب علي ــه عــى ذل ــه بعــض أصحاب ــا عاتب ــه وعندم ــا يتاجــون من وليأخــذوا م

الســالم ال أفعــل مــا فعــل اجلاهلــون)1)(. 

الشاهد الثالث 

ــن  ــن الصف ــع ب ــه نط ــط ل ــن أنه)بس ــرب صف ــد يف ح ــن أيب احلدي ــن اب ــروى ع ماي
ليلــة اهلريــر فصــى عليــه ِورده والســهام تقــع بــن يديــه ومتــر عــن صامخيــه يمينــًا وشــامال 
فــال يرتــاع لذلــك()))(. إذن كــام قلنــا فــإن ســاحة املعركــة والســوق واملســجد والشــارع 
ــام  ــه اإلم ــا أراد أن يثبت ــه، وم ــف حال ــن ال خيتل ــإن املؤم ــر ف ــكان آخ ــت ويف أي م والبي
عليــه الســالم مــن ذلــك هــو أن املعركــة ال تعنــي تــرك املوعظــة أو هدايــة النــاس أو رشح 

مســألة يف التوحيــد أو العقيــدة أو غرهــا.

الشاهد الرابع 

ــك  ــع ذل ــو م ــال وه ــرب والقت ــغال باحل ــن منش ــرب صف ــالم يف ح ــه الس وكان علي
بــن الصفــن يرقــب الشــمس فقــال لــه ابــن عبــاس:  يــا امــر املؤمنــن مــا هــذا الفعــل ؟ 
فقــال عليــه الســالم انظــر اىل الــزوال حتــى نصــيل فقــال لــه ابــن عبــاس:  يــا أمــر املؤمنــن 
ــه الســالم :  ــال عــن الصــالة فقــال علي ــا لشــغاًل بالقت وهــل هــذا وقــت صــالة أن عندن

عــالَم نقاتلهــم؟ انــام نقاتلهــم عــى الصــالة)))(.
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فالواجــب اإلخالقــي ال خيتلــف عنــد املؤمــن يف ســاحة املعركــة، كــام ال خيتلــف عنــه 
ــه تفاخــر  ــة مــا في ــه احلربي ــه الســالم يف خطب ــم ال نجــد يف كالم اإلمــام علي يف غرهــا. ث
اجلاهليــة أو الســخرية مــن الطــرف املقابــل أو اإلســتهانة بــه،  وإنــام يعــّده )أخــًا يف الديــن 
أو نظــرًا لــه يف اخللــق( لذلــك يــاول جاهــدًا هدايتــه وإن جــاء إليــه ليقتلــه،  وهــذا مــن 

أغــرب األخــالق التــي متيــزت هبــا أخالقيــات احلــرب. 

ُكــْم  ــى َيْبَدُأوُكــْم، َفإِنَّ قــال اإلمــام عليــه الســالم يــويص أصحابــه: ))الُتَقاتُِلوُهــْم َحتَّ
ــْم،  ــْم َعَلْيِه ــَرى َلُك ــٌة ُأْخ ــْم ُحجَّ ــى َيْبَدُأوُك ــْم َحتَّ اُه ــْم إِيَّ ــة، َوَتْرُكُك ــَى ُحجَّ ــِد اهللِ َع بَِحْم
ــُزوا َعــَى  ِه ــِورًا، َوالَ ُتْ ــوا ُمْع ــرًا، َوالَ ُتصيُِب ــوا ُمْدبِ ــاَل َتْقُتُل ــإْذِن اهللِ َف ــُة بِ ِزيَم ــِت اهْلَ ــإَذا َكاَن َف
ُــنَّ  َجِريــح،الَ هَتِيُجــوا النَِّســاَء بِــَأذًى، َوإِْن َشــَتْمَن َأْعَراَضُكــْم، َوَســَبْبَن ُأَمَراَءُكــْم، َفإهِنَّ

ــوِل(()5)(. ــِس َواْلُعُق ــَوى َواالْْنُف ــاُت اْلُق َضِعيَف

ــاس واحللــم وعــدم اإلنتقــام منهــم هــو ممــا  ــة الن ــة هداي ــزة األخــالق وحماول إن مي
يميــز قــول االمــام عليــه الســالم وفعلــه يف حروبــه كلهــا دفــع اخلطيــب عليــه الســالم. 
فــكان عليــه الســالم مــن أكثــر النــاس حلــاًم مل يقابــل مســيئًا بإســائته ولقــد عفــا عــن أهــل 
ــة،  ــة اىل املدين ــه، ورّد عائش ــوا أصحاب ــيف، وقتل ــه بالس ــوا وجه ــد أن رضب ــرة بع الب
ــه عــى  ــه وشــتمه ل ــه علي ــه وتآلب ــه عــى عدوان ــر بعــد الظفــر ب ــن الزب ــداهلل ب وأطلــق عب
رؤوس اخلالئــق، وصفــح عــن مــروان بــن احلكــم يــوم اجلمــل مــع شــدة عداوتــه)6)(.
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املبحث الثاني
السبك املعجمي

وهــو مظهــر مهــم مــن بــن مظاهــر اتســاق النــص، اال إنــه خيتلــف عنهــا مجيعــًا إذ ال 
يمكــن احلديــث فيــه عــن العنــر االفــرتايض املفــرتض وال عن وســيلة شــكلية )نحوية( 
للربــط بــن عنــارص النــص)7)(. ويســمى ايضــًا الربــط اإلحــايل ، وهــو يقــوم مــن خــالل 
املعجــم ويتــم بوســاطة اختيــار املفــردات عــن طريــق إحالــة عنر لغــوي اىل عنــر آخر 
، فيحــدث الربــط بــن أجــزاء اجلملــة أو املتتاليــات اجلمليــة مــن خــالل اســتمرار املعنــى 
الســابق يف الالحــق ، بــام يمنــح النــص صفــة النصيــة)8)(. ويقســم الســبك املعجمــي اىل 

قســمن)))( مهــا- التكــرار والتضــام- 

 Reitcration اواًل – التكرار
وهــو وســيلة مــن وســائل الســبك املعجمــي،  وربــام األكثــر شــيوعا منهــا،  ويعرفــه 
ــر  ــادة عن ــب إع ــي،  يتطل ــاق املعجم ــكال االتس ــن أش ــكل م ــه ش ــايب بان ــد خط حمم
معجمــي أو مــرادف لــه أو رشــبه مــرادف أو عنــر مطلقــًا أو اســاًم عامــًا)10(. وأعتقــد 
أن التكــرار يف العنريــن االخريــن يشــابه أو يتفــق مــع االســتبدال فهــو ايضــًا يســتبدل 
ــأن  ــاه وينقــل حممــد خطــايب عــن الباحثــن ب ــه ويفــي بمعن عنــر بعنــر آخــر أعــم من
االســامء العامــة هــي جمموعــة صغــرة مــن االســامء هلــا إحالــة معجميــة معمــة، مثل)اســم 
االنســان،  اســم املــكان،  اســم الواقــع( ومــا شــاهبها)الناس، الشــخص، الرجــل، 
املــرأة،  الطفــل،  والولــد،  البنــت())1(. وال يتحقــق التكــرار عــى مســتوى واحــد، بــل 
مســتويات عــدة،  مثــل تكــرار احلــروف والكلــامت والعبــارات واجلمــل،  والفقــرات،  

ــص)11(. والقص
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اإلحالة التكرارية 

وهــي اإلحالــة بالعــودة، وهــي أكثــر أنــواع اإلحالــة دورانــًا يف الــكالم وتتمثــل يف 
)Epanaphore( تكــرار لفــظ أو عــدة الفــاظ يف بدايــة كل مجلــة مــن مجــل النــص قصــد 

التأكيــد))1(. 

ِمــَن  اهللِ  إىَِل  وا  َوفِــرُّ اهللِ،  ِعَبــاَد  اهللَ  ُقــوا  ))َفاتَّ الســالم(  )عليــه  لــه  خطبــة  مــن 
اهللِ...(())1(وَتتطلــْب إعــادة اللفــظ )التكــرار( وحــدة اإلحالــة بحســب مبدئــي الثبــات 
واالقتصــاد)15(، ولكنهــا تــؤدي اىل تضــارب يف النــص حــن يتكــرر املشــرتك اللفظــي مــع 
اختــالف املدلــوالت)16(. ويتمــل إلعــادة اللفــظ )التكــرار( يف العبــارات الطويلــة – أو 
املقطوعــات الكاملــة أن تكــون ضــارة ألهنــا تبــط اإلعالميــة مــا مل يكــون هنــاك تفيــز 
ــارات بتقليبهــا بوســاطة  ــن العب ــا ب ــف م ــوي. ومــن صــواب طــرق الصياغــة أن ختال ق

املرتادفــات)17(. 

أشكال التكرار)18(

)Full Rccurrehce( التكرار التام أو املحض-(

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.

ــَك  َ اهللُ َل ــنَّ ــْد َب ــَك َفَق ــَك َنْفَس ــة: ))َفنَْفَس ــالم اىل معاوي ــه الس ــه علي ــاب  ل ــن كت م
ــك ألن  ــذر نفس ــه إح ــدف من ــك( واهل ــة )نفس ــالم كلم ــه الس ــرر علي ــبِيَلَك(())1(. فك َس

ــي.  ــل اىل املتلق ــن القائ ــي م ــة وه ــة داخلي ــة قبلي ــوء واإلحال ــارة بالس ــس أّم النف
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ــه  ــه مــا جــرى بين ــه اىل أهــل األمصــار خيــص في ــه الســالم كتب ــه علي ــاب ل ومــن كت
ــُر  ــاِم، َوالظَّاِه ــِل الشَّ ــْن َأْه ــْوُم ِم ــا َواْلَق ــا اْلَتَقْينَ ــا َأنَّ ــْدُء َأْمِرَن ــن:))َوَكاَن َب ــل صف ــن أه وب
ــَاِن  ــَتِزيُدُهْم يِف االْي ــَدٌة، الَ َنْس ــاَلِم َواِح ــا يِف االْْس ــٌد، َوَدْعَوَتنَ ــا َواِح ــٌد، َوَنبِيَّنَ ــا َواِح نَ َأنَّ َربَّ
ــا  ــُر َواِحــٌد، إاِلَّ َم ــَتِزيُدوَننَا، االْْم ــه وآلــه(، َوالَ َيْس ــِق بَِرُســولِِه)صى اهلل علي ــاهللِ َوالتَّْصِدي ب
اْخَتَلْفنـَـا فِيــِه ِمــْن َدِم ُعْثــاَن، َوَنْحــُن ِمنْــُه َبــَراٌء!(()0)(.  كــرر عليــه الســالم لفظــة واحــد أو 
واحــدة وذلــك مــن أجــل التوكيــد والتثبيــت األصــول املشــرتكة بــن الطرفــن ألن كل 

ــة اخلالفــات بــن الطرفــن.  جانــب يدعــو اىل االســالم والغــرض تصفي

ــْد  ومــن وصايــاه عليــه الســالم التــي يبعثهــا اىل اجليــش قــال عليــه الســالم: ))َوتَفقَّ
ــَواُهْم، َوالَ  ــْن ِس ــْم َصاَلحــًا ملَِ ــإِنَّ يِف صاَلِحــِه َوصاَلِحِه ــُه، َف ــُح َأْهَل ــَا ُيْصلِ ــَراِج بِ ــَر اخْلَ َأْم
ــِه(()))(. كــرر  ــَراِج َوَأْهلِ ــاٌل َعــَى اخْلَ ُهــْم ِعَي ــاَس ُكلَّ ــْم، الَنَّ النَّ ــْن ِســَواُهْم إاِلَّ هِبِ َصــاَلَح ملَِ
عليــه الســالم لفظة)الصــالح( عــدة مــرات وايضــًا كــرر كلمة)ســواه( وذلــك للتوكيــد 
ــذه  ــالح ه ــس،  وإن ص ــح النف ــن ش ــة م ــالج ووقاي ــالح ع ــام ألن الص ــام ألمهيته عليه
ــراج.   ــن اخل ــم م ــتالم حقوقه ــك بأس ــة وذل ــالح األم ــؤدي اىل ص ــوم ي ــن الق ــة م النخب
ــب)1)( أي  ــة خط ــض(يف ثالث ــرر الفعل)ع ــام ك ــأن االم ــعد ب ــب س ــتاذ جمي ــر االس ويذك
يعــرض اســلوب اإلمــام عــيل عليــه الســالم يف أكثــر مــن موضــع مــن النهــج ومل يتقيــد 
ــالم  ــه الس ــه علي ــو نفس ــم ه ــإن املتكل ــد ف ــع واح ــذ املرج ــه يتخ ــدة ألن ــة الواح باخلطب
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 
)عــض(  والرابــع  وســواهم(  والثالث)الصــالح  )واحــد(  والثــاين  االول)نفســك( 
وكذلــك ختتلــف أغراضــه مــن خطبــة اىل أخــرى. وهــذا ممــا يــرتك اثــره يف ترديــد اللفــظ 
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املقصــود غرضــه. الريــب يف إعــادة الكلمــة واســرتجاع أصواهتــا أثــره يف إحــداث 
املوســيقى)))(.وهذا األمــر اســتوحى مــن ســياق النــص بأكملــه ال بجملــة واحــدة 
ــن  ــه ح ــدو أن ــص. ويب ــياق للن ــتوى الس ــى مس ــو ع ــرار فه ــا تك ــدث فيه ــن ال ي يمك
ــه بأشــد مــا  ــإن االيقــاع ســيكون مشــددًا اىل مضمون يقتــي الســياق تكــرار لفــظ مــا ف
ــا  يكــون)))(. وهــذا نــراه ايضــًا يف قولــه عليــه الســالم يف خطبــة خطبهــا يف صفــن: ))َأمَّ
ــقِّ مْثــُل الَّــِذي يِل  َبْعــُد، َفَقــْد َجَعــَل اهللُ يِل َعَلْيُكــْم َحّقــًا بِِوالََيــِة َأْمِرُكــْم، َوَلُكــْم َعــَيَّ ِمــَن احْلَ
ــِري اِلَحــد  ــقُّ َأْوَســُع االْْشــَياِء يِف التََّواُصــِف، َوَأْضَيُقَهــا يِف التَّنَاُصــِف، الجََيْ َعَلْيُكــْم، َفاحْلَ
ــِرَي  ــِرَي َلــُه َوالَ جَيْ ــِري َعَلْيــِه إاِلَّ َجــَرى َلــُه، َوَلــْو َكاَن اِلَحــد َأْن جَيْ إاِلَّ َجــَرى َعَلْيــِه، َوالَ جَيْ
ــِه يِف ُكلِّ  َعَلْيــِه، َلــَكاَن ذلِــَك َخالِصــًا هلل ُســْبَحاَنُه ُدوَن َخْلِقــِه، لُِقْدَرتِــِه َعــَى ِعَبــاِدِه، َولَِعْدلِ
ــوُه...(()5)(.   ــاِد َأْن ُيطِيُع ــَى اْلِعَب ــُه َع ــَل َحقَّ ــُه َجَع ــِه، َولكِنَّ وُف َقَضائِ ــِه رُصُ ــا َجــَرْت َعَلْي َم
ــع الفــوارق  ــه الســالم)يل، ولكــم، عــيل وعليكــم( عــدة مــرات والغــرض رف كــرر علي
بــن اخلليفــة أو القائــد أو االمــام ورعيتــه وقــارن بــن حــاالت، وكــرر الفعــل )جــرى( 
ملختلــف صيغــة التوكيــد عــى العــدل االهلــي ورصوف القضــاء يف خلقــه وتقلبــات 
ــراض،  ــاء، أم ــار، اغن ــالءات من)افق ــات وابت ــن امتحان ــاس م ــى الن ــة ع ــور اجلاري األم
ــداث  ــه يف إح ــره وإيقاع ــرات أث ــبع م ــل س ــرار الفع ــك..( لتك ــر ذل ــة، وغ ــاء، أمان إحي
موســيقى ونغــم خــاص.  وهلــذا نــرى الصيغــة عــى هيئــة الفعــل ومل تــأيت عــى هيئــة اســم 

وذلــك لعــدم ثبــات هــذه  احلقيقــة. 

1ً -تكرار املعنى واللفظ خمتلف 

ــُه َلْيــَس  ويشــمل الــرتادف وشــبه الــرتادف كــام يف قــول االمــام عليــه الســالم: ))َفإِنَّ
ٌء النَّــاُس َأشــدُّ َعَلْيــِه اْجتِاعًا، َمَع َتْفِريــِق َأْهَوائِِهْم، َوَتْشــتِيِت  ِمــْن َفَرائـِـِض اهللِ عزوجــّل يَشْ
ــه الســالم لفظتا)تفرق،تشــتت(  ــوِد(()6)(. فكــرر علي ــاِء بِاْلُعُه ــِم اْلَوَف ــَن َتْعظي ــْم، ِم آَرائِِه
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ــا  ــوى م ــم( فاهل ــم، آرائه ــك )أهوائه ــظ وكذل ــان باللف ــى وخيتلف ــان يف املعن ــا يتفق ومه
متيــل لــه نفســه والــرأي ماتقــره نفســه وهــو تابــع للهــوى. فاملرجــع واحــد وهــو النــاس 
ــاذل  ــالم يف التخ ــه الس ــه علي ــن كالم ل ــابق م ــى س ــادت ع ــة ع ــة قبلي ــة داخلي والعالق
َكــَم َفَتنِْفــُروَن ِمنَْهــا، َوَأِعُظُكــْم بِامَلْوِعَظــِة  والتقاعــس عــن احلرب))َأْتُلــوا َعَلْيُكــُم احْلِ
متفقــة  شــبه  أو  املتفقــه  االلفــاظ  الســالم  عليــه  َعنَْها(()7)(.كــرر  ُقــوَن  َفَتَتَفرَّ اْلَبالَِغــِة 
باملعنــى وخمتلفــة باللفظ)أتلوعليكــم،  أعظكم()احلكــم، املوعظــة البالغــة( و)فتنفــرون، 
ــا  ــت بالفاظه ــا واختلف ــة بمعناه ــات اجلملي ــت املتتالي ــا( اتفق ــا، عنه ــون( و)منه وتتفرق
ــس .  ــاذل والتقاع ــن التخ ــوم م ــوس الق ــن يف نف ــح ماُيَمَك ــك توضي ــن ذل ــرض م والغ

ــة.  ــة داخلي ــة قبلي ــم( والعالق ــون )انت ــو املخاطب ــد وه ــع واح فاملرج

ــلِيَمة  ، َس ــشِّ ــَن اْلِغ ــة ِم ــة َخلِيَّ ــوين بُِمنَاَصَح ــالم: ))َفَأِعينُ ــه الس ــه علي ــن كالم ل وم
ْيــِب، َفــَو اهللِ إيِنِّ الَْوىَل النَّــاِس بِالنَّــاِس!(()8)(. كــرر عليــه الســالم االلفــاظ  ِمــَن الرَّ
املرتادفة)خليــة وســليمة( و)مــن الغــش ومــن الريــب( وكــرر ايضــًا بتكــرار حمــض 
إين أوىل النــاس بالنــاس. خاطــب االمــام عليــه الســالم اصحابــه منهــم املرجــع يف 
ــت  ــة. فكان ــة قبلي ــم واملتلقــي والعالق ــن املتكل ــة فهــي ب ــة داخلي ــم( والعالق اخلطبة)انت
مجيــع اإلحــاالت قائمــة بدورهــا عــى أتــم وجــه إذ أحكمــت هــذه الوســيلة اإلتســاقية يف 

ــه. ــم وج ــاه بأت ــًة معن ــاًل مؤدي ــبوقًا مجي ــًا مس ــوص ربط ــزاء النص ــط أج رب

 )Partial Rccurrehce( 1-االتكرار اجلزئي

وهو مايكرر باالستعامالت  املختلفة للجذر اللغوي.

ومــن قــول لــه عليــه الســالم ))َوَمــْن َنــاَم مَلْ ُينـَـْم عنْــه(()))(. فاشــتق عليــه الســالم مــن 
جذر)نــام- ينــم( وكــرر اللفــظ ملشــاهبة الفعــل الــذي يفعلــه االنســان وســوء عاقبتــه. 

ويف قــول لــه عليــه الســالم ))راِجَعــُت النــاِس قــد رجعــْت(()0)(. أخــذ عليــه 
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الســالم مــن جــذر رجــع الفعــل املــايض رجعــت واشــتق اســم الفاعــل منــه وهــم النــاس 
ــت(.  ــتعمله )رجع ــذي اس ــل ال ــبة للفع ــن نس الراجع

ُيْعِجُبــَك  بِــَا  َوالثَِّقــَة  بِنَْفِســَك،  َواالْْعَجــاَب  ــاَك  ))َوإِيَّ الســالم:  عليــه  وقولــه 
ــْيَطاِن يِف َنْفِســِه، لِـــَيْمَحَق َمــا َيُكــوُن  ِمنَْها،َوُحــبَّ االْْطــَراِء َفــإِنَّ ذلـِـَك ِمــْن َأْوَثــِق ُفــَرِص الشَّ
ــه الســالم )االعجــاب، يعجبــك( و )الثقــة،  ــُمْحِسنَِن.(()))(. كــرر علي ــاِن اْلـ ــْن إِْحَس ِم
اوثــق( و)االحســان، املحســنن( فأخــذ من)عجــب( و)وثــق( و)حســن( هــذه االلفــاظ 

ــتقاقها. ــررت باش ك

ٌء َأْدَعــى  ــُه َلْيــَس يَشْ َهــا، َفإِنَّ َمــاَء َوَســْفَكَها بَِغــْرِ ِحلِّ ــاَك َوالدَّ قــال عليــه الســالم: ))إِيَّ
ــاِء  َم ة، ِمــْن َســْفِك الدِّ ــَزَواِل نِْعَمــة، َواْنِقَطــاِع ُمــدَّ ــة، َوالَ َأْحــَرى بِ لِنِْقَمــة، َوالَ َأْعَظــَم لَِتبَِع
ــاِء  َم ــَن الدِّ ــاَفُكوا ِم ــا َتَس ــاِد، فَِي ــْنَ اْلِعَب ــِم َب ْك ــِدىٌء بِاحْلُ ــْبَحاَنُه ُمْبَت ــا، َواهللُ ُس َه ــْرِ َحقِّ بَِغ
َيــْوَم اْلِقَيامــِة(()1)(. كررعليــه الســالم األلفاظ)سفكها،ســفك، تســافكوا( واخذهــا مــن 

جذر)ســفك( وايضــًا كــرر لفظــة )دمــاء ( وهــو تكــرار حمــض.

ــاَح  ــا، َواْجتَِي ــَل َنبِيِّنَ ــا َقْت ــَأَراَد َقْوُمنَ ــة: ))َف ــالم اىل معاوي ــه الس ــه علي ــاب ل ــن كت وم
ُمــوَم َوَفَعُلــوا بِنـَـا االَْفاِعيــَل(()))(. فكــرر عليــه الســالم )مهواهلموم(  ــوا بِنـَـا اهْلُ َأْصلِنَــا، َومَهُّ

ــل( مــن جذر)فعــل(.  مــن جذر)هــّم( و)فعلواالفاعي
وظيفة التكرار وأمهيته يف أنه)))(.  

يسعى اىل تدعيم التامسك النيص. . )

ــق . 1 ــص ، لتحقي ــة للن ــارص املكون ــن العن ــة ب ــة املتبادل ــق العالق ــعى اىل تقي يس
ــة النــص حتــى  التامســك النــيص وذلــك عــن طريــق امتــداد عنــر مــا يف بداي
اخــره ، وهــذا العنــر قــد يكــون كلمــة أو عبــارة أو مجلــة فيســاعد بربــط 
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عنــارص النــص. يقــوم التكــرار هبــذه الوظائــف بــرشط اســايس هــو أن يكــون 
ــص)5)(. ــة يف الن ــبة وروده عالي ــرر نس ــر املك العن

1– التوازي 

ــة مــع ملئهــا بعنــارص جديــدة. وهــو ربــط بــن عنــارص متســاوية  يتــم بتكــرار البني
يف احلــال عنــر ســابق وعنــر آخــر متصــل بــه أو الحــق ،كل مــن هذيــن العنريــن 
حــر، أي لــه كيانــه الوظيفــي الكامــل)6)(. ويعنــي نوعــًا مــن التشــابه، فــال تطابــق تــام وال 
متايــز مطلــق، وفيــه يكــون التكــرار غــر كامــل، إذ قــد تتســاوى الوحــدات الدالليــة يف 

الطــول)7)(.  

ومــن كتــاب لــه عليــه الســالم اىل بعــض امــراء جيشــه))َفاهْنَْد بَِمــْن َأطاَعــَك إىَِل َمــْن 
ــدات  ــاوت الوح ــَك(()8)(.  تس ــَس َعنْ ــْن َتَقاَع ــَك َعمَّ ــاَد َمَع ــِن اْنَق ــَتْغِن بَِم ــاَك، َواْس َعَص
الدالليــة يف الصيغــة، فــال يزيــد بعضهــا عــى بعــض بالطــول وايضــًا تتفــق باملعنــى 
وااليــاء الــداليل بــن العبارتن)فاهنــد بمــن أطاعــك –اىل مــن عصاك()واســتعن بمــن 

انقادمعــك –عمــن تقاعــس عنــك(.

ــَفْت َعنْــَك  مــن كتــاب لــه عليــه الســالم اىل معاويــة: ))َوَكْيــَف َأْنــَت َصانـِـٌع إَِذا َتَكشَّ
ــا، َدَعْتــَك َفَأَجْبَتَها،  هِتَ َجــْت بِِزينَتَِهــا، َوَخَدَعــْت بَِلذَّ َجاَلبِيــُب َمــا َأْنــَت فِيــِه ِمــْن ُدْنَيــا َقــْد َتَبهَّ
َبْعَتَهــا، َوَأَمَرْتــَك َفَأَطْعَتَهــا(()))(. جــاءت الوحــدات الدالليــة متوازيــة يف كل  َوَقاَدْتــَك َفاتَّ
يش حتــى يف احلــركات والســكنات والطــول واملعنــى فــوازى عليــه الســالم بن)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.

ــِة، َوُوالََة َأْمــِر  ِعيَّ ومــن كالم لــه عليــه الســالم: ))َوَمَتــى ُكنُْتــْم َيــا ُمَعاِوَيــُة َساَســَة الرَّ
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ــة  ف َباِســق(()50(.  جــاء التــوازي بــن )ساســة الرعي ــَدم َســابِق، َوالَ رَشَ ــْرِ َق ــِة ؟ بَِغ االْمَّ
ــة  ــارات كحلق ــت العب ــق( فكان ــابق ، وال رشف باس ــدم س ــر ق ــة( )بغ ــر األم ووالة أم

ــام املعنــى والداللــة. سلســلة متصلــة متامســكة ومتناســقة فظهــر بمظهــر منســجم ت

ومــن كالم لــه عليــه الســالم كلــم بــه اخلــوارج: ))َفُأوُبــوا رَشَّ َمــآب َواْرِجُعــوا َعــَى 
ــن  ــوا( الفعل ــوا- إرجع ــن )أوب ــن اللفظت ــالم ب ــه الس ــاِب(())5(.وازى علي ــِر االْْعَق َأَث
ــة، وارجعــوا  ــوا اىل ربكــم وهــي العــودة االخروي ــوا أي انقلب يــدالن عــى العــودة وأوب

ــكل مقاطعهــا. ــان ب ــان متوازيت ــداد عــى االعقــاب والعبارت وهــو االرت

 )Collacation( ثانيًا – التضام أو املطابقة او املصاحبة املعجمية   
ــذه  ــم ه ــا بحك ــرًا الرتباطه ــوة نظ ــل أو بالق ــامت بالفع ــن الكل ــوارد زوج م ــو ت وه
ــي  ــا ه ــاب م ــذه األزواج يف خط ــم ه ــي تك ــقية الت ــة النس ــك)51( والعالق ــة أو تل العالق
ــب،  ــار( )أح ــل وهن ــف، لي ــس، وق ــد( )جل ــت، ول ــاظ )بن ــارض))5(  كااللف ــة تع عالق
أكــره( وهنــاك عالقــات اخــرى مثل)الــكل واجلــزء( أو عنــارص مــن نفــس اجلــزء العــام 

ــة. ــل كــريس وطاول مث

ــر مــن  ــا يكــون لبعــض األلفــاظ أكث ــراد، عندم ــى امل ــب املعن ــر يف تقري وللتضــام أث
معنــى، وهــي بموقعهــا هــذا تقــوم بــام يتاجــه فهــم النــص مــن قرائــن مقاليــة وعقليــة 
ــظ  ــأيت بلف ــي أن ت ــاكلة، وه ــالل املش ــن خ ــص م ــم الن ــد يف فه ــا تفي ــة))5(، وأيض وحالي
يعــرب عــن املعنــى أو يقربــه لفهــم املتلقــي كــام يف قولــه تعــاىل َوَمَكــُروا َوَمَكــَر اهللَُّ َواهللَُّ 
َخــْرُ امْلَاكِِريــَن)55( فهنــا الــرد عــى املكــر هــو ليــس مكــر، إنــام يــراد بــه أن اهلل يــأيت بــام 
جئتــم بــه لتقريــب معنــى العقوبــة وهــي جــزاء مكرهــم .فاملطابقــة تــؤدي دورًا مهــاًم يف 
ــداليل ويقســم التضــام املعجمــي اىل أقســام:  ــوي وال ــط املعن ــة والرتاب ــة اللفظي الصياغ
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ــد . ) ــل )ول ــل مث ــاد كام ــن تض ــن الكلمت ــواء كان ب ــه س ــع درجات ــام بجمي التض
ــره(.  ــب، أك ــل )أح ــض مث ــف أو تناق ــام ختال ــت( ام كان بينه بن

الدخول يف سلسلة مرتبة مثل )السبت واالحد...(. . 1

القة الكل واجلزء، اجلزء واجلزء مثل)بيت ونافذة وباب(. . )

االندراج يف قسم عام مثل )طاولة، كريس(.. )

 وقــد يتســع التضــام ويشــمل جمموعــة مــن الكلــامت ال أزواجــًا مثــل )شــعر، أدب، 
كاتــب(

ِقَتــاِل هــُؤالَِء الَقــْوِم  َقــْد َدَعْوُتُكــْم إىَِل  َوإيِنِّ  ومــن كالم لــه عليــه الســالم ))َأالَ 
ــل  ــن املتناقضن)اللي ــة ب ــذه اخلطب ــام يف ه ــع االم ــًا(()56(. مج ًا َوإِْعاَلن ــارًا، َورِسّ ــاًل َوهَنَ َلْي

ــاد.  ــام التض ــد أقس ــا أح ــار( ومه والنه

ــي  ــا َحقِّ ــام: ))َوَأمَّ ــل الش ــاس اىل أه ــتنفار الن ــالم يف اس ــه الس ــه علي ــة ل ــن خطب وم
ــْم،  ــَن َأْدُعوُك ــُة ِح ــِب، َواالَْجاَب ــَهِد َوامْلَِغي ــُة يف امْلَْش ــِة، َوالنَِّصيَح ــاُء بِالَبْيَع ــْم: َفالَوَف َعَلْيُك
َوالطَّاَعــُة ِحــَن آُمُرُكــْم(()57(، يف كالم االمــام عليــه الســالم مطابقــات كثــرة، منهــا 
مصاحبــة الغيــب والشــهادة فهنــا يعمــم الوفــاء والنصيحــة اللــذان مهــا حقــه عــى رعتيــه 

ــب.  ــهد واملغي يف املش

ــق  ــَق(()58( يطاب ــٌم َوَخَف ــَا الََح َنْج ــُد هللِ ُكلَّ ْم ــالم: ))َواحْلَ ــه الس ــه علي ــن كالم ل وم
االمــام يف كالمــه بــن مغيــب النجــم وظهــوره اي الســتمرار محــده يف كل أوقاتــه 
عليــه الســالم. ومــن أمثلــة التضــاد بجميــع درجاتــه فيصاحــب عليــه الســالم بــن 

املضادات)دنيــا وآخــرة، وجنــة ونــار(. 

ْنَيا َقْد َأْدَبــَرْت، َوآَذَنْت بـِـَوَداع، َوإِنَّ  ــا َبْعُد، َفــإِنَّ الدُّ ومــن خطبــة له عليه الســالم: ))َأمَّ



161اجلزء اخلامس: احملور اللغوي واألدبي

ــَبَقُة  َباَق،َوالسَّ ــاَلع، َأالَ َوإِنَّ الَيــْوَم املِْضــاَر، َوَغــدًا السِّ َفــْت بِاطِّ االِْخــَرَة َقــْد َأْقَبَلــْت، َوَأرْشَ
اجَلنَّــُة َوالَغاَيــُة النَّــاُر(())5( صاحــب عليــه الســالم بــن االزواج)دنيا،آخــرة( )اليوم،غدا«( 
و)اجلنــة والنــار( فجمــع بــن املضــادات يف عبــارة واحــدة وكانــت رائعــة يف مجــع 

االضــداد. 

ــَتِجيُبوا(()60(،  ــْم َتْس ــرًا َفَل ًا َوَجْه ــْم رِسّ ــالم: ))َوَدَعْوُتُك ــه الس ــه علي ــة ل ــن خطب وم
ــة مــن االحــوال كانــت دعــويت  ــه يف كل حال ــل عــى ان ــن دلي ــن الضدي اجلمــع بــن هذي
لكــم فبهذيــن الضديــن اختــر عليــه الســالم مــن عبــارات حتــى تكفــي هــذا املعنــى. 

وكان مــن كالم لــه عليــه الســالم ترتيــب وتسلســل اإلحــداث اذ جعــل اإليــامن بــاهلل 
ْلــِق َفْضَلــُه،  ْمــُد هللِ النَّــارِشِ يِف اخْلَ وبعــث االنبيــاء واملوعــد االخــرة مرتبــًا يف خطبتــه: ))احْلَ
ــِه،  ــِة ُحُقوِق ــَى ِرَعاَي ــَتِعينُُه َع ــوِرِه، َوَنْس ــِع ُأُم ــُدُه يِف مَجِي ــَدُه، َنْحَم ــوِد َي ــِط فِيهــْم بِاجْلُ َواْلَباِس
ــِرِه  ــًا، َوبِِذْك ــِرِه َصاِدع ــَلُه بَِأْم ــوُلُه، َأْرَس ــُدُه َوَرُس ــدًا َعْب ُه، َوَأنَّ حُمَمَّ ــْرُ ــَه َغ ــَهُد َأْن الَإِل َوَنْش
َمَهــا َمَرَق،َوَمــْن  ، َمــْن َتَقدَّ ــقِّ ــَة احْلَ ــا راَي ــَف فِينَ ــَأدَّى َأِمينــًا، َوَمــَى َرِشــيدًا، َوَخلَّ ــًا، َف َناطِق
ــَق، َدلِيُلَهــا َمكِيــُث اْلــَكالِم ،َبطِــيُء اْلِقَياِم(())6(،رتــب  ــَف َعنَْهــا َزَهــَق وَمــْن َلِزَمَهــا حَلِ لَّ خَتَ
عليــه الســالم خطبتــه عــى ترتيــب أصــول الديــن بــدأ بإثبــات الوجــود اإلهلــي، ثــم النبــوة 

ملحمــد صــى اهلل عليــه وعــى آلــه ثــم املوعــد وامليعــاد. 

ْمــُد هلل اْلَكائِــِن َقْبــَل َأْن َيُكــوَن ُكــْريِسٌّ َأْو  ومــن خطبــة لــه عليــه الســالم: ))َواحْلَ
ــريس  ــن )الك ــالم ب ــه الس ــع علي ــٌس(()61( مج ــانٌّ َأْو إْن ــَاٌء َأْو َأْرٌض، َأْو َج ــْرٌش، َأْو َس َع
والعــرش( و)الســامء واالرض( و )اجلــان واالنــس( داللــة العمــوم لــكل األشــياء ســواء 
ــات أي  ــل كل املخلوق ــا قب ــي معناه ــا فه ــداد أو غره ــد أو أض ــم واح ــن مقس ــت م كان

ــي. ــود األهل ــبقه الوج ــذي س ــق ال ــذه األزواج كل اخلل ــع هب مج
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املبحث الثالث
احلذف

ُيعــد احلــذف مــن القضايــا التــي عاجلتهــا البحــوث النحويــة والبالغيــة واألســلوبية 
ــًا عــن املســتوى التعبــري العــادي))6(. إن احلــذف وســيلة مــن وســائل  بوصفــه انحراف
الســبك،  توّظــف داخــل النــص،  وخيتلــف عــن اإلســتبدال إذ إن األخــر يتضمــن 
تعويــض عنــر لغــوي يف النــص بعنــر آخــر، إنــام املحــذوف ال يــل حملــه يشء ولكــن 
يمكــن تقديــره مــن خــالل القرائــن املوجــودة يف النــص وتربــط احلــذف عالقة قبليــة))6(. 

ــن  ــه.  ويذكــر حموري ــدل علي ــل ي يقــول الفقــي املحــذوف كاملوجــود، اذا وجــد دلي
أساســن يقــوم عليهــام التامســك يف تراكيــب احلــذف مهــا)65(.

التكرار:  ويصل كون املحذوف من لفظ املذكور او مرادف له او متعلق به. . )

املرجعية:  وتسهم يف تقدير املحذوف وذلك لطبيعة عالقة املرجعية ملا سبق.. 1

      ويبــّن أيضــا اذا كانــت املرجعيــة بــن املحــذوف واملذكــور، فهــي داخليــة الحقــة 
)بعديــة(، واذا كانــت بــن املذكــور واملحــذوف عــى الرتتيــب فهــي ســابقة )قبليــة()66(. 

وينقــل عــن هاليــداي  أكثــر أنــامط احلــذف التــي تــؤدي اىل متاســك النــص)67(:

)-حذف االسم 
ــده إال  ــام يزي ــول ف ــارة أو الق ــن العب ــم م ــذف اإلس ــالم ي ــه الس ــام علي ــرى اإلم ن
ــيل  ــه ع ــواب ل ــن ج ــكالم. وم ــوض يف ال ــل والغم ــن اخلل ــدًا ع ــجامًا، بعي ــكًا وانس متاس
ــوَم   ُم ــا اهْلُ ــوا بِنَ ــا، َومَهُّ ــاَح  أْصلِنَ ــا، َواْجتَِي ــَل َنبِيِّنَ ــا َقْت ــَأَراَد َقْوُمنَ ــة: ))َف ــالم اىل معاوي الس
وَنــا إىَِل َجَبــل  ــْوَف، َواْضَطرُّ َوَفَعُلــوا بِنَــا االَْفاِعيل،َوَمنَُعوَنــا اْلَعــْذَب، َوَأْجَلُســوَنا اخْلَ
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ــذب، أي  ــا الع ــاء( يف ومنعون ــارة)رشب امل ــالم العب ــه الس ــذف علي ــر....(()68(. ح َوْع
ــاء العــذب. وأيضــا حــذف املصدر)جلســة( يف وأجلســونا احلــوف،  ــا رشب امل ومنعون
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 

ــالم. الس

ــا  ــه: ))َوَأمَّ ــه الي ــاب من ــن كت ــًا ع ــة جواب ــالم اىل معاوي ــه الس ــه علي ــاب ل ــن كت وم
ــاَم، َفــإيِنِّ مَلْ َأُكــْن اِلْعطَِيــَك اْلَيــْوَم َمــا َمنَْعُتــَك َأْمــِس(())6(.  َطَلُبــَك إيَِلَّ الشَّ

حــذف عليــه الســالم )واليــة( مــن عبــارة فأمــا طلبــك ايّل الشــام فلوال  احلــذف لقال 
فأمــا طلبــك اىّل واليــة الشــام....فحذف عليــه الســالم االســم مــن العبــارة.و مــن قــول 
ُهــمَّ إَِلْيــَك َأْفَضــِت اْلُقُلــوُب،  لــه عليــه الســالم بحــذف االســم وكذلــك حــرف اجلر))اللَّ
ُهــمَّ َقــْد  ِت االْْعنَــاُق، َوَشــَخَصِت االْْبَصــاُر، َوُنِقَلــِت االْْقــَداُم، َوُأْنِضَيــِت االْْبَداُن.اللَّ َوُمــدَّ
ــاق(  ــدت االعن ــك( من)وم ــالم )الي ــه الس ــذف علي ــنَآِن(()70(فقد ح ــوُن الشَّ َح َمْكنُ رَصَّ
ــوم  ــن )رصح مكت ــل م ــذف الفاع ــك ح ــخصت...ونقلت....والضيت...( وكذل و)ش

الشــنائن( وهــو القــوم.  أي رّصح القــوم بــام يكتمــون مــن البغضــاء))7(. 

ــِت  ــإَذا َكاَن ــه الســالم لعســكره قبــل لقــاء العــدو بصفــن: ))َف ــة لــه علي ومــن وصي
ِزيَمــُة بـِـإْذِن اهللِ َفــاَل َتْقُتُلــوا ُمْدبـِـرًا، َوالَ ُتصيُِبــوا ُمْعــِورًا،...(()71(.  حــذف عليــه الســالم  اهْلَ
)بعدوكــم( أي اذا كانــت اهلزيمــة بعدوكــم ويــدل عــى ذلــك ماقــال لــه بعدهــا )ال تقتلــوا 
وال تصيبــوا..( أي أن الغلبــة لكــم والنــر.  فحــذف عليــه الســالم اإلســم املجــرور مــع 

ســبك العبــارة وإتســاقها. 

ــامِلَ َفَلــْن َيُفــوَت َأْخــُذُه، َوُهــَو  ــْن َأْمَهــَل اهللُ الظَّ ومــن خطبــة لــه عليــه الســالم: ))َوَلئِ
ــارك  ــل وهــو)اهلل( تب ــه الســالم الفاع ــذف علي ــِه(())7(. ح ــاِز َطِريِق ــَى جَمَ ــاِد َع ــُه َباملِْرَص َل
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وتعــال  ثــم عــّود عليــه الضامئــر املنفصلــة واملتصلــة )وهو،لــه( والدليــل عــى املحــذوف 
ــه ال  ــاد وإن ــل العب ــك أن اهلل يمه ــذه- وذل ــوت أخ ــن يف ــامل ل ــل الظ ــران الفعل-أمه أم

يفوتــه الظــامل))7(. واألمــر الثــاين قولــه وهــو لــه باملرصــاد.

ــا َنْحــُن َوَأْنُتــْم  ــا ُكنَّ ــا َبْعــُد، َفإِنَّ مــن كتــاب لــه عليــه الســالم اىل معاويــة جوابــًا: ))أمَّ
ــْم،  ــا َوَكَفْرُت ــا آَمنَّ ــِس َأنَّ ــْم َأْم ــا َوَبْينَُك َق بْينَنَ ــرَّ ــِة، َفَف َاَع ــِة َواجْلَ ــَن االْلَف ــْرَت ِم ــا َذَك ــَى َم َع
ــم( يف  ــل )انت ــر املنفص ــالم الضم ــه الس ــذف علي ــَتَقْمنَا َوُفتِنُْتْم(()75(.ح ــا اْس ــْوَم َأنَّ َواْلَي
ــا  ــا اســتقمنا وفتنتــم( فــأن مــن املمكــن ان بقــول )ان ــا امنــا وكفرتــم( و)ان العبارتــن )ان
امنــا وانتــم كفرتــم( و )انــا اســتقمنا وانتــم فتنتــم( ويــدل عــى هــذا احلــذف مــا تقــدم مــن 
قولــه عليــه الســالم)فإنا كنــا نحــن وانتــم( ثــم اسرتســل بالــكالم ومل يذكــر الضمر)انتم( 
والنفــي بالضمــر املتصــل وان احلــذف منســجم مــع الــكالم واضــاف للــكالم رونقــا.

ــِق اهللَ  ومــن وصيــة لــه عليــه الســالم ملعقــل بــن قيــس حــن  انفــذه اىل الشــام: ))اتَّ
ــَك، َورِسِ  ــْن َقاَتَل ــنَّ إاِلَّ َم ــُه، َوالَ ُتَقاتَِل ــَك ُدوَن ــى َل ــِه، َوالَ ُمنَْتَه ــْن لَِقائِ ــَك ِم ــّد َل ــِذي الَُب الَّ
ــكالم  وأورد املحــذوف يف  ــو بســط ال (()76(. فل ــْرِ ــْه يِف السَّ ــاِس، َوَرفِّ ْر بِالنَّ ــوِّ َدْيِن،َغ اْلَرْ
ــن(  ــد ب)الربدي ــن ويقص ــن الربدي ــت أو زم ــن( أي ورس يف وق ــه يف )ورس الربدي كالم
ــه  ــوم ولكن ــبة للي ــاردان بالنس ــان ب ــذان يكون ــل الل ــت اللي ــر ووق ــاح الباك ــت الصب وق

ــى. ــم معن ــه عــى أت ــى ب ــارة )يف وقــت( مــن النــص وأت اســقط هــذه العب

)-حذف الفعل
ــن أن  ــة يمك ــب االنجليزي ــر ألن الرتاكي ــت النظ ــا يلف ــر م ــد أكث ــّده دي بوجران يع
ــي ال يذكــر فيهــا الفاعلــون  ــارات الت ــارص االخــرى بيــر أكــرب، فالعب تتخــى عــن العن

ــا)77(. ــذف افعاهل ــي ت ــارات الت ــن العب ــارا م ــر انتش أكث
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نَّ  يف خطبــة لالمــام عليــه الســالم وهــو يقــول ألصحابــه عنــد احلــرب: ))الَ َتْشــَتدَّ
ــارة  َلٌة(()78(.فقــد حــذف الفعــل يف العب ــا مَحْ ــٌة َبْعَدَه ٌة، َوالَ َجْوَل ــرَّ ــا َك ٌة َبْعَدَه ــرَّ ــْم َف َعَلْيُك
ــة  ــى الثاني ــارة األوىل ع ــف العب ــارة األوىل وعط ــوروده يف العب ــتّدّن( ل ــو )تش ــة وه الثاني
فاســتغنى عــن ذكــر الفعــل مــرة اخــرى وذلــك ملنــع التكــرار وطــول احلديــث الــذي ال 

مــربر لــه.

ِة  ــرَّ ــًا يِف ِغ ــوَن ُمَتاِدي ُرَك َأْن َتُك ــذِّ ــة: ))َوُأَح ــالم اىل معاوي ــة الس ــه علي ــاب ل ــن كت وم
ــاين  ــه الســالم الفعــل أحــذرك الث ــَرِة(())7(. حــذف علي ي ِ ــِة والرَّ ــَف اْلَعاَلنَِي ــِة خُمَْتلِ االْْمنِيَّ
يف العبــارة وأحــذرك أن تكــون خمتلــف العالنيــة والريــرة ويــدل عــى ذلــك »خمتلــف« 
ــة لفعــل حمــذوف والدليــل الثــاين عــى أن الفعــل  أحــذرك هــو الفعــل األول.  املنصوب

ُجــُل  ومــن وصيــة لــه عليــه الســالم لعســكره قبــل لقــاء العــدو بصفــن: ))إِْن َكاَن الرَّ
ــا َوَعِقُبــُه ِمــْن َبْعــِدِه.(()80(. حــذف  ُ هِبَ ــَراَوِة  َفُيَعــرَّ اِهلِيَّــِة بِاْلِفْهــِر َأِو اهْلِ َلَيَتنَــاَوُل امْلَــْرَأَة يِف اجْلَ
ــه مــن  ــة مــن بعــده واألصــل ويعــر عقب ــارة وعقب ــه الســالم الفعــل )يعــر( مــن عب علي
بعــده ومــن كالم لــه عليــه الســالم 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 ايانــًا ومضيــًا عــى احلــق وتســليًا 
ــوارد  ــن امل ــال ع ــالم االفع ــه الس ــذف علي ــراح((). ح ــض اجل ــى مض ــرًا ع ــر وص لألم
االتية)ومضيًا..وتســلياًم...وصربًا...( أي أن التقديــر يف العبــارات نــزداد مضيــًا عــى 
احلــق، ونــزداد تســلياًم لألمــر، ونــزداد صــربًا عــى مضــض اجلــراح ودّل عــى املحــذوف 

املرجــع الســابق يف بدايــة فــام نــزداد عــى كل مصيبــة وشــدة إال ايامنــا.

ويف قولــه عليــه الســالم ألصحابــه يف ســاحة احلــرب وهــو يوجــه اجليــش، يــذف 
الفعــل تــارة وبحــذف االســم تــارة أخــرى ويــذف االداة تــارة أخــرى. مــع احلفــاظ عــى 
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صــورة اخلطبــة وهيبتهــا وامتــام بالغتهــا وفصاحتهــا ودون نقــص أو خلــل يف التوجيــه: 
ــُق  ب َيْفلِ ــيُم، َورَضْ ــُه النَِّس ــُرُج ِمنْ ــن ِدَراك خَيْ ــْم ُدوَن َطْع ــْن َمَواِقِفه ــوا َع ــْن َيُزوُل ــْم َل ُ ))إهِنَّ
 ، ــَواِعَد َواالْقــْدَاَم، َوَحتَّــى ُيْرَمْوا بِامَلنَــارِسِ َتْتَبُعَهــا امْلَنَارَسُ ــاَم، َوُيطِيــُح الِعَظــاَم، َوُينْــِدُر السَّ اهْلَ
ــُس،  ِمي ــوُه اخْلَ ــُس َيْتُل ِمي ــُم اخْلَ ــرَّ بِباَِلِدِه ــى جُيَ ــُب َحتَّ اَلئِ ــا احْلَ ــِب، َتْقُفوَه ــوا بِاْلَكَتائِ َوُيْرمَجُ
َوَمَســاِرِحِهْم(())8(.  َمَســاِرهِبِْم  َوبَِأْعنَــاِن  َأْرِضِهــْم،  َنَواِحــر  ُيــوُل يِف  اخْلُ َتْدَعــَق  َوَحتَّــى 
ــال  ــذف لق ــوال احل ــام ( ول ــق اهل ــارة )ورضب يفل ــن عب ــالم )دون( م ــه الس ــذف علي ح
ــواعد  ــذر الس ــام( و )ين ــح العظ ــن )ويطي ــا م ــك حذفه ــام وكذل ــق اهل ودون رضب يفل
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 
ــك  ــب( وكذل ــوا بالكتائ ــى يرمج ــت )وحت ــذف لكان ــوال احل ــب...( ول ــوا بالكتائ )يرمج
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 
ــة  ــن الدال ــة مــع وجــود القرآئ احلفــاظ عــى االتســاق واالنســجام الواضحــان يف اخلطب
عــى املحذوفــات وجليــة التقديــر ملحذوفهــا.  فاللجــوء اىل احلــذف ينبــع مــن دواع 
ــن  ــاركة ب ــل املش ــك وتفعي ــه اىل التامس ــؤدي ب ــة وت ــص رصان ــد الن ــة تزي ــة وبالغي مجالي
ــدى كل  ــريف ل ــم املع ــن الرتاك ــادة م ــكيله واالف ــى وتش ــاج املعن ــي يف انت ــل واملتلق القائ
منهــام وبذلــك يكــون احلــذف هــو اســتبعاد العبــارات الســطحية التــي يمكــن ملحتواهــا 
املفهومــي أن يقــوم يف الذهــن أو أن يوســع  أو أن يعــدل بواســطة العبــارات الناقصــة)81(.  
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)-حذف العبارة
قــال االمــام عليــه الســالم يف ايــام صفــن ألصحابــه وهــو يصــف حالتهــم يف 
ااملعركــة فهــم يف أول األمــر كانــوا مغلوبــن ويف آخــره متكنــوا وانتــروا عــى عدوهــم: 
وُزوهَنُــْم َكــَا َحاُزوُكــْم(())8(  ))َوَلَقــْد َشــَفى َوَحــاِوَح َصــْدِري َأْن َرَأْيُتُكــْم بَِأَخــَرة، حَتُ
فقــد حــذف عليــه الســالم املضــاف يف عبــارة )بآخــره( والتقديــر بآخــر املعركــة أو آخــر 
األمــر. والعالقــة بــن املحــذوف ومرجعــه عالقــة قبليــة واملرجــع ذكــره للمعركــة قبــل 

هــذا النــص.

ــْم،  ــْم ُعُقوهُلُ ــُة َعنُْه ــْم، اْلَغائَِب ــاِهدُة َأْبَداهُنُ ــا الشَّ َ ــه الســالم: ))َأهيُّ ــه علي ــة ل ومــن خطب
ــَى هِبــْم ُأَمَراُؤُهــْم(())8(. حــذف االمــام عليــه الســالم)يا أهيــا  ــُمْخَتلَِفُة َأْهَواُؤُهــْم، امُلْبَت اْلـ
النــاس( وذكــر أهيــا لإلختصــار عــن هــذه العبــارة، مــن كل العبــارات، املثــال والتقديــر 

يــا اهيــا النــاس الشــاهدة ابداهنــم، ياأهيــا النــاس الغائبــة عقوهلــم، املختلفــة أهوائهــم.

1-حذف اجلملة:  
ِة  ــرَّ ــًا يِف ِغ ــوَن ُمَتاِدي ُرَك َأْن َتُك ــذِّ ــة: ))َوُأَح ــالم اىل معاوي ــة الس ــه علي ــاب ل ــن كت وم
يَرِة(()85(،حــذف عليــه الســالم اجلملــة يف خمتلــف  ِ اْلَعاَلنَِيــِة والرَّ خُمَْتلِــَف  االْْمنِيَّــِة، 
العالنيــة، واألصــل وأحــذزك أن تكــون خمتلــف العالنيــة. قــال االمــام عليــه الســالم يف 
بعــض أيــام ؤصفــن وقــد رآى احلســن عليــه الســالم يتــرع اىل احلرب:))اْملُِكــوا عنِّــي 
ــه)87(.  ــى مملوك ــك ع ــر املال ــام يج ــه ك يِن....(()86(.اي احجرواعلي ــدَّ ــاَلَم الَ هَيُ ــَذا اْلُغ ه
ــوا(  ــي ويف قوله)املك ــدوه عن ــه وابع ــتولوا علي ــره اس ــذوف تقدي ــة بمح ــيّل( متعلق فـ)ع
معنــى البعــد ولكنــه اعقبــه بـ)عــيّل( ألهنــم ال يملكونــه دون أمــر املؤمنــن إال وقــد 

ــال )املكــوا عــيّل هــذا الغــالم()88(. ــك ق ــه فلذل أبعــدوه عن
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ــى  ــوِل اهللِ«ص ــَع َرُس ــا َم ــْد ُكنَّ ــوارج: ))َفَلَق ــالم اىل اخل ــه الس ــه علي ــن كالم ل      وم
ــاِت(())8(.  ــَواِن َواْلَقَراَب ــاِء ِواالْخ ــاِء َواالْْبنَ ــْنَ االْب ــُدوُر َب ــَل َلَي ــه«، َوإِنَّ اْلَقْت ــه وآل اهلل علي
ــاء، االخــوان،  ــارة -وأن القتــل  ليــدور عــى -كل مــن )االبن ــه الســالم عب فحــذف علي
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 النــيص بفهــم وظيفــة احلــذف يف 

ــل مــن عــدة جوانــب)0)(. التحلي

)-تقدير املحذوف.

1-الصلة بن املحذوف والدليل عليه أو املذكور ، أي البحث عن الدليل. 

)-صلة احلذف بكل من املرجعية والتكرار ومن بعد بيان نوع املرجعية.

      الواضــح أن احلــذف مرغــوب يف بعــض املواقــف وبعــض الظــروف، واملوقــف 
هــو الــذي يــدد كــم مــن املواقــف الشــديدة التحديــد ،يعمــد النــاس اىل االقتصــاد 

ــطحية ــة الس ــة التعبري ــع البني ــزال يف وقائ ــذف، أو االخت ــاطة احل هبا،بوس
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اخلامتة:      
ــي  ــبعة الت ــص الس ــم الن ــر عل ــن معاي ــن م ــق معياري ــن تطبي ــة ع ــت الدراس متخض
ــذف  ــي واحل ــبك املعجم ــارا الس ــا معي ــلر ، مه ــد  ودريس ــان: دي بوجران ــا العامل أوجده
عــى نــص عــريب عــال لإلمــام عــيل بــن أيب طالــب عليــه الســالم، يف كتــاب هنــج االبالغة. 

ــة  ــاوزة للجمل ــّداليل املتج ــوي وال ــط النح ــه الرتاب ــم أوج ــّص فه ــم الن ــة عل إنَّ غاي
الواحــدة إىل سلســلة قصــرة ، أو طويلــة مــن اجلمــل تؤلــف نّصــًا حمــددًا. فــكان التطبيــق 
النــيص ســهاًل مرنــًا والنــص متامســكًا ومنســجاًم. وهــذا شــأن النــص العــريب عامــة إذ إن 

اللغــة العربيــة غــر قــارصة عــن احتــواء علــوم جديــدة، أجنبيــة.

وإن أقــوال اإلمــام كانــت طّيعــة للتطبيــق إلحتوائهــا عــى عنــارص التامســك النــيص. 
وال ننــأى عــن الصــواب اذا قنــا: إن هنــج البالغــة يمثــل أصالــة اللغــة  العربيــة ، ومعجــم 
مفرداهتــا، ومنشــأ بالغتهــا وفصاحتهــا.  وكانــت شــخصية اإلمــام واحــدة مــن حيــث 
ــالق  ــجاعة واألخ ــن الش ــه م ــمت خطب ــي وس ــا الت ــل العلي ــون واملث ــلوب واملضم األس
ــه النبــي األكــرم. رابطــا الديــن  ــادئ الديــن اإلســالمي ومــا جــاء ب الســامية، ملتزمــا مب
بالسياســة، فــكان ينهــى عــن الســّب وامُلثــى وقطــع املــاء عــن العــدو كــام فعــل العــدو،  
وأيضــًا 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 اوســّلم تســليام.
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أقــام اإلمــام عــيل بــن أيب طالــب عليــه الســالم    دولــة العــدل اإلهلــي مــدة خالفتــه ، 
عــى الرغــم مــن كثــرة احلــروب التــي فرضهــا منــاوؤه عليــه ، ألهّنــم يفقــدون مــا يتمنّونــه 
ــذي  ــن ال ــو األسُّ املك ــدُل ه ــا كان الع ــة . ومل ــك الدول ــم يف تل ــوا كغره ــام إذا عاش حت
ــُم  ــم ه ــوالة ، ألهّن ــاة وال ــار القض ــالم    باختي ــه الس ــم علي ــد اهت ــه ، فق ــه دولت ــام علي أق

الذيــن يطبقــون العــدل الــذي ُيريــده عليــه الســالم.

ومــن هنــا تكــّرر ذكــُر هذيــن الصنفــن يف هنــج البالغــة ، وعــى الرغــم مــن اختيــاره 
ــا ،  ــاره بوصاي ــن خيت ــويص م ــالم    كان ي ــه الس ــه علي ــه فإّن ــؤالء بنفس ــالم    هل ــه الس علي
يســتنبط منهــا الصفــات التــي ُيريدهــا فيمــن خيتــار ، وهــو هبــذا يضــع بعضــًا مــن األُســس 
التــي ينهــُض عليهــا بنــاء الدولــة مــن جهــة ، ومــن جهــة اخــرى يقطــع عــى املرتّبصــن 

طريــِق االعــرتاض عــى مــن خيتــاره للعمــِل قاضيــًا أو واليــا .

لقــد وضــع اإلمــاُم عليــه الســالم   أســس اختيــار هــؤالء وحــّد صفاهتــم يف الكتــب 
ــًا ويــكُل إليــه اختيــار القضــاة  التــي كان يبعثهــا ملــن خيتــارُه للقضــاء ، أو ملــن يبعثــه والي
لعملــه ، وبــذا يضــُع أمــام املســلمن عامــًة مــا يريــُدُه يف القــايض مــن صفات ، وهبــذا هييء 
هلــم األمــان بــأّن مــن يتــوىّل الفصــًل بينهــم مأمــون يف عدالتــه عــى وفــِق طاقــِة اإلنســان، 
ويدفــع أهــل اخلصومــات إىل االنتبــاه إىل مــا ينتظرهــم مــن العــدل عنــد القــايض ، وبــذا 
يتحقــق ابتــداًء اهلــدف الرتبــوي الــذي يســعى اإلمــام عليــه الســالم    إىل تقيقــه والــذي 
ــد أْن ُيــايف احلــّق يف نزاعــه  ــي تنتظــُر مــن يري ــه املســلمن إىل الّرامــة الت ــل يف تنبي يتمّث

مــع اآلخريــن .

وقــد ذكــر اإلمــام عليــه الســالم   مــن الصفــات مــا ُيّســُد الــروح االســالمّيِة احلّقــة، 
وقيــم العــرف االجتامعــي التــي أقّرهــا االســالم ، وتلــك الصفــات إذا اجتمعــْت يف 
شــخٍص ســيكون عــى قــدر كبــٍر مــن اهليبــِة التــي تــرتك آثارهــا عــى املتنازعــن ، إْذ يــرون 
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أّن مــن يقفــون أمامــه للفصــِل بينهــم ، يمتلــك القــدرة التــي ُتعينــه عــى اإلمســاِك باحلــّق 
وتعريــة الباطــِل . 

وقــد اعتمدنــا يف قــراءة الصفــات منهجــًا تأويلّيــًا يقــوم عى 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 
ــّكل  ــن دون أن تش ــدة ، م ــة الواح ــا الصف ــي تتمله ــاين الت ــزارة املع ــُر غ ــٍو يظه ــى نح ع
هــذه القــراءة عبئــًا عــى النصــوص ، أو تميلهــا مــاال تتمــُل . وهــذا القــراءة تّســُد مــا 
نعتقــُد بــه مــن أّن اإلمــام عليــه الســالم ينتقــي مــن املفــردات مــا يــرى فيــه القــدرة عــى 
ــوايل ،  ــايض أو ال ــا الق ــن هب ــد أن يتزّي ــي يري ــات الت ــاين الصف ــن مع ــده م ــا يري ــيد م تس
وهــذا شــأنه عليــه الســالم     يف اســتعامل اللغــة يف خطبــه وكتبــه وِحَكِمــِه الــواردة يف هنــج 

البالغــة ، ويف غــره مــن مصــادر املســلمن .

أسس اختيار القضاة :
يضــع اإلمــام عليــه الســالم  األســَس التــي ُيســتنُد إليهــا يف اختيــار القضــاة الذيــن 
يــراُد هلــم أْن يتصــّدوا للحكــِم بــن العبــاد، ويفصلــوا فيــام يقــُع بينهــم مــن خصومــاٍت 
مــن أجــِل محايــِة املجتمــِع مــن الّتشــّتِت والفرقــِة والتناحــِر والتجــايف ، فيقــول يف عهــده 
ملالــك األشــرت حينــام واّلُه مــر : )) ... ثــمَّ اخــرْت للحكــِم بــن النــاِس أفضــَل رعّيتــَك 

ــَك . (())(. يف نفس

ُيعطــي اإلمــاُم عليــه الســالم  للــوايل ) احلاكــم ( حــقَّ اختيــاِر القــايض بنفســه ، ومل 
يشــأ أْن خيتــاره هــو عليــه الســالم         وهــو خليفــُة املســلمن ، وإّنــام أراَد أْن يبنــي 
دولــَة عــدٍل تقــوم عــى مشــاركِة اآلخريــن مــن ذوي الشــأِن يف بنائهــا ، ومنهــم الــوالُة ، 

ــًا هلــم .  ــُه حّق فأعطاهــم هــذا األمــَر وجعل
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ويضــُع عليــه الســالم  األسَّ األّوَل لالختيــاِر، وهــو أْن يكــوَن املختــاُر أفضــَل الرعيِة 
يف نفــِس الــوايل . وهــذه األفضليــُة ال عالقــة هلــا بمــودة الــوايل لشــخٍص دون آخــر ، وإّنــام 
ــِم واخلــربِة والقــدرِة عــى اســتنباِط األحــكاِم مــن  ــي تقــوُم عــى العل ــُة الت هــي األفضلّي
ــه ، واســتنادا إىل هــذا يكــون  ــُمه الــوايل يف أفــراِد رعيت ــنِّة ، وهــذا مــا يتوّس القــرآِن والُس
القــايض حاكــاًم وُمفتيــًا يف آٍن معــا ، ومــن هنــا فإّننــا ال نــرى فرقــًا بــن األمريــن عــى وفــِق 
هــذه اإلشــارِة العلويــِة ، كــام ذهــب إىل ذلــك أحــد العلــامء حينــام قــال: ))عــى أّنــه مل يعلــْم 
ــًا نافــَذ املفعــول إىل اآلن، إذا املوقــُف يناســُب  ــًا، أو حكــاًم والئي كــون هــذا حكــاًم رشعي
أيضــا كونــه مــن تعاليمــه عليــه الســالم  ، بــام هــو رئيــس احلكومــة ملالــك األشــرت بــام هــو 

منصــوب مــن قبلــه عــى مــر(()1(.

ثــّم يذكــُر اإلمــاُم عليــه الســالم    الصفــاِت التــي يريُدهــا فيمــن يتــوىّل القضــاء مــن 
املســلمن وهــي عــى النحــو اآليت:

القدرة على تصريف اأُلمور:
ــوُر،  ــه األُم ــُق ب ــه الســالم   أْن يكــوَن القــايض : )) ممّــن ال تضي ُيوجــُب اإلمــاُم علي

ــوُم (())(. ــُه اخلص وال مُتحك

فالصفــُة األوىل تتمثــُل يف قــدرِة القــايض عــى تريــِف األُمــوِر التــي ُتعــرض عليــه، 
ــِه  ــوى ب ــا يق ــِر م ــِن التدب ــِة وحس ــن احلنك ــك م ــا ، إْذ يمتل ــًة ببعضه ــْت ملتبس ــو كان ول
عــى ختليــص امللتبــس . والالفــت للنظــِر هنــا أّن اإلمــاَم عليــه الســالم    جعــل األمــوَر 
نفَســها تضيــُق بالقــايض نفِســه بُأســلوٍب جمــازيٍّ أســبغ عــى التعبــِر ُبعــدًا مجالّيــا ، لنــا أْن 
نتصــّورُه يف أنَّ األمــور تضيــُق إذا رأْت القــايَض غــَر قــادٍر عــى حــلِّ مــا ُيشــكُل منهــا ، 
وهــي متتلــك القــدرَة عــى االّتســاِع ، فمــن معــاين الضيــق: ))مــا يكــون يف الــذي يّتســُع 
ويضيــق(())(. وهــذا االســتعامُل البالغــيُّ إلســناِد الضيــِق إىل األمــوِر ، يعنــي فيــام يعنيــه، 
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ــُه مــن إيــاِد خمــرٍج لــكلِّ مــا  ــِة مــا يمّكن أّن عــى القــايَض أْن يمتلــَك مــن القــدرِة املعرفّي
يعــرُض لــه مــن دوِن أْن يضيــَق صــدرُه بــام ُيواجهــُه .

ال مُتحكه اخلصوم :
ــا  ــى م ــوِف ع ــِل الوق ــن أج ــوم ( ، وم ــُه اخلص ــي : )ال مُتِحك ــُة فه ــُة الثاني ــا الصف أّم
ــِة اجلذر)حمــك( يف املعجــم . جــاء يف لســاِن  ــُدُه اإلمــاُم هبــذه الّصفــِة ، نعــوُد إىل دالل يري

ــِة)5(: ــرِب املعــاين اآلتي الع

ة وامُلنازعة يف الكالم .  )ـ حمك : امَلْحُك امُلشارَّ

1ـ امَلْحُك : التامدي يف اللَّجاَجة عند امُلساَومة والَغضب ونحو ذلك. 

)ـ اجلواد امَلِحُك : الذي َيِلجُّ يف َعْدِوه وسره .

ا قال الفرزذق : )ـ مَتاحك الَبيِّعان واخلَْصامن : َتالجَّ

      يا ابَن امَلراَغِة واهِلجاُء إذا الَتَقْت     أعناُقه ومَتاَحك اخلَْصامِن 

ــٌك ومُماِحــك وحَمـْـكاُن : إذا كان جَلُوجــًا َعــِرَ اخلُلــِق ، ويف حديــِث عــيلٍّ  5ـ رجــل حَمِ
عليــه الســالم    ال َتِضيــق بــه األُمــوُر وال مُتِْحُكــُه اخلُصــوُم ، 

6ـ رجــٌل مُمْتِحــٌك ورجــٌل ُمْســَتْلِحٌك وُمَتالِحــٌك يف الغضــِب ، وقــد َأحْمـَـَك وَأْلَكــَد 
يكــون ذلــك يف الغضــِب ويف الُبْخــِل.

ــِق  ــَر اخلُُل ــَة وُع ــَة واملنازع ــا أنَّ اّللجاج ــُر لن ــاين ُتظه ــذه املع ــى ه ــرًة أوىل ع إنَّ نظ
هــي اإلطــار الــذي يمــُع املعــاين اجلزئّيــَة الــواردة تــت اجلــذر )حمــك( ، ومّلــا كان عمــُل 
القــايض يقتــي االســتامع حلجــِج املتخاصمــن وهــم يقفــون أمامــه ، وكلُّ واحــٍد منهــم 
يســعى إىل جرجــرِة احلــقَّ إىل جانبــِه ، فقــد يقــود هــذا إىل التــرّبِم والضيــِق وتفّلــِت الصــرِب 
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ــاُم  ــي يوجُبهــا اإلم ــاِت الت ــًة رئيســًة مــن الصف ــد القــايض صف ــا يفق مــن القــايض ، وهن
عليــه الســالم    فيــه .

ــه  ــاِم علي ــتعامِل اإلم ــّور اآليت الس ــا التص ــا فُتعطين ــاِر إليه ــة املش ــاين اجلزئي ــا املع أّم
ــوم( : ــُه اخلُُص ــالم     لـــ ) مُتِحُك الس

ــي  ــام القــايض مــن اّللجاجــِة الت ــه املتخاصــامن أم ــُع في ــا يق ــى األّوُل م ــا املعن ُيعطين
تقــوُد إىل الغضــَب) املعنــى 1( ، تــت تأثــِر اخلصومــِة ، التــي ترفهــام إىل املســاومِة 
واّللجاجــِة ، كــام يلــُج اجلــواُد يف عــدوِه وســرِه )املعنــى )( ، واختيــاُر صفــِة اجلــواد هنــا 
ــِة املتخاصَمــن أمــام القــايض ، فكأهّنــام يف ســباٍق مــن أجــِل الســبِق يف  تتامهــى مــع حال

ــِل القــايض ألحِدمهــا . احلصــوِل عــى مي

أّمــا املعنــى الرابــُع ) متاحــك البّيعــان واخلصــامن(، فيومــئ هــذا املعنــى إىل أنَّ 
املتخاصَمــِن كأهّنــام بائعــان يقفــان أمــام القــايض ، وكلُّ واحــٍد منهــام يســعى إىل الغلبــِة 
ــِق  ــِل تقي ــن أج ــِة م ــن اّللجاج ــعه م ــا بوس ــتعمل م ــايض ، فيس ــِه إىل الق ــِع بضاعت يف بي
ذلــك. وال خيفــى مــا يف هــذه العبــارة مــن تســيٍد لتصويــر ســلوك الباعــِة وهــو يتمّثــُل يف 

ــه املتخاصــامِن أمــام القــايض . ــأيت ب ــا ي م

ــوُن  ــد ال تك ــَة ق ــذه الصف ــوُل : إّن ه ــه نق ــق( ، وفي ــر اخلل ــُس ) ُع ــى اخلام واملعن
ــن ال  ــّرُب إىل م ــد تت ــا ق ــن ، ولكنّه ــن املتخاصَم ــايض م ــام الق ــُر أم ــن ي ــًة مل مالزم
ــه يف  ــًة ل ــون صف ــه ، فتك ــع خصم ــدم م ــزاع املحت ــر الن ــت تأث ــه ، ت ــًة ل ــوُن مالزم تك

ــايض . ــِس الق ــذا يف جمل ــزاِع ه ــِن الن موط

ويبقــى املعنــى الســادس )الُبخــل( ، وهنــا نقــوُل : إنَّ أحــَد املتخاصَمــِن ُيــدرك أّنــه 
عــى غــِر احلــقِّ ، وهــو ُيواجــُه خصمــُه أمــام القــايض ، فيكــون بخيــاًل يف إعطــاِء احلــقِّ 

ــِه ، فيلــّج وُينــازع ويرفــع صوَتــُه ، مــن أجــل التعمّيــِة عــى القــايض . لصاحبِ
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ــُن أْن  ــا يمك ــورَة مل ــذه الص ــن ه ــن الكلمت ــالم    هبت ــه الس ــاُم علي ــم اإلم ــد رس لق
يقــع يف جملــس القضــاء، واســتنادًا إىل هــذا، أراد عليــه الســالم أن يتجّمــَل القضــاة هبــذه 
ــِر )املامحكــة( التــي يســتجلُبها املتخاصــامن، ومهــا  الصفــِة، وهــي عــدم االســتكانِة لتأث

ــِر عــى القــايض وهــو يتصــّدى للحكــم بينهــام.  يــوالن التأث

ال يتمادى يف الزّلة :
ــِه :  ــأيت يف قول ــه الســالم    للقــايض فت ــي يريدهــا اإلمــاُم علي ــُة الت ــُة الثالث أمــا الصف

ــا ؟ . ــراد هب ــام امل ــِة (()6(. ف ــامدى يف الزّل ))وال يت

إّن اخلطــأ ممــا يقــُع مــن اإلنســاِن ، فــإذا وقــع فيــه وجــَب عليــه أْن يرجــع بعــد ظهــور 
احلــقِّ أمامــه ، واإلمــاُم عليــه الســالم  عــّد مــا يقــُع فيــه القــايض مــن اضطــراٍب يف احلكــِم 
ــُة تكــون يف القــوِل واخلطيئــِة والــرأيِّ والديــِن)7(، وزلــُل القــايض يكــوُن يف  ــًة ، والزّل زّل
هــذه األوجــِه األربعــِة التــي تقــوُل هبــا اللغــة ، فحينــام يقــُع يف واحــٍد منهــا ، يكــون قــد زّل 
عــن الطريــِق القويــِم . فــإذا زّل يف القــول ، وقــال حكَمــُه بلغــٍة ُتشــكُل عــى املتخاصمــِن 
، ُعــدَّ هــذا زلــاًل منــه ، يتحّتــُم عليــه أْن ال يتــامدى فيــه ، أْي ال يســتمّر، ُيقــاُل : )) متــادى 

فــالٌن يف غّيــِه إذا لــّج فيــه ، وأطــال مــدى غّيــه ، أْي غايتــِه (()8( .

وقــد ُتعــدُّ زّلــُة القــايض خطيئــًة ، ألّن احلكَم بغــِر احلــقِّ رضٌب من اجلوِر والتعّســِف 
ــا  ــذا م ــس يف ه ــقِّ ، ولي ــوُع إىل احل ــُب الرج ــا ي ــودًا ، وهن ــن مقص ــِم ، وإْن مل يك والظل
يشــن، فثّمــَة حديــُث نبــويٌّ عــّد التوبــَة عــن اخلطــأ رضبــًا مــن رضوِب الفضيلــِة، يقــوُل 
ــاء ، وخــُر اخلطائــن التّوابــون(())(.  ــه وســلم : )) كلُّ بنــي آدم خّط ــه وآل صــى اهلل علي
ــورُة يف  ــُة املذك ــُق الفضيل ــا تتحّق ــِة ، وهن ــِة إىل الطاع ــن املعصي ــوُع م ــي الرج ــُة ه والتوب

احلديــِث .
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واســتنادًا إىل مــا تقــّدَم ـــــ أيضــا ـــــ صــارْت زّلــُة القــايض يف احلكــِم زّلــًة يف الديــِن ، 
وهنــا صــارْت رسعــُة العــودة إىل جــادِة احلــقِّ واجبــًة ، حتــى ال يكــون متامديــًا فيــام وقــع 

فيــه مــن زلــل يف هــذه القضّيــَة أو تلــك عــى مــا أوىص بــه اإلمــاُم عليــه الســالم .

بقــي مــن معــاين )الزّلــة(  معنــى آخــُر أرجأنــا احلديــث عنــه ليكتمــَل مــا أردنــاُه  مــن 
املعــاين الســابقِة ، واملعنــى هــو قوهلــم : زّل : إذا َزلِــَق ، أْي ال تثُبــت قدُمــُه ، فيكــون 
القضــاُء ) ُزحلوقــًة( ال تثبــْت عليــه األقــداُم إال بعــد التثّبــِت والتــأيّن، وهــذا املعنــى 
يتناغــم مــع مــا أشــار إليــه اإلمــاُم عليــه الســالم .  واســتنادا إىل هــذا املعنــى صــار لزامــًا 
ــِة  ــُه فينحــدر إىل مهــاوي اخلطيئ ــّزل قدم ــى ال ت ــه حت ــَت يف أحكام عــى القــايض أْن يتثّب

ــي مــّر ذكُرهــا يف املعــاين الســابقِة . الت

ال ُيجم من الرجوع إىل احلّق:
ــه الســالم : ))وال َيــَرُ  ــه علي ــرُد يف قول والّصفــُة الرابعــُة مــن صفــاِت القــايض ت
مــن الفــيء إىل  احلــقِّ إذا عرفــه(()0)( ، والوقــوُف عــى معــاين املفــرداِت املركزّيــِة يف النّص 
ُيعيننــا عــى تلّمــِس بعضــًا ممـّـا يبســطُه اإلمــاُم عليــه الســالم ، واللفظــُة املركزّيــُة األوىل هنــا 

( ، ومــن معانيهــا يف املعجــم العــريب مــا يــأيت)))( : هــي ) ُيــَرُ

)ـــ َحِرَ صدُرُه : ضاق ، واحلََرُ : ضّيُق الصدِر .

ُه : ضّيَق عليه وأحاَط به . ُه يِرُ 1ـــ َحَرَ

)ـــ احلصُر واحلصوُر : املمسُك البخيُل الضّيُق .

)ـــ احلصوُر : اهليوُب املحجُم عن اليء .

ــُق صــدُرٌه ، وال ُيجــُم عــن الرجــوِع إىل  ــِق هــذه املعــاين ال يضي فالقــايض عــى وف
احلــقِّ إذا تبــّن لــه أّنــه جافــاُه يف حكمــِه ، وال يتهّيــُب مــن ذلــك ، وإّنــام يتقّبــُل أمــَر العــودِة 
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ــام ألّن العــودَة إىل احلــقِّ ممــا  ــا يكــون كري ــه بصــدٍر رحــٍب ، واستبشــاٍر ورضــا . وهن إلي
ــى  ــُر معن ــا ي ــُد)1)( ، وهن ــا ُيم ــكّل م ــٌع ل ــٌم جام ــُم اس ــاُن ، والكري ــه اإلنس ــُد ب ُيم
)املمســك البخيــل الضّيــق( رقــم ))( ، ملــن يــَرُ عــن الرجــوِع إىل احلــقِّ ، إىل مــا يأمــُر 

بــه اهلل تعــاىل .

أّمــا اللفظــُة املركزّيــُة الثانيــُة يف النــّص فهــي ) الفــيء( ، ومــن معانيهــا التــي تأتِلــُف 
مــع الّســياِق مــا يــأيت :

)ـــ فاء إىل األمِر : رجع إليه .

1ـــ الفيء : ما كان شمسًا فنسخه الظلُّ .

)ـــ الفيء : الغنيمة .

ــابقِة إىل  ــاين الس ــق املع ــى وف ــالم ع ــه الس ــاِم علي ــوِل اإلم ــِر يف ق ــن النظ ــُص م نخل
ــه ، يكــوُن  ــه بعــد خروجــه عــن طريق ــه احلــقُّ وعــاد إلي ــّن ل ــايَض إذا تب ــوِل : إّن الق الق
ــون ـــــ  ــلِّ ، ويك ــيء أو الظ ــرتيح يف الف ــع ليس ــمِس ، ورج ــوَف يف الش ــرك الوق ــن ت كم
أيضــا ـــــ كمــن حصــَل عــى غنيمــٍة بعودتــِه إىل احلــقِّ . واســتنادًا إىل مــا تقــّدم يظهــُر لنــا 
االســتعامُل الفريــُد ملفــرداِت اللغــِة، وكيــف اســتثمرها اإلمــاُم عليــه الســالم ، بــام يعلهــا 

ــاٍذ. ــة املجتمــِع عــى نحــٍو مجــايلٍّ أّخ ــه الســالم  يف تربي وســيلًة مــن وســائله علي

ال ُتشرف نفسه على طمع :
ــوِل  ــّى يف ق ــي تتج ــايض ، فه ــا الق ــن هب ــي أْن يتزّي ــي ينبغ ــُة الت ــُة اخلامس ــا الّصف أم
ــه الســالم  ــُه عــى طمــٍع (()))(. واإلمــاُم علي ــه الســالم : )) وال ُتــرشُف نفُس اإلمــام علي
ــَة  ــا منزل ــن خالهل ــَر م ــوق ، لُيظه ــن ف ــالَع م ــي االط ــي تعن ــرشف( وه ــَة ) ت ــى لفظ انتق
القــايض العاليــَة امُلرشفــَة عــى املنــازِل األخــرى ، فضــاًل عــاّم تتضّمنــه مــن داللــِة الــرّشِف 
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ــة )الطمــع(  ــَة منزل ــُل هــذه املنزل ــِة وســمّوها ، ويقاب ــوُّ املنزل واملجــِد التــي يســتلزمها عل
ــايض  ــك بالق ــام باُل ــلُم ، ف ــاُن املس ــا اإلنس ــرتب منه ــحُّ أن يق ــًة ال يص ــدُّ منقص ــي ُتع ، الت

ــن احلــقِّ والباطــِل؟ .  ــق ب ــِف بالتفري املســلِم املكّل

وعــوٌد إىل معنــى )تــرشف( ، وهــو تّطلــُع عليــه مــن فــوق ، ُيظهــُر لنــا بمفارقــٍة مجيلــٍة 
البــوُن الشاســُع بــن ارتفــاِع مرتبــِة القــايض، وانحطــاِط مرتبــِة ) الطمــع( ، وقــد ورد عــن 
اإلمــام عــيل بــن احلســِن عليــه الســالم  أّن قطــَع )الطمــع( رضٌب مــن رضوِب اخلــر يف 
قولــه: ))رأيــُت اخلــَر كّلــه قــد اجتمــع يف قطــِع الطمــِع عــاّم يف أيــدي النــاِس(()))(، وورد 
ــه : ))  ــه الســالم أّن ) الطمــع( رضٌب مــن رضوِب الــذلِّ يف قول عــن اإلمــام الباقــِر علي

بئــس العبــُد عبــٌد لــه طمــٌع يقــوُده ، وبئــس العبــُد عبــٌد لــه رغبــٌة ُتذّلــُه(()5)(.

 واإلمــاُم عليــه الســالم مل يكشــْف يف قولــِه الســابِق عــن نــوع الطمــِع الــذي يمكــُن 
ــواِع الطمــِع كّلهــا ، الكرامــِة  ــه حميطــا بأن ــه نفــُس القــايض ، ليجعــل قوَل أْن ُتــرشَف علي
واجلــاِه واملــاِل واحلظــوِة ، وكّل مــا يشــغُل نفَســُه عــن أّي عــرٍض مــن أعــراِض الدنيــا)6)(.

وثّمــة أمــرٌّ آَخــُر ُيّســُدُه الفعــُل ) تــرشُف( أيضــًا ، وهــو أّن هــذه الصفــَة قــد تقــوُد 
إىل انحــراِف القــايض عــن ســبيِل احلــقِّ لوقوعــه تــت تأثــر هواجــِس نفســِه التــي مُتســُك 
ــه . واإلمــاُم  ــُه للطمــِع ولــو مــن علــوٍّ شــاهق . وهــو مل يقــْع بعــُد فيــام يطمــُع ب هبــا رؤيُت
عليــه الســالم ُيــويص وُيــّذُر مــن خــالل الرتكيــز عــى هــذه الّصفــِة . فصــار ذكــُر الّصفــِة 

وســيلًة مــن وســئل تقويــم ســلوِك القضــاة .

ــر  ــى آخ ــاف معن ــد أض ــن أيب احلدي ــو أّن اب ــه وه ــارِة إلي ــب يف اإلش ــٌر نرغ ــي أم بق
ــن  ــر عــى هذي ــا مل نعث لــإلرشاف وهــو : اإلشــفاُق واخلــوُف)7)( ، وعــى الرغــم مــن أّنن
املعنيــن فيــام رجعنــا إليــه مــن املعاجــم ، فــإّن الّســياق قــد ال يتناغــم معهــام ، ألّن مرتبــَة 
القــايض مرتبــٌة تتطّلــع إليهــا الرقــاب ، وليــس فيهــا مــا يدعــو إىل اإلشــفاق أو اخلــوف ، 
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ــِة احلــقِّ ، وهــذا أمــٌر حممــوٌد ومرغــوٌب فيــه ، ولكــّن  إاّل إذا كان ذلــك مــن خشــيِة جمانب
ــام أراد املعنــى الســلبي لإلشــفاق واخلــوف . ــرد هــذا املعنــى ، وإّن ــد مل ُي ــن أيب احلدي اب

التأّني يف احلكم :
ــٍم دون  ــى فه ــي بأدن ــِة : )) وال يكتف ــذه الّصف ــن ه ــالم ع ــه الس ــاُم علي ــوُل اإلم يق

أقصــاه وأوقفهــم يف الّشــبهاِت، وآخذهــم باحلجــج .(()8)(.

ُتعــّد هــذه الّصفــُة مــن الركائــز الرئيســة التــي يســتنُد إليهــا القــايض قبــل أن يكــَم 
بــن اخلصمــن ، حتــى ال يقــع يف دائــرِة الكفــِر التــي ُتيــُط بمــن ال يكــم بــام أنــزَل اهلل 
ْ َيُْكــم بـِـَا َأنــَزَل اهللُّ َفُأْوَلـــئَِك ُهــُم اْلَكافـِـُروَن املائــدة))، ومــن هنــا فإنَّ  تعــاىل : َوَمــن ملَّ
الفهــَم األّويلَّ الــذي يتشــّكُل يف ذهــِن القــايض مــن ســامعه ُحجــِج اخلصــوِم غــر كاٍف ، 
وإّنــام عليــه أْن يبــذل جهــده مــن أجــِل الوصــوِل إىل أقــى فهــٍم . وهــذا هــو شــأُن العلــامء 
الذيــن يتحــّرون الدّقــَة والتثبــَت وتقليــَب املســألِة عــى مــا الوجــوه املحتملــِة هلــا .يقــول 
الشــيخ  حممــد جــواد ُمغنيــة عــن األنــاة التــي ُيــويص هبــا اإلمــام عليــه الســالم : ))ال يعلن 
احلكــم النهائــي إال بعــد التحــري و الوقــوف عــى جهــات الّدعــوى بأكملهــا ، و البحــث 
عــام يتصــل باحلادثــة حكــام و موضوعــا . و هــذه هــي طريقــة العلــامء ، فإهنــم ال يتنبئــون 

بــي ء إال بعــد االســتقراء التــام ، و املالحظــات الدقيقــة والوثــوق بــام يقولــون(()))( .

ــبهِة ()10( ، فيعنــي أّن عــى القــايض أْن  أّمــا قولــه عليــه الســالم ) وأوقفهــم عنــد الشُّ
يكــون أكثــَر الرعيــِة تأّنيــا ووقوفــًا وتثّبتــا عنــد املشــكالت مــن األمــور ، حتــى يصــَل إىل 
دليــٍل يبنــي حكَمــُه عليــه ، وهــذا هــو املــراد بالوقــوِف ، فهــو وقــوَف أنــاٍة وليــس وقــوَف 
تــرك احلكــم فيــام ُيشــكُل مــن الشــبهات . وقــد أبــدى اإلمــام عليــه الســالم عجبــه مــن 
ــَرِق  ــِذِه اْلِف ــإِ ه ــْن َخَط ــُب ِم ــا يِلَ الَ َأْعَج ــًا! َو َم ــا َعَجب ــه : ))َفَي ــة بقول ــرق املتخاصم الف
 ، ــِل َويِصٍّ ــُدوَن بَِعَم ، َوالَ َيْقَت ــيٍّ ــَر َنبِ ــوَن َأَث ــا ! الَ َيْقَتصُّ ــا يِف ِدينَِه ــاَلِف ُحَجِجَه ــَى اْختِ َع
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ــُبَهاِت، َو َيِســُروَن يِف  ــوَن َعــْن َعْيــٍب، َيْعَمُلــوَن يِف الشُّ َوالَ ُيْؤِمنُــوَن بَِغْيــب ، َوالَ َيِعفُّ
ــَهَواِت(())1(. فالعمــُل يف الّشــبهات عــى وفــِق قــول اإلمــاِم عليــه الســالم  هــو مــن  الشَّ
األخطــاء التــي يرتكبهــا مــن يعمــُل ذلــك ، ومــن هنــا صــار لزامــًا عــى القــايض أن ُيطيــَل 

الوقــوَف عنــد الشــبهاِت قبــل أْن يكــم فيــام يعــرُض لــه منهــا .

ويبقــى مــن هــذه الّصفــِة قوُلــُه عليــه الســالم   )وآخذهــم باحلُجــِج( ، وهــذا يعنــي أّن 
القــايض يــُب أْن يكــون أكَثــر النـّـاِس أخــذًا باحلجــِج مــن املتخاصَمــِن ، ألّنــه يكــُم عــى 
وفــِق مــا يتجّمــُع عنــده مــن أدّلــٍة وحجــٍج وبراهــَن ، مــن دون أْن يتعّجــَل يف ذلــك ــــ كــام 
ـــ . هــذا فضــاًل عــن أّن الفقهــاء ))لدهيــم قواعــد و أصــوال رشعية  قّيدتــه الّصفــُة الســابقُةـ 

مقــررة ، و هــي كثــرة بكثــرة املــوارد ، منهــا قاعــدة درء احلــدود بالشــبهات(()11(.

عدم الترّبم مبراجعة اخلصم :
وهــذه الّصفــُة وردت يف قــول اإلمــام عليــه الســالم  اآليت : ))وأقّلهــم ترّبمــًا 

اخلصــِم(())1(.  بمراجعــِة 

ــى  ــورًا ع ــايُض صب ــون الق ــتدعي أْن يك ــذه تس ــالم  ه ــه الس ــام علي ــة اإلم إّن وصّي
االســتامع حلجــج اخلصــوم ومراجعتهــم فيــام يقولــوَن ليأخــَذ ممــا يســمعُه وســائَل الوقوف 
ــه ، وال يــربم ، والــربُم : الســأُم وامللــُل والضُجــر))1(  عــى حقيقــِة األمــِر الــذي بــن يدي
ــُه اخلصــوُم تبعــُث يف النفــِس ُشــمأزيزًة  . ومــا مــْن شــكٍّ أّن كثــرَة االســتامع إىل مــا يقول
وقرفــًا وضيقــًا ، وقــد خيضــُع القــايض هلــذه املؤّثــراِت فيــربم بــام يســمُع ، وهنا قــد يتّرُب 
ــن  ــرج ع ــك . فيخ ــِة أو تل ــذه القضي ــب هل ــِم املناس ــاِء احلك ــى انتق ــه ع ــُن إىل قدرت الوه
ــه أســرا هلــواه . فــال ُينصــف املظلــوُم  ــِق احلــقِّ الــذي ُيريــدُه اهلل تعــاىل ، ويقــُع عقُل طري
مــن  الظــاملِ، وهنــا يكــون واحــدًا مــن القاضيــن اللذيــن يكونــا يف النــاِر يف قــوِل اإلمــاِم 
ــِة و اثنــان يف النــار : رجــل جــار متعّمــدا  عليــه الســالم: ))القضــاُة ثالثــٌة واحــٌد يف اجلنّ
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فذلــك يف النــار ، و رجــل أخطــأ يف القضــاِء فذلــك يف النـّـاِر، و رجــل عمــل باحلــّق فذلــك 
ــة(()15( . يف اجلنّ

الصرب على تكّشف األمور:
قــال اإلمــام عليــه الســالم عــن هــذه الصفــة : )) وأصربهــم عى تكّشــف األمــور((. 
والصــرُب حممــوٌد لذاتــه كــام هــو معلــوٌم عنــد املســلمن ، ولكــّن اإلمــام عليه الســالم خّص 
مــن ُيكّلــف بالقضــاء هبــذه الّصفــِة ، فــكأّن الصــرَب بوجهــِه العــاِم ممـّـا يتحــّى بــه القــايض 
ــرُض  ــي ُتع ــوَر الت ــربِه ، ألّن األم ــًة لص ــًة إضافّي ــُة صّف ــذه الّصف ــوُن ه ــل ، فتك يف األص
أمامــه ال يتكّشــف وجههــا احلقيقــي مجلــًة واحــدًة يف الغالــب ، وإّنــام قــد يتكّشــُف رويــدًا 
رويــدًا ، بعــد أخــٍذ وردٍّ ومماحــكاٍت ، ثــّم تقليــب ذلــك كّلــه عــى الوجــوه كّلهــا ، وهــذا 
يســتدعي صــربًا وأنــاًة وروّيــًة ومتّهــاًل بغيــة ختليــص احلــقِّ مــن الباطــل ، ومــن هنــا تظهــُر 

لنــا أمهيــُة الصــرِب املأمــوِر بــه ليكــون صفــًة مالزمــًة ملــن يكــوُن قاضيــا. 

ويف هــذا املضمــوِن نفِســِه حــّذر اإلمــاُم عليــه الســالم مــن تــربِّ امللــِل إىل نفــِس 
القــايض، ألّن يف هــذا جُمافــاٌة للصــرب، يقــول عليــه الســالم يف وصّيــٍة لــه إىل قاضيــه عــى 
ــخِف والنذالــِة(()16(. فقلــُة الصــرِب تــأيت مــن  األهــواِز: ))وإيــاك واملاللــة فإهّنــا مــن السُّ

ــِة العقــِل أو ضعفــه ، وهــذا ال ُيناســُب مقــام الفصــِل بــن النــاِس .  رّق

الصرامة عند اّتضاح احلكم :
أشار اإلماُم إىل هذه الّصفِة بقوله: ))وأرصمهم عند اّتضاح احلكم(()17( .

تــأيت هــذه الّصفــُة بعــد أْن يتبــّن للقــايض كّل مــا يتعّلــق بالقضيــِة املبســوطِة أمامــه ، 
أي بعــد أْن يعــزُم عــى احلكــِم فيهــا ، وال بــأس أْن نقــف عــى املعــاين التــي يقّدمهــا لنــا 
اجلــذر )رصم( لنقــف عــى داللــة مــا يريــُدُه اإلمــاُم عليــه الســالم    هبــذه الّصفــِة . جــاء 
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يف لســان العــرب)18(:

)ـــ رجٌل صارٌم : ماٍض يف كّل أمٍر .

1ـــ رجٌل صارٌم : جْلٌد ماٍض ُشجاٌع .

)ـــ الريمُة : العزيمُة عى اليِء وقطُع األمِر.

يمُة : إْحكاُمك َأْمرًا وَعْزُمَك عليه. )ـــ الرَّ

اَمُة : امُلْسَتبِدُّ برْأيه امُلنَْقطُِع عن امُلشاورة . 5ـــ الرَّ

6ـــ الريُم : الصبُح النقطاعه عن الليِل .

ومن مزاوجِة هذه املعاين ببعضها ، تّتضُح لنا هذه الّصفُة عى النحو اآليت :

يــُب أْن يكــوَن القــايُض ماضيــًا يف كلِّ أمــٍر ُيعــرُض أمامــه ، جلــدًا ُشــجاعًا ، مســتبّدا 
ــَت مــن األمــِر الــذي أمامــه ،  ــه تثّب برأيــه )بحكمــه( ، منقطعــًا عــن مشــاورِة غــرِه ، ألّن
حتــى بــان لــه كالصبــِح الــذي انقطــع عــن الليــِل ، واســتنادًا إىل هــذا يــأيت حكُمــُه قاطعــًا 
ــايض  ــا الق ــي ُيريده ــقِّ الت ــوَة احل ــُف ق ــِن ُيضع ــذا املوط ــرتّدَد يف ه ــه ، ألّن ال ــرّدَد في ال ت

حلكمــه.

ــاين  ــر يف املع ــّرًا ظه ــًا ث ــًا معرفّي ــِة ُأُفق ــذه الّصف ــِة( يف ه ــردُة )الّرام ــا مف ــد أعطتن لق
ــِت  ــبغْت يف الوق ــاين أس ــذه املع ــا ، وه ــيُّ هل ــتعامُل االجتامع ــا االس ــا هب ــي أمّدن ــّتِة الت الس
نفســه عــى اللفظــِة حيوّيــًة وحركّيــًة جعلتنــا نتنّقــُل خلــف املعــاين التــي تؤّدهيــا مــن دون 
أْن يشــّكل ذلــك عبئــًا علينــا ، وإّنــام منحنــا متعــًة فنّيــًة اقرتنــْت باملتعــِة املعرفّيــِة التــي نحــُن 
بصددهــا مــن هــذه الّصفــِة التــي وضعهــا اإلمــاُم عليــه الســالم للقــايض بــن النــاِس . 

ــن  ــُع ع ــه املنقط ــتبّد برأي ــس )املس ــى اخلام ــن املعن ــّرَب م ــر ت ــَر إىل أم ــي أْن نش بق
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املشــاورة( ،وهــو أنَّ هــذا املعنــى قــد يمــُل يف ظاهــره صفــًة غــر مرغــوٍب فيهــا ) 
ــأيت  ــِة ال ي ــذه الّصف ــن ه ــَث ع ــول : إّن احلدي ــا نق ــر( ، وهن ــاورة الغ ــن مش ــاع ع االنقط
ــٍض ،  ــا ببع ــاِك بعضه ــا بإمس ــُل كّله ــام تكتم ــاِت ، وإّن ــن الصف ــا م ــن غره ــًا ع منقطع
ــًا عــن آراء اآلخريــن بعــد أْن مجــع الصفــاِت التــي  فيكــون اســتبداد القــايض برأيــه ُمغني
ــِة ، ولــو أراد  قّدمهــا اجلــذر )رصم( ، ومــن هنــا يكــوُن االســتبداُد عــدالً يف هــذه اجلزئّي
القــايض أْن ُيشــاوَر غــره ملــا انتهــى إىل حكــٍم بالقضّيــة ألن غــره يف الغالــِب ال يمتلــُك 

ــا يمتلكــُه هــو .  ــاِت م مــن الصف

ــايض ،  ــد الق ــارضًا عن ــون ح ــاين ، يك ــذه املع ــِة ه ــأِن دالل ــاُه بش ــذي قّدمن ــذا ال وه
بعــد أْن يتضــَح لــه احلكــُم يف القضّيــِة ، وهنــا تكــوُن الرامــُة باملعــاين كّلهــا هــي املســتنُد 

الــذي يشــدُّ أزر القــايض وهــو يكــم بــام اّتضــح لــه .

عدم التأّثر باإلطراٌء أو اإلغراء : 
وردْت هــذه الّصفــِة يف قــوِل اإلمــاِم عليــه الســالم: )) ال يزدهيــه إطراٌء وال يســتميلُه 

إغراء(())1(.

ــذ  ــراء( ، ونأخ ــه إغ ــِة )ال يزدهي ــاين الّصف ــى مع ــوِف ع ــِم للوق ــا إىل املعج ــوُد هن نع
ــَة)0)(: ــاين اآلتي ــا( املع ــا ) زه ــا جذره ــه( ، فيعطين ــاين ) يزدهي أّوال مع

ْهُو : الِكرْبُ والتِّيُه والَفْخُر والَعَظَمُة . )ـــ الزَّ

ْلُم .  ْهو : الظُّ 1ـــ الزَّ

ه  ْهــو: االْســتِْخفاُف . وَزهــا فالنــًا كالُمــك َزْهــوًا واْزدهــاه فاْزَدَهــى اْســَتَخفَّ )ـــــ الزَّ
ــه ،  ــت ب ــًا َأي هَتاَوْن ــت فالن ــة ، واْزَدَهْي ــى بَخديَع ــالن ال ُيْزَدَه ــم ف ــه قوهُل ــّف. ومن فخ
ْهــِو َأو غــره .  ــٌة مــن الزَّ ه ، ورجــٌل ُمــْزَدٍه : َأَخَذْتــه ِخفَّ واْزَدَهــى فــالن فالنــًا إذا اْســَتَخفَّ
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ه  ــِر َأْجــرَبَ واْزَدهــاُه عــى األَْم

اُب الــيَء َيْزهــاُه َرَفَعــه ، والــّراُب َيْزهــى الُقــور واحلُُمــول كَأنــه  )ـــــ َزهــا الــرَّ
ــا . َيْرَفُعه

ْتــه ِغــبَّ النَّــَدى ، وَزَهْتــه : ســاَقْته ، والريــُح  5ـــــ وَزَهــت الريــُح النبــاَت َتْزهــاُه : َهزَّ
ْتــه بعــد ِغــبِّ امَلَطــر .  َتْزَهــى النبــاَت إذا َهزَّ

أما معنى )اإلطراء( ، فنقُف عى املعاين اآلتية تت اجلذر )طرا( :

)ـــ  وَأْطَرى الرجَل : َأحَسن الثناء عليه .

1ـــ َأْطَرى فالن ُفالنًا : إذا َمَدَحه بام ليس فيه .

)ــــ وَأْطَرى : إذا زاد يف الثناء ، واإلطراُء جُماَوَزُة احلَدِّ يف امَلْدِح والَكِذُب فيه .

ومــن موالفــِة معــاين اجلذريــن املذكوريــن تظهــُر لنــا صــورُة الّصفــِة التــي أراد اإلمــام 
عليــه الســالم بياهنــا وهــي عــى النحــو اآليت :

إّن حســَن الثنــاِء أو جمــاوزَة احلــدِّ يف املديــح أو الكــذب فيــه ، ال يصــّح أْن تؤّثــَر 
هــذه األقــواُل الثالثــُة يف مــن يتوّخــى احلــقَّ ، وال يمكــن أْن يقــع تــت تأثرهــا ، فاملعنــى 
األّوَل وإْن كان صحيحــًا ، فــال خُيــرج القــايض عــن توازنــه واعتدالــِه . أمــا املعنيــان الثــاين 
والثالــُث ، فهــام ممــا ال ُيرتــى ملــا فيهــام مــن الكــذب ، حتــى وإْن كانــا يف ســبيل املبالغــِة 
والغلــّو التــي يقبلهــا اللســان العــريب يف غــر هــذا املوضــع . فــإذا ُقــّدر للقــايض أْن ُيســَن 
الثنــاَء عليــه أحــٌد ، أو يمدحــُه بــام ليــس فيــه َكِذبــًا ، فعليــه أْن يتامســَك وال يزدهيــه ذلــك، 
ومــن زحزحــة معــاين ) زهــا( إىل هــذا املوضــع وموالفتهــا مــع مــا قلنــاُه ، نقــول : إّن عــى 
ــراء ، وال  ــن اإلط ــمُع م ــام يس ــُة ب ــُر والَعَظَم ــُه والَفْخ ــرْبُ والتِّي ــذُه الِك ــايض أْن ال يأخ الق
 ، يســتخّفه ذلــك ، فرفعــه فيبــدو كاألشــياء التــي يرفعهــا الــراُب ومــا هــو برافعهــا بحــقًّ
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والــراب يف اللغــة : الــذي يــري عــى وجــه األرض ، يرفــُع األشــياء ويزهاهــا)))(. 

بيــد أّن ثّمــَة معنــى مــن املعــاين الســابقِة أرجأنــا اإلشــارَة إليــه ، وهــو معنــى )الظلم(، 
وهــذا مــن أكثــِر املعــاين التصاقــًا بعمــِل القضــاِة ، فــإذا اســتخّف اإلطــراُء القــايَض 
انحــرف إىل مواطــِن الزلــِل عــن ســبيِل احلــقِّ ووقــع يف دائــرِة الظلــِم التــي ترتبــُط بغضــِب 

اهلل تعــاىل.

ــن  ــَد م ــذا احلش ــا ه ــابقتِن لُيعطين ــِن الس ــالم اللفظت ــه الس ــاُم علي ــى اإلم ــد انتق لق
املعــاين الفرعيــِة التــي تتمــُع مــع بعضهــا لتــرّبز الّصفــِة التــي أرادهــا بنمــٍط مــن التعبــِر 

ــاذ . االّخ

أمــا قولــه عليــه الســالم )وال يســتميُلُه إغــراء( فهــو مرتبــٌط بــام أظهرنــاه فيــام مــّر مــن 
كالمنــا قبــل قليــل ، إْذ أّن املعــاين الســابقِة مــن )ازدهــاء اإلطــراء للقــايض( قــد تســتميُلُه 
إىل جهتهــا، وتلتصــُق بــه بفعــِل الــكالم املؤّثــر الــذي ُنظِمــْت فيــه ، واإلغــراُء هنــا مأخــوٌذ 
مــن قوهلــم: ))َغــِرَي هــذا احلديــث يف َصــْدري ... َيْغــرى ... كَأنــه ُأْلِصــَق بالِغــراِء وَغِرَي 
بالــيء َيْغــرى َغــرًا وَغــراًء ُأولـِـَع بــه (()1)( ، ومــن هنــا فــإّن تلــك املعــاين املشــاَر إليهــا ،ال 

خيضــُع هلــا القــايض ، وال تســتميلُه ، بــل تزيــده متّســكا وثباتــًا .

وصايا اإلمام )عليه السالم( للقضاة:
كان مــن شــأِن اإلمــام عليــه الســالم    أْن يكتــب ملــن ُيرســله قاضيــًا  كتابــًاً ، يّملــه 
ــا التــي يتاجهــا اإلنســاُن املســلم عامــًة والقــايض خاّصــًة الرتباطهــا  مجلــًة مــن الوصاي
بعملــه الــذي يتصــّدى فيــه للفصــِل بــن املتخاصمــن . وهــذه الوصايــا تتحــّوُل إىل 
ــون  ــا تك ــرَّ ذكُره ــي م ــاُت األوىل الت ــه ، فالصف ــاء عمل ــايض أثن ــا الق ــن هب ــاٍت يتزّي صف
ــرّوَض  ــد ي ــاٍت بع ــتصبُح صف ــا س ــذه الوصاي ــّرٍة ، وه ــايض أّول م ــار الق ــزًة الختي ركي
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ــه  ــاٍب أرســله اإلمــام علي ــا جــاءْت يف كت القــايض نفســه عليهــا . وأغلــب هــذه الوصاي
ــا : ــواز( ومنه ــى ) األه ــتقضاه ع ــا اس ــة مل ــالم    إىل رفاع الس

ترك الطمع :
هنــى اإلمــاُم عليــه الســالم    عــن هــذه الصفــِة يف وصيتــِه لقاضيــه املذكــوِر ، بقولــه: 
ــّذُر  ــالم    ي ــه الس ــاُم علي ــي كان اإلم ــات الت ــن الصف ــُع م ــع(()))( . والطم ))ذر املطام
منهــا أصحاَبــه ملــا هلــا مــن تأثــٍر عــى خضــوِع اإلنســاِن املســلِم هلــوى النفــِس ، فــام باُلــك 
بالقــايض الــذي يتبــوُأ مقعــدًا يفصــل فيــه بــن احلــقِّ والباطــِل ؟ إْذ ال يمكــُن أْن يتحّقــَق 

العــدُل عــى يديــه إذا كان للطمــع مــكاٌن يف نفســه .

ــه ، حينــام وصفــه  ــه الســالم    صــورة الطمــِع يف قــوٍل آخــَر ل ــّن اإلمــاُم علي وقــد ب
بقولــه : )) شــعب الطمــع أربــع: الفــرح، واملــرح، واللجاجــة، والتكاثــر، فالفــرح مكروه 
عنــد اهلل عــز وجــل، واملــرح خيــالء، واللجاجــة بــالء ملــن اضطرتــه إىل حبائــل اآلثــام، 

والتكاثــر هلــو وشــغل واســتبدال الــذي هــو أدنــى بالــذي هــو خــر(()))(.

ولعــّل أول مــا ينبغــي اإلشــارة إليــه هــو أّن اإلمــام عليــه الســالم يريــد باملطامــع هــذه 
املعــاين األربعــة التــي يــُب أن يتجنبهــا اإلنســان املســلُم عامــًة والقــايض خاّصــًة ، وقــد 
ــًا مــا يكــون  ــه غالب بــّن ســبب تــرك الطمــع فيهــا ، فالفــرُح مكــروٌه عنــد اهلل تعــاىل ، ألّن
ــرُح  ــأيت : الف ــا ي ــرح م ــى الف ــن معن ــرب ع ــان الع ــاء يف لس ــا . ج ــؤون الدني ــًا بش مرتبط
هــو انــرشاُح الصــدِر بلــّذٍة عاجلــٍة ، وذلــك يف الّلــذات الدنيوّيــة)5)( ، ومــن هنــا قــال اهلل 
تعــاىل : إِنَّ اهلل اَل ُيـِـبُّ اْلَفِرِحــَن القصــص76 ، ومــن هنــا أيضــًا تــأيت الكراهــُة التــي 
أشــار إليهــا اإلمــاُم عليــه الســالم    . أمــا بقّيــُة املعــاين التــي خــّص اإلمــاُم عليــه الســالم    
ارتباطهــا بالطمــع ، فهــي كالفــرح املشــار إليــه ممــا يشــغل املســلم بشــؤون الدنيــا وُيبعــدُه 
عــن التفكــِر باآلخــرِة ، وهــي اخليــالُء واللجاجــُة واســتبدال الدنيــا باآلخــرة)6)(، فهــي 
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أيضــا ممــا يقــدُح بســرِة القــايض ، وخُيرجــُه عــاّم مطلــوٌب منــه التحــيّل بــه عــى وفــِق هــذا 
اجلــزِء مــن وصّيــِة اإلمــام للقضاِةعليــه الســالم    .

بقــي أْن نشــَر إىل أّن التكاَثــر الــذي أشــار إليــه اإلمــاُم عليــه الســالم    واّلــذي يشــّكُل 
ــُت  ــي ُيمي ــوال ، ولك ــِع األم ــُد يف مج ــا يتجّس ــًا م ــع ، غالب ــن أركان الطم ــًا م ــا رئيس ركن
اإلمــاُم عليــه الســالم    هــذه الصفــَة يف نفــوِس القضــاِة ، أمــر الــوالَة باإلفســاح هلــم يف 
العطــاء ، كــام أمــر األشــرت النخعــي واليــه عــى مــر بذلــك بقولــه ك)) وافســْح لــه يف 
ــس  ــِه ، فيجل ــن نفس ــِع م ــي الطم ــَع داع ــوت أو ينقط ــه(()7)( ، ليم ــُل ِعّلت ــا يزي ــذِل م الب
ــه مــن شــأِن   ــُر ب ــه يشء يفّك ــاِس ، وهــو حــارُض الذهــِن ، ليــس يف ذهن ــن الن للقضــاء ب
الثــروة واملــال، وإّنــام يكــوُن تفكــرُه منقطعــًا إىل مــا بــن يديــه مــن حجــِج املتخاصمــن. 
واســتنادًا إىل مــا تقــّدم ، فهــذا الــرُب مــن الطمــِع منهــيٌّ عنــه ، وال يصــّح مــن القضــاِة 

ــًة)8)( ، خاّصــًة أوالً وال مــن غرهــم عاّم

خمالفة اهلوى :
وهــذه الوصيــُة هــي قولــه عليــه الســالم    ))وخالــف اهلــوى(()))( . وخمالفــُة اهلــوى 
ركيــزٌة رئيســٌة مــن ركائــِز قــواِم الديــِن للمســلمن عامــًة ، يقــوُل اإلمــاُم عليــه الســالم    يف 
موطــٍن آخــَر عــن هــذه الّصفــِة : ))نظــاُم الديــِن خمالفــُة اهلــوى(()0)( . واملســلُم الثابــُت 
عــى دينــه يتمّســُك بمخالفــِة هــواُه ألّن ذلــك كفيــٌل بســره عــى منهــِج احلــّق ، فــإْن أطــاع 
ــُة هــواه مرتــن ، مــرًة  ــه خمالف ــُم علي ــِل . أمــا القــايض فيتحّت ــادُه إىل مواطــِن الزل هــواُه ق
بوصفــِه واحــدًا مــن املســلمن ليكــون مــن الثابتــن عــى دينهــم ، ومــرًة ألّنــه يقــي بــن 
ــبِب  ــه بس ــوُر يف حكم ــد ي ــا ق ــَن ، وهن ــد املتخاصم ــواُه إىل أح ــون ه ــد يك ــاس، وق الن
اّتبــاِع هــواه . ونرّجــح هنــا أّن مــراَد اإلمــاِم عليــه الســالم    مــن وصّيتــه للقضــاِة بمخالفــِة 
اهلــوى يتجّســُد يف هــذا الوجــه متامــا ، ولعــّل يف حادثــِة تأنيبــه لرشيــح  القــايض عندمــا مل 
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يســاِو بينــه وبــن خصمــه اليهــودي يف قضيــِة الــدرِع خــر شــاهٍد عــى مــا نرّجحــه هنــا ، 
ألّن رشيــًا كان هــواه مــع اإلمــام عليــه الســالم    ، فلــم يــرض منــه اإلمــام ميلــه إليــه ، 
وعــّد ذلــك مثلبــًة يف قضائــه . ألّن اّتبــاَع اهلــوى يصــدُّ عــن احلــقِّ كــام يقــوُل عليــه الســالم    

يف موطــٍن آخــِر)))(.

تزيني العلم بالّسمِت الصاحل:
جــاءْت هــذه الوصيــُة يف قولــه عليــه الســالم: ))وزّيــن العلــَم بســمٍت صالــٍح(()1)(. 
إّن نظــرًة أوىل عــى هــذا القــوِل ُتظهــُر لنــا أّن القــايض يمتلــُك علــاًم كافيــّا ليفصــَل 
ــود  ــم املوج ــن العل ــى تزي ــًة ع ــُة منصّب ــْت الوصّي ــذا كان ــن ، ل ــن املتخاصم ــاطته ب بوس
عنــد القــايض بالســمِت الصالــح ، فــام املــراد بالســمِت هنــا؟ . نعــود إىل املعجــم العــريب 
لالســتعانِة بــام ُيقّدمــُه لنــا مــن معــاٍن تتوافــُق مــع الســياق تــت اجلــذِر )ســمت ()))( ومــن 

تلــك املعــاين مــا يــأيت :

يِن . ْمُت ُحْسُن النَّْحو يف َمْذَهِب الدِّ )ــ السمُت : السَّ

ْمت َأي َحَسُن الَقْصِد وامَلْذَهب يف دينه ودْنياه. 1ــ السمُت : يقاُل : إِنه حلََسُن السَّ

ِة . باُع احلَقِّ واهلَْدِي وُحْسُن اجِلواِر وِقلُة األَِذيَّ ْمُت : اتِّ )ــ السَّ

)ـ التَّْسِميُت : ِذْكُر اهلل عى اليِء وقيل الَتْسِميُت ذكر اهلل عز وجل عى كل حال.

ــْدس والظــن عــى  ــْرُ باحلَ ــّن وقيــل هــو السَّ ــْرُ عــى الطَّريــق بالظَّ ــْمُت : السَّ 5ـ السَّ
غــر طريــق.

ُيظهــُر لنــا النظــُر يف هــذه املعــاين أّن القــايَض حســُن القصــِد يف دينــه ومــا يذهــُب إليــه 
يف شــؤونِه ويف شــؤوِن دنيــاه ، وهــذا مــا يعلــه مّتبعــَا للحــقِّ واهلــدي، وهــذه الصفــات 
تعــُل العــدَل غرضــًا يســعى إىل تقيقــه قبــل أْن يكــون قاضيــًا ، فــإذا كان قاضيــًا متّســك 
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هبــذه الصفــاِت بقــوِة املحــبِّ هلــا .

وال بــأس مــن اإلشــارِة إىل أّن معنــى) حســن اجلــوار وقّلــَة األذّيــِة ( الــوارد يف 
ــه  ــُر امتزاج ــا ُتظه ــه ، ألهّن ــلُم لنفس ــان املس ــا اإلنس ــًة يريده ــًة اجتامعّي ــا صف ))( ، ُيعطين
ــوار  ــن اجل ــذي أوىص بحس ــاىل ال ــا اهلل تع ــى رض ــُل ع ــه فيحص ــُه مع ــه وائتالف بمجتمع
وكــّف األذى)))( ، وهــذه الّصفــُة تتجــّى فيهــا الــروُح الســمحُة التــي ُيريدهــا اإلســالُم 
للمســلِم ، ويتجــّى فيهــا وجــٌه اجتامعــيٌّ مرغــوٌب فيــه يّتمــُه العقــُل . وهاتــان الصفتــان 
ســيكون عمــل القــايض ميدانــًا آخــَر لتجســيدمها ، فقــد يكــُم القــايض بــام بمعاقبــِة أحــد 
املتخاصمــن ، وبوجــود هاتــن الصفتــن ســتكون رأفــُة القــايض حــارضًة يف هــذا املوطن 

ــة ُفرضــْت لإلصــالِح . ، ألّن العقوب

ويبقــى مــن معــاين )الســمت( املعنــى الرابــُع وهــو ) الســر عــى الطريــق بالظــنِّ ( ، 
ــُه مبــٌر  وهــذه اخلصلــُة ُتعــن القــايض عــى كشــِف وجــِه احلــقِّ فيــام ُيعــرض أمامــه ، فَكَأنَّ
ــُه ،  ــُه يــرى بعينيــه مــا بعــد ِعنْ ــى َكَأنَّ ــه وحدســه َحتَّ ملــا َغــاَب َعنــُه ، فيعلــم بتقديــره وظنّ
أو خفــي عليــه ، وهــذه الصفــُة تتســُق متامــا مــع املقّومــات التــي يســتنُد إليهــا القــايض يف 
ــة التــي ينظــُر  ــه فرصــَة وضــع يــده عــى احلكــم الــذي ُيناســُب القضّي عملــه . وهتــّيء ل

فيهــا باحثــا عــن احلــّق .

لقــد تبــّن لنــا بحــّق دّقــة مفــردِة ) الســمت ( التــي انتقاهــا اإلمــاُم عليــه الســالم    ، إذ 
امتزجــْت داللتهــا االجتامعيــُة مــع صفــِة العلــِم التــي يتزّيــُن هبــا القــايض قبــل أن ُيصبــَح 
قاضيــا ، لتتكــّون بذلــك شــخصّيته التــي ســتنهُض بمهّمــِة القضــاِء بــن الناِس . واســتنادًا 
عــى هــذا نــدرك اآلن ملــاذا ُعــّد ) الســمُت الصالــُح ( جــزءا مــن مخســة وعرشيــن جــزءًا 

مــن النبــّوِة )5)( 
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عدم املشاورة يف احلكم :
الُفتيــا،  يف  ُتشــاوُر  وال   ...(( الســالم:  عليــه  قولــه  يف  جــاءْت  الوصّيــُة  وهــذه 
ــو  ــام ه ــرأيِّ ، إّن ــو بال ــس ه ــُن لي ــِل ، والدي ــِح العاج ــرِب ومصال ــورُة يف احل ــام املش فإّن

االّتبــاع(()6)(.

ــي  ــكاِم الت ــل باألح ــام يّتص ــره في ــع غ ــاور م ــدم التش ــِه بع ــا قاضي ــُام هن أوىص اإلم
يفصــُل هبــا بــن املتخاصمــن ، حتــى ال يســتند إىل مــا جــاء يف الرشيعــِة مــن تأكيــٍد عــى 
ْل  ــَوكَّ ــَت َفَت ــإَِذا َعَزْم ــِر َف ــاِوْرُهْم يِف األَْم ــاىل : َوَش ــه تع ــام يف قول ــورِة ، ك ــاوِر واملش التش
ــَنآل عمــران)5) ، وكــام استشــار رســوُل اهلل صــى اهلل  لِ ــبُّ امْلَُتَوكِّ ــَى اهللِّ إِنَّ اهللَّ ُيِ َع
ــأن األرسى يومئــٍذ )7)(،  ــة بــدر الكــربى ، ويف ش ــه يف وقع ــلم أصحاب ــه وس ــه وآل علي
ومــا جــاء مــن ذكــٍر للمشــورِة هنــا خيــصُّ رضوبــًا مــن شــؤوِن احليــاِة ، ذكــر منهــا اإلمــاُم 
عليــه الســالم املشــورَة يف احلــرِب ، ومصالــَح املســلمن العاجلــَة التــي ال متــسُّ ثوابــَت 
الرشيعــِة، فالديــن ليــس رأيــًا يقولــه املشــاِوُر، إّنــام هــو اّتبــاٌع ملــا جــاء يف القــرآن الكريــم 
مــن أحــكاٍم ، وكذلــك مــا جــاء مــن ســرة النبــي صــى اهلل عليــه وآله وســلم التــي حفظها 
ــاب والســنِّة . يقــول  ــه وجــود يف الكت ــه الســالم. ومــا مــن يشء إال ول ــِت علي أهــُل البي
اإلمــاُم جعفــُر بــُن حمّمــد الصــادق عليــه الســالم     حينــام ُســئل عــاّم يقــي بــه القــايض : 
)) قــال : بالكتــاب، قيــل: فــام مل يكــن يف الكتــاب ؟ قــال : بالســنة ؟ ، قيــل : فــام مل يكــن 
ــنِة ؟ ، قــال: ليــس يشٌء مــن ديــِن اهللِ إال وهــو يف الكتــاب والســنة،  يف الكتــاب وال يف السُّ
قــد أكمــل اهلل الديــن ، قــال اهلل تعــاىل: اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم اآليــة . ثــم قــال 
عليــه الســالم: يوّفــُق اهللُ ويســّدُد لذلــك مــن يشــاُء مــن خلقــه وليــس كــام تظنــون(()8)(

ــحُّ  ــد تص ــام ق ــاىل ، وإّن ــكاِم اهلل تع ــاورة يف أح ــّوغ للمش ــال مس ــذا ف ــتنادا إىل ه واس
املشــاورُة مــع أهــِل العقــِل والتجربــِة ، مــن دون أْن يكــون املشــاِوُر خاضعــًا يف حكمــه إىل 
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آرائهــم ، يقــول الشــيخ الطــويس: ))فــإْن اشــتبه عليــه بعــُض األحــكاِم ذاكــَر أهــَل العلــِم 
ــل  ــذا وإْن حص ــال(()))( . وه ــه وإال ف ــم ب ــه حك ــم صحت ــإذا عل ــه، ف ــى دليل ــوُه ع لينّبه
فيحصــل يف بعــِض األحــواِل ، ألّن القــايض يــب أْن يكــون عاملــًا بــام ولّيــه كــام ظهــر لنــا 

ذلــك يف الصفــاِت الســابقِة.

ــروا  ــاِة ليس ــه للقض ــبياًل خّط ــا س ــذه الوصاي ــالم ه ــه الس ــاُم علي ــل اإلم ــد جع لق
عليــه، وســتكون املحّطــاُت املشــاُر إليهــا صفــاٍت إضافّيــًة للقــايض ، إْذ أّن التمّســُك هبــا 
ــوا هبــا ،  ســيجعُلها مــن مكّونــاِت شــخصّيِة القــايض ، وعندهــا ســيتمّثلها النــاُس ليتحلَّ
ــي يمــي صاحُبهــا  ــَة الت ــٍة منهــم ، بوصفهــا املرتب ــَة القــايض حمــّل نظــٍر ومراقب ألّن مرتب

ــِن . حــدوَد الرشيعــِة ومعــاملِ الدي

االهتمام بأحوال القضاة والنظر يف عملهم:
إنَّ املهّمــَة الكبــرَة التــي ينهــُض هبــا القــايض يف إقامــِة العــدِل تّتــُم أن يتهيــأ لــه مــن 
مطالــب الدنيــا االقتصاديــِة واالجتامعيــِة مــا ُيبعــدُه عــن النظــِر إىل مــا يف أيــدي النــاس ، 
ومــن هنــا جــاء اهتــامُم اإلمــاُم عليــه الســالم    بأحــوال القضــاِة وأوىص عاملــه عــى مــر 
بمراقبــِة هــذا األمــِر ، ليكــون مــا يــويص بــه عونــًا هلــم عــى حبــِس أنفســهم عــن شــؤون 
ــاِم  ــامم اإلم ــر اهت ــن مظاه ــه . وم ــه ومحايت ــوا بإقامت ــذي ُكّلف ــدل ال ــِل الع ــن أج ــا م الدني

عليــه الســالم    ووصايــاه هبــذه القضّيــِة مــا ُنجمــُل القــوَل فيــه فيــام يــأيت :

ــوَن رزُق  ــه أْن يك ــو منع ــالم     ه ــه الس ــاُم علي ــه اإلم ــار إلي ــذي أش ــر األول ال األم
القــايض عــى النــاِس الذيــن يقــي بينهــم ، وإّنــام جعــل عطــاءه مــن بيــت املــاِل حتــى ال 
خيضــع لتأثــر أصحــاِب املــاِل ، يقــوُل عليــه الســالم    : )) ال بــّد مــن قــاٍض ومــن رزٍق 
ــُة ُتلجــُم مــن يريــد أْن يقــوَل أنَّ عمــَل القــايض منحــٌر  للقــايض (()50(. وهــذه الوصّي
بــن متاخصمــن ، وال خيــصُّ املســلمن كّلهــم يف الظاهــِر حتــى  يكــون عطــاءُه مــن بيــِت 
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املــاِل ، ألنَّ عمــَل القــايض إقامــٌة للعــدِل الــذي يريــدُه اهللُ تعــاىل لعبــادِه ، ومــن هنــا صــار 
هــذا العمــُل خيــصُّ املســلمن كّلهــم .   

ويلتفــُت األمــاُم عليــه الســالم     إىل قضّيــٍة أخــرى ختــّص عطــاَء القضــاِة وأرزاقهــم 
ــه  ــلُّ مع ــُه، وتق ــُل عّلَت ــا يزي ــذِل م ــه يف الب ــْح ل ــك: )) وافس ــه بذل ــويص عامل ــول ي ، فيق

ــاِس(())5(. ــه إىل الن حاجُت

ــه يف  ــعِة علي ــايض والتوس ــذِل للق ــِة الب ــه إىل أمهي ــالم    عامل ــه الس ــُه اإلماُمعلي يوّج
العطــاِء ، حتــى يكــون عطــاؤُه كافيــًا ملعيشــته مــن دون أن يتــاَج إىل يشٍء قــد خيــلُّ بحفــِظ 
منزلتــِه التــي هــو فيهــا، فيشــغل نفســه بالبحــِث عــاّم يســدُّ حاجاتــه .  واملالحــُظ أنَّ اإلمــاَم 
ــر  ــرى غ ــور أخ ــغال بأم ــوَل االنش ــَر ه ــه ( ليظه ــل عّلت ــا ُيزي ــال ) م ــالم    ، ق ــه الس علي

القضــاء ، فالعلــُة يف اللغــة تعنــي مــا يــأيت :

ــة صــارت ُشــْغاًل  ــه ، كَأنَّ تلــك الِعلَّ ــه عــن حاجت ــَدث َيْشــَغل صاحَب ــُة: احلَ )ـ العّل
ــه عــن ُشــْغله األَول. ــًا َمنََع ثاني

1ـ العّلُة : املرض .

ــدِم  ــى ع ــه ع ــًا ل ــايض ، عون ــاِء للق ــادُة العط ــوُن زي ــاين ، تك ــذه املع ــِق ه ــى وف وع
االنشــغاِل بــأّي أمــٍر ســوى مــا هــو فيــِه مــن القضــاِء بــن النــاِس ، ألّن انشــغالُه بتدبــِر 
ــه يمنعــُه مــن شــغله األّول وهــو القضــاء ، وقــد  ــِه يكــون ُشــغاًل شــاغاًل ل شــؤوِن حيات
ــة(  ــويُّ لـ)العّل ــى اللغ ــا املعن ــُق لن ــذا خيل ــه . وهب ــًة ل ــون عّل ــرِض ، فيك ــدِّ امل ــُل إىل ح يص
فضــاًء داللّيــًا أراد اإلمــاُم عليــه الســالم    مــن خاللــه أْن يبعــَد القــايض عــن كّل مــا مــن 

ــه عــى الفصــِل بــن احلــّق والباطــِل . شــأنه التأثــر عــى قدرت

ــاين مــن  ــق اجلــزء الث ــه الســالم، يتحّق ــه اإلمــاُم علي ــذي أوىص ب ــَق هــذا ال وإذا تّق
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قولــه عليــه الســالم    ، وهــو قّلــُة حاجــِة القــايض إىل النــاِس ، ممــا ُيبعــدُه عــن اخلضــوِع 
لتأثــِر احلاجــِة املشــاِر إليهــا ، فــال يعبــأ بعــد هــذا بــام يمكــن أن يميــَل بــِه عــن ســبيِل احلــقِّ 

الــذي ينشــده .

وُيضيــُف اإلمــاُم عليــه الســالم    أمــرًا آخــَر ُيمّتــُن بــه منزلــَة القــايض بقولــه : 
))وأعطــِه مــن املنزلــِة لديــك مــا ال يطمــُع فيــه غــرُه مــن خاّصتــك(()51( .

ُيذّكــُر اإلمــاُم عليــه الســالم مــن خــالِل هــذا القــوِل بقضّيــٍة اجتامعّيــٍة هلــا قــدٌر مــن 
االعتبــاِر يف ذلــك العــِر ، وهــي القــرُب مــن ذوي الســلطاِن ، وُيــويص بوجــوِب إعطاِء 
القــايض منزلــة يتفــّرُد هبــا ، ال ُتدانيهــا منزلــٌة أليٍّ مــن خاصــِة الــوايل ، ليأمــن عــى نفســه 
مــن وشــايِة اخلاّصــِة بــه ، ويكــون مهابــًا منهــم ، وعندهــا هتابــه العامــُة فــال يــرؤ أحــٌد 

عليــه ، خشــيًة مــن ســلطِة الــوايل الــذي خّصــه هبــذه املنزلــِة .

وال بــأس مــن اإلشــارة إىل أّن اإلمــاَم عليــه الســالم     ، أراد أْن ُيبّشــَع صــورَة الوشــاِة 
الذيــن قــد تمُلهــم اخلشــيُة عــى قرهبــم مــن الســلطاِن، عــى تقبيــِح صــورِة القــايض عنــده 
ــام  ــدك( ، ف ــه عن ــاِل ل ــال الرج ــك اغتي ــن بذل ــاِل) ليأم ــذا باالغتي ــم ه ــن فعله ــرّب ع ، فع
الــذي تؤّديــُه لفظــُة ) االغتيــال(؟ . إّن العــودَة إىل جــذِر اللفظــِة يف املعجــِم يضــُع أمامنــا 

املعــاين اآلتيــة))5(:

)ـــ غالُه اليُء غوالً واغتاله : أهلكه وأخذُه من حيُث مل يدِر .

1ـــ غاله يغوله : إذا اغتاله ، وكلُّ ما أهلك اإلنساُن فهو غول .

)ـــ الغوُل : كلُّ يشٍء ذهب بالعقِل .

)ـــ أتى غوالً غائلًة : أي أمرًا منكرًا داهيًا .

5ـــ التغّوُل : التلّوُن .
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إنَّ هــذه احلمولــَة مــن املعــاين التــي أعطانــا إّياهــا اجلذر)غــول( ، ُتظهــر بشــاعَة مــا 
يمكــن أْن يقــوَم بــه خاّصــة الســلطاِن إذا مــا أرادوا تبشــيَع صــورِة القــايض ، فهــم يمكــُن 
أْن هيلكــوُه دون أْن يــدري بــام يفعلــون عــى وفــِق املعــاين رقــم))( و)1( ،  واإلهــالك هنا 
يعنــي فقــدان القــايض للمرتبــة التــي يتبــوُأ عليهــا ، وهــذا الفقــداُن يكــوُن بمنزلــِة الداهيــِة 

التــي هُتلكــُه عــى وفــِق املعنــى رقــم))( .

ــِل ،  ــاِب العق ــُر إىل ذه ــذي يش ــم ))( ، ال ــى رق ــابقِة املعن ــاين الس ــن املع ــى م ويبق
وذهــاُب العقــِل هنــا قــد يومــئ إىل أّن تغــّوَل اخلاّصــِة عــى القــايض قــد يدفعــُه إىل فقــدان 
ــه ســيلجأ إىل مدافعــِة هــؤالء ، وهــذا مــا ســُيجربُه عــى اخلــروِج عــن  عقلــه جمــازًا ، ألّن
الّســمِت الصالــِح الــذي مــّر ذكــرُه وهــو يــاوُل ردَّ كيَد اخلصــوم ، وهبــذا يتحّقــُق اغتياله.

ومــن هنــا تظهــُر لنــا احلمولــُة الضخمــُة مــن املعــاين التــي أراد اإلمــاُم عليــه الســالم    
إبرازهــا ، وهــي معــاٍن تتناغــم مــع الســياق متامــًا ، وتــؤّدي مــا ال تؤّديــه عبــاراٌت طويلــٌة 
عنــد غــر اإلمــاِم عليــه الســالم    ، عــى وفــِق الرؤيــِة التأويلّيــِة التــي نظرنــا مــن خالهلــا 

إىل النّــصِّ .  

ــرب املشــاِر  ــُة القضــاِء مــع الق ــا تتمــُع للقــايض دّك ــّدم وعندم ــا تق ــتنادًا إىل م واس
إليــه مــن صاحــب الســلطان ، يكــون قــد تّقــَق لــه مــن املنزلــِة مــا ال تكــون ألحــٍد غــره، 
وبــذا تســتقرُّ نفُســُه ، وال يبحــُث عــن أيِّ أمــٍر آخــَر فيشــغله عــن التدّبــر يف خصومــاِت 
النــاِس، ولعــّل مــا تتحّقــَق لــه مــن منزلــٍة ُيغريــِه ببــذِل كّل جمهــودِه مــن أجِل أْن ال يشــوب 
ــُه بالقضــاِء ســببًا  ــٍة ، كان عمُل عمَلــه مــا يكــّدرُه ، فيفقــد مــا هــو فيــه مــن مرتبــٍة اجتامعّي

للحصــوِل عليهــا . 

وألمهّيــِة األمــوِر التــي ذكرهــا اإلمــاُم عليــه الســالم    يف قولــه الســابِق ، شــّدَد عــى 
النظــِر فيهــا ومراقبتهــا ، فقــال لعاملــه : ))فانظــْر يف ذلــك نظــرًا بليغــًا ، فــإنَّ هــذا الديــَن 
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كان أســرًا يف أيــدي األرشاِر ُيعمــُل فيــِه باهلــوى ، وُتطلــُب بــه الدنيــا(())5(.

يطلــُب اإلمــاُم عليــه الســالم    هنــا أُن ُتراقــَب األمــوُر التــي ذكرهــا مراقبــًة بليغــًة ، 
ويبــذُل الــوايل جهــدُه يف ذلــك ، ألّن النــاَس اعتــادْت عــى نمــٍط مــن القضــاِء قبــل توّليــه 
أمــور املســلمن ، يقــوُم عــى اهلــوى وتقيــِق املصالــِح ،ألّن الديــَن مــن قبــُل كان أســرًا 
ــا كان  ــى م ــن أملٍ ع ــالم    م ــه الس ــه علي ــن قول ــزِء م ــا يف اجل ــى م ــد األرشار ، وال خيف بي
ــِق  عليــه القضــاُء يف الســنن الســابقِة حلكمــه عليــه الســالم    ، فالقضــاء هــو وجــُه تطبي
ــن  ــوا ع ــم ، عزف ــرا بأيدهي ــُن أس ــاُة أرشارًا والدي ــا كان القض ــى األرِض ، ومل ــِن ع الدي
ــًا عــى  ــزيل معّلق ــد املعت ــُن أيب احلدي ــا أكــرَب مّههــم .يقــوُل اب ــوا الدني ــِة العــدِل وجعل جه
قــوِل اإلمــاِم عليــه الســالم    هــذا : )) هــذه إشــارٌة إىل قضــاِة عثــامن وحّكامــُه ، وأهّنــم مل 
يكونــوا يقضــون باحلــقِّ عنــده بــل باهلــوى لطلــِب الدنيــا (()55( . وقــد ذكــر اإلمــاُم عليــه 
الســالم    هــذه احلالــة التــي يواجُههــا هــو عليــه الســالم    وقضاُتــه بقــوٍل آخــِر أكثــر بيانــًا 
ملــا ُيواجهــُه عليــه الســالم    بســبب فعــِل مــن ســبقه حيــث يقــول : )) قــد عملــِت الــوالُة 
قبــيل أعــامال خالفــوا فيهــا رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه متعمديــن خلالفــه ، ناقضــن 
لعهــدِه ، مغريــن لســنته ، ولــو محلــُت النــاَس عــى تركهــا وحّولُتهــا إىل مواضعهــا وإىل مــا 
كانــت يف عهــد رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم لتفــّرَق عنــي جنــدي حتــى أبقــى 
ــاِب اهلل  ــن كت ــي م ــرَض إمامت ــيل ، وف ــوا فض ــن عرف ــيعتي الذي ــن ش ــٌل م ــدي أو قلي وح
عــّز وجــّل ، وســنَة رســوِل اهللِ صــى اهلل عليــه وآلــه(()56(، ومــن هنــا تتضــُح لنــا احلــاُل 
التــي كاَن اإلمــاُم عليــه الســالم    يعمــُل عــى إصالحهــا مــن خــالل االهتــامم بالقضــاِة 

وشــؤوهنم .

ــاِر القضــاِة عــى وفــِق  ــه الســالم    عــى اختي وعــى الرغــم مــن تشــديِد اإلمــاِم علي
مــا رأينــا ، فإّنــه مل يــرتْك أألمــَر عنــد هــذا احلــدِّ ، وإّنــام شــّدد عــى عاملــِه بمراقبــِة قضــاء 
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القضــاِة بقولــه : ))ثــم أكثــر تعاهــد قضائــه (()57( ، واملــراد بـــ ) تعاهــد( هنــا: إحــداث 
العهــد بــام يقــي بــه القــايض بــن النــاس ، وهــذا التعاهــُد وهــذه املراقبــُة لعمــِل القايض، 
تدفعــُه إىل توّخــي الدّقــَة فيــام ُيصــدُر مــن أحــكاٍم ، والتدّبــر فيــام اخلصومــاِت ، والتــأيّن يف 
قبــول األقــوال ، ليصــَل إىل حكــٍم ال ُيــالُم عليــه ، ورّبــام قــد تلــن شــّدُته لــو شــعر بقّلــِة 

التعاهــِد لعملــِه مــن واليــه .

اختالف القضاة يف األحكاِم :
ُتعــدُّ هــذه القضّيــُة مــن القضايــا الكــربى التــي أوالهــا اإلمــاُم عليــه الســالم    
ــذا  ــِل ، ويف ه ــقِّ والباط ــن احل ــِق ب ــدِل والتفري ــة الع ــُل بإقام ــا تّتص ــرًا ، ألهّن ــا كب اهتامم
حيــاٌة للمســلمن واإلســالُم عــى الســواِء ، واالختــالف يف الُفتيــا بــن القضــاِة ينــمُّ عــن 
ــن  ــن عــى الفصــل ب ــون غــَر قادري ــا يكون ــالِط احلــقِّ بالباطــِل عندهــم ، ومــن هن اخت
النــاِس يف خصوماهتــم ، ولــذا شــّدد عليــه الســالم     عــى ذلــك وهــو يصــُف مــا آَل إليــه 
أمــُر القضــاِة يف احلقــِب الســابقِة ــــــ كــام مــّر بنــا بعــٌض منــه يف موضــٍع ســابٍق ـــــ . يقــوُل 
عليــه الســالم: ))تــرُد عــى أحدهــم القضيــُة يف حكــٍم مــن األحــكاِم فيحكــم فيهــا برأيــِه، 

ــُة بعينهــا عــى غــره فيحكــم فيهــا بخالفــه(()58(. ــرُد تلــك القضّي ثــم ت

يشــُر اإلمــاُم عليــه الســالم    هنــا إىل أنَّ االختــالَف يف األحــكاِم يف القضّيــِة الواحــدِة 
ــاين  ــايض الث ــه ، ألّن الق ــاُد بعين ــو التض ــا ه ــالف هن ــرأي ، واالخت ــِم بال ــن احلك ــٌع م ناب
يكــُم يف القضيــِة نفســها بخــالف مــا حكــم القــايض األّول ، فلــم يكــن االختــالُف يف 
ــًا حتــى ُيســّوَغ . وهــذا االختــالف املطلــُق آٍت مــن احلكــم بالــرأي ، وهــو  احلكــِم جزئّي
أمــٌر منهــيٌّ عنــه ، فقــد ورد عــن اإلمــاِم جعفــر بــن حمّمــد الصــادق عليــه الســالم     أّنــه 
قــال : )) هنــى النبــيُّ صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم عــن احلكــِم بالــرأي والقيــاس (())5(، 
ــدُل  ــَق الع ــى يتحق ــِه حت ــنِّة نبّي ــاِب اهللِ وس ــا يف كت ــى م ــَع ع ــي أن يوض ــَم ينبغ ألّن احلك
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ــْدِل إِنَّ  ــوْا بِاْلَع ُكُم ــاِس َأن حَتْ ــْنَ النَّ ــم َب ــه : َوإَِذا َحَكْمُت ــه يف قول ــاىل ب ــر اهللُ تع ــذي أم ال
اهللَّ نِِعــاَّ َيِعُظُكــم بـِـِه إِنَّ اهللَّ َكاَن َســِميعًا َبِصرًاالنســاء58 . ومــن هنــا قــال اإلمــام عليــه 
الســالم    يف موطــٍن آخــَر عــن وقــوع االختــالف : )) فــإن ذلــك ضيــاٌع للعــدِل وعــورٌة 
ــه دون  ــاِء كلِّ امــرئ منهــم برأي ــُف القضــاُة الكتف ــام ختتل ــة، وإّن ــِن وســبٌب للُفرق يف الدي

ــام(()60(. اإلم

واســتنادًا إىل مــا تقــّدم صــار أمــرًا الزمــًا عــودُة القاضيــن املختلفــن يف احلكــِم يف 
ــُع  ــّم يتم ــالم: )) ...ث ــه الس ــوُل علي ــتقضاهم ، يق ــام ايّل اس ــدِة إىل اإلم ــِة الواح القضّي
القضــاُة بذلــك عنــد اإلمــام الــذي اســتقضاهم فُيصــّوب آراءهــم مجيعــًا ، وإهلهــم واحــٌد 

ونبّيهــم واحــٌد وكتاهبــم واحــٌد (())6(.

إنَّ االختــالف يف األحــكاِم بــن القضــاِة يف القضّيــِة الواحــدِة ُينــذُر بُبعدهــم عــاّم يأمُر 
بــه اهلل تعــاىل ، فــإذا وقــع االختــالُف واجتمــع القضــاُة املختلفــون عنــد مــن اســتقضاهم 
، صــّوَب آراءهــم مجيعــًا، وهــذا يعنــي أهّنــم قضــوا بخــالِف مــا أمــر بــه اهللُ تعــاىل ، عــى 
الرغــِم مــن أّن مصــادَر الترشيــِع التــي يســتقون منهــا أحكاَمهــم واحــدٌة ، فاإللــُه واحــٌد 
والنبــيُّ واحــٌد والكتــاُب واحــٌد ، وليــس ثّمــة مــا يقــود إىل االختــالِف املذكــوِر إال احلكُم 

بالــرأي .

ثــّم ُيظهــُر اإلمــاُم عليــه الســالم بشــاعَة مــا يكُم بــه القضاة بســيٍل من االســتفهامات 
ــا ، يقــوُل  ــّج الختــالِف الُفتي ــُد أْن يت ــد مــن يري ــًة بي ــدُع حّج ــي التــي ال ت ــِة الت اإلنكاري
عليــه الســالم    متــاّمً قولــه الســابَق: ))أفأمرهــم اهلل تعــاىل باالختــالف فأطاعــوه. أم 
هناهــم عنــه فعَصــوه. أم أنــزَل اهللُ دينــا ناقصــا فاســتعان هبــم عــى إمتامــه. أم كانــوا رشكاء 
لــه. فلهــم أن يقولــوا وعليــه أن يــرىض أم أنــزل اهلل ســبحانه دينــا تامــا فقــر الرســول 

صــى اهلل عليــه وآلــه عــن تبليغــه وأدائــه(()61(.



207اجلزء اخلامس: احملور اللغوي واألدبي

إّن اســتعامل اإلمــام عليهــم الســالم لالســتفهام اإلنكاري))6(عــى هــذا النحــِو 
ــاِس  ــن الن ــِل ب ــن الفص ــاُة م ــه القض ــوُم ب ــاّم يق ــديَد ع ــه الّش ــا مقَت ــُع أمامن ــِع، يض املتتاب
بآرائهــم مــن دون أن يلتفتــوا إىل مــا يأمــُر بــه اهللُ تعــاىل مــن االحتــكاِم إىل القــرآِن والســنِّة 
كــام أرشنــا ، يضــُع ذلــك أمامنــا مــن قــدرِة االســتفهاِم اإلنــكاري عــى اجلمــِع بــن 
ــه ، وهــذا الــرُب  ــه والتوبيــخ للقائمــن ب ــه والنهــيِّ عن اإلنــكاِر للفعــِل والتعّجــِب من
ــاء  ــه ج ــتقبِل ، ألّن ــع يف املس ــْع وال يق ــه مل يق ــواب ، ألّن ــاُج إىل ج ــتفهام ال يت ــن االس م
ــذا اســتعمله اإلمــاُم عليهــم الســالم  هبــذا  ــه. ول ــام ب خُمالفــًا ملــا ينبغــي عــى القضــاِة القي

ــه . ــاُة في ــَع القض ــذي وق ــِل ال ــأ الفع ــوِل خط ــي إىل ه ــَر املتلّق ــَت نظ ــرار ليلف التك

وثّمــة رأٌي للعالمــِة املجلــي يف هــذا االختــالِف الــذي نحــُن بصــدده ، يظهــُر فيــه 
بشــاعَة هــذا األمــِر وخطورَتــه عــى العقيــدِة والديــِن ، وخدَشــُه للعــدِل الــذي ُيريــدُه اهللُ 
تعــاىل ســيادتُه بــن العبــاد، يقــوُل فيــه : ))فــإّن هــذا إّنــام يكــوُن إمــا بإلــٍه آخــَر بعثهــم أنبياَء 
وأمرهــم بعــدِم الرجــوِع إىل هــذا النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم املبعــوث وأوصيائــه ، 
أو بــأْن يكــون اهللُ رشك بينهــم و بــن النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم يف النبــّوة، أو بــأْن 
ال يكــون اهللُ عــّز وّجــل بــّن لرســوله صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم مجيــَع مــا تتــاج إليــه 
األمــُة، أو بــأْن بّينــُه لــه لكــن النبــيَّ قــّر يف تبليــِغ ذلــك ومل يــرتْك بــن األّمــِة أحــدًا يعلــم 

مجيــع ذلــك، وقــد أشــار عليــه الســالم    إىل بطــالن مجيــع تلــك الصــور(())6( .

ــول:  ــبحانه يق ــول : )) واهلل س ــابق ، فيق ــه الس ــالم قول ــم الس ــاُم عليه ــمُّ اإلم ــّم يت ث
ٍء األنعــام8)، فيــه تبيــاُن كلِّ شــئ ، وذكــر أّن الكتــاَب  ْطنَــا يِف الكَِتــاِب ِمــن يَشْ ــا َفرَّ مَّ
ُيصــّدُق بعضــه بعضــا وأّنــه ال اختــالَف فيــه ، فقــال ســبحانه : َوَلــْو َكاَن ِمــْن ِعنــِد َغــْرِ 
اهلل َلَوَجــُدوْا فِيــِه اْختاَِلفــًا َكثـِـرًا النســاء81. وإّن القــرآَن ظاهــُره أنيــٌق. وباطنـُـه عميــٌق. 

ال تفنــى عجائُبــُه وال تنقــي غرائُبــُه وال ُتكشــُف الظلــامُت إال بــه(()65( .
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ــكاِم ،  ــوا يف األح ــن اختلف ــاة الذي ــًا القض ــا مؤّنب ــالم هن ــم الس ــاُم عليه ــُب اإلم ُيي
بثوابــت عقدّيــٍة يعلمهــا املســلمون مجيعــًا ، فيذكــر عليهــم الســالم أّن القــرآن فيــه تبيــان 
لــكّل يشء ، بمعنــى أّن كّل مــا يتــاج إليــه اإلنســان املســلُم يف حياتــه موجــوٌد يف القــرآن 
ــوُد بـــ )كّل  ــّي ، واملقص ــِل والرق ــدِّ التكام ــل إىل ح ــاِن أْن يص ــُد لإلنس ــاىل يري ــاهلل تع ، ف
يشء( كّل مــا يصــُل باإلنســاِن إىل التكامــِل ، فهــو دعــوٌة لبنــاء اإلنســان)66(، والقــايض يف 
مقدمــُة مــن يســتحقَّ البنــاء عــى وفــِق الرؤيــِة القرآنيــِة ألّن تطبيــَق العــدِل الذي يريــدُه اهللُ 
تعــاىل لعبــاده منــوٌط بــه . وكّل مــا يتــاُج إليــِه للتفريــِق بــن احلــقِّ والباطــِل يف خصومــاِت 

النــاِس موجــوٌد يف القــرآِن .

ثــم يذكــُر اإلمــاُم أّن القــرآَن ُيفــّرُ بعُضــُه بعضــًا ، فالقضّيــُة التــي ال يوجــد هلــا بيــاٌن 
ــّرُ  ــُة تي ــدُة املعرفّي ــذه القاع ــرى ، وه ــٍة أخ ــًا يف آي ــا بيان ــُد هل ــا ، ت ــِة منه ــِة القريب يف اآلي
للقــايض الفصــَل يف اخلصومــات بــن النــاس مــن دون اختــالف ، ومــا يقــُع بــن الفقهــاِء 

مــن اختــالٍف يف األحــكاِم هــو مــن عنــد أنفســهم ، وليــس مــن القــرآن . 

وقــد ُيقــال أّن بعــَض القضايــا التــي ينظــُر فيهــا القضــاُة قــد ال يعرفــون هلــا حــالًّ مــن 
القــرآن ، وهنــا نقــوُل : إّن اهلل تعــاىل جعــل الســنَّة النبويــَة الركــن الثــاين الــذي يســتنُد إليــه 
العبــاُد يف شــؤوِن دينهــم ودنياهــم ، وهــي حمفوظــٌة عنــد أهــِل البيــِت ، واهللُ تعــاىل أمــر 
ْكــِر إِن  بالعــودِة إليهــم فيــام ال يعرفــُه املســلُم فقــال ــــ جــّل شــأنه ـــــ : َفاْســَأُلوْا َأْهــَل الذِّ
ُكنُتــْم الَ َتْعَلُمــوَن النحــل)) ، وأهــل الذكــِر يف اآليــِة هــم أهــل البيــِت عليهــم الســالم، 
فقــد ورد عــن أيب عبــد اهلل عليهــم الســالم : )) الكتــاب الذكــر و أهلــه آل حممــد  صــى 

اهلل عليــه وآلــه وســلم ، أمــر اهلل عــز و جــّل بســؤاهلم و مل يأمــر بســؤال اجلهــال(()67( .

ويبقــى مــن قــول اإلمــام عليهــم الســالم الســابق ). وإّن القــرآَن ظاهــُره أنيــٌق. 
ــه ( ،  ــامُت إال ب ــُه وال ُتكشــُف الظل ــُه وال تنقــي غرائُب ــى عجائُب ــٌق. ال تفن ــه عمي وباطنُ
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وهــذا القــوُل متصــٌل باختــالِف القضــاِة يف األحــكاِم ، فكيــف نتــأّول مــا يريــدُه اإلمــاُم 
ــالم ؟ . ــم الس عليه

ــواردة يف النــّص ، ومــن  ــا تقتــي الوقــوَف عــى معــاين )األنيــق( ال ــة هن إّن اإلجاب
ــة التــي تتالئــم مــع الســياق)68( . لســان العــرب نســتجلب املعــاين اآلتي

)ـ األنُق : اإلعجاُب باليء ، وإّنُه ألنيٌق مؤنٌِق : لكّل يشء أعجبك حسنُه .

1ـ أنقُت اليء : أحببته .

)ـ املنظر األنيق : إذا كان حسنًا معجبًا .

إنَّ املعنــى العــام الــذي يمــُع هــذه املعــاين هــو: اإلعجــاُب بالــيء وحمّبتــه حلســنه 
ومجالــه ، وبمقاربــِة هــذه الصفــاِت لقــول اإلمــاِم عليهــم الســالم ، يكــون ظاهــُر القــرآِن 
ــببًا  ــوُن س ــه يك ــذا كّل ــنه ، وه ــُع بمحاس ــه ، وُيتمّت ــتلذُّ بقراءت ــًا ، ُيس ــاًل معِجب ــنًا مجي حس
للتدّبــر يف باطنــه العميــِق ، لكــي ُيســتنبَط منــه مــا ُيتــاُج إليــه . ويــُب أْن ال يقــع اختــالٌف 
ــع  ــإْن وق ــدًا ، ف ــدِة واح ــِة الواح ــُم يف الواقع ــون احلك ــرآن ، ويك ــن الق ــتنبُط م ــام ُيس في

االختــالُف فهــذا مــن القضــاِة وليــس مــن القــرآِن ،

واســتنادًا إىل مــا تقــّدم فــال يمكــن أن يصــح وقــوع االختــالِف بــن القضــاِة يف 
ــَش بســالٍم  ــام يكفــُل هلــم العي ــاِس ، ب ــاَة الن ــَم حي األحــكاِم ، ألّن اهلل تعــاىل شــاء أْن ينّظ
وأمــاٍن ، فــإذا اختلفــْت األحــكاُم ، وقــع النــاُس يف دائــرِة الفــوىض . وهــذا مــا ال يصــّح 
ــابق))6( . ــه الس ــالم يف قول ــم الس ــاُم عليه ــُه اإلم ــام بينّ ــالمي ك ــع اإلس ــَع يف املجتم أْن يق

ويصــُف اإلمــاُم هــذا الــرَب مــن القضــاِة الــذي يهلــون مــا يأمــر بــه اهلل تعــاىل ، 
فيصــف مــن يكــون مــن هــؤالء بقولــه : ))جلــس بــن النــاِس قاضيــا ضامنــا لتخليــِص 
ــأيت  ــن ي ــِه م ــِض حكم ــْن نق ــْن م ــبقه ، مل يأم ــن س ــف م ــره ، إن خال ــى غ ــس ع ــا التب م
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مــن بعــده ، كفعلــه بمــن كان قبلــه، وإْن نــزل بــه إحــدى املبهــامِت ، هيــأ هلــا حشــوا رّثــا 
مــن رأيــِه ، ثــم قطــع بــه ، فهــو مــن لبــس الشــبهات يف مثــل نســج العنكبــوت اليــدري 
أصــاب أم أخطــأ، ْإن أصــاب خــاَف أن يكــوَن قــد أخطــأ، و إن أخطــأ رجــا أن يكــون قــد 
أصــاب ، جاهــل خبــاط جهــالت، غــاش ركاب عشــوات، مل يعــض عــى العلــم بــرس 

قاطــع(()70( .

وعــى الرغــِم مــن طــوِل هــذا النــّص الــذي اقتبســناه مــن اإلمــاِم عليهــم الســالم ، 
ــُه يتضّمــن تبشــيعًا لصــورِة مــن يقــي برأيــِه أو يــرّد رأَي قــاٍض قبلــه بالــرأي نفســه  فإّن
، وُيالحــُظ انتقــاء اإلمــاِم عليهــم الســالم  لـــ )حشــوا رّثــًا مــن رأيــه ( للداللــِة عــى أْن ال 
فائــدة مرجــّوة ممــن يقــي برأيــه ، بــل ســيكوُن جاهــاًل مــن الذيــن مل يعّضــوا عــى العلــم 

بــرٍس قاطــٍع ، وهــو يلــُس بــن النــاِس للقضــاِء بينهــم .
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كلمة يف ختام البحث
يمكننــا اآلن أْن ُنجمــَل النتائــج الكــربى التــي خلــص إليهــا البحــث ، أمــا النتائــج 
ــك  ــم تلل ــأيت أه ــام ي ــا ، وفي ــف عنه ــِث بالكش ــاُت البح ــت صفح ــد تكّفل ــرى فق األخ

ــج : النتائ

)ــــ وضــع اإلمــاُم عليهــم الســالم أوالً األُســَس التي يــب أْن ُيســتنَد إليهــا يف اختياِر 
ــاٍت للقضــاِة ،  ــى صــارْت صف ــاُة يف النفــوِس حت ــد ترّســخْت تلــك الصف القضــاِة ، وق
ـــ كــام أرادهاــــ عليهــم الســالم صاحلــة لألزمــاِن كّلهــا ، بــل بــل تــزداُد احلاجــُة إليها  وهــيـ 
كّلــام مــّر الزمــاُن ، ألهّنــا تشــّكُل الركائــز التــي ُيســتنُد إليهــا يف تطبيــِق العــدِل الــذي ُيريــدُه 

اهلل تعــاىل لعبــاده .

1ــــ تّلــْت يف بســط صفــاِة القضــاِة الدّقــُة املعهــودُة يف انتقــاء اإلمــام عليهــم الســالم 
ــٍد  ــاُم بقي ــا اإلم ــٌة وإال وقّيده ــْر صف ــم ُتذك ــِة ، فل ــن الّصف ــا ع ــرّبُ هب ــي ُيع ــردات الت للمف
ــْت  ــا ، إٍن كان ــرتاِب منه ــر باالق ــايض إىل التفك ــل الق ــلَم قب ــاَن املس ــُع اإلنس ــويٍّ يدف لغ

ــْت ســّيئٍة . حســنًة ، واالبتعــاِد عنهــا، إْن كان

)ــــ إّن مــا ذكــرُه اإلمــاُم عليهــم الســالم مــن صفــاٍت ، منهــا مــا قــد يصــحُّ أْن يكــون 
مشــرتكًا بــن القضــاِة وغرهــم ، ومنــا مــا هــو خــاصٌّ بالقضــاِة دون ســواهم مــن النــاس 

، ألهّنــا مــن وســائل القــايض يف التفريــِق بــن احلــقِّ والباطــِل عنــد املتخاصمــن .

)ــــ أوىص اإلمــاُم عليهــم الســالم القضــاَة بوصايــا ، ألزمهــم التمّســَك هبــا ، وهــي 
ســتتحّوُل إىل صفــاٍت بعــد أْن ُيــرّوَض القــايض عليهــا نفُســُه وهــو يتصــّدى لفــّض 

ــلمن . ــن املس ــاِت ب املنازع

5ــــ ســعى اإلمــام عليهــم الســالم إىل تصــن القضــاِة مــن كّل مــا يمكــُن أْن يؤّثر عى 
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ســرهم يف طريــق العــدل الــذي ُيريــده اهلل تعــاىل لعبــاده وطّبقــُه يف دولتــه، فأمــر الــوالَة 
باالهتــامم بمكانتهــم االجتامعيــة ، ومراقبــة شــؤوِن عيشــهم ، حتــى ال يشــغلهم يشٌء مــن 

أمــر الدنيــا عــن التمّعــن والتدقيــق فيــام ُيعــرُض عليهــم مــن شــؤون املتخاصمــن .

ــوالَة  ــر ال ــه ، وأم ــاِة بنفس ــاِء القض ــِة قض ــالم  بمراقب ــم الس ــاُم عليه ــّم اإلم 6ــــ اهت
والعــامَل بذلــك ، حتــى يضمــن ســالمِة احقــاِق احلــقِّ ، وإبطــال الباطــِل ، ولئــال يشــعر 
القــايض باألمــِن املطلــق ، وهنــا قــد يقــُع تــت تأثــر ذلــك فُيصــاُب بــرٍب مــن الفتــور 

ــُر عــى قضائــِه. الــذي قــد يؤّث
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املصادر واملراجع

 القرآن الكريم

ــزي . ) ــاع ، املقري ــدة واملت ــوال واحلف ــوال واألم ــن األح ــي م ــام للنب ــامع ب ــاع األس إمت
)أمحــد بــن عــيل بــن عبــد القــادر، أبــو العبــاس احلســيني ت 5)8هـــ( ، تقيــق حممــد 
عبــد احلميــد النميــي ، دار الكتــب العلميــة – بــروت ، ط) ، 10)) هـ - ))))م 

.

األمثــل ) األمثــل فــي تفســير كتــاب هللا المنــزل( ، ناصــر مــكارم الشــيرازي ، نشــر . 2

مدرســة اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب عليــه الســام ط1 ، التصحيــح الثالــث 1426ه .

أوضــح المســالك إلــى ألفيــة إبــن مالــك - ابــن هشــام )أبــو محمــد عبــدهللا جمــال الديــن . 3

بــن يوســف بــن أحمــد بــن عبــدهللا بــن هشــام األنصــاري ( ، دار الجيــل – بيــروت ، 

الطبعــة الخامســة ، 1979م .

ــروت ، . ) ــاء ، ب ــة الوف ــي ) ت))))هـــ ( ، مؤسس ــيخ املجل ــوار ، الش ــار األن بح
ــان ، ط1 ، )0))هـــ ــــ )8))م . لبن

ــيل . 5 ــد ع ــم حمم ــي كاظ ــد تق ــرتي ) حمم ــة ، التس ــج البالغ ــة يف رشح هن ــج الصباغ هب
جعفــر التســرتي ت 10))هـــ ( ، مؤسســة التاريــخ العــريب ، بــروت ، ط) ، 

. ))10م 

تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس ، الزبيــدي ) حممــد بــن حممــد بــن عبــد الــرزاق . 6
احلســيني ، أبــو الفيــض امللقــب بمرتــى الزبيــدي ت 105)هـ ( ، تقيــق : جمموعة 

مــن املحققــن ، دار اهلدايــة ، د. ط ، د.ت .



217اجلزء اخلامس: احملور اللغوي واألدبي

ــه . 7 ــو جعفــر حممــد بــن عــيل بــن احلســن بــن بابوي اخلصــال ، الشــيخ الصــدوق ) أب
ــورات  ــاري ، منش ــرب الغف ــيل أك ــه : ع ــق علي ــه وعل ــي ت )8)هـــ ( ، صحح القم

ــة ، د.ط ، د.ت . ــم املقدس ــة ، ق ــوزة العلمي ــن يف احل ــة املدرس مجاع

دراســات يف هنج البالغــة ، الشــيخ حممد مهــدي شــمس الديــن ، الــدار االســالمية . 8
للطباعــة والنــرش والتوزيــع - بــروت ، لبنــان ط)  )8)) .

دعائــم اإلســالم ، النعــامن املغــريب ) القــايض أبــو حنيفــة النعــامن بــن حممــد التميمــي . )
ــورات : دار  ــي ، منش ــر في ــيل اصغ ــن ع ــف ب ــق: اص ــريب ت )6)هـــ(  ، تقي املغ

املعــارف . مــر .

رســائل املرتــى رســائل املرتــى ، الرشيــف املرتــى ) ت 6))هـــ( ، تقيــق . 0)
الســيد مهــدي رجائــي ، دار القــرآن ، 05))هـــ.

ســنن الرتمــذي ، الرتمــذي ) حممــد بــن عيســى بــن َســْورة بــن موســى بــن . ))
ــرتاث العــريب ،  ــاء ال ــق : أمحــد حممــد شــاكر وآخــرون ، دار إحي الضحــاك ( ، تقي

بــروت ، د.ط ، د.ت .

رشح االشــموين عــى ألفيــة ابــن مالــك ، األشــموين  ) عــيل بــن حممــد بــن عيســى . 1)
ـــ 8)))م . ت 00)هـــ ( ، دار الكتــب العلميــة ، بروت ، ط) ، ))))هــ 

ــد اهلل . )) ــن عب ــد ب ــري ) خال ــن امل ــن الدي ــح ، زي ــى التوضي ــح ع رشح التري
بــن أيب بكــر بــن حممــد اجلرجــاوي األزهــري ت 05)هـــ ،  دار الكتــب العلميــة ، 

ــان ، ط) ، 1)1))هــــ ـــــــ 1000م . بــروت – لبن

رشح هنــج البالغــة ، البــن أيب احلديــد ) ت 656هـــ( ، تقيــق حممــد أبــو الفضــل . ))
ابراهيــم ، منشــورات مكتبــة آيــة اهلل العظمــى املرعــي النجفــي ، دار احيــاء الكتــب 
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العربيــة .

يف ظــالل هنــج البالغة حماولــة لفهــم جديــد – الشــيخ حممــد جــواد مغنيــة. دار . 5)
العلــم للماليــن. بــروت - لبنــان. 

القضــاء يف الفقــه اإلســالمي ، الســيد كاظــم احلائــري ، جممــع الفكر اإلســالمي، . 6)
ط) ، 5)))هـ .

الــكايف ، الشــيخ الكلينــي ) ت )1)هـــ ( ، تقيــق عــيل أكــرب غفــاري ، مطبعــة . 7)
حيــدري ، دار الكتــب اإلســالمي ــــ آخونــدي ، ط) ، 88))هـــ .

كتــاب ســليم بــن قيــس اهلــاليل ، تقيــق : حممــد باقــر األنصــاري ، منشــورات : . 8)
اهلــادي ، ط) ، قــم املقّدســة .

كنــز العــامل يف ســنن األقــوال واألفعــال ، عــالء الديــن بــن حســام الديــن . ))
ــاين وصفــوة الســقا ، مؤسســة الرســالة ، ط5 ،  ــق بكــري حي )ت 75)هـــ ( ، تقي

)0))هـــ ــــ )8))م .

لســان العــرب ، البــن منظــور ) حممــد بــن مكــرم بــن عــيل ، أبــو الفضــل ، مجــال . 10
الديــن ابــن منظــور ت ))7هـــ( ، دار صــادر ، بــروت ، ط) ، ))))هـــ.

ــهل ( ، . )1 ــن أيب س ــد ب ــن حمم ــر ب ــو بك ــن أب ــمس الدي ــي ) ش ــوط ، الرخ املبس
دراســة وتقيــق: خليــل حميــي الديــن امليــس ، دار الفكــر للطباعــة والنــرش والتوزيــع 

، بــروت – لبنــان ، ط) ، )1))هـــ - 1000م .

جممــع البحريــن ومطلــع النّريــن ، الطريي )فخــر الدين الطريــي ت087)هـ( . 11
تقيــق : ســيد امحــد احلســيني النــارش: املكتبــة املرتضوية إلحيــاء االثــار اجلعفرية .

مســتدرك الوســائل ومســتنبط املســائل ، املحقــق النــوري) احلــاج مــرزا حســن . )1
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النــوري الطــربيس ت 10))ه( ، تقيــق مؤسســة آل البيــت إلحيــاء الــرتاث ، مطبعــة 
ســعيد ، قــم ، إيــران .

ــث ، . )1 ــرش : دار احلدي ــة ون ــق وطباع ــهري ، تقي ــد الريش ــة ، حمم ــزان احلكم مي
. د.ت  ط)، 

الطباطبائــي) . 15 حســن  حممــد  الســيد  للعالمــة   ، القــرآن  تفســر  يف  امليــزان 
ــران . ــم ، اي ــن ، ق ــة املدرس ــة جلامع ــالمي التابع ــرش اإلس ــة الن ت01))هـــ( ، مؤسس

ــه الســالم    ـ ، مجــع الرشيــف . 16 ــن أيب طالــب ـ علي هنــج البالغــة ، اإلمــام عــيل ب
ـ لبنــان. الــريض ، تقيــق الشــيخ حممــد عبــدة ، دار املعرفــة للطباعــة والنــرش ، بــروت 

مهــع اهلوامــع يف رشح مجــع اجلوامــع ، جلــالل الديــن الســيوطي ) ت )))هـــ ( ، . 17
تقيــق 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     
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املقدمة) مدخل نظري لروابط احلجاج(
احلجــاج نظريــة لســانية هتتــم بالوســائل، واإلمكانــات اللغويــة التــي متدنــا هبــا 
ــن  ــق م ــي تنطل ــة فه ــات احلجاجي ــداف والغاي ــض األه ــق بع ــة لتحقي ــات الطبيعي اللغ
ــة بإمكاهنــا أن  ــر، فاجلمل ــة بقصــد التأث ــم عام ــا نتكل ــي مؤداهــا إنن الفكــرة الشــائعة الت
تشــتمل عــى مورفيــامت أو صيــغ تصلــح إلعطــاء توجيــه حجاجــي للقــول يضــاف إىل 
حمتواهــا اإلخبــاري، وتوجيــه املتلقــي هبــذا االتــاه أو ذاك، ويزيــد عــى ذلــك إن احلجــاج 
يشــكل جانًبا مهاًم يف املسار اللساين، ومن املداخــل املهمة يف مقاربة النصــوص ذات 

اإلقناعية. الصبغة 

إن البعــد احلجاجــي والتــداويل للروابــط بــرز مــع ديكرو يف إطــار صياغتــة للتداولية 
املدجمــة وهــي النظريــة التداوليــة التــي تشــكل جــزًءا مــن النظريــة الدالليــة ، إذ مل ٌيغفــل 
ديكــرو وزميلــه يف أثنــاء صياغتهــام لـ)النظريــة احلجاجييــة يف اللغــة(، هــذا اجلانــب املهــم 
الــذيٌ متركــز يف أبنيــة اللغــة بوصفهــا ظاهــرة لغويــة مهمــة جــدا تتدخــل بطريقــة مبــارشة 
يف توجيــه احلجــاج مــن خــالل إحــداث االنســجام داخــل اخلطــاب والدفــع باتــاه 
تقيــق البعــد اإلقنــاًع عــرب اســتاملة املتلقــي وتوجيهــه نحــو الغايــة التــي يريدهــا املتكلــم.

        ابــان أبــو بكــر العــزاوي الروابــط احلجاجيــة بقولــة: تربــط بــن قولــن أو بــن 
حجتــن عــى األصــح ) أو أكثــر ( وتســند لــكل قــول دورا حمــددا داخــل االســرتاتيجية 

ــة العامــة))( وصنفهــا إىل :  احلجاجي

الروابط املدرجة للحجج) حتى ، بل ، لكن ، مع ذلك، ألن...(

الروابط املدرجة للنتائج) إذن، هلذا ، بالتايل...(

الروابط التي تدرج حججا قوية ) حتى ، بل ، لكن ، السيام...(
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روابط التعارض احلجاجي) بل ، لكن ، مع ذلك...(

روابط التساوق احلجاجي) حتى ، السيام(.

اواًل: روابط التعارض احلجاًج : 

 الرابط احلجاجي )لكن(
ــي يف النحــو  ــى االســتدراك و تعن ــد معن ــن وتفي ــن متفاوت ــن حجت ــط لكــم ب   ترب
ــا أخــرتت عــن األول  ــام مل ــه قبلهــا كأن العــريب » أن تنســب حكــام خيالــف املحكــوم علي
بخــرب، فخفــت أن يتوهــم مــن الثــاين مثــل ذلــك فتداركــت بخــربه إن سـلبـــا وإن إيابــا، 
ــن  ــن متنافي ــن إال ب ــع لك ــدر)1(، وال تـقـ ــه، أو مق ــد ملفــوظ ب ــون إال بع ــك ال يك ولذل
بوجــه واحــد، و عــرف عبــاس حســن االســتدراك، إنــه ابعــاد معنــى فرعــي خيطــر عــى 
البــال عنــد فهــم املعنــى األصــيل 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 يعــرب عــن التعــارض والتنــايف بــن 
مــا قبلهــا و مــا بعدهــا ، إذ يقــدم املتكلــم )أ( و )ب( باعتبارمهــا حجتــن، احلجــة األوىل 
ــة موجهــة نحــو النتيجــة املضــادة هلــا ،  ــة)ن(، واحلجــة الثاني موجهــة نحــو نتيجــة معين
أي )ال – ن(، ويقــدم املتكلــم احلجــة الثانيــة، باعتبارمهــا احلجــة األقــوى، توجــه القــول 
ألول للخطــاب برمتــه )5(، ولقــد ميــز ديكــرو وأنســكومر، يف دراســتهام العديــدة للرابــط 

)لكــن(.

ــْن  ــَن َم ــْد َعاَي ــا َق ــْم َم ــْد َعاَينُْت ــْو َق ُكــْم َل  ومــن ذلــك قــول اإلمــام عــيل)( :)) َفإِنَّ
ِزْعُتــْم َو َوِهْلُتــْم َو َســِمْعُتْم َو َأَطْعُتــْم َو َلكـِـْن حَمُْجــوٌب َعنُْكــْم َمــا َقــْد َعاَينُوا  َمــاَت ِمنُْكــْم جَلَ
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ُتــْم َو ُأْســِمْعُتْم إِْن َســِمْعُتْم َو ُهِديُتــْم  ُتــْم إِْن َأْبَرْ ْ َجــاُب َو َلَقــْد ُبرِّ َو َقِريــٌب َمــا ُيْطــَرُح َاحْلِ
ــا  ــٌر َو َم ــِه ُمْزَدَج ــَا فِي ــْم بِ ــَرُ َو ُزِجْرُت ــْم َاْلِع ــْد َجاَهَرْتُك ــْم َلَق ــوُل َلُك ــقٍّ َأُق ــْم َو بَِح إِِن اِْهَتَدْيُت

.)) ــَاِء إاِلَّ َاْلَبــَرُ ــُغ َعــِن َاهللَِّ َبْعــَد ُرُســِل َالسَّ ُيَبلِّ

ــا بــن مــا تقدمــه  نالحــظ إن الرابــط احلجاجي)لكــن( قــد عمــل تعارضــا حجاجي
ــا  ــْم َم ــْد َعاَينُْت ــْو َق ــْم َل ُك ــو )َفإِنَّ ــط  ه ــبق الراب ــذي س ــم األول ال ــه، فالقس ــر عن ــا تأخ وم
ــْم(، إذ كــام هــو شــأن  ــِمْعُتْم َو َأَطْعُت ــْم َو َس ــْم َو َوِهْلُت ِزْعُت ــْم جَلَ ــاَت ِمنُْك ــْن َم ــَن َم ــْد َعاَي َق
االنبيــاء و األوليــاء ، فاهنــم بســبب علمهــم و اطالعهــم عــى ذلــك العــامل كانــوا يبكــون 
ــكاء  ــل بالب ــهرون اللي ــن ، و يس ــن وجل ــم خائف ــون لياهل ــديد، و يبيت ــكاء الش ــك الب ذل
ــن  ــد تضم ــايص، ق ــان ع ــد إنس ــا وج ــك مل ــون ذل ــوا يعلم ــو كان ــاس ل ــرع و الن و الت
ــاء  ــذي ج ــاين، ال ــم الث ــا القس ــم(، أم ــدم معاينته ــي )ع ــة ه ــة ضمني ــدم نتيج ــة خت حج
بعــد الرابــط فقــد تضمــن حجــة ختــدم نتيجــة مضــادة للنتيجــة الســابقة )ال- ن(  لرفــع 
ــام  ــة األوىل وإن ــال احلج ــي إبط ــذي ال يعن ــتدراك ال ــطة االس ــي بواس ــدى املتلق ــرتدد ل ال
ــه  ــر إلي ــا تش ــذا م ــه وه ــردد بقبول ــي إو ت ــه املتلق ــم ب ــد توه ــا ق ــح م ــادة التصحي ــو إع ه
َجــاُب(  احلجــة الثانيــة بعــد الرابــط  )حَمُْجــوٌب َعنُْكــْم َمــا َقــْد َعاَينُــوا وَقِريــٌب َمــا ُيْطــَرُح َاحْلِ
التــي تضمنــت نتيجــة ضمنية)حمجوبــة عنكــم وغــر حمجوبــة عــن الراســخن يف العلــم(، 
ــن  ــر متباعدي ــة غ ــة و حج ــن قضي ــر م ــن اكث ــط ب ــواو، إن( للرب ــان )ال ــاء الرابط ــم ج ث
َجــاُب َو  ــَرُح َاحْلِ ــا ُيْط ــٌب َم ليقــررا الرابــط بــن احلجــج التــي جــاءت بعد)لكــن()َو َقِري
ُتــْم َو ُأْســِمْعُتْم إِْن َســِمْعُتْم َو ُهِديُتــْم إِِن اِْهَتَدْيُتــْم َو بَِحــقٍّ َأُقــوُل َلُكْم  ُتــْم إِْن َأْبَرْ ْ َلَقــْد ُبرِّ
ــاَمِء  ــُغ َعــِن َاهللَِّ َبْعــَد ُرُســِل َالسَّ ــِه ُمْزَدَجــٌر َو َمــا ُيَبلِّ ــاَم فِي َلَقــْد َجاَهَرْتُكــْم َاْلِعــرَبُ َو ُزِجْرُتــْم بِ
ــة. ــا تكــون احلجــة بعــد الــواو دعمــت النتيجــة املتعلقــة باحلجــة الثاني (، وهن ــرَشُ إاِلَّ َاْلَب

إن الرابط احلجاجي كشف عن استدالالت حجاجية أخرى
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).  إن 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.

ــا  ــر هل ــد ظه ــص اجلس ــن قف ــارت م ــدن ، و ط ــن الب ــت م ــروح اذا خرج 1.  إن  ال
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 اتــر التاجــر ، و صــارت األشــغال معطلــة 

و احلالــة مضطربــة.

ــاين مــن كالمــه،  ــي أراد اإلمــام)( توضيحهــا تكمــن يف القســم الث ــة الت  فالغاي
ــي  ــو تبن ــه نح ــول برمت ــتواجه الق ــي س ــة األوىل فه ــن احلج ــوى م ــة اق ــة الثاني ــإن احلج ف
ــر  ــذا االم ــرب فه ــذاب الق ــم بع ــام )( يعل ــادة )ال-ن(، فاإلم ــة املض ــة الضمني النتيج
غــر حمجــوب عنــه ولكــن حمجــوب عــن األخريــن، لذلــك احلجــة الثانيــة )ب( اقــوى 

ــة األوىل )أ(. ــن احلج م

ــد اهلل بــن عبــاس إىل  ــا أنفــذ عب ــه )( مل ــه الربــط  كالم ل ومــن أمثلــة مــا جــاء في
ــَك إِْن  الزبــر قبــل وقــوع احلــرب يــوم اجلمــل ليســتفيئه إىل طاعتــه: ))الَ َتْلَقــَنَّ َطْلَحــَة َفإِنَّ
َبــْرَ  ُلــوُل َو َلكـِـِن اِْلــَق َالزُّ ْعــَب َو َيُقــوُل ُهــَو َالذَّ َتْلَقــُه َتِــْدُه َكالثَّــْوِر َعاِقصــًا َقْرَنــُه َيْرَكــُب َالصَّ
َجــاِز َو َأْنَكْرَتنـِـي بِاْلِعــَراِق  ــُه َأْلــَنُ َعِريَكــًة َفُقــْل َلــُه َيُقــوُل َلــَك اِْبــُن َخالـِـَك َعَرْفَتنـِـي بِاحْلِ َفإِنَّ
ــة  ــي حج ــَة...( وه ــَنَّ َطْلَح ــه)( )الَ َتْلَق ــة األوىل يف قول ــَدا((، فاحلج ــا َب َّ ــَدا مِم ــَا َع َف
ال تكفــي حلصــول االقنــاع لــدى املتلقــي ظاهــًرا، فقــد هنــى اإلمــام )( ابــن عبــاس 
ــور الــذي يرخــى رأســه و  ــه، او الث ــور امللتــوي قرن ــه كالث ــى يلقــي طلحــة ، فأخــرب ان ان
يطأطــأه، فيعقــص قرنيــه اســتعدادا للخصومــة و املحاربــة، و هــذا اشــارة اىل اســتعداده 
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للــرش بجميــع معنــى الكلمــة، و أمــا قولــه)(: يركــب الصعــب: هــو الذلــول، فمعناه 
االســتهانة باالمــور املســتصعبة، و التهــور يف االقــدام و املجازفــة يف االعــامل، و رشاســة 
االخــالق 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 الــرتدد والتوهــم لــدى املتلقــي يف قبــول كالمــه بــام تضمنــة 
ــوة تفــوق احلجــة األوىل ومــؤدي  ــًة(، مــن ق ــَنُ َعِريَك ــُه َأْل ــْرَ َفإِنَّ َب ــَق َالزُّ احلجــة الثانية)اِْل
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 انــام قــال: ابــن خالــك و مل يقــل يقــول لــك عــيل 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(
ــدد  ــاين، ويتح ــات للث ــن األول واألثب ــا اإلرضاب ع ــن ومعناه ــن قول ــط ب أداة رب
دورهــا يف الربــط نفيــا أو إيابــا حســب الســياق الــذي تــرد فيــه)6( فهــي تــأيت« لتــدارك 
كالم غلــط فيــه وتكــون لــرتك يشء مــن الــكالم وأخــذ غــره)7(، 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 إيــاب نحــو :)إرضب زيــدا بــل عمــرا ( و )قــام زيــد بــل 
عمــرو( فإنــه يعــل 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 
ــه يكــون لتقريــر حكــم  األول وجعــل ضــده ملــا بعــده أي إثبــات الثــاين  بــل عمــرا( فإن

ونفــي األول.

 أما  إذا  وقع بعد )بل( مجلة ، فيكون معنى االرضاب:

ــقِّ َوَأْكَثُرُهْم  - أمــا اإلبطــال نحــو قولــه تعــاىل:﴿ َأْم َيُقوُلــوَن بـِـِه ِجنَّــٌة َبــْل َجاَءُهــْم بِاحْلَ
لِْلَحــقِّ َكاِرُهــوَن﴾ املؤمنن:70

ى  - وإمــا االنتقــال مــن غــرض إىل غــرض)8( نحــو قولــه تعــاىل: ﴿ َقــْد َأْفَلــَح َمــْن َتَزكَّ
ْنَيا﴾ األعــى: ))- 6). َيــاَة الدُّ )5)( َبــْل ُتْؤثُِروَن احْلَ ــِه َفَصــىَّ )1)( َوَذَكــَر اْســَم َربِّ

ــوا َحــَرَص  ــْل َيُقوُل ــإِْن َأُق وممــا جــاء مــن ذلــك يف خطــاب اإلمــام)( قولــه: ))َف
َتيَّــا َو َالَّتـِـي َو َاهللَِّ الَْبــُن  َعــَى َامْلُْلــِك َو إِْن َأْســُكْت َيُقوُلــوا َجــِزَع ِمــَن َامْلَــْوِت َهْيَهــاَت َبْعــَد َاللَّ
ــِه َبــِل اِْنَدجَمْــُت َعــَى َمْكنُــوِن ِعْلــٍم َلــْو ُبْحــُت  َأيِب َطالـِـٍب آَنــُس بِامْلَــْوِت ِمــَن َالطِّْفــِل بَِثــْدِي ُأمِّ

بـِـِه الَْضَطَرْبُتــْم اِْضطـِـَراَب َاأْلَْرِشــَيِة يِف َالطَّــِويِّ َاْلَبِعيــَدِة((. 

وردت )بــل( يف هــذه القــول وهــي مــن النمــط احلجاجــي الــذي أفــاد االعــرتاض 
فقــد توســطت بــن حجتــن فــام تقدمهــا كان منفيــا يف حــن جــاءت احلجــة التــي تلتهــا 
ــامل حصــول)  ــن نفــي احت ــة ب ــة حجاجي ــام عالق ــد أق ــط، ق ــك يكــون الراب ــة وبذل مثبت
حــرص اإلمــام عــى امللــك، أو اجلــزع مــن املــوت( ، فاإلمــام)( اقســم بــاهللّ 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 كــرب الطفــل و تــاوز ســن الرضــاع 
ــن  ــاش، وب ــام ع ــزول مه ــوت ال ي ــيل)( بامل ــس ع ــن ان ــس، و لك ــك االن ــزول ذل ي
ــالع  ــدم و اط ــى ع ــوى ع ــه احت ــو ان ــه و ه ــه بحق ــدم هنوض ــكوتة و ع ــة س ــات حقيق أثب
ببعــض األرسار التــي أخــربه هبــا رســول )ملسو هيلع هللا ىلص( فيــام يتعلــق باخلالفــة، و هــي مــن علــوم 
ــد أن  ــتطيع أح ــة و ال يس ــر األئم ــن غ ــد م ــا أح ــاركه فيه ــا، و ال يش ــة و مزاياه االمام
ــه  يســمع او يطلــع عــى يشء مــن تلــك األرسار و ال يتمكــن أن يتحملهــا )لــو بحــت ب
الضطربتــم اضطــراب االرشــية يف الطــوى البعيــدة ( لــو بــاح او أظهــر شــيئا مــن تلــك 
األرسار الضطربــت قلــوب النــاس كــام 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 
التــي جــرت عــيّل ال أخــاف مــن املــوت ، بــل املــوت أحــب إيل مــن البقــاء، و هــذا شــأن 
ــاة اململــوءة بالفجائــع و الفضائــع ،  الرجــال الغيــارى أهنــم يرجحــون املــوت عــى احلي
وهنــا النتيجــة املضــادة الضمنيــة قــد وجهــت القــول برمتــه نحــو إقامــة احلجــة والبينــة 

عــى )مــن ينتســب لــه اخلــوف أو املــوت( .

ــد  ــة عن ــل الكوف ــه )( إىل أه ــاب ل ــل( يف كت ــط احلجاجي)ب ــا الراب  وورد أيض
مســره مــن املدينــة إىل البــرة ، قوله:))ِمــْن َعْبــِد َاهللَِّ َعــِيٍّ َأِمــِر َامْلُْؤِمنـِـَن إىَِل َأْهــِل َاْلُكوَفــِة 
ــوَن  ــى َيُك ــَاَن َحتَّ ــِر ُعْث ــْن َأْم ــْم َع ُك ــإيِنِّ ُأْخِرُ ــُد َف ــا َبْع ــَرِب َأمَّ ــنَاِم َاْلَع ــاِر َو َس ــِة َاأْلَْنَص َجْبَه
ــتِْعَتاَبُه َو  ــُر اِْس ــَن ُأْكثِ ــَن َامْلَُهاِجِري ــاًل ِم ــُت َرُج ــِه َفُكنْ ــوا َعَلْي ــاَس َطَعنُ ــِه إِنَّ َالنَّ ــْمُعُه َكِعَيانِ َس
ا فِيــِه َاْلَوِجيــُف َو َأْرَفــُق ِحَدائِِهــَا َاْلَعنِيــُف  مِهَ َبــْرُ َأْهــَوُن َســْرِ ُأِقــلُّ ِعَتاَبــُه َو َكاَن َطْلَحــُة َو َالزُّ
ــاُس َغــْرَ  َو َكاَن ِمــْن َعائَِشــَة فِيــِه َفْلَتــُة َغَضــٍب َفُأتِيــَح َلــُه َقــْوٌم َقَتُلــوُه َفَقَتُلــوُه َو َباَيَعنـِـي َالنَّ
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ْجــَرِة َقــْد َقَلَعــْت بَِأْهلَِهــا  يــَن َو اِْعَلُمــوا َأنَّ َداَر َاهْلِ ِ يــَن َبــْل َطائِِعــَن خُمَرَّ ُمْســَتْكَرِهَن َو الَ جُمَْرِ
ُعــوا إىَِل َأِمِرُكــْم  ــا َو َجاَشــْت َجْيــَش َامْلِْرَجــِل َو َقاَمــِت َاْلِفْتنـَـُة َعــَى َاْلُقْطــِب َفَأرْسِ َو َقَلُعــوا هِبَ

ُكــْم إِْن َشــاَء َاهللَُّ((. ــاِدُروا ِجَهــاَد َعُدوِّ َو َب

 فالرابــط هنــا أقــام عالقــة حجاجيــة مركبــة مــن عالقتــن حجاجيتبــن بــن احلجــة 
االوىل التــي وردت قبــل الرابــط احلجاجي)بــل( وهي)َوَباَيَعنـِـي َالنَّــاُس َغــْرَ ُمْســَتْكَرِهَن 
يــَن( والتــي تيــل إىل نتيجــة ضمنيــة )فاإلمــام )( مل يكــره أحــدا عــى البيعــة(،  َو الَ جُمَْرِ
ــة  ــل نتيج ــي تم ــَن( فه ي ِ ــَن خُمَرَّ ــد الرابط)بل(،)َطائِِع ــرد بع ــة ت ــة ثاني ــة حجاجي وعالق
ــة مضــادة للنتيجــة للســابقة)بل أجلــأوه )( إىل البيعــة معــه، و كانــت رغبتهــم  ضمني
 )( يف بيعتــه( كــام وصفهــا خفــاف الطائــي ملعاويــة قــال: ))هتافــت النــاس عــى عــيّل
بالبيعــة هتافــت الفــراش حّتــى ضّلــت 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 
ــالة  ــام)( يف الرس ــة؛ ألن اإلم ــة احلج ــكيل وإقام ــى ال ــادة املعن ــا يف إف ــرد قبله ــي ت الت
وضــح آلهــل الكوفــة بــراءة مــن مقتــل عثــامن، ويدعــم ذلــك عندمــا بعــث عــامر 
واحلســن )( إىل الكوفــة ))فبعــث عــّارا و احلســن عليــه الّســالم و كتــب معهــا كتابــا: 
أّمــا بعــد، فــإّن دار اهلجــرة تقّلعــت بأهلهــا فانقلعــوا عنهــا، و جاشــت جيــش املرجــل، و 
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 اهللّ 
يلفــون لكــم لرضــوا عنهــم فــإن ترضــوا عنهــم فــإّن اهللّ ال يــرىض عــن القــوم الفاســقن، 
اعلمــوا رمحكــم اهللّ أّن اجلهــاد مفــرض عــى العبــاد ، فقــد جاءكــم يف داركــم مــن يّثكــم 
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ــذا  ــول يف ه ــن الدخ ــّدا م ــد ب ــم أيّن مل أج ــدكم، و اهللّ يعل ــم رش ــرض عليك ــه، و يع علي
األمــر((.

 وأن أمــر املؤمنــن عليــه الّســالم كان يمتنــع مــن بيعــة النـّـاس لــه فيختبــىء عنهــم و 
يلــوذ بحيطــان املدينــة ، و ملــا اجتمــع النـّـاس إليــه و ســألوه أن ينظــر يف امورهــم و بذلــوا 
لــه البيعــة قــال هلــم : التمســوا غــري ، و مّلــا جاء طلحــة و الزبر إليــه )( و هــو متعّوذ 
بحيطــان املدينــة فدخــال عليــه و قــاال لــه : ابســط يــدك نبايعــك فــإّن النّــاس ال يرضــون 
إال بــك ، قــال عليــه الّســالم هلــام ال حاجــة يل يف ذلــك و أن أكــون لكــام وزيــرا خــر مــن 
أن أكــون أمــرا فقــاال إن النــاس ال يؤثــرون غــرك و ال يعدلــون عنــك إىل ســواك فابســط 
يــدك نبايعــك أّول النـّـاس، وعــى هــذا األســاس جــاءت احلجــة الثانيــة بعــد  االســتدراك 
ــار او االكــراه يف احلجــة األوىل ، ومعلــوم أن االســتدراك  تنفــي حصــول البيعــة باإلجب
يقتــي أن يقــع بــن متنافيــن أو متضاديــن أو متناقضــن ، وبــام أن اجلملــة التــي ســبقت 
الرابــط هــي مجلــة أو قــول مثبــت فــإن مــا بعــد الرابــط يكــون منفًيــا أو مضــاًدا أو خمالًفــا 
يــَن(، ويدعــم احلجــة الثانيــة هــو قولــه لطلحــة)) أو مل  ِ وهــو ماإفــاد القول)َطاِئِعــَن خُمَرَّ
تبايعنــي يــا أبــا حمّمــد طائعــا غــر مكــره ؟ فــام كنــت ألتــرك بيعتــي : قــال طلحــة : بايعتــك 
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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ــو  ــام ل ــر  ك ــا ال يقت ــر ، إذ أن دوره ــي واملضم ــى الضمن ــع املعن ــة م ــة والقوي الواضح
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«)0)(.

فالرابــط )حتــى( امللفــوظ يســاعد عــى تقويــة إيقــان املتقبــل بالنتيجــة بــل إنــه قبــل 
ــة  ــول إىل النتيج ــه للوص ــه ان يقطع ــي علي ــذي ينبغ ــلك ال ــورة املس ــه ص ــم ل ــك يرس ذل

ــروم امللفــوظ إيصاهلــا)))(. ــاء ذلــك كلــه يقــوي النتيجــة ال التــي ي وهــو يف   أثن

ــس أال  ــال يف مخ ــام عيل)(:))الك ــول اإلم ــط ق ــذا الراب ــن ه ــاًل ع ــاء ممث ــا ج ومم
ــه ...((،  ــن نفس ــب م ــك العي ــح ذل ــى يصل ــه حت ــه مثل ــب في ــدا بعي ــل أح ــب الرج يعي

نلحــظ إن الرابــط )حتــى( بالرغــم مــن تنــوع الغايــات االســتعاملية لــه يف هــذا املثــال 
ــق  ــه، فهــو جــاء مــن اجــل تقي ــا النظــر والقــراءة ل ــا نتيجــة لتعــدد زواي ــي تتجــى لن الت
ــا  ــة وســبب وحجــة مل ــه عل ــان ســبب، أي أن مــا قبل ــة، فجــاء لبي ــة إقناعي ــة حجاجي غاي
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 احــًدا  كــي 
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يصلــح ذلــك العيــب، فيقــدم اإلمــام حديــث يف الرتبيــة اإلنســانية . 

ومــن صــور اســتعامل )حتــى(  قال)(:))لُِكَمْيــِل ْبــِن ِزَيــاٍد َالنََّخِعــيِّ َيــا ُكَمْيــُل ُمــْر َأْهَلــَك 
ــوا يِف َحاَجــِة َمــْن ُهــَو َنائِــٌم َفَوالَّــِذي َوِســَع َســْمُعُه َاأْلَْصــَواَت َمــا  َأْن َيُروُحــوا يِف َكْســِب َامْلَــَكاِرِم َو ُيْدجِلُ

وِر ُلْطفــًا َفــإَِذا َنَزَلــْت بـِـِه َنائَِبــٌة َجــَرى إَِلْيَهــا  ُ ورًا إاِلَّ َو َخَلــَق َاهللَُّ َلــُه ِمــْن َذلـِـَك َالــرُّ ِمــْن َأَحــٍد َأْوَدَع َقْلبــًا رُسُ

بـِـِل((. َكامْلَــاِء يِف اِْنِحــَداِرِه َحتَّــى َيْطُرَدَهــا َعنْــُه َكــَا ُتْطــَرُد َغِريَبــُة َاإْلِ

نــرى الرابــط احلجاجــي )حتــى(  يقــدم حجتــن: األوىل)َجــَرى إَِلْيَهــا َكامْلَــاِء يِف 
ــن  ــن احلجت ــِل( ، وهذي بِ ــُة َاإْلِ ــَرُد َغِريَب ــَا ُتْط ــُه َك ــا َعنْ ــى َيْطُرَدَه ــَداِره(، والثانية)َحتَّ اِْنِح
ــل  ــا قب ــه اهللّ يف الدني ــان أثاب ــه االنس ــة أخي ــل خلدم ــن عم ــة )م ــة الضمني ــان النتيج خيدم
ــا  ــت )(:)) إن هللّ عرش ــل البي ــن أه ــوى، و ع ــي األق ــة ه ــة الثاني ــرة(، فالنتيج اآلخ
ال يســكن حتــت ظلــه إال مــن أســدى ألخيــه معروفــا، أو نّفــس عنــه كربــة، أو قــى لــه 

ــة((. حاج

ــذه  ــا هب ــبب نعته ــة وس ــليمة وتراتبي ــة س ــط احلجاجي ــية للرواب ــة األساس فاخلاصي
ــة للحجــة حتــى يعلهــا غــر متســاوية  ــام يوفــره الرابــط احلجاجــي مــن تقوي الصفــة إن
قــوة وضعفــا تأثــرا وإقناعــا وبالتــايل يكــون هــذا الرابــط هــو املحــرك للعالئــق احلجاجية 
داخــل امللفــوظ وداخــل القســم احلجاجــي)1)(، فالرابــط احلجاجــي )حتــى( يســاعد عــى 
تقويــة إيقــان املتقبــل بالنتيجــة ويرســم لــه صــورة املســلك الــذي ينبغــي عليــه إن يقطعــه 
للوصــول إىل النتيجــة)))(، ومــا يــؤازر النتيجــة الضمنيــة مــن قــول اإلمــام )( قــول 
النبــي)ملسو هيلع هللا ىلص(:)) مــا مــن عبــد يدخــل عــى أهــل بيــت مؤمــن رسورا إالّ خلــق اهللّ لــه مــن 
ــا ويل اهللّ  ــول : ي ــديدة يق ــه ش ــرت علي ــا م ــة كّل ــوم القيام ــه ي ــا جييئ ــرور خلق ــك ال ذل
ــا  ــا كانــت يل مــا رأيتهــا لــك شــيئا فيقــول أن ــه مــن أنــت فلــو ان الدني ال ختــف فيقــول ل

الــرور الــذي ادخلــت عــى آل فــالن(( .
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ثالثا: روابط التعليل احلجاجي:

) الرابط احلجاجي)ألنَّ

يعــد الرابــط )ألن( مــن أهــم الفــاظ التعليــل والتفســر وهــو يســتعمل لتربيــر الفعــل 
ولتربيــر عدمــه، فضــال عــن ربــط النتيجــة بســببها وبعلتهــا.

ُهمَّ  وقــد جــاء هــذا الرابــط يف كالم لــه )( عنــد عزمــه عــى املســر إىل الشــام : ))اللَّ
ــَفِر َو َكآَبــِة امْلُنَْقَلــِب َو ُســوِء امْلَنَْظــِر يِف اأْلَْهــِل َو امْلَــاِل َو اْلَوَلــِد  إيِنِّ َأُعــوُذ بـِـَك ِمــْن َوْعَثــاِء السَّ
َك أِلَنَّ  َمُعُهــَا َغــْرُ لِيَفــُة يِف اأْلَْهــِل َو اَل جَيْ ــَفِر َو َأْنــَت اخْلَ اِحــُب يِف السَّ ُهــمَّ َأْنــَت الصَّ اللَّ

امْلُْســَتْخَلَف اَل َيُكــوُن ُمْســَتْصَحبًا َو امْلُْســَتْصَحُب اَل َيُكــوُن ُمْســَتْخَلفًا((.

فالقســم قبــل الرابــط : ق) ) اللهــم أنــت الصاحب يف الســفر( ق)،) و أنــت اخلليفة 
يف األهــل (، واملعنــى ليــس هللّ زمــان و مــكان، فهــو مــع املســافر متامــا كــام هــو مــع املقيــم 
ــا للمســافر، و خليفــة عــى  عــى الســواء و ال يمعهــام غــرك (، بحيــث يكــون مصاحب
املقيــم يف آن واحــد هــذا حمــال بالنســبة لغــره تعــاىل، أمــا القســم بعــد الرابــط يتضمــن، 
ق))أِلَنَّ امْلُْســَتْخَلَف اَل َيُكــوُن ُمْســَتْصَحبًا( ق1)َو امْلُْســَتْصَحُب اَل َيُكــوُن ُمْســَتْخَلفًا( 
واملعنى)الباقــي مــع املقيــم مصاحبــا للمســافر وال يكــون  حــارضا مــع املقيــم ، اســتحر 
اإلمــام)( الرابــط )ألن( الــذي اعطــى داللــة التعليــل والتفســر، فاحلجــة األقــوى 
)ق)/ ق)(؛ ألهنــا  اثبــت كالم اإلمــام)( حــول قــدرة اهلل )(  وكانــت مصداقــا لــه 
إمــام القــوم وهــي األقــرب للنتيجــة الضمنيــة، و هــي )قــدرة اهلل)( وعظمــة وإنــه مــع 

العبــد أينــام كان(: بدليــل قولــه تعاىل:﴿َوُهــَو َمَعُكــْم َأْيــَن َمــا ُكنُْتــْم﴾ احلديــد). 

   الرابط احلجاجي )الم(
ــا قبلهــا ويطلــق  تعــد مــن أدوات الربــط احلجاجــي التــي يكــون مــا بعدهــا علــة مل
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عليهــا الم التعليــل، والم الســبب، والم كــي، ويذكــر املــرادي« أن معنــى الــالم، يف 
ــر، وإذا  ــان أخ ــه مع ــد يصحب ــا، وق ــى ال يفارقه ــو معن ــاص، وه ــو االختص ــل، ه األص
تؤملــت ســائر املعــاين املذكــورة وجــدت راجعــة إىل االختصــاص. وأنــواع االختصــاص 

ــل...«)))(. ــهورة التعلي ــا املش ــن معانيه ــرى أن م ــددة؛ أال ت متع

خطــاب اإلمــام )( يتضمــن صــورا متنوعــة للرابــط )االم( منهــا اجلــارة  بمعنــى 
ــا يِف  َه ــاِد َفُيِقرُّ ــِع اْلِعَب ــِم ملَِنَافِ ــُم اهللَُّ بِالنَِّع ُه ــادًا خَيَْتصُّ ــه)(:))إِنَّ هللَِِّ ِعَب ــل نحــو قول التعلي

ِهــْم((. ــا إىَِل َغْرِ هَلَ َأْيِدهيِــْم َمــا َبَذُلوَهــا َفــإَِذا َمنَُعوَهــا َنَزَعَهــا ِمنُْهــْم ُثــمَّ َحوَّ

اشــتمل النــص املتقــدم عــى اكثــر مــن حجــة وهــي: ق) ) منافــع العبــاد(،   
ــْم(   ِه ــا إىَِل َغْرِ هَلَ ــمَّ َحوَّ ــْم ُث ــا ِمنُْه ــا َنَزَعَه ــإَِذا َمنَُعوَه ــم(، وق) )َف ــا يف ايده وق1)فيقره
و فاحلجــة األقــوى هــي )ق() وهــي اقــرب للنتيجــة املوجــودة يف النص)خيتصهــم اهلل 
ــط،  ــل الراب ــا قب ــرح هب ــة امل ــرا للنتيج ــال وتربي ــاءت تعلي ــة يف ق) ج ــم(، واحلج بالنع
ــة  ــى ان حكم ــون املعن ــه يك ــج، و علي ــة واحلج ــن النتيج ــجاما ب ــط انس ــدث الراب فأح
ــإن  ــر، ف ــبيل اخل ــذل يف س ــيلة للب ــاده وس ــض عب ــن بع ــذ م ــت أن يتخ ــبحانه قض اهللّ س
فعلــوا أبقــى النعمــة بأيدهيــم، و إال نقلهــا اىل مــن هــو أوىل، و أجــدر، وقريــب إىل ذلــك 
قولــه)(:)) إذا وصلــت اليكــم النعــم فــال تنفــروا أقصاهــا بقلــة الشــكر((، و ))فمــن 
قــام هللّ بــام يــب يف نعمــه عّرضهــا للــدوام و البقــاء، و مــن مل يقــم فيهــا بــام يــب عرضهــا 

ــاء((. ــزوال و الفن لل

ونعثــر عــى صــورة أخــرى لـــ)الم التعليــل الناصبــة( التــي« تنصــب الفعــل املضــارع 
وقــد قــال هبــا الكوفّيــون، أمــا البرّيــون، فهي عندهــم الم جــر والناصــب)أن( املضمرة 
ــَاَواِت َو  بعدهــا« )5)(، مــن ذلــك قولــه)(: ))َو اِْعَلــْم َأنَّ َالَّــِذي بَِيــِدِه َخَزائِــُن َالسَّ
ــَك َو  ــَأَلُه لُِيْعطَِي ــَرَك َأْن َتْس ــِة َو َأَم َجاَب ــَك بِاإْلِ ــَل َل ــاِء َو َتَكفَّ َع ــَك يِف َالدُّ ــْد َأِذَن َل َاأْلَْرِض َق
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ــَك َو مَلْ ُيْلِجْئــَك إىَِل َمــْن َيْشــَفُع  ُجُبــُه َعنْ ــُه َمــْن َيْ ــَك َو َبْينَ َعــْل َبْينَ ــَك َو مَلْ جَيْ مَحَ ُه لَِرْ مِحَ َتْســَرْ
َلــَك إَِلْيــِه((.

ــأله(، )  ــرك أن تس ــة، ) أم ــح بالنتيج ــد التري ــاء بع ــي ج ــط احلجاج ــظ الراب نلح
ــل  ــارشا لتعلي ــة مب ــد النتيج ــط بع ــاء الراب ــك، فج ــك ويرمح ــة يعطي ــرتمحه( واحلج و تس
الكــرم والعطــاء اإلهلــي للعبــاد، فالرابــط إحــال املعنــى برمتــة إىل فعــل االمــر والســؤال، 

ــط قــوة التامســك بــن احلجــج. ــه، ليكشــف الراب ــا ل فجــاءت احلجــة جواب

الرابط احلجاجي)كي(
ــة والغــرض،  ــْي( حــرٌف ُيقــاِرب معنــاه معنــى الــالم؛ ألهنــا تــدّل عــى العّل »اّن )َك
ــْه(، فيقــول القائــل: مِلَ فعلــَت كــذا؟  فتقــول: ليكــوَن كــذا.  ولذلــك تقــع يف جــواِب )ملَِ
وهــذا املعنــى قريــٌب مــن قولــك: فعلــت ذلــك َكــْي يكــوَن كــذا؛ لداللتهــا عــى العّلــة، إالَّ 
أهّنــا تســتعمل ناصبــة للفعــل كـــ )أْن(، فلذلــك تدخــل عليهــا الــالم، فتقــول: جئــت لَِكْي 
تقــوَم، كــام تقــول: ألْن تقــوَم«)6)(، ويســتعمل 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 العــالء بــن 
ــَك  ــَر امْلُْؤِمنِــَن َأْشــُكو إَِلْي ــا َأِم ــاَلُء َي ــُه اْلَع ــاَل َل ــه: ))َفَق ــاد احلارثــي و هــو مــن أصحاب زي
ْنَيــا َقــاَل َعــَيَّ بِــِه  ــىَّ َعــِن الدُّ َأِخــي َعاِصــَم ْبــَن ِزَيــاٍد َقــاَل َو َمــا َلــُه َقــاَل َلبِــَس اْلَعَبــاَءَة َو خَتَ
ــَدَك  ــَت َأْهَلــَك َو َوَل ــا َرمِحْ ــُث َأ َم بِي ــَك اخْلَ ــِد اْســَتَهاَم بِ ، َنْفِســِه َلَق ــا ُعــَديَّ ــاَل َي ــاَّ َجــاَء َق َفَل
ــَك  ــْن َذلِ ــَى اهللَِّ ِم ــَوُن َع ــَت َأْه ــا َأْن ــَرُه َأْن َتْأُخَذَه ــَو َيْك ــاِت َو ُه ــَك الطَّيَِّب ــَرى اهللََّ َأَحــلَّ َل َأَت
ــَك إيِنِّ  َقــاَل َيــا َأِمــَر امْلُْؤِمنـِـَن َهــَذا َأْنــَت يِف ُخُشــوَنِة َمْلَبِســَك َو ُجُشــوَبِة َمْأَكلِــَك َقــاَل َوْيَ
ُروا َأْنُفَســُهْم بَِضَعَفــِة النَّــاِس  ــِة اْلَعــْدِل َأْن ُيَقــدِّ َلْســُت َكَأْنــَت إِنَّ اهللََّ َتَعــاىَل َفــَرَض َعــَى َأئِمَّ

ــَغ بِاْلَفِقــِر َفْقــُرُه((. َكْيــاَل َيَتَبيَّ
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ُروا َأْنُفَسُهْم بَِضَعَفِة النَّاِس. ِة اْلَعْدِل َأْن ُيَقدِّ النتيجة: إِنَّ اهللََّ َتَعاىَل َفَرَض َعَى َأِئمَّ

الرابط : كيال.

احلجة: َيَتَبيََّغ بِاْلَفِقِر َفْقُرُه.

ــط  ــاء الراب ــم ج ــة ث ــت احلج ــرة وعلل ــة ف ــا إن النتيج ــى لن ــص يتج ــذا الن ــي ه فف
احلجاجــي) لكــي( ليؤكــد النتيجــة ، ثــم يعمــل الرابــط احلجاجــي عــى تدريــج النتائــج ، 
ــِة اْلَعــْدِل يســاووا أنفســهم بضعفــاء النــاس، فيكونــوا قــدوة لألغنيــاء  فيكــون املعنــى: َأِئمَّ
كيــال هييــج بالفقــر أمل الفقــر فيهلكــه، وندعم حجــة اإلمــام)( بقولــه: » إن اهلل جعلني 
ــاء  ــي كضعف ــرشيب وملب ــي وم ــي ومطعم ــر يف نف ــيل التقدي ــرض ع ــه، فف ــا خللق إمام
النــاس، كــي يقتــدي الفقــر بفقــري، وال يطغــى الغنــي غنــاه »، وقــال عــيل)(:« 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.
ــن،  ــن قضيت ــا م ــة انطالق ــة مركب ــن قضي ــل يف تكوي ــة تتمث ــة منطقي ــل عالق للوص
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«)7)( فالوصــل احلجاجــي يتشــكل مــن أدوات توفرهــا اللغــة للمرســل 
لربــط 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)8)(
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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« 
ــواو يف  ــزة ال ــرب مي ــش اعت ــن يعي ــإن اب ــا، ف ــت مايلحقه ــبقها وتثب ــي مايس ــي تنف ــال الت مث
ــن:  ــوم بصف ــاء الق ــى لق ــزم ع ــا ع ــه )( مل ــك كالم ل ــن ذل ــيئن )))(و م ــن ش ــا ب مجعه

الدعــاء:« 

وتضمــن خطــاب اإلمام)(هــذا الرابــط  يف خطبــة ، ملــا أراده النــاس عــى البيعــة 
ــا ُمْســَتْقبُِلوَن َأْمــرًا َلــُه ُوُجــوٌه َو  ي َفإِنَّ بعــد قتــل عثــامن ، إذ قال:))َدُعــويِن َو اِْلَتِمُســوا َغــْرِ
ــَة  َأْلــَواٌن الَ َتُقــوُم َلــُه َاْلُقُلــوُب َو الَ َتْثُبــُت َعَلْيــِه َاْلُعُقــوُل َو إِنَّ َاآلَْفــاَق َقــْد َأَغاَمــْت َو َامْلََحجَّ
ــَرْت، َو اِْعَلُمــوا َأينِّ إِْن َأَجْبُتُكــْم َركِْبــُت بُِكــْم َمــا َأْعَلــُم َو مَلْ ُأْصــِغ إىَِل َقــْوِل َاْلَقائِِل َو  َقــْد َتنَكَّ
َعْتــِب َاْلَعاتـِـِب َو إِْن َتَرْكُتُمــويِن َفَأَنــا َكَأَحِدُكــْم َو َلَعــيِّ َأْســَمُعُكْم َو َأْطَوُعُكــْم ملَِــْن َولَّْيُتُمــوُه 

َأْمَرُكــْم َو َأَنــا َلُكــْم َوِزيــرًا َخــْرٌ َلُكــْم ِمنِّــي َأِمــرًا(( . 

إن البحــث يف هــذا النــص يبــن لنــا عمــل الرابــط احلجاجــي، إذ قــام بالوصــل بــن 
ــة النتيجــة املطروحــة  ــذي يضمــن تقوي احلجــج وعمــل أيضــا عــى ترتيبهــا بالشــكل ال
ي(، فكونــه وزيــرا هلــم خــرا هلــم مــن إمارتــه،  ودعمهــا وهــي )َدُعــويِن َو اِْلَتِمُســوا َغــْرِ
ألّن بإمارتــه كانــوا خيرجــون عليــه فيكفــروا، فالكثريــن صــارا بســبب إمارتــه )( يف 
غايــة اخلــزي و الشــقاوة و املخاطبــون هبــذا اخلطــاب الّطالبــون للبيعــة بعــد قتــل عثــامن، 
إذ يطمعــون منــه )( أن يفّضلهــم  يف العطــاء و الترشيــف و لــذا نكــث طلحــة و الزبــر 

يف اليــوم الثــاين مــن بيعتــه، و نقمــوا عليــه التســوية يف العطــاء.

ثــم نجــد اكثــر مــن حجــة يف هــذا اخلطــاب وهــي: ق))َأَنــا َلُكــْم َوِزيــرًا َخــْرٌ 
ـي َأِمــرًا(، ق1)َو َلَعــيلِّ َأْســَمُعُكْم َو َأْطَوُعُكــْم(،(،ق))َو إِْن َتَرْكُتُمــويِن َفَأَنــا  َلُكــْم ِمنِـّ
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ــْوِل  ــِغ إىَِل َق ــُم َو مَلْ ُأْص ــا َأْعَل ــْم َم ــُت بُِك ــْم َرِكْب ــوا َأينِّ إِْن َأَجْبُتُك ــْم(، ق))َو اِْعَلُم َكَأَحِدُك
ــَرْت(، ق6)َو  ــَة َقــْد َتنَكَّ ــاَق َقــْد َأَغاَمــْت َو َامْلََحجَّ ــِل َو َعْتــِب َاْلَعاتِــِب(، ق5)إِنَّ َاآلَْف َاْلَقاِئ
ــا ُمْســَتْقبُِلوَن َأْمــرًا َلــُه  الَ َتْثُبــُت َعَلْيــِه َاْلُعُقــوُل(، ق6)َأْلــَواٌن الَ َتُقــوُم َلــُه َاْلُقُلوُب(،ق7)َفإِنَّ
ُوُجــوٌه(، فالربــط بــن احلجــج قــد انتهــى إىل ســلمية تدرييــة باتــاه احلجــة األقــوى، ثــم 
باتــاه النتيجــة، وهنــا تتضــح أمهيــة الروابــط احلجاجّيــة، إذ تدخــل يف إطــار كيفيــة تــاوز 
مضمــون اخلطــاب الثابــت ، حيــث ال تكتفــي بنظــام اللّغــة يف اخلطــاب والتواصــل فقــط، 

وإّنــام تفــرض قيــودا داللًيــة عــى التأويــل)10( .

الرابط احلجاجي)ثم(
إهنــا روابــط احلجــاج تفيــد الرتتيــب، وتــدل عــى أن الثــاين بعــد األول وبينهــام 
ــا  ــه )( :))َي ــط، قول ــاًل عــن هــذا الراب ــة،  وممــا ورد يف خطــاب اإلمــام)( ممث مهل
ــاًل َناِضحــًا بِاْلَغــْرِب َأْقبـِـْل َو َأْدبـِـْر َبَعــَث إيَِلَّ  َعَلنـِـي مَجَ اْبــَن َعبَّــاٍس، َمــا ُيِريــُد ُعْثــَاُن إاِلَّ َأْن جَيْ
َأْن َأْخــُرَج ُثــمَّ َبَعــَث إيَِلَّ َأْن َأْقــُدَم ُثــمَّ ُهــَو اآْلَن َيْبَعــُث إيَِلَّ َأْن َأْخــُرَج َو اهللَِّ َلَقــْد َدَفْعــُت َعنْــُه 

ــًا((. ــى َخِشــيُت َأْن َأُكــوَن آثِ َحتَّ

ــذا  ــام ه ــال اإلم ــول: ق ــريض إذ يق ــف ال ــص الرشي ــذا الن ــول يف ه ــل الق ــد فص وق
البــن عبــاس، و قــد جائــه برســالة مــن عثــامن، و هــو حمصــور يســأله فيهــا اخلــروج اىل 
ــل،  ــن قب ــك م ــل ذل ــأله مث ــد أن س ــة بع ــمه للخالف ــاس باس ــف الن ــل هت ــع ليق ــه بينب مال
ــة، و  ــن للخالف ــر املؤمن ــم أم ــون باس ــاس هيتف ــده :)) كان الن ــد عب ــيخ حمم ــال الش و ق
ينــادون بــه ، و عثــامن حمصــور، فأرســل اليــه عثــامن يأمــره أن خيــرج اىل ينبــع ، و كان فيهــا 
رزق ألمــر املؤمنــن ، فخــرج ثــم اســتدعاه لينــره فحــر ، ثــم عــاود األمــر باخلــروج 
ــجم  ــيق املنس ــة، ذات التنس ــة واملرتب ــج املتتالي ــي احلج ــتجيل جم ــك نس ــة((، لذل ــرة ثاني م
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 : ))إِنَّ لَِبنـِـي ُأَميَّــَة ِمــْرَودًا 
ــال  ــد  ق ــْم((، وق ــاُع َلَغَلَبْتُه َب ــُم الضِّ ــمَّ َكاَدهْتُ ــْم ُث ــَا َبْينَُه ــوا فِي ــِد اْخَتَلُف ــْو َق ــِه َو َل ــُروَن فِي جَيْ
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 باملضــامر الذي 
يــرون فيــه إىل الغايــة فــإذا بلغــوا منقطعهــا انتقــض نظامهــم بعدهــا، فالســياق الــذي ورد 
ــاءت  ــى ج ــذا املعن ــى ه ــة ، وع ــاء املهل ــي، وإعط ــة والرتاخ ــى املهل ــدل ع ــط ي ــه الراب في
احلجــج مرتاخيــة متباعــدة زمنيــا، منهــا حجــة )االخبــار بالغيــب الريــح(، وهــذه مــن 
َبــاُع َلَغَلَبْتُهــْم(، أي لــو حاربتهــم الضبــاع  ــُم الضِّ كرامــات االمــام )(، وحجــة )َكاَدهْتُ
ــة  ــف الدول ــة، ضع ــة ضمني ــن نتيج ــف ع ــة تكش ــذه احلج ــم، وه ــود لقهرهت دون االس
االمويــة فحتــى الضبــاع تقهرهــم وبعــض الــرشاح يقولــون رّبــام املــراد بالضبــاع هنــا أبــو 
ــى ان  ــق اهللّ، و املعن ــف خل ــره أضع ــة أم ــث كان يف بداي ــه حي ــاين و جيش ــلم اخلراس مس
دولــة األمويــن تبقــى حتــى خيتلفــوا فيــام بينهــم، و عندئــذ يســلبهم امللــك، ومــن هــذه 
ــة  ــذه النتيج ــم ه ــن(، ويدع ــة االموي ــالك دول ــي) ه ــة ه ــى النتيج ــل ع ــج نحص احلج
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 فضــال عــن ذلــك باألتبــاع؛ ألن اإلمــام)ع( يف كال احلالــن يناقــش 
ــا نقضهــا وترســيخ أخــرى، وال يعــل اهتاممــه  ــا تثبيتهــا وإمَّ أطروحــة مــا مســتهدفا إمَّ
ــه املقــام، فحتــى  ينصــب عــى اجلمهــور أو الشــخص املتلقــي إال باملقــدار الــذي يقتضي
ــه إىل أتباعــه أو اجلمهور)املحايــد( كان يتصــدى ملــا يطرحــه اآلخــرون  يف احلجــاج املوجَّ
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 الــرشوط التــي ذكرهــا اللســانيون للوقــوف عــى حجاجيــة النــص تتطابــق عــى 
ــارف  ــن املع ــال وم ــات احل ــن مقتضي ــق م ــام)(، فانطل ــاب اإلم ــع خط ــر م ــو كب نح
ــاع اجلمهــور واســتعمل أدوات اللغــة بــام خيــدم هــذا التصــور،  ــه إقن املشــرتكة يف حماولت
وبنــاء عــى ذلــك كانــت الروابــط املســتعملة ذات داللــة واضحــة يفهمهــا اجلمهــور، كــام 
ــة التــي تدعــم  ــم األدل إنَّ مــن صفــات احلجــاج الناجــح، هــو االدعــاء باحلقيقــة وتقدي
ذلــك االدعــاء، لذلــك كان حجــاج اإلمــام)( يتصــف بالقــوة يف اعتــامد أقــوى 

ــج. احلجــج والنتائ
هوامش البحث:

ينظر:  اللغة و احلجاج: 17. )
اجلني الداين يف حروف املعاين، تح: فخر الدين قباوة: ))5.. 1
ينظر: النحو الوايف: )/1)6.. )
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رشح املفصل: 80.. )
ينظر اللغة واحلجاج:58.. 5
ينظر: املقتضب: )/5.. 6
معاين احلروف:6.. 7
اللغة واحلجاج:)6.. 8
اللغة و احلجاج: 17.. )

املصدر نفسة: )7.. 0)
ينظر: العوامل احلجاجية يف اللغة: 5)). ))
ينظر العوامل احلجاجية يف اللغة: )))- )1).. 1)
ينظر: املصدر نفسه: ))).. ))
اجلني الداين يف حروف املعاين: ))). ))
اجلني الداين: ))).. 5)
رشح املفصل: )/))5. 6)
النص والسياق استقصاء يف اخلطاب الداليل والتداويل:)8.. 7)
ينظر: احلجاج يف املثل السائر لبن االثر: )).. 8)
ينظر: العوامل احلجاجية يف اللغة العربية: )5).. ))
ينظر : عندما نتواصل نغر ، إفريقيا الرشق ، املغرب ، ط) ، 1006  :81.. 10
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املصادر واملراجع
اجلنــى الــداين يف حــروف املعــاين،  أبــو حممــد بــدر الديــن حســن بــن قاســم بــن عبــد . )

اهلل بــن عــيّل املــرادي )املتــوىف: ))7هـــ ، تقيــق: د فخر الديــن قباوة - األســتاذ حممد 
نديــم فاضــل،  دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان ط)، )))) هـــ - 1))) م .

ل: موفق الدين بن يعيش)ت6)6هـ(،عامل الكتب، بروت، د.ت.. 1 رشح املفصَّ

رشح هنــج البالغــة: عــز الديــن بــن هبــة اهلل بــن حممد،ابــن أيب احلديــد املعتــزيل . )
)ت656هـــ(، تقيــق حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، ط1، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، 

ــه، مر،87))هـــ-67))م. ــي ورشكائ ــايب احللب ــى الب عيس

عندمــا نتواصــل نغــر ، عبــد الســالم عشــر ، إفريقيــا الــرشق ، املغــرب ، ط) ، . )
.  1006

ــالء . 5 ــة ع ــح، ط)، مكتب ــن الناج ــز الدي ــة: د.ع ــة العربي ــة يف اللغ ــل احلجاجي العوام
ــس،))10م. ــس- تون ــع، صفاق ــرش والتوزي ــن للن الدي

الــدار . 6 للطباعــة،  األمحديــة  دار  ط)،  العــزاوي،  بكــر  د.أبــو  واحلجــاج:  اللغــة 
املغرب،16))هـــ-1006م. البيضــاء– 

معــاين احلــروف، أبــو احلســن عــيل بــن عيســى الرمــايّن )ت86)هـــ(، تقيــق عرفــان . 7
ـ  بــروت )18))هـــ  بــن ســليم العشــا حســونة الدمشــقّي، املكتبــة العريــة، 

1008م(.

املقتضــب: أبــو العبــاس حممــد بــن يزيــد املربد)ت185هـــ(، تقيــق حممد عبــد اخلالق . 8
عضيمــة، عامل الكتــب، بروت،81))هـ-)6))م.
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النحو الوايف، عباس حسن، دار املعارف، مر، الطبعة الثالثة ))7))م(.. )

اليل والتــداويل، فــان . 0) النــص والســياق ، اســتقصاء البحــث يف اخلطــاب الــدَّ
دايــك، ترمجــة : عبــد القــادر قنينــي، أفريقيــا الــرشق، بــروت، ط)، 1000م .

رسالة ماجستر. ))

احلجــاج يف املثــل الســائر البــن االثــر، نعيمــة يعمرانــن، رســالة ماجســتر، كليــة . 1)
اآلداب واللغــات، جامعــة مولــود معمري، اجلزائــر، 1)10م.
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مقدمة:
ــه  ــى آل ــٍد وع ــن حمم ــم النبي ــى خات ــالم ع ــالة والس ــن، والص ــُد هلل ربِّ العامل احلم

ــد: ــن، وبع ــه املنتجب ــن وصحب الطيب

فــإّن معظــم البحــوث والدراســات التــي ُكتبــت عــن فهــم النصــوص القديمــة التــي 
مازالــت تنبــض باحليــاة وكأهنــا تريــد أن تقــول لنــا شــيئا ذا بــال يلّبــي حاجــات العــر، 
ــة(  ــج البالغ ــوص )هن ــا نص ــا، ومنه ــي وردت فيه ــض الت ــكلة التناق ــّل مش ــَن بح مل تع
التــي تصــف الشــخصيات املتناقضــة يف موضوع)ضاللــة العلــامء(، بســبب تليــل تلــك 
النصــوص بوســاطة قوانــن العقــل املجــرد، أو املنطــق األرســطي كأداة بحــث صوريــة 
ــن  ــق قوان ــى وف ــتدالل ع ــم واالس ــوح يف املفاهي ــدأ الوض ــى مب ــاب تتوخ ــة احلس دقيق
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( 

لتكويــن دائــرة منطقيــة تقــّوم األحــكام بـ)إمــا حــق× أو باطــل( وال ثالــث بينهــام.

هــذه األداة البحثيــة الدقيقــة احلســاب التــي تبســط البحــث العلمــي وتســهل 
احلســاب الدقيــق الريــع ال تفهــم التناقــض؛ لذلــك ترفضــه اعتــامدا عــى قانــون العقــل 
املجــرد الثــاين، فــال يــوز أن يكــم العقــل عــى هــذا الــيء بأّنــه 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 جهــال يف 
الشــخصيات العاملَِــة اجلاهلــة التــي وصفهــا اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( يف هنــج البالغة.

هــذه هــي مشــكلة البحــث وهــي مشــكلة التناقــض داخــل يشء واحــد، وقــد 
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ــي  ــة(، الت ــل العربي ــة التأوي ــميناها بـ)نظري ــة س ــكلة أداة منهجي ــذه املش ــّل ه ــا حل أعددن
قامــت فرضيتهــا األساســية عــى بعــض املصــادر الغربيــة التــي تبحــث يف منهج)معرفــة 
املعرفــة(. والفرضيــة تقــول: )إّن رأس اإلنســان احلديــث بعــد القــرن التاســع عــرش أخــذ 
ــام  ــن نظ ــري(، لتكوي ــب التدب ــرد × والقل ــل املج ــن: العق ــوب ذي عقل ــل كحاس يعم
ــج  ــر منت ــام غ ــرد عقي ــل املج ــح العق ــام يصب ــة بينه ــت العالق ــيل، إذا انفصم إدراك داخ
ملعرفــة جديــدة، وإذا انفصــم القلــب التدبــري عــن العقــل أصبــح ملكــة أهــواء فاســدة 
ــال حركــة(، ويوصــف  ــور ب ــك يوصــف العقــل املجــرد وحــده بأّنه)ن االســتدالل؛ لذل
القلــب وحــده بأّنه)حركــة يف الظــالم(؛ لذلــك يتكــم نظــام اإلدراك الداخــيل إىل التعقــل 

ــي. ــج العلم ــام املنه ــون نظ ــة، لتك ــية التجريبي ــات احلس ــّي يف املوضوع احل

ومفاهيمهــا  مصطلحاهتــا  ألّن  )عربيــة(؛  بأهّنــا  التأويــل  نظريــة  وصفنــا  وقــد 
واســتنباطاهتا معــززة ومســتخلصة مــن نصــوص قرآنيــة فصيحــة واضحــة، فضــال عــن 
وجــود نــص قــرآين معــريف يؤكــد مــا توصلنــا إليه عقــال باكتشــاف نظريــة التأويــل العربية 
حتــى أصبــح هــذا النــص املعــريف خمتــربا لفحــص نجاعــة نظريتنــا يف تأويــل النصــوص، 
ــه يدعــم النظريــة بمعرفــة أصيلــة قامــت عــى أساســها احلضــارة العربيــة  فضــال عــن أّن

ــالمية. اإلس

م عى مبحثن مها: وقد اقتضت طبيعة البحث أن يقسَّ

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 العلــامء بســبب عمــل 
ــة العلــامء بســبب عمــل القلــب وحــده كملكــة  العقــل املجــرد وحــده، وثانيهــا: ضالل

أهــواء، وثالثهــا: ضاللــة العلــامء بســبب انفصــام نظــام اإلدراك الداخــيل عــن الواقــع.
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ســائلن املــوىل عــّز وجــّل أن يوفقنــا خلدمة الفكــر العريب اإلســالمي هبذا االكتشــاف 
التجديــدي، ويكفينــا مــن رّش ضاللــة العلــامء، عليــه توكلنــا وإليــه ننيــب، وآخــر دعوانــا 

أن احلمــُد هلل رّب العاملــن.

املبحث األول
حنو نظرية تأويل عربية:

تشــر بعــض املصــادر التــي تبحــث يف موضــوع )معرفــة املعرفــة( إىل أّن رأس 
اإلنســان يضــّم حاســوبا معقــدا يشــتغل بعقلــن))( يشــتغالن معــا كنظــام إدراكــي داخــيل 
ــل  ــه العق ــم ب ــي إذا مل يتحكَّ ــل القلب ــي(، والتعق ــل القلب ــرد× والتعق ــل املج ــا: )العق مه
ــن دون  ــرد م ــل املج ــح العق ــتدالل، ويصب ــدة االس ــواء فاس ــة أه ــح ملك ــرد، يصب املج
ي العقــل  ــام ال ينتــج معرفــة جديــدة؛ ألّن القلــب هــو الــذي يغــذِّ القلــب التدبــري عقي
ــور بــال حركــة(، وُيوصــف  ــه: )ن ــه؛ لذلــك يوصــف العقــل املجــرد وحــده بأن بإبداعات
بأّنــه: )حركــة يف الظــالم( تســّوغ أهــواؤه اخلطــأ واحلُمــق  التعقــل القلبــي وحــده 

واهلذيــان.

يشــتغل عقــل اإلنســان املجــرد بمبــدأ ثبــوت هويــة األشــياء واطــراد طبيعتهــا، 
ــه  ــا بالتقاط ــن مادهت ــياء م ــّرد األش ــه ي ــن؛ ألّن ــد اآلبدي ــتبقى إىل أب ــذا وس ــت هك ُخلق
صــورة هلــا ذات تشــكيل ريــايض )رقمــي/ هنــديس( ويطبعهــا عــى طــن املــخ؛ لذلــك 
يعــّد  الواقــع املتغــّر عــرب مــرور الزمــن عاملــًا زائفــًا وعرضيــًا ودنيويــًا زائــاًل. هكــذا تّدعي 
أفــكار العقــل املجــرد بأهنــا تمــل احلقيقــة كلهــا وتفــرض نفســها عــى القلــب بأهّنــا متثــل 
)اليقــن املطلــق( أو )الدوغامئيــة(، التــي تصــادر حريــة القلب الــذي يعمل كملكــة تعّقل 
ــة، بمعنــى مالحقــة  ــة واملكاني ــة تنظــر يف عواقــب األمــور عــرب صرورهتــا الزماني تدّبري
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ــة  ــة، والعلق ــة إىل علق ــّول النطف ــرى، كتح ــال إىل أخ ــن ح ــياء م ــة األش ــّول يف هوي التح
إىل مضغــة إىل غــر ذلــك. وتلــك هــي احلقيقــة الواقعيــة التــي يميــل القلــب إىل تأييدهــا 
ــى  ــة ع ــور مطبوع ــة كص ــردة الثابت ــة املج ــق العقلي ــر احلقائ ــه ال ينك ــن أّن ــم م ــى الرغ ع
طــن املــخ، وهبــذا يصبــح أمــام القلــب احلــّر خيــاران يف بحثــه عــن احلقائــق، أحدمهــا: 
خيــار احلقيقــة العقليــة املجــردة مــن املــادة كصــورة عليــا حــن ينظــر إىل رأس اإلنســان، 
وثانيهــا: خيــار احلقيقــة الواقعيــة املاديــة الســفى حــن ينظــر القلــب إىل قدمــي اإلنســان، 
فيشــكك فيــام أمــاله العقــل املجــرد عليــه بادعائــه بلــوغ اليقــن املطلــق أو )الدوغامئيــة(، 
إذ يــرى أْن ال ثبــوَت هنــاك يف هويــات األشــياء، وإّنــام صــرورة وتغــّر دائــم مــن حــال 

إىل أخــرى عــرب مــرور الزمــن.

ولكــي يشــتغل القلــب بمبدئــه اخلــاص وهــو مبــدأ حريــة االختيــار بــن مبــدأ 
الثبــوت مــن جهــة، ومبــدأ الصــرورة عــرب مــرور الزمــن مــن جهــة أخــرى، فإّنــه يدخــل 
يف حــوار نقــدي فلســفي تدبــري مــع العقــل املجــرد، يرفــض فيــه تلــك الدوغامئيــة التــي 
ــّرًا يف تفكــره ومســؤوالً عــن اختــاذ  ــح اإلنســان ُح ــه العقــل املجــرد، ليصب فرضهــا علي
ــباع  ــان بإش ــتعبد اإلنس ــي تس ــة الت ــواِء الفوضوي ــو األَه ــس نح ــة ال تنتك ــه بحرّي قرارات
ــرد  ــل املج ــدأ العق ــن: مب ــن متناقض ــن مبدأي ــدة ب ــة مقي ــام حري ــة، وإن ــه احليواني طبيعت
)ثبــوت هويــة األشــياء واطــراد طبيعتهــا( مــن جهــة، ومبــدأ الواقــع )عــدم ثبــوت هويــة 

ــات عــرب مــرور الزمــن(. األشــياء وعــدم اطــراد طبيعتهــا، فهــي متغــّرة اهلوي

ولكــي يكــون اختيــار القلــب احلــّر صحيحــًا البــدَّ لــه مــن صناعــة مقيــاس نقــدي 
فكــري ُمــدّرج بلغــة تضــّم لغــة العقــل املجــرد، ولغــة الواقــع العلميــة، فضــال عــن لغتــه 
العاطفيــة اخلاصــة بــه، أمــا لغــة العقــل فتقســم املقيــاس عــى كيفيتــن متضاديــن؛ ألنــه 
يعمــل بلغــة األرقــام الثنائيــة ))، 0( وهــي لغــة احلاســوب الصناعــي، كاآليت: )أســود 
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قاتــم = صفــر( × )أبيــض ناصــع= +)( وال ثالــث بينهــام، كاآليت: 

ــن  ــرى وجــود عــدد ال يــى مــن التدرجــات ب ــذي ي ــل احلــّي ال ــا لغــة التعّق أم
املســافة  ــم  فتقسِّ )الصفــر والواحــد(،  بــن  أو  الناصــع،  القاتــم واألبيــض  األســود 
الالهنائيــة التدرجــات بــن الصفــر والواحــد إىل مائــة درجــة ليصنــع احلــس لــه مقياًســا 
ــة  ــبة املئوي ــِه النس ــس ب ــذي نقي ــتعامل ال ــهل االس ــة الس ــات الطلب ــاس درج ــا كمقي مئوًي
ــن النســبتن؛ ألهنــام  ــاض(. وال فــرق ب لدرجة)النجــاح × الفشــل(، أو )الســواد × البي
ــي 70% أبيــض،  ــا: 0)% أســود، يعن جــة، فقولن ــة واحــدة مدرَّ ــا يف كيفي متنافرتــن دجمت
ــإّن  ــة املجــردة امُلبلبلــة للتعقــل احلــي، ف ولغــرض التخلــص مــن لغــة األضــداد العقلي
ــن  ــى ظاهرت ــامل ع ــم الع ــي تقس ــن، الت ــن املتضادت ــة الكيفيت ــج لغ ــي يدم ــل احل التعق
أو ماهيتــن أو جوهريــن ثابتــن، ويوهلــام إىل ظاهــرة كميــة واحــدة، وعندئــذ ال يكــون 
األســود مضــاًدا لألبيــض، وإّنــام مهــا ظاهــرة واحــدة رماديــة مقدارهــا أو نســبتها املئويــة 
ــام  ــارد، وإّن ــار وال ب ــمه ح ــث يشء اس ــم احلدي ــاس العل ــد يف أس ــك ال يوج ــذا، وكذل ك
درجــة حــرارة مقدارهــا كــذا)1(، تــاركًا الكيفيتــن املتضادتــن كحّديــن عقليــن مثاليــن، 
ال وجــود هلــام يف الواقــع، أو ينــدر وجودمهــا؛ هلــذا ُيتخــذان كســقفن لــكّل قيــاس حــّي 
ــر(،  ــة الصف ــدًا )بدرج ــم ج ــود قات ــوي ألس ــاس املئ ــوى للمقي ــدود القص ــالن احل يمث

ــة )00)%(. ــًدا بدرج ــع ج ــض ناص وأبي

ــة  ــي تمــل شــحنة عاطفي ــا الت ــوي بلغتن ــاس املئ ــا تقســم املقي ــا لغــة القلــب فإهّن أم
ــا  ــر إىل ))%، فيعطيه ــن الصف ــمن، م ــى قس ــب ع ــة الطال ــاس درج ــيم مقي ــو تقس نح
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القلــب معنــى مؤملــا هــو فاشــل، ثــم يقســم درجــة النجــاح عــى)50-)5%= مقبــول(، 
ــًدا(، )0)-))%=  ــد ج ــد(، )80-)8%جي ــط(، )70-)7%=جي )60-)6%= متوس
ــب  ــتاذ، أو الطال ــا إال األس ــة ال يأخذه ــة مثالي ــة )00)%( كدرج ــاركًا درج ــاز(. ت امتي

ــادر الوجــود. الن

نلحــظ هنــا أّن لغــة العقــل املجــرد تدخــل يف املقيــاس )احلي/العقــيل(، وذلــك مــن 
ــن مهــا: )فاشــل× ناجــح(، وال  ــن متضادت ــوي عــى كيفيت ــاس املئ مالحظــة تقســيم املقي
ن مــن  ثالــث بينهــام؛ لذلــك ُتــريض لعبــة املقاييــس الفكريــة النقديــة رأس اإلنســان املكــوَّ
ــريض  ــة، وت ــن جه ــيل م ــام إدراك داخ ــرد(، كنظ ــف املج ــب نص ــرد، والقل ــن: )املج عقل
أيضــًا التعقــل احلــي اخلارجــي مــن جهــة أخــرى كَحكــم َعــْدل يقطــع شــك القلــب يف 
نقــده للعقــل املجــرد باليقــن العلمــي التجريبــي النســبي، الــذي ال يلغــي حســابات العقــل 
املجــرد الرياضيــة الدقيقــة، وإنــام يلغــي ادعــاء اليقــن املطلــق أو الدوغامئيــة فحســب، التــي 
ــب  ــرد× والقل ــل املج ــيل: )العق ــام اإلدراك الداخ ــل نظ ــرد يدخ ــل املج ــا العق إذا رفضه
التدبــري( يف جــدل عقيــم ال ينتهــي إىل يــوم القيامــة، مــا مل يتكــام إىل طــرف ثالــث خــارج 
رأس اإلنســان، هــو الواقــع املوضوعــي املســتقل عــن ذواتنــا، الــذي يؤيــد القلــب يف نقضــه 
م الواقــع شــواهد تؤكــد فعــل الصــرورة بتغيــر هويــات  لقــرار العقــل القطعــي، حــن يقــدِّ

األشــياء التــي افــرتض ثبوهتــا العقــل املجــرد إىل األبــد، ليقــرَّ بالثبــوت النســبي.

لذلــك يمكــن رســم املقيــاس الــذي تشــرتك يف تكوينــه مجيــع ملــكات اإلدراك 
ــي(  ــل احل ــي )التعق ــة، واإلدراك اخلارج ــن جه ــب( م ــرد والقل ــل املج ــيل )العق الداخ

ــط اآليت: ــرى، باملخط ــة أخ ــن جه م
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عــى هــذا األســاس يعنــي النقــد الفكــري احلــّر بأّنه كلمــة تقريريــة تمل معنــى األمر 
بفصــل احلــق مــن الباطــل، عــن طريــق اســتعامل مقيــاس يقــاس بــه مــا هــو معطــى، فــإذا 
كان املوضــوع املنقــود يتعّلــق باملعرفــة الطبيعيــة الفيزيائيــة النظريــة فــإنَّ القلــب يســتعمل 
ــوع  ــابقا، وإذا كان موض ــوم س ــو مرس ــام ه ــا ك ج مئوي ــدرَّ ــي امل ــع التجريب ــاس الواق مقي
النقــد يتعلــق باملعرفــة العمليــة الســلوكية، فــإنَّ القلــب يلجــأ إىل املقيــاس األخالقــي))(، 
ــى  ــابق ع ــاس الس ــم املقي ــة، فيقسِّ ــاوزا األناني ــع متج ــّم املجتم ــذي يع ــر( ال ــو )اخل وه
ــل احلــّي اخلــَر والــرشَّ  ــم التعقُّ قســمن عقليــن: )خــر× رش( وال ثالــث بينهــام، ثــم يقسِّ
ج القلــُب اخلــَر عــى أقســام تمــع تــت كلمــة )الفائــدة( أو  عــى درجــات كميــة، ويــدرِّ
القيمــة العليــا التــي تتــدرج مــن فائــدة )األنــا( اخلاصــة التــي تســمى بـ)األنانيــة( والتــي 
تعمــل بمبــدأ غريــزي )لــذة× أمل( تــاه الغــذاء واجلنــس، وهــو مبــدأ يأخــذ اســاًم قلبيــًا هــو 
)مقبــول( إلشــباع اجلانــب احليــواين يف اإلنســان وإال انقــرض ومــات، ثــم تــأيت درجــة 
ــم  ــن أحُدك ــه: ))ال يؤم ــول )ص( بقول ــا الرس ــن ذكره ــا( باآلخري ــاوي )األن ــة تس قلبي
ــن  ــذة، اللذي ــاوي األمل والل ــن تس ــج م ــه(())(، وتنت ــّب لنفس ــا ي ــه م ــبَّ ألخي ــى ي حت

يــذف العقــل أســامَءمها القلبيــة ويوهلــام إىل لغــة األرقــام الثنائيــة))/0( كاآليت:

أنا= أنت ........... )لغة املساواة القلبية التي نرتمجها إىل لغة العقل باآليت(

إما: أنا + أنت = )  .......))(

أو: أنا – أنت=0  ..........)1( وال ثالث بينهام.

تــيل درجــة املســاواة القلبيــة )حــّب األنــا = حــب األنــت(، درجــة أعــى وهــي درجــة 
األثــرة، وفيهــا تــب األنــا اآلخريــن أكثــر مــن نفســها، وهــذه درجــة األنبيــاء والصاحلــن 
ــا  ــاز، وقبله ــة االمتي ــي درج ــة بـــ)0)-))%( وه ــذه الفئ ــة ه ــدر درج ــهداء، وتق والش
املســاواة بدرجــة جيــد جــدا)80-)8%(، قبلهــا مســاواة بدرجــة جيــد مــن )70-
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ــة بدرجــة  )7%(، وقبلهــا درجــة مســاواة بدرجــة متوســط)60-)6%(، وقبلهــا األناني
ــال. ــول )50-)5%( مث مقب

ــدأ بالــرش  ــوي فيســميه القلــب بـ)الــرش(، ويب ــاس املئ ــا اجلــزء الفاشــل مــن املقي أم
املطلــق كصــورة عقليــة جمــردة مــن املــادة ال وجــود هلــا يف الواقــع، تســمى )إبليــس، أو 
الشــيطان( درجتهــا 0% مــن اخلــر. ويتــدرج الــرش حتــى يبلــغ درجــة)5)-))%( مــن 
يها القلــب بـ)الشــفاعة(. اخلــر، تلــك الدرجــة التــي تتــاج إىل قــرار قلبــي للنجــاح يســمِّ

ــل  ــاء العق ــن ادع ــا م ــرد خلصن ــل املج ــري للعق ــي التدب ــد القلب ــو أّن النق ــم ه وامله
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 داخــيل يقــّر فيــه القلــب بنتائــج العقــل املجــرد، وينقضهــا يف وقــت 
إيقاعــي شــبه واحــد، حمتكــام للواقــع املتغــّر يف اســتدراج الشــواهد احلســية التــي تســوغ 
حــق النقــض، مــا يعــل كّل معرفــة برشيــة نســبية، وال وجــود ملعرفــة ذات يقــن مطلــق 

إال عنــد اهلل، أو عنــد العقــل املجــرد إذا انفــرد وحــده، وتّجــر وكأّنــه مــدٍع لأللوهيــة.

ــاز  ــق، إنج ــن املطل ــفي( لليق ــل الفلس ــي أو )التأوي ــر القلب ــد التدب ــاز نق ــيل إنج وي
مقيــاس الوظيفــة االجتامعيــة أو )الفائــدة العامة( أو اخلدمة، أو شــمول اخلــر للمجتمع، 
كثقــل ُيســّمى )املضمــون( يف العالمــة اللغويــة القلبيــة الثالثيــة، مقابــل العالمــة العقليــة 
املجــردة مــن املــادة كشــكل خفيــف فــارغ مــن املضمون)لفــظ+ مفهــوم عقــيل جمــرد كيل 
واضــح احلــدود( تظهــر صــوره يف تعريفــات العقــل املجــرد الصوريــة للــزواج بأّنــه متعة، 
ــا  ــالة بأهّن ــن، وللص ــت مع ــن ووق ــهر مع ــرشب يف ش ــن األكل وال ــاع ع ــوم امتن وللص
أعــداد مضبوطــة وحــركات هندســية: قيــام وركــوع وســجود باتــاه معلــوم. كّل هــذه 
الشــكلنة الســائدة عندنــا اليــوم، ال قيمــة هلــا وال فائــدة فيهــا مــا مل تــؤدِّ فائــدة اجتامعيــة 
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تتجــاوز الفائــدة األنانيــة الضيقــة، قــال رســول اهلل)صــى اهلل عليــه وآلــه(: ))َمــن مل تنَهــُه 
صالتــه عــن الفحشــاء واملنكــر مل يــزدد مــن اهلل إال ُبعــدا(()5(. وكذلــك توجــد أحاديــث 
عــن عــدم نــوال الصائــم مــن أجــر إال اجلــوع والعطــش، حــن ال يقــّدم الصــوم فائــدة 
ــة للفــرد وللمجتمــع  ــرتك العــادات الســيئة املؤذي ملجتمــع الفقــراء، أو هيــذب النفــس ب
معــا، وعليــه يمكــن تعديــل تعريــف الــزواج بفائدتــه غــر األنانية)املتعــة( الســائد حتــى 
اآلن، بأّنــه: )متعــة+ تــدد النســل(، وينقــد القلــب هــذا التعريــف ويضيــف إليــه الفائــدة 
فــه: )متعــة +تــدد النســل + يقــوي الروابــط االجتامعيــة( إىل غــر  االجتامعيــة بــأن ُيعرَّ

ذلــك.

وعــى هــذا األســاس يكــون القلــب الناقد للفكــر املجرد مبتكــرا ومطــورا للمقاييس 
النقديــة الفلســفية العمليــة، ألّن النقــد مــن دون مقيــاس نقــدي عــام يعــّد عبثــا، ذلــك أّن 
تقويــم يشء ال يتــّم إال بالرجــوع إىل يشء آخــر غــره؛ الــيء األول هــو املوضــوع املــراد 
ــها  ــس نفس ــة أّن املقايي ــع مالحظ ــم، م ــتعمل للتقوي ــاس املس ــو املقي ــاين ه ــه، والث تقويم
بحاجــة إىل نقــد أيضــا ملعرفــة حــدود صالحيتهــا أو عــدم صالحيتهــا ألداء وظيفــة 

املقيــاس)6(.

و)التأويــل( بعــُد، يصــل داخــل رأس اإلنســان ذي العقلــن، اللذيــن يعمــالن معــا 
ــا  ــي يفهمه ــم، أي الت ــع املفاهي ــرد صان ــل املج ــا: العق ــيل)7(، أوهل ــي داخ ــام إدراك كنظ
ــورة  ــا ص ــط هل ــة ويلتق ــدودا واضح ــا ح ــع بينه ــائط ويض ــياء إىل بس ــم األش ــن يقسِّ ح
مرســومة بلغــة احلاســوب الصناعــي )0 /)(، ويعنــي )الصفــر( ال يمــّر تيــار كهربائــي يف 
كهربائيــة املــخ، ويعني)الواحــد( يمــّر تيــار. وهبــذا يطبــع العقــل املجــرد تصوراتــه عــى 
طــن املــخ بالرســم اهلنــديس كــام يرســم الفرجــال حــن يثّبــت دبوســه عــى نقطــة ثابتــة 
متثــل )الصفــر( بمعنــى ال يتحــرك، ثــّم يــرك طرفــه اآلخــر فرســم خطــا هندســيا=+)، 
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بمعنــى يتحــّرك.

وثانيهــا: القلــب الــذي إذا ارتبــط بالعقــل املجــرد بعالقــة فهــو ملكــة تعقــل قلبــي 
صانعــة للثــورات)8( العلميــة والفكريــة التــي يعــّم خرهــا املجتمــع املحــيل أو االنســاين، 
ــر قلبــّي تدبــري حــّر مبتكــر، ال تقــف ابتكاراتــه عنــد حــّد؛ ألّنــه  الــذي يكمــن وراءه تفكُّ
ــة بلغــة احلاســوب)0  ــه العقــل املجــرد صــورة رقمي ــا، رســم ل ــى تدبري ــام ابتكــر معن كّل
م شــاهدا مــن  /)(، انتقــده القلــب مشــككا يف فكــرة ثبــوت هويــة تلــك الصــورة، وقــدَّ
الواقــع احلــّي التجريبــي عــى وجــود تــّول يف هويــة األشــياء عــرب مــرور الزمــن، الــذي 
ــة  ــة ثقيل ــة ثالثي ــة القلبي ــة اللغوي ــل العالم ــا يع ــرا، م ــال أو قص ــون طوي ــا يك ــا م غالب
لتضّمــن لفظهــا معنيــن: أوهلــا: معنــى عقيل)مفهــوم(، وثانيهــا: معنــى ناقــد أو ناقــض 
ــة  ــة الصوري ــة اللغوي ــالف العالم ــب، بخ ــو القل ــوع إىل األول وه ــى الرج ــيل بمعن تأوي
اخلفيفــة املجــردة مــن املعنــى القلبــي الثقيــل؛ لذلــك تكــون العالمــات اللغويــة للعقــل 

املجــرد ثنائيــة )لفــظ+ مفهــوم عقــيل صــوري(. ويتضــح ذلــك باملخطــط اآليت:

ــة حمسوســة  ــة أو كتابي ــة يضــع هلــا اإلنســان أســامء لفظي هــذه التشــكيالت الصوري
ــش  ــا نناق ــا؛ ألنن ــذا هن ــا ه ــر، وال هيمن ــخص وآخ ــن ش ــايت ب ــداول املعلوم ــرض الت لغ
النظــام اإلدراكــي الداخــيل لإلنســان كنظــام منتــج للمعــاين الالهنائيــة التــي تبــدأ قلبيــة، 
وحــن تتضــح للعقــل املجــرد بلغــة )النقطــة+ اخلــط( أو لغــة احلاســوب الرقميــة)0 / 
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)( وتصبــح مفهوميــة ثابتــة لطبعهــا عــى طــن املــخ، حتــى ينتقدهــا القلــب ثانيــة وثالثــة 
ــة، كاآليت: ــا الهناي إىل م

هكــذا ترتقــي األمــم بارتقــاء معــاين لغاهتــا القلبيــة التــي ال تكفيهــا األلفــاظ 
ــدد ال  ــا ع ــدة هل ــة واح ــرتك: )كلم ــة إىل املش ــة االعتيادي ــئ اللغ ــك تلتج ــدودة؛ لذل املح
يــى مــن املعــاين القلبيــة(، نحــو كلمــة )احلــب( التــي تــدّل عــى احلــّب األناين)حــّب 
ــران  ــوة واجل ــّب األم واألب واإلخ ــو: ح ــوف نح ــّب املكف ــم احل ــس(، ث ــذاء واجلن الغ
واملســلمن وســائر البــرش كنظــراء يف اخلَْلــق. ثــم حــّب املجــردات نحــو حــّب: )الوطــن، 
والقوميــة، واألمــة، واحلريــة(، ثــم حــّب اهلل الــذي يتفــّرع إىل حــّب اهلل خوفــا مــن نــاره، 

ــك. ــر ذل ــا اىل  غ ــا وال خوف ــه ال طمع ــه، وحب ــا يف جنت ــه طمع وحب

ــف األمــم فتفقــد لغاهتــا مجيــع املعــاين القلبيــة الســابقة الرائعــة ويقتــر  وقــد تتخلَّ
ــادة  ــر ق ــى يظه ــي حت ــي والغذائ ــاين اجلن ــى األن ــى املعن ــال ع ــا مث ــّب عنده ــى احل معن
وعلــامء هــذه األمــم بصــورة إنســان ولكــن قلوهبــم قلــب حيــوان، قــال اإلمام عــيل )عليه 
ــَل  ــاٍل وَأَضالِي ــْن ُجهَّ ــَل ِم ــَس َجَهائِ ــِه َفاْقَتَب ــَس بِ ــًا وَلْي ى َعاملِ ــْد َتَســمَّ الســالم(: ))َوآَخــُر َق
ــوَرُة ُصــوَرُة  اكًا ِمــْن َحَبائـِـِل ُغــُروٍر وَقــْوِل ُزوٍر ... َفالصُّ ِمــْن ُضــالٍل وَنَصــَب لِلنَّــاِس َأرْشَ

ــَواٍن(())(. إِْنَســاٍن واْلَقْلــُب َقْلــُب َحَي

وامللحــوظ يف املخطــط الســابق أّن املميــز للغــة العقــل هــو النقطــة واخلــط الصاعــد، 
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واملميــز لنقــض القلــب هــو اخلــط النــازل، أمــا لغــة التأويــل فهــي جممــوع )اخلــط 
ــي  ــدٍّ يعن ــرد كح ــل املج ــراه العق ــذي ي ــي ال ــر القلب ــازل -)(= الصف ــد+) والن الصاع
ــل  ــبه عم ــه يش ــاة؛ ألّن ــا باحلي ــا نابض ــب رصاع ــراه القل ــن ي ــدم، يف ح ــاليشء أو الع ال
القلــب البايولوجــي: )انقبــاض+)، وانبســاط -)= صفــر(، لذلــك يمكــن ترمجــة معنــى 
)الصفــر القلبــي( بلغــة فلســفية غربيــة بأّنــه يمثــل قانــون املنطــق اجلــديل الرئيــس وهــو: 

ــداد(. ــدة ورصاع األض )وح

وهــذا القانــون اجلــديل هــو الــذي يمــع بــن العقلــن: )املجــرد والقلبــي( يف رأس 
ــدم  ــور والتق ــاه اىل التط ــة إي ــل كّل يشء، دافع ــاعة داخ ــب كالس ــه القل ــل في ــد يعم واح
الذاتيــن اىل األمــام، وكأّن العــامل كلــه خملــوق ناقصــا ويتحــرك ذاتيــا بســاعة قلبيــة تدفعــه 
ذاتيــا مــن الداخــل نحــو غايــة الكــامل، الــذي إذا نســبناه إىل اهلل وحــده، فــإّن العــامل كلــه 
يســعى إىل بلــوغ كــامل اهلل كنقطــة جوهريــة أوىل هــي صفــر العــامل القلبــي الــذي قــذف 
ــارع،  ــون( باملض ــدأ )يك ــام ب ــأة، وإّن ــال فج ــن كام ــم يك ــن( فل ــة )ك ــادي بلفظ ــامل امل بالع
متطــورا إىل األمــام)+)( بصــرورة زمانيــة مــن حــال أدنــى إىل حــال أعــى، ليعــود)-)( 
ــا  ــي فيه ــة ترتق ــودة إبداعي ــام ع ــة، وإّن ــت عبثي ــودة ليس ــة، ع ــة اجلوهري ــس النقط إىل نف
ــرد  ــل جم ــور عق ــز بظه ــانا متي ــح إنس ــن( إىل أن تصب ــاز اهليدروج ــيطة )غ ــن بس ــادة م امل
لــه قبــل عرشيــن ألــف ســنة بقفــزة تطوريــة بســيطة أخرجــت رأســه فقــط مــن الالهويــة 
مــع احليــوان )مســتوى الصفــر مــن العقــل(، فتميــز مــن احليــوان بـــصفة)عاقل=+)(؛ 
ــه  ــع طبقت ــوال م ــه موص ــع بقائ ــوان م ــن احلي ــل( ع ــزة الـ)فص ــزة بقف ــذه القف ــمى ه تس

العامــة بـــمزية)جنس احليــوان(. 

والفصــل هــو عمــل العقــل املجــرد، أمــا الوصــل فهــو نقــض أو نقــد قلبــي تدبــري 
يرجــع باإلنســان إىل طبقتــه العامــة التــي تضــّم عــددا ال يــى مــن الكائنــات املوصــول 
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بعضهــا ببعــض وصــال يعلهــا غــر متاميــزة اهلويــات)0)(، لذلــك يقــّر القلــب بالفصــل 
ــي  ــر القلب ــي الصف ــة ه ــي)-)(، والنتيج ــل القلب ــه بالوص ــن ينقض ــيل)+)(، ولك العق
ــل  ــاس التعق ــرى بمقي ــي لن ــع التجريب ــا إىل الواق ــه انتباهن ــذي يوّج ــر(، ال )+)-)=صف
احلــي املئــوي كميــة العقــل أو كميــة احليوانيــة الباقيــة يف اإلنســان بــام هــو إنســان؛ أي 
ــد  ــال عن ــيطة يف األطف ــم البس ــدرج تعقله ــظ ت ــن نلح ــراد ح ــردة، أو يف األف ــة جم كامهي
تعلمهــم اللغــة البرشيــة، وال تكتمــل عقوهلــم إال يف األربعــن مــن العمــر، وهــو العمــر 

الــذي تضعــف فيــه الغرائــز األنانيــة.

ويمكــن ممــا تقــّدم رســم خمطــط وظيفــي يبــّن عمــل كهربائيــة العقلــن معــا باملخطط 
اآليت، ابتــداء مــن املدخــالت In put ، حتــى املخرجــات Out put، يعالــج تعريــف 

اإلنســان بلغــة احلاســوب: )حيــوان= وصــل=0 /عاقــل= فصــل=+)(:

ــل  ــل+)، أي فص ــل بالفص ــو العم ــده ه ــرد وح ــل املج ــل العق ــا أّن عم ــظ هن نلح
ــي  ــا ه ــة معه ــة مدجم ــن طبق ــا م ــو  دوهن ــاّم ه ــة ع ــات ثابت ــا هبوي ــة وتليله ــياء املدجم األش
ــق  ــة )ح ــم أو كلم ــة نع ــرد بكلم ــل املج ــامعة العق ــق س ــوان. وتنط ــس احلي ــتوى جن مس
+)(، أو يــيء مصبــاح قناتــه؛ لذلــك توصــف قناتــه وحدهــا بأهّنــا: )نــور بــال حركــة( 
بســبب مــرور تيــار كهربائــي فيهــا، ويفــرِّ العقــل املجــرد قنــاة القلــب غــر الناطقــة بأهّنــا 
تنطــق بالباطــل أو العــدم أو الــاليشء  لعــدم مــرور تيــار كهربائــي يف خمرجاهتــا، ألّن 
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ــث  ــل( وال ثال ــق× باط ــن فقط)ح ــن متضادت ــّم كلمت ــر يض ــرد فق ــل املج ــاس العق مقي
بينهــام، يف حــن يتــدم الــراع داخــل قنــاة القلــب بآليــة تقــّر بــام قــرره العقــل املجرد)يمــر 
م أســبابا واقعيــة  تيــار+)(، وتنقضهــا )ال يمــر -)( يف وقــت إيقاعــي شــبه واحــد، وتقــدِّ
تؤيــد حــق النقــض بمالحظــة ثمــرة نتائــج احلــوار اجلــديل القلبــي اإلبداعــي الــذي لــواله 
ــه انتباهنــا مبــارشة إىل أســاس العلــم احلديــث، وهــو  لبقــي العقــل املجــرد عقيــام، مــا يوجِّ
البحــث عــن األســباب الواقعيــة التــي تتملكهــا حواســنا والتــي تبــّن أســباب عــدم إضاءة 
مصبــاح القلــب، بأهّنــا متثــل مظهــرا زائفــا ملــا يعتمــل مــن رصاع يف الداخــل، بــدال مــن 
التعّلــق بأســباب غيبيــة بعيــدة خارقــة لقوانــن الطبيعــة التــي تدمــر العقــل املجــرد؛ امللكــة 
املميــزة لإلنســان مــن احليــوان، وتشــّل التعقــل احلــّي التجريبــي العلمــي، ويبقــى القلــب 
وحــده متســكعا يف أزمنــة وأمكنــة اســطورية حــّرم اهلل علينــا اخلــوض فيهــا، وأحــّل منهــج 
البحــث العلمــي التجريبــي قبــل أكثــر مــن 00)) عــام، وذلــك قولــه تعــاىل عــى لســان 
ــِي امْلَْوَتــى َقــاَل َأَومَلْ ُتْؤِمــْن َقــاَل َبــَى َوَلكـِـْن  إبراهيــم: َوإِْذ َقــاَل إِْبَراِهيــُم َربِّ َأِريِن َكْيــَف حُتْ

.)(((... ُهــنَّ إَِلْيــَك ُثــمَّ ــْرِ َفُرْ ــنَّ َقْلبِــي َقــاَل َفُخــْذ َأْرَبَعــًة ِمــْن الطَّ لَِيْطَمئِ

ــة الكريمــة أنمــوذج منهــج البحــث العلمــي الــذي تشــرتك بــه مجيــع  يظهــر يف اآلي
ــل  ــة: )التعق ــب(، واخلارجي ــرد، والقل ــل املج ــا: )العق ــة منه ــكات اإلدراك؛ الداخلي مل
احلــي(، مــا يغلــق مثلــث اإلدراك عــى نفســه بشــكل هنــديس يــر احلقيقــة يف نقطــة 
ــوبة  ــة املنس ــب املقول ــل، بحس ــى اجله ــدال ع ــم ال ــدل العقي ــن اجل ــل م ــه تقل ــم داخل عل
ــث  ــح مثل ــون(()1)(، ويتض ــا اجلاهل ــة كّثره ــم نقط ــالم(: ))العل ــه الس ــام عيل)علي لإلم

ــط اآليت: ــالث يف املخط ــكات الث ــه املل ن ــذي تكوِّ اإلدراك ال
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يؤلــف هــذا األنمــوذج املعــريف منهجــا متطــورا يــدد نفســه بنفســه، بخــالف معظــم 
مناهــج البحــث الغربيــة، التــي ختــرج القلــب أو مبــدأ احلريــة أو اإليــامن مــن دائــرة 
ــي  ــل احل ــرد، والتعق ــل املج ــا: )العق ــط مه ــن فق ــى ملكت ــم ع ــر العل ــث، وتق البح
التجريبــي(. وقــد ســمينا هــذا املنهــج بمنطــق علــم النقطــة، وســمينا آليــة اجلــدل املعــريف 
الدائــر يف علــم النقطــة بــ)نظريــة التأويــل العربيــة(؛ ألّن مفاهيمهــا ومصطلحاهتــا التقنيــة 
بــة بمصطلحــات قرآنيــة أصيلــة مســتمدة مــن اآليــة الســابقة، وهــي نــّص  الفكريــة معرَّ
غفلنــا عــن فهمــه فهــام جيــدا ملــدة طويلــة، وســنفهمه بوســاطة آليــة التأويــل الفلســفي 
التــي ابتكرناهــا وهــي: )إقــرار القلــب بنتائــج العقــل املجــرد، ونقضهــا يف وقــت إيقاعــي 
ــة هــذه  ــرى فاعلي ــة(، لن ــة واقعي غا حــّق النقــض بأســباب موضوعي شــبه واحــد، مســوِّ
اآلليــة التأويليــة الفلســفية يف اســتقراء النصــوص القديمــة التــي تشــهد بنتائجهــا القيمــة 
عــى صحــة نظريتنــا، ويشــهد النــص املعــريف القــرآين الســابق عــى أّنــه نــص معــريف قيــل 
ــي  ــدل منهج ــن ج ــا م ــام إدراكن ــل نظ ــري داخ ــا ي ــى م ــام ع ــن 00)) ع ــر م ــل أكث قب
ــي  ــي التجريب ــث العلم ــج البح ــو منه ــا نح ــه انتباهن ــه، ويوج ــه بنفس ــدد نفس ــريف ي مع

ــام، كاآليت: الع

)ـ إجــراء العقــل املجــرد اســتقراءه لظاهــرة )مــوت اإلنســان( التــي يشــهد عليهــا 
ــك  ــب؛ لذل ــارض فحس ــايض واحل ــز امل ــورة يف حّي ــع املحص ــن الوقائ ــى م ــدد ال ي ع

ــاٍن(. ــان = ف ــي: )كل إنس ــا ه ــا هل ــة مطمئن ــة كلي ــتخلص قضي يس

ــة  ــه التنّبوئي ــي أّن نتائج ــذي يّدع ــطي ال ــاس األرس ــاب القي ــل حس ــري العق ــم ي ث
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ذات يقــن مطلــق كاآليت:

كل إنسان = فاٍن ..........))(

وأنت= إنسان .............)1(

اجلديــدة،  املعادلــة  طــريف  مــن  املشــرتك  احلــّد  وحــذف  املعادلتــن  وبجمــع 
ــي  ــؤ يقين ــة يف املســتقبل كتنب ــاٍن( ال حمال وهو)إنســان(، نحصــل عــى نتيجــة: )أنــت= ف

.%(00

ــا  ــه ينقضه ــع، ولكنّ ــة رسي ــوب دقيق ــرد كحاس ــل املج ــج العق ــب بنتائ ــّر القل 1ـ يق
بســبب ادعــاء العقــل املجــرد لليقــن املطلــق الــذي خُيرج ملكــة القلــب من نظــام اإلدراك 
ــة  م شــواهد حســية تريبي الداخــيل، لذلــك يطالــب القلــب بحــّق النقــض عــى أن يقــدِّ
مــن الواقــع، ولــو شــاهدا واحــدا لينقــض احلكــم الكيل)اليقــن املطلــق النقــي 00)%(، 
ويولــه إىل يقــن نســبي ))%. والشــاهد احلــّي هــو الــذي طلبــه إبراهيم)عليــه الســالم( 
مــن اهلل أن يريــه كيفيــة إحيــاء املوتــى عــن طريــق الــرشح املفّصــل الــذي يعــل حــواس 

التلميــذ تتملــك تفاصيلــه.

)ـ ســأل اهلل نبيــه هــل هــو مؤمــن بقضيــة إحيــاء املوتــى؟ فأجــاب بـ)نعــم( كإيــامن 
قلبــي مــن منظــور أخالقــي ال إيــامن علمــي فيزيائــي. وقــد اســتدعى القلــُب العقــَل أن 
يربهــن عــى اإليــامن القلبــي األخالقــي بربهــان )اخللــف(: )كارثيــة النتائــج األخالقيــة/
االجتامعيــة والنفســية الالحقــة زمانيــا، تلــزم العقــل بتعديــل فرضيــة عــدم إحيــاء املوتــى 
ــذه  ــوت، وه ــد امل ــي بع ــدل اإلهل ــة الع ــة إلقام ــدرة كلي ــل ق ــق تدخُّ ــن طري ــابقة(، ع الس
تلــزم اإليــامن بــاهلل القــادر عــى إحيــاء املوتــى كــرورة )أخالقية/اجتامعيــة ونفســية(؛ 
ألّن عــدم وجــود اهلل يعــل كلَّ يشء مباحــا، وهــو مــا ُيفــكك املجتمــع ويطــم نفســية 
ــل  ــوم(، و)اجلاه ــامل واملظل ــا )الظ ــاوى فيه ــث يتس ــاة عب ــرى أّن احلي ــذي ي ــان ال اإلنس



263اجلزء اخلامس: احملور اللغوي واألدبي

والعــامل(، و)املؤمــن والكافــر(. وهــذا هــو برهــان الفلســفة العمليــة القلبيــة، الــذي يســر 
بالعكــس: )النتيجــة النافعــة للمجتمــع، تؤكــد صحــة الفكــرة الســابقة زمانيــا( حتــى لــو 

ســاّمها أســطورة، والعكــس بالعكــس.

ــون(، أو  ــن فيك ــة )ك ــوات بطريق ــض األم ــاء بع ــد إحي ــه ال يري ــَم اهلل أّن نبي )ـ َعِل
بطريقــة التدّخــل املبــارش للقــدرة اإلهليــة الكليــة كإعجــاز خيــرق قوانــن الطبيعــة وُيلغــي 
دور العقــل املجــرد يف اســتقرائه للواقــع وإجــراء عمليــة القيــاس األرســطي؛ لذلــك أبــى 
ــه  ــه نفس ــد نبّي ــا بي ــم، فجعله ــا إبراهي ــي طلبه ــة الت ــى يف رشح التجرب ــل حت اهلل أن يتدّخ
يلمســها ويراهــا ويقيســها بمســاطره، لكــي يطمئــن قلبــه بــأّن 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 تربــة إحيــاء املوتــى عــى يــد اإلنســان كســبق علمــي غــر خــارق 
لقوانــن الطبيعــة خرقــا خارجيــا يدّمــر حاســوب العقــل املجــرد تلــك اجلوهــرة التــي متيز 
ــوان التــي أبقــى اهلل هلــا جمــاال للمشــاركة يف حســاب النتائــج حســابا  اإلنســان مــن احلي
منطقيــا أرســطيا، بدليــل أّن ابراهيــم )عليــه الســالم( ســأل رّبــه عــن كيفيــة إحيــاء موتــى 
اإلنســان، فأمــره بإجــراء التجربــة عــى الطــر، ليبقــي للعقــل املجــرد دورا كأداة بحــث 

ريــايض قياســية كاآليت:

اإلنسان= كائن حي ................))(

الطر= كائن حي ..................)1(

واملساويان ليء واحد متساويان، إذن:

اإلنسان = الطر ...................))(
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والطر = يمكن إحياؤه بالتجربة......))(

ــدة نحصــل  ــة اجلدي وبجمــع املعادلــن وحــذف املشــرتك)الطر( مــن طــريف املعادل
ــة(. ــاؤه بالتجرب ــة: )اإلنســان = يمكــن إحي عــى النتيجــة املطلوب

ــن  ــا يطمئ ــتدالل، م ــا يف االس ــي مع ــل احل ــرد والتعق ــل املج ــارك العق ــذا يش وهب
ــق مثلــث اإلدراك عــى نفســه حــارصا احلقيقــة يف نقطــة موجــودة داخــل  القلــب فينغل
حيــز هنــديس ضيــق، يقلــل اجلــدل العقيــم حوهلــا، ويصبــح اإليــامن علميــا يســّوغ 
ــن  ــدل م ــة، ليع ــان( ال حمال ــاء اإلنس ــرد األول)فن ــل املج ــرار العق ــض ق ــق نق ــب ح للقل

ــاباته. ــق يف حس ــن املطل ــه اليق ــه وادعائ كليات

ــة، بــدال مــن  ــة التأويــل العربي ــا إىل النظــام االســتنباطي العقــيل يف نظري ولــو رجعن
االســتدالل اعتــامدا عــى تأويــل نــّص قــد ال يؤمــن بــه غــر املســلم، فإّننــا نجــد أســبابا 
غ  ــام، مــا يســوِّ ــة ُتظهــر حــّق النقــض أو النقــد، وَتظهــر يف االســتقراء غــر الت موضوعي
ــتقراء  ــن اس ــة م ــا آتي ــاٍن(؛ ألهّن ــان= ف ــرد )كل إنس ــل املج ــات العق ــض كلي ــب نق للقل
يقــّر  للمســتقبل. وهبــذا  اســتقرائه  للــاميض واحلــارض فحســب، الســتحالة  العقــل 
ــاب البحــث العلمــي  ــح ب ــات، مــا يفت ــزا للممكن ــه، ويعــل املســتقبل حي العقــل بخطئ
يف املســتقبل، ويعــزو عــدم إمــكان )إحيــاء املوتــى( اآلن إىل قصــور أدوات البحــث 

ــم ككل. ــور العل ــدم تط ــي، أو ع العلم

وهــذا يعنــي وجــود قوانــن تكــم العــامل املــادي، خمتلفــة عــن قوانــن العقــل املجــرد 
العامــل بمبــدأ ثبــوت هويــة األشــياء واألفــكار؛ ألّن قوانــن الواقــع املــادي عاملــة بمبــدأ 
)الصــرورة( أي التحــّول مــن حــال إىل أخــرى تــّوال ذاتيــا، وكأّن لــكّل يشء قلبــا 
كــه ذاتيــا، فاحلــّي لــه قلــب يعمــل كســاعة تدفعــه ذاتيــا إىل املــوت، وامليــت أيضــا لــه  يرِّ
قلــب يعمــل كســاعة داخليــة تدفعــه ذاتيــا إىل احليــاة ثانيــة، وهكــذا دواليــك مــن ميــت اىل 
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ــة، ثــم مــن ميــت إىل حــّي ... الــخ، وكّل دورة يتطــّور  حــّي ثــم مــن حــّي إىل ميــت ثاني
فيهــا اإلنســان حتــى يبلــغ درجــة كــامال مــن التعقــل ))% ودرجــة حيوانيــة)%.

ــْن  ــِت ِم ــِرُج امْلَيِّ ــِت َوخُمْ ــْن امْلَيِّ ــيَّ ِم ــِرُج احْلَ ــاىل: خُيْ ــه تع ــم قول ــة نفه ــذه الطريق هب
)))(، بأّنــه يمثــل )عمليــة نســخ دائريــة مســتمرة(؛ النســخ بمعنــى التجديــد  ــيِّ احْلَ
والتطــور مــن اخلــّر إىل األخــر منــه كحقيقــة طبيعيــة ال يفهمهــا إال القلــب، ألهّنــا 
تشــبه قانونــه الــذي يمــع بــن األضــداد يف وحــدة إيقاعيــة: )انقبــاض+)/ وانبســاط-
ــوز  ــرة يف ــدة، م ــة واح ــان يف حلب ــوت متصارع ــاة وامل ــي أّن احلي ــذا يعن ــر(، وه )=صف
ــاود  ــام يع ــد، وإّن ــوت أو يتقاع ــذي ال يم ــوت ال ــم امل ــوز مالك ــرة يف ــاة، وم ــم احلي مالك
ة للنــزال مــع مــن غلبــه، ومــا الثبــوت الــذي يــراه العقــل إال يشء مؤقــت. وهــذا  الَكــرَّ
ــذي يســود الطبيعــة ويعلهــا تتحــّول مــن حــال خــّرة  ــم هــو ال ــي العظي ــون القلب القان
إىل أخــرى أخــر منهــا، وهــو ال يلغــي دور اهلل، وإّنــام يعــززه ويبــّن قدرتــه الكليــة؛ 
ألّنــه يمثــل )آيــة( أي عالمــة عجيبــة موجــودة يف اآلفــاق ويف أنفســنا، ال يتدخــل اهلل يف 
تدمرهــا؛ ألّنــه 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 اخلــّر نحــو األخــر منــه، قــال تعــاىل: َمــا َننَســْخ ِمــْن آَيــٍة ... 
ــرتك  ــا مش ــة( هن ــر)))(، فـ)اآلي ٍء َقِدي ــَى ُكلِّ يَشْ ــْم َأنَّ اهللََّ َع ــا ...َأمَلْ َتْعَل ــْرٍ ِمنَْه ــْأِت بَِخ َن
تــدل عــى العالمــة الواقعيــة العجيبــة التــي تتطــور ذاتيــا عــرب مــرور الزمــن، واآليــة هــي 
العالمــة اللغوية)النــص( كانعــكاس ذهنــي يظهــر يف احلكــم الــذي يتغــّر مواكبــا لتغــّر 
الواقــع مــن الوضــع اخلــّر إىل مــا هــو أخــر منــه، وهــو مــا يــدّل عــى قــدرة اخلالــق الكليــة 

ــة الكريمــة. ــل اآلي املوجــودة يف تذيي

وخالصــة القــول إّننــا قدمنــا فلســفة تأويــل عربيــة يرشــدها منطــق عمــيل )عقــيل/
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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 
ــث  ــي )البح ــي التجريب ــل احل ــرد والتعق ــل املج ــّل العق ــة تش ــن الطبيع ــة لقوان خارق
ل النصــوص بشــطحات املفــرِّ التــي ال تطــرد طبيعتهــا فــال يســتطيع  العلمــي(، أو تــؤوِّ
ــة، ليطبعهــا عــى طــن املــخ كربنامــج  ــا الثابت العقــل املجــرد اســتقراءها لتتضــح هويته
منطقــي جديــد )مفهــوم( تشــتغل بموجبــه رؤوســنا بعقلــن: )جمــرد، وقلبــي(، برنامــج 
ــرار  ــب لق ــة القل ــة: )موافق ــون اهلل يف آلي ــفناه بع ــذي اكتش ــق كال ــم والتطبي ــهل التعلي س
ــا  ــال موضوعي م دلي ــدِّ ــم يق ــد، ث ــبه واح ــي( ش ــت إيقاع ــه يف وق ــرد، ونقض ــل املج العق
حســيا يــدّل عــى أحقيــة فكــرة النقــض(، مــا يمــل العقــل املجــرد عــى تعديــل ادعائــه 

ــة. ــه وحســاباته الرياضي لليقــن املطلــق يف اســتقراء كليات

ذكــره اجلرجــاين  الــذي  القديــم  التأويــل  التجديــد يف مفهــوم  يتضــح  وهكــذا 
)ت6)8هـــ( بأّنــه انعــكاس مبــارش ســاذج لقوانــن الصــرورة الطبيعــة يف الذهــن 
ــع كّل يشء  ــى دف ــل ع ــدة ويعم ــداد يف وح ــن األض ــع ب ــذي يم ــا ال ــل إىل قلبه مل يص
متطــورا ذاتيــا إىل األمــام، أو بالقفــز لألعــى يف األشــياء التــي تعــود إىل حيــث مــا بــدأت 
ــكل  ــى بش ــورة إىل األع ــة...( متط ــوت ثاني ــم امل ــاة، ث ــم احلي ــوت، ث ــرة: )امل ــه يف دائ من
ــى  ــهدت ع ــد ش ــه، وق ــه يف أبنائ ــور جينات ــاال لتط ــت جم ــل املي ــه اجلي ــح في ــزوين يفس حل
قوانــن الصــرورة تطــور العلــوم التجريبيــة احلديثــة التــي رصــدت تــّول الضــد 
ــو  ــاين وه ــد اجلرج ــر عن ــم بالتفس ــل القدي ــط التأوي ــك اختل ــس؛ لذل ــده وبالعك إىل ض
يــؤول آيــة إخــراج امليــت مــن احلــّي وبالعكــس بقولــه: ))إْن أراد بــه إخــراج الطــر مــن 
ــر، أو العــامِل مــن اجلاهــل،  ــه إخــراج املؤمــن مــن الكاف البيضــة كان تفســرا، وإْن أراد ب
ــن  ــل( إذا كان ب ــن اجلاه ــامِل م ــر أو الع ــن الكاف ــن م ــراج املؤم ــال(()5)(؛ فـ)إخ كان تأوي
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شــيئن منفصلــن بينهــام عالقــة تضايــف كـ)االبــن واألب، واألســتاذ وتلميــذه( فإّنــه ال 
ــام يســمى تفســرا أدنــى مــن خــروج البيضــة مــن الطــر، وخــروج  ُيســّمى تأويــال، وإّن
ــي  ــة الــذي ال يعن ــض يف الطبيع ــن التناق ث ع ــة؛ ألّن اهلل هنــا يتحــدَّ الطــر مــن البيض
االســتدالل الفاســد الــذي ينقــض العقالنيــة املنطقيــة األرســطية، وإّنــام التناقــض الــذي 
يســّوغ االســتدالل العقــالين يف املنطــق اجلــديل كانعــكاس ملنطــق قلــب الطبيعــة، وهــو 
ينتــج مــن اســتنباط صحيــح انطالقــا مــن مقدمــات متســقة. وقــد ظهــر هــذا التناقــض 
بدايــة القــرن العرشيــن يف العلــم امللــك وهــو الفيزيــاء الذريــة الــذي مــّس أســاس العلــم 
التجريبــي عــن طريــق ســلوك جزئيــات الــذرة ســلوكا متناقضــا كموجــة طاقــة تســلك 
ــر  ــق األم ــيم(؛ ال يتعل ــة )موجة/جس ــربز يف العالق ــوّي ي ــض ق ــا يف ))تناق ــلوكا مادي س
بتاتــا بــراع بــن كائنــن جمتمعــن مهــا: املوجــة واجلســيم، بــل يتناقــض يف الواقــع نفســه 

ــا(()6)(. ــراه منطقي ــع مظه ــذي يتداف ال
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املبحث الثاني
تأويل نصوص نهج البالغة اليت تصف ضاللة العلماء:

تبــّن ممــا ســبق أّن مــن أســباب اجلهــل والضاللــة املعرفيــن اللذيــن يقع هبام اإلنســان 
وحتــى العلــامء ناتــج مــن تعّطــل إحــدى ملــكات اإلدراك الثــالث: )العقــل املجــرد، أو 
القلــب، أو احلــس التجريبــي(، مــا يــؤدي إىل انفتــاح مثلــث اإلدراك، فتخــرج احلقيقــة 
ــذي  ــم ال ــدل العقي ــا اجل ــر حوهل ــاٍه، فيكث ــر متن ــاء غ ــكعة يف فض ــم( متس ــة العل أو )نقط
ــريف،  ــالل املع ــل والض ــامِل إىل اجله ــان والع ــود اإلنس ــي، ويق ــل الكارث ــى اجله ــدّل ع ي
ــم النظــام العالئقــي للملــكات اإلدراكيــة، فــال تعــي وهــي متفرقــة حــدود  نظــرا لتحطُّ

صالحياهتــا الوظيفيــة، وتفصيــل ذلــك بــاآليت:

املطلب األول: ضاللة العلماء بسبب عمل العقل اجملرد وحده:
 إّن عمــل العقــل املجــرد وحــده ُيصــادر حريــة القلــب وخيرجــه مــن نظــام اإلدراك 
الداخــيل، نظــرا الدعــاء العقــل املجــرد اليقــن املطلق كُحكــم يدعيــه مقوما نتائج حســابه 
ــل  ــل تصي ــه يمث ــام؛ ألّن ــا نجــده عقي ــايس، فإّنن ــا حســاهبا القي ــي اذا تفحّصن املنطقــي الت
ــربى،  ــة الك ــة يف املقدم ــي النتيج ــة ختف ــوب أو مغالط ــى املطل ــادرة ع ــل، أو مص احلاص
ذلــك أّن املقدمــة الكليــة ال يمكــن أن تكــون صادقــة إال إذا كانــت نتيجتهــا صادقــة)7)(. 
وهــذا يعنــي أّن العقــل املجــرد بــال قلــب يكــون عقيــام 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(، 
ــان( ال  ــت= ف ــة )أن ــون النتيج ــان( تك ــد املشرتكة)إنس ــذف احل ــن وح ــع املعادلت وبجم
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حمالــة يف املســتقبل باليقــن املطلــق.

ومــن أخطــاء العقــل املجــرد عندمــا يعمــل وحــده هــو تقويمــه األشــياء عــى وفــق 
ــم احلكــم عــى األشــياء بكيفيتــن متضادتــن: )أمــا أبيــض× أو  مقياســه احلــاد الــذي يقسِّ

أســود( وال ثالــث بينهــام.

ــه الســالم( هــذا اخلطــأ الفكــري العقــيل الــذي ُيــيء  وقــد رصــد اإلمــام عيل)علي
إىل الواقــع الالهنائــي التدرجــات عنــد الفقيــه الــذي يشــتغل رأســه بعقــل واحــد، وهــو 
العقــل املجــرد× لذلــك اســتنكر فكــر هــذا الــرب مــن الفقهــاء غــر العاملــن بعالقــة 
ــم بدرجــة  ــه رحي ــاده، وهــؤالء يكمــون عــى اهلل بعقوهلــم املجــردة وحدهــا بأّن اهلل بعب
ــم  ــه منتق ــى اهلل بأّن ــون ع ــايص، أو يكم ــكاب املع ــى ارت ــاس ع ــجعون الن 00)% فيش
ــن  ــن جمردي ــة؛ ألّن احلكمــن عقلي ــادر للتوب ــاس مــن الرمحــة وال تب ــأس الن 00)%، فتي
ــى  ــم ع ــد احلك ــرد عن ــل املج ــاس العق ــدان يف مقي ــام يوج ــع، وإّن ــام يف الواق ــود هل ال وج
صفــات اهلل يف ذاهتــا ولذاهتــا فيســبغ عليهــا العقــل صفــة الكليــة. أمــا حــن يكــم عــى 
صفــات اهلل يف عالقتــه بعبــاده فاملقيــاس الصحيــح هــو املقيــاس العمــيل املتعــدد القيمــة 
ــه  ــده اإلمــام عــيل )علي ــا أّك ــّوم درجــات الطالــب، وهــذا م ــذي يق ــوي ال ــاس املئ كاملقي
الســالم( يف وصفــه للفقيــه غــر اجلاهــل بعالقــة اهلل بعبــاده مقابــل الفقيــه املربمــج عقلــه 
ــه  ــك قول ــام، وذل ــث بينه ــود( وال ثال ــض× أس ــي القيمة)أبي ــاس الثنائ ــى املقي ــرد ع املج
ــِة اهللَِّ ومَلْ ُيْؤيِْســُهْم ِمــْن  )عليــه الســالم(: ))اْلَفِقيــُه ُكلُّ اْلَفِقيــِه َمــْن مَلْ ُيَقنِّــِط النَّــاَس ِمــْن َرمْحَ

ــِر اهللَِّ(()8)(. ــْن َمْك ــْم ِم َرْوِح اهللَِّ ومَلْ ُيْؤِمنُْه

ــوع  ــى الرج ــة، بمعن ــق تأويلي ــة تطبي ــل نظري ــا متث ــة بأهّن ــذه املقول ــف ه ــن وص ُيمك
ــق  ــه العقــل املجــرد، بالتطبي ــا فصل ــذي يوصــل م ــري، ال إىل األول، وهــو القلــب التدب
العمــيل التدبــري القلبــي. وهــذا الوصــل اجلــديل مل يلتفــت إليــه فريــق مــن الفقهــاء 
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املتزمتــن الذيــن برجمــوا عقوهلــم أْن تكــم بمقيــاس العقــل املجــرد ثنائــي القيمــة: 
)إمــا أبيــض× أو أســود( وال ثالــث بينهــام، مــا يعــل هــؤالء يضلــون يف أحكامهــم مــن 
ــة، فضــال عــن وجــود يف  ــاة الرتبوي ــري املوجــود يف واقــع احلي ــي التدب دون النظــر القلب
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؛ ألّن األمــر متعلــق بحركيــة العبــد وعالقتــه مــع ربــه ومــع نفســه وجمتمعه، 
خُيطــئ فيســتغفر ويعمــل صاحلــا فيغفــر اهلل لــه، وال يــأس مــن رمحــة اهلل الدنيويــة إال يف 

ــة ارادة. ــا ليســت حلظــات حري حلظــات املــوت األخــرة؛ ألهّن

ومــن الذيــن وقعــوا يف أخطــاء العقــل املجــرد عندمــا يعمــل وحــده هــم )اخلــوارج(، 
وهــم يمثلــون تيــارا فكريــا سياســيا متطرفــا، وهــم الذيــن وصفهــم اإلمــام عــيل )عليــه 
ــم:  ــرى ه ــة أخ ــل مجاع ــه، مقاب ــول إلي ــأوا يف الوص ــق أخط ــالب ح ــم ط ــالم( بأهّن الس
ــَواِرَج َبْعــِدي،  )طــالب الباطــل(؛ لذلــك أوىص باخلــوارج بعــده بقولــه: ))ال ُتَقاتُِلــوا اخْلَ

ــقَّ َفَأْخَطــَأُه َكَمــْن َطَلــَب اْلَباطِــَل َفَأْدَرَكــُه(()))(. َفَلْيــَس َمــْن َطَلــَب احْلَ

فاخلــوارج ـ إذن ـ يعتمــدون عــى العقــل املجــرد وحــده يف فلســفتهم العقليــة املجردة 
مــن مــادة الواقــع االجتامعــي، التــي تــرى )أّن احلكــم هلل وحــده(، وتعنــي هــذه املقولــة يف 
نظريتنــا: )أّن احلكــم للعقــل وحــده(، وإال كيــف يتصــل هبــم اهلل يف كّل صغــرة وكبــرة، 
ــم  ــي أّن عقيدهت ــذا يعن ــك؟! وه ــام أرادوا ذل ــم كّل ــتجيب هل ــه ويس ــون ب ــف يتصل وكي
ــا العقــل املجــرد، أو أّن رؤوســهم فيهــا حاســوب العقــل يشــتغل وحــده  يســيطر عليه
ب الســلوك يف الوصــول إىل احلــق، فُهــم قســاة القلــوب يفتكــون  بــال قلــب تدبــري هيــذِّ
ــة حتــى أهّنــم  ــأي قــوة تقــف يف طريقهــم، فــال يســمحون بمناقشــة أفكارهــم الصوري ب
كّفــروا إمامهــم وأمــروه بــأن يشــهد عــى نفســه بالكفــر ويتــوب كــام شــهدوا عــى أنفســهم 
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ــَع َرُســوِل  ــاِدي َم ــاهللَِّ َوِجَه ــَايِن بِ ــَد إِي ــه الســالم(: ))َأَبْع ــوا، فقــال هلــم )علي بالكفــر وتاب
ــَن  ــا ِم ــا َأَن ــُت إِذًا وم ــْد »َضَلْل ــِر، َلَق ــِي بِاْلُكْف ــَى َنْف ــَهُد َع ــه( َأْش ــه وآ ل ــى اهلل علي اهللَِّ )ص
ُكــْم َســَتْلَقْوَن َبْعــِدي ُذالً  امْلُْهَتِديــَن«. َفُأوُبــوا رَشَّ َمــآٍب واْرِجُعــوا َعــَى َأَثــِر األْعَقــاِب َأَمــا إِنَّ

ــوَن فِيُكــْم ُســنًَّة(()10(. َشــاِماًل وَســْيفًا َقاطِعــًا وَأَثــَرًة َيتَِّخُذَهــا الظَّاملُِ

إّن مقولــة اخلــوارج)ال حكــم إال هلل( مقولــة صوريــة إيامنية عقليــة صحيحة 00)%، 
ولكنّهــا مــن دون قلــب تدبــري، ختلــط النظريــة املجــردة بالتطبيــق العمــيل الســوكي، أو 
يعلــون النظــر الصــوري املجــرد هــو الــذي يربمــج عقوهلــم وحــده، فيصبحون مســّرين 
ــذي  ــم ال ــي يف أذهاهن ــلوكي األخالق ــق الس ــال التطبي ــوح جم ــدم وض ــرار، لع ــر أح غ
يــرشح القواعــد العمليــة لتقليــل أخطــاء الســلوك األخالقــي املوصــل إىل احلــق، فضــال 
عــن عــدم وضــوح القواعــد القلبيــة التــي تتعلــق بالعــامل الفيزيائــي؛ لذلــك نجدهــم فئــة 
ــدول وال  ــذه ال ــوش ه ــم جي ــك هب ــا، فتفت ــات يف أوج عظمته ــه امرباطوري ــة تواج قليل

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 أّن النبي)صــى 
ــة  ــة تارخيي ــق قاعدة)إحــداث انعطاف ــش طب ــع قري ــه م ــه( يف مجيــع حروب ــه وآل اهلل علي
كبــرة بأقــّل اخلســائر(، وذلــك مــا أوضحــه املفكــر التونــي الدكتــور حممــد الطالبــي بــأّن 
ــة مــن  ــه( بلغــت 0)) ضحي ــه وآل ــع حــروب النبي)صــى اهلل علي عــدد اخلســائر يف مجي
قريــش، أمــا قتــى املســلمن فبلــغ )) ضحيــة))1(، لكــن اخلــوارج مل يفهمــوا هــذا؛ ألّن 
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 
الســالم( ضــالل قلــوب اخلــوارج وخطــأ فلســفتهم العقليــة املجــردة يف قوهلــم)ال حكــم 
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ــُه ال ُحْكــَم إاِل هللَِِّ وَلكـِـنَّ َهــُؤالِء َيُقوُلــوَن  ــا َباطـِـٌل َنَعــْم إِنَّ إال هلل( بأهّنا))َكلَِمــُة َحــقٍّ ُيــَراُد هِبَ
ــُه ال ُبــدَّ لِلنَّــاِس ِمــْن َأِمــٍر َبــرٍّ َأْو َفاِجــٍر َيْعَمــُل يِف إِْمَرتـِـِه امْلُْؤِمــُن وَيْســَتْمتُِع  ال إِْمــَرَة إاِل هللَِِّ وإِنَّ
ــِه  ــُن بِ ــُدوُّ وَتْأَم ــِه اْلَع ــُل بِ ــيْ ُء وُيَقاَت ــِه اْلَف ــُع بِ َم ــَل وجُيْ ــا األَج ــُغ اهللَُّ فِيَه ــُر وُيَبلِّ ــا اْلَكافِ فِيَه
اَح ِمــْن َفاِجــٍر(()11(. يَح َبــرٌّ وُيْســَرَ ِعيــِف ِمــَن اْلَقــِويِّ َحتَّــى َيْســَرِ ــُبُل وُيْؤَخــُذ بـِـِه لِلضَّ السُّ

ــّص اخلطــأ الفكــري العقــيل الصــوري  ــه الســالم( يف هــذا الن أوضــح اإلمــام )علي
مــن دون قلــب تدبــري، الــذي وقــع بــه اخلــوارج، وهــو احلكــم باملقيــاس الصارم)إمــا× 
ــكيل  ــق ال ــو اخلال ــا كان اهلل ه ــوم، ومّل ــم وحمك ــه حاك ــون في ــام، فالك ــث بينه أو( وال ثال
ــون، إذن)ال  ــم املحكوم ــن ه ــن املخلوق ــره م ــق، وغ ــم املطل ــو احلاك ــإذن ه ــدرة، ف الق

ــم إال هلل(. حك

ــراد هبــا باطــل(  ــا )كلمــة حــق ي ــه الســالم( مقولتهــم بأهّن وقــد وصــف اإلمــام )علي
ــة أو  ــا باطل ــوري، ولكنّه ــدي الص ــيل التجري ــر العق ــتوى النظ ــى مس ــق ع ــا ح ــي أهّن يعن
خطــأ ومدمــرة للواقــع املــادي عندمــا تطبــق النظريــة عــى الواقــع بقلــوب قاســية ضالــة ال 
ــز بــن النظريــة وهــي نتــاج العقــل املجــرد، والتطبيــق الــذي هــو نتــاج التعقــل القلبــي  متّي
ــن  ــردة م ــة املج ــة املثالي ــورة العقلي ــوغ الص ــة لبل ــد العملي ــع القواع ــذي يض ــري، ال التدب
املــادة كهــدف بعيــد. فإمــارة املؤمنــن وســيلة أو أداة للعــدل بــن النــاس وفــرض للنظــام 
ــكلة يف  ــال مش ــر ف ــام الفاج ــا اإلم ــإذا طبقه ــا، ف ــة يف ذاهت ــت غاي ــم، وليس ــي عليه الرشع
ــوارج مل  ــن اخل ــر، ولك ــام الفاج ــه اإلم ــا هياب ــى معارض ــا ليبق ــادل عنه ــام الع ــزول اإلم ن
يفهمــوا هــذا، فاعتقــدوا أهّنــم ظــّل اهلل يف أرضــه، لذلــك عــى اهلل أن يكــم بمقيــاس العقــل 
ــام. ــث بينه ــوة( وال ثال ــة بالق ــم اجلن ــوا ليدخله ــوا فيقتل ــم× أو يقاتل ــا أن ينره احلاد)إم

ــذا  ــي(، وه ــامم اجلزئ ــو خطأ)إع ــا ه ــوارج أيض ــا اخل ــع هب ــي وق ــاء الت ــن األخط وم
ــد كثــرا مــن الكــوارث الفكريــة القديمــة واحلديثــة.  اخلطــأ العقــيل املجــرد هــو الــذي ولَّ
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مــن ذلــك اعتقــاد بعضهــم أّن احلجــاج بالســنّة النبويــة وهــي جزئيــة، أفضــل مــن 
ــه الســالم( البــن عبــاس:  احلجــاج بالقــرآن الــكيل، اعتــامدا عــى قــول اإلمــام عيل)علي
ــاٌل ُذو ُوُجــوٍه َتُقــوُل وَيُقوُلــوَن، وَلكـِـْن َحاِجْجُهــْم  اِصْمُهــْم بِاْلُقــْرآِن َفــإِنَّ اْلُقــْرآَن مَحَّ ))ال خُتَ

يصــًا(())1(. ــا حَمِ ــُدوا َعنَْه ــْن جَيِ ــْم َل ُ ــنَِّة َفإهِنَّ بِالسُّ

فاإلمــام )عليــه الســالم( ُيــويص ابــن عّمــه يف جزئيــة احلجــاج مــع اخلــوارج فقــط 
بــأّن غلبتهــم تكمــن باســتعامل الســنّة النبويــة؛ ألّن الســنّة متثــل القلــب التدبــري الشــارح 
لكليــات القــرآن، أو هــي التــي تنتــر بالوضــوح العمــيل ملوقــف اإلمــام وأصحابــه مــن 
اخلــوارج، ومــن ذلــك حمــو النبــي لصفــة )رســول اهلل( يف صلــح احلديبيــة مــع الكفــار، 
وقــد حمــا اإلمــام )عليــه الســالم( يف هدنتــه مــع معاويــة صفة)أمــر املؤمنــن( عنــه، وهــي 
ــه  ــئ يف قياس ــام مل خيط ــّن اإلم ــالم(، ولك ــه الس ــام عيل)علي ــوارج لإلم ــِم اخل ــدى هُتَ إح
العمــيل يف هــذه القضيــة عــى تلــك، لكّن اخلــوارج جعلــوا ذلك خطــأ فكريا اســرتاتيجيا، 
وهــو ليــس كذلــك ألّنــه جمــرد هتدئــة صوريــة حلقــن دمــاء املســلمن، واخلــوارج مل تفهــم 
ــال قلــوب، والعقــل حــن يعمــل  ــري؛ ألن عقوهلــم تعمــل ب ــي التدب ــى القلب ذلــك املعن
بــال قلــب تدبــري يعمــم اجلزئيــات، ومــن ذلــك تكفرهــم لإلمــام عــيل )عليــه الســالم( 
وتكفرهــم لإلمــام عــيل )عليــه الســالم( وتكفرهــم لــكل َمــن وقــف إىل جانبــه بقــول 
ــْم إاِل َأْن  ــإِْن َأَبْيُت أو بفعــل، أو بعــدم نرهتــم عليــه؛ لذلــك خطاهبــم اإلمــام بقولــه: ))َف
ــه(  ــه وآل ــٍد )صــى اهلل علي ــِة حُمَمَّ ــَة ُأمَّ ــوَن َعامَّ ُل ــَم ُتَضلِّ ــُت َفلِ ــْأُت وَضَلْل ــوا َأينِّ َأْخَط َتْزُعُم
ــا  ــْم َتَضُعوهَنَ ــَى َعَواتِِقُك ــُيوُفُكْم َع ــويِب ُس ــْم بُِذُن ُروهَنُ ــي وُتَكفِّ ــْم بَِخَطئِ ــاليِل وَتْأُخُذوهَنُ بَِض
لُِطــوَن َمــْن َأْذَنــَب بَِمــْن مَلْ ُيْذنِــْب وَقــْد َعلِْمُتــْم َأنَّ َرُســوَل اهللَِّ  ــْقِم وخَتْ ِء والسُّ َمَواِضــَع اْلــُرْ

ــُه َأْهَلــُه...(())1(. َث ــِه ُثــمَّ َورَّ ايِنَ امْلُْحَصــَن ُثــمَّ َصــىَّ َعَلْي )صــى اهلل عليــه وآلــه( َرَجــَم الــزَّ

ــل  ــن العق ــه إذ هييم ــك يف هنايت ــص، وكذل ــة الن ــا يف بداي ــي جلي ــامم اجلزئ ــر إع يظه
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ــه إىل  ــذ أن فعــل فعلت ــا عــى مــن زنــى من ــة الزن املجــرد وحــده عــى احلكــم بثبــوت هوي
يــوم القيامــة، بخــالف رؤيــة النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( الــذي يــرى قلبــه التدبــري أّن 
الــزاين يتطّهــر عنــد تنفيــذ العقوبــة عليــه؛ لذلــك صــّى النبي)صــى اهلل عليــه وآلــه( عــى 
ثــه أهلــه، وال عقــاب عليــه فيــام خيــص هــذه الغلطــة يــوم القيامــة؛  الــزاين املرجــوم وورَّ
ألّن حكــم اهلل قــد طبــق عليــه يف الدنيــا عــى يــد رســوله)صى اهلل عليــه وآلــه(، وكذلــك 
ال يمكــن تريــد الــزاين مــن كّل حســناته بســبب خطــأ واحــد؛ ألّن هــذا التجريــد غــر 

عــادل وهــو خطــأ فكــري ســببه)إعامم اجلزئــي(.

املطلب الثاني: ضاللة العلماء بسبب عمل القلب وحده كملكة أهواء:
إذا عمــل القلــب وحــده فإّنــه ال ُيســّمى قلبــا تدبريــا، أو ملكــة تعقــل؛ ألّن القلــب 
ال يكــون كذلــك إال بارتباطــه مــع العقــل بعالقــة لتكويــن نظــام إدراك داخــيل، إذ يقبــل 
ــة  ــباب واقعي ــا أس ــد متلمس ــبه واح ــت ش ــه يف وق ــرد وينقض ــل املج ــرار العق ــب ق القل
ــمى  ــده فيس ــب وح ــرد القل ــا إذا انف ــض، أم ــق النق ــّوغ ح ــل تس ــا العق ــة يرتضيه منطقي
بـ)األهــواء( التــي تــّول التفّكــر االبداعــي التأويــيل كوعــي وجــودي ذايت ُيقــذف 
إىل اخلــارج بفــن )أويل األلبــاب( الثقيــل باملعرفــة التدبريــة، إىل نشــاط غــر معقــول 
فوضــوي يشــبه )احلركــة يف الظــالم(، إذ يتســّكع القلــب وحــده يف )األمكنــة واألزمنــة 
ــخيفة)15(،  ــة س ــطحات تأويلي ــؤدي إىل ش ــوع في ــج الــذات باملوض األســطورية( ويدم
كقــول بعــض املتصوفــة: )أنــا اهلل( بدمــج الــذات اإلنســانية )األنــا( العارفــة باملوضــوع 

ــا= اهلل(. ــام: )أن ــاوي بينه ــه)اهلل( فتس ــر في ــذي تفك ال

ــب  ــة القل ــاج ملك ــي نت ــي ه ــواء الت ــن األه ــالم( م ــه الس ــام )علي ر اإلم ــذَّ ــد ح وق
ــَواٌء  ــِن َأْه ــوِع اْلِفَت ــْدُء ُوُق ــَا َب ــول: ))إِنَّ ــل، فيق ــور العق ــن دون ن ــده م ــل وح ــا يعم عندم
ــُه َأْلُســُن  ــِل اْنَقَطَعــْت َعنْ ــقَّ َخَلــَص ِمــْن َلْبــِس اْلَباطِ ــْو َأنَّ احْلَ ــَدُع ... وَل ــُع وَأْحــَكاٌم ُتْبَت ُتتََّب
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امْلَُعانِِديــَن وَلكِــْن ُيْؤَخــُذ ِمــْن َهــَذا ِضْغــٌث وِمــْن َهــَذا ِضْغــٌث َفُيْمَزَجــاِن َفُهنَالِــَك َيْســَتْويِل 
ــنى)16(...(()17(. ْس ــَن اهللَِّ احْلُ ــْم ِم ــَبَقْت هَلُ ــَن َس ــو الَِّذي ــِه وَينُْج ــَى َأْولَِيائِ ــْيَطاُن َع الشَّ

ــن  ــاد ب ــه احل ــز بمقياس ــح املمي ــيل الصحي ــم العق ــة احلك ــاب ملك ــي غي ــة( ه )الفتن
ــم  ــرد انفص ــيل املج ــم العق ــذا احلك ــاب ه ــام، وإذا غ ــث بينه ــل( وال ثال ــق× الباط )احل
القلــب عــن نظــام اإلدراك واشــتغل باهلــوى، والســيام يف مــا يســمى بالقضايــا املتشــاهبة، 
ــك  ــة، كذل ــوارق فردي ــن دون ف ــاوون م ــم متس ــهم بأهن ــرون أنفس ــرش ي ــا أّن الب وأبرزه
رأت العامــة مــن النــاس أهنــم يشــبهون األنبيــاء فاحتجــوا عــى اهلل ملــاذا اختــار مــن بينهــم 
ــْم إاِلَّ  ــوا إِْن َأْنُت ــة َقاُل ــًا ومل خيــرْت غــره، قــال تعــاىل رادًا عــى هــذه الفتن هــذا الرجــل نبي
ــْم  وَنــا َعــاَّ َكاَن َيْعُبــُد آَباُؤَنــا َفْأُتوَنــا بُِســْلَطاٍن ُمبـِـٍن* َقاَلــْت هَلُ َبــَرٌ ِمْثُلنَــا ُتِريــُدوَن َأْن َتُصدُّ
.)18()...ُرُســُلُهْم إِْن َنْحــُن إاِلَّ َبــَرٌ ِمْثُلُكــْم َوَلكِــنَّ اهللََّ َيُمــنُّ َعــَى َمــْن َيَشــاُء ِمــْن ِعَبــاِدِه

الفتنــة ـ إذن ـ ســببها التشــابه الظاهــري الــذي ختــدع فيــه احلــواُس القلــوَب املفتونــة 
ــا أصحــاب العقــول النــرة فيميــزون بــن )الظاهــر(  فيســتويل عليهــا الشــيطان، أمَّ
اخلارجــي املتشــابه و)الباطــن( اخلفــي الــذي يكتشــفه العقــل باحلــدس، كذلــك أوضــح 
ــة يف  ــدام العقالني ــي أو انع ــيل املنطق ــام العق ــدام النظ ــالم( انع ــه الس ــيل )علي ــام ع اإلم
وصــف ســلوك الذيــن خيتلفــون يف الفتيــا يف قضيــة واحــدة اعتــامدا عــى دســتور واحــد. 
ويظهــر ذلــك يف قولــه: ))َتــِرُد َعــَى َأَحِدِهــُم اْلَقِضيَّــُة يِف ُحْكــٍم ِمــَن األْحــَكاِم َفَيْحُكــُم فِيَهــا 
َتِمــُع  ــمَّ جَيْ ــِه ُث ــا بِِخــالِف َقْولِ ِه َفَيْحُكــُم فِيَه ــْرِ ــا َعــَى َغ ــُة بَِعْينَِه ــَك اْلَقِضيَّ ــِرُد تِْل ــمَّ َت ــِه ُث بَِرْأيِ
ــْم َواِحــٌد  ُه ــْم مَجِيعــًا وإهَِلُ ُب آَراَءُه ــِذي اْســَتْقَضاُهْم َفُيَصــوِّ ــاِم الَّ ــَد اإلَم ــَك ِعنْ اْلُقَضــاُة بَِذلِ
ــْم  ــوُه َأْم هَنَاُه ــالِف َفَأَطاُع ــْبَحاَنُه بِاالْختِ ــُم اهللَُّ ُس ــٌد َأ َفَأَمَرُه ــْم َواِح ــٌد وكَِتاهُبُ ــْم َواِح وَنبِيُُّه

ــْوُه(())1(. ــُه َفَعَص َعنْ

لفظــة )علــامء( مشــتقة مــن )العلــم(، والعلــم يقتــي أن يســر بنظــام منطقــي 
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ــض يف  ــم التناق ــض العل ــك يرف ــتدالل؛ لذل ــة االس ــارم يف عملي ــتنباطي ص ــالين اس عق
احلكــم عــى قضيــة واحــدة اســتناًدا إىل دســتور واحــد يف وقــت شــبه واحــد، وعليــه يــدّل 
التناقــض عــى تعطيــل ملكــة )العقــل املجــرد( ذات املقيــاس الصــارم الثنائــي الكيفيتــن 
ــل العقــل املجــرد يعــل القلــب  املتضاديــن )أســود× أبيــض( وال ثالــث بينهــام، وتعطي
ــالم(  ــه الس ــيل )علي ــام ع ــاّمها اإلم ــد س ــالم، وق ــة يف الظ ــتدل متحرك ــواء تس ــة أه ملك
بــ)احلكــم بالــرأي( مــا يعــل صاحــب الشــهادة العلميــة التــي أهلتــه أْن يكــون قاضيــًا أو 
عاملــا، شــخصًا ضــاالً اســتعبدت األهــواء عقلــه فأَلــَه مــن هيــواه مــن دون اهلل، قــال ابــن 
ــُه  ــَذ إهَِلَ َ ــْن اختَّ ــَت َم ــه تعــاىل: َأَرَأْي ــه معبــود، وتــال قول عبــاس )ت68هـــ(: ))اهلــوى إل

ــم(()))(. ــه اهلل عــى عل ــَواُه)0)(، وأضل َه

يؤكــد ابــن عبــاس أّن انفصــام عقــل العــامل عــن قلبــه يعــل القلــب ملكة أهــواء تعود 
ــتعبد  ــرد فيس ــل املج ــة العق ــر ملك ــواء تدّم ــوان؛ ألنَّ األه ــن احلي ــس م ــان إىل أخ باإلنس
قلــَب العــامِل املــاُل أو اجلــاُه أو أي يشء آخــر يســتويل عــى القلــب كصنــم معبــود؛ لذلــك 
يبــدو العــامِل يف الظاهــر كعــامل جليــل لــه صــورة اإلنســان املهيــب، ولكــّن هــذه الصــورة 
اجلميلــة فارغــة مــن املضمــون األخالقــي الــذي يميــز اإلنســان مــن املجنــون واحليــوان؛ 

لذلــك يوصــف اإلنســان بأنــه )حيــوان+ أخــالق(، وال يوصــف احليــوان باألخــالق.

ــأّن صورهــم  ــه الســالم( بوصــف قــاٍس ب ومثــل هــؤالء قــد وصفهــم اإلمــام )علي
ــِه  ــَس بِ ــًا وَلْي ى َعاملِ ــمَّ ــْد َتَس ــُر َق ــه: ))َوآَخ ــك قول ــوان وذل ــب حي ــه قل ــان ل ــورة إنس ص
ــِل  اكًا ِمــْن َحَبائِ ــاِس َأرْشَ ــاٍل وَأَضالِيــَل ِمــْن ُضــالٍل وَنَصــَب لِلنَّ ــَل ِمــْن ُجهَّ َفاْقَتَبــَس َجَهائِ

ــَواٍن(()1)(. ــُب َحَي ــُب َقْل ــاٍن واْلَقْل ــوَرُة إِْنَس ــوَرُة ُص ــْوِل ُزوٍر... َفالصُّ ــُروٍر وَق ُغ

كّل ذلــك يصــل بســبب تطُّــم العالقــة بــن نظــام االدراك يف رأس اإلنســان الــذي 
يعمــل بعقلــن )العقــل املجــرد× والعقــل التدبــري(، إذ يبقــى القلــب وحــده فيتحــّول 
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ــان،  ــق واهلذي ــأ واحلم ــوغ اخلط ــواء تس ــة أه ــة، إىل ملك ــة ابداعي ــل تدبري ــة تعق ــن ملك م
وربــام تصيــب األهــواُء احلــواَس بــداء اهللوســة فيشــم اإلنســان يف بــراز حيــوان امتطــاه 

أحــد الصحابــة ريــح املســك)))(.

ــة العلــامء بأهنــا ناتــة مــن قطــع العالقــة  ــة لضالل ــّن ممــا ســبق األســباب الفكري تب
بــن ملكتــي اإلدراك الداخليتــن )العقــل املجــرد× القلــب( لذلــك ربــط اإلمــام )عليــه 
ــدأ  ــل بمب ــي تعم ــواء الت ــا باأله ــل طريقه ــى ال تض ــل حت ــب بالعق ــة القل ــالم( ملك الس
غريــزي حيــواين )لــذة× أمل( تــاه اجلنــس والغــذاء. أمــا إذا ارتبــط القلــب بالعقــل املجــرد 
ــن  ــرر والتلق ــوف واملتك ــر املأل ــن الفك ــّل م ــة، مت ــة راقي ــر إبداعي ــة تدّب ــح ملك ــه ُيصب فإّن
الببغــاوي للعلــوم القديمــة، فتتمــرد عليهــا بوصفهــا ثوابــت عقليــة طبعهــا العقــل عــى 
ــل،  ه العق ــرَّ ــا أق ــب مل ــة القل ــة: )موافق ــل العربي ــة التأوي ــة نظري ــب آلي ــخ بحس ــن امل ط
ونقضــه يف وقــت إيقاعــي شــبه واحــد، مقدمــًا الدليــل املنطقــي اجلــديل أو احلــي 

ــض(. ــّق النق غ حل ــوِّ ــي املس التجريب

ــاب  ــة منتجــة ألدب أويل األلب ــل إبداعي ــح القلــوب ملــكات تعّق ــة تصب هبــذه اآللي
ــام عــيل  ــك أكــد اإلم ــا بأنفســنا؛ لذل ــات م ــم؛ آي ــرآن الكري ــح الق ــات( بمصطل أو )اآلي
ــذي  ــب القلــب اإلنســاين والســيام قلــب الرجــل، ال ــة وهتذي ــه الســالم( عــى تربي )علي
ــْت  ــا َأْقَبَل ــْن َتَألََّفَه ــيٌَّة َفَم ــاِل َوْحِش َج ــوُب الرِّ ــه: ))قُُل ــك قول ــًا، وذل ــيًا أناني ــد وحش يول
َعَلْيــِه(()))(، بمعنــى أّن قلــوب النســاء أكثــر عاطفــة ورّقــة، وعليــه فهــي ال تــب 
ــا متيــل إىل االســتقالل  االســتقالل أو التمركــز حــول الــذات، أمــا قلــوب الرجــال فإهّن

ــذات(. ــول ال ــز ح أو )التمرك

ــرار  ــن تك ــّل م ــي مت ــوب الت ــة القل ــى إبداعي ــالم( ع ــه الس ــام )علي ــد اإلم ــد أك وق
املألــوف، وختــوض مغامــرات فكريــة يف عــوامل جمهولــة لتغــذي العقــل املجــرد بإبداعهــا، 
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ــا  ــوا هَلَ ــَداُن َفاْبَتُغ ــلُّ األْب َ ــَا مَت ــلُّ َك َ ــوَب مَت ــِذِه اْلُقُل ــالم(: ))إِنَّ َه ــه الس ــه )علي ــك قول وذل
ــِم(()5)(. َك ــَف احْلِ َطَرائِ

بــن  يمــع  الــذي  البــرشي  القلــب  رسَّ  الســالم(  )عليــه  اإلمــام  َعــَرَف  وقــد 
أجــل  مــن  والتضحيــة  األنانيــة×  )الشــهوة  أضــداد  ومنهــا  وحــدة،  يف  املتضــادات 
اآلخريــن(، و)األنانيــة( يعّدهــا اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( جــزًءا 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 
ــا( للـ)أنــت اآلخــر(، أو يعمــل بمبــدأ  ــدأ )املســاواة( )األن ــه ليعمــل بمب ــأن يرتقــي قلب ب
األثــرة )حــب اآلخــر أكثــر مــن حــب النفــس(، مــا مل نتمكــن مــن إشــباع غريزتــه اجلنســية 
وبطنــه، لكــّن هنــاك ترتيبــًا عــى املقيــاس احلــي املئــوي، يعطــي درجــة )املقبــول( هلــذا 
اإلشــباع الشــهوي، وهنــاك درجــات أســمى منهــا أخالقيــة يــب أن ُتعــرف تدرجاهتــا 
عــى هــذا املقيــاس، كــام مــّر ســابقا، وأقــى درجــة ســمو أخالقــي هــي درجــة االمتيــاز 
)0)-))%( وهــي درجــة األنبيــاء والصاحلــن والشــهداء والصديقــن، التــي ال يب أْن 
نقحمهــا ونفرضهــا بالقــوة عــى قلــوب عامــة البــرش فتدمرهــا؛ ألن الفــرض بالقــوة يوّلــد 
ــة  ــل بالرتبي ــذي يص ــذايت ال ــر ال ــن التغي ــف ع ــًرا خيتل ــًا مدم ــًا خارجي ــًرا ميكانيكي تغي
القائمــة عــى معرفــة علميــة، وهــذا مــا أكــده اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( بقولــه: ))إِنَّ 
ــا َفــإِنَّ اْلَقْلــَب إَِذا ُأْكــِرَه  ا وإِْقَباهِلَ لِْلُقُلــوِب َشــْهَوًة وإِْقَبــاالً وإِْدَبــارًا َفْأُتوَهــا ِمــْن ِقَبــِل َشــْهَوهِتَ

ــَي(()6)(. َعِم

ــة  ــس احليواني ــة والنف ــس البرشي ــيكولوجية النف ــة بس ــة الراقي ــة العلمي ــذه الرؤي وه
الذكيــة أيضــًا، هــي نفســها مــن مكتشــفات علــم النفــس الســلوكي لإلنســان أو احليــوان 
م  الذكــي: )القــرود، الــكالب، القطــط، اخليول....إلــخ(، كّلــام ســلك ســلوكًا حســنًا ُكــرِّ
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ــح  ــة، فُيصب ــتجابة اإليابي ــيط االس ــة لتنش ــيام الغذائي ــهوته، والس ــبع ش ــام ُيش ــه ب صاحب
القلــب مبــًرا متعلــاًم بالتجربــة، وهنــاك طريقــة مغلوطــة لتغيــر الســلوك وهــي العقــاب 
عــى كل ســلوك ســيئ، وهــذا مــا هنــى عنــه اإلمــام )عليــه الســالم( ألنــه يســبب عمــى 

القلــب كبصــرة إدراكيــة الــذي يــول اإلنســان واحليــوان الذكــي إىل آلــة.

تنّظــم ســلوكه بطريقــة  بالــذات، إذ  ُتعــّد هــذه الطريقــة جنايــة عــى اإلنســان 
ميكانيكيــة خارجيــة مدمــرة هــي )اخلــوف(، أو الشــعور بــاألمل؛ لذلــك تتحــّن القلــوب 
ــر حريتهــا، يف حــن تتعاطــف  ــورة عــى مــن دّم ــة الفــرص لالنتقــام والث اخلائفــة واملتأمل
وتــزن عــى مــن رباهــا بالشــعور باللــذة تــاه الســلوك احلســن، وتــّول مــن رباهــا إىل 

ــه. ــى بعــد موت بطــل أو رمــز حت

املطلب الثالث: ضاللة العلماء بسبب انفصام نظام اإلدراك الداخلي عن الواقع:
ــن  ــري( اللذي ــب التدب ــرد والقل ــل املج ــيل عالقة)العق ــام اإلدراك الداخ ــل نظ ُيمث
ــض  ــرد ونق ــل املج ــرار العق ــب لق ــة القل ــة: )موافق ــل العربي ــة التأوي ــا بآلي ــالن مع يعم
ــى  ــب ع ــر القل ــض(، وإذا مل يعث ــق النق ــّوغ ح ــة تس ــباب موضوعي ــامس أس ــه بالت حكم
األســباب املوضوعيــة الواقعيــة احلســية التــي تســّوغ حــق النقــض يــدث جــدل عقيــم 
بــن ملكتــي اإلدراك الداخليتــن ال ينتهــي إىل يــوم القيامــة؛ ألّن مبــدأ الســببية الواقعيــة 
هــو مبــدأ العلــم التجريبــي كنــوع مــن املعرفــة التــي تتملــك تفاصيلهــا حــواس اإلنســان؛ 
لذلــك يســتطيع املشــاهد أن يكــرر التجــارب التــي شــاهدها؛ ألّنــه عــرف أســباب 
ف العلــم التجريبــي بأّنــه ))معرفــة الــيء مــن  حــدوث هــذه التفاصيــل، ومــن هنــا ُعــرِّ
خــالل مســبباته(()7)(، وإذا مل نعــرف تلــك األســباب فــإّن العلــامء يضلــون باالســتدالل، 
أو يؤمنــون باألســاطر واخلرافــات الشــعبية املتداولــة ملــدد طويلــة بحيــث تأخــذ شــهرهتا 
ــات ال  ــامء أنفســهم وتســيطر عــى عقوهلــم كمســلامت أو بدهي ــن العل ــاس أو ب ــن الن ب
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ــه عــامِل، والســيام يف  تقبــل النقــاش؛ لذلــك وّجــه اإلمــام )عليــه الســالم( مــن يدعــي أّن
ــذي  ــي ال ــل احل ــي التعق ــة، وه ــة اإلدراك اخلارجي ــتعمل ملك ــية أن يس ــا احلس القضاي
قوامــه: )املالحظــة وقيــاس املعطيــات بطريقــة مبــارشة(، ليكــون التعقــل احلــّي َحَكــاًم 
بــن )العقــل املجــرد والقلــب( يكــم بينهــام بكلمــة الفصــل، إذا دخــال يف حــوار جــديل 

ــر )نقطــة العلــم(، وكثــرة النقطــة تــدّل عــى اجلهــل. عقيــم طويــل يكثِّ

وقــد أوضحنــا أّن نظريــة التأويــل العربيــة كنظريــة معرفيــة تقــوم عــى تكويــن مثلــث 
نــه ملــكات اإلدراك  اإلدراك الــذي يــر احلقيقــة وســط حيِّــز ضيــق هنــديس تكوِّ
ــي  ــل احل ــيل، والتعق ــام إدراك داخ ــري( كنظ ــب التدب ــرد والقل ــل املج ــالث: )العق الث
كملكــة إدراك خارجيــة مكملــة وحاســمة للــراع الفكــري الدائــر يف الداخــل؛ لذلــك 
ركــز اإلمــام عيل)عليــه الســالم( يف املالحظــة املبــارشة ملعطيــات احلــّس لتفنيــد نصــوص 
احلــس الشــعبي ومنهــا: نظريــة تلقيــح أنثــى الطــاووس بوســاطة التقاطهــا دمعــة َفْحِلهــا 
ــِة  َيَك ــاِء الدِّ ــِي َكإِْفَض ــًا الطَّاُوُس...ُيْف ــا َخْلق ــْن َأْعَجبَِه ــه: ))َوِم ــك قول ــه، وذل مــن جفن
اِب ُأِحيُلــَك ِمــْن َذلِــَك َعــَى ُمَعاَينَــٍة  َ وَيــُؤرُّ ]ينكــح[ بَِمالِقِحــِه َأرَّ اْلُفُحــوِل امْلُْغَتلَِمــِة لِلــرضِّ

ــنَاُدُه ]النقــل بالروايــة[...(()8)(. ــُل َعــَى َضِعيــٍف إِْس ال َكَمــْن ُيِي

واملعاينــة هــي امللحوظــة املحسوســة التــي تؤيــد حســابات العقــل بــأّن )الطــاووس 
طــر وخصائــص تلقيحــه تشــبه خصائــص تلقيــح كّل الطيــور(، بخــالف النقــل بالروايــة 
)اللغــة البرشيــة املنفصمــة عــن الواقــع(، التــي يمكنهــا أْن تنقل لنــا األكاذيــب واخلرافات 
واألســاطر وتيطهــا أحيانــا هبالــة مــن القدســية عــى الرغــم مــن أهّنــا مــن نتــاج البــرش 

غــر املعصومــن الذيــن خيطئــون ويصيبــون. 

أمــا يف العلــوم التــي تبحــث يف املوضوعــات غــر احلســية، أي غــر اخلاضعــة 
ــام  ــإّن نظ ــات، كالقضايــا اإلهليــة والروحيــة، ف ــارش للمعطي للمالحظــة والقيــاس املب
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ــا؛ ألّن العقــل  اإلدراك يــب أن يــذر مــن براهــن العقــل املجــرد يف مثــل هــذه القضاي
املجــرد كحاســوب يعمــل باألرقــام الثنائيــة يكــون حمــدودا، وعليــه يــب إقامــة العقائــد 
عــى اإليــامن القلبــي الدينــي معــززا بــام جــاء بــه الوحــي، أو الكشــف العرفــاين اهلــادئ 
ــة مثــال، الــذي يشــبه  الكاشــف عــن إيقــاع التضــاد يف موضــوع معرفــة الصفــات اإلهلي
إيقــاع القلب)انقبــاض+)/ انبســاط -)= صفــر(، والــذي يتجنــب الشــطح الصــويف، 
وذلــك يظهــر يف إجابــة اإلمــام عــى ســؤال بعضهــم حــن ســأله عــن رؤيتــه لرّبــه، فقــال: 
))أفأعبــد مــا ال أرى؟! فقــال: وكيــف تــراه؟ فقــال: ال ُتْدِرُكــُه اْلُعُيــوُن بُِمَشــاَهَدِة اْلِعَيــاِن 
ــا  ــٌد ِمنَْه ــٍس َبِعي ــْرَ ُمالبِ ــَياِء َغ ــَن األْش ــٌب ِم ــَاِن َقِري ــِق اإلي ــوُب بَِحَقائِ ــُه اْلُقُل ــْن ُتْدِرُك وَلكِ
َفــاِء  ــٍة َصانـِـٌع ال بَِجاِرَحــٍة َلطِيــٌف ال ُيوَصــُف بِاخْلَ ــٍة ُمِريــٌد ال هِبِمَّ ــٌم ال بَِرِويَّ َغــْرَ ُمَبايـِـٍن ُمَتَكلِّ
ــو  ــِة َتْعنُ قَّ ــُف بِالرِّ ــٌم ال ُيوَص ــِة َرِحي اسَّ ــُف بِاحْلَ ــٌر ال ُيوَص ــاِء َبِص َف ــُف بِاجْلَ ــٌر ال ُيوَص َكبِ

ــِه(()))(. ــْن خَمَاَفتِ ــوُب ِم ــُب اْلُقُل ــِه وَتِ اْلُوُجــوُه لَِعَظَمتِ
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خامتة:
خلص البحث إىل مجل من النتائج لعلَّ أمهها ما يأيت:

)ـ تبــّن مــن البحــث أمهيــة نظريــة التأويــل العربيــة كأداة بحــث يف فهــم النصــوص 
ــر معانيهــا القلبيــة، والســيام التــي يــرد فيهــا التناقــض يف األحــكام، إذ  القديمــة، أو تدّب
ــرد  ــل املج ــع العق ــل م ــة إذا عم ــل مبدع ــة تعّق ــه ملك ــة تعل ــة تأويلي ــب بآلي ــل القل يعم
كنظــام إدراك داخــيل وظيفــي، وآليتــه اإلبداعيــة املعرفيــة هــي )موافقــة العقــل املجــرد× 
ونقــض قــراره الــكيل املدعــي اليقــن املطلــق النقــي00)% مبينــًا أســباب النقــض 
غة حلــق النقــض(، ليحمــل العقــل املجــرد عــى تعديــل مقدماتــه الكلية  املوضوعيــة املســوِّ
ــرار  ــة(، وهــو ق ــق أو )الدوغامئي ــن املطل ــوغ اليق ــج تدعــي بل ــا نتائ ــي يســتخرج منه الت
مفــروض عــى قلــب اإلنســان التدبــري العامــل بمبــدأ )احلريــة( مــن العقــل مســتعماًل 
ــن  ــب م ــرج القل ــه خي ــا 00)% فإّن ــذي إذا كان مطلق ــن( ال ــا )اليق ــب، وأمهه ــة القل لغ
ــا  ــة ال يّرده ــباب موضوعي ــض بأس غًا النق ــوِّ ــب مس ــه القل ــك ينقض ــام اإلدراك؛ لذل نظ
العقــل املجــرد، مــا يعــل املعرفــة اإلنســانية نســبية ال تبلــغ )اليقــن املطلــق(؛ ألّن مجيــع 
املوضوعــات العلميــة املحسوســة )الطبيعــة الفيزيائيــة واالجتامعيــة( التــي يبحــث فيهــا 
نظــام اإلدراك خاضعــة ملبــدأ )الصــرورة( أي التحــول مــن حــال إىل أخــرى عــرب مــرور 

الزمــن.

ــع  ــي يق ــاء الت ــباب األخط ــة أس ــل العربي ــة التأوي ــريف لنظري ــوذج املع ــرَّ األنم 1ـ ف
هبــا حاســوب الــرأس البــرشي املشــتغل بعقلــن: )العقــل املجــرد× التعّقــل القلبــي 
ــأيت خطــأ  التدبــري( بأهنــا ناتــة مــن انفصــام العالقــة بــن عنــري نظــام اإلدراك، وي
العقــل املجــرد حــن يعمــل وحــده بــأن نتائجــه عقيمــة متّثــل تصيــل حاصــل أو مصــادرة 

ــاًم. عــى املطلــوب، مــا يعــل احلســاب العقــيل املجــرد بالقيــاس األرســطي عقي
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ــل  ــة، إذ يتحــول التعّق ــا أخطــاء القلــب حــن يعمــل وحــده فهــي أخطــاء كارثي أّم
غ اخلطــأ  ع يف األزمنــة واألمكنــة األســطورية، وُتســوِّ القلبــي إىل ملكــة أهــواء تتســكَّ
ــل  ــويف يم ــت ص ــا ت ــاء م ــالم بفض ــواء يف الظ ــّول األه ــن تتج ــان ح ــق واهلذي واحلم

ــاًل. ــا اهلل( مث ــول )أن ــة الق ــى ضالل ــه ع صاحب

)ـ العقــل املجــرد يمثــل رأس اإلنســان الصــوري املجــرد مــن املــادة، وملكــة 
ــو الوســط  احلــس التجريبــي مُتّثــل قدمــي اإلنســان املاديتــن، أمــا قلــب اإلنســان فه
الــذي يمــع بــن املجــرد مــن املــادة )رياضيــات العقــل أو املنطــق األرســطي( مــن جهــة، 
واملــادي املحســوس مــن جهــة أخــرى، وهلــذا تشــرتك ملــكات اإلنســان اإلدراكيــة كلهــا 
ــة  ــرى خارجي ــب(، واألخ ــل والقل ــان )العق ــان داخليت ــة، ملكت ــن احلقيق ــث ع يف البح
)التعّقــل احلــّي(، لتكويــن حيــز هنــديس ثالثــي يــر نقطــة العلــم أو احلقيقــة يف حيــز 
ضيــق هــو مثلــث اإلدراك املعــريف الســليم، الــذي اســتنبطناه عقــاًل، 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:
املنهج، معرفة املعرفة، إدغار موران: )/)))، و)/176.. )
ظ: املنطق، نظرية البحث، جون ديوي: 8). . 1
ظ: الفلسفة األملانية احلديثة، رودير بوبنر: 56).. )
صحيح مسلم: )/67، ح)5)(.. )
املعجم الكبر، الطرباين: ))/6).. 5
ظ: الفلسفة األملانية احلديثة، رودير بوبنر: 56)-57).. 6
ظ: املنهج، األفكار، إدغار موران: )/176.. 7
ظ: فلسفة فويرباخ بن املادية واإلنسانية، نادية أمحد النراوي: 7)املقدمة(.. 8
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املصادر واملراجع:
القرآن الكريم.

ــان والتبيــن، أبــو عثــامن عمــرو بــن بحــر اجلاحظ)ت155هـــ(، تقيــق ورشح . ) البي
ــع،)د.ت(. ــرش والتوزي ــة والن ــر للطباع ــارون، دار الفك ــد ه ــالم حمم ــد الس عب

الطربي،)ت0))هـــ(، . 1 جريــر  بــن  حممــد  جعفــر  أبــو  وامللــوك،  األمــم  تاريــخ 
))0))هـــ/)8))م(. ط5،  لبنــان،  بــروت،  للمطبوعــات،  األعلمــي  منشــورات 

ــي، مطبعــة معامــل . ) ــل املســلم القــرآين، حممــد الطالب ــد الفكــر اإلســالمي، دلي تدي
ــس، 6)10م. ــة، تون ــزي للطباع فن

بالســيد . ) املعــروف  اجلرجــاين  حممــد  بــن  عــيل  احلســن  أبــو  التعريفــات، 
الرشيف)ت6)8هـــ(، تقديــم د. أمحــد مطلــوب، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، 

)06))هـــ/86))م(. العــراق،  بغــداد،  واإلعــالم،  الثقافــة  وزارة 

ــايف . 5 ــز الثق ــداوي، املرك ــع احل ــل، طائ ــق الدالئ ــاج ومنط ــل، اإلنت ــيميائيات التأوي س
ــرب، ط)، 1006م. ــاء، املغ ــدار البيض ــريب، ال الع

صحيح مســلم، أبو احلســن مســلم بن احلجاج القشــري النيســابوري)ت)16هـ(، . 6
حقــق نصوصــه وصححــه ورقمــه وعــّد كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه وعلــق عليــه حممــد 

فــؤاد عبــد الباقــي، دار احلديــث، القاهــرة )د.ت(.

الفلســفة األملانيــة احلديثــة، روديــر بوبنــر، ترمجــة فــؤاد كامــل، دار الشــؤون الثقافيــة . 7
ــداد، 87))م. العامة، بغ

الفلســفة الربامجاتيــة أصوهلــا ومبادئهــا مــع دراســة تليليــة يف فلســفة مؤسســها . 8
ــة،  ــب العلمي ــج، دار الكت ــادي املره ــد اهل ــيل عب ــرس، د. ع ــاندرس ب ــارلس س تش
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بــروت، لبنــان، ط)، 1008م

فلســفة فويربــاخ بــن املاديــة واإلنســانية، ناديــة أمحــد النــراوي، دار الرافديــن، . )
بــروت، لبنــان، ط5، 7)10م.

مســتدرك هنــج البالغــة، مجــع اهلــادي كاشــف الغطــاء، منشــورات مكتبــة . 0)
)د.ت(. األندلــس، 

املعجم الفلسفي، د. مجيل صليبا، مطبعة سليامنزاده، قم، ط)، 85))هـ.. ))

املعجــم الكبــر، الطــرباين، تقيــق محــدي عبــد املجيــد، دار إحيــاء الــرتاث . 1)
)د.ت(. ط1،  بــروت،  العــريب، 

ــراث . )) ــود، م ــب حمم ــي نجي ــة زك ــوي، ترمج ــون دي ــث، ج ــة البح ــق، نظري املنط
ــرة، 0)10م. ــة، القاه ــي للرتمج ــز القوم ــة، املرك للرتمج

ــرشق، . )) ــا ال ــس، أفريقي ــف تيب ــة د. يوس ــوران، ترمج ــار م ــكار، إدغ ــج، األف املنه
املغــرب، ))10م.

هنــج البالغــة، ضبــط نصــه وأبتكــر فهارســه العلميــة د. صبحــي الصالــح، . 5)
ــران، ط)، 16))هـــ. ــم، اي ــول، ق ــة رس مطبع





عتبة البداية يف خطب نهج البالغة
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املقدمة:
ــن  ــة أمــر املؤمن ــة اســرتاتيجية يف النــص عامــة ونــص خطب ــة( بأمهي ــع )البداي تتمت
عــيل بــن أيب طالــب – عليــه الســالم – بشــكٍل خــاص؛ ألهّنــا متّثــل العنــر الذي يكشــف 
عــن آليــات تكــّون النــص، وتشــّكله التدريــي عموديــا، وهــي خالصــة تلخيصيــة ملنــاخ 
ــة أجــزاء النــص التــي تليهــا؛ مــن  ــة الــداليل كلــه؛ إذ متــارس دورا فاعــال يف تغذي اخلطب
خــالل فتــح األفــق الــداليل أمــام املتلقــي بــام تمــل 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 
التــي أعلنهــا االســتهالل مــع عالمــات املتــن، فهــي عنــٌر عالمــايت اســترشايف يمــل 
بعــدا تفيزيــا إغرائيــا يوّجــه القــراءة نحــو مناطــق مهمــة للكشــف عــن جغرافيــة النــص 

بأكملــه.  

وقــد وّظــف اإلمــام عــيل – عليــه الســالم - هــذه االســرتاتيجية يف تشــكيل خطبتــه 
ــزون  ــف خم ــى توظي ــتغلت ع ــة اش ــائل تفيزي ــا بوس ــي، وأنتجه ــو املتلق ــا نح وتوجيهه
ــديدة، والســيام املتلقــي املســلم  ــة ش ــّوة اقناعي ــق التلقــي للمتلقــي بق ــح أف ــايت؛ فت عالم

عامــة / واملــوايل ألمــر املؤمنــن بخاصــة.

ــق األول  ــى عات ــع ع ــن، وق ــن مبحث ــّكل م ــة أن تتش ــة الدراس ــت طبيع ــد اقتض وق
منهــام مهّمــة الكشــف النظــري عــن مصطلــح الدراســة فــكان عنوانــه )البعــد التنظــري: 
ــد  ــم بـ)البع ــد ُوِس ــر فق ــا اآلخ ــاد(، وأم ــوم واألبع ــح واملفه ــراءة يف املصطل ــة – ق البداي
اإلجرائــي – خطبــة الفتنــة أنموذجــا( ليشــّكل املقاربــة اإلجرائيــة للدراســة وفيه اشــتغال 
ــوذج،  ــة األنم ــا يف اخلطب ــن وظائفه ــف ع ــة، والكش ــرتاتيجيات البداي ــى اس ــي ع إجرائ
ــة  ومالحقــة االشــارات والعالمــات اللغويــة امُلنتجــة حلقــل العالئــق بــن املنطقــة الَقْبِليَّ
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ــة )النهايــة(. ــة )املتــن( والَبْعِدّي )البدايــة( و املركزي

ــا عــى  ــري أســلمنا إىل ممارســة إجرائن ــه البحــث املؤمَت ــذي يتطلب ــد االيــاز ال إّن قي
خطبــة واحــدة مــن خطــب كتــاب ) هنــج البالغــة( لكــّن هــذه احلركــة اإلجرائيــة ســتكون 
فاتــًة ملــرشوع كتــاب موّســع ينهــض عــى مقاربــة خطــب النهــج كاملــًة بحســب آليــات 
ــا إىَِل َاهللَِّ  ــا: ))إِنَّ ــام إن شــاء اهلل تعــاىل، وآخــر دعوان ــل األي املنهــج الســيميولوجي يف قاب
َم  يِّبِــَن َالطَّاِهِريــَن َوَســلَّ ــاَلُم َعــَى َرُســوِل َاهللَِّ َصــىَّ َاهللَِّ َعَلْيــِه َوَعــَى آلـِـِه َالطَّ َراِغُبــوَن َوَالسَّ

َتْســِلياًم َكثِــرًا((.
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املبحث األّول
البعد التنظريي

البداية – قراءة يف املصطلح واملفهوم واألبعاد والوظائف 

)ــ البداية املصطلح واملفهوم واالشرتاطات يف املنظور الرتاثي: 
ُيعــّد املصطلــح مفتاحــا علميــا للتقنــن، والتبويب، والضبــط لالقــرتاب – يف العلوم 
االنســانية – مــن املنحــى العلمــي املوضوعــي، واالبتعــاد عــن املجانيــة واستســهال 
ــم  ــاء حــدوده واشــرتاطاته، لكنّه ــرتاُث ووضــَع القدم ــه ال ــد عرف ــدرس النقــدي، وق ال
ــردة  ــتعملوا مف ــل اس ــوم ب ــن الي ــد املحدث ــائعة عن ــح( الش ــردة )مصطل ــتعملوا مف مل يس
)االصطــالح( وقــد نقــَل املصنفــون املعنيــون باملصطلــح مــن القدمــاء البعــد املفهومــي 
لــه فقالــوا أنــه: عبــارٌة عــن اتفــاق قــوم عــى تســمية الــيء باســم مــا ينقــل عــن موضعــه 
األول،  أو: إخــراج اللفــظ مــن معنــى لغــوي إىل آخــر، ملناســبة بينهــام، وقيــل: هــو اتفــاق 
طائفــة عــى وضــع اللفــظ  بــإزاء املعنــى. وقيــل: هــو إخــراج الــيء عــن معنــى لغــوي 

إىل معنــى آخــر؛ لبيــان املــراد))(.

لقــد زادت العنايــة باملصطلــح يف الــرتاث العــريب بعــد أن تنّوعــت العلــوم، وكُثــرت 
الفنــون، وكان البــد للعــرب مــن أن يضعــوا ملــا ُيســتجد مصطلحــات ُتعّينــه مســتعينن 
عــى آليــات وضــع مصطلحــي أمههــا: الوضــع، والقيــاس، واالشــتقاق، والرتمجــة، 
واملجــاز، والتوليــد، والتعريــب، والنحــت، وكانــت هــذه الوســائل واآلليــات ســببا يف 
اتســاع قــدرة اللغــة العربيــة واســتيعاهبا للعلــوم واآلداب والفنــون، وقــد بــذل الَســَلُف 
جهــدا حممــودا يف وضــع املصطلــح، وكان األســاس يف املصطلــح أن يّتفــق عليــه اثنــان أو 
أكثــر، وأن ُيســتعمل يف علــٍم أو فــنٍّ بعينــه، ليكــون واضــح الداللــة مؤديــا املعنــى الــذي 
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يريــده الواضعــون، ومل يــروا بأســا يف أن يضــع املؤّلــف مصطلحــه فيشــيع أو هُيمــل؛ إذ ال 
مشــاحة يف املصطلــح)1(.

ــن أساســيتن مهــا  ــح ترتكــز عــى دعامت إّن اشــرتاطات القدمــاء يف وضــع املصطل
)االتفــاق ووضــوح الداللــة(، وغالبــا مــا تتســاوى يف منظورهــم الداللــة املعجميــة 
ــد  ــان – ق ــح يف كل زم ــأن املصطل ــأنه ش ــي – ش ــح الرتاث ــّن املصطل ــة، لك واالصطالحي
أنتــج إشــكاالت متعــددة أمههــا: االستســهال يف اســتعامله يف ضــوء قاعــدة: ال مشــاحة 
ــدال عــى البعــد املفهومــي الواحــد، فقــد  يف االصطــالح، وتعــدد املصطلــح الواحــد ال
تــد مصطلحــات عــدة ملفهــوم واحــد عنــد الناقــد الواحــد، وقــد يتّكــرر املفهــوم عنــد 
غــره دون زيــادة أو تطويــر، عــى أّن هــذا ال يعنــي أهّنــم قــد أمهلــوا اشــرتاطات الوضــع 
ــا –  ــر أنن ــا، غ ــهم هب ــدوا أنفس ــهلوها، ومل يقّي ــم استس ــا، لكنّه ــاال تام ــي امه املصطلح
ــدروس –  ــا امل ــّص مصطلحن ــام خي ــيام في ــة الس ــم املصطلحي ــن يف منظومته ــد التمع وبع
نَــك مــن معرفــة اختيــار الناقــد ملصطلــٍح بعينــه وإن تكــّرر  وجدنــا أن املعيــار الــذي ُيمكِّ
املفهــوم نفســه عنــد هــذا ناقــد بصــور مصطلحيــة أخــرى يتمّثــل بالعنونــة الفصليــة، فــإذا 
وجــدَت ناقــدًا قــد عنــوَن البــاب أو الفصــل الــذي يشــتغل فيــه عــى مصطلــح )االبتــداء 
ــه ًيفّضــل اســتعامل هــذا املصطلــح  ــه فــإّن هــذا يعنــي أّن أو االســتهالل( بمصطلــٍح بعين
للداللــة عــى ذاك املفهــوم دون غــره، وإن اســتعمل مصطلحــات أخــرى يف متــن 
ــه  ــن طيات ــل ب ــة يم ــة العنون ــه يف منطق ــح ووضع ــه للمصطل ــته؛ذلك أّن اصطفائ دراس
عنايــة خاصــة هبــذا املصطلــح دون غــره، ممــا يوحــي بتفضيلــه لــه، واختيــاره إيــاه مــن 

بــن البدائــل املتاحــة لــه.      

ــة  ــكاليات املصطلحي ــة – يف االش ــا – البداي ــدرس هن ــع ال ــح موض ــع املصطل ويق
الســابقة نفســها؛ إذ نعثــر عــى مصطلحــات متعــددة ملفهــوٍم واحــٍد يف الــرتاث النقــدي 
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ــاِدئ  ــَدأ وامَلَب ــداءات،، وامَلْب ــداء واالبت والبالغــي، فقــد اســُتعِمَلت مصطلحــات: )االبت
ــا  ــدُأ هب ــي يب ــة الت ــة الَقْبِلّي ــى: املنطق ــة ع ــع( للدالل ــتهالل، واملطل ــات، االس واالفتتاح
النــصُّ الشــعري أو النثــري، ولكنّهــم مل يســتعملوا هــذه املصطلحــات عى وتــرة واحدة؛ 
إذ حّقــق بعضهــا اشــرتاط 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 ُتــّدد االتفــاق املصطلحــي عنــد القدمــاء 
يف املصطلــح املقــروء عــى وفــق املعيــار الــذي وضعنــاه – اعتــامد العنونــة بوصفهــا آليــة 

كشــف عــن انتخــاب الناقــد للمصطلــح الرتاثــي.

وال بــّد مــن التنويــه إىل قضّيــة غايــة يف األمهيــة تتمّثــل يف أّن مســاحة اشــتغالنا عــى 
املصطلــح املقــروء ســتقتر عــى منطقــة الوعــي باملصطلــح يف الــرتاث التــي تبــدأ منــذ 
ــة  ــة ومدرس ــة والبالغي ــدارس النقدي ــور امل ــع ظه ــا، م ــس تقريب ــرن اخلام ــف الق منتص
)البديعيــات( فيــام بعــد، التــي ُعنَيــت بالتبويــب والتصنيــف، وعِمَلــت عــى وفــق آليــات 
ممنهجــة تســر يف ضــوء ثنائيــة )التنظــر واالجــراء( بصورهتــا البدائيــة، وســتكون مقاربتنا 
للمتــن النقــدي القديــم بحســب ســنة الوفــاة حفاظــا عــى التطــّور الزمنــي للتنظــر 
النقــدي والبالغــي اســتنادا إىل معيــار العنونــة املذكــور ســلفا وبحســب اجلــدول اآليت: 

كتابهاملصطلح بحسب عنونة البابوفاتهاسم الناقدت
العمدة))(باب امَلْبَدأ، واخلروج، والنهاية56)هـابن رشيق)
البديع))(باب املبادي واملطالع)58هـأسامة بن منقذ1
املثل السائر)5( + يف املبادئ واالفتتاحات7)6هـابن األثر)

اجلامع الكبر)6(
ترير التحبر)7(باب ُحسن االبتداءات)65هـابن أيب اإلصبع)
هناية األرب)8(ُحسن االبتداءات))7هـالنويري5
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اإليضاح))(االبتداء))7هـالقزويني6
الطراز)0)(يف املبادي واالفتتاحات5)7هـالعلوي7
صبح االعشى)))(االبتداء وبراعة االستهالل)81هـالقلقشندي8
ابن حجة )

احلموي
حسن االبتداء وبراعة 7)8هـ

االستهالل
خزانة االدب)1)(

حسن االبتداء وبراعة 10))هـابن معصوم0)
االستهالل

أنوار الربيع)))(

ويف ضــوء اجلــدول الســابق يمكننــا أن نســّجل بعــض املالحــظ عــى مصطلــح 
)البدايــة( يف اخلطــاب النقــدي الرتاثــي أمههــا:

التــي  املصطلحــات  ألّن  للنظــر؛  الفتــا  حضــورا  )البدايــة(  داللــة  ســّجلت  )ـ 
هيمنــت عــى عناويــن األبــواب تنتمــي كّلهــا لألصــل )بــدأ( الــذي يرجــع إليــه مصطلــح 

ــة(.  )البداي

ــن  ــدأ( لك ــذر )ب ــي للج ــي ال تنتم ــتعملة الت ــات املس ــض املصطلح ــور بع 1ـ حض
ــتهالل(. ــاح واالس ــن كـ)االفتت ــح املهيم ــة املصطل ــن منافس ــا م ــبة ال متكنه بنس

)ـ إّن اجلمــع ُيشــّكل ظاهــرة بــارزة يف االســتعامل املصطلحــي للمفــردة يف عينــات 
اســُتعِملت  إذ  املصطلــح؛  افراديــة  مســتوى  انخفــاض  ويقابلهــا  الســابق،  اجلــدول 
ــداء،  ــدال مــن ابت ــادئ( بصيغــة اجلمــع ب ــداءات( و)افتتاحــات( و)مب مصطلحــات )ابت

ــرد. ــة املف ــدأ بصيغ ــاح، ومب وافتت

البــاب  ُيعنــون  بثنائيــة املصطلــح، فالناقــد ال  )ـ هنــاك ظاهــرة أخــرى تتصــل 
بمصطلــح واحــد، بــل يســتعمل مصطلحــن للداللــة عــى املفهــوم الواحــد مثــل 

واالفتتاحــات(. )املبــادى 
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ــو  ــرتاث ه ــاق يف ال ــيوع واالتف ــار الش ــاز معي ــح يف اجتي ــذي نج ــح ال 5ـ إّن املصطل
مصطلــح )االبتــداء(، لكنـّـه ســيمّر باختبــار آخــر يمّثلــه معيــار تراثــي آخــر هــو )وضــوح 
الداللــة( فهــل ســيتجاوز هــذا االختبــار ليتــّم تثبيتــه بوصفــه مصطلحــا منتخبــا باتفــاق 

املنظومــة الرتاثيــة؟

لقــد وضــع النقــاد والبالغيــون القدمــاء مفهومــًا متقاربــًا ملصطلــح )البدايــة(؛ إذ مل 
ــام  ــواه الع ــا فح ــة، أم ــاليبهم الكتابي ــة، وأس ــم التعبري ــدود مقدرهت ــه إالّ بح ــوا في خيتلف
فكّلهــم أمجعــوا عــى أّنــه: أن يأتــى الناظــم أو الناثــر يف ابتــداء كالمــه ببيــت أو قرينــة تــدّل 
عــى مــراده يف القصيــدة أو الرســالة أو معظــم مــراده والكاتــب أشــّد رضورة إىل ذلــك 
مــن غــره ليبتنــى كالمــه عــى نســق واحــد دّل عليــه مــن أّول ِعْلــم هبــا مقصــده، إمــا ىف 
خطبــة تقليــد، أو دعــاء كتــاب، فيــأيت الكاتــب يف صــدر املكاتبــة بــام يــدّل عــى عجزهــا؛ 
فــإن كان الكتــاب بفتــح، أتــى يف أّولــه بــام يــدّل عــى التهنئــة، أو بتعزيــة أتــى يف أّولــه بــام 
يــدّل عــى التعزيــة، أو يف غــر ذلــك مــن املعــاين أتــى يف أّولــه بــام يــدّل عليــه؛ ليعلــم مــن 
مبــدأ الكتــاب مــا املــراد منــه. وبذلــك يعــل مطلــع الــكالم مــن الشــعر أو الرســائل داال 
ــاء، أو  ــاء فهن ــى املقصــود مــن هــذا الــكالم إن كان فتحــا ففتحــا، وإن كان هن عــى املعن
كان عــزاء فعــزاء، وكذلــك يــري احلكــم يف غــر ذلــك مــن املعــاين؛ إذ ينبغــي لــكل مــن 
تصــدى ملقصــد مــن املقاصــد وأراد رشحــه بــكالم أن يكــون مفتتــح كالمــه مالئــام لذلــك 
ــتحب  ــا، ويس ــر مجيع ــم والنث ــه ىف النظ ــب مراعات ــه ي ــذا حال ــام ه ــه، ف ــد داال علي املقص
ــون  ــازى يك ــى والتع ــال التهان ــذا ح ــف، وهك ــائل والتصاني ــب والرس ــه يف اخلط التزام
مبدؤهــا وتصديرهــا بــام 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.)))(
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ــاء يف  ــرتاطات القدم ــد اش ــو أح ــذي ه ــة( ال ــوح الدالل ــار )وض ــا إىل معي وإذا عدن
االصطــالح عــى تســمية مــا بوصفهــا مصطلحــا، فإننــا ال بــّد مــن أن نبحــث يف عالقــة 
الــدال االصطالحــي بجــذره اللغــوي املعجمــي، فـــمصطلح )االبتــداء( يعــود إىل اجلــذر 
)بــدأ(: َبــدْأُت بالــيِء اْبَتــَدْأُت باألَْمــِر َبــْدءًا اْبَتــدْأُت بــه وَبــدْأُت الــيَء َفَعْلُتــُه اْبتـِـداًء ويف 
ــِم، وبــاِدُئ  ــِل والَغنَ ــْقِي قبــَل اإِلبِ ــَدُأ هبــا يف السَّ َأٌة يــوَم الــِوْرِد َأي ُيْب ــدَّ ــُل ُمَب احلديــِث اخلَْي
ُلــُه واْبتـِـداُؤُه، وقــال اللحيــاين َأنــَت بــادَئ الــَرْأي وُمْبَتــَدَأُه ُتِريــُد ُظْلمنــا َأي َأنــَت  الــرْأِي َأوَّ

ْأِي ُتريــُد ُظْلمنــا)5)(. ِل الــرَّ يف َأوَّ

وال خيفــى مــا بــن اجلــذر املعجمــي والــدال االصطالحــي مــن التطابــق القائــم عــى 
داللــة البدايــة، واالنطــالق، واألوليــة، واالفتتــاح، فكّلهــا دالالت تملهــا الداللــة 
االصطالحيــة للمصطلــح )االبتــداء( الــذي اجتــاز معيــار )االتفــاق( بحســب اجلــدول 

ــا بعــد مقاربتــه معجميــا. الســابق، واجتــاز معيــار )وضــوح الداللــة( مثلــام تبــّن هن

مصطلــح  باصطفــاء  تقــي  مصطلحيــة  خمرجــات  نســتنتج  هــذا  ضــوء  ويف 
)االبتــداء( عنــد القدمــاء اســتنادا إىل معيــاري )االتفــاق ووضــح الداللــة( اللذيــن مّثــال 
أهــم معايــر الوضــع املصطلحــي يف الــرتاث، وبذلــك ننــأى بأنفســنا عــن التعّســف يف 
ــه الزمــكاين،  ــار املصطلــح الرتاثــي، وإخضاعــه ملعايــر معــارصة بعيــدة عــن فضاِئ اختي

ــة. ــه املعرفي ــة، وأسس ــه الثقافي ومرجعيات

ومل يكتــِف النقــاد والبالغيــون القدمــاء بوضــع املصطلــح وتديــد بعــده املفهومــي 
ــم  ــم مصنفاهت ــّى يف معظ ــرتاطات تتج ــدع( الش ــوا )املب ــل أخضع ــي ب ــاق الرتاكم باالتف
ــلوب  ــواب(، وأس ــأ والص ــة )اخلط ــا إىل ثنائي ــر كّله ــي، ُتش ــدريس تعليم ــو م ــى نح ع
)افعــل وال تفعــل( اإللزامــي الــذي تقــوم عليــه ثقافتهــم، فقــد وضعــوا أســَس )االبتــداء 
احلســن(، واستشــهدوا لــه بشــواهد متنّوعــة قائمــة عى اســتقراء الــرتاث اإلبداعــي الذي 
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ســبقهم؛ لتشــّكل معايــر إبداعيــة ياكيهــا املبدع إذا مــا أراد لعملــه النجاح، واستشــهدوا 
بنقائضهــا )االبتــداء امُلســَتقَبح(، ووقفــوا عنــد أســباب ترديــه، وقبحــه؛ ليتجنبهــا املبــدع، 
ــرتاطات  ــص اش ــا أن نلّخ ــك، ويمكنن ــح تل ــببات القب ــوع بمس ــن الوق ــه ع ــأى بنفس وين

االبتــداء احلســن بالنقــاط اآلتيــة:)6)(

)ـ أن يراعــي املبــدع املقــام وحــال امُلخاَطــب، فيكــون كالمــه مالئــام ملقصــده، فيفيــد 
املطلــوب مــن أول وهلــة، فــإن كان هنــاًء فهنــاًء، وإن كان عــزاًء فعــزاًء.

1ـ يتعــّن عــى املبــدع النظــر يف أحــوال امُلَخاَطبــن، وتفّقــد مــا يكرهــون ســامعه – يف 
املــدح والتهنئــة خاصــة – ويتطــرون منــه، فــال يذكــر يف افتتــاح قصيــدِة مديــٍح مــا ُيتطــّر 

. منه

)ـ اتفــق علــامء البديــع عــى أّن عــدم تناســب القســمن )الشــطرين( يف الشــعر نقــٌص 
ــن االبتداء. يف حس

)ـ أن يتأنــق املبــدع فيــه، ويــأيت بأعــذب األلفــاظ، وأجزهلــا، وأرقهــا، وأســهلها، نظاًم 
ّكــة واحلشــو والتعقيد. وســبكًا، وأصّحهــا مبنــًى، وأوضحهــا معنــًى، وأخالهــا من الرِّ

فــإذا جــاء االبتــداء عكــس مــا اشــرتطوا يف ُحســنه ُنســب إىل القبــح، ووســموه 
ــم  ــد أه ــوا عن ــري فوقف ــعري والنث ــرتاث الش ــتقرأوا ال ــد اس ــتقبح(، وق ــداء امُلس بـ)االبت

االبتــداءات املســتقبحة؛ ليحــرتز املبتــدئ منهــا، ويتجنبهــا يف ابتداءاتــه.

ــي  ــي الرتاث ــدي والبالغ ــي النق ــى الوع ــارص ع ــي املع ــل املتلق ــّدم يي ــا تق إن كل م
بأمهيــة منطقــة )البدايــة( وإســرتاتيجيتها يف األعــامل اإلبداعيــة يف بعدهيــا املكتــوب 
ــة نحــو فتــح  ــل عندهــم نقطــة إنطــالق َقْبِليَّ ــر( والشــفاهي )اخلطــب(؛ إذ متّث )شــعر ونث
ــأيت بعدهــا أمــام املتلقــي، لتشــتغل عــى اســتجابته النفســية  ــذي ي ــيّص ال ــن الن ــاق املت آف



أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني300

ــايب.     ــه االي ــن تلقي ــة، وتضم والعاطفي

)ــ البداية: سؤال األمهية واألبعاد والوظائف يف املنظور احلداثي: 

ينحــر جمــال اشــتغالنا األجرائــي الــذي ســيأيت بمتــٍن ينتمــي للحقــل الرتاثــي ومــن 
هنــا فــإن العنايــة بمصطلــح )البدايــة( مــن جهــة الــدال املصطلحــي، والبعــد املفهومــي، 
ــدود  ــارج ح ــع خ ــة تق ــي عناي ــي ه ــور احلداث ــالف يف املنظ ــاق واالخت ــات االتف ورهان
ــة  ــكالياته املصطلحي ــم اش ــي، وتضّخ ــدي احلداث ــدرس النق ــّعب ال ــا؛ لتش ــا هن اهتاممن
بشــأن املصطلــح املــدروس، فضــال عــن أن العنايــة بمنطقــة البدايــة بوصفهــا مصطلحــا 
ذا أمهيــة بالغــة يــكاد ينحــر بأجنــاس أدبيــة بعينهــا تنتمــي حلقــل الرديــات )روايــة، 
قصــة، ســرة ذاتيــة(، لكننــا ســنعتني بالبحــث عــن إجابــات ألســئلة تتجــه نحــو تقيــب 
أمهيــة البدايــة وأبعادهــا ووظائفهــا يف الــدرس النقــدي احلديــث؛ ملــا يف ذلــك مــن فائــدة 
توّجــه البحــث، وتــّدد مســاراته االجرائيــة، وبتعبــر آخــر فأننــا ســنقوم بنمذجــة تنظرية 
ــا لتعميــق الصلــة بــن املــايض واحلــارض خلدمــة الــدرس  )تراثيــة حداثيــة( يف حماولــة منّ

النقــدي املعــارص. 

ــة؟ ومــا وظائفهــا؟  ــة البداي ــة: مــا أمهي ــات للتســاؤالت اآلتي إن البحــث عــن إجاب
ومــا أبعادهــا وحدودهــا؟ وهــل هــي منطقــة ملتحمــة جســديا مــع متــن النــص أم أهّنــا 
عتبــة مــا قبليــة؟ سُيشــّكل حمــور عنايتنــا يف هــذه الفقــرة مــن التنظــر؛ ألننــا مل نرّســخ يف 
التنظــر الرتاثــي الســابق هــذه االجابــات عــى نحــو تفصيــيل انطالقــا مــن ثقافــة االيــاز 

ــة. ــه املرحلي ــة وخصوصيت الرتاثي

متّثــل البدايــة حلظــة حّساســة تنعكــس – بشــكل أو بآخــر – عــى أفــق انتظــار 
القــارئ، مــا دامــت هــي التــي تعمــل عــى تيســر ولوجــه لعــامل النــص احلابــل باملفاجــآت 
ــة  ــراءة املنطق ــدره  ق ــون مص ــاذ يك ــول أّخ ــتجابته لفض ــن اس ــا م ــارات، انطالق واالنتظ
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املاقبليــة )ومنهــا البدايــة( التــي ُتشــّكل معــربا حاســام  إىل عــوامل النــص، أمــا غيــاب عنر 
ــارة والتشــويق واجلــذب يف عنــارص مــا قبــل النــص، فيدفــع القــارئ إىل االحجــام  االث
عــن خــوض مغامــرة القــراءة يف حالــة )البدايــة( غــر املحّفــزة عــى متابعــة القــراءة، فــكل 
ــة نــوع مــن عمليــة ترويــض القــارئ، وهــي احــدى رهانــات البدايــة؛  بدايــة هــي بمثاب

لكســب ثقــة القــارئ، وتفيــزه عــى متابعــة القــراءة)7)(.

ــاث  ــن الب ــل ب ــة تواص ــا حلق ــن كوهن ــة( م ــة العتب ــة أو )اجلمل ــة البداي ــأيت أمهي وت
وامُلســَتقبِل، وعربهــا يتــّم تديــد العديــد مــن املنطلقــات االوليــة التــي هتــم النــص 
وإفضاءاتــه، فالبدايــة جمازفــة وبــاب يقــود املتلقــي عــرب اللغــة وعالماهتــا إىل عــامل النــص 

ــص)8)(. ــة الن ــق أدبي ــل تقي ــن أج ــات م ــل املكون ــاء وتتفاع ــّكل البن ــث يتش حي

وتعــد )البدايــة( – يف املنظــور احلداثــي – عتبــة أوىل بعــد عتبــة العنــوان، ومتّثــل بنــاًء 
إدراكيــا أّوليــًا تتشــّكل معــه أحاســيس وُأفــق انتظــار منســجم أو معــّدل عــن األفــق الــذي 
خلقــه العنــوان – يف النــص احلداثــي -، فهــي اســرتاتيجية ال تنفصــل عــن اســرتاتيجيات 
ــد، وهــي ال تقــل  ــق، والرتابــط وطي ــات(، فالتداخــل بينهــام دقي )النــص املــوازي / العتب
امهيــة عــن بعــض العتبــات التــي تيــط بالنــص، ويمكــن تصورهــا أهنــا موقــع اســرتاتيجي 
مــرشوط ســواء يف تعالقهــا مــع العنــوان أو مــع مــا هــو خــارج النــص أو النــص نفســه)))(.

املوقعــي  والتمظهــر  )املكانيــة(،  إشــكالية  إىل  بنــا  ُيفــي  الطــرح  هــذا  ولكــّن 
ــيّص،  ــة – كــام هــو راســٌخ يف املنظــور احلداثــي - مكــوٌن خــارج ن ــة(؛ ألّن العتب للـ)بداي
حميــط بالنــص، والبدايــة مكــّون مالصــق للنــص، بــل هــو جــزء ال يتجــزأ مــن تكوينــه 

ــون؟ ــا املحدث ــِن هب ــي مل يعت ــكالية الت ــذه االش ــن ه ــرج م ــف نخ ــوي، فكي اللغ

الشــّك أن اخلــروج مــن هــذه االشــكالية يكمــن يف وضــع حــدود )املتــن النــيّص(، 
فهــل النــص هــو )بــؤرة املضمــون( التــي يــاول املبــدع أن يوصلها لنــا؟، فــإن كان كذلك 
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فيمكننــا أن نعــد البدايــة عتبــًة بوصفهــا منطقــة قبليــة تقــع خــارج ختــوم )املتــن النــيّص(، 
وإن كان النــص هــو هــذا الكيــان اللغــوي القابــع خلــف عتبــة العنــوان ومــا ييــط هبــا من 
عتبــات أخــرى، فــإن البدايــة هنــا هــي جــزء ال يتجــزأ مــن هيــكل املتــن النــيّص، فالرهــان 
يكمــن يف النظــر إىل النــص، ولعــّل التجربــة املقــروءة ُتــّدد عتبيــة البدايــة مــن عدمهــا، 
ــة اجلاهــزة، ونقحمهــا  ــا الَقبِلّي ــة املقــروءة إىل تصوراتن ــّد أن ال ُنخِضــع التجرب ــا ال ب وهن
فيهــا، ففــي عينــة بحثنــا هنــا – خطبــة الفتنــة ألمــر املؤمنــن – متّثــل البدايــة عتبــًة نصّيــة 
تقــع خــارج املتــن البــؤري املركــزي احلــاوي للثيــم املضمونيــة التــي أراد االمــام إيصاهلــا، 
وقــد عملــت هــي ومجلــة )مناســبة اخلطبــة( - التــي نعّدهــا 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 باقــرتاح تعاقــد ضمنــي للقــراءة، يتأســس عــى 
َرة يف تلقــي النــص، والتحفيــز عــى متابعــة القــراءة، إن هــذا  أمهيــة بالغــة البدايــة امُلَشــفَّ

امللفــوظ هــو بمثابــة العتبــة املفضيــة اىل التخييــل)10(.

وتضطلــع البدايــة بتحقيــق وظائــف متعــددة ومتشــعبة؛ إذ تتضافــر اســرتاتيجية 
خطــاب البدايــة بعمليــة القــراءة يف أفــق تقيــق نــوع مــن التواصــل اخلفــي املرغــوب فيــه، 
ــة  ــق ُتعطــى للبداي ــة بوعــي القــارئ، ويف هــذا األف ــط خطــاب البداي ــام يرتب وذلــك حين
ــب  ــام يتناس ــك ب ــراءة، وذل ــن الق ــن م ــط مع ــو نم ــبق نح ــكل مس ــه، بش ــة التوجي مزي
ر قــوى األثــر  ودرجــة الوعــي الثقــايف واجلــاميل هلــذا القــارئ، وهبــذا التواصــل اخلفــي ُتــرَّ
الكامنــة يف البدايــة )لغويــة كانــت أو أســلوبية أو دالليــة(، وتقــّدم نفســها هبــذا الشــكل 
ــه  ــيص بوصف ــدور ختصي ــة ب ــاب البداي ــع خط ــري يضطل ــتوى التعب ــى املس أو ذاك، وع
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فضــاء تتحــدد فيــه الســامت االســلوبية اخلاصــة التــي ســتطبع النــص بعــد ذلــك بطابعهــا، 
ومــن ثــّم يبنــي النــص منــذ البدايــة بالغتــه الكتابيــة اخلاصــة، القائمــة إمــا عــى الشــفافية 
املبــارشة، أو النــزوع اىل التصويــر التشــخييص، ُتضــاف إليهــا وظيفــة تأطــر احلــدث مــن 
حيــث: مــكان وقوعــه، زمانــه، وفاعلــه، وإمــا عــى الكثافــة بــام تملــه هــذه اإلســرتاتيجية 

مــن تشــابك وتداخــل))1(.

ــاه  ــة التــي تعمــل عــى جــذب انتب ــة( الوظيفــة اإلغرائي ومــن أهــم وظائــف )البداي
ــا  ــكل امكاناهت ــة ب ــة البداي ــعى عتب ــه؛ إذ تس ــراءة لدي ــة الق ــز رغب ــك بتحفي ــارئ؛ وذل الق
الفنيــة اىل وضــع القــارئ يف حالــة ترّقــب قصــوى، يف انتظــار مــا ســيحدث، بحيــث تّثــه 
البدايــة عــى االنغــامس يف تتبــع التفاصيــل؛ ملعرفــة مــا يثــوي خلــف ســطور هــذه البدايــة 

املشــّوقة مــن أحــداث ووقائــع)11(.

ومــن إشــكاليات عتبــة )البدايــة( يف الــدرس النقــدي احلديــث تأطــر حدودهــا املكانية 
وأبعادهــا الفيزياويــة عــى الــورق؛ إذ تشــّكل عقبــة عصيــة عــى الفهــم البســيط، والتلقــي 
ــي تعمــل عــى  ــة املحكمــة املداخــل، الت ــات االبداعي ــّرع الســيام يف اخلطاب الســطحي املت
ــن،  ــن املت ــة م ــأيت مدجم ــد ت ــة األوىل، فق ــن الوهل ــراءة م ــاع للق ــارئ، وال تنص ــة الق مراوغ
وقــد يــامرس املبــدع لعبــة اخلفــاء والتجــيّل مــع املتلقــي، فتــارة يكشــف عــن بدايتــه، وتــارة 
خيفيها،وقــد ُأنجــزت حمــاوالت متعــددة يف اخلطــاب النقــدي احلديــث للوصــول إىل إمكانية 
وضــع تعيينــات ُتــّدد أبعــاد )البدايــة(، متــى تبــدأ؟ ومتــى تنتهي؟ مــن أي األماكــن تنطلق؟ 

وأيــن تقــف؟ لكنّهــا تبقــى حمــاوالت نســبية تتأرجــح بــن القبــول وعدمــه.

ــي  ــية توح ــة أساس ــات نصّي ــاك عالم ــن أن هن ــن املحدث ــد الدارس ــد أح ــد وج لق
ــبية  ــات نس ــا عالم ــه، ولكنه ــص إىل عرض ــة( الن ــن )بداي ــال م ــدوث االنتق ــارئ بح للق

ــا: ))1( ــة، منه ــت هنائي وليس
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استحضار الكاتب لتعيينات من نوع خّطي: هناية فصل أو فقرة...

حضــور آثــار هنايــة الــرد األّويل امُلفتتــح بــه مــن خــالل مــؤرشات لغويــة مــن قبيــل: 
إذن، بعــد هــذه البدايــة، هــذا التقديم...

االنتقال من مقطع رسدي إىل آخر وصفي...

وغر ذلك من التعيينات التي تنتمي كلها – كام هو واضح – إىل حقل الرد.

ــاد  ــان النق ــة ف ــة البداي ــن أمهي ــم م ــى الرغ ــه  ع ــول أن ــر اىل الق ــص دارس آخ وخيل
املحدثــن اختلفــوا يف تديــد 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 تتعــّن هبــا البدايــة يف العمــل الروائــي 

عامــة أمههــا عندنــا:))1(

)ـ بعــض العالمــات التــي يضعهــا املؤلــف يف نصــه مثــل: الفواصــل، والنقــاط، أو 
الرمــوز الكتابيــة املوحيــة بنقلــة نوعيــة مــن البدايــة اىل مــا بعدهــا.

1ـ ختصيص بياض أو فراغ من شأنه أن يفصل بن البداية وما يليها ضمنيا.

وغرهــا مــن العالمــات امُلحــّددة ألبعــاد البدايــة غــر أهّنــا تالئــم النصــوص الردية 
احلديثة.

وبحســب ظنـّـي أن تديــد أطــر هنائيــة ألبعــاد )عتبــة البدايــة( هــو قضيــة نســبية غــر 
ثابتــة ترتبــط بالتجربــة املقــروءة أيضــا، وهــي – مــن ناحيــة أخــرى - تتصــل بوعــي املبدع 
املشــّكل للنــص، ويف تربتنــا املقــروءة – خطبــة الفتنــة لالمــام عــيل – تتأطــر أبعــاد عتبــة 
البدايــة بأطــر دالليــة، وشــكلية كــام ســيّتضح، ويف خطــب النهــج ختتلــف أبعــاد البدايــات 

بحســب اختــالف اخلطبــة، ومــا وصــل منهــا إلينــا، وُثّبــت يف النهــج. 
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املبحث الثاني
البعد اإلجرائي

خطبة )الفتنة( أمنوذجا
رقم اخلطبة )1)(  

مناسبتها: ومن خطبة له )عليه السالم( يذكر ما كان تغلبه من اخلوارج

نص اخلطبة:

ــِة، َومَلْ َيُكــْن  ــاُس، َفــإيِنِّ َفَقــْأُت َعــْنَ َاْلِفْتنَ ــا َالنَّ َ ــاِء َعَلْيــِه، َأهيُّ ــِد َاهللَِّ، َوَالثَّنَ ــا َبْعــَد مَحْ ))َأمَّ
ي َبْعــَد َأْن َمــاَج َغْيَهُبَهــا)))( َواِْشــَتدَّ َكَلُبَهــا)))(.  َئ َعَلْيَهــا َأَحــٌد َغــْرِ لَِيْجــَرِ

ٍء فِيــَا َبْينَُكــْم  َفاْســَأُلويِن َقْبــَل َأْن َتْفِقــُدويِن، َفَوالَّــِذي َنْفــِي بَِيــِدِه الَ َتْســَأُلوَننِي َعــْن يَشْ
ــًة إاِلَّ َأْنَبْأُتُكــْم بِنَاِعِقَهــا)))( َوَقائِِدَهــا  ــًة َوُتِضــلُّ ِماَئ ــِدي ِماَئ ــٍة هَتْ ــاَعِة، َوالَ َعــْن فَِئ ــْنَ َالسَّ َوَب
ــا، َوَمــْن ُيْقَتــُل ِمــْن َأْهلَِهــا َقْتــاًل، َوَمــْن َيُمــوُت  ــطِّ ِرَحاهِلَ ــا)))(، َوحَمَ َوَســائِِقَها، َوُمنَــاِخ ِرَكاهِبَ

ِمنُْهــْم َمْوتــًا.

ُطــوِب،  ُمــوِر، َوَحــَواِزُب)11( َاخْلُ  َوَلــْو َقــْد َفَقْدمُتُــويِن َوَنَزَلــْت بُِكــْم َكَرائِــُه)1)( َاأْلُ
ــائِلَِن، َوَفِشــَل َكثِــٌر ِمــَن َامْلَْســُئولَِن، َوَذلِــَك إَِذا َقلََّصــْت))1(  أَلَْطــَرَق َكثِــٌر ِمــَن َالسَّ
ــاَلِء  ــاَم َاْلَب ــا َعَلْيُكــْم ِضيقــًا، َتْســَتطِيُلوَن َأيَّ ْنَي ــِت َالدُّ ــْن َســاٍق، َوَكاَن َرْت َع َحْرُبُكــْم، َوَشــمَّ

ــْم.  ــَراِر ِمنُْك ــِة َاأْلَْب ــَح َاهللَُّ لَِبِقيَّ ــى َيْفَت ــْم، َحتَّ َعَلْيُك

إِنَّ َاْلِفَتــَن إَِذا َأْقَبَلــْت َشــبََّهْت))1(، َوإَِذا َأْدَبــَرْت َنبََّهــْت)11(، ُينَْكــْرَن ُمْقبـِـاَلٍت، َوُيْعَرْفــَن 
َيــاِح، ُيِصْبــَن َبَلــدًا َوخُيْطِْئــَن َبَلــدًا. ْمــَن َحــْوَم َالرِّ ُمْدبـِـَراٍت، َيُ

ــٌة  ــاُء ُمْظلَِم ــٌة َعْمَي ــا فِْتنَ َ ــَة، َفإهِنَّ ــي ُأَميَّ ــُة َبنِ ــْم فِْتنَ ــِدي َعَلْيُك ــِن ِعنْ ــَوَف َاْلِفَت  َأالَ إِنَّ َأْخ
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ــَأ  ــا))1(، َوَأْخَط ــَرَ فِيَه ــْن َأْب ــاَلُء َم ــاَب َاْلَب ــا، َوَأَص ــْت َبلِيَُّتَه ــا))11((، َوَخصَّ ــْت ُخطَُّتَه َعمَّ
ــا.  ــَي َعنَْه ــْن َعِم ــاَلُء َم َاْلَب

وِس))1(، َتْعــِذُم  ُ َوَاْيــُم َاهللَِّ َلَتِجــُدنَّ َبنـِـي ُأَميَّــَة َلُكــْم َأْرَبــاَب ُســوٍء َبْعــِدي َكالنَّــاِب َالــرضَّ
ــوا  ُك ــى الَ َيْرُ ــْم َحتَّ ــوَن بُِك ــا، الَ َيَزاُل َه ــُع َدرَّ ــا، َومَتْنَ ــُن بِِرْجلَِه ــا، َوَتْزبِ ــُط بَِيِدَه بِ ــا، َوخَتْ بِِفيَه

ــٍر هِبِــْم.  ــْم َأْو َغــْرَ َضائِ ِمنُْكــْم إاِلَّ َنافِعــًا هَلُ

ــاِر  ــَل اِْنتَِص ــْم إاِلَّ ِمْث ــْم ِمنُْه ــاُر َأَحِدُك ــوَن اِْنتَِص ــى الَ َيُك ــْم َحتَّ ــْم َعنُْك ــَزاُل َباَلُؤُه َوالَ َي
ِشــيَّة))1(،  اِحــِب ِمــْن ُمْســَتْصِحبِِه))1(، َتــِرُد َعَلْيُكــْم فِْتنَُتُهــْم َشــْوَهاَء خَمْ ــِه، َوَالصَّ َاْلَعْبــِد ِمــْن َربِّ
ــا  ــِت ِمنَْه ــَل َاْلَبْي ــُن َأْه ــَرى)11(، َنْح ــٌم ُي ــًدى، َوالَ َعَل ــاُر ُه ــا َمنَ ــَس فِيَه ــًة، َلْي ــًا َجاِهلِيَّ َوِقَطع
ِديــِم))1(، بَِمــْن  ُجَهــا َاهللَُّ َعنُْكــْم َكَتْفِريــِج َاأْلَ بَِمنَْجــاٍة)11(، َوَلْســنَا فِيَهــا بُِدَعــاٍة، ُثــمَّ ُيَفرِّ
إاِلَّ  ُيْعطِيِهــْم  اَل  ٍة))1(  َ ُمَصــرَّ بِــَكْأٍس  َوَيْســِقيِهْم  ُعنْفــًا،  َوَيُســوُقُهْم  َخْســفًا،  َيُســوُمُهْم 
ــْو  ــا َل ــا فِيَه ــا َوَم ْنَي ــٌش بِالدُّ ــَودُّ ُقَرْي ــَك َت ــَد َذلِ ــْوَف، َفِعنْ ــُهْم)11( إاِلَّ َاخْلَ ــْيَف، َو الَ ُيْلُِس َالسَّ
ْقَبــَل ِمنُْهــْم َمــا َأْطُلــُب َاْلَيــْوَم َبْعَضــُه  َيَرْوَننـِـي َمَقامــًا َواِحــدًا، َوَلــْو َقــْدَر َجــْزِر َجــُزوٍر)11(، أِلَ

ــِه.(()5)(. ــاَل ُيْعُطوَننِي َف

تتشــّكل بنيــة اخلطبــة العّينــة مــن ثالثــة حمــاور: عتبــة البدايــة ثــّم املتــن فعتبــة النهايــة، 
ــة: ))1( كلمــة،  ــن: )16)( كلمــة، والنهاي ــة يف ))1)( كلمــة، واملت ــة البداي وتقــع عتب
ــة  ــاء نتيج ــا ج ــة بدايته ــول عتب ــّل ط ــة؛ ولع ــة( املطّول ــب ذات )البداي ــن اخلط ــي م وه
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 الســالم -: 
...(( وتنتهــي بالتقريــر يف قولــه: ))إِنَّ َاْلِفَتــَن إَِذا َأْقَبَلــْت َشــبََّهْت...  ــاُس، َفــإيِنِّ ــا َالنَّ َ ))َأهيُّ
ــَن َبَلــدًا((، ثــم يعقبهــا املتــن النــيّص الــذي يبــدأ بحــرف االفتتــاح والتنبيــه )أالَ(،  َوخُيْطِْئ
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وتــأيت )عتبــة النهايــة( بعــده مبتدئــًة بعنــر مــكاين زمــاين متّثــل بـــالظرف )عنــد ذلــك( يف 
ــَودُّ ُقَرْيــٌش...((. ــَك َت ــَد َذلِ قولــه ))َفِعنْ

ــا عــى  ــا تراكمي ــة ترشيــا عمودي ــة مكتمل ــة اخلطب ــح بني ــا إىل ترشي وهتــدف مقاربتن
ــات(  ــن )العالم ــث ع ــة( للبح ــة النهاي ــن + عتب ــة + املت ــة البداي ــاور: )عتب ــتوى املح مس
والعالئــق التــي تشــّد أوارص العالمــات الكلّيــة يف جســد اخلطبــة وتــؤدي إىل انتــاج 
الداللــة، وأفقيــا عــى مســتوى البنــاء الداخــيل لــكّل حمــور مــن هــذه املحــاور عــى ِحــدة.

ــلوك  ــل، فالس ــى الفع ــابقًا ع ــزًا س ــًى جاه ــت معط ــرورة وليس ــي س ــة ه إن الدالل
الســيميائي ذاتــه، ليــس ســوى خــروج عــن إكراهــات البيولوجــي والطبيعــي والولــوج 
إىل عــامل ثقــايف مفتــوح عــى كّل االحتــامالت، وهبــذا املعنــى فــإن كل واقعــة تســتند مــن 
أجــل داللتهــا إىل ســرورة داخليــة تمــع بــن العنــارص امُلكّونــة هلــا ضمــن ترابــط جــيّل 
ــيميولوجي  ــدرس الس ــه يف ال ــق علي ــا ُيطل ــي م ــرورة ه ــذه الس ــراه، إن ه ــم ُع ال تنفص
)الســيموز( – بحســب بــورس – أو الوظيفــة الســيميولوجية، فهــي يف تصــّور )بــورس( 
الســرورة التــي يشــتغل مــن خالهلــا يشٌء مــا كعالمــة، وتســتدعي ثالثــة عنــارص ُينظــر 
إليهــا باعتبارهــا احلــدود التــي مــن خالهلــا تســتقيم الســرورة وتتحــّول إىل نســق يتحّكــم 

يف انتــاج الــدالالت وتداوهلــا وهــي:

)ـ متواليــة صوتيــة )كلــامت( تشــتغل كتمثيــل رمــزي متعــارف عليــه عنــد جمموعــة 
لغويــة بعينهــا.

1ـ موضوع يستند إليه التمثيل من أجل انتاج الصور الذهنية.

)ـ مفهوم يّول املوضوعات إىل صور ذهنية ُتغنينا عن الوقائع)6)(.  

وال شــّك إّن ))الداللــة تكتســب إطارهــا املوضوعــي مــن شــكل )امُلْرَســَلة( أي مــن 
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تلــك العالقــات التــي تنتظــم العالمــات داخــل نســق دال أو داخــل ســرورة للــدالالت 
املفتوحــة(()7)(، إن فضــح البعــد الــداليل يف كل نســٍق ســيميولوجي يقتــي – بحســب 
بــارت – البحــث عــن تفاصيــل ذلــك النســق ذاتــه عــرب األدوات التحليليــة للســانيات؛ 
إذ متنــح اللســانيات املشــتغل يف التحليــل األدوات الفّعالــة يف تفكيــك النــص األديب أو 

أّي نســٍق مــن العالمــات)8)(.

وبنــاًء عــى ذلــك فإننــا ســنقارب بنيــة اخلطبــة مكتملــًة بمحاورهــا الثالثــة الســابقة 
عــرب تقســيم كّل حمــور منهــا لســانيا إىل مســتويات اللغــة املعروفــة: )املعجمــي + الرتكيبــي 
+ الــداليل/ التصويــري( والتفتيــش داخــل كل حمــور عــن األنســاق الســيميولوجية التــي 

تّكمــت بســرورة داللــة اخلطبــة كّلهــا.

)ـ املستوى املعجمي:
ــن  ــة م ــه قائم ــى أّن ــث – ع ــيميولوجي احلدي ــدرس الس ــم – يف ال ــر إىل املعج    ينظ
ــرددت  ــام ت ــن، وكل ــص مع ــاء ن ــة أثن ــب خمتلف ــرتدد بنس ــي ت ــارات الت ــامت او االش الكل
بعــض الكلــامت بنفســها أو بمرادفهــا أو برتكيــب يــؤدي معناهــا كّونــت حقــال أو حقــوال 

ــة)))(. داللي

ــٌر قــويٌّ يف  ــة البدايــة( حقــالن دالليــان كان هلــام تأث وقــد هيمــن عــى معجــم )عتب
انتــاج الداللــة الكلّيــة للخطبــة – عــى املســتوى املعجمــي - عــرب شــبكة العالقــات التــي 
ستتشــابك فيهــا العالمــات اللغويــة – فيــام بعــد – لتبنــي نظامــا دالليــا تــّم تشــكيُله بوعــيٍّ 
ــد لداللــة النــص البؤريــة املركزيــة،  عــاٍل، وأول هذيــن احلقلــن هــو: )حقــل الفتنــة( امُلولِّ
واآلخــر )حقــل األنــا( امُلنتـِـج لــدالالت: األحقيــة باخلالفــة، واإلمامــة، والعلــم اللــدين، 
ــة )احلــق والباطــل(، وهــي دالالت  ــار باملســتقبل، والطــرف االيــايب مــن ثنائي واإلخب

ســرتتبط فيــام بعــد بالداللــة املركزيــة للمتــن النــيّص.
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لقــد تــرددت مفــردة )الفتنــة( يف عتبــة البدايــة بنفســها مرتــن يف قولــه: ))َفــإيِنِّ َفَقــْأُت 
ــِة((، وقولــه: ))إِنَّ َاْلِفَتــَن إَِذا َأْقَبَلــْت...(( وتــرّددت أيضــا بــام تفــّرع منهــا مــن  َعــْنَ َاْلِفْتنَ
ــن، وهــي: )الغيهــب،  ــة للفت ــج حتمي مفــردات تابعــة هلــا وهــي عــى أرض الواقــع نتائ
الِشــدة، الضــالل، القتــل، املــوت، الفقــد، الكرائــه، احلــوازب، الفشــل، احلــرب، الضيــق، 
البــالء(، وقــد شــّكلت جمتمعــة حقــال دالليــا أنيــط بــه إنتــاج داللــة )الفتنــة( عــى 
املســتوى املعجمــي يف )عتبــة البدايــة( لتــؤدي وظيفــة )الرتهيــب(، وختويــف امُلخاَطــب 
مــن عواقــب الفتــن، ونتائجهــا املدّمــرة، عــى املســتوى العمــيل: )قتــل، حــرب، دمــار...( 

وعــى املســتوى النفــي: )ضيــق، ضــالل، فقــد، فشــل...(.

وباالنتقــال اىل حقــل )األنــا( نجــد أن خطــاب )عتبــة البدايــة( ُيضمــر ثيمــة مركزيــة 
ختتبــئ ســيميائيا تــت الســياق االضــامري املتجــيل يف ضامئــر )األنــا( = )املتكّلــم( املهيمنة 
عــى نســق االضــامر يف عتبــة البدايــة خاصــة: اليــاء يف )إيّن(، والتــاء يف )فقــأُت(، واليــاء 
يف )غــري(، و)أســألوين(، و)تفقــدوين(، و)نفــي(، و)ال تســألونني(، و)فقدمتــوين(، 
والتــاء يف )أنبأُتكــم(، إن كل هــذه الضامئــر األنويــة – الضمــر هــو عالمــة مضمــرة - قــد 
تّولــت 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 الســالم -، و)اآلخــر( = فاعــل الفتنــة واملعــادل املوضوعــي 
هلــا = )بنــو أمّيــة( الذيــن يمثلــون الطــرف اآلخــر مــن معادلــة )احلــق - الباطــل(، 
وتتصــل هبــذا احلقــل حركيــة األفعــال يف عتبــة البدايــة؛ فاالمــام حــن يســتعمل )ســلوين 
ــة  ــة البداي ــل عتب ــي تعم ــف( الت ــب والتخوي ــر )الرتهي ــّرس عن ــدوين( يك ــل أن تفق قب
ــور إن  ــه األم ــتؤول إلي ــا س ــرف م ــب؛ ليع ــدى امُلخاط ــزه ل ــى تفي ــا - ع ــذ بدايته – من
هــو مل ينتشــل نفســه، ويتشــّبث بطــرف احلــق )االمــام(، ويــزداد الشــعور بالضيــاع عنــد 
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امُلخاَطــب القريــب )اجلامعــة التــي خيطــب فيهــا االمــام( حــن يــؤرش )حضــوره( – عليــه 
الســالم - يف: )ســلوين(، وهــو فعــل يؤســس لعلمــه اللــدين، وإخبــاره بالغيــب، الــذي 
يتاجــه امُلخاَطــب الســترشاف املســتقبل، ثــّم ُيســّجل غيابــه يف )تفقــدوين( = املســتقبل، 
ــي  ــاب الت ــة الغي ــن دالل ــب م ــاع( امُلَخاَط ــوف(، و)الضي ــة( و)اخل ــس )الرهب ــا تتلّب وهن
ــاء اآليت،  ــوض يف فض ــبة الغم ــدت نس ــام تصاع ــاب االم ــإذا غ ــد، ف ــل الفق ــا فع يمله
وأصبــح املســتقبل أكثــر ختويفــًا وإرعابــا للُمخاَطــب؛ ملــا يملــه مــن تيــه، وعدم تكّشــف، 

ــاع. ورشود، وضي

وباالنتقــال إىل املســتوى التعالقــي بــن املتــن النــيّص للخطبــة - عــى املســتوى 
ــد  ــن؛ إذ نج ــن االثن ــة ب ــق القوي ــا العالئ ــف لن ــة تتكش ــة البداي ــن عتب ــي – وب املعجم
ــة فيــام وقــع مــن )تكــرار( ملهيمــن  متثــالت معجــم البدايــة الســابق يف املتــن ظاهــرة جلّي
)الفتنــة(؛ إذ تــرددت املفــردة بنفســها وبضامئــر تعــود عليهــا ) اثنتــا عــرشة ( مــّرة يف 
ــا  َ ــَة، َفإهِنَّ ــُة َبنِــي ُأَميَّ ــْم فِْتنَ ــِدي َعَلْيُك ــِن ِعنْ ــه الســالم -: ))َأالَ إِنَّ َأْخــَوَف َاْلِفَت ــه – علي قول
ــْت َبلِيَُّتَهــا، َوَأَصــاَب َاْلَبــاَلُء َمــْن َأْبــَرَ فِيَهــا،  ــْت ُخطَُّتَهــا، َوَخصَّ فِْتنَــٌة َعْمَيــاُء ُمْظلَِمــٌة َعمَّ
َوَأْخَطــَأ َاْلَبــاَلُء َمــْن َعِمــَي َعنَْهــا((، وقولــه: ))َتــِرُد َعَلْيُكــْم فِْتنَُتُهــْم َشــْوَهاَء خَمِْشــيًَّة، َوِقَطعًا 
َجاِهلِيَّــًة، َلْيــَس فِيَهــا َمنَــاُر ُهــًدى، َوالَ َعَلــٌم ُيــَرى، َنْحــُن َأْهــَل َاْلَبْيــِت ِمنَْهــا بَِمنَْجاٍة، َوَلْســنَا 
ُجَهــا َاهللَُّ َعنُْكــْم َكَتْفِريــِج َاأْلَِديــِم((، ال شــّك إّن اإلحلــاح عــى ترديــد  فِيَهــا بُِدَعــاٍة، ُثــمَّ ُيَفرِّ
ــت  ــي ألق ــة الت ــا البنائي ــس لفاعليته ــو تكري ــا ه ــع هل ــر التاب ــها أو بامُلضَم ــة( بنفس )الفتن
ــا تنفتــح ويتكّشــف غمــوض  ــة هن ــة بالكامــل، ولكــن الدالل ــة اخلطب بظالهلــا عــى دالل
عالماهتــا؛ إذ ُيــّرح االمــام – عليــه الســالم - بُمســبب الفتــن، وفاعلهــا، فيصبــح 
امُلخاَطــب ممتلــئ الذهــن بعــد أن كان خــايل الذهــن عــى مســتوى زمانيــة وقــوع احلــدث 

ــة(. ــو أمي ــه )بن ــة امُلســّببة ل ــة( املســتقبيل، وفواعــل احلــدث املركزي )الفتن
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وقــد زادت هيمنــة أنســاق متفّرعــة مــن حقــل )الفتنــة( يف املتــن النــيّص أيضــا، حــن 
ــّوة  ــى الق ــل ع ــة ُتي ــردات معجمي ــالم -( مف ــه الس ــام – علي ــب )االم ــتعمل امُلخاطِ اس
ــن،  ــط، تزب ــذم، ختب ــروس، تع ــاب، ال ــل: )الن ــن مث ــية م ــوف والوحش ــوة واخل والقس
ــا  ــن هن ــال، وم ــة( مث ــم )الناق ــة يف معج ــردات بديل ــب مف ــة(؛ ومل ينتخ ــوهاء، جاهلي ش
ــب – االمــام  ــّد مــن معاينــة حمــور االختيــار االســلويب، وتشــخيص قصديــة امُلخاطِ ال ب
– عليــه الســالم -، يف اختيــار املفــردات الدالــة عــى الشــّدة، والقســوة، فتوظيــف هــذه 
املفــردات أدى إىل جعــل )املتــن النــيّص( امتــداد حتمــي لـ)عتبــة البدايــة( التــي اشــتملت 
عــى كل دالالت الفتــن املؤديــة إىل عــامل مظلــم تســوده الوحشــية، وتغشــى فضــاَءه 

ظلــامٌت معتمــة.

وعــى الرغــم مــن اختفــاء صــوت )األنــا( يف )املتــن( وانخفــاض نســبة حضــوره، 
وشــيوع ضامئــر اآلخــر القريــب )امُلخاَطــب(، إال أن وجــوده الضمنــي حــارضا؛ إذ 
ُيقــّدم أحــداث ُمســترَشَفة مســتقبلية بآليــة الســارد كيّل العلــم، ويتكّشــف أســلوب 
ــذم،  ، تع ــُدنَّ ــتقبلية: )ت ــة املس ــة والناقص ــال التام ــق األفع ــر يف نس ــكل ظاه ــرد بش ال
ختبــط، تزبــن، متنــع، يزالــون، ال يرتكــوا، وال يــزال، ال يكــون، َتــِرُد...( وكّلهــا تؤســس 
البنــاء الــردي القائــم عــى وحــدة احلــدث املســتقبيل، ووحــدة الشــخوص، مــع اختفــاء 
عنــري املــكان املعلــوم، والزمــان امُلحــّدد بتاريــخ )يــوم، شــهر، ســنة، عقــد، قــرن( مــا 
ــا(  ــوت )األن ــّن ص ــتقبال، لك ــال االس ــر يف أفع ــي امُلضم ــتقبيل الغيب ــوره املس ــدا حض ع
ُ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 الســالم 
ْنَيــا َوَمــا فِيَهــا َلــْو َيَرْوَننـِـي َمَقامــًا َواِحــدًا، َوَلــْو َقــْدَر َجْزِر  -: ))َفِعنْــَد َذلـِـَك َتــَودُّ ُقَرْيــٌش بِالدُّ

ــِه.((. ــاَل ُيْعُطوَننِي ــْوَم َبْعَضــُه َف ــُب َاْلَي ــا َأْطُل ــَل ِمنُْهــْم َم َجــُزوٍر، أِلَْقَب
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ُيفــي تليــل )املســتوى املعجمــي( لنــص اخلطبــة كامــال إىل نتيجــة واضحــة ُتيــل 
ــول  ــة الق ــاذٍق ببالغ ــيٍّ ح ــن وع ــادرة ع ــة الص ــة للخطب ــاور امُلبنِْينَ ــبك املح ــّوة س ــى ق ع
ــة دون  ــيابية عالي ــض بانس ــا البع ــؤدي إىل بعضه ــآزرة ت ــة مت ــارص بنائي ــن عن ــّكلة م املتش
إقحــام مــا ليــس هلــا فيهــا، وهــي ترّســخ مقولــة )دون كالم اخلالــق وفــوق كالم املخلــوق 
ــى  ــة ع ــة القائم ــة البداي ــة عتب ــربز وظيف ــل – ُي ــه – أي التحلي ــن أن ــال ع ــهرة(، فض الش
ــة  ــة )الرتغيــب، والرتهيــب(، الرتغيــب املتجــيل يف فتــح شــهية امُلخاَطــب إىل معرف ثنائي
دالالت العالمــات الغامضــة املتموقعــة يف عتبــة البدايــة، والرتهيــب املتحّقــق بعالمــات 
التخويــف املتوّزعــة بــن البدايــة واملتــن والتــي تلــت عــى نحــو انتشــاري يف املتــن 
النــيّص لتحّقــق مســتوى عالئقــي عــاٍل بــن العنــارص العالماتيــة املشــّكلة جلســد اخلطبــة 

ــة(.  ــن والنهاي ــة واملت يف مناطــق )البداي

1ـ املستوى الرتكييب:
ــب  ــة الرتكي ــادر مجودي ــوي أن نغ ــي النح ــتوى الرتكيب ــا للمس ــنحاول يف مقاربتن س
املتأتيــة مــن رصامــة النظــام القواعــدي التعليمــي للنحــو العــريب الــذي حــّول اللغــة إىل 
قطــع حديديــة مشــّكلة بانتظــام مــا إن تيــد عــن نظامهــا حتــى ينقلهــا إىل حقــل آخــر يف 
ميــدان آخــر ُيســّمى )علــم املعــاين(، لننتقــل إىل تفعيــل دور اجلملــة املشــّكلة للرتاكيــب 
اللغويــة الفاعلــة يف النــص مــن حيــث فاعليتهــا يف خلــق عالمــات ســيميولوجية ُتســهم 

يف تفعيــل حركيــة الداللــة وســرورهتا عــرب جســد اخلطبــة كلــه.

ــة الرتكيــب تتجّســد – عــى املســتوى اللغــوي – يف اجلملــة التــي هــي البنيــة  إن بني
ــنتحّرك  ــا س ــذا فإّنن ــربى)50(؛ ل ــة الك ــل البني ــذي يمّث ــص ال ــرى ويف الن ــية الصغ االساس
تركــن األّول خــاص عــى مســتوى الرتكيــب اجلمــيل يف اخلطبــة – بمحاورهــا الثالثــة 
ــة يف  ــب اجلملي ــن الرتاكي ــق ب ــتوى العالئ ــى مس ــام ع ــر ع ــابقا -، واآلخ ــا س ــام فعلن ك
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ــة كّلهــا. املحــاور الثالث

ــة،  ــة هام ــؤرّشات تركيبي ــى م ــال ع ــة كام ــص اخلطب ــيل يف ن ــب اجلم ــتمل الرتكي اش
فّعلــت دور حماورهــا، وزادت مــن شــّد أوارصهــا، وبنائهــا امُلحَكــم، ورّســخت فاعليــة 
ــى  ــتغالنا - ع ــنوّزع اش ــا، وس ــة هب ــا املنوط ــق وظيفته ــالل تقي ــن خ ــة( م ــة البداي )عتب
املســتوى الرتكيبــي العــام للخطبــة - عــى بنيتــن: األوىل: )بنيــة الرتكيــب اجلمــيل – 
الفعليــة واألســمية(، واألخــرى: )بنيــة الرتكيــب الَقــِري(، فنعمــد إىل مقاربتهــام 
ــتوى  ــج يف املس ــب النتائ ــي إىل تركي ــّم ننته ــدة، ث ــى ح ــوٍر ع ــة كّل حم ــاور الثالث يف املح

ــي. التعالق

ــة  ــة اجلملي ــة الرتكيبي ــتوى البني ــى مس ــة ع ــة البداي ــا يف عتب ــُت نظرن ــا يلف ــم م إّن أه
ارتفــاع نســبة الفعليــة )التامــة ال الناقصــة( عــى األســمية؛ إذ تــرددت الرتاكيــب اجلمليــة 
ــَأُلويِن،  ، اْس ــَتدَّ ــاَج، اِْش َئ، َم ــَرِ ــْأُت، لَِيْج ــال: )َفَق ــّرة يف األفع ــن م ــعا وعرشي ــة تس الفعلي
، َأْنَبْأُتُكــْم، ُيْقَتــُل، َيُمــوُت، َفَقْدمُتـُـويِن، َنَزَلــْت، ألْطــَرَق،  ــِدي، ُتِضــلُّ َتْفِقــُدويِن، َتْســَأُلوَننِي، هَتْ
َرْت، َتْســَتطِيُلوَن، َيْفَتــَح، َأْقَبَلــْت، َشــبََّهْت، َأْدَبــَرْت، َنبََّهــْت، ُينَْكــْرَن،  َفِشــَل، َقلََّصــْت، َشــمَّ
ْمــَن، ُيِصْبــَن، خُيْطِْئــَن(، وال شــّك أن هــذا التتــايل اجلمــيل الفعــيل يمــل  ُيْعَرْفــَن، َيُ
واالنخفــاض(  االرتفــاع  التمــّوج،  االختــالل،  االضطــراب،  احلركــة،  عالمــات:) 
التــي تــؤّدي كّلهــا إىل اإلحســاس بعــدم الراحــة، واإلفضــاء إىل الشــعور بالرهبــة، 
ــة مــا، واألمــور لديــك حماطــة هبالــة  واخلــوف؛ ألّنــك إذا كنــَت خــايل الذهــن مــن قضّي
ــٌد عنهــا يف فضــاء مغلــق، وتســمع جلبــة، وحركــة شــديدة،  مــن الغمــوض، وأنــت بعي
وانفعــاالت متتاليــة خــارج فضائــك املغلــق ومالصقــة لــه يف اآلن نفســه، فــإّن هــذا كّلــه 
ســُيحّرك عنــدَك الرهبــة، واخلــوف مــن املجهــول اآليت، واملســتقبل الغامــض، ســتعيش 
يف احلــارض – واحلــال هــذه – بفضــاء ســكوينٍّ مريــب، مشــوب بالرتّقــب واحلــذر 



أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني314

والرتّصــد؛ ألّنــك تســمع كّل ذلــك وال تعــرف هنايتــه أو مســبباته، وكذلــك عتبــة البدايــة 
فــإّن حضــور البنيــة الرتكيبيــة اجلمليــة الفعليــة فيهــا، مــع مــا يرافقــه مــن داللــة احلركــة، 
ــب(  ــة )الرتهي ــق وظيف ــا ُتّق ــة، يعله ــدم الراح ــكون، وع ــدم الس ــراب، وع واالضط
الســابقة التــي حققتهــا عــى املســتوى املعجمــي؛ ألّن احلــدث املركــزي )فتنــة بنــي أميــة( 
ــد رهبــًة فظيعــة مــن اآليت الغائــب، تزيدهــا رهبــًة  مل يــْن اإلخبــار عنــه بعــد، وهــذا يوّل
ــد،  ــّوج، الفق ــدة، التم ــدالالت: )الش ــة ل ــة احلامل ــة الفعلي ــة اجلملي ــذه املتوالي ــرى ه أخ
ــار،  ــّبهت -، اإلدب ــل – يف ش ــق بالباط ــاس احل ــزول،، التب ــوت، الن ــل، امل ــالل، القت الض

ــكار، احلــوم حــول الشــئ(. اإلن

وتنتقــل هــذه احلركيــة املخيفــة إىل فضــاء )املتــن( اجلمــيل، فُتهيمــن البنيــات الرتكيبيــة 
ــر  ــة عــى نحــوٍّ أكث ــه يف البداي ــا أحدثت ــة م ــي حمدث ــة عــى مســتواه الرتكيب ــة الفعلي اجلملي
ــْت،  ــْت، َخصَّ ــال: )َعمَّ ــة يف األفع ــة اجلملي ــى الرتكيبي ــّرر البن ــة؛ إذ تتك ــا، وفظاع ختويف
ُجَها،  ُكــوا، َتــِرُد، ُيَفرِّ بـِـُط، َتْزبـِـُن، مَتْنـَـُع، َيْرُ ، َتْعــِذُم، خَتْ ، َأْخَطــَأ، َعِمــَي، َلَتِجــُدنَّ َأَصــاَب، َأْبــَرَ
َيُســوُمُهْم، َيُســوُقُهْم، َيْســِقيِهْم، ُيْعطِيِهــْم، ُيْلُِســُهْم (، ولكــّن حضورهــا يف )املتــن( مل 
ــرى، يف  ــض أخ ــارة، وتنخف ــة ت ــرة الفعلي ــد وت ــدة؛ إذا تتصاع ــرة واح ــى وت ــق ع يتحّق
حركــة عموديــة متموجــة هبــوط ثــّم ارتفــاع بحســب الداللــة، ففــي قولــه – عليه الســالم 
وِس، َتْعــِذُم  ُ ــاِب َالــرضَّ ــاَب ُســوٍء َبْعــِدي َكالنَّ ــَة َلُكــْم َأْرَب ــُم َاهللَِّ َلَتِجــُدنَّ َبنِــي ُأَميَّ -: ))َوَاْي
ــوا  ُك ــى الَ َيْرُ ــْم َحتَّ ــوَن بُِك ــا، الَ َيَزاُل َه ــُع َدرَّ ــا، َومَتْنَ ــُن بِِرْجلَِه ــا، َوَتْزبِ ــُط بَِيِدَه بِ ــا، َوخَتْ بِِفيَه
ــْم َأْو َغــْرَ َضائِــٍر هِبـِـْم.(( تتصاعــد الوتــرة ألّن املقــام يتطّلــب التــوايل،  ِمنُْكــْم إاِلَّ َنافِعــًا هَلُ
والشــّدة، والقســوة، والتخويــف، وتنخفــض يف قولــه: ))َوالَ َيــَزاُل َباَلُؤُهــْم َعنُْكــْم 
ــِب  اِح ــِه، َوَالصَّ ــْن َربِّ ــِد ِم ــاِر َاْلَعْب ــَل اِْنتَِص ــْم إاِلَّ ِمْث ــْم ِمنُْه ــاُر َأَحِدُك ــوَن اِْنتَِص ــى الَ َيُك َحتَّ
ــْم  ــا َاهللَُّ َعنُْك ُجَه ــمَّ ُيَفرِّ ــه: ))ُث ــّم تعــود لتتصاعــد مــّرة أخــرى يف قول ــَتْصِحبِِه(( ث ــْن ُمْس ِم
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ٍة الَ  َ َكَتْفِريــِج َاأْلَِديــِم، بَِمــْن َيُســوُمُهْم َخْســفًا، َوَيُســوُقُهْم ُعنْفــًا، َوَيْســِقيِهْم بِــَكْأٍس ُمَصــرَّ
ــْوَف((، إّن هــذا التذبــذب يف نســبة حضــور  ــُهْم إاِلَّ َاخْلَ ــْيَف، َو الَ ُيْلُِس ــْم إاِلَّ َالسَّ ُيْعطِيِه
البنيــة الرتكيبيــة الفعليــة مرتبــٌط بحساســية احلــدث املــرود امُلســَترَشف، فتتصاعــد 
بتصاعــد حــّدة احلــدث، وتنخفــض بانخفاضــه حتــى وصــول العقــدة إىل احلــل، ثــّم تــأيت 
عتبــة النهايــة لرتتبــط بالبدايــة واملتــن – عــى املســتوى العالئقــي - ارتباطــا بنيويــا فعليــا، 
ــكون:  ــرف الس ــي ال تع ــتقبلية الت ــداث املس ــا األح ــة تتطلبه ــة فعلي ــن متوالي ــدر ع فتص
ْنَيــا َوَمــا فِيَهــا َلــْو َيَرْوَننـِـي َمَقامــًا َواِحــدًا، َوَلــْو َقــْدَر َجــْزِر  ــَد َذلِــَك َتــَودُّ ُقَرْيــٌش بِالدُّ ))َفِعنْ
َجــُزوٍر، أِلَْقَبــَل ِمنُْهــْم َمــا َأْطُلــُب َاْلَيــْوَم َبْعَضــُه َفــاَل ُيْعُطوَننِيــِه.((، وهــي عتبــة هنايــة تيــل 
ــم يف  ــاء ملكه ــة، وفن ــي ُأمّي ــوب بن ــتقبل بنض ــداث يف املس ــة األح ــترشاف هناي ــى اس ع
ــة: ))وهــذا الــكالم  القّصــة املشــهورة؛ قــال ابــن أيب احلديــد )ت656ه( عــن هــذه النهاي
َدة))5( وانقــراض ملــك بنــي أميــة، ووقــع األمر بموجــب إخباره  إخبــار عــن ظهــور امُلَســوِّ
صلــوات اهلل عليــه، حتــى لقــد صــدق قولــه: » تــود قريــش...« الــكالم إىل آخــره، فــإن 
ــَر كلهــم نقلــوا أن مــروان بــن حممــد قــال يــوم الــزاب ملــا شــاهد عبــد اهلل بــن  أربــاَب السِّ
عــيل بــن عبــد اهلل بــن العبــاس بإزائــه يف صــف خراســان: لــوددت أن عــيل بــن أيب طالــب 
تــت هــذه الرايــة بــدال مــن هــذا الفتــى والقصــة طويلــة و هــي مشــهورة(()51(، إّن هــذه 
ــالم  ــه الس ــيل – علي ــام ع ــدين لالم ــم الل ــن العل ــح ع ــة؛ إذ ُتفص ــة يف األمهي ــة غاي الرواي
-، وترّســخ مقولــة إخبــاره بالغيــب، واملســتقبل الــذي ســيقع، وعتبــة النهايــة هنــا تعــود 
بحركــة ارتداديــة إىل عالمــات عتبــة البدايــة التــي ُتيــل كّلهــا عــى أحقيــة االمــام باألمــر، 
وعلمــه اللــدين الــذي ال يصلــه اآلخــر الســلبي، واســترشافه للمســتقبل اآليت، وتتجــّى 
ــا بالغــة اإلمــام – عليــه الســالم – القائمــة عــى إحــكام صنعــة الــكالم وبنائــه عــى  هن
ــِة يف  ــٍة تغــّذي ســرورَة الدالل ــه يف تشــكيلٍة عالماتي ــه بانتهاءاتِ ــه ابتداءاُت ــُط في نحــٍو ترتب

جســد اخلطبــة كّلــه.
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وُتّقــق بنيــة الرتكيــب القــري حضــورا فاعــال يف جســد اخلطبــة كّلــه؛ عــى الرغــم 
ــول  ــدة يف ق ــّرة واح ــة م ــرد يف البداي ــا، إذ ت ــي هل ــور الكّم ــتوى احلض ــاض مس ــن انخف م
اإلمــام  عليــه الســالم: ))َفاْســَأُلويِن َقْبــَل َأْن َتْفِقــُدويِن، َفَوالَّــِذي َنْفــِي بَِيــِدِه الَ َتْســَأُلوَننِي 
ــًة إاِلَّ َأْنَبْأُتُكــْم  ــًة َوُتِضــلُّ ِماَئ ــِدي ِماَئ ــٍة هَتْ ــاَعِة، َوالَ َعــْن فَِئ ــْنَ َالسَّ ــَا َبْينَُكــْم َوَب ٍء فِي َعــْن يَشْ
ــا، َوَمــْن ُيْقَتــُل ِمــْن َأْهلَِهــا َقْتــاًل،  ــا، َوحَمَــطِّ ِرَحاهِلَ بِنَاِعِقَهــا َوَقائِِدَهــا َوَســائِِقَها، َوُمنَــاِخ ِرَكاهِبَ
ــة  ــر بفاعلي ــي ت ــور النوع ــتوى احلض ــى مس ــا ع ــًا.(( لكنّه ــْم َمْوت ــوُت ِمنُْه ــْن َيُم َوَم
عاليــة؛ إذ تــأيت حُمّمَلــًة بعالمــات هامــة تــؤرش ثيمــة عملــت عتبــة البدايــة عــى ترســيخها 
ــات العلــم  ــه الســالم - و)إثب وهــي التخويــف مــن فقــد )امُلســترِشف( = االمــام – علي
اللــدين( لــه؛ إذ يــأيت االشــتغال عــى الرتكيــب القــري يف عتبــة البدايــة ضمــن ســياقها 
العــام لتقريــر ذلــك وترســيخه لــدى امُلخاَطــب؛ ألّن بنيــة القــر هنــا – بحســب رأيــي 
ــًا بــن )األنــا( = )اإلمــام – عليــه الســالم  ــًا ُيضمــر رصاعــًا داخلي ــل تشــكيال لغوي - متّث
–( التــي ســُتفقد، واآلخــر املنــاوئ ) بنــو أمّيــة(، فقــر فعــل )اإلنبــاء( عــى )املقصــور 
عليــه( = اإلمــام – عليــه الســالم - الــذي يــأيت بعــد أداة االســتثناء عــى نحــو إضــامري 
يف الفعــل )َأْنَبْأُتُكــْم( - يعمــل عــى تقيــق انتصــار املقصــور عليــه )اإلمــام( عــى اآلخــر، 
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 
ــج  ــة(، وهــو انتظــام نات ــن اخلطب ــن متوضعــا يف )مت ــن اللذي ــن القري ــة والرتكيب البداي
ــة  ــب القــري يف عتب ــة كّلهــا؛ فبعــد أن اشــتغل الرتكي ــة للخطب عــن الســرورة الداللي
ــة عــى ترســيخ داللتــي: )خــوف الفقــد( و)العلــم اللــدين( وقــره عــى االمــام  البداي
– عليــه الســالم -، جــاء الرتكيبــان القريــان يف املتــن ليشــتغال عــى داللــة )الرتهيــب 
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ــُدنَّ  ــُم َاهللَِّ َلَتِج ــم: ))َوَاْي ــدوء بالقس ــري املب ــه التحذي ــك أن قول ــا؛ ذل ــف( ذاهت والتخوي
ــا،  ــُط بَِيِدَه بِ ــا، َوخَتْ ــِذُم بِِفيَه وِس، َتْع ُ ــاِب َالــرضَّ ــِدي َكالنَّ ــاَب ُســوٍء َبْع ــْم َأْرَب ــَة َلُك َبنِــي ُأَميَّ
ــْم َأْو  ــًا هَلُ ُكــوا ِمنُْكــْم إاِلَّ َنافِع ــى الَ َيْرُ ــْم َحتَّ ــوَن بُِك َهــا، الَ َيَزاُل ــُع َدرَّ ــا، َومَتْنَ ــُن بِِرْجلَِه َوَتْزبِ
ــْم(( يمــل يف تركيبــه القــري داللــة )الرتهيــب( مــن اآليت بعــد فقــده،  ــٍر هِبِ َغــْرَ َضائِ
وعــدم اتباعــه، التــي ُتفــي إىل نتيجــة حتميــة ُترســم يف تصــّور مجاعــة امُلخاَطبــن تتمّثــل 
بإذالهلــم، وتقرهــم مــن لــدن بنــي أميــة إن مل ينــروا طــرف احلــق – االمــام - يف ثنائيــة 
)احلــق - الباطــل(، ويــأيت الرتكيــب القــري الثــاين يف قولــه – عليــه الســالم -: ))َوالَ 
ــِد  ــاِر َاْلَعْب ــَل اِْنتَِص ــْم إاِلَّ ِمْث ــْم ِمنُْه ــاُر َأَحِدُك ــوَن اِْنتَِص ــى الَ َيُك ــْم َحتَّ ــْم َعنُْك ــَزاُل َباَلُؤُه َي
ــدت  ــي ات ــة الت ــب القري ــن الرتاكي ــق ب ــام والتواف ــرة االنتظ ــد ظاه ــِه(( ليؤّك ــْن َربِّ ِم
ــن،  ــة واملت ــن البداي ــي ب ــتوى الرتكيب ــى املس ــة ع ــم الدالل ــة ُتنّظ ــبكة عالمي ــكيل ش لتش
فــكأن الرتكيبــن القريــن يف املتــن مــا مهــا إال )نتيجــة( حتميــة للـ)ســبب( الــذي متّثــل 

ــة. ــة البداي ــب القــري املتموضــع يف عتب بالرتكي

)ـ املستوى الداللي )التصويري(:
إذا كانــت فاعليــة التشــكيل التصويــري يف النــص تتجــّى يف املســتوى اجلــاميل الــذي 
تنــزاح بــه عــن التقريريــة وُتدخــل املتلقــي إىل عــوامل خياليــة، وتعمــل عــى تفعيــل ثنائيــة 
ــل الســيميولوجي -   ــإّن فاعليتهــا – يف التحلي ــر واالســتجابة( يف ســلوكها هــذا، ف )املث
تــربز عــى نحــو مــزدوج؛ إذ ُتفّعــل األبعــاد العالماتيــة امُلضمــرة يف تشــكيلها إىل جانــب 
تفعيــل األبعــاد اجلامليــة، ومــن هنــا فــإن امُلحّلــل الســيميولوجي يضطلــع بمهمــة ثنائيــة 
تقتــي ترشيــح )العّينــة التصويريــة( عــى املســتوين اجلــاميل والعالمــايت )ألّن الصــورة 
لة فنّيــًا(؛ لتحقيــق هدفــه املنشــود: كيــف ُأنتِجــت العالمــة يف النــص؟  عالمــة ُمشــكَّ

وكيــف خلقــت الســرورة )الســيموز( الدالليــة؟
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وإذا كان املعنــى يشــر إىل كــمٍّ مــاديٍّ عديــم الشــكل وســابق عــى التمفصــل 
ــادة وهــي وجهــه املتحقــق بعــد  ــج الصــايف هلــذه امل ــة هــي النات ــإن الدالل ل(، ف ــكُّ )الَتَش
ــق  ــكل نس ــا، ف ــن رشوط انتاجه ــة ع ــت مفصول ــة ليس ــن جه ــي م ــذا فه ــّكل، وهل التش
ــع  ــور، الوقائ ــوص، الص ــه )النص ــاج دالالت ــه يف إنت ــه أنامط ــة، ول ــه اخلاص ــه إرغامات ل
االجتامعيــة...(، وليســت مفصولــة مــن جهــة ثانيــة عــن التدليــل ذاتــه، فالداللــة ليســت 
ــل  ــن أداة للتمثي ــط تمــع ب ــة رواب ــل هــي حصيل ــا ســابقا – ب معطــى جاهــزا – كــام قلن
ــع  ــا يوض ــل وم ــن التمثي ــع ب ــط رضوري يم ــن راب ــل ضم ــع للتمثي ــن يشء يوض وب
للتمثيــل، أي مــا يضمــن االحالــة اســتقباال عــى املوضــوع نفســه يف حاالتــه املتنّوعــة))5(، 
فمعنــى الشــمس املــادي – عــى ســبيل املثــال- ييلنــا عــى هــذا اجلــرم الســاموي، ولكــّن 
داللتهــا ال ُتنتــج إال إذا تشــّكلت يف نســق معــّن، فحــن يقــول الســّياب: )الشــمُس أمجــُل 
ــإّن الشــمس  ــاك أمجــل فهــو يتضــن العــراق( ف ــى الظــالم هن يف بــالدي والظالم...حت
ُتنتِــُج داللَتهــا يف هــذا النســق بشــكل مغايــر ملعناهــا املــادي األّويل، وتكتســب بعــدا 

ــابق. ــري األّويل الس ــا الفط ــق يف معناه ــًا ال يتحّق عالماتي

إّن العالمــات التصويريــة الدالليــة الــواردة يف نــص خطبــة االمــام تتشــّكل يف نســق 
عــام تكمــه الســرورة الدالليــة العامــة للخطبــة، والتــي قــد اتضــح أغلبهــا يف املســتوين 
ــن  ــش ع ــة للتفتي ــاور اخلطب ــة يف حم ــات التصويري ــد العالم ــنقف عن ــذا س ــابقن؛ ل الس

الــدالالت املتفّرقــة التــي ُتنتجهــا عالماهتــا خدمــة للداللــة املركزيــة يف نــص اخلطبــة.

يتشــكل املســتوى التصويــري الــداليل يف اخلطبــة – بــكّل حماورهــا - مــن تشــكيالت 
اســتعارية، وجمازيــة، وتشــبيهية تعمــل يف كّل حمــوٍر عــى ِحــدة؛ لتخليــق عالمــات 
وإشــارات هامــة مــن شــأهنا أن توّجــه املتلقــي املعــارص إىل نقــاط اإلضــامر الــداليل 
ــاج  ــرتكة النت ــة مش ــبكة عالئقي ــل يف ش ــي تعم ــة الت ــكيالت اجلاملي ــف التش ــن خل الكام
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ــة. ــة املركزي الدالل

ومتّثــل )عتبــة البدايــة( – عــى املســتوى الــداليل التصويــري – الســلطة امُلهيمنــة عــى 
اجلامليــات التصويريــة املختزنــة للعالمــات، واالشــارات الدالــة يف جســد اخلطبــة كّلــه؛ 
َهــة –: وظيفــَة اإلغــراء بالنســبة للمتلقــي املعــارص – أنــا  إذ تــؤّدي – بوصفهــا عتبــة ُمَوجِّ
ــة احلــدث الــذي  ــه للبحــث عــن مركزي ــه، وحّث ــع لدي وأنــت وهــم -؛ لفتــح أفــق التوّق
ــة التوليــف بينهــا  ــة، وحماول ــور البداي ــه الســالم – يف املتــن بعــد عب ســيبّثه االمــام – علي
وبــن املتــن، ووظيفتــي )الرتهيــب( و)الرتغيــب( بالنســبة للُمخاَطــب احلــارض حضــورًا 
زمانيــا ومكانيــا فعليــا وقــت إنتــاج اخلطبــة يف زماهنــا ومكاهنــا التارخيــي احلقيقــي، فنــصُّ 
االمــام – عليــه الســالم – هــو نــصٌّ عابــٌر لألزمنــة، يصُلــح لــكّل زمــاٍن ومــكان، وهــو 
ــه ُيعــّزز مــن  ــة املســتوى، فإّن ــة، عالي ــات بالغــة فاعل ــاٍء حمكــم بآلي حــن يصــدر عــن بن
طــرح عموميــة اخلطــاب، الــذي ُيســّجل حضــوره يف كّل زمــاٍن ومــكان، وتــذوب فيــه 
اخلصوصيــة التخاطبيــة الضّيقــة أو املحليــة، وينفتــح نحــو الكونيــة الشــاملة؛ ألّن كالم 
ــوله –  ــل- ورس ــّز وج ــة اهلل - ع ــي لبالغ ــداد طبيع ــو امت ــالم – ه ــه الس ــام – علي االم
ــة  ــا التــي ال ُتّددهــا ُأطــٌر زماني ــه -، وهــو ينتمــي حلقــل اللغــة الُعلي ــه وآل صــّى اهلل علي
/ مكانيــة، تقتحــُم بتجلياهتــا البالغيــة، وبفعاليــة حضورهــا فيزياويــة الزمــن الطبيعيــة.

ــة  ــة تصويري ــكيل مجالي ــائل تش ــذه بوس ــا ه ــة( وظائفه ــة البداي ــت )عتب ــد حّقق وق
فاعلــة يــأيت يف مقدمتهــا  )التشــكيل االســتعاري( الكامــن يف قولــه – عليــه الســالم 
ــِة(( وفاعليــة هــذا التشــكيل تــأيت مــن أمهيتــه املركزيــة مــن  ــْأُت َعــْنَ َاْلِفْتنَ ــإيِنِّ َفَق -: ))َف
خــالل: )املوقعيــة( - حضــوره يف أول عتبــة البدايــة -، و)َأْســَطَرة الصــورة( التــي 
أنتجــت وظيفــة )الرتهيــب والتخويــف( مــن خــالل اإلحالــة عــى عــوامل ومهيــة خرافيــة 
قائمــة عــى األبعــاد املثيولوجيــة املوروثــة عنــد العــرب، وإثــارة ذهــن امُلَخاَطــب بوســائل 
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هتويليــة مّثلــت عنــده هاجســًا نفســيًا ماورائيــًا  )الغــول، الُســعالة( يف املنظومــة الثقافيــة 
ــل اإلســالم وبعــده. قب

ــّوهة  ــة مش ــامت َخلقي ــم بس ــطورية تّتس ــة أس ــات خرافي ــي كائن ــال وه ــالن مث  فالغي
متّيزهــا عــن األنــس - عيناهــا مشــقوقتان بالطــول ال بالعــرض، وأمــا رجالهــا فرجــال 
ــة لــدى العــريب قبــل اإلســالم وبعــده،  ــل أســطورة خرافيــة مرعب محــار))5(  - كانــت متّث
إّن هــذا الكائــن اخلــرايف الومهــي الــذي بــن االنســانية واحليوانيــة، بــن الذكــر واألنثــى 
ــة لــدى العــرب قبــل اإلســالم بقــي يف الذاكــرة الشــعبية بعــد  والــذي كان حقيقــة ذهني
ــًا  ــرا زماني ــاطر وإن كان متأّخ ــن األس ــا م ــا وصلن ــض م ــب إّن بع ــالم)55(، وال ري اإلس
بعــد جمــئ اإلســالم ال يمنــع مــن أهّنــا حتــى يف تلــك الصــورة تمــل يف تضاعيفهــا 
ــة  ــة اجلامعي ــة؛ ألّن الرواي ــرة اجلمعي ــن الذاك ــى م ــذي ال ُيمح ــد ال ــايض البعي ــداء امل أص
ــّور  ــو ُيص ــه وه ــه، وتداولت ــت ب ــد احتفظ ــة – ق ــة االجتامعي ــن الرقاب ــي رضب م – وه
لنــا العــامل األســطوري الــذي يتــّم اســتحضاره، وال شــك يف أّنــه قــد اســتمّر يف التاريــخ 

اإلســالمي)56(.    

   وقــد تّققــت هــذه األصــداء امُلخيفــة يف )التشــكيل االســتعاري( الســابق بوســاطة 
آليــة االســتبدال مــن خــالل اســتعارة مفــردة )عــن( – عنــر بــرشي /حيــواين مــادي 
ــا -  ــا ملموس ــورا فيزياوي ــق حض ــدي ال ُيّق ــوي تري ــر معن ــة( – عن ــردة )الفتن - ملف
ــة تــوالٍت  ــة(؛ وقــد أنتجــت هــذه احلركــة االنزياحي يف الرتكيــب اإلضــايف )عــن الفتن
دالليــة عــى مســتوى احلقيقــة واملجــاز أدت إىل تفعيــل دور األســطوري اخلــرايف امُلتخّيــل 
ــك إىل أســطرة الصــورة مــن خــالل  ــد أّدى ذل ــادي امللمــوس، وق وتراجــع احلقيقــي امل
اإلحالــة عــى )كائــن مرعــب خميــف بعــن واحــدة( يامثــل الكائنــات األســطورية 
املرتّســخة يف ذاكــرة امُلخاَطــب، وهــذا يــؤدي إىل تفعيــل اإلحســاس باخلــوف مــن هــذه 
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الصــورة املشــّوهة التــي ســتظهر هلــم يف املســتقبل القريــب، وسُيشــر هلــا االمــام يف متــن 
ــة أخــرى. ــة أيضــا بتشــكيالت مجالي اخلطب

وال ريــب أن التشــكيل االســتعاري ليــس ))جمــّرد اســتخالص لصفات مشــرتكة بن 
طرفيــه، فقــد يكــون صــورة ملشــاعر صاحــب التعبر تــاه األشــياء وموقفه نحوهــا(()57(؛ 
لــذا فــإّن تشــكيل )عــن الفتنــة( االســتعاري يــؤرّش للمتلقــي عالمتــن مهمتــن أوالمهــا: 
)أحقيــة االمــام واختالفــه عــن كل املتصديــن ملســند اخلالفــة(، بوســاطة مشــهد البطولــة 
ــة(  ــقْء عــِن )الفتن ي(( - املتحقــق بَِف ــْرِ ــٌد َغ ــا َأَح َئ َعَلْيَه ــَرِ ــْن لَِيْج والتفــّرد - ))َومَلْ َيُك
ــن  ــر ب ــراع الدائ ــهد ال ــي يف مش ــل احلقيق ــالم –، البط ــه الس ــام – علي ــدن اإلم ــن ل م
ــي  ــادل املوضوع ــدة( املع ــن الواح ــة ذات الع ــل( = )الفتن ــام – و)الباط ــق( – اإلم )احل
لـ)بنــي أميــة(، وقــد أشــار ابــُن أيب احلديــد املعتــزيل لذلــك حــن قــال: ))ومعنــى فْقِئــه – 
عليــه الســالم - عــَن الفتنــة، إقدامــه عليهــا حتــى أطفــأ نارهــا، كأنــه جعــل للفتنــة عينــا 
حمدقــًة هياهُبــا النــاس، فأقــدم هــو عليهــا، ففقــأ عينَهــا، فســكنت بعــد حركتهــا وهيجاهنــا. 
ــام قــال: » ومل يكــن ليجــرئ عليهــا أحــد غــري« ألن  ــاب االســتعارة، وإن وهــذا مــن ب
ــل  ــم، ه ــف يقاتلوهن ــون كي ــة، وال يعلم ــل القبل ــال أه ــون قت ــوا هياب ــم كان ــاس كلَّه الن
ــمون فيئهــم أم  ــُزون عــى جريهــم أم ال؟ وهــل ُيقسِّ ِه يهــم أم ال؟ وهــل ُيْ يتبُعــون مولِّ
ال؟ وكانــوا يســتعظمون قتــال مــن يــؤّذن كأذاننــا، ويصــيّل كصالتنــا، واســتعظموا أيضــا 
ــًا اجــرتأ  حــرَب عائشــة وحــرب طلحــة والزبــر؛ ملكاهنــم يف اإلســالم... فلــوال أنَّ علّي
ــل  ــرى فتتمّث ــة األخ ــا العالم ــا(()58(، وأّم ــٌد عليه ــدم أح ــا أق ــا م ــيف فيه ــلِّ الس ــى س ع
بـ)داللــة الرتهيــب والتخويــف( التــي تملهــا صــورة )الكائــن املشــّوه املرعــب= الفتنــة 
ــة عــدم اتبــاع  ذات العــن الواحــدة(؛ للوصــول إىل اهلــدف املركــزي: التحذيــر مــن مغّب

احلــق = عــيّل – عليــه الســالم-.
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ومــن التشــكيالت اجلامليــة التي اشــتغلت يف عتبــة البداية اشــتغاال مزدوجــا – مجاليًا 
َرْت َعــْن َســاٍق( يف قولــه – عليــه  وعالماتيــًا – التشــكيل الكنائــي املتمّثــل بتشــكيل: )َشــمَّ
ْنَيــا َعَلْيُكــْم  َرْت َعــْن َســاٍق، َوَكاَنــِت َالدُّ الســالم -: ))َوَذلـِـَك إَِذا َقلََّصــْت َحْرُبُكــْم، َوَشــمَّ
ِضيقــًا(( الــذي هــو نتيجــة للــكالم الســابق املــؤّدي لداللــة الَفقــد: ))َوَلــْو َقــْد َفَقْدمُتـُـويِن 
ــائِلَِن، َوَفِشــَل  ُطــوِب، أَلَْطــَرَق َكثـِـٌر ِمــَن َالسَّ َوَنَزَلــْت بُِكــْم َكَرائـِـُه َاأْلُُمــوِر، َوَحــَواِزُب َاخْلُ
َكثِــٌر ِمــَن َامْلَْســُئولَِن((، وهــو تشــكيل متنــاص مــع اآليــة القرآنيــة: َيــوَم ُيْكَشــُف َعــْن 
ــِة  ــاِل َوُصُعوَب ِة احْلَ ــدَّ ــٌل لِِش ــاٍق: َمَث ــْن َس ــُف َع ــرها أن))اْلَكْش ــل يف تفس ــاٍققد ِقي َس
ــُه َفَيْكِشــَف  َر ثَِياَب ــْيِ َوُيَشــمِّ َع يِف امْلَ ــْرِ ــَع َأْن ُي ــْرَء إَِذا َهَل ــُه َأنَّ امْلَ ــِب َواهْلَــْوِل، َوَأْصُل اخْلَْط
ــُه َوإِْن مَلْ  ــْوٍل َأَصاَب ــْن َه ــٌة َع ــَو ِكنَاَي ــاِقِه َفُه ــْن َس ــْرُء َع ــَف امْلَ ــوا: َكَش ــاِقِه...َفإَِذا َقاُل ــْن َس َع
َعــِة،  ــْرَأِة امْلَُروَّ ــُر َعــْن َســاٍق، َفَقــْد َمثَُّلــوُه بِامْلَ يكــن كشــف َســاقه. َوإَِذا َقاُلــوا: َكَشــَف اأْلَْم
ــَة َســاٍق(())5(، وهــذا  َوَكَذلـِـَك َكَشــَفِت احْلَــْرُب َعــْن َســاِقَها، ُكلُّ َذلـِـَك مَتْثِيــٌل إِْذ َلْيــَس َثمَّ
ــه  ــام – علي ــه اإلم ــذي وّظف ــاٍق( ال ــْن َس َرْت َع ــمَّ ــي )َش ــكيل الكنائ ــى التش ــحب ع ينس
الســالم – يف عتبــة البدايــة لُيســهم 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 
ــدى  ــب ل ــعور بالرع ــر الش ــا؛ إذ ُيفّج ــام هل ــياق الع ــن الس ــه ع ــه، وفاعليت ــه، وقيمت داللت
املتلقــي، وُيثــر حساســيته تــاه املســتقَبل املرعــب اآليت، ويفّعــل يف ذهنيتــه دالالت 
التخويــف، والرتهيــب، وقــد آزر التشــكيل املجــازي املتجــيل يف قولــه – عليــه الســالم – 
ــة،  ــة املطلوب ــاج الدالل ــي الســابق إلنت ــْم(( التشــكيل الكنائ ــَك إَِذا َقلََّصــْت َحْرُبُك ))َوَذلِ
وهــو هنــا )جمــاز عقــيل(؛ إذ أســند فعــل )التقليــص( = االنقبــاض للــ)حــرب( وهــو ليس 
هلــا عــى وجــه احلقيقــة بــل للُمتحاربــن، فالفعــل )قّلــص( لغويــًا ييــل عــى: االنقبــاض 
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ــُره، إذا  ــلُّ وغ ــص الظ ــة: ))تقّل ــة االرتدادي ــّوج واحلرك ــبقه التم ــذي يس ــامش ال واالنك
ــَص، كلــه بمعنــى انضــمَّ وانــزوى(())6(، وهــي  ــَص وَتَقلَّ انقبــض.(()60(، ))وَقَلــَص وَقلَّ
حــركات ال تقــوم هبــا احلــرب؛ ألهّنــا واقعــة مصنوعــة بوســاطة فاعلــن )اجلنــود(، 
ــه الســالم -  ــد - يف قــول االمــام – علي ــن ايب احلدي ــال اب وليســت متشــّكلًة بإرادهتــا، ق
ــون  ــه يك ــك ألّن ــت وذل ــْت واجتمع ــْم(( -:  ))أراد انضمَّ ــْت َحْرُبُك ــَك إَِذا َقلََّص ))َوَذلِ
أشــّد هلــا وأصعــب مــن أن تتفــرق يف مواطــن متباعــدة أال تــرى أن اجليــوش إذا اجتمعــت 
كلُّهــا واصطــدَم الفيلقــان كان األمــر أصعــب وأفظــع مــن أن تكــون كلُّ كتيبــة مــن تلــك 
قــة متباعــدة وذلــك ألن اصطــدام الفيلقــن  اجليــوش تــارُب كتيبــًة أخــرى يف بــالد متفرِّ

ــا بعــده(()61(.  بأمجعهــام هــو االســتئصال الــذي ال شــوى لــه و ال بقي

إّن اإلمــام – عليــه الســالم – ُيصــّوُر – يف هــذا التشــكيل املجــازي - مشــهدا عظيــام 
فيــه مــن التهويــل، والتخويــف الــيء الكثــر؛ إذ أّن انقبــاَض احلــرب وانكامشــها، 
وتقّلــَص فضاِئهــا املــكاين بحركــة ارتداديــة متمّوجــة وعنيفــة مــا هــو إالّ نتيجــة حتميــة 
لشــّدة التحــام الفريقــن املتقاتلــن، وقــّوة التصاقهــام ببعضهــام، إىل درجــة انكــامش الرقعة 
التــي يتقاتلــون عليهــا، وانقباضهــا بحيــث ال يــرى الناظــر إىل ســاحة املعركــة مــن زاويــة 
ــِهد  ــول ُيمش ــر مه ــو منظ ــابك، وه ــم والتش ــًة للتالح ــة؛ نتيج ــًة قامت ــة إال كتل ــر فوقي نظ
ــل  ــذي يفّع ــب ال ــام امُلخاَط ــا أم ــك ويعرضه ــل، والفت ــوف، والقت ــب، واخل ــة الرع حال
ــط  ــه وس ــل نفس ــه، ويتخّي ــب أمام ــهد املرع ــذا املش ــّور ه ــي فيتص ــل الذهن ــة التخيي حال
ــْم ( اســتجابَة امُلخاَطــب  ــر )التشــكيل املجــازي = َقلََّصــْت َحْرُبُك املعمعــة، فُيحقــق امُلثِ
املتمّثلــة بشــعوره بالرهبــة واخلــوف مــن املســتقبل اآليت إذا بقــي صامتــًا أو وقــف بجانــب 

طــرف الباطــل ومل ُينــارص احلــق.

ــة  ــن اخلطب ــة إىل مت ــكيالت اجلاملي ــر يف التش ــي امُلضم ــق التخويف ــذا النس ــّد ه ويمت
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فيتجــّى يف تشــكيالت متعــددة أمّههــا االســتعارة يف قولــه – عليــه الســالم – واصفــًا فتنــة 
ـَـا فِْتنَــٌة َعْمَيــاُء ُمْظلَِمــٌة(( وقولــه: ))َتــِرُد َعَلْيُكــْم فِْتنَُتُهــْم َشــْوَهاَء خَمِْشــيًَّة،  بنــي أميــة: ))َفإهِنَّ
َوِقَطعــًا َجاِهلِيَّــًة، َلْيــَس فِيَهــا َمنَــاُر ُهــًدى، َوالَ َعَلــٌم ُيــَرى((، والتشــبيه يف تشــكيل: 
وِس(( الــذي ســيأيت، فبوســاطة االســتعارة األوىل: )فِْتنَــٌة َعْمَيــاُء  ُ َالــرضَّ ـاِب  ))َكالنَـّ
ــت،  ــراب امُلمي ــة، واالضط ــر املدروس ــة غ ــوىض واحلرك ــات: الف ــج عالم ــٌة( ُتنَت ُمْظلَِم
والعتمــة امُلنتِجــة للفضــاء املظلــم، وكّلهــا عالمــات تــؤّدي إىل بّث الشــعور باخلــوف لدى 
امُلَخاَطــب، وهــو مشــهد خميــف بغمــوض؛ ألّن األعمــى – عــى ســبيل املثــال - إذا ُأعطِي 
ســيفًا وُأســند بســلطة تميــه وُأمــر بالفتــك بالنــاس يف مــكان ذي فضــاٍء مغلــٍق بإحــكام 
ســيقرتف جمــزرة دمويــة بشــعة؛ إذ أن فقدانــه النظــر ُيفقــده رؤيــة وجــوه مــن يفتــك هبــم، 
هــذه الرؤيــة التــي قــد ُتســهم يف جلــم عنفــه عندمــا يــرى عيــون األبريــاء الصامتــة تنظــر 
ــّرر أن  ــي قــد يمنحهــا هلــا؛ إذا مــا ق ــاة الت ــه، وتســتعطفه وهــي تــاول التشــّبث باحلي إلي
خُيّفــف مــن قســوته، ويــد مــن َخَرِقهــا، إّن هــذا املثــال ينطبــق عــى التشــكيل االســتعاري 
الســابق؛ فالفتنــة خرقــاء، تــؤّدي إىل نتائــج مدّمــرة، وتصويرهــا هبــذه الصــورة ُييــل عــى 
ــزواءه،  ــرى أّن ان ــن، ف ــض امُلخاطب ــه بع ــئ خلف ــد خيتب ــذي ق ــوص ال ــوم ال اخلص العم
ــه يــوُل دون وقوعــه يف حبائلهــا، واحلقيقــة أن الفتنــة إذا وقعــت عّمــت.  وعــدم تدخِل

ــْم َشــْوَهاَء خَمِْشــيًَّة: أي قبيحــة( بعــدا  ــِرُد َعَلْيُكــْم فِْتنَُتُه وُتقــق االســتعارة الثانيــة )َت
عالئقيــًا فاعــال؛ إذ تعــود بحركــة ارتداديــة إىل التشــكيل األســتعاري األّول )عــن 
ــة يف  ــآزَره يف خلــق حمــوٍر مهــمٍّ مــن حمــاور الدالل ــة(؛ لت ــة البداي ــة( املتجــيل يف )عتب الفتن
ــكيل  ــف(؛ إذ أنَّ تش ــب والتخوي ــور )الرتهي ــو حم ــة، وه ــام للخطب ــداليل الع ــياق ال الس
ــة  ــال: )فتن ــا فاع ــكيال تصويري ــج تش ــة ُينت ــدة مرّكب ــورة واح ــام بص ــن، وتركيبه الصورت
بعــن واحــدة مشــّوهة قبيحــة(، يعمــل عــى تكريــس داللــة التخويــف التــي تتــآزر كّل 
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ــب. ــه للُمخاَط ــى إيصال ــة ع ــتويات اخلطب مس

وِس(  الــوارد يف قولــه- عليــه الســالم  ُ وخيتــزن التشــكيل التشــبيهي: )َكالنَّــاِب َالــرضَّ
ــا،  ــِذُم بِِفيَه وِس، َتْع ُ ــرضَّ ــاِب َال ــِدي َكالنَّ ــوٍء َبْع ــاَب ُس ــْم َأْرَب ــَة َلُك ــي ُأَميَّ ــُدنَّ َبنِ -: ))َلَتِج
ــن  ــدرت ع ــة ص ــة هام ــات داللي ــا(( عالم َه ــُع َدرَّ ــا، َومَتْنَ ــُن بِِرْجلَِه ــا، َوَتْزبِ ــُط بَِيِدَه بِ َوخَتْ
البعــد املثيولوجــي للناقــة امُلســنّة = )النــاب( التــي انقلبــت رمزيتهــا يف ظــّل اإلســالم مــن 
ــل  ــيطان واجله ــت بالش ــّدس؛ إذ اقرتن ــرة الالمق ــة - إىل دائ ــّدس – يف اجلاهلي ــرة امُلق دائ
ــا  ــضُّ حالَبه ــي تع ــق الت ــيئة اخُلل ــروس الس ــة ال ــة بالناق ــي أمّي ــبيه بن ــاق))6(، فتش والنف
هــو تأكيــد لســلبية الطــرف الثــاين مــن ثنائيــة )احلــق - الباطــل(، الــذي يمّثــل: الشــيطنة 
والنفــاق واجلهــل، وهــو – يف الوقــت نفســه - ترســيٌخ ضمنــيٌّ ألحقيــة طــرف )األنــا( = 
االمــام – عليــه الســالم -، التــي أحالــت عليهــا عالمــات عتبــة البدايــة، وهنــا تتكّشــف 
ــن  ــة، واملت ــة البداي ــن عتب ــداليل – ب ــري ال ــة – عــى املســتوى التصوي ــة االرتدادي العالق

النــيّص للخطبــة. 
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نتائج البحث وخامتته
إّن أهــم مــا خرجــت بــه مقاربتنــا لعتبــة البدايــة عــى املســتوين التنظــري واإلجرائي 

يتلّخــص بالنقــاط اآلتية:

اتضحــت للدراســة األمهيــُة االســرتاتيجية التــي تتمتــع هبــا عتبــة )البدايــة( يف 
ــم  ــت عنده ــا؛ إذ مّثل ــا، وبؤريته ــاء بمركزيته ــي القدم ــن وع ــفت ع ــد كش ــرتاث، وق ال
الركيــزة اإلنطالقيــة املحوريــة التــي يتشــّكل - يف ضــوء نســقها امُلنَتــج - العمــُل برّمتِــه؛ 
لــذا اجتهــدوا يف خلــق منظومــة تعليميــة صارمــة قائمــة عــى ثنائيــة )اخلطــأ والصــواب(؛ 
لتنظيــم توظيــف هــذه اآلليــة االســرتاتيجية مــن لــدن املبدعن، وضــامن جودة اســتعامهلا.

 وجــدت الدراســة أّن أمهيــة البدايــة يف الــدرس النقــدي احلديــث تنبــع مــن كوهنــا 
حلظــة حّساســة تنعكــس عــى أفــق القــراءة لــدى املتلّقــي، وُتــّدد مســاراته، وممارســاته 
ــه  ــة دخول ــرتاتيجية طريق ــذه االس ــّدد ه ــه؛ إذ ُت ــه أو عدم ــا ل ــوء إغرائه ــة يف ض القرائي

ــه األول. ــذ تلقي للنــص من

كشــفت الدراســة مــن خــالل ترشيــح جســد اخلطبــة كاملــة بعــد مقاربــة عتبــة 
ــاندة  ــي؛ ملس ــتوى امُلعجم ــى املس ــه ع ــّرع من ــا تف ــة( وم ــل )الفتن ــة حق ــن هيمن ــة ع البداي
عتبــة البدايــة يف تأديــة وظيفتهــا املركزيــة القائمــة عــى ثنائيــة )الرتهيــب والرتغيــب( التــي 

ــة كّلهــا. ــة هُتيمــن عــى أنســاق اخلطب ــة بؤري ســتمّثل ســرورة داللي

 أفــرزت مقاربــة املســتوى املعجمــي يف عتبــة البدايــة حقــال آخــر متّثــل بحقــل )األنــا( 
امُلفــي إىل دالالت األحقيــة يف اخلالفــة والعلــم اللــدين لالمــام – عليــه الســالم - والتــي 

تــؤّدي كّلهــا وظيفــة )الرتغيــب والرتهيــب( أيضا.

ــداث  ــة األح ــؤرّش حركي ــة ي ــص اخلطب ــى ن ــيل ع ــيل الفع ــب اجلم ــة الرتكي إن هيمن
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ــاق  ــة أنس ــي إىل هيمن ــا ُتف ــد والدهت ــا بع ــوالدة، لكنه ــل ال ــن( قب ــكونية )الفت ــم س رغ
االضطــراب، وعــدم االســتقرار، والفــوىض، وهــذا يتســاوق مــع احلركيــة امُلنَتجــة 
ــع والرتاكــم يــؤدي وظيفــة  بوســاطة نســق األفعــال التتابعــي املرتاكــم، وكّل هــذا التتاب
)الرتهيــب والرتغيــب(؛ ألّن الرتكيــب االســمي ُيشــيع الشــعور باهلــدوء واالســتقرار ملــا 
فيــه مــن ثبــات، يف حــن أن الرتكيــب الفعــيل املهيمــن عــى املســتوى الرتكيبــي يف اخلطبــة 
ُيثــر عنــد امُلخاَطــب الشــعور بعــدم الراحــة الســيام إذا توالــت الرتاكيــب عــى هــذا النحو 
ي لِعــب دورًا هامــًا يف ترســيخ وظيفــة  الفّعــال، وفضــال عــن ذلــك فــإن الرتكيــب احلـَـْرِ

ــة. )الرتهيــب والرتغيــب( املركزي

ــة +  ــي )بداي ــودي تدري ــو عم ــى نح ــة ع ــّكالت مجالي ــداليل تش ــتوى ال ــج املس أنت
متــن + هنايــة( بوســائل تشــكيل تراثيــة هنضــت عــى حمــوري )االســتبدال(: )االســتعارة 
َلــْت دور العتبــة، وســاعدهتا عــى إنتــاج وظائفهــا  والكنايــة( و)التامثــل(: )التشــبيه(، َفعَّ

ــة: )الرتهيــب والرتغيــب(. املركزي

كشــفت الدراســة عــى املســتوى التعالقــي عــن بنــاٍء حمكــٍم ربــط حمــاوَر اخلطبــِة العّينة 
مــع بعضهــا البعــض ربطــًا حمكــاًم تــآزرت فيــه كلُّ عنــارص اخلطبــة املحوريــة واللســانية 
ــن  ــداد ب ــة االرت ــه خاصي ــري هُتيمــن علي ــاء دائ ــة( يف بن ــة )اإلحالي ــة وامليتالغوي /اللغوي

املحــاور: )بدايــة = متــن = هنايــة( و)هنايــة = متــن = بدايــة(.    

هوامش البحث:
ــه . ) ــوىف: 6)8هـــ(، ضبط ــاين )املت ــف اجلرج ــن الرشي ــيل الزي ــن ع ــد ب ــن حمم ــيل ب ــات، ع ــر : التعريف ينظ

ــان، ط)،  )8))م  ــروت – لبن ــة ب ــب العلمي ــارش: دار الكت ــإرشاف الن ــامء ب ــن العل ــة م ــه مجاع وصحح
: 18 ، وينظــر : الكليــات معجــم يف املصطلحــات والفــروق اللغويــة، أيــوب بــن موســى احلســيني 
القريمــي الكفــوي، أبــو البقــاء احلنفــي )املتــوىف: ))0)هـــ(، تقيــق : عدنــان درويــش - حممــد املــري، 
مؤسســة الرســالة – بــروت، 01))هـــ : )1) – 0))، وينظــر : كشــاف اصطالحــات الفنــون والعلــوم،  
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حممــد بــن عــيل ابــن القــايض حممــد حامــد بــن حمّمــد صابــر الفاروقــي احلنفــي التهانــوي )املتــوىف: بعــد 
58))هـــ(، تقديــم وإرشاف ومراجعــة: د. رفيــق العجــم، تقيــق: د. عــيل دحــروج، نقل النــص الفاريس 

ــروت، ط) - 6)))م: ) / 1)1 . ــارشون – ب ــان ن ــة لبن ــدي، مكتب ــد اهلل اخلال ــة: د. عب إىل العربي
معجــم النقــد العــريب القديــم، د. أمحــد مطلــوب، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة – بغــداد، ط)، )8))م . 1

.(7 / (  :
ــي . ) ــد حمي ــق : حمم ــرواين )ت56)هـــ(، تقي ــيق الق ــن رش ــده، اب ــه ونق ــعر وآداب ــن الش ــدة  يف حماس العم

الديــن عبــد احلميــد، دار اجليــل، ط5، )8))ه : ) / 7)1.
ــد . ) ــد عب ــدوي، ود. حام ــد ب ــد أمح ــق: د. أمح ــذ )ت )58ه(، تقي ــن منق ــامة ب ــعر، أس ــد الش ــع يف نق البدي

ــة املتحــدة -  ــة العربي ــا، النــارش: اجلمهوري ــم مصطفــى، سلســلة تراثن ــد، مراجعــة: األســتاذ إبراهي املجي
ــة، د.ط، د.ت: 185 . ــة للثقاف ــويب - اإلدارة العام ــم اجلن ــي - اإلقلي ــاد القوم ــة واإلرش وزارة الثقاف

ــيباين، . 5 ــم الش ــد الكري ــن عب ــد ب ــن حمم ــد ب ــن حمم ــر اهلل ب ــاعر، ن ــب والش ــائر يف أدب الكات ــل الس املث
اجلــزري، أبــو الفتــح، ضيــاء الديــن، املعــروف بابــن األثــر الكاتــب )ت 7)6ه(، تقيــق : د.أمحــد 

احلــويف، ود. بــدوي طبانــة، دار هنضــة مــر – القاهــرة، ط1، )7))م  : ) / 6) .
اجلامــع الكبــر يف صناعــة املنظــوم مــن الــكالم واملنثــور، نــر اهلل بــن حممــد بــن حممــد بــن عبــد الكريــم . 6

الشــيباين، اجلــزري، أبــو الفتــح، ضيــاء الديــن، املعــروف بابــن األثــر الكاتــب )املتــوىف: 7)6هـــ(، تقيق: 
مصطفــى جــواد، مطبعــة املجمــع العلمــي - بغــداد، 75))هـــ : 87) .

تريــر التحبــر، يف صناعــة الشــعر والنثــر وبيــان إعجــاز القــرآن، البــن أيب اإلصبــع املــري )ت)65ه(، . 7
تقيــق: د. حفنــي حممــد رشف، جلنــة إحيــاء الــرتاث االســالمي، املجلــس األعــى للشــؤون االســالمية، 

اجلمهوريــة العربيــة املتحــدة، د.ط، د.ت  : 68) .
هنايــة األرب فنــون األدب، شــهاب الديــن أمحــد بــن عبــد الوّهــاب النّويــري )ت))7ه(، تقيــق : د. عــيل . 8

بوملحــم، دار الكتــب العلميــة – بــروت، ط)، )100م : 7 : 0)) .
اإليضــاح يف علــوم البالغــة، املعــاين والبيــان والبديــع، اخلطيــب القزوينــي )ت))7ه(، تقيــق ابراهيــم . )

ــة – بــروت، ط)، )100م : 11) . شــمس الديــن، دار الكتــب العلمي
ــة – . 0) ــة العري ــداوي، املكتب ــد هن ــد احلمي ــق : د. عب ــن محــزة العلــوي )ت 5)7ه(، تقي ــى ب الطــراز، يي

بــروت، ط)، 1001م  : 1 / ))) .
صبــح األعشــى يف صناعــة  االنشــا، أبــو العبــاس أمحــد القلقشــندي )ت)81ه(، دار الكتــب املريــة – . ))

ــرة، 11))م  : 6 / 176 . القاه
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ــة . 1) ــعيتو، دار ومكتب ــام ش ــق : عص ــوي )ت7)8ه(، تقي ــة احلم ــن حّج ــة األرب، اب ــة األدب وغاي خزان
اهلــالل – بــروت، ط)، 87))م: ) / )) .

ــاكر . )) ــق : ش ــدين )ت10))ه(، تقي ــوم امل ــن معص ــن ب ــدر الدي ــيل ص ــع، ع ــواع البدي ــع يف أن ــوار الربي أن
هــادي شــكر، مطبعــة النعــامن – النجــف األرشف – العــراق، ط)، 68))م  : ) / )) .

ينظــر : املثــل الســائر : ) / 6)، وهنايــة األرب : 7 / 0))، والطــراز:  1 / )))، وخزانــة األدب : ) / . ))
)) ، وأنــوار الربيــع : ) / )) .

لســان العــرب، حممــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، مجــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري الرويفعــى . 5)
اإلفريقــى )املتــوىف: ))7هـــ(، دار صــادر – بــروت، ط)، )))) هـــ : ) / 17 .

ينظــر : املثــل الســائر : ) / 6)، وهنايــة األرب : 7 / 0))، والطــراز:  1 / )))، وخزانــة األدب : ) / . 6)
)) ، وأنــوار الربيــع : ) / )) .

ينظــر : البدايــة والنهايــة يف الروايــة العربيــة، عبــد امللــك أشــهبون، رؤيــة للنــرش والتوزيــع، ط)، ))10م . 7)
. (( – (1 :

ــعيب حليفــي، . 8) ــة، ش ــة العربي ــات يف الرواي ــل - دراس ــاء التأوي ــات وبن ــة العالمــات يف العتب ينظــر : هوي
ــورية، ))10م : )) . ــق، س ــع، دمش ــرش والتوزي ــات والن ــاكاة للدراس ط)، حم

ــة . )) ــة : 1)، و البداي ــة العربي ــل - دراســات يف الرواي ــاء التأوي ــات يف العتبــات وبن ــة العالم ــر : هوي ينظ
والنهايــة يف الروايــة العربيــة : )5 – 55 .

ينظر : البداية والنهاية يف الرواية العربية : )) .. 10
ينظر : م . ن : 5) – 6)  .. )1
ينظر : م .ن  : 0)  .. 11
ينظر : م . ن : 16 - 17  .. )1
ينظــر : فتوحــات روائيــة – قــراءة جديــدة ملنجــز روائــي عــريب متجــّدد، د. عبــد احلــق بلعابــد، ط)، ابــن . )1

النديــم للنــرش والتوزيــع، اجلزائــر، دار الروافــد الثقافيــة – نــارشون، بــروت – لبنــان، 5)10م : 78) .
الغيهب : الظلمة، وموجها : شموهلا وامتدادها  .. 15
الَكَلــب حمّركــة : داء معــروف يصيــب الــكالب، فــكل مــن عضتــه أصيــب بــه فُجــّن ومــات، وشــبه بــه . 16

اشــتداد الفتنــة حتــى ال تصيــب أحــدا إال أهلكتــه .وكلبهــا : رّشهــا وآذاهــا .
ناعقها : الداعي إليها، من نعق الراعي بغنمه صاح هبا لتجتمع.. 17
الركاب هنا : اإلبل .. 18
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كرائه : مجع كرهية . . )1
احلوازب : مجع حازب وهو األمر الشديد .. 0)
قّلصت : بتشديد الالم : انضمت واجتمعت وانقبضت .. ))
اشتبه فيها احلق بالباطل.. 1)
ألهنا ُتعرف بعد انقضائها وتنكشف حقيقتها فتكون عربة .. ))
اخلُطــة بالضــم : األمــر، أي شــمل أمرهــا ألهنــا رئاســة عامــة، وخّصــت بليتهــا آل البيــت – عليهم الســالم . ))

-؛ ألهنــا اغتصــاب حلقهم .
من عرف احلق فيها نزل به البالء : االنتقام من بني أمية .. 5)
ــنّة، والــروس الســيئة اخللــق تعــض حالبهــا، وتعــذم : مــن عــذم الفــرس إذا أكل . 6) ــة امُلِس ــاب : الناق الن

ــراد : خرهــا .  ــن : أي تــرب، ودرهــا : لبنهــا، وامل ــاء أو عــض، وتزي بجف
أي انتصار االذالء وما هو بانتصار .. 7)
شوهاء : قبيحة املنظر، خمشية : خموفة مرعبة .. 8)
دليل هُيتدى به .. ))
بمكان النجاة من إثمها .. 0)
كام يسلخ اجللد من اللحم .. ))
مملوءة اىل أصبارها : مجع صرب أي اىل رأسها .. 1)
مــن أحلــَس البعــر إذا ألبســه احِللــس بكــر احلــاء وهــو كســاء يوضــع عــى ظهــره تــت الربذعــة، أي ال . ))

يكســوهم إال خوفــا .
اجلزور : الناقة املجزورة أو الشاة املذبوحة : أي ولو مدة ذبح البعر أو الشاة .. ))
رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد )656ه(، تقيــق حمّمــد إبراهيــم، األمــرة للطباعــة والنــرش والتوزيع، . 5)

بــروت – لبنــان، دار الكتــاب العــريب، شــارع املتنّبــي، بغــداد، ط)، 1007م  : 7 / 0) – )) .
ــورية، ط1، 1005م : . 6) ــوار – س ــراد، دار احل ــعيد بنَك ــا، س ــا وتطبيقاهت ــيميائيات – مفاهيمه ــر : الس ينظ

. 15( – 158
الســيميائيات العامــة – أسســها ومفاهيمهــا، عبــد القــادر فهيــم شــيباين، الــدار العربيــة للعلــوم نــارشون . 7)

– بــروت، منشــورات االختــالف – اجلزائــر، ط)، 0)10م : 6) .
ينظر : السيميائيات العامة – أسسها ومفاهيمها : 8) .. 8)
ينظــر: تليــل اخلطــاب الشــعري )اســرتاتيجية التنــاص(، د. حممــد مفتــاح، املركــز الثقــايف العــريب – الــدار . ))
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البيضــاء، ط)، 1005م : 58 .
ينظــر : شــعرية اجلملــة يف الشــعر العــريب املعــارص، د. رابــح بــن خويــة، عــامل الكتــب احلديــث – إربــد، . 50

ط)، 7)10م : 5 .
يريد : ظهور الدولة العباسية .. )5
رشح هنج البالغة : 7 / )) .. 51
ينظر : السيميائيات – مفاهيمها وتطبيقاهتا : )16 .. )5
ينظــر : موســوعة أســاطر العــرب عــن اجلاهليــة ودالالهتــا، د. حمّمــد عجينــة، دار الفــارايب – بــروت، . )5

ط)، ))))م : 1/ )) .
ينظر : موسوعة أساطر العرب عن اجلاهلية ودالالهتا : 1 / )) .. 55
ينظر : م . ن : 1 / )5 .. 56
فلســفة البالغــة – بــن التقنيــة والتطــّور، د. رجــاء عيــد، منشــأة املعــارف باالســكندرية، ط1، 88))م: . 57

. ((8
رشح هنج البالغة : 7 / )) . . 58
ــد«، حممــد . )5 ــاب املجي ــد مــن تفســر الكت ــر العقــل اجلدي ــى الســديد وتنوي ــر املعن ــر »تري ــر والتنوي التحري

الطاهــر بــن حممــد بــن حممــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي )املتــوىف : ))))هـــ(، الــدار التونســية للنــرش 
– تونــس، )8))م : )1 / 6).

مجهــرة اللغــة، أليب بكــر حممــد بــن احلســن بــن دريــد األزدي )ت )1) هـــ(، تقيــق: رمزي منــر بعلبكي، . 60
دار العلــم للماليــن – بــروت، ط)، 87))م : 1 / ))8 . 

حــاح: تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، أليب نــر إســامعيل بــن محــاد اجلوهــري )ت)))هـــ(، تقيــق: . )6 الصِّ
أمحــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للماليــن – بــروت، ط)، 07)) هـــ  - 87))م : ) / )05) .

رشح هنج البالغة : 7 / 6) .. 61

ينظر : موسوعة أساطر العرب عن اجلاهلية ودالالهتا : )/ 186 .. )6



أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني332

املصادر واملراجع 
أنــوار الربيــع يف أنــواع البديــع، عــيل صــدر الدين بــن معصوم املــدين )ت10))هـــ(، تقيق . )

: شــاكر هــادي شــكر، مطبعــة النعامن – النجــف األرشف – العــراق، ط)، 68))م  .

اإليضــاح يف علــوم البالغــة، املعــاين والبيــان والبديــع، اخلطيــب القزوينــي )ت))7هـــ(، . 1
تقيــق ابراهيــم شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة – بــروت، ط)، )100م.

البدايــة والنهايــة يف الروايــة العربيــة، عبــد امللــك أشــهبون، رؤيــة للنــرش والتوزيــع، ط)، . )
))10م . 

البديــع يف نقــد الشــعر، أســامة بــن منقــذ )ت )58هـــ(، تقيــق : د. أمحــد أمحــد بــدوي، . )
ود. حامــد عبــد املجيــد، مراجعــة: األســتاذ إبراهيــم مصطفــى، سلســلة تراثنــا، النــارش: 
ــويب -  ــم اجلن ــي - اإلقلي ــاد القوم ــة واإلرش ــدة - وزارة الثقاف ــة املتح ــة العربي اجلمهوري

اإلدارة العامــة للثقافــة، د.ط، د.ت.

تريــر التحبــر، يف صناعــة الشــعر والنثــر وبيــان إعجــاز القــرآن، البــن أيب اإلصبــع . 5
ــالمي،  ــرتاث االس ــاء ال ــة إحي ــد رشف، جلن ــي حمم ــق: د. حفن ــري )ت)65ه(، تقي امل

املجلــس األعــى للشــؤون االســالمية، اجلمهوريــة العربيــة املتحــدة، د.ط، د.ت  .

ــاب . 6 ــر الكت ــن تفس ــد م ــل اجلدي ــر العق ــديد وتنوي ــى الس ــر املعن ــر »تري ــر والتنوي التحري
ــوىف :  ــي )املت ــور التون ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــن حمم ــد ب ــن حمم ــر ب ــد الطاه ــد«، حمم املجي

ــرش – تونــس، )8))م . ))))هـــ(، الــدار التونســية للن

تليــل اخلطــاب الشــعري )اســرتاتيجية التنــاص(، د. حممــد مفتــاح، املركــز الثقــايف العــريب . 7
– الــدار البيضــاء، ط)، 1005م .

التعريفــات، عــيل بــن حممــد بــن عيل الزيــن الرشيــف اجلرجــاين )املتــوىف: 6)8هـــ(، ضبطه . 8
ــان،  ــروت – لبن ــة ب ــب العلمي ــارش: دار الكت ــإرشاف الن ــامء ب ــن العل ــة م ــه مجاع وصحح
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ط)،  )8))م. 

ــن حممــد . ) ــن حممــد ب ــور، نــر اهلل ب ــكالم واملنث ــر يف صناعــة املنظــوم مــن ال اجلامــع الكب
ــر  ــن األث ــن، املعــروف باب ــاء الدي ــح، ضي ــو الفت ــم الشــيباين، اجلــزري، أب ــد الكري ــن عب ب
الكاتــب )املتــوىف: 7)6هـــ(، تقيــق: مصطفــى جــواد، مطبعــة املجمــع العلمــي - بغــداد، 

75))هـ.

ــق: . 0) ــد األزدي )ت )1) هـــ(، تقي ــن دري ــن ب ــن احلس ــد ب ــر حمم ــة، أليب بك ــرة اللغ مجه
ــروت، ط)، 87))م ــن – ب ــم للمالي ــي، دار العل ــر بعلبك ــزي من رم

خزانــة األدب وغايــة األرب، ابــن حّجــة احلمــوي )ت7)8هـــ(، تقيــق : عصــام . ))
87))م. ط)،  بــروت،   – اهلــالل  ومكتبــة  دار  شــعيتو، 

الســيميائيات – مفاهيمهــا وتطبيقاهتــا، ســعيد بنَكــراد، دار احلــوار – ســورية، ط1، . 1)
1005م.

الســيميائيات العامــة – أسســها ومفاهيمهــا، عبــد القــادر فهيــم شــيباين، الــدار العربيــة . ))
للعلــوم نــارشون – بــروت، منشــورات االختــالف – اجلزائــر، ط)، 0)10م.

رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد )656هـــ(، تقيــق حمّمــد إبراهيــم، األمــرة للطباعة . ))
والنــرش والتوزيــع، بــروت – لبنــان، دار الكتــاب العــريب، شــارع املتنّبــي، بغــداد، ط)، 

1007م  .

شــعرية اجلملــة يف الشــعر العــريب املعــارص، د. رابــح بــن خويــة، عــامل الكتــب احلديــث . 5)
ــد، ط)، 7)10م. – إرب

صبــح األعشــى يف صناعــة  االنشــا، أبــو العبــاس أمحــد القلقشــندي )ت)81هـــ(، دار . 6)
ــرة، 11))م  . ــة – القاه ــب املري الكت

حــاح: تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، أليب نــر إســامعيل بــن محــاد اجلوهــري . 7) الصِّ
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)ت)))هـــ(، تقيــق: أمحــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للماليــن – بــروت، 
ط87))،)م.

الصناعتــن، أبــو هــالل احلســن بــن عبــد اهلل بــن ســهل بــن ســعيد بــن ييــى بــن مهــران . 8)
العســكري )املتــوىف: نحــو 5))هـــ(، تقيــق: عــيل حممــد البجــاوي وحممــد أبــو الفضــل 

إبراهيــم، املكتبــة العنريــة – بــروت، )))) هـــ .

الطــراز، ييــى بــن محــزة العلــوي )ت 5)7ه(، تقيــق : د. عبــد احلميــد هنــداوي، املكتبة . ))
العريــة – بروت، ط)، 1001م  .

العمــدة  يف حماســن الشــعر وآدابــه ونقــده، ابــن رشــيق القــرواين )ت56)هـــ(، تقيــق : . 10
حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد، دار اجليــل، ط5، )8))هـــ.

فتوحــات روائيــة – قــراءة جديــدة ملنجــز روائــي عــريب متجــّدد، د. عبــد احلــق بلعابــد، . )1
ط)، ابــن النديــم للنــرش والتوزيــع، اجلزائــر، دار الروافــد الثقافيــة – نــارشون، بــروت 

– لبنــان، 5)10م.

فلســفة البالغــة – بــن التقنيــة والتطــّور، د. رجــاء عيــد، منشــأة املعــارف باالســكندرية، . 11
ط1، 88))م .

كشــاف اصطالحــات الفنــون والعلــوم،  حممــد بــن عــيل ابــن القــايض حممــد حامــد بــن . )1
ــر الفاروقــي احلنفــي التهانــوي )املتــوىف: بعــد 58))هـــ(، تقديــم وإرشاف  حمّمــد صاب
ومراجعــة: د. رفيــق العجــم، تقيــق: د. عــيل دحــروج، نقــل النــص الفــاريس إىل 

ــروت، ط) - 6)))م.  ــارشون – ب ــان ن ــة لبن ــدي، مكتب ــد اهلل اخلال ــة: د. عب العربي

الكليــات معجــم يف املصطلحــات والفــروق اللغويــة، أيــوب بــن موســى احلســيني . )1
القريمــي الكفــوي، أبــو البقــاء احلنفــي )املتــوىف: ))0)هـــ(، تقيــق : عدنــان درويــش - 

حممــد املــري، مؤسســة الرســالة – بــروت، 01))هـــ .
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ــور . 15 ــن منظ ــن اب ــال الدي ــل، مج ــو الفض ــى، أب ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب، حمم ــان الع لس
بــروت، ط)،   – دار صــادر  )املتــوىف: ))7هـــ(،  اإلفريقــى  الرويفعــى  األنصــاري 

))))هـــ 

املثــل الســائر يف أدب الكاتــب والشــاعر، نــر اهلل بــن حممــد بــن حممــد بــن عبــد الكريــم . 16
الشــيباين، اجلــزري، أبــو الفتــح، ضيــاء الديــن، املعــروف بابــن األثــر الكاتــب )ت 
7)6ه(، تقيــق : د.أمحــد احلــويف، ود. بــدوي طبانــة، دار هنضــة مــر – القاهــرة، ط1، 

)7))م  .

معجــم النقــد العــريب القديــم، د. أمحــد مطلــوب، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة – بغــداد، . 17
ط)، )8))م :  

املعجــم الــوايف يف أدوات النحــو العــريب، د. عــيل توفيــق احلمد، ويوســف مجيــل الزعبي، . 18
دار األمــل – إربد، ط1، ))))م.

موســوعة أســاطر العــرب عــن اجلاهليــة ودالالهتــا، د. حمّمــد عجينــة، دار الفــارايب – . )1
بــروت، ط)، ))))م .

هنايــة األرب فنــون األدب، شــهاب الديــن أمحد بن عبــد الوّهاب النّويــري )ت))7هـ(، . 0)
تقيــق : د. عــيل بوملحــم، دار الكتب العلمية – بــروت، ط)، )100م.

ــعيب . )) ــة، ش ــة العربي ــات يف الرواي ــل - دراس ــاء التأوي ــات وبن ــات يف العتب ــة العالم هوي
ــورية، ))10م . ــق، س ــع، دمش ــرش والتوزي ــات والن ــاكاة للدراس ــي، ط)، حم حليف

املثــل الســائر يف أدب الكاتــب والشــاعر، نــر اهلل بــن حممــد بــن حممــد بــن عبــد الكريــم . 1)
الشــيباين، اجلــزري، أبــو الفتــح، ضيــاء الديــن، املعــروف بابــن األثــر الكاتــب )ت 
ــرة،  ــر – القاه ــة م ــة، دار هنض ــدوي طبان ــويف، ود. ب ــد احل ــق : د.أمح 7)6هـــ(، تقي

ط1، )7))م  .

معجــم النقــد العــريب القديــم، د. أمحــد مطلــوب، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة – بغــداد، . ))



ط)، )8))م :  

املعجــم الــوايف يف أدوات النحــو العــريب، د. عــيل توفيــق احلمد، ويوســف مجيــل الزعبي، . ))
دار األمــل – إربد، ط1، ))))م.

موســوعة أســاطر العــرب عــن اجلاهليــة ودالالهتــا، د. حمّمــد عجينــة، دار الفــارايب – . 5)
بــروت، ط)، ))))م .

هنايــة األرب فنــون األدب، شــهاب الديــن أمحــد بــن عبد الوّهــاب النّويــري )ت))7ه(، . 6)
تقيــق : د. عــيل بوملحــم، دار الكتــب العلمية – بــروت، ط)، )100م.

ــعيب . 7) ــة، ش ــة العربي ــات يف الرواي ــل - دراس ــاء التأوي ــات وبن ــات يف العتب ــة العالم هوي

ــورية، ))10م . ــق، س ــع، دمش ــرش والتوزي ــات والن ــاكاة للدراس ــي، ط)، حم حليف
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املقدمة 
ــة، ســواًء يف أبســط  أو  ــة معين ــد مدني ــة أو عن ــد حضــارة معين ــة عن مل تســتقر البرشي
ــا  ــة« عنره ــة »حركي ــبب ديناميكي ــه بس ــا إن ــدا إذا ذكرن ــس جدي ــا. ولي ــد مظاهره أعق
ــًا  ــرى طابع ــًا  أخ ــًا، وأحيان ــًا إيابي ــًا  طابع ــذت أحيان ــرد«،  أخ ــان »الف ــايس اإلنس االس
ســلبيًا. إن هــذا التغــر يعــود حتــاًم اىل درجــة املعرفــة التــي أكتســبها اإلنســان مــن 
ــأة.  ــة النش ــأة، أم خارجي ــة النش ــادر داخلي ــذه املص ــت ه ــواٌء كان ــه، س ــة ل املصادراملتاح
ــد  ــس بع ــم  إنعك ــًا،  ث ــًا كان أم زيف ــه، حقيقي ــن وعي ــرت يف تكوي ــي أث ــة الت ــك املعرف تل
ذلــك يف تفاعلــه مــع جمتمعــه مســامهًا يف ازدهــاره أو نكوصــِه. 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 

ــة.  ــرت الدول ــا ظه ــدوان خارجــي،  ومــن هن مكاســبهم مــن أي ع

هــو  وكذلــك  وبدهيــي.  حتمــي  أمــر  والدولــة«  واملجتمــع  »الفــرد  ارتبــاط  إنَّ 
ارتبــاط عضــوي وجوهــري. ولكــن عندمــا نتحــدث عــن وعــي الفــرد وأثــرِه يف التغيــرِب 
ــة يف احــداث هــذا  ــؤولية الدول ــن مس ــا نتحــدث ع ــك عندم ــي. ))(  ؟ وكذل االجتامع
التغيــر؟  فــإنَّ االمــر ســياخُذ بعــدًا آخــَر، ال بــد مــن البحــث يف حيثياتــه وســرب اغــواره 

ــه. ــة نتائج ملعرف

ويف الواقــع، اليوجــد فــرد أوجمتمــع يرفــض العيــش يف حالــة تقــدم وأزدهــار 
ــاء.  ــا الرخ ــم فيه ــة يع ــل مدني ــل يف ظ ــى األق ــانية، أو ع ــارة إنس ــل حض ــتديٍم يف ظ مس
ــا،  ــط مظاهره ــة يف أبس ــى مدني ــدًة، أو حت ــارًة واح ــد حض ــخ مل نج ــا التأري ولوتصفحن
اســتقرت واســتوعبت إنســانية اإلنســان بالكامــل. فــكل منهــا ُبنيــت بعــد أن َســحقت 
ــن  ــل م ــدد قلي ــش ع ــد،  ليعي ــم إىل عبي ــرى، أو حولته ــعوب ُأخ ــعبها أو  ش ــل ش باملقاب
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األســياد يف حيــاة مل تســتمر إال ملــدٍة قليلــة. ومــع بــزوغ فجــر احلضــارة اإلســالمية، فقــد 
ــده،  ــره ورش ــت فك ــرآءة، وعظم ــه الق ــت ل ــة، واوجب ــق العبودي ــن رب ــان م ــرر اإلنس ت
وغرســت العلميــة يف ذاتــه.  كــام 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 اســتنادًا اىل مســتوى وعيــه الفكــري 
مــع منظومتــه املجتمعيــة التــي تتأطــر بمســؤلية الدولــة. وهــل يبقــى هــذا الــدور عفويــًا 
ــة،  ومــن  ــة فكري ــة، تقــوده وفــق منهجي ــة وأخالقي أم ســينتظم عــى وفــق منظومــة قيمي

ــة: ــة اآلتي ــة املنهجي منظــور عقائــدي حمــدد؟  وهــذا مــا ســنتناوله يف التوطئ

توطئة منهجية: عصرنة املشروع احلضاري يف الفكر العلوي
حقيقــة، مل ختــل أيــة مرحلــة زمنيــة مــن مــرشوع حضــاري، او تزامــن عــدة مشــاريع  
ر هلــا َأن تطبــق عــى ارض الواقــع أم مل تطبــق، نجحــت أم  حضاريــة.  وســواء ُقــدِّ
فشــلت يف فلســفة التطبيــق. فــإن املوضــوع اجلوهــري يبقــى مرتبطــًا بالبحــث عــن ماهيــة 
وكينونــة املــرشوع احلضــاري املناســب لإِلرتقــاء بالفــرد وجمتمعــه يف مســرة التطــور العام 
للشــعوب. وهــل ســيتم يف منظومــة مغلقــة أم منفتحــة بــكل عنارصهــا عــى املجتمعــات 
اإلنســانية االخــرى. وهــل هنــاك حتميــة ملــرشوع حضــاري يرتبــط بــه الفــرد وجمتمعــه 
ويعيــش يف ظاللــه، أم ال توجــد أصــاًل مثــل هــذه احلتميــة. كل هــذه األســئلة وغرهــا 
يمكــن طرحهــا مــن قبــل الباحثــن مــن أجــل فهــم حقيقــة ســرورة التطــور العــام ألي 

جمتمــع، وهــو يســعى حثيثــًا للوصــول اىل مــا أصطلــح عــى تســميتها »احلضــارة«.

ــة  ــق الصل ــي وثي ــارصة بق ــات املع ــخ املجتمع ــإنَّ تاري ــة، ف ــة الواقعي ــن الناحي  وم
برتاثــه، وال يمكــن فصلــه عنــه، مهــام امتــدت املدة الزمنيــة،  ونحتــت يف أصوهلــا العوامل 
الداخليــة واخلارجيــة. ومــن هنــا، فــإن تنــاول موضــوع املــرشوع احلضــاري عنــد اإلمــام 
عــيل )عليــه الســالم(، يكــون يف غايــة نضجــه العلمــي، خصوصــًا إذا وجــد ســبيله نحــو 
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ــن  ــف يمك ــو: كي ــدًا وه ــم ج ــؤال مه ــد س ــوع عن ــتوقفنا  املوض ــن  سيس ــق. ولك التطبي
إيــاد الصلــة بــن األفــكار التــي طرحهــا اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( يف عــره، وبــن 
األفــكار التــي يتطلبهــا تنفيــذ مــرشوع حضــارّي يف عرنــا احلــايل، حيــث تفصــل بيننــا 

وبينــه، مــدة زمنيــة طويلــة، متتــد الكثــر مــن ألــف وأربعامئــة ســنة؟ 

ــاك  ــه هن ــي ان ــة: وه ــة اآلتي ــت احلقيق ــن تثبي ــد م ــؤال، ال ب ــذا الس ــن ه ــة ع لإلجاب
واجهتــان لكلــامت وخطــب وكتــب وأفــكار اإلمــام عــيل )عليــه الســالم(:  حيــث يقــول 
ــد  ــاص، و الب ــي اخل ــلوهبا الكالم ــة أس ــة فكري ــكل مدرس ــول: ل ــري وأق ــتاذ مطه األس
ــد  ــان، والب ــلوهبا يف البي ــى أس ــرف ع ــن أن يتع ــة م ــا كامل ــدرك مفاهيمه ــد أن ي ــن يري مل
ــدرك وجهتهــا اخلاصــة يف نظرهتــا العامــة  ــد أن يتعــرف عــى أســلوهبا مــن أن ي ــن يري مل
إىل اإلنســان و الوجــود.))(   فالدراســة الدقيقــة، والبحــث املعمــق، للمــدة الزمنيــة التــي 
عاشــها اإلمــام )عليــه الســالم(، والظــروف املحيطــة بــه، ويف كيفيــة معاجلتــه هلــا، ُتظهــر 

ــة األوىل:  ــن: الواجه ــن اآلتيت ــود الواجهت وج

 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 
ــات  ــة وتطبيق ــة أمثل ــتكون بمثاب ــا. وس ــي ورثه ــات، الت ــم والفتوح ــروات الغنائ إدارة ث

عمليــة، يمكــن االعتبارمنهــا حلــل مشــاكل معــارصة.

الواجهــة الثانيــة: وهــي الواجهــة العامــة، والتــي تعربعــن التعاليــم الرتبويــة العامــة 
ــه  ــى اهلل علي ــم )ص ــول العظي ــامت الرس ــم و كل ــرآن الكري ــن الق ــًة م ــالم، نابع يف اإلس
ــر األفــكار التــي ســرتد يف هــذا  ــة املبــارشة يف تطوي وآلــه(، وهــي التــى ســتكون املرجعي

البحــث إن شــاء اهلل تعــاىل.
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أسئلة البحث
ــة، وماهــو مســتوى الوعــي احلقيقــي  ــه املجتمعي ــة الفــرد بمنظومت ).  ماهــي عالق
هــذه  يف  مؤثــرًا  يصبــح  لكــي  بــدوره   لالرتقــاء  يكتســبه  املناسب الذي يب أن  

املنظومــة؟

1. مــا هــي املنظومــه املجتمعيــة املالئمــة لتطــور الوعــي احلقيقــي للفــرد، بوصفهــا 
احلاضنــة التــي متــر فيهــا   

        خمتلف أدوار حياته، وفقًا للمنظور العلوي؟

ــة  ــة وأخالقي ــًا أم ســينتظم عــى وفــق مقاييــس قيمي ). هــل يبقــى دور الفــرد عفوي
ــة  تقــوده اســتنادًا اىل منهجي

         فكرية حمددة؟      

). هــل إن مســؤولية الدولــة تصبــح رضوريــة لإلرتقــاء بمســتوى الوعــي الفكــري 
للفــرد، وماهــي البيئــه الفكريــة   

         واالمنية والصحية واالقتصادية املناسبة لذلك؟

5. ماهو النظام الذي يص لح لالنسانية وتسعد به يف حياهتا االجتامعية؟))( 

6. هــل يمكــن اســتنتاُج مــرشوٍع حضــاريٍّ يســتند اىل منظــور وفكــر اإلمــام عــيل 
ــية ؟    ــه  االساس ــزت رشوط ــالم(، إذا أنج ــه الس )علي

املنهجية العلمية للبحث

مشكلة البحث
ــر  ــم التفك ــام يف صمي ــت دائ ــكلة ارتبط ــة مش ــل معاجل ــن اج ــث م ــذا البح ــا ه كتبن
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االنســاين، وهــو يفتــش عــن تقيــق انســانيته يف جمتمعــه. وتتمثــل هــذه املشــكلة يف اختيــار 
ــٌل  مرشوعــه احلضــاري املناســب. وقــد كان لإلمــام عــيل )عليــه الســالم(، إســهاٌم أصي
ــة  ــة والعقائدي ــة واألخالقي ــه القيمي ــن منظومت ــرشوع ضم ــذا امل ــيس هل ــٌل يف التأس وفاع

املتمثلــة يالفكــر اإلســالمي احلنيــف.

 إِن دراســة هــذه املشــكلة ستســتدعي صياغــة كثــر مــن االســئلة، وســتتطلب حماولــة 
ــام َأنَّ  ــث.  ك ــًا يف البح ــنذكرها الحق ــددة س ــة حم ــاع منهجي ــك اتب ــا، وكذل ــة عنه االجاب
ــا  ــك الهن ــدًا. ذل ــًا ج ــًا دقيق ــُتعد موضوع ــة،  س ــة - احلديث ــكلة القديم ــذه املش ــاول ه تن
ــالم(   ــه الس ــام )علي ــه اإلم ــدد معامل ــاري ح ــرشوٍع حض ــز مل ــة التميي ــتكمن  يف حماول س
بوضــوح يف مواجهــة تديــات املشــاريع احلضاريــة األُخــرى، املتصارعــة يف املســرة 

ــة.  ــانية الطويل االنس

 أسباب أختيار البحث
لقــد أصبــح أمــرًا رضوريــًا البحــث عــن االطــار اجلديــد لــكل دولــة مــن دول العــامل، 
ال ســيام بعــد اهنيار االتــاد الســوفيتي عام)))) ، تــاركا  الواليــات املتحدة القــوة 
العظمــى الوحيــدة يف عــامل أحــادي القطــب.  إذ إنَّ مــدة الراعــات السياســية بــن هاتن 
القوتــن العظميــن، والتــي دامــت عــرشات الســنن، كانــت نتيجــًة الختالفهــام يف كيفيــة 
إدارة مــا بعــد احلــرب وإعــادة بنــاء العــامل. فخــالل الســنوات التاليــة للحــرب، انتــرشت 
ــاة  ــا إىل كل مــكان يف العــامل، وإنعكســت ســلبًا عــى احلي ــاردة خــارج أوروب احلــرب الب
ــراد،  ــات واالف ــدول واملجتمع ــٍغ يف ال ــدوث رضٍر بلي ــذا اىل ح ــد أدى ه ــية. لق السياس
ــا.  ــدا الــدول االســالمية يف اســيا وافريقي ــة، ومنهــا تدي عــى االخــص يف الــدول النامي
ــة  ــة عميق ــات تــول انتقالي ــة بعملي ــك أدى اىل  مــرور أغلــب املجتمعــات البرشي وكذل
جــدًا. إن هــذه العوامــل جمتمعــة، دفعــت مفكــرو املجتمعــات اإلنســانية، باتــاه التفتيــش 
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ــة  ــاريع حضاري ــن مش ــي ضم ــادي واالجتامع ــور االقتص ــدة، للتط ــارات جدي ــن مس ع
مســتقلة تنــب شــعوهبا ويــالت الدمــار، النــي نجمــت عــن التبعيــة واالســتغالل. 
ولكــن هــذه املشــاريع اختلفــت يف أختيــار مقدماهتــا، فانعكســت عــى نتائجهــا يف حيــز 

التطبيــق. حيــث ســرتد يف البحــث إن شــاء اهلل تعــاىل تفاصيــل هــذا املوضــوع.

أهمية البحث
ــه الســالم(،  ــة لإلمــام عــيل )علي ــرؤى الفكري ــان ال ــة البحــث تكمــن يف تبي إن أمهي
ــة إدارة الــراع  الفكــري، يف عــامل يعــج  ــه التــي ســتدلنا عــن كيفي والبحــث يف منهجيت
بأطاريــح وتوجهــات إيديولوجيــة أو مؤدجلــة  ال حــر هلــا. وكذلــك البحــث يف إرثــه 
العلمــي،  ملعرفــة  األطروحــة املناســبة ملرحلتنــا الزمنيــة، والتــي يمكــن ان تتبلــور بشــكل 
ــًا يف  ــة حالي ــم مــع طبيعــة التحــوالت اجلاري ــًا، تتالئ ــة أن مل نقــل مرشوعــًا حضاري مدني

خمتلــف املجتمعــات االنســانية.  

إنَّ 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 تمــل ًأفوهلــا يف جوهرهــا. إذًا، ال 
بــد مــن أستكشــاف الطريــق القويــم عــى اهلــدي العلــوي والــذي اليكــون افضــل مــن 

ســابقه فقــط، بــل ســيمثل احلــل االمثــل يف ُأمــة وســطا.

هدف البحث 
ــام  ــن اإلم ــر املؤمن ــا ام ــي ابدعه ــم الت ــة باملفاهي ــث اىل اإِلحاط ــذا البح ــدف ه هي
عــيل )عليــه الســالم(. وذلــك إلرســاء األســس امُلنِشــئة للمــرشوع احلضــاري، واملتمثلــة 
ــو:  ــية وه ــاة السياس ــث احلي ــميته مثل ــن تس ــام يمك ــة أو ب ــة االجتامعي ــات املنظوم بمكون
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الفــرد - املجتمــع - الدولــة. وكذلــك إســتقصاء آرائــه يف كيفيــة حــدوث التاثرالفاعــل 
واملتبــادل بــن االرتقــاء بوعــي الفــرد،  ضمــن املنظومــة القيميــة العامــة املؤطــَرة  بالفكــر 
االســالمي، وبــن اضطــالع الدولــة بمســؤليتها يف توجيــه وتنظيــم وتعظيــم هــذا الوعــي 
ــام  ــاًم اىل قي ــيؤدي  حت ــل،  س ــي أصي ــر اجتامع ــداث تغي ــادف اىل اح ــور اهل ــاه التط بات

حضــارة مســتدامة.

منهجية البحث        
ــذي  ــه ال ــييد رصح ــاري وتش ــرشوع احلض ــامل امل ــد مع ــذا يف تدي ــا ه ــنعتمد يف بحثن س
ارســى  معاملــه أمــر املؤمنــن اإلمــام عيل )عليه الســالم(، عــى املنهــج التحلييل اإلســتنباطي. 
ــول اىل  ــل الوص ــن أج ــة، م ــا املوثوق ــن مصادره ــوص م ــل النص ــة تلي ــتقتي املنهجي وس
ــامهت يف  ــي س ــل الت ــم العوام ــل فه ــن أج ــك م ــة. وكذل ــة األَصيل ــة العلوي ــوز الفكري الكن

ــز الوجــود. ــرازه اىل حي ــايل إب تكويــن أســس هــذا املــرشوع االنســاين الضخــم  وبالت

فرضية البحث 
ــدًا  ــًا مسرتش ــًا حضاري ــاك مرشوع ــا أن هن ــة مفاده ــث اىل فرضي ــذا البح ــتند ه أس
باملنهــج  الفكــري  اإلســالمي، أختطــه أمــر املؤمنــن اإلمــام عــيل )عليــه الســالم(. 
ولكــي يمكــن تطبيقــه، ال بــد مــن حــدوث تغيرجوهــري إيــايب يف املنظومــة االجتامعيــة 
يــؤدي اىل تطورهــا. ويكــون هــذا التغيــر مرشوطــًا بنهــوض الدولــة بمســؤليتها يف هتيــأة 

ــه. الظــروف املناســبة لإلرتقــاء بالوعــي الفكــري لإلنســان اىل افضــل مســتوًى ل

خطة البحث
أوالً: التأصيــل العلمــي والتأرخيــي ملفهــوم املــرشوع احلضــاري يف فكــر االمــام عــيل 

)عليــه الســالم(
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). التدرج والرتتيب يف تطبيق املنهج االقتصادي:

ــور والتعايــش الســلمي  ــاح عــى التط 1. حــث الرتكيبــة االجتامعيــة نحــو االنفت
وتكريــس املتقاربــات، ونبــذ   اإِلختالفــات

). إعتامد سياسة مالية عادلة ومتوازنة 

). صياغة تدابر نوعية وذات استرشاف مستقبيل لسياسة الدولة 

ثانيــًا:  تديــد كيفيــة حــدوث اإِلعتــامد املتبــادل للعنــارص االساســية يف التطــور 
االجتامعــي 

). ماهية الوعي الفكري للفرد كعنر أسايس يف املثلث السيايس 

1. مســؤولية الدولــة يف تطويــر الوعــي الفكــري للفــرد وإحــداث تغيــر مؤسســايت 
إلرســاء التفاعــل االجتامعــي االيــايب 

 1- ) مسؤولية الدولة يف تطوير الوعي الفكري للفرد 

ــرد  ــر الف ــع تطوي ــالَءم م ــايت يت ــر مؤسس ــداث تغي ــة يف إح ــؤولية الدول 1 - 1 مس
واملجتمــع 

 1 - ) مسؤولية الدولة يف إحداث التأثر املبارش عى البيئة العامة للفرد 

1-)-) صياغة مفهوم مستديم  لالمن اإلنساين

1-)-1 بناء اإلطار الصحيح للمنظومة التعليمية 

1-)-) تكييف املنظومة الصحية للمتطلبات اإلنسانية

1-)-) إعتامد األسس العلمية يف التخطيط العمراين ووفقًا للمعاير الدولية                         
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ــة  ــة العام ــر يف البيئ ــة للتغي ــة نتيج ــة االجتامعي ــر يف املنظوم ــدوث التغي ــًا:  ح ثالث
ــرد للف

ــة املالئمــة للتطــور إســتنادًا للهــدي  ــد للبيئ رابعــًا: أثرالتغيــر االجتامعــي يف التمهي
العلــوي

أواًل: التأصيل العلمي والتأرخيي ملفهوم املشروع احلضاري يف فكر االمام 
علي )عليه السالم(: 

إِنَّ التأســيس للــرشوط املســّبقة ألي مــرشوع حضــاري، متثــل قواعــد انطالقــه نحــو 
تشــييد بناِئــه وتديــد آفاقــه املســتقبلية. فاملــرشوع احلضــاري يف الفكــر العلــوي املســتنر 
بالفكــر االســالمي احلنيــف، تــددت خصوصياتــه، بالشــمولية والوســطية واإلنســانية. 
فالتأثــر القــرآين شــديد الوضــوح يف تفكــر اإلمــام )عليــه الســالم(، مــن حيــث املنهــج 
ــرى،  ــره األخ ــب تفك ــوح يف كل جوان ــديد الوض ــو ش ــام ه ــون، ك ــث املضم ــن حي وم
ــق  ــا يتعل ــكل م ــتوعبًة ل ــاملًة مس ــرآن ش ــه بالق ــت معرفت ــد كان ــي. فق ــب التأرخي كاجلان
ــوي،  ــه النب ــي التوجي ــل لتلق ــًا بالكام ــام كان متفرغ ــد.)1( ك ــب أو بعي ــن قري ــرآن م بالق
ــاب اهلل.))(    ــول اهلل وكت ــنة رس ــاس بس ــم الن ــد كان أعل ــاه؛ فق ــا كان يتلق ــام مل ــه الت ووعي
كذلــك فــإن املعرفــة النظريــة عنــد االمــام )عليــه الســالم( 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.  كــام انــه قــد خــرب 

اربعــة مــن أقطــار اإلســالم هــي: شــبه اجلزيــرة العربيــة، اليمــن، العــراق وســوريا)6(.

فاملنهــج الــذي اختطــه أمــر املؤمنــن اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( يف صياغــة 
ــوع  ــى املجم ــز ع ــوع، أو يرك ــل املجم ــرد وهيم ــى الف ــز ع ــاري، مل يرك ــرشوع احلض امل
وهيمــل الفــرد، أو يركــز عــى اجلوانــب االقتصاديــة وهيمــل اجلوانــب االجتامعيــة و 



أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني350

ــه، لكــي ينســجم  ــه مــن دون أن هيمــل جزئيات اجلوانــب السياســية.  فهــو خيطــط لكلّيات
ــه.  ــفة تطبيق ــع فلس ــره م فك

ومــن أجــل ابــراز اخلطــوط األساســية يف فكــر اإلمام عــيل )عليه الســالم(، بوضوح، 
لكــي  نتمّكــن مــن فهمهــا، ومــن ثــم التوّجــه نحــو تطبيقهــا عــى أرض الواقــع، ال بــد 
لنــا مــن التخلــص ابتــداًء، مــن حالــة التزاحــم الفكــري. حيــث يبــدو وجــود تداخــٍل مــع 
موضــوع احلداثــة، كظاهــرة عامليــة تربــت اىل كل القطاعــات االنســانية املختلفــة مــن 
ــرة  ــى فك ــز ع ــن الرتكي ــد م ــال ب ــن.))(  ف ــاين والدي ــل االنس ــخ واىل الفع ــر اىل التاري الفك
التجريــد، مــن أجــل ســرب أغــوار هــذا املوضــوع الدقيــق واحليــوي والعميــق. فلــو تأملنــا 
يف قــول اإلمــام )عليــه الســالم(، مــن وصيتــه إىل ولــده اإلمــام احلســن )عليــه الســالم(: 
»أي بنــي، إين وإن مل أكــن عّمــرت عمــر مــن كان قبــيل، فقــد نظــرت يف أعامهلــم، وفكــرت 
ــام انتهــى ايّل مــن  ــل كأين ب ــدت كأحدهــم، ب ــى ع يف أخبارهــم، ورست يف آثارهــم، حت
أمورهــم، قــد عمــرت مــع أوهلــم اىل آخرهــم، فعرفــت صفــو ذلــك مــن كــدره، ونفعــه 

مــن رضره«.))( 

 فســيتضح كيــف يســتخلص اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( مــن التأريــخ، وهــو 
ــول  ــك، يق ــًا لذل ــاري. وتبيان ــه احلض ــري للتوج ــز الفك ــه، املرتك ــة ل ــة فائق ــه عناي يوج
حممــد مهــدي شــمس الديــن وأقــول: »عــى هــذا املــدى الرحــب كان اإلمــام عــيل بــن 
أيب طالــب عليــه الســالم، يتعامــل مــع التاريــخ، ال كمــؤرخ واّنــام باعتبــاره رجــل عقيــدة 
ــام كان  ــة فقــط واّن ــخ كــامدة وعظي ــة وحاكــاًم. ومل يســتخدم التاري ورســالة، ورجــل دول
يســتهدف ايضــًا منــه النقــد الســيايس والرتبيــة السياســية ملجتمعــه والتوجيــه احلضــاري 

ــع«.)1( ــذا املجتم هل

اســتيعاب  مــن  الســليم،  املنهــج  يتــدرج  الســالم(،  )عليــه  اإلمــام  نظــر  ففــي 
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ــة  ــة واالجتامعي ــاة املتعلقــة باجلوانــب االقتصادي حكمــة التاريــخ باتــاه فهــم واقــع احلي
والسياســية. و ســنحاول إســتقصاء كٍل مــن هــذه اجلوانــب  وكــام يــأيت:

)- التدرج والرتتيب يف تطبيق املنهج االقتصادي:
إِنَّ االقتصــاد اإلســالمي هــو اقتصــاد إنســاين متكافــل، تكمــه حزمــة مــن القواعــد 

والترشيعــات القرآنيــة، وحماطــًا يف إطــار التطبيــق واملامرســة بمــكارم األخــالق. )1)( 

لقــد اعتمــد اإلمــام أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم(، عــى تغيــر نمــط احليــاة 
االجتامعيــة والثقافيــة واالخالقيــة للمســلمن عــى التــدرج والرتتيــب يف تطبيــق املنهــج 
االقتصــادي.)))(  كــام توخــى  لربناجِمــه اإلصالحــي  أال يكــون ملرحلــة حمــددة فقــط، بــل 
للمراحــل الالحقــة أيضــًا. أي فيــه صفــة االســتمرار، وبالتــايل مل يســتهدف معاجلــة حالــة 
ــع  ــد وض ــك، فق ــل ذل ــن أج ــتقبل.)))(   وم ــترشاف املس ــالة الس ــل رس ــام مح ــة، إن طارئ
قواعــد للســلوك االقتصــادي واالجتامعــي القويــم  للدولــة وللفــرد. فبالنســبة للدولــة، 
فقــد حــدد دورهــا بدقــة، حيــث  ورد عنــه: »واعلــم مــع ذلــك أّن يف كثــر منهــم ضيقــًا 
فاحشــًا، وشــّحًا قبيحــًا، واحتــكارًا للمنافــع، وتّكــاًم يف البياعــات، وذلــك بــاب مــّرة 
للعاّمــة، وعيــب عــى الــوالة – فامنــع االحتــكار فإّن رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآله( هنى 
عنــه«.)1)(  وكذلــك مــا ورد عنــه: »ثــّم التّجــار وذوي الصناعــات فاســتوص وأوص هبم 
خــرًا – املقيــم منهــم، واملضطــرب باملــه، واملرتّفــق بيــده – فإهّنــم مــواّد للمنافــع، وجاّلهبــا 
ــا وال  ــاس ملواضعه ــم أن ــث ال يلتئ ــك، وحي ــهلك وجبل ــّرك وبحــرك وس ــالد يف ب يف الب
يرتئــون عليهــا » مــن بــالد أعدائــك مــن أهــل الصناعــات التــي أجــرى اهلل الرفــق منهــا 
عــى أيدهيــم فاحفــظ حرمتهــم، وآمــن ســبلهم، وخــذ هلــم بحقوقهــم « – فإهّنــم ســلم ال 
خُتــاف بائقتــه، وصلــح ال ُتــذر غائلتــه، » أحــّب األُمــور إليهــم أمجعهــا لألمــن وأمجعهــا 
للســلطان «. فتفّقــد ُأمورهــم بحرتــك، ويف حــوايش بــالدك. وليكــن البيــع والــرشاء 
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بيعــًا ســمحًا، بموازيــن أعــدل، وأســعار ال تحــف بالفريقــن مــن البائــع واملبتــاع. » )1)( 

فيمكن إذًا، تلخيص نطاق عمل الدولة  باآليت )))( :

 رضورة تدخلهــا مــن أجــل توجيــه اقتصــادي مربمــج يســتند اىل ختطيــط دقيــق 
يســتهدف تقيــق التــوازن الشــامل يف املنظومــة االقتصاديــة. 

ــة  ــة، وذات كفاي ــوادر متخصص ــة اىل ك ــرارات احلكومي ــز الق ــناد مراك ــوب إس وج
ــة مــن  ــة  املســتهدفة، لتتمكــن أدارة الدول ــة بربنامــج السياســة االقتصادي ــة، ومؤمن عالي

ــا. ــول اىل أهدافه الوص

 تفعيــل منطقــة الفــراغ يف الترشيــع اإلســالمي، بحيــث يكــون النــص الترشيعــي مــن 
الســعة والفاعليــة لكــي يســتوعب يف كل مرحلــة زمنيــة مســتحدثات احليــاة وبــام تقــي 

بــه حاجــة األمــة يف تطورهــا. 

ــوق ويكــون يف  ــرًا يف الس ــتحدث رضرًا كب ــي س ــكار الت ــة االحت ــيطرة حال ــع س من
مقدمــة ضحاياهــا عمــوم الرعيــة. فهــم املســتهلكون هلــذه الســلع التــي تــم احتكارهــا.

املجتمــع  خلدمــة  الوطنــي  االقتصــاد  يف  ديناميكيــًا  دورًا  العــام  القطــاع  إيــالء 
 )(( اإلســالمي.)

 أمــا بالنســبة للفــرد، فقــد حــدد دوره بدقــة،  مــن خــالل تأكيــده عــى الوعــي 
ــا  ــل م ــالم(: »أق ــه الس ــيل )علي ــام ع ــن اإلم ــث  ورد ع ــرد أوالً.)))( حي ــادي للف االقتص
ــة  ــاء الدول ــه يف بن ــان أمهيت ــم بي ــه«. )))(   ث ــى معاصي ــه ع ــتعينوا بنعم ــم هلل أال تس يلزمك
املســتدامة بنــاًء أمثــَل عــى وفــق املعايــر االخالقيــة والدينيــة والعــادات والتقاليــد 
ــه الســالم(:  ــه )علي ــًا.)1)(   وذلــك يتضــح مــن قول املســتنبطة مــن الكتــب الســاموية ثاني
» أتســب أنــك جــرم صغــر وفيــك انطــوى العــامل األكــرب«.  فاإلمــام )عليــه الســالم(، 
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ــا  ــة م ــر،  ومعرف ــه والتدب ــم والتفق ــة بــرورة التعل ــة ونظري يؤســس أوالً لقاعــدة فكري
للمســلم ومــا عليــه عنــد التعامــل التجــاري. وكذلــك االيــامن بــام تعلــم وعمــل بــام آمــن 
بــه، كل يف جمالــه وعملــه واختصاصــه. حيــث ورد عنــه )عليــه الســالم(: » أال فاذكــروا 
هــادم اللــذات ومنغــص الشــهوات وقاطــع األمنيــات عنــد املســاورة لإلعــامل القبيحــة 

ــه«. )1)(    ــب حق ــى أداء واج ــتعينوا اهلل ع وأس

ــدًة  ــًا قاع ــد ثاني ــذا، نج ــه ه ــن قول ــيل م ــادي العم ــب االقتص ــا اىل اجلان ــإذا نظرن ف
عمليــة- تطبيقيــة، تــث الفــرد عــى اإِلخــالص يف العمــل واألداء العــايل لتحقيــق 
الكفايــة االقتصاديــة يف خمتلــف األنشــطة احلياتيــة والعباديــة. وكذلــك ربــط العمــل 
باألجــر الدنيــوي واالخــروي، ألنَّ العمــل الصالــح يــؤدي اىل عــدم انحــراف القطاعات 

ــلفًا.)))(  ــا س ــددة هل ــداف املح ــن االه ــة ع االقتصادي

1- حــث الرتكيبــة االجتماعية حنــو االنفتاح على التطور والتعايش الســلمي 
وتكريس املتقاربات ونبذ االختالفات

)عليــه الســالم(، موضــوع التطــور االجتامعــي املســتديم،  لقــد أوىل اإلمــاُم عيلٌّ
القائــم عــى التعايــش املشــرتك  بــن أطيــاف البــرش، وخمتلــف القــوى، والرشائــح 
ــه.  ــوم األول خلالفت ــذ الي ــه، من ــة يف برنامــج حكومت ــًة قصــوى وأولوي ــة، أمهي االجتامعي
ــب  ــاء إىل منص ــد ج ــا،  فق ــي ورثه ــات الت ــة باالضطراب ــة املثقل ــن الرتك ــم م ــى الرغ فع
ــت  ــا، وأصبح ــت ادارهت ــا واضطرب ــت أوارصه ــد متزق ــالمية وق ــة اإلس ــادة يف األُم القي
ــث   ــة. )))(  حي ــر األم ــن مجاه ــك م ــع ش ــة ـ موض ــلطة اخلالف ــة ـ أي س ــلطة املركزي الس
كان املنــاخ الســيايس مضطربــًا أشــدَّ اإلضطــراب يف واقعــه؛ فقــد اســتقبل الضعفــاء 
ــن  ــتقراطية م ــة األُرس ــا الطبق ــرور، وتلقته ــة وال ــام بالغبط ــة اإلم ــون خالف واملحروم
ــدي  ــالم وهب ــوء اإلس ــه يف ض ــام ختطيط ــتقبل اإلم ــام اس ــة.  بين ــد والكراهي ــش باحلق قري
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القــرآن وأضــواء الســنة بكثــر مــن التقــوى والــورع. )1)(    ومــن أجــل اعتــامد الشــفافية 
ــاُم  ــّن اإلم ــد ش ــته، فق ــه وسياس ــاح هنج ــاط  مجاهــر األمــة إليض ــن أوس ــة ب والتوعي
محلــًة توعويــًة تثقيفيــًة. فقــد روى ابــن أيب احلديــد يف  رشحــه لنهــج البالغــة عــن شــيخه 
ــوم  ــن ي ــاين م ــوم الث ــرب يف الي ــد املن ــالم( صع ــه الس ــًا )علي ــكايف، أن علي ــر اإلس أيب جعف
البيعــة، وهــو يــوم الســبت إلحــدى عــرشة ليلــة بقــن مــن ذي احلجــة. )1)(    فــكان مــن 
خطبتــه:«أال ال يقولــن رجــال منكــم غــدًا قــد غمرهتــم الدنيــا، فاختــذوا العقــار، وفّجــروا 
ــم  ــك عليه ــار ذل ــة، فص ــف الروق ــذوا الوصائ ــة، واخت ــول الفاره ــوا اخلي ــار، وركب األهن
ــي  ــه، وأرصهتــم إىل حقوقهــم الت ــوا خيوضــون في ــا كان ــا منعتهــم م ــنارًا، إذا م ــارًا وش ع
يعلمــون، فينقمــون ذلــك، ويســتنكرون، ويقولــون: حرمنــا ابــن أيب طالــب حقوقنــا.  أال 
وأّيــام رجــل مــن املهاجريــن واألنصــار مــن أصحــاب رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( 
يــرى أن الفضــل لــه عــى مــن ســواه لصحبتــه، فــإن الفضــل النــّر غــدًا عنــد اهلل، وثوابــه 
ق ملتنــا، ودخــل يف ديننــا،  وأجــره عــى اهلل، وأيــام رجــل اســتجاب هلل وللرســول فصــدَّ
ــاد اهلل، واملــال  ــم عب ــا، فقــد اســتوجب حقــوق اإلســالم وحــدوده، فأنت واســتقبل قبلتن
ــد اهلل  ــن عن ــد، وللمتق ــى أح ــد ع ــه ألح ــل في ــوّية، ال فض ــم بالس ــم بينك ــال اهلل، يقس م
غــدًا أحســن اجلــزاء، وأفضــل الثــواب، مل يعــل اهلل الدنيــا للمتقــن أجــرًا وال ثوابــًا ومــا 

ــرار«. )))(   ــر لألب ــد اهلل خ عن

ــة  ــي الدول ــة، ومواطن ــاء األم ــن أبن ــاواِة ب ــِج املس ــِه بنه ــاُم التزام ــن اإلم ــد أعل  لق
ــى اهلل  ــد )ص ــرم حمم ــول األك ــى الرس ــى خط ــر ع ــاًم الس ــث كان مصم ــالمية. حي اإلس
ــًة،  ــون دول ــن أن تك ــا ال يمك ــن دوهن ــاملة. إذ م ــة ش ــة حقيقي ــة تنمي ــه(، بإقام ــه وآل علي
وال أمــَة مــن غــِر جمتمــٍع متامســك موحــد، يقيــم أفرادهــا والءاهتــم للممجتمــع عوضــًا 
عــن العشــرة أو القبيلــة، وبالتــايل فقــد أنجــز عنــر املواطنــة. )))(   لكــي يكتمــل أخــرًا 
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ــة،  ــاته العملي ــك بسياس ــى ذل ــد ع ــة.  وأك ــع - الدول ــرد - املجتم ــيايس: الف ــث الس املثل
ومواقفــه وترياتــه العديــدة. حيــث ورد يف كتابــه ملالــك األشــرت، حينــام واله مــر، 
ــه الســالم  ــه )علي ذات التنــوع الدينــي، لبقــاء قســم مــن أهلهــا عــى املســيحية )))( ، قول
ــم  ــّن عليه ــم، وال تكون ــف هب ــم، واللط ــة هل ــة، واملحب ــة للرعي ــك الرمح ــعر قلب (: »وأش
ــن، أو نظــر لــك يف  ــك يف الدي ــا أخ ل ــان: إم ــم أكلهــم، فإهنــم صنف ــًا، تغتن ســبعًا ضاري
ــم  ــام ليت ــة ع ــف وأربعامئ ــن ال ــر م ــا أكث ــى صداه ــي بق ــامت الت ــذه الكل ــق«.)))(  ه اخلل

ــارض.  ــا احل ــدة يف وقتن ــم املتح ــة األم ــرًا يف أروق ــا أخ تداوهل

)- إعتماد سياسة مالية عادلة ومتوازنة 
ــز يف العطــاء التــي ورثهــا متثــل أحــدى املشــاكل  املهمــة  لقــد كانــت سياســة التميي
يف السياســة العامــة للدولــة.  حيــث أوجــدت نقمــة وســخطًا يف العديــد مــن األوســاط،  
إلهنــا ســاعدت بصــورة وُاخــرى عــى تنامــي بــذور الطبقيــة بــن املســلمن، كمحصلــة 
طبيعيــة لرتاكــم األمــوال والثــروات بــن يــدي بعــض املســلمن، الســّيام عنــد األغنيــاء 
منهــم، ممــا اســتدعى اختــاذ قــراره الصــارم بإلغائهــا. )1)(   حيــث ســاوى بــن النــاس، دون 
أي تفضيــل أو متييــز. العتقــاده بــأن املســاواَة مبــدأ ال يمكــن املســاومة عليــه، وال التنــازل 
ــًا  ــن هدف ــه مل تك ــلطة لدي ــلطة، ألن الس ــرش الس ــزاز ع ــك اهت ــن ذل ــو كان ثم ــه، ول عن
ــك،  ــل ذل ــن أج ــالمية)11(.  وم ــداف اإلس ــادئ واأله ــق املب ــيلة لتحقي ــل وس ــة، ب وغاي
ــال مــن اســتقرار حكمــه وســلطته.  ــد تن ــي ق ــل املضاعفــات اخلطــرة الت ــرر تّم فقــد ق
فقــد كانــت سياســته املاليــة امتــدادًا لسياســة الرســول األكــرم حممد)صــى اهلل عليــه 
وآلــه(، يف تقيــق مبــدأ املســاواة بــن اجلميــع وهــو األســاس الــذي ال رجعــة عنــه، لبنــاء 
جمتمــع »العــدل واالكتفــاء والتــوازن–.))1(   وهــي تطبيــق ملبــدأ قــرآين، حيــث إِنًّ األمــوال 
ــذا  ــع هل ــان، ووض ــا اإلنس ــتخلف عليه ــد ُأس ــاىل، وق ــك هللّ تع ــي مل ــام ه ــروات إن والث
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ــَف األَْرِض  ــِذي َجَعَلُكــْم َخالِئ االســتخالف رشوطــه وحــدوده، لقولــه تعــاىل: »ُهــَو الَّ
ــام  ــر اإلم ــْم«. ))1(   ومل يدخ ــا آتاُك ــْم يِف م ــض َدَرجــات لَِيْبُلَوُك ــْوَق َبْع ــْم َف ــَع َبْعَضُك َوَرَف
ــوين  ــا القان ــور إىل نصاهب ــادة االُم ــد اع ــال إال بع ــه ب ــدأ ل ــدًا ومل هي ــالم(، جه ــه الس )علي
ــت  ــذا أصبح ــكل ارصار. ل ــه ب ــل ب ــا عم ــو م ــول، وه ــام أراد اهللّ والرس ــي، ك والرشع
اجراءاتــه يف ترســيم املعــامل املاليــة للدولــة اإلســالمية، يف صميــم العــدل واملســاواة بــن 
ــت  ــام إىل تثبي ــب اإلم ــل ذه ــة. )11(  ب ــة االجتامعي ــق العدال ــوال إىل تقي ــلمن، وص املس
العــدل اإلجتامعــي يف سياســته املالّيــة.)11(   فــإِنَّ اإلســالم إنــام جاء قبــل كل يشء بقضيتن 
اثنتــن: أوالمهــا التوحيــد، وثانيتهــام املســاواة بــن النــاس. وكان أغيــظ مــا أغــاظ قريشــًا 

ــه كان يدعوهــا إىل هــذا العــدل واىل هــذه املســاواة.))1(  مــن النبــي ودعوتــه، أن

)- صياغة تدابري نوعية ذات استشراف مستقبلي لسياسة الدولة  
ــة  ــم، يف أي مرحل ــام احلك ــكل نظ ــيايس، وش ــع الس ــة الوض ــن حقيق ــث ع إِنَّ البح
املســتهدف تقيقــه. كذلــك  اإِلســرتاتيجي  املقصــد  عــن  البحــث  هــو  إنــام  زمنيــة، 
اســتقصاء حالــة التنميــة البرشيــة القائمــة واملخطــط هلــا بمختلــف أشــكاهلا. فمنــذ تــويل 
أمــر املؤمنــن اإلمــام عــيل )عليــه الســالم(،  للخالفــة واحلكــم،  نجــد أنــه كان مهمومــًا 
ــاة أبنــاء األمــة، وتنميتهــا يف خمتلــف املجــاالت. ))1(  فقــد كان اإلمــام عليــه  بتطويــر حي
ــوي  ــا، وال يس ــة وحده ــة القبلي ــح العصبي ــة، ال يكاف ــة الدول ــره سياس ــالم يف تدب الس
ــام أراد أن يعــود  ــج النفــوس املتشــتتة ليــس غــر، وإن ــة فحســب، وال يعال ــة املالي القضي
ــد  ــد ابتع ــلم. وق ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــد النب ــه األوىل يف عه ــالم إىل ينابيع باإلس
ــالم  ــلمن إىل اإلس ــودة باملس ــة الع ــًا، ومهم ــن عام ــة ثالث ــد طيل ــذا العه ــن ه ــاس ع الن
ــدة  ــرش العقي ــه ن ــي يعني ــم دين ــرد زعي ــن إذن جم ــم يك ــاقة. ))1(   فل ــة ش ــح مهم الصحي
ــلطته وحكمــه،  ــد س ــب، وال جمــرد حاكــم ســيايس هيمــه توطي ــة فحس ــق الرشيع وتطبي



357اجلزء اخلامس: احملور االجتماعي والنفسي

بــل كان صاحــَب مــرشوٍع حضــاريٍّ يســتهدف إســعاد اإلنســان وتفجــر طاقاتــه 
ــد  ــو املقص ــك ه ــاج، وذل ــة واإلنت ــه إىل الفاعلي ــة، ويتج ــاة كريم ــع بحي ــه، ليتمت وكفاءات
ــية،  ــم السياس ــر بآرائه ــى اجله ــاس ع ــجع الن ــكان يش ــة.  ف ــدة والرشيع ــاس للعقي األس
ــوا مــع احلاكــم  ــرتددوا يف االعــرتاض عــى اخلطــأ أمــام احلاكــم، وأن ال يتعامل وأن ال ي
َبابـِـَرُة، وال  ــُم بـِـِه اجْلَ ُمــويِن بـِـاَم ُتَكلَّ بمنطــق التملــق والتزلــف.))1(  حيــث يقــول: » َفــال ُتَكلِّ
ــُظ بـِـِه ِعنـْـَد َأْهــِل اْلَبــاِدَرِة-أي عنــد أهــل الغضــب- وال خُتَالُِطويِن  ُظــوا ِمنِّــي بـِـاَم ُيَتَحفَّ َتَتَحفَّ
ــاٍم  ــاَمَس إِْعَظ ــَل يِل وال اْلتِ ــتِْثَقاالً يِف َحــقٍّ ِقي ــوا يِب اْس ــِة -أي باملجاملــة- وال َتُظنُّ بِامْلَُصاَنَع
ــُه َمــِن اْســَتْثَقَل احْلَــقَّ َأْن ُيَقــاَل َلــُه َأِو اْلَعــْدَل َأْن ُيْعــَرَض َعَلْيــِه َكاَن اْلَعَمــُل هِبِــاَم  لِنَْفــِي َفإِنَّ
ــوا َعــْن َمَقاَلــٍة بَِحــقٍّ َأْو َمُشــوَرٍة بَِعــْدٍل َفــإيِنِّ َلْســُت يِف َنْفــِي بَِفــْوِق َأْن  َأْثَقــَل َعَلْيــِه َفــال َتُكفُّ
ُأْخطِــَئ وال آَمــُن َذلـِـَك ِمــْن فِْعــيِل«. )11(   كذلــك فقــد توجــه نحــو تنميــة سياســية حقيقيــة 
ــم يف  ــم يق ــة.  فل ــع األم ــوض بواق ــة للنه ــة واالجتامعي ــة االقتصادي ــع التنمي ــل م تتكام
ــا،  ــارشة يصدره ــراءات مب ــرب اج ــلطة، ع ــكار الس ــى احت ــالمية ع ــة اإلس ــه للدول إدارت
ويســنها ويطبقهــا بنفســه، بــل كان يف صميــم قاعــدة »كّلكــم راٍع وكّلكــم مســؤول عــن 
ــن  ــة ب ــة وليســت فردي ــأن املســؤولية هــي مســؤولية تكافلي ــه«.  فقــد كان يؤمــن ب رعيت
أبنــاء األمــة. ولكــن يف موقــع املســؤولية واإلرشــاد، مل يطلــق العنــان لآلخريــن ويــرتك 
األمــر هلــم عــى الغــارب، بــل كان يف صميــم النصــح والتوجيــه، وإذا مــا اقتــى األمــر 

ــك)11( . ــة إىل ذل ــت احلاج ــزل، إذا دع ــخ والع ــبة والتوبي ــاءلة واملحاس فاملس

فالنزعــة الديمقراطيــة يف كتــاب »هنــج البالغــة« أبــن مــن أن تتــاج إىل بيــان. فهــو 
فضــل العامــة عــى اخلاصــة، وإْن ســخط اخلاصــة، و هــذا عرفــان منــه خلطــر العامــة و 

ــه الســالم(: مبلــغ تأثرهــم يف صــالح األمــة وفســادها، فقــال )علي

»ان ســخط العامــة يحــف 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 
البــالء، و أكــره لالنصــاف، و أســأل باالحلــاف، و أقــل شــكرًاعند االعطــاء و ابطــًا عــذرًا 
عنــد املنــع، و أضعــف صــربا عنــد ملــامت الدهــر، مــن أهــل اخلاصــة. و انــام عــامد الديــن 
و امجــاع املســلمن، و العــدة لألعــداء: العامــة، فليكــن صفــوك هلــم، و ميلــك معهــم«.  

فهــذا كالم رصيــح يف تفضيلهــم، واالعتــامد عليهــم)))(.

وال بــد مــن إرســاء البحــث يف اجلانــب الســيايس عنــد موضــوع القطــاع العســكري. 
حيــث أنَّ املهــامت القياديــة السياســية متصلــة بالتعليــامت العســكرية. فقــد كانــت 
شــخصية اإلمــاِم عــيلٍّ )عليــه الســالم( الزاهــدة، يقظــة متحركــة صامــدة تمــع إىل 
الزهــد، والقــوة، واإلدارة، فــكان تدبــر اجليــوش، وإدارة شــؤون األقاليــم، وإلــزام 
األمــراء والعــامل والــوالة بجوهــر تعليامتــه اخلالــدة، التــي مل تتجاوزهــا التعليــامت 
احلربيــة العادلــة، القائمــة عــى أســس الدراســات العســكرية املتطــورة يف احلــروب 
العامليــة العامــة، مــن أشــتات مهــامت اإلمــام التــي مجعهــا اهلل لــه ســرة وقيــادة. كــام كان 
ــد  ــى الصع ــًا ع ــليمة وخصوص ــط الس ــم اخلط ــلم، فرس ــريب األس ــر احل ــذ بالتدب يأخ
اآلتيــة: األول يتمثــل باإلنضبــاط العســكري الدقيــق يف تقويــم أمــراء اجليــوش، واختيــار 
األصلــح مــن قــواد احلــرب، وإناطــة القيــادة العامــة باألكفــاء مــن ذوي اخلــربة 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، ويــذر مــن األنقســام والفرقــة.  لقــد كانــت هــذه الســنن 
ــّر إىل  ــس، وال تنج ــن النف ــاع ع ــدأ الدف ــن مب ــق م ــام تنطل ــا اإلم ــط هل ــي خط ــة الت احلربي
إرادة شــهوة احلــرب، وتنبعــث مــن صميــم تعاليــم الرســول األعظــم صــى اهلل عليــه وآله 
وســلم يف العفــو والتغــايض، وتنســجم وطبيعــة النظــام اإلســالمي يف التوصــل إىل معــايل 
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ــراض))1( . ــه األغ ــن تواف ــاد ع ــور، واالبتع األم

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 وتليــل هــذه العنــارص. وســنبن ماهيــة كاًل منهــا مــع 
الرتكيــز عــى اجلــزء املرتبــط مبــارشة بالبحــث. حيــث ســنحاول تفســر أثرهــا يف تكويــن 
الثقافــة والوعــي الفكــري للفــرد؛ ذلــك الهنــا ســتكون ناتــًة مــن التفاعــل بــن املنظومــة 
الفكريــة و القيميــة يف املجتمــع، و بــن مكونــات املجتمــع األخــرى مــن جانــب، و بــن 
ــام بــن  ــة بــكل مؤسســاهتا)11(  مــن جانــب آخــر. كــام يتبــن الرتابــط اجلوهــري في الدول
مكوناهتــا و بــن التأثــرات املتبادلــة فيــام بينهــا. وهــذا ســيؤدي إىل خلــق منظومــة قيميــة 
ــاًم أفضــل مــن  جديــدة للفــرد أفضــل مــن ســابقتها، ضمــن جمــال بيئــي جديــد – هــو حت
ســابقه أيضــًا–  ممــا ســيؤدي إىل البحــث عــن مــرشوع حضــاري يســتوعب الفــرد و يتالئــم 

مــع املجتمــع. وكــام موضــح يف الشــكل البيــاين اآليت:

)- ماهية الوعي الفكري للفرد كعنصر أساسي يف املثلث السياسي 
بادئ ذي بدئ، يمكن وصف وعي الفرد الفكري بأنه عى نوعن )11( : 

النــوع أالول: هوالوعــي احلقيقــي، الــذي يتحــدد  بمــدى قــدرة الفــرد عــى االتصال 
ــس، و  ــواس اخلم ــة باحل ــي املتمّثل ــذ الوع ــاطة مناف ــه بوس ــة ب ــة امُلحيط ــع البيئ ــارش م املب
ــكار ووجهــات نظــر  ــا يمتلكــه اإلنســان مــن أف ــه م ــه:  بأن ســيصبح مــن املمكــن تعريف

تتعّلــق باحليــاة ومفاهيمهــا ومــا ييــط بــه مــن بيئــة. 

النــوع الثــاين: فهــو الوعــي بالزيــف، حيــث يتبايــن واقــع اإلنســان هبــذه احلالــة مــع 
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ــاة  ــب حي ــن جوان ــد م ــى واح ــن ع ــذا التباي ــر ه ــد يقت ــكاره،  وق ــره وأف ــات نظ وجه
الفــرد أو مجيعهــا. 

ن الفكــرة احلقيقيــة. وإذا  نســتخلص مــن هــذا، إنَّ الوعــي احلقيقــي هــو الــذي يُكــوِّ
أدركنــا بــأن احلقيقــة هــي الفكــرة املطابقــة للواقــع، وتبّينــا بــأنَّ الفكــرة إذا كانــت مطابقــًة 
للواقــع يف ظــرف معــن، فــال يمكــن أن تعــود بعــد ذلــك فتخالف الواقــع.))1(   فســيتضح 
لنــا أمهيــة املعرفــة وقيمتهــا املوضوعيــة، ومــدى إٍمــكان كشــفها عــن احلقيقــة. لــذا، فــإن  
الطريــق الوحيــد الــذي متلكــه االنســانية الســتكناه احلقائــق والكشــف عــن أرسار العــامل، 

هــو جمموعــة العلــوم واملعــارف التــي لدهيــا.))1(

شكل يمثل التأثرات املرتابطة بن تكوين الوعي الفكري للفرد و مسؤولية الدولة يف 
املنظومة اإلجتامعية
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ُه بحقيقــة نفســه أوالً،  وذلــك  َ فأرتفــاع مســتوى وعــي الفــرد احلقيقــي ســيبرِّ
ــة  ُه بحقيق ــيبّرَ ــَرٌة))1(.  وس ــِه َبِص ــَىٰ َنْفِس ــاُن َع نَس ــِل اإْلِ ــاىل:  َب ــه تع ــًا لقول تصديق
وجــوده، ورضورة تفاعلــه إيابيــًا مــع بيئتــه واالرتقــاء هبــا ثانيــًا، وذلــك تصديقــًا لقولــه 
ــامِلِ  وَن إىَِلٰ َع دُّ ــرُتَ ــوَن ۖ َوَس ــوُلُه َوامْلُْؤِمنُ ــْم َوَرُس ى اهللَُّ َعَمَلُك ــَرَ ــوا َفَس ــِل اْعَمُل ــاىل » َوُق تع
ــَهاَدِة َفُينَبُِّئُكــم بِــاَم ُكنُتــْم َتْعَمُلــوَن »))1(. وهــذا مــا أشــار اليــه أمــر املؤمنــن  اْلَغْيــِب َوالشَّ
اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( بقولــه: »كــن لدنيــاك كأنــك تعيــش أبــدا، وكــن آلخرتــك 
كأنــك متــوت غــدا–.)11( يقــول االســتاذ مرتــى املطهــري: إنَّ هــذا احلديــث مــن ألطــف 
األحاديــث يف الدعــوة إىل العمــل وتــرك اإلمهــال، ســواء يف األمــور الدينيــة واألخرويــة 
ــا  ــرىٍء  م ــُة كلِّ ام ــالم(: » قيم ــه الس ــام عيل)علي ــول اإلم ــك ق ــة. )1)(   وكذل أو الدنيوي
ُيِســنُه« )))( الــذي أورده اجلاحــظ  يف كتابــه البيــان والتبيــن وعلــق قائــاًل: »لــو مل 
ــل  ــة، ب ــة مغني ــاب إال عــى هــذه الكلمــة لوجدناهــا شــافية، وجمزئ نقــف مــن هــذا الكت
لوجدناهــا فاضلــة عــن الكفايــة، وغــر مقــرة عــن الغايــة.)))(  وهــذا مــا يعــل رجــل 
رســالة وحاكــاًم كاإلمــام عــيل )عليــه الســالم(، حريصــًا عــى أن يدخــل يف وعــي أمتــه، 
التــي يمــل مســؤولية قيادهتــا ومصرهــا، نظــرة اىل التاريــخ ســليمة تعلــه قــوة بانيــة ال 
خمّربــة وال حمّرفــة. )1)(    فســتكون النتيجــة إندفــاع االنســان باتــاه التفتيــش عــن املــرشوع 
احلضــاري املناســب، الــذي ســيصبح مســألًة حتميــًة، لكــي يتــالَءم مــع مســتوى تطــوره 

عــرب املــدِد الزمنيــة املختلفــة. ولكننــا ســنقف هنــا عنــد تســاؤالت مهمــة جــدًا هــي:

- هــل يســتطيع الفــرد، لوحــده، أن يأخــذ عــى عاتقــه، موضــوع إســتبصاره بجميــع 
االمــور واملســائل مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن؟

ــود  ــع، يق ــًا يف املجتم ــرًا جوهري ــدث تغي ــده، أْن ُي ــرد، لوح ــتطيع الف ــل يس - وه
اىل أنجــاز مــرشوٍع حضــاريٍّ أكيــٍد ومناســٍب، أم يتــاج اىل كيــان كبــر منتظــم ومنّظــم 
إســمه »الدولــة«، والتــي هتتــدي بفلســفة حمــددة، وتأخــذ عــى عاتقهــا هتيئــة البيئــة 
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ــك؟  ــبة لذل املناس

هذا ما سوف نتناوله يف املوضوع اآليت:

1. مسؤولية الدولة يف تطوير الوعي الفكري للفرد وإحداث تغيري مؤسساتي 
إلرساء التفاعل االجتماعي االجيابي

ــة إزاء حصــول أي تغيــر ملجتمعاهتــا.  ــزًا للدول إنَّ العــر احلــايل، يــربز دورًا متمي
ــة  ــرتاتيجي القابل ــا االس ــة أهدافه ــد حقيق ــالل تدي ــن خ ــايب، م ــا االي ــز دوره ــام يمّي ك
للتطبيــق.  إنَّ ادراك أوضــاع أي بلــد،  ينطلــق مــن فهــم العالقــة بــن الدولــة واملجتمــع،  
والتــي متثــل أحــد املفاتيــح الرئيســة يف ذلــك. حيــث إن كل نظريــات التغيــر االجتاعــي 
والســيايس، قديــًا  وحديثــًا، انطلقــت مــن تصــور مــا هلــذه العالقــة .)1)(  فقــد تعامــل ابــن 
ــق لعمــر  ــع الدقي ــر االجتامعــي، مــن خــالل التتب خلــدون مــع موضــوع حــدوث التغي
ــا  ــورا، وضعف ــوءا وتط ــي، نش ــيايس واالجتامع ــل الس ــة للفع ــا موجه ــة، بوصفه الدول
واهنيــارا.  كــام يؤكــد أن التغيــر ســمة ثابتــة مــن ســنن العمــران البــرشي، والزمة أساســية 
ــراد واملجتمعــات والــدول إال هبــا. حيــث يقــول:  مــن لوازمــه، وال يصــل تطــور األف
»إن أحــوال العــامل واألمــم وعوائدهــم ونحلهــم ال تــدوم عــى وتــرة واحــدة ومنهــاج 
ــال إىل حــال، وكــام  ــال مــن ح ــة، وانتق ــام واألزمن ــى األي ــالف ع ــو اخت ــام ه ــتقر، إن مس
يكــون ذلــك يف األشــخاص واألوقــات واألمصــار، فكذلــك يقــع يف اآلفــاق واألقطــار 

ــة والــدول«.)))(  واألزمن

القــوة  أو  والبــطء  الرعــة  حيــث  التغير،مــن  عمليــة  ديناميكيــة  عــن  أمــا 
ــام يعــد  ــة التغيــر ذاهتــا.  فبين والضعف،فهــذه ترجــع إىل مجلــة الظــروف املحيطــة بعملي
ابــن خلــدون يف القــرن الرابــع عــرش أن عمليــة التغير،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 Toffler   يــرى بأننــا نعيــش يف جمتمــع متغــر تــدث 
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. فبينــام تــري عمليــة التغيــر بوتــرة رسيعــة يف املجتمعــات الغربيــة، تظــل عمليات 
التغيــر يف البلــدان الناميــة باهتــًة وبطيئــًة يف كثــر مــن األحيــان. ونتيجــة خنــق عمليــات 
التغيــر، يــدث التغيــر فجــأة بشــكل عنيــف، وُيــدث الكثــر مــن اآلثــار الســلبية. )))( 
ومــن املالحــظ أنَّ التغيــر يف القيــم واملعايــر الثقافيــة، والــذي يمثــل أهــم  أنــواع التغيــر 
وأبعدهــا تأثــرًا يف املجتمــع يتــم ببــطء شــديد، وكثــرًا مــا ال يالحظــه أفــراد املجتمــع. 
أمــا التغيــر عــى مســتوى الواقــع االجتاعــي اليومــي فيمثــل عمليــة مســتمرة وماثلــة يف 
كل حلظــة مــن حلظــات االجتــاع االنســاين. كذلــك فــإِنَّ تغــرُّ النُظــم االجتاعيــة يكــون 
أوضــح وأظهــر للعيــان، كــا أنــه يتصــل بالفــرد مــن حيــث أنــه ينطــوي عــى تغيــر قواعــد 

الــدور أو تعليــات أداء الــدور. )))(

ويمكــن فهــم مــدى إتســاع  دور الدولــة ومــدى تأثرهــا يف التغيــر االجتاعــي مــن 
خــالل املخطــط الالحــق الــذي يبــن ذلــك: 

ومــن أجــل فهــم مــدى تأثــر الدولــة يف خلــق البيئــة احليويــة املناســبة  لتطــور الفــرد 
واملجتمــع، ســنحاول إبــراز مســؤولية الدولــة يف ثالثــِة حمــاور رئيســة، تشــكل العنــارص 

االساســية يف التغيــر االجتامعــي، وهــي: 

1 - ) مسؤولية الدولة يف تطوير الوعي الفكري للفرد وبيئته احليوية 

1 - 1 مسؤولية الدولة يف إحداث تغير مؤسسايت يتالئم مع تطوير الفرد واملجتمع 

1 - ) مسؤولية الدولة يف إحداث التأثر املبارش عى البيئة العامة للفرد 
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1 - ) مسؤولية الدولة يف تطوير الوعي الفكري للفرد وبيئته احليوية 
إنَّ البحــث يف موضــوع العنــر االول مــن عنــارص الدولــة وهــو العنر االنســاين،  
يقــود اىل حماولــة استكشــاف اخلصائــص االنســانية وتفيزهــا داخــل املحتــوى الفكــري 
ــو  ــه نح ــل توجيه ــن أج ــه. وم ــات يف جمتمع ــل التناقض ــى ح ــاعده ع ــي تس ــرد، لك للف
ــًا مهــاًم مــن  ــه ركن ــل للبعــد االخالقــي كون ــأن التأصي ــه.  كذلــك ف خدمــة جمتمعــه وُأمت
ــدأ  ــًا لنهضــة األمــة. ذلــك ألن جــزءًا مــن املب ــام يمثــل رشطــًا رضوري ــة، إن أركان الدول
الصالــح هــو األخــالق، وهــذا يمثــل فهــاًم حضاريــًا لصــرورة األمــة وهنضتهــا. )))( وقــد 
عــرب عــن ذلــك احلديــث النبــوي الرشيــف )إنــام بعثــت المتــم مــكارم االخــالق(.   ))5(

خمطط يبن مسؤوليات الدولة األساسية )1)(
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ــق)))(    ــه خل ــن كل ــل إن الدي ــن، ب ــن الدي ــاحة م ــرب مس ــل أك ــالق تت ــكارم األخ فم
فأخالقيــات الفــرد املســلم تتجســد يف االبتعــاد عــن االســاليب غــر النظيفــة التــي 
تتعــارض مــع املتبنيــات الفكريــة لــه.)))(  الن القاعــدة االســاس يف املبــدأ الصالــح 
ــة  ــي وترمج ــزام االخالق ــو االلت ــدر، ه ــد باقرالص ــهيد حمم ــتاذ الش ــه االس ــذي يعرض ال
هــذا االلتــزام اىل ســلوكيات مســتقيمة.)1)(  فهنــاك يف الواقــع أخالقيــة إســالمية تعيــش 
بدرجــة وأخــرى داخــل العــامل االســالمي، وهــي راســخة ال يمكــن اســتئصال جذورهــا 
ــن  ــودَا م ــالق  عم ــون األخ ــاك رضورة ان تك ــة.)1)(   فهن ــدة الديني ــع العقي ــرد متيي بمج
أعمــدة بنــاء الدولــة، النــه مــا مــن جمتمــع يتمتــع بأخالقيــات رفيعــة املســتوى، و تشــيع 
فيــه الفضيلــة، ويكــون أفــراده ذوي إلتــزام يف الســلوك، إال أن يكــون جمتمعــَا قــد إقــرتب 

مــن اإلســتقامة احلقــة.)))(

1 - 1 مسؤولية الدولة يف إحداث تغيري مؤسساتي يتالئم مع تطوير الفرد 
واجملتمع 

بــادْى ذي بــدىء، ال بــد مــن توضيــح  ملــاذا اســتخدمنا مجلــة تغيــر مؤسســايت، ثــم 
مجلــة تطويــر الفــرد واملجتمــع؟ 

ــو  ــون نح ــد يك ــر ق ــا، إنَّ التغي ــف هن ــر)))(، ونضي ــى التغي ــم رشح معن ــبق وت س
األفضــل أو نحــو األســوأ، وقــد يــؤدي اىل تســن أو اىل ختلــف، كــام إنــه قــد يتــم بــإِرادة 
اإلنســان أو بدوهنــا، كــام إنــه يمكــن أن يكــون جزئيــًا. وعمومــًا يمكــن القــول إنــه 

ــتقبل.  ــل يف املس ــد أفض ــع جدي ــايل إىل وض ــع احل ــن الوض ــول م التح

أمــا التطويــر فهــو وظيفــة إداريــة.  فــإذا كان مبنيــًا عــى أســاس علمــي ســيؤدي اىل 
ــة،  ــه الصادق ــإرادة اإلنســان ورغبت ــم إال ب ــه اليت التحســن والتقــدم واإلزدهــار. كــام إن

ــينها)))(. ــا وتس ــوب يف تطويره ــب املرغ ــع اجلوان ــامل جلمي وش
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إنَّ جوهــر التغيــر املؤسســايت املبنــي عــى البحــث املســتمر عــن الكفــاءة والفعاليــة 
وحســن اســتخدام املــوارد، يفــرتض أن يكــون للدولــة دوٌر حمــورٌي فيــه. فالتغيراملؤثــر 
هــو الــذي هيــدف اىل ضــامن نجــاح وســالمة تنفيــذ التغيــرات، واىل تقيــق فوائــد دائمــة 
للتغيــر. )))(  كذلــك فالتغيــر يتــاج اىل متطلبــات اليمكــن تقيــق االهــداف بدوهنــا، 
ــون نابعــًا مــن الداخــل،  يــأيت يف مقدمتهــا وجــود رغبــة حقيقيــة  يف التغيــر، وأن يك

وتوافــر املعلومــات ثــم إختــاذ القــرار و البــدأ يف عمليــة التغيــر. )1)( 

حقيقيــة، لقــد كان اإلمــاُم عــيلُّ )عليــه الســالم(، ســَباقًا باســتخدام األســاليب 
العلميــة يف االدارة والتخطيــط اإلســرتاتيجي. فقــد أراد )عليــه الســالم(، 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 نابعــًا مــن الداخــل وذلــك 
  )(1( ...وا َمــا بَِأْنُفِســِهْم ُ ُ َمــا بَِقــْوٍم َحتَّــى ُيَغــرِّ تطبيقــًا لقولــه تعــاىل: إِنَّ اهلل ال ُيَغــرِّ
ــذ اللحظــة  ــدأ من ــه الســالم(، قــد ب ــة تؤكــد إن اإلمــام )علي ــة التأرخيي كذلــك فــأن االدل
ــل  ــة. وواص ــذه التجرب ــان ه ــة يف كي ــر احلقيقي ــة التغي ــم عقلي ــام احلك ــلم زم االوىل لتس
ســعيه يف ســبيل انجــاح عمليــة التغيــر واستشــهد، وخــرَّ رصيعــًا باملســجد، وهــو يف قمــة 
هــذه املحاولــة، أو يف آخــر حماولــة انجــاح عمليــة التغيــر، وتصفيــة االنحــراف، الــذي 
كان قــد ترســخ يف جســم املجتمــع االســالمي، متمثــاًل يف معســكر منفصــل عــن الدولــة 
االســالمية االم. )))(  كــام أن اإلمــام عــيل )عليــه الســالم(، قــد ركــز عــى موضــوع  توافــر 
املعلومــات، فبدوهنــا ال ينجــم التغيــر. حيــث نفــذ نظامــًا رقابيــًا وإداريــًا وماليــًا دقيقــًا 
جــدًا، يعتمــد عــى العيــون التــي يســتقي منهــا اخلليفــة معلوماتــه، عــن ترفــات الــوالة 
ــا  ــة، يشــبه نظــام االســتخبارات يف وقتن ــدة عــن مركــز الدول والعــامل يف والياهتــم البعي
احلــايل، ألنَّ هــؤالء العيــون ال يعرفهــم ســوى اخلليفــة. )))(  وممــا عــزز نظــام املعلومــات 
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هــذا هــو التطــوع مــن بعــض املســلمن. )1)(  علــاًم بــأن اخلليفــة وهــو )اإلمــام عــيل )عليــه 
الســالم((، كان ال يأخــذ كل املعلومــات الــواردة لــه دون تدقيــق، بــل يتثبــت مــن هــذه 
املعلومــات قبــل إصــدار أيِّ حكــم.)1)(  وهــذا دليــل عــى رقــي الوعــي الفكــري لــدى 
هــذه الرشيــة مــن أفــراد املجتمــع  اإلســالمي املعــارص لإلمــام )ع عليــه الســالم(. لقــد 
ــيام يف  ــة، الس ــداف املراقب ــق أه ــع يف تقي ــايب املتب ــام الرق ــة النظ ــذا إىل فاعلي أدى كل ه
ــة اإلســالمية. )))(  وقــد أشــار اإلمــام عــيلٌّ  ــة ترفــات املوظفــن التابعــن للدول مراقب
)عليــه الســالم(، إىل ذلــك عندمــا أمــر الــوالة أن يســتعينوا يف عملهــم بمجموعــة موثوقة 
مــن األشــخاص، ويعلوهــم عيونــًا هلــم )جهــازًا( ملراقبــة عــامل اخلــراج واجلزيــة.  وهــو 
خمتلــف عــن )اجلهــاز( التابــع للخليفــة ملراقبــة الــوالة والعــامل أنفســهم.)))(  فمــن قولــه 
ــون  ــث العي ــم، وابع ــد أعامهل ــم تفق ــرت: » ث ــك األش ــر مال ــى م ــه ع ــه  إىل عامل يف كتاب
مــن أهــل الصــدق والوفــاء عليهــم، فــإن تعاهــدك يف الــر ألمورهــم حــدوة هلــم عــى 
اســتعامل األمانــة والرفــق بالرعيــة. وتفــظ مــن األعــوان، فــإن أحــدًا منهــم بســط يــده 
إىل خيانــة اجتمعــت هبــا عليــه عنــدك أخبــار عيونــك اكتفيــت بذلــك شــاهدا، فبســطت 
عليــه العقوبــة يف بدنــه وأخذتــه بــام أصــاب مــن عملــه، ثــم نصبتــه بمقــام املذلــة ووســمته 
باخليانــة، وقلدتــه عــار التهمــة.«)))(  فلــو دققنــا يف عهــد اإلمــام )عليــه الســالم( ملالــك 
ــاه قــد ركــز عــى نقطــة أساســية  ــه(، حــن واله مــر لوجدن األشــرت )رضــوان اهلل علي
عنــد بنــاء الدولــة، وهــي أن تكــون هنــاك معرفــة تامــة باملجتمع املــراد حكمــه. )))(  حيث 
ورد فيــه: »اعلــم يــا مالــك أين قــد وجهتــك اىل بــالد قــد جــرت عليهــا دول قبلــك«. )1)( 

 وُيفهــم ممــا ورد يف العهــد املبــارك إنــه إذا أردت النجــاح بتأســيس دولــة أقــوى ممــا 
كانــت عليــه ســابقًا، كمــر ذات االرث احلضــاري والتارخيــي،  والن رعيتهــا قــد خــربوا 
احليــاة السياســية واالقتصاديــة، وجربــوا الدولــة املدنيــة، يــب تطبيــق البعــد اإِلقصــادي 
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)جبايــة خراجهــا(، و البعــد التنافــي )جهــاد عدوهــا (، والبعــد االجتامعــي )اســتصالح 
اهلهــا (، و البعــد البيئــي )عــامرة بالدهــا(،  والبعــد املعــريف. )1)(  وكذلــك معرفــة كافــة 

التفاصيــل األخــرى املتعلقــة بالدولــة والتــي هــي موجــودة ضمــن نــص العهــد. 

) - 1 مسؤولية الدولة يف إحداث التأثري املباشر على البيئة العامة للفرد 
ــًة  ــاًم وادارًة ومحاي ــب تنظي ــة تتطل ــاة اإلجتامعي ــه إن احلي ــلم ب ــن املس ــح م ــد أصب لق
لالمــن اإلجتامعــي، والقضــاء بــن النــاس. وذلــك التنفيــذ يتطلــب وجــود هيــأة سياســية 
عليــا متلــك الواليــة وحــق اســتعامل القــوة بتنفيــذ القانــون. )))(  وعــى املســتوى العمــيل 
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 
ــه الســالم(، يف تراثــه العلمــي،  ــا اإلمــام )علي االســتفادة مــن الــدروس التــي بعثهــا الين

وذلــك مــن خــالل البحــث والتحليــل يف النقــاط االتيــة: 

1-)-) صياغة مفهوم مستديم  لالمن اإلنساين

1-)-1 بناء اإلطار الصحيح للمنظومة التعليمية 

1-)-)  تكييف املنظومة الصحية للمتطلبات اإلنسانية

1-)-) إعتامد األسس العلمية يف التخطيط العمراين وعى وفق املعاير الدولية

1-)-) صياغة مفهوم مستديم لالمن اإلنساني
إنَّ مفهــوم األمــن الفكــري يف اإلســالم، والــذي يعــدُّ جــزءًا مــن األمــن اإلنســاين، 
ــواٍح ُأخــرى كاألمــن  ــد اتســع إىل ن ــك فق ــم. كذل ــرآن الكري هــو مفهــوم متجــذر يف الق

النفــي واألمــن االقتصــادي واألمــن االجتامعــي، ومل يغفــل عــن 

األمــن األخــروي. )))(  وهــذا مــا أشــار إليــه القــرآن الكريــم: قــال تعــاىل: َوإِْذ َقــاَل 
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ــْم  ْكُت ــا َأرْشَ ــَف َأَخــاُف َم ــا.)1)( وقــال تعــاىل: َوَكْي ــًدا آِمنً إِْبَراِهيــُم َربِّ اْجَعــْل َهــَذا َبَل
ــقُّ  ــْنِ َأَح ــَأيُّ اْلَفِريَق ــْلَطاًنا ۚ َف ــْم ُس ــِه َعَلْيُك ْل بِ ــزِّ ــا مَلْ ُينَ ــاهللَِّ َم ــم بِ ْكُت ــْم َأرْشَ ُك ــوَن َأنَّ اُف َواَل خَتَ

 )(1( .ــْم َتْعَلُمــوَن ــِن ۖ إِن ُكنُت بِاأْلَْم

فاملحاججــة االوىل، كانــت يف التوحيــد وهــو مــدار حركــة األنبيــاء واملرســلن 
عليهــم الســالم. حيــث إنَّ اإليــامن احلقيقــي، هــو ذلــك اإليــامن  املرتكــز عــى اإلخــالص 
يف التوحيــد، وهــو الــذي يقــق األمــن الفكــري.)))( فــال خيفــى أنَّ التوحيــد ُيعــّد أساســًا 
مــن أهــم ُأســس الديــن اإلســالمي، وعليــه تبتنــي أهــمُّ تعاليمــه ونظرّياتــه بــل عقيدتــه  
ــام يشــمل  ــد اخلالــص ب ــه.)))( إذ ان منطــق اإلســالم املبنــي عــى أســاس التوحي ورشيعت
ــاين »،  ــوم » األمــن اإلنس ــم طــرح مفه ــامل. )))(  لقــد ت ــة يف الع ــوة الفاعل التوحيــد الق
ــد  ــن. وبع ــوم األم ــس مفه ــمي باألم ــا ُس ــا م ــتقر عليه ــي اس ــنة الت ــة املحس ــو الصيغ وه
صت التطــورات والتحــوالت التــي طــرأت عليــه، وأصبــح األمــن الفكــري يف  أن ُشــخِّ
ــًة  ــة متطابق ــة واإلجرائي ــات التنفيذي ــأيت السياس ــي أن ت ــو طبيع ــا ه ــى م ــه، أضح مقدمت
مــع الترشيعــات التــي أسســتها، وهــذا هــو انعــكاٌس وتــٍل للرؤيــة الفكريــة التــي قامــت 
ــر يف  ــادة النظ ــدأت بإع ــالح، ب ــق اإلص ــا يف طري ــارت أورب ــا س ــة.  فعندم ــا الدول عليه
قيمــة اإلنســان وكرامتــه وتســاوي النــوع البــرشي، الــذي أدى بشــكل طبيعــي اىل التــزام 
الدولــة بتوفــر العيــش الكريــم وفرصــة املشــاركة املتســاوية للجميــع. )))(  وبالتــايل 
فــإن إعــادة النظــر يف قيمــة اإلنســان وكرامتــه، التــي ُســحقت لقــرون طويلــة، أصبحــت 
أمــرًا المنــاص منــه.  فاملنهــج العلمــي الــذي اختطــه  اإلمــام عــيلٌّ بــن َأيب طالــب )عليــه 
الســالم(، قبــل أكثــر مــن ألــف وأربعامئــة عــام،  وســبق فيــه عــر النهضــة و اإلصــالح 
يف أوربــا،  هــو عبــارة عــن منظومــة معرفيــة عــن حــال األمــة وعوامــل تردهيــا وعوامــل 
ــول  ــن الرس ــه وب ــت بين ــي كان ــة الت ــن املالزم ــام م ــدى اإلم ــت ل ــد تمع ــا.  وق تقدمه
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األكــرم حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه(، ومــا كان لــه مــن العالقــة مــع الصحابــة والنــاس، 
وماشــهده مــن تــوالت يف األمــة يف املــدد املتعاقبــة؛  فكانــت قــراءُة اإلمــام )عليــه 
ــق  ــه يتحق ــذي ب ــامل، وال ــه الش ــم مرشوع ــن تقدي ــه م ــد مكنت ــك، ق ــكل ذل ــالم( ل الس
األمــن الفكــري.)1)(  كــام بقــي هــذا املــرشوع شــعلًة مضيئــًة، بالرغــم مــن حماولــة طمــس 
معاملــه منــذ القــرن األول للهجــرة النبويــة. فهــو الــذي وضــع لأُلمــة مرتكــزات تقيــق 
أمنهــا الفكــري، وذلــك بقطــع الطريــق عــى أئمــة الضــالل يف اختيــار مــع مــا يتناســب 

مــع أهوائهــم. )11(

وبالرجــوع اىل األثــر اخلالــد كتــاب » هنــج البالغــة »، وإىل الدراســات والكتــب التــي 
ُأعــدت حــول هــذا املوضــوع ويف مقدمتهــا كتــاب )األمــن الفكــري يف هنــج البالغــة ملؤلفه 
الســيد نبيــل احلســني (. فــإن هنــاك رســالًة أخرجهــا اإلمــاُم عيلُّ )عليــه الســالم( اىل الناس 
، وإن اعتامدهــا ســيكون  ُمنجيــًا يف هــذه احليــاة.  وكذلــك  تتضمــن أصــوَل األمــِن الفكــريِّ
اإلســتفادة منهــا يف املســامهة يف بنــاء املجتمعــات اإلنســانية. ))1(  ويمكــن تلخيــص بعــض 

مــن هــذه األصــول والتــي هلــا صلــة مبــارشة باألمــن الفكــري، وكــام يأيت:
- القراءة التي ُتعد من بن أهم األصول التي توصل اىل األمن الفكري. ))1(

- التعــاون عــى احلــق. حيــث جــاء يف قــول اإلمــام )عليــه الســالم(: » وكونــوا عــى 
احلــق أعوانــًا«. )11(

- التفقه بالدين ومعرفة احلالل واحلرام. )11(
- اعتامد النظام اإِلنتخايب يف الوصول اىل احلكم. ))1(

وإذا تتبعنــا جــذور مفهــوم األمــن اإلنســاين يف العــر احلديــث منذ اإلعــالن العاملي 
حلقــوق اإلنســان عــام 5)))، نلحــظ ظهــور مفهــوم األمــن اإلنســاين من خــالل الرتكيز 
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عــى إرســاء بعــض القواعــد الكفيلــة بحاميــة حقــوق اإلنســان. كــام ظهــرت مســامهات 
ــام  ــة لع ــة البرشي ــر التنمي ــوم يف تقري ــع املفه ــة لدف ــامهة احلقيقي ــا املس ــدة كان أبرزه عدي
ــدة  ــاول اإلبعــاد اجلدي )))) الصــادر عــن برنامــج االمــم املتحــدة اإلنامئــي. حيــث تن

لألمــن اإلنســاين، مــن خــالل أربــع خصائــص أساســية هــي: 

- األمن اإلنساين شامل عاملي، فهو حق لإلنسان يف كل مكان.

-  مكونات األمن اإلنساين متكاملة يتوقف كل منها عى اآلخر.

-  األمــن اإلنســاين ممكــن مــن خــالل 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 
ــرة  ــذه الفك ــات هل ــدد مكون ــام ح ــن. ك ــادي والعرشي ــرن احل ــات يف الق يف إدارة املجتمع
تتكــون مــن شــقن: األول هــو احلريــة مــن احلاجــة، والثــاين هــو احلريــة مــن اخلــوف. ممــا 

يتفــق مــع مفهــوم األمــن اإلجتامعــي القــرآين. ))1(

)-1-)  بناء اإلطار الصحيح للمنظومة التعليمية 
بــادىء ذي بــدىء، إذا ســلمنا بــأن النتائــج حمكومــة بمقدماهتــا، فــإن بنــاَء وتطويــر 
ــاوي، ))1(   ــق التس ــن ح ــتفيد م ــارف، ومس ــى املعـ ــائم علـ ــع قـ ــة ملجتمـ ــة تعليمي منظوم
ــه. إن  ــه وواجبات ــًا حلقوق ــردًا متطــورًا واعي ــاًم ف ــة، ســينتج حت ــات التعليمي مــن االمكاني
املســاواة يف الرتبيــة والتعليــم يف النظــام احلقوقــي اإلســالمي،  تنطلــق مــن التأكيــد عــى 
ــتفادة  ــل يف االس ــم الكام ــامن حقه ــع، وض ــراد املجتم ــن أف ــة ب ــاواة التام ــوع املس موض
ــة  ــث النبوي ــة واألحادي ــة الكريم ــات القرآني ــة. واآلي ــة املتاح ــات التعليمي ــن اإلمكاني م
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ــابه. ــم ورضورة أكتس ــة العل ــى فضيل ــد ع ــة تؤك الرشيف

فاملعرفــة  ُتعــد الصفــة االساســية للمجتمــع االنســاين الراهــن. ومــن خالهلــا تققــت 
معظـــم التحـــوالت العميقـــة واملهمــة يف كل جمــاالت احليــاة ملــا هلــا مــن عالقــة عضويــة 
بتنميــة املجتمعــات االنـــسانية. واملعرفــة ربــام هــي املتغــر الوحيــد الــذي ال ينطبــق عليــه 
قانــون تناقــص االنتاجيــة احلديــة. فكلــام تزايــدت املعرفــة أدت اىل تزايد انتاجية االنســان.  
ــاء  ــدى املكتســبات املهمــة لالقتصــاد واملجتمــع. فبن ــي احـ ــة هـ ــأن املعرفـ ))1(  كذلــك ف

القــدرات االنســانية وتطويرهــا باعتبارهــا العنر االنتـــاجي الرئيـــس واملحدد االســايس 
لالنتاجيــة، انــام ينطلــق مــن تطويــر كفايــة وقــدرات املــوارد البرشيــة. )11(  »فالعلــُم 
مقــروٌن بالعمــِل«. )11)(  اذن، ال بــد مــن االنتقــال نحــو جمتمــع املعلومــات واملعرفــة. ففــي 
ــوم  ــت العل ــدول؛ اصبح ــات ال ــن اقتصادي ــديدة ب ــية الش ــة و التنافس ــر العومل ــل ع ظ
والتكنولوجيــا مهــا النهــج املعــارص الــذي يفــرز بــذور النمــو وبنــاء الثــروات واالقتصــاد. 
ونتيجــة لتطــور عالقــة االتصــال بــن املعرفــة العلميــة والقــوة االقتصاديــة؛ نشــأ مفهــوم 
ــه  ــذا التوج ــن ه ــدول. ولك ــات ال ــج وحكوم ــا يف برام ــوم والتكنولوجي ــات العل سياس
يتطلــب اعــداد مســتلزمات مــرشوع تقييــم اصــول املعرفــة الوطنيــة. باإلضافــة اىل  هتيئــة 
وإعــداد برامــج تســاعد عــى تكويــن منــاخ ايــايب إلنتــاج املعرفــة، وهــذا يســتوجب حتــاًم 

تدخــل حكومــي  لتحديــد اإلطــار املناســب للمنظومــة التعليميــة. ))1)(

فاملجتمــع القائــم عــى املعرفــة والــذي يســعى لتوفــر طــرٍق جديــدٍة ومشــوقٍة 
ــورات  ــا التط ــي تفرزه ــم الت ــع النظ ــف م ــعى للتكي ــد أن يس ــب، ال ب ــم والتدري للتعلي
احلديثــة والتعامــل معهــا بدقــة ويف مقدمتهــا العوملــة. وقـــد أكـــد املـــؤمتر الـــدويل الثـــاين 
للتعلـــيم التقنـــي واملهنـــي ) ســـيؤل، )))) ( 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 يقــق التعليــم املهنــي والتقنــي دوره 
املنشــود يف ضــوء هــذه التطــورات واملتغــرات، فــال بـــد مـــن تطـــويره بشـــكل 

يضـــمن متيـــزه هبـــدف إكسـاب الطـــالب واملتـدربن معـــارف ومعلومـــات نظريـة، 
ومهـــارات عمليــة ومهنيــة، والعمــل عــى تشــجيعهم عــى التعلــم الــذايت، لتحقيــق مبــدأ 

اإلســتدامة والتعلــم مــدى احليــاة.))1)(

1-)-)    تكييف املنظومة الصحية للمتطلبات اإلنسانية
اذا كان افــراد املجتمــع منــذ بدايــة والدهتــم يأتــون غــر متســاوين يف الفــرص، 
ومــن حيــث الوراثــة، ومــن حيــث الرتبيــة األرُسيــة، والوضــع الطبقــي ومــا اىل ذلــك، 
ــايل عــدم الوصــول اىل نقطــة  ــًا عــى قدراهتــم ومؤهالهتــم وبالت وانعــكاس ذلــك الحق
ــع.  ــي الفــراد املجتم ــب الصح ــى اجلان ــق ع ــب أال ينطب ــك ي ــإن ذل ــن املســاواة، ف م
فيجــب أن يكــون حــق تســاوي اجلميــع يف احلصــول عــى اخلدمــات الصحيــة أيــًا 
ــر  ــى حــد تعب ــة، ع ــع يف احلري ــاوي اجلمي ــًا حــق تس ــوازي متام ــكلها، ي كان نوعهــا وش
جــون راولــز.)11)(   فــإذا قاربنــا بــن مفهومــي املســاواة والعدالــة،  بحيــث تكــون 
العدالــة صفــة للمؤسســات االجتامعيــة وليســت صفــة للفــرد يف العــر احلديــث، 
فــإن املصــادر اإلســالمية تدثــت بكثــرة عــن العدالــة )11)(.  حيــث أكــدت آيــات قرآنيــة 
ــُر  ــِه تعــاىل: إِنَّ اهللََّ َيْأُم عــى مفهــوم العــدل. وقــال اإلمــاُم عــيل )عليــه الســالم( يف قول
ــُل))1)(  فضــامن  ْحَســاِن.....))1)(: الَعــدُل: اإِلنَصــاُف، واإِلحَســاُن: التََّفضُّ بِاْلَعــْدِل َواإْلِ
احلصــول عــى اخلدمــات الصحيــة وعــدم التاميــز بــن االفــراد ال يتحقــق إال مــن خــالل 

ــال))1)( ــذا املج ــاٍل يف ه ــام فع ــي ع ــاع صح ــود قط ــل وج ــة تكف ــة حكومي ضامن

1-)-) إعتماد األسس العلمية يف التخطيط العمراني ووفقًا للمعايري الدولية                         
اذا تأملنــا قــول اإلمــام عــيل )عليــه الســالم(: »فليكــن نظــرك يف عــامرة األرض أبلــغ 
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مــن نظــرك يف اســتجالب اخلــراج، ألن ذلــك ال ُيــدرك إال بالعــامرة، ومــن طلــب اخلــراج 
بغــر عــامرة  َأخــرب البــالد«.))1)(

جامعــة  يف  االســتاذ  باشــون،  مايــكل  املعــارص  الربوفيســور  قــول  تأملنــا  ثــم 
ســرتاثكاليد - بريطانيــا. والــذي ورد يف كتابــه اجلغرافيــة احلريــة  مــن منظــور عاملــي، 

والــذي نصــه:)11)( 

»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 
ــذب أو تصــد  ــي تت ــات الت ــة البيئ ــة والرضيبي ــكل السياســات التنظيمي ــري. وتش احل
ــة  ــة التحتي ــت البني ــا إذا كان ــام م ــتثار الع ــة باالس ــرارات املتعلق ــرر الق ــتثمرين، وتق املس

ســتبنى«.

ــة النصــن، ســنتبن العمــق الفكــري، واملالحظــة الســّباقة،  ــا بمقارن ــو قمن واآلن ل
والدقيقــة، واملختــرة،  التــي وردت يف قــول اإلمــام عــيل )عليــه الســالم(. حيــث إنــه: 

- أوال،ً نّبــه عاملــه عــى مــر اىل رضورة اعطــاء عــامرة األرض أولويــة بالنســبة اىل 
ــاماًل  ــيكون ش ــع، فس ــا الواس ــامرة األرض معناه ــوم ع ــا          مفه ــإذا أعطين ــراج. ف اخل

البنيــة التحتيــة، والطــرق، واملياه،.....الــخ. 

- ثانيًا، إنَّ سياسات الدولة متارس تأثرا مهاًم عى التغير احلري.
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- ثالثــًا، وبخــالف ذلــك، أي َأنَّ السياســة التــي هتمــل العمــران، ســتؤدي اىل خراب 
البــالد، والتــي عــرب عنهــا الربوفيســور مايــكل باشــون.: ستشــكل السياســات التنظيميــة 

والرضيبيــة البيئــات التــي تتــذب أو تصــد املســتثمرين. 

حقيقــة، إنَّ منشــأ التطــور هــو العمــران، وهــو الــذي يقــود اىل احلضــارة. وقــد عــرب 
عــن ذلــك بــن خلــدون بقولــه: 

إن احلضارة هي هناية العمران. )1))(

إنَّ غيــاب التخطيــط العمــراين الفعــال ســتكون لــه عواقــب خطــرة يف ظــل التوســع 
العمــراين الريــع 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 الُطــرق، أو وســائل النقــل العــام، أو امليــاه، أو الــرف الصحــي أو الكهربــاء.....
الــخ. وبنــاًء 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 احلريــة املســتدامة والــذي ســيعقد يف كيتــو باإلكــوادور يف 
الفــرتة مــن 7)-10  ترشيــن األول/أكتوبــر، 7)10.  أول قمــة لألمــم املتحــدة بشــأن 

التوســع احلــري العاملــي منــذ اعتــامد جــدول أعــامل0)10  للتنميــة املســتدامة.))))(  

فســيتضح جليــًا مــن هــذه املقارنــات العلميــة والعمليــة وهي واحــدة مــن املقارنات، 
بأنــه يمكــن تطبيــق رؤى  اإلمــاِم عــيلٍّ )عليــه الســالم(، عــى عرنــا احلــايل، واالســتفادة 

منهــا عــى أرض الواقع.  
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ثالثًا: حدوث التغيري يف املنظومة االجتماعية نتيجة للتغري يف البيئة العامة 
للفرد

ــث  ــي. حي ــر االجتامع ــي والتغي ــرُّ االجتامع ــن التغ ــز - أوالً - ب ــن التميي ــد م ال ب
ــذي  ــول ال ــه التح ــى أن ــرف ع ــي يع ــرُّ االجتامع ــام. ))))(  فالتغ ــًا بينه ــًا بين ــاك فرق إن هن
يطــرأ عــى البنــاء االجتامعــي،  كزيــادة عــدد األفــراد يف جمتمــع معــن أو نقصاهنــم. وُيعــد 
ــة أخــرى. وال يشــرتط يف هــذا  ــة إىل حال التغــرُّ االجتامعــي انتقــاالً للمجتمــع مــن حال

االنتقــال أن يكــون تطــورًا، وإنــام قــد يكــون ختلفــًا وانحــدارًا.  

أمــا التغيــر االجتامعــي فهــو التحــول النابــع مــن وجــود رضورة إلحــداث تغيــر 
معــن يف بيئــة اجتامعيــة معينــة أو يف ناحيــة مــن نواحيهــا، بــام يــؤدي يف هنايــة املطــاف إىل 
حــدوث تغيــر واضــح ال ييــد.  فهــو التحــول املمنهــج املــدروس، الــذي يتــم ختطيطــه 
بشــكل حــريف بــام يقلــل مــن األخطــار، وتنــب الســلبيات التــي قــد تنتــج عــن عمليــة 
التحــول هــذه. فالتغيــر االجتامعــي  يتــاج دائــاًم إىل تضافــر املجمــوع مــن أجــل تقيــق 
النتائــج املرجــوة، وبالتــايل يكــون التخطيــط لــه موضوعــًا حتميــًا  ٌيظهــر  الــدور احلاســم 

للدولــة يف إنجــازه.  ))))(

ــة،  ــة االجتامعي ــيحدث يف املنظوم ــذي س ــر ال ــك، إن التغي ــن كل ذل ــتخلص م نس
ــي كاآليت: ــل وه ــن العوام ــن م ــًة ملجموعت ــيكون نتيج س

- املجموعــة  املرتبطــة بالتطــور اإِليــايب للوعــي الفكــري للفــرد، كنتيجــة إلعــادة 
صياغــة الشــخصية اإلنســانية عــى وفــق أســاس ســليم، ومنهج قويــم، ســيحقق التكامل 

و الســعادة الفرديــة واإلجتامعيــة.)1))(

- إنَّ اإلســالم  قــد أوجــد القاعــدة الفكريــة الصحيحــة لالنســان يف بنــاء الدولــة، 
ــاس  ــدأ مطلــق الكــامل ))))(، وإنَّ املقي ــق عــن مب ــام تنبث ــة، ان إِذ َأنَّ تلــك القاعــدة الفكري
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اخللقــي الــذي يكــون ميــزان للســلوك، انــام هــو هــدف مقــدس يف الوقــت الــذي يمثــل 
طريقــا مســتقيام ُينبــئ عــن عقيــدة صحيحــة. ))))(

حقيقــًة، إنَّ الســؤال الــذي ســينبثق هنــا هــو: هــل ســتنعكس هــذه القاعــدة الفكريــة 
يف بنــاء الفكــر اإلنســاين القويــم أيضــًا، وبالتــايل يف مرشوعــه احلضــاري؟ هــذا مــا ســوف 

نجــد اإلجابــة عنــه فيــام يــيل.

رابعــًا: أثرالتغيــري االجتماعــي يف التمهيــد للبيئــة املالئمــة للتطــور إســتنادًا 
للهــدي العلوي

بعــد أن بحثنــا يف الكيفيــة التــي يــدث خالهلــا التغيــر االجتامعــي. حيــث توضــح 
القصــد مــن خــالل الرتكيــز عــى الوعــي الفكــري للفــرد، ومســؤلية الدولــة إزاء ذلــك. 
نحــاول االن معرفــة األثــر الــذي يرتكــه هــذا التغيرعــى التطــور العــام للمجتمــع. 
والســؤال الــذي يطــرح هنــا هــو هــل يمكــن إن تكــون قــد نشــأت يف ظــل هــذا التغيــر 
حقــوٍق مكتســبٍة للفــرد، تنــدرج تــت عنــوان حقــوق االنســان، كنتيجــة حلصــول أرتقــاء 
يف وعيــه الفكــري؟  وهــل ســتمكنه أن يصبــح جديــرًا هبــا وبالتــايل متكنه أن يصبــح مالئاًم 

للتطــور باتــاه مرشوعــه احلضــاري؟ 

إن االجابــة عــن هــذا الســؤال يتطلــب مــن الدولــة أن تأخــذ عــى عاتقهــا مســؤولية 
ضــامن اجلوانــب اآلتيــة:

- حق احلياة 

ُتعــدُّ حيــاة االنســان قيمــًة ســاميًة طبقــًا الحــكام الرشيعــة اإلســالمية املقدســة. وقــد 
بينــت مــا ينبغــي  االلتــزام بــه للمحافظــة عــى هــذا احلــق. حيــث يــب أن يكــون كلُّ فــرٍد 
يف حالــة أمــان  واحــرتام يف تــردده، ومــكان إقامتــه، ومراســالته، ومكاملاتــه، وحواراتــه.
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- حرية الفكر

يعــد التفكــر مــن املزايــا اإلنســانية العليــا طبقــًا ملــا ورد يف املصــادر اإلســالمية ويف 
ــادات  ــم العب ــن أعظ ــر ب ــدَّ التفك ــث ُع ــة. حي ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــا الق مقدمته

ــا. وأمهه

ــل. ))))(   ــارت اىل التعق ــة أش ــاك  ))) آي ــة، وهن ــر يف 8) آي ــر    التفك ــد ورد ذك فق
ــِق  ــُروَن يِف َخْل ــْم َوَيَتَفكَّ ــَىٰ ُجنُوهِبِ ــوًدا َوَع ــا َوُقُع ــُروَن اهللََّ ِقَياًم ــَن َيْذُك ــاىل: الَِّذي ــال تع ق
 )((((ــاِر ــَذاَب النَّ ــا َع ــْبَحاَنك  َفِقنَ ــاًل ُس ــَذا َباطِ ــَت َهٰ ــا َخَلْق ــا َم نَ ــَاَواِت َواأْلَْرِض َربَّ السَّ
ــال  ــر«. )1))(  وق ــل التفك ــادة مث ــلم: »ال عب ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــال رس وق
أمــر املؤمنــن   اإلمــام عــيل )عليــه الســالم(: »وال علــم كالتفكــر«. )10)(  وقــال ايضــًا: 
ــة اهلل (  ــق ) معرف ــوا إىل الطري ــة لرجع ــيم النعم ــدرة وجس ــم الق ــروا يف عظي ــو فّك “ول

ــه”.  ــل ب ــربِّ والعم ــو إىل ال ــر يدع ــًا: “التفكُّ ــال ايض ــق”. ))))( وق ــذاب احلري ــوا ع وخاف
ــث  ــذا احلدي ــور يف  ه ــر املذك ــث: التفّك ــذا احلدي ــه اهلل( يف رشح ه ــول املجلي)رمح يق
ــر يف عظمــة اهلل الــذي  املأثــور يشــتمل عــى مجيــع أنــواع التفّكــر الصحيــح. فمثــاًل التفكُّ
يمــل اإلنســان عــى خــوف اهلل وطاعتــه. والتفّكــر يف األخــالق املرضيــة الــذي يدعــو 
ــذي  ــة ال ــائل الرشعي ــكام واملس ــر يف األح ــا. والتفكُّ ــل هب ــا التجمُّ ــان إىل تصيله اإلنس

ــا.))))( ــل هب ــان إىل العم ــو اإلنس يدع

- املساواة والعدالة االقتصادية

املســاواة االقتصاديــة املطلقــة حلــم اليتطابــق مــع طبيعــة االنســان ودوافعــه، 
ويكــون ذلــك نتيجــة  لفــوارق البيئــة االجتامعيــة والرتبويــة. كــام أنَّ الدافــع الــذايت لــدى 
ــدأ االســايس هــو إنَّ  ــل اىل املســاواة. )1))( إنَّ املب بنــي اإلنســان هــو التفــوق، وليــس املي
العمــل جوهــر القيمــة االقتصاديــة. ويف ضــوء هــذا املبــدأ هنــاك إقــرار باختــالف االجور 
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ــى  ــع ع ــراد املجتم ــول كل أف ــرة حص ــيس لفك ــدم التأس ــظ ع ــث نلح ــآت. حي واملكاف
ــاًل -إنَّ احلــق اخلــاص يف املصــادر  ــل - مث ــدأ الترشيعــي القائ أجــور متســاوية.)1))(  فاملب
الطبيعيــة يقــوم عــى أســاس العمــل، يعالــج مشــكلة عامــة يســتوي فيهــا عــر املحــراث 
ــراد،  ــى االف ــة ع ــادر الطبيعي ــع املص ــة توزي ــدة، ألن طريق ــة املعق ــر اآلل ــيط وع البس
مســألة قائمــة يف كال العريــن.))))(  كــام نلحــظ أيضــًا، إن االهتــامم ينصــب عــى رعايــة 
ــيد  ــهيد الس ــتاذ الش ــه األس ــذا مابين ــع. وه ــراد املجتم ــي ألف ــتوى املعي ــوازن يف املس الت
ــع  ــراد املجتم ــدى أف ــودًا ل ــال موج ــون امل ــأيت: »أن يك ــام ي ــا ب ــاب إقتصادن ــدر يف كت الص
ومتــداوالً بينهــم، إىل درجــة تتيــح لــكل فــرد العيــش يف املســتوى العــام، أي أن ييــا مجيــع 
االفــراد مســتوى واحــدًا مــن املعيشــة، مــع االحتفــاظ بدرجــات داخــل هــذا املســتوى 
ــًا يف  ــًا كلي ــس تناقض ــة، ولي ــاوت درج ــه تف ــة، ولكن ــا املعيش ــاوت بموجبه ــد تتف الواح
املســتوى، كالتناقضــات الصارخــة بــن مســتويات املعيشــة يف املجتمــع الرأســاميل.«))))( 
كــام أنَّ التــوازن العــام يف املجتمــع اإلســالمي مديــن بعــد ذلــك ملجموعــة الترشيعــات 
هلــا، يف محايــِة  الدولــة  تطبيــق  عنــد  تســاهُم  فإهنــا  احلقــول،  اإلســالمية يف خمتلــف 
التــوازن.))))(  كذلــك فقــد تبنــى النظــام احلقوقــي  اإلســالمي عــددًا مــن اإلجــراءآت 
تســتهدف موازنــة املســتوى املعــايش بــن أفــراد املجتمــع؛ ملنــع حــدوث الفــوارق الطبقيــة 
ــي  ــع الريب ــق بالترشي ــام يتعل ــًا في ــبٍة وخصوص ــٍة مناس ــٍة مالي ــاُع سياس ــعة. فاتب الواس
وإنفــاق عوائدهــا يف احلفــاظ عــى التــوازن العــام، ووضــع أراٍض تــت تــرف الدولــة، 
وإنفــاق عائداهتــا لدعــم التــوازن العــام،))))(  متثــل إجــراءآت أساســية للصالــح العــام، 
ــق بتوســيع القطــاع العــام.  ويف  ــام يتعل ولتحســن املســتوى املعــايش، عــى االخــص في
ــا مــا نصــه:   ــاب إقتصادن ــر الصــدر  يف كت هــذا الصــدد يذكــر الســيد األســتاذ حممــد باق
» وقــد يكــون أروع نــص ترشيعــي يــدد وظيفــة الفــيء، ودوره يف املجتمــع اإلســالمي 
ــث يتضــح حــق  ــًا، هــو املقطــع القــرآين يف ســورة احلــرش.)1))(  حي ــه قطاعــًا عام بوصف
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ــاع  ــخر القط ــوب تس ــك يف وج ــكار، وكذل ــع االحت ــروة، و يف من ــا يف الث ــة كله اجلامع
ــاَء اهللَُّ  ــا َأَف ــاىل: َوَم ــال تع ــر. ق ــط الفق ــش دون خ ــي تعي ــات الت ــة الطبق ــام ملصلح الع
ُط ُرُســَلُه َعــَىٰ  َعــَىٰ َرُســولِِه ِمنُْهــْم َفــَا َأْوَجْفُتــْم َعَلْيــِه ِمــْن َخْيــٍل َواَل ِرَكاٍب َوَلٰكـِـنَّ اهللََّ ُيَســلِّ
ــِه  ــَرٰى َفلِلَّ ــِل اْلُق ــْن َأْه ــَىٰ َرُســولِِه ِم ــاَء اهللَُّ َع ــا َأَف ٍء َقِديٌر * مَّ َمــن َيَشــاُء ۚ َواهللَُّ َعــَىٰ ُكلِّ يَشْ
ــْنَ  ــًة َب ــْي اَل َيُكــوَن ُدوَل ــبِيِل َك ــِن السَّ ــٰى َوامْلََســاكِِن َواْب ــٰى َواْلَيَتاَم ــِذي اْلُقْرَب ُســوِل َولِ َولِلرَّ

  )(11( .... ــْم ۚ ــاِء ِمنُك اأْلَْغنَِي

وقــد ورد موضــوع الَفــيء ))))( يف هنــِج البالغــة، يف أكثــِر مــن موضــٍع. فقــد 
ــه:  ــتحقيِه بقول ــى مس ــيء ع ــيم الَف ــى رضورة تقس ــالم( ع ــه الس ــيل )علي ــام ع ــد اإلم أك
ــَك  ــي َأنَّ ــْن َبَلَغنِ ــه: »...... َلِئ ــك بقول يِه«. ))1)( وكذل ــَتِحقِّ ــى ُمس ــَمُه ع ــيُء فَقسَّ » والَف
ــَت ِمــْن يَفِء املســِلمَن َشــيئًا......«. )11)( وجــاء يف عهــد أمــر املؤمنــن  اإلمــام عــيل  ُخنْ
)عليــه الســالم(،  إىل مالــك األشــرت النخعي حينــام والّه بالد مــر:  »ثــم اهلل اهلل 
ــى  ــل البؤس ــن، وأه ــاكن واملحتاج ــم، واملس ــة هل ــن ال حيل ــن الذي ــفى م ــة الس يف الطبق
ــه  ــن حق ــتحفظك م ــا اس ــظ هلل م ــرتًا. واحف ــًا ومع ــة قانع ــذه الطبق ــإن يف ه ــى، ف والزمن
فيهــم، واجعــل هلــم قســاًم مــن بيــت مالــك، وقســاًم مــن غــالت صــوايف اإلســالم يف كل 
بلــد، فــإن لألقــى منهــم مثــل الــذي لألدنــى، وكلٌّ قــد اســرتعيت حقــه، فــال يشــغلنك 
عنهــم بطــر، فإنــك ال تعــذر بتضييعــك التافــه إلحكامــك الكثــر املهــم، فــال تشــخص 
مهــك عنهــم، وال تصعــر خــدك هلــم«. ))11)(( حيــث يتضــح مــن النــص الســابق، تديــد 
أمــر املؤمنــن اإلمــام عــيل )عليــه الســالم(، املســؤولية املبارشة للحكومــة يف توفــر 
احلــد االدنــى الــالزم للعيــش الكريــم لــكل فــرد يف املجتمــع. ))1)(  كــام توجــد جمموعــة 
مــن الترشيعــات اإلســالمية 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 اإلســالمي،  وإلغــاء االســتثامر الرأســاميل للثــروات 
ــام. ))1)( ــة اخل الطبيعي

- املساواة املدنية واإلجتامعية

 اســتنادًا اىل الفكــر اإلســالمي، فــإن مجيــع أفــراد املجتمــع متســاوون يف شــؤون 
ــى  ــن ع ــن املواطن ــروق ب ــدم الف ــث تنع ــة. ))1)( حي ــوق املدني ــزاء واحلق ــؤولية، واجل املس
ــم  ــرآن الكري ــد الق ــخ. ويؤك ــتوى الثراء......أل ــوم، مس ــم واملحك ــون، احلاك ــاس الل أس
ــَن بِاْلِقْســِط  اِم ــوا َقوَّ ــوا ُكوُن ــَن آَمنُ ــا الَِّذي َ ــا َأهيُّ ذلــك يف عــدد مــن اآليــات، قــال تعــاىل: َي
ُشــَهَداَء هللَِِّ َوَلــْو َعــَىٰ َأنُفِســُكْم َأِو اْلَوالَِدْيــِن َواأْلَْقَربـِـَن ۚ إِن َيُكــْن َغنِيًّــا َأْو َفِقــًرا َفــاهللَُّ َأْوىَلٰ هِبـِـَا 
 .ــَوٰى َأن َتْعِدُلــوا ۚ َوإِن َتْلــُووا َأْو ُتْعِرُضــوا َفــإِنَّ اهللََّ َكاَن بِــَا َتْعَمُلــوَن َخبِــًرا ۖ َفــاَل َتتَّبُِعــوا اهْلَ
))1)(   فرعايــة شــؤون االفــراد، واســتحقاقاهتم  يف املجتمــع اإلســالمي عــى درجــة قصوى 

مــن االمهيــة.)11)( وقــد  وصــف أمــر املؤمنــن  اإلمــام عــيل )عليــه الســالم(، ذلــك بدقــة 
ــه: »أنصــف اهلل وأنصــف النــاس مــن  ــه عــى مــر مالــك األشــرت بقول يف عهــده إىل والي

نفســك ومــن خاصــة أهلــك ومــن لــك فيــه هــوى مــن رعيتــك«.)11)(

- املساواة يف الرتبية والتعليم: تم رشح هذا املوضوع سابقًا.

- املساواة يف حق العمل:

إنَّ النظــام احلقوقــي يف اإلســالم أقــر هــذا احلــق، وأكــد عــى رضورتــه وأفضيلتــه ملــا 
لــه مــن عالقــة يف بنــاء االقتصــاد واملجتمــع. بــل ومنــح حــق االختيــار املــرشوع، وتكافــؤ 
الفــرص، عــى أن تؤخــذ املؤهــالت العلميــة والقــدرات التــي أكتســبها االفــراد، يف نيــل 

املناصــب الوظيفيــة لقيــادة املجتمــع لضــامن تطــوره.
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اإلستنتاجات:
 لقد توصلنا من خالل البحث إىل قسمن من االستنتاجات:

القسم األول: االستنتاجات النظرية، وهي: 

). إنَّ البحــث يف فكــر اإلمــام عــيل )عليــه الســالم(، يســتوجب التمييــز بــن 
واجهتــن:

-  الواجهــة العامــة، املتمثلــة باخلطــب والكلــامت التــي محلــت رســائل إلســترشاف  
املســتقبل، ويمكــن مــن خالهلــا      اســتنتاج األفــكار والنــامذج واألطاريــح املعــارصة. 

  -  الواجهــة اخلاصــة، التــي توجهــت لعــره، وكانــت تطبيقــات عمليــة وحلــول 
ــه مــن  ــا تمل ــة مل ــة يف األمهي ــِه، غاي ملشــاكل  عــارصت اإلمــام. وهــي       يف الوقــِت ذات

ــا واملســائل الشــائكة املعــارصة.      حلــول لكثــر مــن القضاي

، بفضــل اخلطــب و الكتــب التــي وجههــا اإلمــام  1. عــدم وجــود إنقطــاع حضــاريٍّ
ــة  ــة العام ــن الواجه ــك ضم ــور، وذل ــاس يف            العص ــع الن ــالم(، اىل مجي ــه الس )علي
 ، التــي ذكرناهــا. وهــذا يعنــي وجــوَد صلــٍة تارخييــٍة عــى الصعيــِد الفكــريِّ واإلجتامعــيِّ

مــن شــأهنا احــداث تغيــٍر منهجــيٍّ أصيــٍل يف املجتمــع.

، يمكــن ألي جمتمع، أو  ). أرســى اإلمــام )عليــه الســالم( ُأُســَس مــرشوٍع حضــاريٍّ
أيــة أمــة، تشــييد بنائــِه يف أيــة مرحلــة زمنيــة؛ نظــرًا لوجــود قواعــد فكريــة عامــة موجهــة 

لإلنســانية مجعــاء، وليــس لفــرد معــن، أو جمتمــع معــن، أو أمــة معينــة.  

). هنــاك مســؤولية مبــارشة للدولــة يف االرتقــاء بالوعــي الفكــري لإلنســان، وذلــك 
مــن خــالل التخطيــط، إلحــداث تغيــر مؤسســايت، وهتيــأة بيئــة عامــة تتــالءم مــع تطويــر 

ــرد واملجتمع. الف
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ــر  ــروف التغي ــرت ظ ــًا، إذا تواف ــاري حتمي ــرشوع احلض ــذا امل ــيكون ظهوره 5. س
ــل  ــان، ويف ظ ــري لإلنس ــي الفك ــًة يف الوع ــيٌّ كفاي ــوٌر نوع ــدث تط ــي، وإذا ح اإلجتامع

ــة. ــٍة  وخمطــٍط هلــا، تقــوم هبــا الدول ــٍة  إنســانيٍة شــاملٍة وهادف رعاي

القسم الثاين: االستنتاجات العملية وهي: 

ــت  ــه، إال إذا أكتمل ــة ل ــة إيابي ــامن نتيج ــذه وض ــن تنفي ــرشوع ال يمك ــة م ). إنَّ أي
رشوطــه النظريــة أوالً، وهتيئــة األرضيــة املناســبة لــه ثانيــًا. وهــذه دعــوة للباحثــن نحــو 

ــراء املوضــوع.  ــه بحوثهــم ودراســاهتم إلث توجي

1. رضورة هتيئــة األرضيــة املناســبة هلــذا املــرشوع لكــي يتســنى تطبيقه بدقــة وعناية، 
ومــن ثــم انجــازه عــى أرض الواقــع.  ويكــون للدولة دوٌر رئيــٌس يف كل مراحــل انجازه، 
ويتــم ذلــك مــن خــالل اعــداد علمــيٍّ متكامــٍل وصحيــٍح جلميــع الظــروف والــرشوط 
ــِة، والتــي  ــِة والبيئي ــِة والتعليمي ــِة والصحي ــِة واالداري ــِة واالقتصادي السياســيِة والترشيعي

ســنتناوهلا يف التوصيــات اآلتيــة.

التوصيات
). يف اجلانب السيايس:

- تعميق فكرة أن يكون الوالء للوطن وليس للعشرة أو القبيلة.

ــاعة روح  ــع، واش ــة املجتم ــق ثقاف ــو تعمي ــة نح ــالم املختلف ــائل االع ــه وس - توجي
التســامح واحلــوار بــن األفــراد. ويتــم ذلــك مــن خــالل تشــجيع  املجتمــع عــى تقبــل 
ــؤدي اىل  ــي ت ــات الت ــس املتقارب ــلمي وتكري ــش الس ــن، والتعاي ــى اآلخري ــاح ع االنفت

ــرف. ــات  والتط ــذ االختالف ــي، ونب ــجام االجتامع اإلنس

1. يف اجلانب االقتصادي
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- اعتــامد التخطيــط القصــر املــدى واملتوســط املــدى والطويــل املــدى ضمــن 
الشــاملة،االقتصادية  التنميــة  تعجيــل  شــأهنا  مــن  املعــامل،  واضحــة  ســرتاتيجية 

واالجتامعيــة.

- إعــادة التــوازن بــن القطاعــن العــام واخلــاص يف االقتصــاد الوطنــي، وبــام يضمن 
تفاعلهــام اإليايب.

- تبنــي سياســة اقتصاديــة، مــن شــأهنا القضــاء عــى البطالــة، والتضخــم، ووضــع 
سياســة ســعريٍة تتناســب مــع مســتوى األُجــور.

). يف اجلانب االداري

- تنمية القدرات البرشية احلالية 

- رعايــة العاملــن مــن خــالل املحفــزات املاديــة واملعنويــة بحيــث تســاهم يف خلــق 
. حالــِة اســتقراٍر فكــريٍّ واجتامعــيٍّ

- وضــع الشــخص املناســب يف املــكان املناســب، بــام يــؤدي اىل مــلء مراكــز 
مناســبة. واداريــة  علميــة  كفايــات  ذوي  بأشــخاص  القــرارات 

).  يف اجلانب الصحي واالمني والثقايف

توفر اخلدمات الصحية واالمنية والثقافية بشكل يتناسب مع حاجة املجتمع.

5.  يف جمال الرتبية والتعليم

أعــداد  تكــون  بحيــث  مســتوياته،  بمختلــف  والتدريــب  بالتعليــم  االهتــامم   -
املــدارس واملعاهــد واجلامعــات          متناســبة مــع عــدد االفــراد املتدفقــن اليهــا.

ــِة  ــِة يف تنمي - اصــالح نظــام التعليــم ) الرتبــوي والعــايل(، باعتــامد األُســِس احلديث
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ــِع املراحــل. ــِة يف مجي ــِم املعرفي ــِة و التعلي ــة، وادخــال انظمــِة الرتبي القــدراِت البرشي

- دعم البحث والتطوير كونه النشاط االساس يف خلق املعارف واالبتكارات

- ربط خمرجات التعليم العايل بسوق العمل.

6. يف اجلانب اإلجتامعي

ــن  ــام يضم ــع ب ــات املجتم ــة طبق ــات ولكاف ــي واالعان ــامن االجتامع ــة للض   سياس
تقليــص حــدة الفــوارق بــن        االفــراد، وباتــاه القضــاء عــى اإِلنخفــاض يف املســتوى 

املعــايش العــام، ومنــع الوصــوِل اىل خــِط الفقــِر. 
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اخلالصة
ــن  ــًا يمك ــًا حضاري ــاك مرشوع ــث، إنَّ هن ــي وردت يف البح ــالت الت ــت التحلي بين
اســتخالصه مــن خطــب وكلــامت وكتــب  أمــر املؤمنــن اإلمــام عــيل )عليــه الســالم(. 
حيــث توخــى مــن خالهلــا، أن يعــرّبَ عــن حالــة الرقــي والتقــدم واالزدهــار، التــي يمكــن 
ــة  ــرشوط الذاتي ــت ال ــوره، إذا تقق ــن تط ــة م ــة معين ــان، يف مرحل ــا اإلنس ــل اليه أن يص
واملوضوعيــة لذلــك. ويف احلقيقــة، إنــام أراد أن يعــرّب هبــذا التطلــع عــن جوهــر عقيدتــه، 
وياكــي القــرآن الكريــم يف مضمونــه، يف مدرســٍة كان معلمهــا األول الرســول األكــرم 
حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه(.  فقــد كان اإلمــام متوجهــًا يف مرشوعــِه اىل اإلنســانية 
مجعــاء، وليــس اىل جمتمــع معــن، أو فئــة معينــة. ومــن دون متييــز عــى أســاس اللــون، أو 
ــى. ويف كل ذلــك، كان يناشــد اســتقامة اإلنســان،  العــرق، أو الطائفــة، أو درجــة القرب
التــي متثــل أســاس تقدمــِه عندمــا خاطــب وعيــه الفكــري، مــن أجــل البلــوغ بإنســانيته 
اىل أقــى مداهــا، والــذي عدهــا هــدف التقــدم وغايتــه ووســيلته.  لقــد نظــَر اإلمــام اىل 
حركــة اإلنســان، مــن خــالل تالزمهــا مــع حاضنتــه اإلجتامعيــة )داخــل املجتمــع الــذي 
نشــأ فيــه(، مــن دون انســالخه عــن أبنــاِء جلدتــِه، للمحافظــة عــى املزايــا واخلصائــص 
الصعبــة  احلســم  بمهــاِم  اإلضطــالِع  مــن  متكنــُه  والتــي  اكتســبها،  التــي  واألدوار 
واملصريــة، يف ســرورة اإلنســانية الطويلــة. وبعــد أن أكتملــت صياغــة األطــر النظريــة، 
توّجــه اإلمــام )عليــه الســالم(، اىل رســم طريقــة تنفيــذ املــرشوع احلضــاري. ولكنه وضع 
نصــب عينيــه، التخفيــف مــن اعبــاء املســؤوليِة الفرديــة، لتصبــح ُملقــاة عــى عاتــِق الدولة 
يف هتيئــة مســتلزمات النهــوض باألمــة. فقــد أخــذ بنظــر االعتبــار رضورة تســنُّم قيــادات 
ذات كفايــة عاليــة، ومؤمنــة لإلنجــاز واإلدارة، وتأخــذ عــى عاتقهــا املســؤولية الكاملــة، 

بإِتــاه قيــام  املــرشوع  احلضــاري.
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هوامش البحث

)*( E-mail: aboforqan@yahoo.com

ــدل التغــرُّ عــى التحــول املفاجــئ يف أحــوال يشء معــن، وهــو  ــر ي ــن التغــرُّ والتغي ) )(  الفــرق ب
مظهــر واضــح جــدًا يظهــر عــى الــيء، وقــد يــدث لكافــة شــؤون احليــاة، وللمخلوقــات 
املختلفــة مــن خــالل مــا يعــرف بالظواهــر الكونيــة. أمــا التغيــر فهــو التحــول املمنهــج املــدروس، 
الــذي يتــم ختطيطــه بشــكل حــريف بــام يقلــل مــن األخطــار، والســلبيات التــي قــد تنتــج عــن عمليــة 
التحــول هــذه. ويف الكثــر مــن األحــوال قــد ال تــدي عمليــات التغــرُّ املفاجئــة يف إحــداث نقلــة 
ــا تــربز احلاجــة إىل وجــود التغيــر،  ــة عــى أي مســتوى مــن املســتويات لعــدة أســباب، وهن نوعي
الــذي يتطلــب التغيــر وجــود خطــة واضحــة املعــامل، فــال تغيــر مــن دون اســترشاف املســتقبل، 
ــن  ــة ع ــرف العملي ــرًا وت ــد تط ــي ق ــل الت ــرات والعوام ــة املتغ ــة بكاف ــه، واإلحاط ــط ل والتخطي
مســارها األســايس، كــام يــب توقــع حــدوث إعاقــة لعمليــة التغيــر أيضــًا، خاصــة مــن أصحــاب 

املصالــح. 
أنظــر: أ.د. حممــد اجلوهــري: علــم اإلجتــامع، النظريــة، املوضــوع، املنهــج، مــر، دار املعرفــة 

.(((  -  ((1 وص   ((0  -  (8( ص   ،(((8 اجلامعيــة، 
com.http://mawdoo3        :أنظر كذالك يف املوقع

) 1(  راجــع أ. مرتــى مطهــري: يف رحــاب هنــج البالغة، الدار االســالمية للطباعــة والنرشوالتوزيع،  
بروت،1))).

    من ص )6) لغاية ص )7).
) )(   الســيد حممــد باقــر الصــدر: فلســفتنا، دار التعــارف للمطبوعــات، بــروت، ط 8)))،1، ص 

.((
) )(  حممــد مهــدي شــمس الديــن: حركــة التأريــخ عنــد اإلمــام عــيل )ع(، )دراســة يف هنــج البالغــة(، 

بــروت، لبنــان، ط)، 
    85))، ص )1.
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)5 (   املصدر السابق، ص )).

)6 (   املصدر السابق، ص 1).
ــراءة  ــارص، ق ــالمي املع ــِر اإلس ــِة يف الفك ــَد احلداث ــا بع ــِة وم ــدُل احلداث ــاريض: ج ــان الع ) 7(   أحس

ــة،  ــكالية العالق ــزة يف اش موج
    مركز الفكر اإلسالمي املعارص  ط )، ))10، ص 10.

)8 (   املصدر السابق، ص 17.
) )(   املصدر السابق، ص 8.

)0) (   عدنــان احلــاج كاظــم عليــان: اإلمــام عــيل بــن أيب طالــب )كرمــه اهللّ وجهــه( ودوره يف ترســيم 
معــامل الدولــة اإلســالمية، 

       ص 5). أنظر يف املوقع:
:    http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/(5/book_ 1(/

najaf 1(.html     
) ))(   د. حيــدر عبــد املطلــب البــكاء: املنهــج االقتصــادي يف هنــج البالغــة )قــراءة معــارصة(، ص 

110. املوقــع:
http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/15/book_54/main.htm

)1) (   ًأنظــر أ. د. ســعد خضــر عبــاس الرهيمــي:  أنمــوذج لعــالج اخللــل يف التــوازن اإلقتصــادي 

ــة  ــه(، جمل ــك  األشــرت )رضــوان اهلل علي ــه الســالم( ملال ــام عــيل )علي العــام يف ضــوء عهــد اإلم
ــة، العــدد الثالــث، نيســان 7)10، ص 0).     املبــن، الســنة الثاني

http://       :(   عهــد االمــام عــيل )عليــه الســالم( مالك األشــرت )رضوان اهلل عليه(، يف املوقــع(( (
bit.ly/2vKTCF9

))) (   املصدر السابق
ــدر  ــوازن......، مص ــل يف الت ــالج اخلل ــوذج لع ــي:  أنم ــاس الرهيم ــر عب ــعد خض )5) (   أ. د. س

ســابق، الصفحــات: )) 
      و)) و6).
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)6) (   املصدر السابق، ص )1.
)7) (   د. حيدر عبد املطلب البكاء، مصدر سابق، ص 8)1.

) 8)(   هنج البالغة، رشح عيل حممد عيل دخيل، بروت، )- )،  ))10، ص )68.
))) (   أ.د.يوســف حجيــم ســلطان الطائــي: نظريــة االســتدامة الالهنائيــة وأبعادهــا يف فكــر اإلمــام 

عــيل )عليــه الســالم( لبنــاء الدولــة 
      املســتدامة، جملــة املبــن، جملــة فصليــة  حمكمــة، مؤسســة علــوم هنــج البالغــة، الســنة الثانيــة - العــدد 

 ،10(7 الثالث، 
      ص 66.      

)10 (   هنج البالغة، رشح عيل حممد عيل دخيل، بروت، )- )،  ))10، ص )6).
))1 (   د. حيدر عبد املطلب البكاء، مصدر سابق، ص )10.

)11 (   د. زكــي بــدوي: اإلمــام عــيل )كــًرم اهلل وجهــه( والتســامح الدينــي والســيايس، عــى املوقــع:   
https://goo.gl/fdVMUT

) )1(   أ.د.حممــد حســن عــيل الصغــر: اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( قيادتــه ســرته، يف ضــوء املنهــج 
التحليــيل، ص 1)1، أنظــر املوقــع: 

http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/05/book_07/main.htm      

https://goo.  :1 (   حســن الصفــار: اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( وهنــج املســاواة، عــى املوقــع((
 gl/6ryQn4

) 15(  ابــن أيب احلديــد، عبــد احلميــد: رشح هنــج البالغــة، ج7 ص7) الطبعــة األوىل/ 87))م دار 
اجليــل - بــروت. 

) 16(  أ.د. زمــان عبيــد ونــاس: التنميــة االقتصاديــة يف فكــر أمــر املؤمنــن االمــام عــيل بــن أيب طالــب 
)عليــه الســالم(، جملــة املبــن، جملــة     

    فصليــة  حمكمــة، مؤسســة علــوم هنــج البالغــة، الســنة الثانيــة - العــدد الثالــث، 7)10. ص )))- 
    .(10

https://goo.  :17 (   حســن الصفــار: اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( وهنــج املســاواة، عــى املوقــع(
 gl/6ryQn4
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)18 (   هنج البالغة، رشح عيل حممد عيل دخيل، بروت، )- )،  ))10، ص ))5. 
))1 (   عدنان احلاج كاظم عليان، مصدر سابق. 

 ) 0)(   حسن الصفار،مصدر سابق. ص )1.
) ))(   عدنان احلاج كاظم عليان، مصدر سابق. ص  8).

)1) (   سورة األنعام، اآلية: 65).
))) (   عدنان احلاج كاظم عليان، مصدر سابق. ص  18.

))) (   أ.د.حممد حسن عيل الصغر: مصدر سابق، ص ))).
)5) (   الدكتور طه حسن: الفتنة الكربى، دار املعارف بمر، ج) ص0).  يف املوقع:

http://www.muhammadanism.org/Arabic/book/Taha_Husain/grand_

riot_1.pdf

) 6)(  أنظر أ.د. زمان عبيد وناس: مصدر سابق، ص 16).
)7) (  أ.د.حممد حسن عيل الصغر: مصدر سابق، ص 0)). 

) 8)(  حسن الصفار: التنمية اإلنسانية يف عهد اإلمام عيل عليه السالم، املوقع:
      http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/15/book_9301/.html

))) (   هنج البالغة خطبة رقم 107.
) 0)(   عبــاس حممــود العقــاد: عبقريــة اإلمــام عــيل، املقدمــة، دار الكتــاب العــريب، بــروت، لبنــان، 

ص:)1).      ،((67
http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/15/ :وكذلــك ُأنظر املوقــع     

book_207/abqariyat_alimam.pdf

https://goo.gl/أ.عبــد الوهــاب محــوده:  اآلراء االجتامّعيــة يف هنــج البالغــة، املوقــع   )(( (
  JVpHk6

) 1)(   ُأنظر يف ذلك: أ.د.حممد حسن عيل الصغر: مصدر سابق، ص )))- ))).
))) (   نظر ص 11 من بحثنا هذا.

 http://mawdoo3.com  :ُأنظر املوقع   )(( (
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)5) (   السيد حممد باقر الصدر: فلسفتنا، مصدر سابق، ص 68). 
) 6)(   السيد حممد باقر الصدر: فلسفتنا، مصدر سابق، ص 5).

) 7)(   القرآن الكريم، سورة القيامة، اآلية )))(.
)8) (   القرآن الكريم، سورة التوبة، اآلية )05)(.

ــرش  ــة والن ــالمية للطباع ــدار االس ــة، ال ــج البالغ ــاب هن ــري: يف رح ــى مطه ــتاذ مرت ) ))(   األس
والتوزيــع، بــروت، 1)))، 

     ص 85).
) 50(   املصدر السابق: ص 85)- 86). 

) )5(    هنج البالغة،  رشح عيل حممد عيل دخيل، بروت، )- )،  ))10. ص 6)6.
ــر  ــادر الفك ــن مص ــدرًا م ــالم( مص ــه الس ــيل )علي ــام ع ــر: اإلم ــم ن ــواد كاظ ــر أ. د. ج )51 (    أنظ

االســالمي،  جملــة املبن،الســنة االوىل، 
     العدد الثاين، 6)10، ص 70)- )7).

) )5(   حممد مهدي شمس الدين: مصدر سابق، ص 16.
                                        https://goo.gl/d3Jgbu   .5 (   أنظر: د. عيل هالل: عن العالقة بن الدولة واملجتمع((
) 55(    أنظــر: مــراد بــن عــيل زريقــات: التغــر اإلجتامعــي عنــد إبــن خلــدون، ورقــة عمــل مقدمــة 

لنــدوة إبــن خلــدون التــي 
      تعقدها   اجلمعية السعودية لعلم االجتامع، الرياض 1007. يف املوقع: 

        http://www.murad-zuriekat.com/articles16.html        
) 56(    أنظر: املصدر السابق.

)57 (    أنظر أ.د. حممد اجلوهري: مصدر سابق.، ص )8)وص 1)).
)58 (   د. 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، 
      بروت،  لبنان،  شباط 0)10. ص 0)5.           
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 html.109/19/http://islamport.com/d/1/alb/1 :5 ( أنظر املوقع((
) 60(  انظر يف ذلك: 

ــام يف  ــادي الع ــوازن اإلقتص ــل يف الت ــالج اخلل ــوذج لع ــي: أنم ــاس الرهيم ــر عب ــعد خض -  أ.د. س
ضــوء عهــد اإلمــام عــيل )ع(    ملالــك األشــرت )رض(، جملــة املبــن، الســنة الثانيــة، العــدد الثالــث، 

نيســان 7)10، ص )0). 
انظر كذلك: 

- د. حســن عمــر: مبــادئ املعرفــة اإلقتصاديــة، منشــورات ذات السالســل، الكويــت، ط)، )8))، 
ص 76). 

  https://goo.gl/RTTTwR :6 (   أنظر((
) 61(   عبــود  الــرايض: املنهــج احلركــي يف القــرآن الكريــم، دار املنتــدى، بــروت، ط )، 1006 / 

18. عنــارص الدولــة  
       يف فكــر الشــهيد الصــدر، جممــوع  أبحــاث املؤمتريــن العلميــن اللذيــن عقدمهــا   املنتــدى الوطنــي 

ألبحــاث الفكــر 
       والثقافة،  العارف للمطبوعات،     بروت -  لبنان،  شباط 0)10، ص 0)5.         

) )6(   د. عبد احلسن عبد الرضا العمري: مصدر سابق، ص ))5.
) )6(   الســيد حممــد باقــر الصــدر: إقتصادنــا،  دار للمطبوعــات، بــروت، ط 10، 87))، ص 

.(7 -  (6
)65 (    د. عبد احلسن عبد الرضا العمري: مصدر سابق، ص ))5 - 1)5.  

)66 (   راجع الصفحات:  5 و 15  من بحثنا هذا.
) 67(   أنظر : د. عبد الرحيم حممد: التغير ومربراته وأسباب املقاومة، موقع شبكة االنرتنيت:

 http://dr-ama.com/?p=1451 

 https://ar.wikipedia.org  :68 (  أنظر موقع(
) )6(   أنظر : د. عبد الرحيم حممد،املصدر السابق
)70 (   القرآن الكريم، سورة الرعد، اآلية )))(.

https://      :ــت ــبكة االنرتني ــع ش ــارضة االوىل يف  موق ــدر: املح ــر الص ــد باق ــيد حمم ))7 (    الس
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 goo.gl/CXULJ2

)71 (   أنظــر : أ.د. حســن عــى الرشهــاين: منهــج أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم( يف معاجلــة الفســاد 
املــايل، جملــة املبــن، جملــة فصليــة 

      حمكمة، مؤسسة علوم هنج البالغة، السنة االوىل - العدد االول، 6)10، ص )) وص 1)).             
) )7(   أنظر :  املصدر السابق، ص )).

))7 (   أنظر :  املصدر السابق، ص 1)).
) 75(   أنظر : املصدر السابق، ص 5).
)76 (   أنظر: املصدر السابق، ص 5). 

http://       :77(    عهــد االمــام عــيل )عليــه الســالم( مالك األشــرت )رضوان اهلل عليه(، يف املوقــع (
 bit.ly/2vKTCF9

) 78(    أنظر : أ.د.يوسف حجيم سلطان الطائي: مصدر سابق، ص 66. 
http://     :7 (   عهــد االمــام عــيل )عليــه الســالم( مالــك األشــرت )رضــوان اهلل عليــه(، يف املوقــع((

bit.ly/2vKTCF9

)80 (   أنظر : أ.د.يوسف حجيم سلطان الطائي: مصدر سابق، ص 66.
))8 (   أنظــر: د. حممــد عــودة: ســيادة الدولــة ومهامهــا الوظيفيــة يف فكــر الســيد حممــد باقرالصــدر، 

جمموعــة أبحــاث املؤمتريــن 
ــات،  ــارف للمطبوع ــة، الع ــر و الثقاف ــاث الفك ــي ألبح ــدى الوطن ــا املنت ــن عقدمه ــن اللذي      العلمي

ــان،  ــروت،  لبن ب
     شباط 0)10. ص )66.

) 81(    الســيد نبيــل احلســني: األمــن الفكــري يف هنــج البالغــة، دار الكفيــل للطباعــة والنــرش 
والتوزيــع، إصــدار مؤسســة علــوم 

       هنج البالغة، ط )، 5)10 م، ص )1.
) )8(    القرآن الكريم، سورة البقرة،اآلية )16)(.

) )8(    القرآن الكريم، سورة األنعام،اآلية ))8)(.

) 85(    السيد نبيل احلسني:  مصدر سابق، ص 17.
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) 86(       الســيد ابــو احلســن نــواب: الكرامــة اإلنســانية، دراســة يف طهــارة  االنســان عــى  ضــوء الفقــه 
االســالمي، قــم، نــرش أديان، 

         االول )8)) ش / )))) ق، ص 7).    
) 87(    األستاذ مرتى مطهري:، مصدر سابق، ص )7).

)88 (   أنظــر:  نعمــة العبــادي: السياســات االمنيــة يف مــرشوع الدولــة عنــد الشــهيد الصــدر، جمموعــة 
ــاث املؤمترين  أبح

ــات،  ــارف للمطبوع ــة، الع ــر و الثقاف ــاث الفك ــي ألبح ــدى الوطن ــا املنت ــن عقدمه ــن اللذي      العلمي
ــان،  ــروت،  لبن ب

     شباط 0)10. ص 610.
ــل احلســني: األمــن الفكــري يف هنــج البالغــة، مصــدر ســابق، ص )5)  ) )8(     أنظــر:  الســيد نبي

.(7( وص 
) 0)(   املصدر السابق، ص 60 وص ))).
) ))(    املصدر السابق، ص 60 وص ))).

) 1)(    املصدر السابق، ص 87).

) ))(    املصدر السابق، ص )8).

) ))(    املصدر السابق، ص 100.

) 5)(    املصدر السابق، ص 110.
)6) (      أنظر:  نعمة العبادي: ص 617.

)7) (    راجع ص 8)  من بحثنا هذا. 
التنميــة االقتصاديــة  )8) (    أ. د. ســعد خضــر عبــاس الرهيمــي: االقتصــاد املعــريف أســاس 

العربيــة،  الــدول  يف  واالجتامعيــة 
      جملة  جامعة بابل للعلوم الرفة والتطبيقية، السنة ))10، املجلد ))، العدد )، ص 511.

 ) ))(    املصدر السابق، ص 8)5.
)00) (     هنج البالغة، رشح عيل حممد عيل دخيل، بروت، )- )،  ))10. ص 1)6.

) )0)(    انظــر يف ذلــك: أ.د. ســعد خضــر عبــاس الرهيمــي: أنمــوذج لعــالج اخللــل.....، مصــدر 
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ســابق ص )) وص )0).
) 01)(    محــدي حممــد ابراهيــم رجــب: بنــاء منظومــة تعليميــة قائمــة عــى التدريــب املدمــج وقيــاس 

فاعليتهــا يف تنميــة مهــارات صيانــة
       احلاســب اآليل لطــالب مراكــز التدريــب املهنــي، رســالة ماجســتر، كليــة الرتبيــة األوىل، جامعــة 

حلــوان، ))10، ص). 
)(0( (  Raymond Wacks; Philosophy  of Law، a very short 

introduction، Oxford University Press، N Y، 2006، P.72.

) )0)(    ًأنظــر: د. الســيد عــيل مــر املوســوي و د. الســيد صــادق حقيقــت: مبــادىء حقــوق اإلنســان 
يف اإلســالم واملذاهب 

      األخــرى، تعريــب خليــل زامــل العصامــي، مــن إصــدارات املجمــع العلمــي العــايل للثقافــة 
والفكــر اإلســالمي، مركــز

     الغدير للدراسات والنرش والتوزيع، ط))10،)، ص 5)1.      
) 05)(   القرآن الكريم، سورة  النحل، اآلية )0)(.

) 06)(    هنج البالغة، رشح عيل حممد عيل دخيل، بروت، )- )،  ))10. ص 656.
) 07)(  ًأنظر ص 6) - 7)  من بحثنا هذا فيام يتعلق بالقطاع العام. 

)08) (   هنج البالغة، رشح عيل حممد عيل دخيل، بروت، )- )،  ))10. ص )55.
( 109) Michael  Pacione، Urban Geography،  A global perspective، 

NY،2002،P 312. 

https://ar.wikisource.org/     :0))(  بــن خلــدون: املقدمــة، الفصــل الرابــع، يف املوقــع (
/wiki

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/ املوقــع:    ُأنظــر      )  ((((
/habitat3

  /http://mawdoo3.com      :1)) (   ُأنظر املوقع(
) )))(     راجع ص 5 وص 15  من البحث.

) )))(   د. عبد احلسن العمري، مصدر سابق، ص 1)5. 
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) 5))(   السيد حممد باقر الصدر: فلسفتنا، مصدر سابق ص )).
) 6))(  د. عبد احلسن عبد الرضا العمري. مصدر سابق، ص ))5. 

)7)) (   د. الســيد عــيل مــر املوســوي و د. الســيد صــادق حقيقــت: مصــدر ســابق، ط))10،)، 
ص ))1.

) 8))(   القرآن الكريم، سورة آل عمران، اآلية ))))(.
) )))(   د. السيد عيل مر املوسوي و د. السيد صادق حقيقت، مصدر سابق، ص 110.  

)10) (     هنج البالغة، ص )7).
))1) (   هنج البالغة، ص )).

  https://goo.gl/TvePKF :11) (   ُأنظر: دستغيب: التفكر. عى املوقع(
) )1)(   د. السيد عيل مر املوسوي و د. السيد صادق حقيقت، مصدر سابق، ص 150.  

) )1)(   املصدر السابق، ص )15.  
) 15)(   السيد حممد باقر الصدر: إقتصادنا، مصدر سابق، 681.

)16) (   املصدر السابق، 681.

) 17)(   املصدر السابق، 678.
) 18)(   أنظر: د. السيد عيل مر املوسوي و د. السيد صادق حقيقت، مصدر سابق، ص 151.

))1) (   السيد حممد باقر الصدر: إقتصادنا، مصدر سابق،665 - 666.
)0)) (   القرآن الكريم، سورة احلرش، اآلية )7(.

))1)(  الَفــيء: الغنيمــة: تنــال بــال قتــال )واردات الدولــة اإِلســالمية(، ُأنظــر: هنــج البالغــة، رشح 
عــيل حممــد عــيل دخيــل، بــروت،                )- )،    ))10 . ص )6) وص 670.
)1)) (     هنج البالغة، رشح عيل حممد عيل دخيل، بروت، )- )، ))10، ص 670.

) )))(       املصدر السابق، ص )6).
)))) (     عهــد االمــام عــيل )عليــه الســالم( مالــك األشــرت )رضــوان اهلل عليــه(، يف املوقــع:     

http://bit.ly/2vKTCF9

) 5))(    السيد حممد باقر الصدر: إقتصادنا، مصدر سابق،)66.
) 6))(   أنظر: املصدر السابق، 678 - )67.
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     أنظــر كذلــك: -  أ.د. ســعد خضــر عبــاس الرهيمــي: أنمــوذج....، مصــدر ســابق، ص 6)- 7) 
.((1 -

) 7))(   د. السيد عيل مر املوسوي و د. السيد صادق حقيقت، مصدر سابق، ص8)1.
) 8))(   القرآن الكريم، سورة النساء، اآلية )5))(.

) )))(   د. السيد عيل مر املوسوي و د. السيد صادق حقيقت، مصدر سابق، ص8)1.
http://      :0)) (   عهــد االمــام عــيل )عليــه الســالم( مالك األشــرت )رضوان اهلل عليه(، يف املوقــع(

.bit.ly/2vKTCF9
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املصادر واملراجع
أوال: مصادر البحث ومراجعه باللغة العربية:

القرآن الكريم.  . )

البــكاء، د. حيــدر عبــد املطلــب: املنهــج االقتصــادي يف هنــج البالغــة )قــراءة معــارصة(.. 1

http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/15/book_54/         :املوقع

main.htm

ــة . ) ــة، املوضــوع، املنهــج، مــر، دار املعرف ــامع، النظري ــم اإلجت اجلوهــري أ.د. حممــد: عل

اجلامعيــة، 8))).         

الــرايض،  عبــود: املنهــج احلركــي يف القــرآن الكريــم، دار املنتــدى،  عنــارص  الدولــة  يف . )

فكــر

ــدى   . 5 ــا   املنت ــن عقدمه ــن  اللذي ــن العلمي ــاث املؤمتري ــوع  أبح ــدر، جمم ــهيد الص         الش

ــباط  ــان،  ش ــروت -  لبن ــات،  ب ــارف للمطبوع ــة، الع ــر والثقاف ــاث الفك ــي ألبح الوطن

 .10(0

ــوازن اإلقتصــادي . 6 ــاس: أنمــوذج لعــالج اخللــل يف الت الرهيمــي، أ. د. ســعد خضــر عب

ــه(،  ــوان اهلل علي ــرت )رض ــك األش ــالم( ملال ــه الس ــيل  )علي ــام ع ــد اإلم ــوء عه ــام يف ض الع

ــث، نيســان 7)10. ــدد الثال ــة، الع ــن، الســنة الثاني ــة املب جمل

ــة . 7 ــة االقتصادي ــاس التنمي ــريف أس ــاد املع ــاس: االقتص ــر عب ــعد خض ــي، أ. د. س  الرهيم

واالجتامعيــة يف الــدول العربيــة، جملــة  جامعــة بابــل للعلــوم الرفــة والتطبيقيــة، الســنة 

ــدد. ). ــد ))، الع ))10، املجل

ــل للطباعــة والنــرش . 8 ــل احلســني: األمــن الفكــري يف هنــج البالغــة، دار الكفي  الســيد نبي

ــة، ط )، 5)10.      ــج البالغ ــوم  هن ــة عل ــدار مؤسس ــع، إص والتوزي
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ــاد . ) ــة الفس ــالم( يف معاجل ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــج أم ــيل: منه ــن ع ــاين،  أ.د. حس الرشه

املــايل، جملــة املبــن، جملــة فصليــة  حمكمــة، مؤسســة علــوم هنــج البالغــة، الســنة االوىل - 

العــدد االول، 6)10. 

ــروت، ط 1، . 0) ــات، ب ــارف للمطبوع ــفتنا، دار التع ــر: فلس ــد باق ــيد حمم ــدر، الس الص

.(((8

الصدر، السيد حممد باقر: إقتصادنا،  دار للمطبوعات، بروت، ط 10، 87)).. ))
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         University Press، N Y، 2006.  
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perspective، NY، 2002.
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مـدخـل
يمثــل االيتــام رشيــة 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  
ــن  ــل االم ــذي يمث ــل يف االب ال ــي املتمث ــند االرسي احلقيق ــدون إىل  الس ــن يفتق قارصي
االقتصــادي واالجتامعــي لالرسة،واالمــر االخــر ان هــذه الفئــة هــي مــن الرشائــح 
ــاء  ــث البن ــن حي ــة م ــة ضعيف ــايل  رشي ــي بالت ــرة  وه ــامر الصغ ــة  ذات االع االجتامعي
ــك  ــام يف ذل ــة ب ــة الوعــي باالوضــاع االجتامعي والقــدرة وهــي  ايضــا مل تصــل إىل مرحل
ــر اخــر اهنــا  ــاء او اســتغالل الصغــار  وبتعب ــزاز الضعف ــل ابت ــه مث ــلبية  في الظواهــر الس
رشيــة تتــاج إىل احلاميــة والرعايــة والصيانــة كوهنــا متثــل أمــل املجتمــع ومســتقبله االيت 
وعــى هــذا يفــرتض 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، 
ــاعده. ــتد س ــوده ويش ــتوي ع ــام يس ــان ريث ــن وام ــم بام ــش اليتي ــي يعي ــك ك وذل

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.
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املعجم الوسيط))(

واليتم يف الناس: فقدان الصبي أباه قبل البلوغ. 

ــن  ــل ع ــه يتغاف ــاًم الن ــم يتي ــمي اليتي ــه س ــة، وب ــم الغفل ــل اليت ــل: أص ــول املفض يق
ــره)1(. ب

اليتيم باملعنى االصطالحي الفقهي
ــه اســم ملــن مــات أبــوه وهــومل يبلــغ احللــم،  فــكل  ــد الفقهــاء بأن يعــرف اليتيــم عن
صغــر مــات أبــوه قبــل ســن البلــوغ هــو يتيــم ســواء كان عنــده مــال ام ال وقــد عــَرف 

ــه الســالم(: ــه )علي ــم بقول ــه الســالم( اليتي امــر املؤمنــن )علي

ــه قــال: »ال ُيْتــم  عــن عــيّل عليــه الســالم عــن النبــّي صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم أّن
بعــد احللــم«))(. عــى هــذا يمكــن القــول ان اليتيــم هــو الطفــل الــذي فقــد ابــاه وهــو مل 
يبلــغ ســن البلوغ،ويكــون ســن البلــوغ للبنــت بعــد اكــامل تســع ســنوات قمريــة وللذكــر 

بعــد اكــامل مخســة عــرش عامــا قمريا،بمعنــى ان اليتيــم يكــون عمــره قبــل هــذه الســن.

ويمكن تقسيم اليتامى إىل نوعن:

). النــوع االول هــم ابنــاء الشــهداء الذيــن استشــهد اباؤهــم امــا يف جبهــات القتــال 
كــام يف حــال احلشــد الشــعبي او نتيجــة مقارعــة الطواغيــت واحلكومــات الظاملــة فقضــوا 

نحبهــم عــى اعــواد املشــانق او يف الســجون او املقابــر اجلامعيــة.

ــرض او  ــة كامل ــوادث طبيعي ــة ح ــم نتيج ــات اباؤه ــن م ــم الذي ــاين ه ــوع الث 1. والن
ــره. ــيارات وغ ــوادث الس ح
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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:

الُِطوُهــْم َفإِْخَواُنُكــْم َواهللُّ  ــْم َخــْرٌ َوإِْن خُتَ -َوَيْســَأُلوَنَك َعــِن اْلَيَتاَمــى ُقــْل إِْصــاَلٌح هلَُّ
.)((َيْعَلــُم امْلُْفِســَد ِمــَن امْلُْصلـِـِح َوَلــْو َشــاء اهللُّ ألْعنََتُكــْم إِنَّ اهللَّ َعِزيــٌز َحكِيــٌم

 )5(َكالَّ َبل ال ُتْكِرُموَن اْلَيتِيَم-

.)6(َيتِيًا َذا َمْقَرَبٍة :قوله تعاىل-

ُه َوَأْوُفــوْا بِاْلَعْهــِد  -َوالَ َتْقَرُبــوْا َمــاَل اْلَيتِيــِم إاِلَّ بِالَّتـِـي ِهــَي َأْحَســُن َحتَّــى َيْبُلــَغ َأُشــدَّ
.)7(ًإِنَّ اْلَعْهــَد َكاَن َمْســُؤوال

 )8(يِن * َفَذلَِك الَِّذي َيُدعُّ اْلَيتِيَم ُب بِالدِّ -َأَرَأْيَت الَِّذي ُيَكذِّ

ــا  -َأمَلْ جَيـِـْدَك َيتِيــًا َفــآَوى * َوَوَجــَدَك َضــاالًّ َفَهــَدى * َوَوَجــَدَك َعائـِـاًل َفَأْغنَــى * َفَأمَّ
.)((اْلَيتِيــَم َفال َتْقَهــْر

)(0(َوُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعَى ُحبِِّه ِمْسكِينًا َوَيتِيًا َوَأِسًرا -

واملالحــظ ان القــران الكريــم مل خياطــب اليتيــم نفســه انــام خاطــب املســؤولن 
عــن تربيتــه واملحيطــن بــه كــام خاطــب باقــي رشائــح املجتمع..كــام ان القــران الكريــم 
ادان الظواهــر االجتامعيــة اخلاطئــة التــي كانــت ســائدة يف املجتمــع اجلاهــيل وعمــل هبــا 
ــل دع  ــم مث ــة اليتي ــة إىل رعاي ــة الداعي ــوص الديني ــزول النص ــل ن ــل قب ــلمون االوائ املس
ــات   ــا يعلــم ان اآلي ــع الطعــام  واكل مــال اليتامــى ظلــام إىل غــر  ذلك.وكلن ــم ومن اليتي
مــن ســورة االنســان  قــد نزلــت يف اهــل بيــت العصمــة )عليــه الســالم( يف امــر املؤمنــن 
ــن  ــه( احلس ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــي رس ــه ريانت ــراء وولدي ــة الزه ــه فاطم وزوج
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ــر  ــع ذك ــاء م ــم ج ــر اليتي ــظ ان ذك ــالم. واملالح ــا والس ــل التحاي ــم افض ــن عليه واحلس
املســكن واالســر وهــؤالء كانــوا يف ازمــة خانقــة بســبب اجلــوع فطرقــوا بــاب الــويص 
ــاء يف  ــذا العط ــم ه ــم يعظ ــر احلكي ــزل الذك ــات فن ــال متوالي ــالم(ولثالث لي ــه الس )علي
ســورة الدهر،وقــد جــاء الرتادف)مســكينا ويتيــام واســرا( للتعريــف بالرشائــح الضعيفــة 
يف املجتمــع واللفــات النظــر إىل امهيــة برهــم واطعامهــم كــون الســورة كلهــا نزلــت يف 
ــة  ــؤالء الثالث ــام ه ــار الطع ــن ايث ــوه م ــا قدم ــالم( مل ــم الس ــت )عليه ــى آل البي ــاء ع الثن

رغــم انــه كلفهــم املبيــت عــى الطــوى.

اليتيم يف السنة النبوية الشريفة
ــم  ــى راس يتي ــده ع ــح ي ــن مس ــه قال:م ــه( ان ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــن النب روي ع

ــنة.)))( ــده حس ــه ي ــرت علي ــعرة م ــكل ش ــه ب ــب اهلل ل ترمحا،كت

-وعنه )( انه قال:)ان يف اجلنة دار ال يدخلها اال من فرح  يتامى املؤمنن()1)(.

روي أّنــه ملــا أستشــهد جعفــر بــن أيب طالــب، أتــى رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( 
أســامء فقــال هلــا: »أخرجــي يل ولــد جعفــر جعفــر فُأخرجــوا إليــه فضّمهــم وشــّمهم)))(.

ــة إذا     عــن رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(: »أنــا وكافــل اليتيــم كهاتــن يف اجلنّ
اتقــى اهلل عــّز وجــّل وأشــار بالســبابة والوســطى«)))(.

    -عــن عجــالن: قــال: قلــت أليب عبــد اهلل عليــه الســالم: مــن أكل مــال اليتيــم؟ 
ــَا َيْأُكُلــوَن يِف ُبُطوهِنِــْم َنــاًرا َوَســَيْصَلْوَن َســِعًرا﴾- قــال هــو  فقال:«هــو كــام قــال اهلل: ﴿إِنَّ
مــن غــر أن أســأله- مــن عــال يتيــاًم حتــى ينقــي يتمــه أو يســتغني بنفســه، أوجــب اهلل 

لــه اجلنّــة كــام أوجــب آلكل مــال اليتيــم النــار)5)(.

-عــن  ســامعة بــن مهــران قــال ســمعته )عليــه الســالم( يقــول: »إّن اهلل عــّز وجــّل 
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ــا  ــة الدني ــا عقوب ــار، وأّم ــة اآلخــرة الن ــا أحدمهــا فعقوب وعــد يف مــال اليتيــم عقوبتــن أّم
ــوْا  ــا َخاُف ــًة ِضَعاًف يَّ ــْم ُذرِّ ــْن َخْلِفِه ــوْا ِم ــْو َتَرُك ــَن َل ــَش الَِّذي ــّل ﴿َوْلَيْخ ــّز وج ــه ع ــو قول فه
ــه يف  ــش أن أخلف ــك ليخ ــي بذل ــِديًدا﴾)6)(. يعن ــْوالً َس ــوْا َق ــوا اهلل َوْلَيُقوُل ــْم َفْلَيتَُّق َعَلْيِه

ــع هــو هبــؤالء اليتامــى)7)(. ــه كــام صن ذرّيت

- عــن النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه(: »مــن قبــض يتيــاًم مــن بــن مســلمن إىل طعامــه 
ورشابــه أدخلــه اهلل اجلنـّـة البتــة، إاّل أن   يعمــل ذنبــًا ال ُيغفــر«)8)(.

ملاذا الكالم عن اليتامى؟
سؤال يطرح نفسه دوما وربام نجد انفسنا بحاجة للوقوف عنده:

ــى كل  ــا ع ــي بتبعاهت ــي تلق ــاة وه ــل احلي ــل مراح ــم وامج ــة اه ــل الطفول ــة متث -بداي
ــة باحلــزن واالســى نتيجــة غيــاب  ــة معجون املســرة االنســانية فــاذا كانــت هــذه الطفول
ــة  ــة  الرتبي ــار متتــد مــع امتــداد العمــر الن عملي ــة االساســية فــان االث احــد ركنــي الرتبي

ــاة.  ــه وتســتمر نتائجهــا مــدى احلي ــدأ مــع الطفــل حــن والدت تب

ــة العاجــزة عــن تامــن  ــه النظــر إىل هــذه الفئ ــم يســاعد عــى توجي ــامم باليتي -ان االهت
ــذا  ــد، وهب ــه او مايري ــن حاجات ــر ع ــتطيع التعب ــم  ال يس ــة، فاليتي ــة واملالي ــا احلياتي التزاماهت
نعــرف ملــاذا وجــه القــران الكريــم اخلطــاب ملــن هــم ييطــون باليتيــم وليــس إىل اليتيم نفســه.

ــاب االب نتيجــة لســوء  ــم ال يفهــم حقيقــة املــوت فقــد يتصــور ان غي -والن اليتي
ترفاتــه هــو كأن يكــون قــد الــح يف اامــر مــا قبــل  وفــاة االب  ممــا يعلــه يشــعر بالذنــب 
ــى  ــون معن ــم ال يفهم ــم( اهن ــار منه ــة الصغ ــى  )خاص ــه، ومشــكلة اليتام ــوال حيات ط

ــدي. ــاب االب الغي

ذوى  فئــة  ضمــن  اليتيــم  الطفــل  تصنيــف  يعلــون   الرتبيــة  علــامء  -بعــض 
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ــاب االب او  ــي تســتعمل لالطفــال املعاقــن اذ يعتــربون غي االحتياجــات اخلاصــة والت
االم  اعاقــة للعمليــة الرتبويــة  وبالتــايل فهــؤالء بحاجــة إىل رعايــة مكثفــة العانتهــم عــى 

ــا. ــرون هب ــي يم ــة الت ــن االزم ــف ضم التكي

 ان اهم مشكلتان يعاين منها اليتامى هي:

). افتقادهم ملصدر التوجيه والضبط والقانون املتمثل يف سلطة االب.

ــار ان  االب هــو مصــدر  ــة باعتب ــة االقتصادي 1. افتقادهــم لالمــن الغذائــي واحلامي
ــة. تامــن حاجــات االرسة االقتصادي

 بــام يعنــي ان االرسة قــد تتعــرض للفقــر واحلرمــان بســبب غيــاب االب وهــو 
ماوجدنــاه يف كثــر مــن احلــاالت حيــث يعــرتي ارسة اليتيــم واالرملــة الفقــر ممــا يدفــع 
بــاالرسة إىل دفــع هــؤالء اليتامــى إىل ســوق العمــل منــذ الصغــر بــام يعنــي اهنــم اجــربوا 
ــي  ــن الت ــوا إىل الس ــل ان يصل ــار قب ــامل الكب ــول ع ــم ودخ ــن طفولته ــالخ ع ــى االنس ع
يســتطيعوا فيهــا العمــل لعــدم اكتــامل البنــاء اجلســدي والعقــيل واالدراكــي، وتتعــرض 
الكثــر مــن البنــات اليتيــامت إىل الــزواج القهــري  مــاان تصــل إىل ســن البلــوغ   لعجــز 
ارسهتــا عــن تامــن حاجاهتــا الغذائيــة واالقتصاديــة  وهلــذا اعتــرب امــر املؤمنــن )عليــه 

ــر املــوت االكــرب()))(. الســالم( )الفق

ــَر،  ــَك اْلَفْق ــاُف َعَلْي ، إيِنِّ َأَخ ــيَّ ــا ُبنَ ــة: َي ــن احلنفي ــد ب ــه حمم ــل البن ــو القائ ). ووه
ــت!)10(  ــٌة لِْلَمْق ــِل، َداِعَي ــٌة لِْلَعْق ــِن، َمْدَهَش ي ــٌة لِلدَّ ــَر مَمنَْقَص ــه اْلَفْق ــه، َفإِنَّ ــاهللِ ِمنْ ــَتِعْذ بِ َفاْس

). وقــال أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم(: مــن ابتــيل بالفقــر فقــد ُابتــيل بأربــع 
خصــال: بالضعــف يف يقينــه، والنقصــان يف عقلــه، وعقله،والرقــة يف دينــه، وقلــة احليــاء 

يف وجهــه.))1( 
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دور االب يف االسرة
يمثــل االب مصــدر االمــن االقتصــادي واالرسي ووجــوده يعنــي احلاميــة والدفــاع 
عــن االرسة كــام 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 
لــالوالد الذكــور كــام 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 والــرتدد واالضطــراب الســلوكي  اضافــة إىل الشــعور بالنقــص 
وتعزيــز  الشــعور باحلرمــان، وكثــر مــن االطفــال يصابــون باالكتئــاب حينــام يفقــدون 
ابائهــم حتــى اولئــك الذيــن يشــعرون بالفخــر يف اللحظــات االوىل للرحيــل كأن يكــون 
ــة  ــاب.ويف الرواي ــم االكتئ ــام ينتاهب ــرور االي ــع م ــم م ــهيدا لكنه ــال ش ــدا بط االب جماه
ــن الباكــي الن االخريــن  ــم  احلزي ــه الســالم (مــع اليتي ــة عــن امــر املؤمنــن )علي املنقول

ينعتــوه بانــه ال اب لــه بيــان هلــذا احلرمــان فهــو يبحــث عــن التعويــض وايــاد البديــل.

ــرة  ــاك مــآيس كث ــت هن ــاد كان ــام شــهداء النظــام املب ــر مــن ايت ــا مــع الكث ويف لقائن
ــم  ــى حياهت ــا ع ــت بصامهت ــد ترك ــى االن وق ــرة حت ــت مؤث ــا مازال ــا اال اهن ــم قدمه ورغ
احلاليــة ويعمــق احساســهم بالتوتــر كلــام تعرضــوا إىل مفــردات حياهتــم الســابقة رغــم 

ــاب االب.  مــرور عقــود مــن الزمــن عــى غي

حتــى عــى صعيــد العالقــات االجتامعيــة )خاصة عنــد الذكــور( نجد ان هنــاك  ضعفا 
ــة ســببه عــدم وجــود البديــل املناســب الــذي يســاهم يف  وتلكــؤا يف العالقــات االجتامعي
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 واالعــامم واالخــوال 

واالصدقــاء يبــدو جليــا ممــا يــؤدي إىل حــدوث تداخــل يف العمليــة الرتبويــة.
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وخيطــئ  مــن يتصــور ان حكايــة االمل تنتهــي  حينــام يصل االوالد إىل ســنن الرشــد..
ــة حزينة..وكثــر منهــم لطــول  اهنــم يبقــون مــع الذاكــرة االليمــة التــي عاشــوها لطفول
ــا يشــعروا  فــرتة االمل يصــاب بالتوتــر عــى صعيــد الوضــع النفــي واالجتامعــي واحيان
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 خــالل توفــر فــرص احليــاة الكريمــة هلــم. بمعنــى ان اليتــم 
)يف حــال امهاله(هوعامــل مــن عوامــل ايــاد االعاقــة النفســية واالجتامعيــة اضافــة إىل 
ــؤول  ــار ان االب هواملس ــع  فباعتب ــرة يف املجتم ــبة االرس الفق ــادة نس ــاهم يف زي ــه يس ان
عــن توفــر ماتتــاج اليــه االرسة مــن الشــؤون االقتصاديــة واملاليــة فــان غيابــه قــد 
يدفــع االرسة إىل دفــع االوالد إىل ســوق العمــل وهــم صغــار وهــذا يعنــي ضيــاع فــرتة 
ــؤدي  ــد ي ــه جســميا ونفســيا  وق ــل االســتعداد ل ــار قب ــة والدخــول إىل عــامل الكب الطفول
ــدر  ــد ال ت ــة ق ــرك الطفــل للدراســة وانشــغاله باعــامل مرهق ــان إىل ت ــر مــن االحي يف كث
عليــه  املــال الكثــر  ويبقــى يــزاول هــذه االعــامل حتــى الكــرب لعــدم حصولــه عــى التعليم 
املهنــي الــكايف. وقــد يــؤدي حرمــان الطفــل مــن األرسة نتيجــة اليتــم إيل عــدم شــعوره 

ــة. ــودا يف مجاع ــو كان  موج ــى ل ــرتاب  حت ــدة واالغ ــه بالوح ــه واحساس بالطمأنين

بيــد اننــا ال ننســى انــه حينــام تتوفــر االرضيــة املعينــة لاليتــام والتــي تلبــي احتياجاهتم 
ــرم  ــول االك ــايت الرس ــا وي ــوا عظام ــد يكون ــار ق ــؤالء الصغ ــان ه ــه ف ــية والعاطفي النفس
)صــى اهلل عليــه وآلــه( ليكــون النمــوذج االســمى لليتيــم الــذي جعلــه اليتــم يستشــعر 
ــام فــآوى()11( بيــان  ــة الكريمــة)امل يــدك يتي ــه الرشيفــة  ويف االي بــاآلم النــاس قبــل بعثت
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
ــاب االب..ويف  ــاة اليتامــى هــو  فهمهــم وتفســرهم لغي واحــدة مــن اســباب معان
ــل  ــافر..ويبقى الطف ــاك س ــول ان اب ــتمر وتق ــذب املس ــأ االم إىل الك ــرة تلج ــن كث احاي
ينتظــر وينتظــر  مــع شــعوره املتزايــد باالمتعــاض الشــديد.. اذ كيــف تركــه االب دون ان 
خيــربه؟ وملــاذا غــاب طويــال ؟انــه يفــر ذلــك  عــى ان االب هجــره )بارادته(فهــو اذا ال 
يبه!!..ولذلــك تشــجع التوصيــات احلديثــة عــى رضورة اعــالم االطفــال بمــوت االب 
ــة عــن القطــب الراونــدي  ــاة وان كان االمــر قاســيا هلم.كــام يف الرواي مبــارشة بعــد الوف

عــن أيب عبــد اهلل الصــادق عليــه الســالم قــال: 

ــه(  ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــوذ برس ــة تل ــت فاطم ــت جعل ــا توفي ــة مل »إن خدي
ــه( ال  ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــل النب ــي؟ فجع ــن أم ــاه أي ــا أبت ــأله: ي ــه وتس ــدور حول وت
ييبهــا، فجعلــت تــدور وتســأله: يــا أبتــاه أيــن أمــي؟ ورســول اهلل ال يــدري مــا يقــول، 
ــالم  ــة الس ــى فاطم ــرأ ع ــرك أن تق ــك يأم ــال: إن رب ــالم( فق ــه الس ــل )علي ــزل جربائي فن
وتقــول هلــا: إن أمــك يف بيــت مــن قصــب كعابــه مــن ذهــب، وعمــده ياقــوت أمحــر، بــن 
ــه  ــالم ومن ــو الس ــة: إن اهلل ه ــت فاطم ــران، فقال ــت عم ــم بن ــون ومري ــرأة فرع ــية ام آس

ــالم«.))1(  ــه الس ــالم وإلي الس

ــة اعــالم اليتيــم باخلــرب املؤمل،انه)صــى اهلل عليــه وآلــه(  ــا كيفي ــة تبــن لن هــذه الرواي
اخــرب 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 عــام كانــت عليــه حينــام كانــت يف الدنيــا فيقــل االمل.
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ــر او  ــوت طائ ــل م ــداث مث ــن اح ــهدونه م ــا يش ــوت يف م ــورة امل ــع االوالد ص يطال
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.

وكــام 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.

ــة  ــوت وآلي ــح للم ــوم الصحي ــال املفه ــرا يف ايص ــخصية االم دورا كب ــب  ش وتلع
ــم. ــم عنده ــة التاقل ــى حال ــر ع ــي املؤث ــل الرئي ــذا هوالعام ــه وه ــليم مع ــل الس التعام

وألن املــوت حــدث مفاجــيء يف اغلــب االحايــن فــان كثــرا مــن االمهات ينشــغلن 
ــل  ــن رحي ــاء ع ــع االبن ــث م ــكايف للحدي ــت ال ــدن الوق ــزاء وال ي ــداد والع ــور احل بام
ــة إىل  ــا بحاج ــي ايض ــى ان االم ه ــة..وال ننس ــدة االزم ــن ح ــف م ــذا مايضاع االب وه
رعايــة نفســية واجتامعيــة ولكــن لالســف هيمــل هــذا اجلانــب يف جمتمعاتنــا خاصــة عنــد 
ــام يســاهم وجــود طــرف اخــر كاجلــد والعــم واخلــال واالخ  االمهــات الصغرات،ورب
الكبــر يف ختفيــف الشــعور باالزمــة بالنســبة لالطفال..كــام ان ظــروف املــوت هــي ايضــا 
مؤثــرة عــى االوالد االن شــهداء احلشــد الشــعبي ترعاهــم املرجعيــة واملجتمــع وظــروف 
ــاء شــهداء النظــام  ــاء يف وضــع متــوازن احســن بكثــر مــن  ابن التشــييع ممــا يعــل  االبن
ــع  ــور وعاشــوا يف اجــواء ظاغطــة كامتــة  متن ــن مل يظــوا باجســاد تدفــن يف قب ــاد الذي املب

حتــى مــن تفريــغ احلــزن بالبــكاء. 

ــن  ــاء م ــل االب ــام يرح ــال حين ــول االطف ــروه يق ــام خي ــدان ب ــال الفق ــر االطف يف
يشــرتي يل الــي الفالين..مــن يعلمنــي الدرس..مــن ياخــذين إىل مدينــة االلعــاب..
ــب إىل  ــن يذه ــكل م ــل ف ــهد يف املوص ــاذا استش ــة ف ــبب بالنتيج ــون الس ــم يربط ــم اهن ث
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املوصــل يستشــهد واذا مــات يف اجلامعــة فــكل مــن يف اجلامعــة يموت..ختتفــي كل هــذه 
التصــورات حينــام 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 

ــد النفســية. ــة وتســاهم يف ختليصــه مــن العق الطفول

عــى هــذا فاملطلــوب ان نبــن هلــم احلقيقــة ان االب مــات ولــن يعــود ابــدا واذا كان 
ــن  ــل الوط ــن اج ــل م ــم قات ــجاع عظي ــل ش ــه بط ــاء بان ــر االبن ــاالوىل ان يفتخ ــهيدا ف ش
ــن  ــار م ــال الصغ ــر االطف ــى..وربام يكث ــزن واالس ــدة احل ــن ح ــف م ــذه ختف ــن فه والدي
طــرح االســئلة فلنحــذر مــن اخلــوض يف تفاصيــل متعبــة لعقوهلــم الصغــرة كــام انــه ليــس 

مــن الصحيــح ان نرتكهــم بــال اجوبــة ولــو خمتــرة.

ولعــل مــن اقســى العقــد التــي متــر باليتامــى قبــل ســن املدرســة خاصــة واحيانــا متتــد 
ــبب  ــد س ــر ق ــه االخ ــل يف لقائ ــة اذا كان الطف ــب  خاص ــعور بالذن ــو الش ــا  ه ــا بعده مل
ــه  ــاح االب يف وجه ــرة فص ــه الصغ ــرب اخت ــام ب ــن  كان ق ــر مع ــات او توت مشاكس
وخــرج ومل يعد!!..يبقــى الصغــر يشــعر انــه هــو ســبب الوفــاة وان االب هجره لســلوكه 
اخلاطــئء واحيانــا تذَكــر االم الطفــل بــام قــام بــه يف اللقــاءات االخــرة فيصبــح الطفــل 
اكثــر اكتئابــا واكثــر شــعورا بالوحــدة واالنعــزال وكل ذلــك يــرتك اثــره عــى االداء 
الــدرايس فيصــاب باخللــل وعــدم القــدرة عــى الرتكيــز..وال ننســى انــه قــد تظهــر اثــار 
جســدية لليتــم املفاجــىء مثــل التبــول الــالارادي واالســتيقاظ فزعــا من النــوم واالرصار 
عــى رؤيــة االب كــام يف مــا يذكــره التاريــخ لنــا مــن ارصار الســيدة رقيــة بنــت احلســن 
عليهــام الســالم  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 
لــالب 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 
ــذات  ــر ال ــعور بتقدي ــة إىل الش ــان واحلاج ــة إىل االم ــب واحلاج ــة إىل احل ــا احلاج وامهه

والتفــاؤل باملســتقبل إىل غــر ذلــك.

ويف كثــر مــن االحيــان يتــم التعامــل مــع اليتيــم باســلوب احلاميــة الزائــدة والــذي 
ــة  ــر متوازن ــامذج غ ــاج ن ــؤدي إىل انت ــذي ي ــة وال ــة يف الرتبي ــاليب اخلاطئ ــد االس ــو اح ه
للشــخصية ويف احايــن كثــرة ال تتبنــى املؤسســات املعنيــة باليتامــى اعدادهــم مســتقبليا  
ــام  ــأة الطع ــه فج ــع عن ــم اذا انقط ــال اليتي ــيكون ح ــف س ــي فكي ــل املهن ــم التاهي ومنحه
ــتهدفون  ــن يس ــن الذي ــرش م ــداء الب ــهلة الع ــة س ــح فريس ــه يصب ــاوى ؟ان ــذاء وامل والغ
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
ــعوب  ــم والش ــا االم ــر هب ــي مت ــوارث الت ــى الك ــن اقس ــدة م ــروب واح ــرب احل تعت
ــه، كــام اهنــا مــن عوامــل  ــوان والكــون كل وتــرتك اثارهــا عــى االنســان واالرض واحلي
تدمــر النســيج االجتامعــي مــن خــالل التــرشد والنــزوح  و فقــدان بعــض افــراد االرسة 
باملــوت او االرس.وبــام ان االرسة هــي الكيــان االجتامعــي االول يف املجتمــع فــان عوامــل 
ــة  ــية واجتامعي ــؤدي إىل ارضار نفس ــا ي ــروب مم ــال االرسة يف احل ــم تط ــكك والتهدي التف
ــا ماتكــون التداعيــات اخطــر عــى الرشائــح اهلشــة يف  اضافــة إىل االرضار املاديــة وغالب
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ــى  ــون االرضار ع ــن وتك ــار الس ــاء وكب ــال والنس ــا االطف ــن ضمنه ــي م ــع والت املجتم
الطفولــة قاســية إىل امــد بعيــد باعتبــار ان مرحلــة الطفولــة هــي مرحلــة بنــاء الشــخصية 
واكتســاب الطفــل للقيــم االجتامعيــة الســليمة والصحيحة..فاحلــرب تعنــي تدمــر 
ــي  ــرب تعن ــة واحل ــة الصحي ــم والرعاي ــاب التعلي ــي غي ــا يعن ــفيات مم ــدارس واملستش امل
ــيف إن  ــاءات اليونيس ــون، ويف إحص ــرشدون واملعاق ــى وامل ــال اليتام ــدد االطف ــادة ع زي
حــروب العــامل قتلــت مليــون طفــل ويتمــت مثلهــم، وأصابــت 5.) مليــون باإلعاقــة، 
ضــت 0) ماليــن لالكتئــاب والصدمــات النفســية، اجلــزء  ورشدت 1) مليــون وعرَّ

ــام يقــع يف بلــدان العــرب واملســلمن مــع االســف !!. األكــرب مــن هــذه األرق

وبشــكل عــام تــؤدي احلــروب إىل اصابــة االطفــال بالصدمــات النفســية واخلــوف 
والشــعور باالحبــاط  واليــاس اضافــة إىل ان االحــداث املؤملــة تبقــى يف ذاكرهتــم عــى مــر 
ــار احلــروب عــى االطفــال قــد ال تظهــر كلهــا وقــت احلــرب  النشــغال  الزمــن،وان اث
النــاس هبــا لكنهــا تطفــو عــى املشــهد الســاخن حينــام تضــع احلــرب اوزارهــا  كــام هــو يف 
الروايــة التــي ســنذكرها عــن امــر املؤمنــن )عليــه الســالم( واملــراة التــي فقــدت زوجهــا 

يف  معركــة صفــن اي بعــد انتهــاء املعركــة.

ــر قــد تطــال بعــض ارضارهــا املدنيــن مــن  وال ننســى ان احلــرب ومعــارك التحري
غــر املقاتلــن كــام حصــل يف تريــر 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 الســالم( يف كربــالء والكاظميــة املقدســة  
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ــي  ــم النف ــة والدع ــة  والرعاي ــدر احلامي ــون مص ــذي يك ــن االب ال ــال ع ــث االطف يبح
والــذي يقــدم هلــم التفســر الســليم ملــا يدث،فغيابــه يشــكل املــا جديــدا ربــام يفــوق االمل 
الــذي احدثتــه احلــرب نفســها اذ يغيــب عمــود االمــن االرسي الــذي يمكنــه مــن انتشــال 
ــرب  ــدادات احل ــان امت ــرة ف ــن كث ــية ويف احاي ــرب القاس ــات احل ــن تداعي ــال م االطف
تــول دون الوصــول إىل عمليــة توافــق نفــي واجتامعــي مــع احلــدث ممايعنــي اســتمرار 

ــا.  ــة وتداعياهت االزم

وال خيفــى عــى احــد ان اعــداد اليتامــى تتزايــد وقت احلــروب ويف النمــوذج العراقي 
مــن خــالل 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، 
ــر املوصــل اذ  ــا جــرى يف حــرب تري ــون العراقــي مشــاهد مروعــة مل ــد نقــل التلفزي وق
وجــدوا اطفــاال يتامــى بقــوا بمفردهــم يبكــون يف البيــوت بعــد ان قتــل االبــاء، ويف 
ــوري عــى اطفــال صغــار تــت االنقــاض  ــر احلــرس الث ــة عث ــة االيراني احلــرب العراقي
وكانــوا يهلــون حتــى اســامء ابائهــم وقــد ســلموا كثــرا مــن هــؤالء االطفــال اليتامــى 
إىل ارس تقــوم برعايتهــم مقابــل خمصصــات مــن الدولــة ولكــن باســامء 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 االغــرتاب..وال ننســى ان الرســول )صــى اهلل عليــه 
وآلــه( عــاش يتيــام 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 تــاه املفاهيــم الرتبويــة بشــكل عــام وتــاه االســس الرتبويــة يف التعامــل مــع 
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ــون  ــوال ليك ــامم واالخ ــه االع ــا يتكفل ــم يف جمتمعاتن ــن بلة،فاليتي ــد الط ــا يزي ــم مم اليتي
خادمــا الوالدهــم وينعــت بنعــوت غــر مناســبة ويســتوىل عــى اموالــه إىل غــر ذلــك مــن 
االخطــاء الرتبويــة التــي تــد هلــا رواجــا يف جمتمعــات  ال هتتــم باصــول الرتبيــة الســليمة.

ويف وقت احلروب تزداد احلاجة إىل رعاية االيتام وذلك السباب منها:

). بــام ان الكثــر مــن االوالد هــم مــن ايتــام املقاتلــن وخاصــة مقاتــيل احلشــد 
الشــعبي  واجليــش فــان احلــق االول للشــهداء املقاتلــن هــو رعايــة ارسهــم وابناؤهــم.

1. ان االهتــامم بااليتــام يعــل املقاتلــن يندفعــون للقتــال وهــم عــى اطمئنــان كامــل 
عــيل مصــر ابناؤهــم وارسهــم وان هنــاك يــد ترعاهــم.

ــل مــن  ــي يقات ــل نفســه الشــعور بقدســية االهــداف الت ــدى املقات ). وهــذا يعــزز ل
اجلهــا.

وال ننســى ان االهتــامم باليتامــى يســاهم يف التاثــر عــى الــراي العــام وهتذيــب 
ميوهلــم وتعديــل اتاهاهتــم، وهلــذا نــرى انــه يســاء اســتغالل رشيــة اليتامــى مــن اجــل 
احلصــول عــى مكاســب سياســية او غره،وهــو ايضــا اســتغالل هلــذه االرواح الربيئــة يف 

تصيــل منافــع ذاتيــة ولعلــه اقــذر اســتثامر.

ومــن رشوط الصلــح مــع معاويــة  الــذي عقــده االمــام احلســن )عليــه الســالم(بندًا 
جــاء فيــه »وان يفــرق يف أوالد مــن قتــل مــع امــر املؤمنــن يــوم اجلمــل واوالد مــن قتــل 

معــه بصفــن الف الــف درهــم))1(

اليتيم يف السرية العلوية املباركة
- ومــن عهــده عليــه الســالم ملالــك األشــرت مّلــا واّله مــر قال:«وتعّهــد أهــل اليتــم 

وذوي الرّقــة يف الســن ممـّـن ال حيلــة لــه وال ينصــب للمســألة نفســه)15(.
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 -و مــن وصيــة لــه )عليــه الســالم( للحســن و احلســن )عليه الســالم( ملــا رضبه ابن 
تُِكــْم)16(.  ــوا َأْفَواَهُهــْم َو الَ َيِضيُعــوا بَِحْرَ ــاِم َفــاَل ُتِغبُّ ملجــم لعنــه اهلل: َاهللََّ َاهللََّ فِــی َاأْلَْيَت

))17((

- ويقول ايضا)عليه السالم(: انا  ابو اليتامى واملساكن)18(.

- ويقول ايضا:بروا ايتامكم وواسوا فقرائكم ))1(.

 -عن أمر املؤمنن عليه السالم، أّنه قال:«من ظلم يتياًم عّق أوالده)0)(.

- ويقــول )عليــه الســالم(: » مــن اوى اليتيــم ورحــم الضعيــف وادى امانتــه جعلــه 
اهلل يف نــوره االعظــم يــوم القيامــة)))(

-ويــويص )عليــه الســالم( احلســنن )عليــه الســالم(بقوله:اوصيكام بتقــوى اهلل...
وارمحــا اليتيــم واغيثــا امللهــوف)1)(

- ويقــول )عليــه الســالم( الحــد الــوالة » فلــام امكنتــك الشــدة يف خيانــة االمــة، ارسعــت 
الكــرة وعاجلــت الوثبــة واختطفــت مــا قــدرت عليه مــن امواهلــم املصونــة الراملهــم وايتامهم)))(

-ويقول )عليه السالم( ايضا:بئس القوت اكل مال اليتيم)))(

-يــروي الكاتــب املســيحي جــورج جــرداق القصــة التاليــة عــن مناقــب أمــر 
املؤمنــن عــيل  عليــه الســالم ويقــول معلقــًا: وأنــا أكتــب هــذه القصــة عــن حمبــة عــيل عليــه 
ــت األوراق  ــوع، فابتل ــاي بالدم ــرت عين ــام اهنم ــال واأليت ــى األطف ــوه ع ــالم وحن الس

التــي بــن يــدي وتبلــل مــا كنــت كتبته...والقصــة كــام يــيل:

ــام،  ــه الســالم بالطعــام إىل أرسة فقــدت معيلهــا وفيهــا أيت ذات ليلــة جــاء عــيل علي
فوجــد بــن األيتــام طفــاًل ال هيــدأ، فســأله اإلمــام عليــه الســالم 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 عليًا 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 عــيل عليــه الســالم امــي فانتهينــا اال امــرأة توقــد 
 تــت قــدر هلــا فيــه مــاء وأوالدهــا يبكــون، فقــال عــيل عليــه الســالم: مــا شــاهنم يبكــون؟
ــخ  ــه طبي ــون ان ــا اطعمهــم فافعــل هــذا وهــم يظن ــام وليــس عندهــم م فقالــت: هــم ايت

ــوا. ــى ينام حت

ــت:  ــيل، قل ــلل ع ــال: اش ــه، فق ــا الي ــق فانتهين ــا إىل دار الدقي ــر بن ــال يل: م ــال: فق ق
امحــل عنــك، فقــال مــن يمــل ذنــويب يــوم القيامــة؟ فحملهــا عــيل عليــه الســالم وقــال: 
ــاد  ــي الرم ــه لف ــدر وان حليت ــت الق ــخ ت ــه ينف ــد رايت ــو اهلل لق ــال: ف ــانك والشــحم، ق ش

ــة. ــم قــال للمــرأة: شــانك والصبي حتــى طبــخ، ث

ــام  ــم ك ــمع ضحكه ــى اس ــرح حت ــالم: ال اب ــه الس ــيل علي ــال ع ــرج؟ ق ــت: نخ فقل
ســمعت بكاءهــم.

قال: فشبع الصبية فلهوا وضحكوا، ثم انرف عيل عليه السالم.

ــه قــال: »جــيء بمقدارمــن العســل إىل بيــت املــال،  - عــن حبيــب بــن أيب ثابــت أّن
فأمــر اإلمــام عــيّل عليــه الســالم بإحضــار األيتــام، ويف احلــن الــذي كان يقســم العســل 
عــى املســتحّقن كان بنفســه يطعــم األيتــام مــن العســل، فقيــل لــه يــا أمــر املؤمنــن مــا 

ــاء)5)(. ــة اآلب ــام ألعقتهــم هــذا برعاي هلــم يلعقوهنــا؟ فقــال: إّن اإلمــام أبــو اليتامــى وإّن
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ملاذا اهتم امري املؤمنني )عليه السالم( برعاية االيتام 
ــة اليتيــم  احــدى املعــامل الواضحــة يف مدرســة اهــل البيــت )عليــه الســالم( هــي رعاي
ــام  الهتاممــه هبــذه  ــو االيت ــه اب ــه الســالم( بان ــه وقــد لقــب امــر املؤمنــن )علي ــامم ب واالهت
الرشيــة ورعايتــه هلــم بشــكل واضــح ورصيــح وهلــذه الرعايــة اخلاصــة عوامــل عــدة منهــا:

ــم  ــت حقوقه ــل كان ــام ب ــة لاليت ــاك أي رعاي ــن هن ــة مل تك ــن اجلاهلي ــه يف زم ). ان
ضائعــة فــكان ســلوك االمــام )عليــه الســالم(مع االيتــام حتــى قبــل توليــه الســلطة هــو 
للتعريــف بموقــع ومكانــة وامهيــة رعايــة اليتيــم يف االســالم وبذلــك كان لالمــام )عليــه 

ــم. ــة   والظاملــة يف التعامــل مــع اليتي الســالم( دور كبــر يف ازاحــة االســاليب اخلاطئ

1. ال ننســى ان رعايــة االيتــام هــي صــورة حــارضة يف كل ســرة اهــل البيــت )عليــه 
الســالم( وهــي  يف نفــس الوقــت صــورة غائبــة عــن كل اخللفــاء الذيــن حكمــوا ســواء 
ماقبــل الدولــة االمويــة اومــا بعدها.وقــد كان لرعايتهــم )عليــه الســالم( هلــؤالء االيتــام 
اثــر كبــر يف نــرش الفكــر القويــم ملدرســة اهــل البيــت )عليــه الســالم( وتاييــد لواقعيتهــا 

واهتاممهــا باحــوال املجتمــع.

). ان رعايــة اليتامــى تســاهم يف التعريــف بمســؤولية االفــراد واملجتمــع والدولــة 
تــاه اليتيــم  ليــس كفــرد بــل كرشيــة موجــودة يف املجتمــع تتــاج إىل محايــة ورعايــة.

). وتســاهم رعايــة االيتــام يف التعريــف بحقــوق الطبقــة اهلشــة يف املجتمــع وذلــك 
لــه اثــر كبــر يف محايــة حقوقهــم ومصاحلهــم واصــالح الظــروف املحيطــة هبــم واصــالح 

حاهلــم وتنميــة مواهبهــم.

5. ولتوجيــه االهتــامم 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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ــه  ــك الن ــم وذل ــراف عنه ــواب االنح ــد اب ــام يس ــلمن لاليت ــة املس ــام ان رعاي 6. ك
ــتغلون  ــن يس ــن الذي ــن والضال ــن واملنحرف ــن والطامع ــام االنتهازي ــق ام ــع الطري يقط

ــة. ــم اخلاص ــة ملصاحله ــات الضعيف الطبق

7. واخــرا فــان االمــام )عليــه الســالم( هــو الصــورة العليــا لالنســان الكامــل 
العابــد املجاهــد وكأنــه )عليــه الســالم( مــن خــالل رعايتــه لاليتــام اراد ان يفَعــل 
النمــوذج االســالمي بــان االســالم ليــس ديــن عبــادة وصــالة 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 
ــة  ــنة وأمهي ــدوة احلس ــورة الق ــل ص ــث تفعي ــن حي ــع  م ــون أوس ــة تك ــار االجتامعي اآلث
التجــرد عــن الــذات والنرجســية واالنانيــة واالهتــامم باملجتمــع وتفعيــل مبــدأ  التكافــل 

ــي. االجتامع

الـخـطـوط  العـشرة يف رعـاية االيتام عند أميـر املـؤمنـني )عليه السالم(

)-حتديد العمر
عــن امــر املؤمنــن عــيّل عليــه الســالم عــن النبــّي )صــى اهلل عليــه وآلــه( أّنــه قــال: 
ــم بعــد احللــم)6)(. أي أنــه )عليــه الســالم( حــر اليتــم بمرحلــة الطفولــة االوىل  »ال ُيْت
ــة  ــم مرحل ــذه اه ــرب ه ــث تعت ــوغ حي ــن البل ــول إىل س ــل الوص ــة وقب ــة الثاني إىل الطفول
مــن عمــر االنســان ملــا هلــا مــن دور تاســيي يف   بنــاء شــخصية الطفــل وتنميــة الضمــر 
ــى  ــل ع ــدر الطف ــز اذ ال يق ــة العج ــا مرحل ــي ايض ــليمة  وه ــم الس ــو القي ــه نح والتوجي
ــدرة  ــك الق ــف وال يمتل ــه ضعي ــن الن ــتغالل االخري ــرض الس ــه ويتع ــة بحقوق املطالب
ــو  ــر كافــة مســتلزمات النم ــى توف ــرص الــدول ع ــة. وت ــة والقانوني البدنيــة والعقلي
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ــدى  ــى م ــتقبلية وع ــم املس ــى حياهت ــار ع ــن اث ــه م ــا ترتك ــة مل ــذه املرحل ــال يف ه لالطف
احساســهم بالســعادة واهلدفيــة. ويف احلديــث عــن امــر املؤمنــن )عليــه الســالم(: ُيرخــى 

ــبعا)7)(. ــؤدب س ــبعا وي ــي س الصب

ــت  ــى س ــايت ع ــى ي ــك حت ــل صبي ــالم(: امح ــه الس ــادق )علي ــام الص ــول االمـ ويق
ــه بادبــك،  ــه يف الكتــاب ســت ســنن، ثــم ضمــه اليــك ســبع ســنن فادب ــم ادب ســنن، ث

ــه)8)(. ــل عن ــح واال فخ ــل وصل ــان قب ف

فاملطلــوب تكثيــف العنايــة باليتامــى يف هــذه املرحلة  وبعدهــا اي يف مرحلــة املراهقة 
ــا وادراكا  ــر وعي ــح الطفــل اكث ــنوات يصب ــا مــن ســن عــش س ــدا تقريب ــي تب االوىل والت
ملفاهيــم احليــاة  واكثــر قــدرة عــى الدفــاع االويل عــن نفســه واالســتعانة باالخريــن، ويف 
ــي، ويف  ــد العامل ــن الرش ــو س ــن ال8) وه ــام إىل س ــة االيت ــتمر رعاي ــدول تس ــض ال بع
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  دفــرت التامــن الصحــي الــذي يســاعد يف ختفيــض االجــور الصحيــة  
ــه قــربا خاصــا يف مقــربة  ــه  يعطــى ل ــدة  فان وتوفــر املــكان الصحــي يف مستشــفيات جي
ــة  ــة الطلب ــه، وتشــمل مؤسســة العــن التابعــة للمرجعي ــل ل ــم مجي الشــهداء وهــذا تكري
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 فيــام بينهــم خاصــة الذيــن ال يــدون ســكنا بعــد مغادرهتــم دور الرعايــة 
فعــى هــذا يــب ان نفــرق بــن تديــد ســن اليتــم وبــن الرعايــة هلــم وبــن االهتــامم هبــم 
كاحــدى رشائــح املجتمــع ولعــل املــراد مــن تديد عمــر اليتيــم ان متطلبــات رعايــة اليتيم 
ــت  ــة  ت ــون مطلوب ــته  تك ــية ملعيش ــات االساس ــر احلاج ــان وتوف ــب واحلن ــباغ احل كاس



425اجلزء اخلامس: احملور االجتماعي والنفسي

عنــوان رعايــة اليتيــم  ولكــن بعدهــا يصبــح االوالد ضمــن رشائــح املجتمــع املســتضعفة 
التــي تتــاج إىل رعايــة مســتمرة إىل حــن النضــج  ضمــن مبــدأ التكافــل االجتامعــي.

1 -بيان حاهلم والتعريف بانكسارهم:
ــد أهــل اليتــم  ــا واّله مــر قال:«وتعّه ــه الســالم ملالــك األشــر مّل )ومــن عهــده علي

ــه وال ينصــب للمســألة نفســه ــة ل ــة يف الســن ممّــن ال حيل وذوي الرّق

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 تصيلهــا  وهــو بحاجــة إىل املحامــي واملدافــع عنــه وليــس هنــاك افضــل مــن القائمــن 
عــى شــؤون الدولــة يف ان يقومــوا بمراعاهتــم وانصافهــم وتوفــر فــرص احليــاة الطيبــة 
هلــم فاالهتــامم بالطفولــة هــو اهتــامم بتنميــة املــوارد البرشيــة املســتقبلية للبلــد وهنــا يكــون 
ــامم  ــه بــرورة االهت ــايس إىل احــد والت ــة امــر رئ ــك االشــرت بمثاب ماجــاء يف عهــده ملال

هبــذه الرشيــة وهــو ايضــا  توجيــه النظــر إىل رضورة رعايــة  االيتــام.

ــا بالنســبة لاليتــام يف املناطــق   لقــد كان اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( يمــل قلقــًا ومهًّ
البعيــدة عــن مركــز خالفتــه   وهلــذا كان يعــزز يف وصايــاه لوالتــه امهيــة االهتــامم 
ــِل،  ــَذا اْلَعَس ــى َه ــَق إىَِل ُمَصفَّ ــُت الطَِّري ــْئُت الْهَتَدْي ــْو ِش ــول )وَل ــرة، يق ــح الفق بالرشائ
ــوَديِن  ــَواَي، وَيُق ــاَت َأْن َيْغلَِبنِــي َه ــْن َهْيَه ، وَلكِ ــزِّ ــَذا اْلَق ــَذا اْلَقْمــِح، وَنَســائِِج َه ــاِب َه وُلَب
ــْرِص، وال  ــُه يِف اْلُق ــَع َل ــْن ال َطَم ــِة َم َجــاِز َأْو اْلَيَاَم ــلَّ بِاحْلِ ــِة وَلَع ِ األْطِعَم ــرُّ َجَشــِعي إىَِل خَتَ

ــَبِع()11(. ــُه بِالشِّ ــَد َل َعْه

فهذه التوصيات هي دعوة خالدة إىل االعتناء باليتامى ومدارا هتم والرفق هبم.

)-اكرامهم
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آَدَم  َبنِــي  ْمنَــا  َكرَّ َوَلَقــْد  البــرشي بقولــه  عــز وجــل:  كــرم اهلل تعــاىل اجلنــس 
ــا  َّــْن َخَلْقنَ ــٍر مِم ــَى َكثِ ــْم َع ْلنَاُه ــاِت َوَفضَّ ــَن الطَّيَِّب ــْم ِم ــَرِّ َواْلَبْحــِر َوَرَزْقنَاُه ــْم يِف اْل ْلنَاُه َومَحَ

.)(0(َتْفِضيــاًل
و قال )صى اهلل عليه وآله(: اكرموا اوالدكم وأحسنو ادهبم، ُيغفر لكم. )))(

وقــال عــيل موصيــًا كميــل بــن زيــاد »ره«: يــا كميــل ُمــر أهلــك أن يروحــوا يف كســب 
املكارم)1)(

ــا،  ــد دنوه ــدائد بع ــه الش ــت عن ــوى غرب ــذ بالتق ــن أخ ــالم(: فم ــه الس ــال )علي وق
ــا«)))(  ــد قحوطه ــة بع ــه الكرام ــت علي وهطل

بــل ان امــر املؤمنــن ليدافــع عــن النــراين حينــام ســلبت كرامتــه والقــي يف قارعــة 
الطريــق ففــي الروايــة: كان اإلمــام )عليــه الســالم( يف شــوارع الكوفــة.. فمــر بشــخص 
يتكفــف وهــو شــيخ كبــر الســن، فوقــف )عليــه الســالم( متعجبــًا وقــال )عليــه الصــالة 
والســالم(: مــا هــذا؟ ومل يقــل مــن هــذا، و)مــا( ملــا ال يعقــل، و)مــن( ملــن يعقــل، أي انــه 

)عليــه الســالم( رأى شــيئًا عجيبــًا يســتحق أن يتعجــب منــه، فقــال أي يشء هــذا؟

قالوا: يا أمر املؤمنن إنه نراين قد كرب وعجز ويتكّفف.

فقــال اإلمــام )عليــه الســالم(: مــا أنصفتمــوه.. اســتعملتموه حتــى إذا كــرب وعجــز 
تركتمــوه، اجــروا لــه مــن بيــت املــال راتبــًا)))(.

وكل انســان بحاجــة إىل تعزيــز الشــعور بالكرامــة عنــده فكيــف اذا كان طفــال 
حمرومــا ممــن كان يكســبه هــذه الكرامــة بشــكلها الواســع لــو كان حيــا !!..فــاالب النــه 
يمثــل االمــن والقــوة واحلاميــة يعتــرب احــد مصــادر الشــعور بالكرامــة لــدى االبنــاء وهلــذا 
ــن  ــم م ــة عليه ــات الكاملي ــباغ كل الصف ــابقون يف اس ــل يتس ــم ب ــاء بابائه ــر االبن يتفاخ
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خــالل ســعة اخليــال التــي يملكوهــا.ان الطفــل اذا ماشــعر انــه انســان مكــرم حمــرتم فانــه 
يعتــز بنفســه وارستــه ودينــه ويكــون ذلــك ســببًا خلالصــه  مــن عقــد كثــرة امههــا عقــدة 

ــارة والشــعور بالنقــص. احلق

ومــن صــور اكــرام اليتيــم يف القــران هــو تاكيــد القــران الكريــم عــى امهيــة رعايــة 
االيتــام وخاطــب يف ذلــك عمــوم البــرش ومل يطلــب مــن اليتيــم شــيئا !!ويف ســرة االمــر 
ــه الســالم( يرســل إىل مالــك االشــرت  ــه الســالم( مايؤكــد هــذا التكريــم فهــو )علي )علي
ــة  ــن املكان ــه م ــو علي ــم ماه ــه رغ ــام ان ــى  ك ــؤون اليتام ــة ش ــة متابع ــيا بامهي ــرا رئاس ام
العظمــى يالعبهــم ويالطفهــم ويقــوم باطعامهم،كــام انــه يــويص هبــم يف اللحظــات 

ــران !!. ــويص بالصــالة والق االخــرة مــن عمــره كــام ي

عــن حبيــب بــن أيب ثابــت أنــه قــال: –جيــئ بمقــدار مــن العســل إىل بيــت املــال، فأمــر 
االمــام عــيل عليــه الســالم بإحضــار األيتــام، ويف احلــن الــذي كان يقســم العســل عــى 
ــا أمــر املؤمنــن مــا هلــم  ــه ي ــام مــن العســل، فقيــل ل املســتحقن كان بنفســه يطعــم األيت

يلعقوهنــا؟ فقــال: إن االمــام أبــو اليتامــى وإنــام ألعقتهــم هــذا برعايــة اآلبــاء)5)(.

ــم   ــم إىل جوانــب مــن التكري ــد عمــر اليتي ــا يف النقطــة االوىل حــول تدي وقــد ارشن
وال ننســى ان ايتــام الشــهداء يكونــوا بحاجــة إىل تعزيــز الشــعور بالكرامــة عندهــم مــن 
خــالل بيــان منزلــة ابائهــم وبأهنــم شــهداء وبأهنــم ضحــوا مــن اجــل املبــاديء الســامية،  
ويف الروايــة: نظــر عــيل عليــه الســالم إىل امــرأة عــى كتفهــا قربــة مــاء، فأخــذ منهــا القربــة 
فحملهــا إىل موضعهــا، وســأهلا عــن حاهلــا، فقالــت: بعــث عــيّل بــن أيب طالــب صاحبــي 
إىل بعــض الثغــور فقتــل، وتــرك عــيّل صبيانــًا يتامــى، وليــس عنــدي يشء، فقــد أجلأتنــي 

الــرورة إىل خدمــة النــاس.

فانــرف وبــات ليلتــه قلقًا،فلــام أصبــح، محــل زنبيــاًل فيــه طعــام، فقــال بعضهــم: 
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أعطنــي أمحلــه عنــك.

فقال: من يمل وزري عنّي يوم القيامة؟.

ونــرى اهتــامم االمــام )عليــه الســالم( بحــال املــراة وايتامهــا بعــد ماعلــم ان ابوهــم 
استشــهد يف ماموريــة بعثــه هبــا.

)-العـدالة 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 

احدمهــا وتــرك االخــر فقــال لــه النبي)صــى اهلل عليــه وآلــه(: فّهال ســاويت بينهــام )6)(.

وعــن )صــى اهلل عليــه وآلــه(: اعدلــوا بــن ابنائكــم كــام تبــون ان يعدلــوا بينكــم يف 
الــرب واللطــف)7)(.

وعــن أمــر املؤمنــن عليــه الســالم: »أّدب اليتيــم ممـّـا تــؤّدب منــه ولــدك وارضبــه ممــا 
تــرب منــه ولــدك)8)(

 مااروعهــا مــن كلمــّة!!.. فرعايــة اليتيــم تتــاج إىل شــعور ابــوي ســليم نحــوه والبد 
مــن مراعــاة العدالــة خاصــة اذا كان هنــاك اطفــال اخــرون يف البيــت، فاجلميــع بانتظــار 
ــة كــي  ــة إىل العدال التعامــل الســليم مــن املــريب مــع اجلميع.فهــذه الرباعــم الغضــة تواق
ــك  ــار ذل ــى اث ــدل  وتبق ــاب الع ــليمة  ويكــر قلوهبــا غي ــة الس ــئة االجتامعي ــا التنش تنش

مــدى احليــاة!!.  

ينقــل احدهــم:كان عمــي هــو كفيلنــا وكان يشــرتي يف العيــد مالبــس الوالده وال 
يشــرتي لنا!!قاهلــا وعمــره ســتون عامــا ولنــا ان نقــدر االمل النفــي  الــذي عاشــه طــوال 

عقــود مــن الزمــن. 



429اجلزء اخلامس: احملور االجتماعي والنفسي

ــد  ــا عــى الذهــاب إىل الــدكان عن ــا وكان يربن واخــر يقــول:  كان عمــي هــو كفيلن
ــام!!. ــر واوالده ني ــاح الباك الصب

ــا ال  ــا بمغــادرة البيــت النن ــا عمن ــا فلــام مــات امرن وتقــول يتيمــة:كان جــدي كفيلن
ــا ومل نــدري ايــن نذهــب!! نســتحق ارث

ــاب  ــاة وغي ــؤدي إىل الشــعور بالغبــن وبقتامــة احلي ــة يف التعامــل ي ــاب العدال ان غي
روح التفــاؤل،اذ يشــعر اليتيــم بــان احليــاة كلهــا ظلــم حينــام مــات ابــوه وحينــام تعاملــوا 
معــه بتلــك الصــور املؤملــة ولعــل اهــم يشء نحتاجــه يف التعامــل مــع اليتيــم هــو زرع روح 
االمــل وبيــان   ان الدنيــا فيهــا ابتــالءالت وفيهــا ارشاقــات كــي يتخلــص مــن الصــورة 

الســوداوية التــي عشعشــت يف خميلتــه.

ــة الزائــدة  وهنــاك اســاليب خاطئــة يف التعامــل مــع االيتــام )وغرهــم( منهــا احلامي
لــه وتدليلــه بشــكل تــذوب فيــه شــخصيته االنســانية  حيــث يصبــح معتمــدا اعتــامدا كليــا 
عــى االخريــن كــام تضعــف عنــده القــدرة عــى تمــل املســؤولية وانخفــاض ثقتــه بنفســه 
ومــن االســاليب اخلاطئــة االخــرى هــو تميلــه 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 

ــو   ــر ه ــيء اخ ــلوب خاط ــاك اس ــك االطفال،وهن ــة يرب ــذب يف املعامل ــام ان التذب ك
املــن عــى الطفــل اليتيــم فالكفيــل يكــرر دائــام بانــه يرعــاه ناســيا  وان هــذا العمــل مرهــق 
لــه وبانــه لــو مل يكفلــه لــكان خــرا لــه !!..وال ادري هــل االيتــام بحاجــة إىل رعايتنــا كــي 
ــا  ــادة روافــد الــرب كــي ناخــذ اجورن ــن بحاجــة إىل زي ــا نحــن الذي يكــربوا بصحــة ام انن
ــالم  ــه الس ــّي علي ــال ع ــام ق ــه ك ــة الي ــن بحاج ــد مانح ــو اش ــة وه ــاة االخروي يف احلي
عــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم قــال: »مــن عــال يتيــًا حّتــى 
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يســتغني، أوجــب اهلل عــّز وجــّل لــه بذلــك اجلنـّـة كــا أوجــب آلكل مــال اليتيــم 
ــار«))11((. الن

ــوال  ــه ط ــش مع ــا تعي ــل اهن ــمعها  ب ــي يس ــامت  الت ــزن الكل ــر خي ــل الصغ ان الطف
حياتــه،و قــد رايــت طفــال يتيــام ذي مخــس ســنوات يقبــل قدمــي املــريب لتهديــده املســتمر 
لــه بانــه يطــرده مــن البيــت !!.نحتــاج إىل تعلــم اللطــف والرمحــة يف التعامــل مــع الصغــار  
ــالل  ــن خ ــراف  وم ــاة ودون  انح ــة دون حماب ــح يف الرتبي ــط واض ــاك خ ــون هن ــي يك ك
ــرص  ــم وي ــر هل ــروم اخل ــه ي ــى بان ــل لليتام ــدق الكفي ــا ص ــح لن ــة  يتض ــق العدال تطبي

عليهــم.

5- توفري احلاجات النفسية والعاطفية والفسيولوجية
 احلاجــة هــي حالــة مــن النقــص والعــوز واالفتقــار واختــالل التــوازن تقــرتن 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)50(.

ــس  ــام وامللب ــر الطع ــط بتوف ــيولوجية ترتب ــات الفس ــان احلاج ــوم ف ــو معل ــام ه وك
وغــره يف حــن ان احلاجــات النفســية والعاطفيــة تتمثــل يف احلاجــة إىل  االمــن واحلــب 
والتقديــر والشــعور باالنتــامء واللعــب  واحلاجــة إىل املعرفــة واحلاجــة إىل اكتســاب 
مهــارات احليــاة اليوميــة واحلاجــة إىل اكتســاب القيــم الدينيــة واألخالقيــة للجامعــة 

ــك. ــر ذل وغ
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والطفــل اليتيــم يعــاين مــن ختلخــل يف اشــباع هــذه احلاجــات بســبب غيــاب االب 
وهــذا يعنــي احلاجــة إىل توفرهــا عنــد املهتمــن برعايتهم،وتــايت احلاجات الفســيولوجلية 
يف اســفل هــرم ماســلو وهــي تشــمل الطعــام وامللبــس واملســكن وغــره وغالبــا مايكــون 
االب هــو املســؤول عــن توفرهــا ثــم تــايت مســئلة احلاجــة إىل االمــان وهــي ايضــا موكلــة 

إىل االب وبعدهــا تــايت احلاجــات النفســية ومنهــا احلاجــة إىل احلــب

ــكل طفــل احتياجــات  ــه لغــات احلــب اخلمــس: )ل يقــول جــاري تشــابامن يف كتاب
عاطفيــه اساســية البــد ان تلبــى اذا كنــا نرغــب يف طفــل مســتقر مــن الناحيــة العاطفيــة 
واهــم يشء هــو احتياجــات احلــب واملــودة فاالحســاس بالرغبــة واالنتــامء هــو مــا 
ــة  ــة العاطفي ــن الناحي ــا م ــخصا متخلف ــيكون ش ــب س ــدون احل ــل وب ــه الطف ــاج الي يت
انتظــار ان يمــالء  واالجتامعية..ويضيــف..يف داخــل كل طفــل خــزان للعاطفــة يف 
ــه ســينمو بشــكل طبيعــي ولكــن عندمــا  ــه حمبــوب فان باحلــب فعندمــا يشــعر الطفــل ان
ــر الســلوكيات  يكــون خــزان احلــب فارغــا ســيترف الطفــل بشــكل غــر ســوي فاكث
الســيئة التــي تصــدر عــن االطفــال تكــون بســبب الرغبــة امللحــة يف ملء هــذا اخلــزان))5(.

ويف الروايــة: قــال لــه: يــا بنــّي، اجعــل عــيّل بــن أيب طالــب فهــو ينادهيــم يابنــي  وهــي 
ــه مــازال  أمجــل كلمــة غابــت عــن اليتامــى!!. وهــم يبــون ســامعها الهنــا تشــعرهم بان
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هنــاك مــن يبهــم.

ويف أحايــن كثــرة تســتغرق األرملــة )أي أم األيتــام( يف مشــكالهتا االجتامعيــة 
ــهداء  ــن ش ــر م ــال يف  الكث ــي احل ــام ه ــن )ك ــرة الس ــت االم صغ ــة واذا كان واالقتصادي
ــباع  ــة إىل االش ــي بحاج ــون ه ــر وتك ــا أكث ــات عليه ــون الصعوب ــعبي ( تك ــد الش احلش
ــل  ــا يع ــان مم ــب واحلن ــه إىل احل ــل نفس ــة الطف ــة حاج ــتطيع تلبي ــذا ال تس ــي وهل العاطف

ــب!!. ــزان باحل ــئ اخل ــن مل ــزا ع ــل عاج الطف

ــة  ــى أمهي ــه أعط ــرى أن ــام ن ــالم( بااليت ــه الس ــيل )علي ــام ع ــامم االم ويف دائــرة اهت
للحاجــات الفســيولوجية والنفســية  ففــي الروايــة:

عــن حبيــب بــن أيب ثابــت أّنــه قــال: »جــيء بمقدارمــن العســل إىل بيــت املــال، فأمــر 
اإلمــام عــيّل عليــه الســالم باحضــار األيتــام، ويف احلــن الــذي كان يقســم العســل عــى 
ــا أمــر املؤمنــن مــا هلــم  ــه ي ــام مــن العســل، فقيــل ل املســتحّقن كان بنفســه يطعــم األيت

يلعقوهنــا؟ فقــال: إّن اإلمــام أبــو اليتامــى وإّنــام ألعقتهــم هــذا برعايــة اآلبــاء)51(.

انــه يطعمهــم العســل كاشــباع غذائــي وهــو يطعمهــم بنفســه ليســد حاجــة هــؤالء 
اليتامــى إىل الشــعور باحلــب اي اشــباع عاطفــي. 

ــا  ــدت معيله ــام إىل أرسة فق ــه الســالم بالطع ــيل علي ــاء ع ــة ج ــة:ذات ليل ويف الرواي
وفيهــا أيتــام، فوجــد بــن األيتــام طفــاًل ال هيــدأ، فســأله اإلمــام عليــه الســالم عــن ســبب 

ذلــك. فقــال الطفــل: إن األطفــال يقولــون يل أن ال أب لــك.

فقال له اإلمام عليه السالم: قل هلم إن عليًا هو أيب.

وقــد التقيــت باحــد املســؤولن يف احلشــد الشــعبي كان يصطحــب االوالد إىل 
املتنزهــات واملســابح  ويضحكمهــم ويالعبهــم  كــي خيفــف عنهــم وطء اليتــم.
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6-توجيه الراي العام حنو االيتام 
وذلــك يتجــى مــن خــالل الوصيــة االخــرة هبــم حيــث قــال  أمــر املؤمنــن عليــه 

ــم))5(. ــوا بحرتك ــم وال يضيع ــوا أفواهه ــال تغّب ــام ف ــالم: »اهللَ اهللَ يف األيت الس

ومــن البدهيــي ان الوصيــة هــي الــكالم االخــر واالمــر االخــر الــذي يــب تنفيــذه 
ــدم  ــم وكان يق ــر منه ــا للكث ــه كان راعي ــة وان ــر خاص ــم بالذك ــد خصه ــذا فق ــى ه وع
ــة  ــدة إىل رعاي ــه الســالم( دعــوة خال ــه )علي ــة الالزمــة عــى هــذا كانــت وصيت هلــم املؤن
اليتامــى واالهتــامم هبم،وهــي دعــوة إىل عــدم تضييعهــم والتضييــع قــد يكــون ماديــا مــن 
خــالل رميهــم إىل ازقــة التســول االســنة وقــد يكــون التضييــع معنويــا مــن خــالل عــدم 
ــامء شــهداء  ضاعــوا يف  ــاء عل ــا ابن توجيههــم الوجهــة الصحيحــة والســليمة وهلــذا راين
احابيــل الضــالل لعــدم تعهدهــم ومنــذ طفولتهــم بالتوجيــه الدينــي الصحيح..فالرعايــة 

ــة. ــة واخروي ــة ومعنوية..نفســية وبدنية..دنيوي مادي

7-االستمرارية)فال تغّبوا أفواههم وال يضيعوا حبضرتكم(. 
وذلــك مــن خــالل 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 
ــراف   ــول واالنح ــر التس ــن خماط ــم م ــة ويف انقاذه ــن ناحي ــم م ــة عنده ــعور بالكرام الش
كــام تســاهم يف دعــم الصحــة النفســية هلــم مــن خــالل زيــادة الشــعور باالمــن املســتقبيل.

ــام الشــهداء إىل  ــدول هلــم وخاصــة اليت ــة ال ــد ارشت يف النقطــة االوىل إىل رعاي وق
حــن مماهتــم.
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8-حماسبة النفس عند رؤية ايتام بال معيل
إىل  الســالم  عليــه  عــيّل  وعمــد  فعجنتــه،  الدقيــق  إىل  الرواية..فعمــدت  ويف 
اللحــم فطبخــه، وجعــل يلقــم الصبيــان مــن اللحــم والتمــر وغــره، فكّلــام نــاول 
احــد الصبيــان مــن ذلــك شــيئًا قــال لــه: يــا بنــّي، اجعــل عــيّل بــن أيب طالــب يف 
 حــّل مّمــا أمــر يف أمــرك. فّلــام اختمــر العجــن، قالــت: ياعبــداهلل، اســجر الّتنــور.
فبــادر لســجره، فّلــام أشــعله لفــح يف وجهــه، جعــل يقــول: ذق ياعــيّل، هــذا جــزاء مــن 

ــع األرامــل واليتامــى. ضّي

ــار اهنــم قدمــوا  ــام الشــهداء باعتب ــام وخاصــة ايت ــة االيت ــا مســؤولون عــن رعاي كلن
التضحيــات مــن اجــل ان تنتــر االمــة وييــا االخــرون بكرامــة  وهلــذا فــكل قصــور يف 
رعايــة هــؤالء يمــل وزره اجلميــع، واملطلــوب ان يتحــرك اجلميــع كل قــدر اســتطاعته 
وضمــن االماكــن القريبــة منــه ليكــون عونــا هلــؤالء اليتامــى، وقــد ال يقــدر بعضنــا  عــى 
ــم  ــداراة  اليتي ــان وم ــب واحلن ــباغ احل ــى اس ــادر ع ــام ق ــه حت ــره لكن ــال او غ ــم امل تقدي
ــة لليتامــى وتعريــف  ــع ارشــاد االرامــل إىل املؤسســات الراعي نفســيا،كام يمكــن للجمي
ــودة يف  ــات موج ــذه املؤسس ــان ه ــد ف ــات وهلل احلم ــذه املؤسس ــدى ه ــى ل ــؤالء اليتام ه
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.

)-احلث والتشجيع
قال عليه السالم: من رعى األيتام، ُرعي يف بنيه))5(

ملــاذا يوجــه االمــام )عليــه الســالم( 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)انــام 
اوالدكــم واموالكــم فتنــة()55( وهــو بكالمــه )عليــه الســالم( يدعــو إىل التفكــر املســتقبيل 
يف االوالد مــن خــالل مايقــوم بــه االباء،فمــن رعــى االيتــام رعــي يف بنيــه والــكالم عــام 
ــى  ــم ع ــون حرصه ــام يك ــرون باالخرة،فرب ــن ال يفك ــك الذي ــى اولئ ــكل حت ــمل ال يش

اوالدهــم ســببا لرعايــة االيتــام.

االنـمـاط الـتــربـــويـــة 
منهــا  فأخــذ  مــاء،  قربــة  كتفهــا  عــى  امــرأة  إىل  الســالم  عليــه  عــيل   نظــر 
عــيّل  فقالت: بعــث  حاهلــا،  عــن  موضعها ، وســأهلا  إىل  فحملهــا  القربــة 
صبيانــًا  عــيّل  وتــرك  فقتــل،  الثغــور  بعــض  إىل  طالب صاحبــي  أيب  بــن 
النــاس . خدمــة  إىل  الــرورة  فقد أجلأتنــي  يشء،  عنــدي  وليــس   يتامــى، 
فانــرف وبــات ليلتــه قلقًا،فلــام أصبــح، محــل زنبيــاًل فيــه طعــام، فقــال بعضهــم: أعطني 

ــه عنك. أمحل

 فقــال: مــن يمــل وزري عنــّي يــوم القيامــة؟ فأتــى وقــرع البــاب، فقالت: مــن هذا؟
قــال: أنــا ذلــك العبــد الــذي محــل معــك القربــة، فافتحــي، فــإن معــي شــيئًا للصبيــان. 
فقالــت: ريض اهلل عنــك، وحكــم بيني وبن عيل بن أيب طالــب. فدخل وقال: أيّن أحببت 
 اكتســاب الثــواب، فاختــاري بــن أن تعجني وختبــزي، وبن أن تعّليل الصبيــان ألخبز أنا.
ــى  ــم حت ــان، فعّلله ــأنك والصبي ــن ش ــدر، ولك ــه أق ــر، وعلي ــز أب ــا باخلب ــت: أن فقال
إىل  الســالم  عليــه  عــيّل  وعمــد  فعجنتــه،  الدقيــق  إىل  فعمــدت  اخلبــز.  مــن  أفــرغ 
اللحــم فطبخــه، وجعــل يلقــم الصبيــان مــن اللحــم والتمــر وغــره، فكّلــام نــاول 
احــد الصبيــان مــن ذلــك شــيئًا قــال لــه: يــا بنــّي، اجعــل عــيّل بــن أيب طالــب يف 
 حــّل مّمــا أمــر يف أمــرك. فّلــام اختمــر العجــن، قالــت: ياعبــداهلل، اســجر الّتنــور.
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فبــادر لســجره، فّلــام أشــعله لفــح يف وجهــه، جعــل يقــول: ذق ياعــيّل، هــذا جــزاء مــن 
ــن. ــر املؤمن ــذا أم ــك، ه ــت: وي ــه، فقال ــرأة تعرف ــه ام ــى. فرأت ــل واليتام ــع األرام  ضّي
ــي  ــل واحيائ ــال: ب ــن. فق ــر املؤمن ــا ام ــك ي ــي من ــول: واحيائ ــي تق ــرأة وه ــادرت امل فب

ــرك...)56( ــّرت يف أم ــام ق ــة اهلل، في ــا أم ــك ي من

حينــام نتأمــل هــذه الروايــة فاننــا نجــد ان االنــامط الرتبويــة التــي اســتفاد منهــا امــر 
املؤمنــن )عليــه الســالم( متعــددة منهــا:

)-التـربـيـة 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 تــت وطــأة الضغوطــات ممــا  
يــؤدي هبــم وبغرهــم وربــام 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 فيــام بعــد باللــن والرغبــة يف مســاعدة االخريــن.

1-الـرتبـية بالـتـسامـح
ــا  ــام كالمه ــمع االم ــام س ــر حين ــل ظه ــر ان التغاف ــابق غ ــم الس ــق بالقس ــو يلح وه
ــم  ــا  ويطع ــن كان يف بيته ــراة  ان م ــت امل ــد ان عرف ــو بع ــامح فه ــا التس ــاء وام يف اول لق
صغارهــا  هــو امــر املؤمنــن الــذي طاملــا نالتــه بلســاهنا فحينــام عرفتــه املــرأة مل يؤاخذهــا 
بكالمهــا الســابق ومل يذكرهــا بــام كانــت تدعــو عليــه!! وهــذه غايــة النبــل،  يقــول القــران 
ــٌم *  ــُه َويِلٌّ مَحِي ــَداَوٌة َكَأنَّ ــُه َع ــَك َوَبْينَ ــِذي َبْينَ ــإَِذا الَّ ــُن َف ــَي َأْحَس ــي ِه ــْع بِالَّتِ ــم: اْدَف الكري
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.)57(ــٍم ــا إاِلَّ ُذو َحــظٍّ َعظِي اَه ــا ُيَلقَّ وا َوَم ــا إاِلَّ الَِّذيــَن َصــَرُ اَه ــا ُيَلقَّ َوَم

ــات  ــن اهتامم ــو م ــراين ه ــلوب  الق ــذا االس ــظ عظيم،وه ــا االذو ح ــم ال يلقاه نع
التنميــة البرشيــة املعــارصة التــي تســعى لرتويــج مفاهيــم  التســامح بعــد ان طغــت ثقافــة 

العنــف يف عمــوم املشــهد االنســاين.

ــه الســالم( مل يؤاخذهــا بكالمهــا ومل يعاتبهــا  ممــا جعلهــا تشــعر باخلجــل  ــه )علي أن
ملوقفهــا  وهكــذا يــب ان يكــون التعامــل مــع هــذه الطبقــة املرهقــة املتوجعــة.

)-الـرتبيـة باللعـب:
ــب  ــذ يلع ــان واخ ــغل بالصبي ــالم انش ــه الس ــن  علي ــوب الدي ــن ويعس ــر املؤمن فام
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 االيابيــة وزرع روح التفــاؤل اضافــة إىل افاضــة 

اجــواء البهجــة عــى البؤســاء.

)-التـربـية بالـقـدوة
نقلــت الروايــة إىل النــاس والينــا عــى مــر قــرون مــن الزمــن وتعلــم اجلميــع درســا 
ــع دون ان  ــة يف املجتم ــة والضعيف ــح اهلش ــع الرشائ ــليم م ــل الس ــة التعام ــدا يف كيفي رائ
ــه ملــن هــم يف  ــة و توجي ــع عــن ذلــك وهــو تربي يــول الزهــو والغــرور واملنصــب الرفي
مراكــز الدولــة عــى كيفيــة التعامــل مــع هــذه الرشيــة الصغــرة يف العمــر ولالســف يلجا 
ــة  ــل الدعاي ــن اج ــة م ــم املادي ــام وحاجاهت ــكات االيت ــتغالل ضح ــرار إىل اس ــاع الق صن
ــوي فحســب وليــس ملرضــاة اهلل وهــذا مــن  ــه بعــد دني ــة اي ان هــذا العمــل ل االنتخابي
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اكثــر الصــور ظلــام للطفولــة ولقــد رايــت ذوي املنــا صــب يمعــون اليتامــى ويدعــون 
وســائل االعــالم لتصــور احلــدث وتنقلــه لقــاء نــزر يســر مــن القــوت ال يعــادل عــرش 

االجــرة التــي دفعهــا ذوي اليتامــى لســائق الســيارة كــي يوصلهــم إىل هــذا املــكان!!. 

فاملطلــوب االقتــداء بســرة امــر املؤمنــن )عليــه الســالم( يف التعامــل مــع االيتــام، 
فلــو كنــت معلــام اهتــم بالطلبــة االيتــام ولــو كنت مديــرا اهتــم بايتــام املوظفــن وتذكرهم 
ولــو كنــت مســؤوال فحســبك ماكتبــه لالشــرت وهكــذا  وافعــل ذلــك مــن اجــل اخــرة 
باقيــة وليــس مــن اجــل مناصــب يف دنيــا فانية..نعــم مل يطلــب منهــم امــر املؤمنــن )عليــه 
الســالم( صوتــا انتخابيــا وال درجــة دنيويــة بــل طلــب ابــراء ذمتــه فهــو املســؤول عنهــم 

باعتبــاره خليفــة املســلمن.

)-الرتبية باحلب:
وهــو احــوج مايكــون لــه اليتامــى  ويف الرواية)وجعــل يلقــم الصبيــان مــن اللحــم 

والتمــر وغــره، فكّلــام نــاول احــد الصبيــان مــن ذلــك شــيئًا قــال لــه: يــا بنــّي(

وهــي كلمــة يتمنــى ســامعها االوالد العاديــون فكيــف بفاقــدي ابائهم!!.وقــد ارشنا 
إىل هــذه النقطــة ســابقا.

1. الرتبية بالرتهيب:
وهــي رســالة موجهــة لــكل مــن هيمــل يتيــام  او يؤذيــه او يــأكل مالــه ظلــام او يغــض 
الطــرف عــن رعايــة اليتامــى ويف الرواية)فّلــام أشــعله لفــح يف وجهــه، جعــل يقــول: ذق 
ياعــيّل، هــذا جــزاء مــن ضّيــع األرامــل واليتامــى ) انــه انــذار ابــدي. وهــو القائــل: ظلــم 

اليتامــى وااليامــى ينــزل النقــم)58(.

). الرتبية بالتواضع:
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وهــو امــر املؤمنــن وهــو اخــو الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه( وصهــره يبــن 
ــذا؟ ــن ه ــت: م ــة )فقال ــام يف الرواي ــراء وااليت ــع الفق ــل م ــع يف التعام ــة التواض ــا امهي  لن
قــال: أنــا ذلــك العبــد الــذي محــل معــك القربــة( وايضــا )فّلــام اختمــر العجــن، قالــت: 
ــاس  ــكل تواضــع فالن ــك ب ــكل ذل ــام ب ــادر لســجره( نعــم ق ــداهلل، اســجر الّتنور.فب ياعب

يتاثــرون باخللــق واالدب اكثــر ممــا يتاثــرون بالــكالم يف احايــن كثــرة.

). الرتبية بالدعاء
ويف الرواية:...شــيئًا قــال لــه: يــا بنــّي، اجعــل عــيّل بــن أيب طالــب يف حــّل مّمــا أمــر 

يف أمــرك.

وهوتعبــر عــن خلجــات نفســه )عليــه الســالم( وعــن املــه وهــذا درس بليــغ 
لالجيــال كلهــا.

). الرتبية باالحداث:
ويف الروايــة:.. فرأتــه امــرأة تعرفــه، فقالــت: ويــك، هــذا أمــر املؤمنــن. فبــادرت 
املــرأة وهــي تقــول: واحيائــي منــك يــا أمــر املؤمنــن. فقــال: بــل وأحيائــي منــك يــا أمــة 

اهلل، فيــام قــرت يف أمــرك.

ــه  ــتكي من ــت تش ــد كان ــها وق ــراة نفس ــى امل ــر ع ــره الكب ــه تاث ــدث كان ل كل ماح
وتدعــو عليــه فاصبحــت يف خجــل شــديد حينــام عرفتــه وهــو توجيــه لالخريــن يف كيفيــة 
ــاهم يف  ــايب الذييس ــر االي ــل يف التغي ــار الفاع ــل إىل الس ــي تص ــداث الت ــر االح تدوي

ــلبية. ــورات الس ــام والتص ــكوك واالوه ــن الش ــن م ــال االخري انتش

والدالالت كثرة ال يطيقها هذا البحث املتواضع
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جتليات رعاية اليتيم على اليتيم نفسه واجملتمع

 ان رعايــة االيتــام واالهتــامم بشــاهنم يســاهم كثــرا يف ختليصهــم مــن العقــد 
واالضطرابــات النفســية كــام ان العنايــة باليتامــى يســاعد عــى تنميــة االدراك الصحيــح 
ــه  ــره يف التوجي ــرتك اث ــا ي ــداراة  مم ــق وامل ــار والرف ــاة كااليث ــة يف احلي ــم االيابي للمفاهي
ــئة  ــئتهم التنش ــببا لتنش ــون س ــة تك ــذه الرعاي ــة إىل ان ه ــذه القيم،اضاف ــو ه ــليم نح الس
الســليمة بعيــدا عــن اســتغالل الطامعــن واالنتهازيــن ممــا يعنــي تنميــة االنســان الصالــح 

ــتقبلية. ــؤولياته املس ــل مس ــى تم ــادر ع ــع الق يف املجتم

ــرا عــى القائمــن هبــا  اذ اهنــا تــرتك  ــام تــرتك اث ــة االيت ــة اخــرى ان رعاي ومــن ناحي
ــث  ــم  حي ــام يف وجوه ــى  واالبتس ــى رؤوس اليتام ــح ع ــالل املس ــن خ ــا م ــرا ايابي اث
يتخلــص الفــرد مــن الطاقــة الســلبية التــي عنــده ويســتبدهلا باخــرى ايابيــة وذلــك الن 
االطفــال الصغــار يمثلــون واحــدا مــن حمطــات الطاقــة االيابيــة ممــا يســاهم يف تقليــل 
ــة املعــارصة هــو اللعــب مــع  ــر واالكتئــاب والقلــق  وواحــدة مــن برجميــات التنمي التوت
االطفــال كــي يتخلــص الفــرد مــن االضطرابــات النفســية بــل ان هــذه الوســيلة تعتــرب 
مــن وســائل ايــاد احللــول املناســبة للمشــكالت التــي يعــاين منهــا الفــرد.ويف احلديــث 
ــاًم  ــدن يتي ــه، فلي ــاوة قلب ــم قس ــر منك ــن أنك ــه(: م ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــن رس ع
فيالطفــه وليمســح رأســه، يلــن قلبــه بــإذن اهلل، فــإّن لليتيــم حّقــًا))5( هــذا باالضافــة إىل 
االجــر الكبــر واملكانــة القريبــة مــن الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه(.. عــن النبــّي صــى 
اهلل عليــه وآلــه وســلم أّنــه قــال: »مــن مســح يــده عــى رأس يتيــم ترمّحــًا لــه، كتــب اهلل لــه 

بــكّل شــعرة مــّرت عليــه يــده حســنة«)1)(

كــام ان هــذه الرعايــة ستســاهم يف بنــاء املجتمــع مــن خــالل ضــخ النــامذج االنســانية 
ــة  ــراد مــن نزعــة االناني ــة إىل ختليــص االف الســليمة القــادرة عــى خدمــة املجتمــع اضاف
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والــدوران عــى الــذات وتعزيــز مبــادءئ التكافــل االجتامعــي.

تـــوصـــيــات 

ــات  ــا واملرجعي ــادات العلي ــن القي ــداء م ــكل ابت ــؤولية ال ــام مس ــة االيت ). ان رعاي
واملؤسســة الدينيــة واالجتامعيــة إىل عمــوم االفــراد كل حســب قدرتــه  والبــد مــن 

ــام. ــع االيت ــه م ــالل تعامل ــن خ ــالم( م ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــرة ام ــداء بس االقت

ــث  ــق احل ــن طري ــام ع ــة االيت ــاس يف رعاي ــالم دوره االس ــذ االع ــد ان يأخ 1. الب
والتشــجيع وعــرض النــامذج االيابيــة للمتطوعــن بالرعايــة واذكــر انــه انتــرشت عــى 
اجهــزة التواصــل االجتامعــي صــورة الحــد املتطوعــن لرعايــة اليتامــى فــكان يلــق هلــم  
ــتضافته  ــة اس ــة اخلارجي ــوات االعالمي ــب ان القن ــان ويداعبهم،والغري ــهم باملج رؤوس

وســلطت الضــوء عــى تعاملــه يف حــن قــل هــذا العــرض يف القنــوات املحليــة!!.

ــذي  ــت ال ــوا إىل الوق ــى يصل ــام حت ــتمرة لاليت ــب مس ــص روات ــعي لتخصي ). الس
ــة انفســهم. ــه قادريــن عــى اعال ــون  في يكون

)-هنــاك كثــر مــن املؤسســات تدعــي رعايــة االيتــام وهلــا اغــراض ســيئة امتنــى ان 
تكــون هنــاك متابعــة مــن قبــل اجلهــات املعنيــة لكشــفها ومحايــة االطفــال منهــا.

ــة  ــرا خفي ــب كام ــام   ونص ــدور االيت ــة ل ــرق متابع ــاك ف ــون  هن ــرتض ان تك ). يف
ــة. ــس دور رعاي ــام ولي ــذاء االيت ــي دور اي ــا ه ــر منه ــف الكث فلالس

ــتمرار يف  ــن االس ــم م ــذي يمكنه ــي ال ــم املهن ــام التعلي ــاب االيت ــعي الكس 5. الس
ــة. ــن القانوني ــول للس ــن الوص ــات ح ــع املعون ــد قط ــى بع ــة حت الدراس

6. االهتــامم بــأرس شــهداء احلشــد الشــعبي واجليــش واقامــة نــدوات ودورات 
لالمهــات للتعريــف باالليــات الســليمة يف التعامــل مــع ابنائهــم اليتامــى.
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7. رعايــة املوهوبــن واملتفوقــن وتوفــر فــرص للدراســة االكاديميــة حتــى املراتــب 
لعليا. ا

واحلمد هلل رب العاملن

هوامش البحث:

) )( إبراهيم  الزيات وآخرون، املعجم الوسيط،ط)1(، دار إحياء الرتاث،مادة يتم، 061/1)
)1( ابن منظور،لسان العرب،اجلزء 5) 

)) ( الطويس،املبسوط،ج1،ص)18
) )( البقرة االية 110

) 5( سورة الفجر االية 7)
)6 ( البلد االية5)

)7 ( االرساء االية ))
)8 ( سورة املاعون االية )-1

)) ( سورة الضحى االية 8-6
)0) ( سورة االنسان االية 88

) ))( عيل بن بابويه، فقه الرضا)عليه السالم(، ص 71).
)1)( حممد الريشهري،ميزان احلكمة، ج )، ص 708).

) ))( املجلي-بحار االنوار، ج)7-ص1).
) ))( الكليني،الكايف،ج)،ص06)

)5) ( املرزا النوري،مستدرك الوسائل،ج))،ص1)).
) 6)( سورة النساء االية )

)7) (  الشيخ الصدوق،ثواب االعامل،ص))1.
) 8)( الكليني،الكايف،ج) ص06).

))) ( هنج البالغة،قصار احلكم،حكمة رقم )6)
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) 10( نفس املصدر حكمة 6))
) )1( املجلي بحار االنوار،ج7)،ص 71.

)11( سورة الضحى االية 6
))1 (  املجلي،البحار،ج))، ص17،وكذلك يف اخلرائج واجلرائح،ج1،ص)51،ح ).

) )1( رايض آل ياسن،صلح احلسن،ط1،بغداد،دار االرشاد،ص 160
) 15( هنج البالغة،رسالة رقم )5،ص16)

)16( هنج البالغة،ضبط صبحي صالح، رسالة رقم 7)،ص )1).
) 17(  غب القوم: جاءهم يومًا وترك يومًا، أي ِصلوا أفواههم باالطعام وال تقطعوه عنها

) 18( الفيض الكاشاين،املحجة البيضاء،ج)،ص)10.
))1 ( عبد الواحد اآلمدي، غرر احلكم، ص))).

)0) ( املرزا النوري،مستدرك الوسائل،ج))،ص))).
))) ( نفس املصدر،ج))،ص5

) 1)( حممد باقر حممودي،هنج السعادة يف مستدرك هنج البالغة،ج7،ص))).
))) ( هنج البالغة،ضبط صبحي صالح،رسالة ))

))) ( كاظم مدير،احلكم من كالم امر املؤمنن )عليه السالم(،ج)،ص)))
)5) (  الكليني،الكايف،ج)،ص 06)

) 6)( الطويس،املبسوط،ج1،ص)18.
) 7)( الطربيس،مكارم االخالق، ص))1

) 8)( املجلي،بحار االنوار،جزء7)،ص7.
))) ( هنج البالغة،رسالة 5)
)0) ( سورة االرساء االية 70

))) (  الطربيس، مكارم االخالق،ج)،ص78)،ح)65)
) 1)( هنج البالغة،احلكم القصار،حكمة 157

) ))( نفس املصدر،خطبة 8))
) ))( العاميل،وسائل الشيعة،ج))،ص))،باب ))،ح).
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) 5)( املجلي،بحار االنوار،ج)،ص6)5
) 6)( الطربيس،مكارم االخالق،ص)1).

) 7)( الفيض الكاشاين،املحجة البيضاء،ج1،ص6).
) 8)( العاميل،وسائل الشيعة،ج)1،ص)7)
))) ( املجلي،بحار االنوار،ج)7 ص )17

)50 (  امحد عزت راجح،اصول علم النفس،ص80
) )5( جاري تشابامن،لغات احلب اخلمس،ط)،مكتبة جرير،السعودية.

)51 ( الكليني،الكايف،ج)،ص06).
))5 ( هنج البالغة،ص)1).

) )5(  املرزا النوري،مستدرك الوسائل،ج5)،ص 67).
)55 ( سورة  االنفال،االية 18

)56 ( املجلي،بحار االنوار،ج))ص51.
) 57( سورة فصلت،االية ))-5)

) 58( كاظم مدير،احلكم من كالم امر املؤمنن )عليه السالم( ج)،ص587
) )5( احلرالعاميل،وسائل الشيعة،ج)،ص 187

) 60( عيل بن بابويه،فقه الرضا،ص71)
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املـصـادر واملراجع
-القرآن الكريم

ــي  ــط د صبح ــف الريض،ضب ــع الرشي ــة، مج ــج البالغ ــالم(،  هن ــه الس ــن )علي ــر املؤمن - أم
ــران ــرت، اي ــارات هج ــح ؛انتش صال

-ابراهيم انيس وروفقاؤه، املعجم الوسيط، مكتبة الرشوق الدولية، ط)،)100.

داراألضــواء،  طالــب،  أيب  آل  مناقــب  املازنــدراين،  عــيل  بــن  حمّمــد  شهراشــوب،  -ابــن 
.(((( ط1،عــام  بروت،لبنــان، 

-ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تقيق شهاب الدين ابوعمرو، دار الفكر ط1، 8))).

-ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم، لسان العرب، القاهرة، دار احلديث،)100

ــاب  ــة ،دار الكت ــه االمامي ــوط يف فق ــويس، املبس ــيل الط ــن ع ــن ب ــن احلس ــد ب ــر حمم ــو جعف -اب
االســالمي،لبنان

-امحد عزت راجح،اصول علم النفس،النارش املري احلديث.

-امحد حممد مبارك الكندري، علم النفس االرسي، ط1،مكتبة الفالح،الكويت 1))).

-احلاكــم النيســابوري، أيب عبــد اهلل حممــد بــن البيــع، املســتدرك عــى الصحيحــن،دار الكتــب 
العلمية،بــروت، لبنــان 1008.

-احلر العاميل،وسائل الشيعة، دار إحياء الرتاث العريب،بروت، لبنان، ط.)0)).

 -الصدوق،حممد بن عيل بن بابويه القمي، ثواب االعامل، )قم، منشورات الرىض، د. 

بــن فضــل، مــكارم االخــالق، ط6، )د. م،  نــر احلســن  الديــن ايب  -الطــربيس، ريض 
.)((71 الــريض،  الرشيــف  منشــورات 

-العامــيل، حممــد بــن احلســن احلــر، وســائل الشــيعة إىل تصيــل مســائل الرشيعــة، تقيــق عبــد 
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الرحيــم ربــاين، )بــروت، دار احيــاء الــرتاث.

-الكليني،ثقة اإلسالم حممد بن يعقوب،الكايف؛ دار صعب ودار التعارف، بروت،لبنان.

-املجلي،حممــد باقر،بحــار االنــوار اجلامعــة لــدرر اخبــار االئمــة االطهــار،  دار احيــاء 
لبنــان. بــروت،ط)،   ،(((1 الــرتاث، 

-املحمــودي، حممــد باقــر، هنــج الســعادة يف مســتدرك هنــج البالغــة، )بــروت، مؤسســة 
د. املحمــودي، 

 -النــوري، مــرزا حســن، مســتدرك الوســائل ومســتنبط املســائل، تقيــق مؤسســة ال بيــت، 
)بــروت، مؤسســة ال البيــت، 87))(.

- -جاري تشابامن،لغات احلب اخلمس،ط)،مكتبة جرير،السعودية.

-عبد الواحد اآلمدي، غرر احلكم ودرر الكلم،ط)، طهران، 60)) ه.

-عز الدين عيل بحر العلوم،مع اليتيم يف القران والسنة،دار الزهراء، لبنان.

عيل بن بابويه. فقــه الرضــا )عليــه الســالم( تقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء 
الرتاث، ايــران،06))

-الفيــض الكاشــاين،املحجة البيضــاء يف احيــاء االحيــاء،ط1،  دار إحيــاء الــرتاث العــريب، 
ــان، )0))هـــ. بــروت، لبن

ــران،  ــالم(، ط)، اي ــه الس ــيل )علي ــن ع ــر املؤمن ــام ام ــن كالم االم ــم م ــر، احلك ــم مدي -كاظ
7)))هـ

الطفــل  عنــد  العاطفــي  احلرمــان  ســنة6)10،مقال    17 عــدد  االنســانية  العلــوم  -جملــة 
مخويــن الزهــراء  اليتيم،فاطمــة 

للطباعة،بروت،لبنــان، 85)).  الــدار االســالمية  ميــزان احلكمــة،  الريشــهري،  -حممــد 
)0)) هـــ.
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احملتويات

احملور اللغوي واألدبي

إنسانية اخلطاب العلوي قراءة معرفية يف األبعاد القيمية
م. د. آمال خلف عي آل حيدر- كلية اإلمام الكاظم )عليه السالم( اجلامعة

توطئة ................................................................................. ))
(1 ...................... املطلب األول: القيم األخالقية وأبعادها يف أنسنة اخلطاب العلوي
(1 ........................................................................ أوالً:- التقوى 
ثانيًا:- ُحسن اخلُُلق  ................................................................... 5)
(6 ................................................................ ثالثًا:- الصرب والتصرب 
(7 ............................................. رابعًا:- األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
املطلب الثاين: القيم العبادية وأثرها يف التكامل اإلنساين ................................ ))
املطلب الثالث: املجتمع اإلنساين يف اخلطاب العلوي قراءة قيمية........................ )1
اخلامتة................................................................................. 16
18 ...................................................................... املصادر واملراجع

اء العجيبة إنموذجادراسة اسلوبية أوصاف َخْلق االنسان يف هنج البالغة اخلطبة الغرَّ
م. د. سحر ناجي املشهدي

(( ................................................................................ املقدمة
(( .......................................................... أوالً : اخلطبة الغراء )النَّص(:
5( ....................................................................... ثانيـًا: الدراسة: 



448

(7 .................................... ثالثا : األلفاظ التي تدلُّ عى مراحل خلق االنسان :
رابعــًا : أنواع  السجع يف اخلطبة الغّراء :................................................ ))
56 ...................................................................... خامســـًا : اخلامتة
املصادر و املراجع...................................................................... 60

اخلطاب العلوي والوالة دراسة يف اسراتيجية اخلطاب وداللتها السياسية
د. طالب حسن - كلية اإلمام الكاظم )عليه السالم(

مقدمة................................................................................. 65
68 ........................................ املبحث االول: اخلطاب بن اللغوي والاللغوي
اوال : البنية الاللغوية :................................................................. 68
7( ....................................................... ثانيا: اخلطاب اسرتاتيجية بالغية
7( .............................................. املبحث الثاين: الوالة واخلطاب التوجيهي
7( .................................................................. اوالً: اخلطاب الفعيل 
ثانيا: اخلطاب الذهني.................................................................. )7
املبحث الثالث: االسرتاتيجية والداللة السياسية........................................ )8
81 ................................................................. اوال – الوالة القريبون
ثانيا - الوالة غر املقربن .............................................................. )8
ثالثا: وحدة االسرتاتيجية والداللة السياسية............................................ 85
88 ........................................................................ خامتة واستنتاج
املصادر واملراجع ...................................................................... ))

تليات احلجاج يف اخلطبة الغراء لإلمام عي )عليه السالم( دراسة يف وسائل االقناع
أ.م.د. مسلم مالك االسدي- جامعة كربالء / كلية العلوم االسالمية

(7 ................................................................................ املقدمة
).االستفهام: ......................................................................... )8
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1. االمر:............................................................................ )10
). النفي :........................................................................... )0)
60( ......................................................................... ).الرشط : 
5.االستعارة :....................................................................... )80
6.الكناية............................................................................ 0))
اخلامتة............................................................................... )))
((5 .................................................................... املصادر واملراجع

جدلية الذوات يف اخلطاب العلوي قراءة إنسانية
أ . م . د . حازم طارش حاتم - كلية اإلمام الكاظم )عليه السالم( اجلامعة

توطئة :.............................................................................. )))
(10 .............................. املطلب األول: قيم الذوات املتجادلة وأبعادها اإلنسانية
املطلب الثاين: جدلية التقابل اإلنساين يف اخلطاب العلوي............................. 17)
((( ............................................................................. اخلامتة :
((6 .................................................................... املصادر واملراجع

جزالة أسلوب االمام عي )عليه السالم( يف مقام احلرب
السبك املعجمي واحلذف أنموذجن

أ. د. حسن منديل حسن العكيي - جامعة بغداد/كلية الربية للبنات
مقدمة............................................................................... )))
التمهيد:............................................................................. ))1
1(( .....................................................................        علم النص:
((( ...........................................................        Textuality  النّصّية
املبحث األول:  احلرب وأخالقها لدى االمام عيل )عليه السالم....................... 5))
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(51 ...................................................... املبحث الثاين: السبك املعجمي
15( ......................................................  Reitcration اوالً – التكرار
(5( ................................................................... اإلحالة التكرارية 
(5( ...................................................................... أشكال التكرار
(5( ....................  )Collacation( ثانيًا – التضام أو املطابقة او املصاحبة املعجمية
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16( .................................................................... )-حذف االسم 
(6( ..................................................................... 1-حذف الفعل
(67 .................................................................... )-حذف العبارة
(67 .................................................................. )-حذف اجلملة:  
(6( ............................................................................. اخلامتة: 
املصادر واملراجع .................................................................... )7)

صفاُت القضاة يف هنج البالغة قراءة تأويلّية
األستاذ املتمّرسالدكتور حاكم حبيب الكريطي

08( ............................................................... أسس اختيار القضاة :
(8( ......................................................... القدرة عى تريف األُمور:
ال مُتحكه اخلصوم :.................................................................. )18
(8( .................................................................. ال يتامدى يف الزّلة :
(85 ....................................................... ال ُيجم من الرجوع إىل احلّق:
ال ُترشف نفسه عى طمع :........................................................... 86)
التأيّن يف احلكم :..................................................................... 88)
(8( ........................................................ عدم الترّبم بمراجعة اخلصم :
الصرب عى تكّشف األمور:........................................................... ))0
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1(( ..................................................... عدم التأّثر باإلطراٌء أو اإلغراء : 
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(11 .............................................. املقدمة) مدخل نظري لروابط احلجاج(
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اخلامتة............................................................................... ))1
1(( .................................................................... املصادر واملراجع

وصف ضاللة العلاء 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

مقدمة:.............................................................................. 7)1
املبحث األول: نحو نظرية تأويل عربية:.............................................. ))1
168 ................. املبحث الثاين: تأويل نصوص هنج البالغة التي تصف ضاللة العلامء:
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عتبة البداية يف خطب هنج البالغة )مقاربة سيميولوجية(
م. د. صباح حسن عبيد التميمي

((1 ............................................................................. املقدمة:
1(( ....................................................... املبحث األّول: البعد التنظري
)ــ البداية املصطلح واملفهوم واالشرتاطات يف املنظور الرتاثي: ....................... ))1
(05 ....................................................... املبحث الثاين: البعد اإلجرائي
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(05 .............................................................. خطبة )الفتنة( أنموذجا
)ـ املستوى املعجمي:................................................................ )80
1(( ................................................................ 1ـ املستوى الرتكيبي:
7(( .................................................... )ـ املستوى الداليل )التصويري(:
(16 ................................................................ نتائج البحث وخامتته
املصادر واملراجع .................................................................... ))1

احملور االجتماعي والنفسي 

الوعي الفكري للفرد ومسؤولية الدولة اإلنسانية
أساس التغير االجتاعي يف حتمية املروع احلضاري يف فكر اإلمام عي  )عليه السالم(

األستاذ الدكتور سعد خضر عباس الرهيمي - كلية القانون - جامعة بابل
املقدمة .............................................................................. )))
((1 ........................... توطئة منهجية: عرنة املرشوع احلضاري يف الفكر العلوي
أسئلة البحث........................................................................ )))
((( ............................................................. املنهجية العلمية للبحث
((( ...................................................................... مشكلة البحث
 أسباب أختيار البحث............................................................... 5))
أمهية البحث......................................................................... 6))
6(( ....................................................................... هدف البحث 
7(( ..................................................................... منهجية البحث 
7(( ...................................................................... فرضية البحث 
خطة البحث......................................................................... 7))
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((( ..... أوالً: التأصيل العلمي والتأرخيي ملفهوم املرشوع احلضاري يف فكر االمام عيل )عليه السالم(: 
)- التدرج والرتتيب يف تطبيق املنهج االقتصادي:.................................... )5)

ــس  ــلمي وتكري ــش الس ــور والتعاي ــى التط ــاح ع ــو االنفت ــة نح ــة االجتامعي ــث الرتكيب 1- ح
(5(.................................................... ..... املتقاربات ونبذ االختالفات
)- إعتامد سياسة مالية عادلة ومتوازنة ............................................... )55
65( ..................... )- صياغة تدابر نوعية ذات استرشاف مستقبيل لسياسة الدولة  
(5( ...... ثانيًا: تديد كيفية حدوث االعتامد املتبادل للعنارص االساسية يف التطور االجتامعي 
(5( .................... )- ماهية الوعي الفكري للفرد كعنر أسايس يف املثلث السيايس 

ــر مؤسســايت إلرســاء  ــر الوعــي الفكــري للفــرد وإحــداث تغي ــة يف تطوي 1. مســؤولية الدول
(61...................................................... ... التفاعل االجتامعي االيايب

(6( ................. 1 - ) مسؤولية الدولة يف تطوير الوعي الفكري للفرد وبيئته احليوية 
56( ...... 1 - 1 مسؤولية الدولة يف إحداث تغير مؤسسايت يتالئم مع تطوير الفرد واملجتمع 
86( ............... 1 - ) مسؤولية الدولة يف إحداث التأثر املبارش عى البيئة العامة للفرد 
(68 ...................................... 1-)-) صياغة مفهوم مستديم لالمن اإلنساين
(7( ................................... 1-)-1  بناء اإلطار الصحيح للمنظومة التعليمية 
(7( ............................. 1-)-)    تكييف املنظومة الصحية للمتطلبات اإلنسانية
(7( ......... 1-)-) إعتامد األسس العلمية يف التخطيط العمراين ووفقًا للمعاير الدولية 
(76 ......... ثالثًا: حدوث التغير يف املنظومة االجتامعية نتيجة للتغر يف البيئة العامة للفرد
(77 ..... رابعًا: أثرالتغير االجتامعي يف التمهيد للبيئة املالئمة للتطور إستنادًا للهدي العلوي
اإلستنتاجات:....................................................................... )18
التوصيات........................................................................... )8)
(86 ............................................................................ اخلالصة
((8 .................................................................... املصادر واملراجع
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رعاية األيتام وبناء أرسهم أثناء احلرب وتلياهتم اإلنسانية يف هنج البالغة
الباحثة كفاح احلداد

(05 ............................................................................. مـدخـل
(05 ........................................................................ من هو اليتيم
(06 ................................................... اليتيم باملعنى االصطالحي الفقهي
اليتيم يف القران الكريم............................................................... 07)
اليتيم يف السنة النبوية الرشيفة........................................................ 08)
(0( ............................................................. ملاذا الكالم عن اليتامى؟
((( ................................................................. دور االب يف االرسة
((( .............................................................. املوت يف عيون الصغار
((6 ............................................................... اليتامى وقت احلروب
اليتيم يف السرة العلوية املباركة....................................................... )))
(11 .................................. ملاذا اهتم امر املؤمنن )عليه السالم( برعاية االيتام 
الـخـطـوط  العـرشة يف رعـاية االيتام عند أميـر املـؤمنـن )عليه السالم(................ )1)
)-تديد العمر...................................................................... )1)
(15 ............................................... 1 -بيان حاهلم والتعريف بانكسارهم:
(16 ......................................................................... )-اكرامهم
(18 ................................................... )-العـدالة مع االطـفال االخـرين
5- توفر احلاجات النفسية والعاطفية والفسيولوجية................................. 0))
((( ................................................... 6-توجيه الراي العام نحو االيتام 
7-االستمرارية)فال تغّبوا أفواههم وال يضيعوا بحرتكم(. ......................... )))
((( ............................................ 8-حماسبة النفس عند رؤية ايتام بال معيل
((( ................................................................. )-احلث والتشجيع
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االنـمـاط الـتــربـــويـــة .............................................................. 5))
)-التـربـيـة بالتــغافــل:.............................................................. 6))
1-الـرتبـية بالـتـسامـح............................................................... 6))
)-الـرتبيـة باللعـب:................................................................. 7))
((7 ................................................................. )-التـربـية بالـقـدوة
((8 ................................................................... 6-الرتبية باحلب:
). الرتبية بالرتهيب:................................................................. 8))
5. الرتبية بالتواضع:................................................................. 8))
6. الرتبية بالدعاء.................................................................... )))
7. الرتبية باالحداث:................................................................ )))
((0 ........................................ تليات رعاية اليتيم عى اليتيم نفسه واملجتمع
تـــوصـــيــات ....................................................................... )))
((5 ................................................................... املـصـادر واملراجع


