مظاهر احلياة الثقافية العامة يف نهج البالغة مقاربة
يف ضوء احملسنات املعنوية
م.د مرتىض شناوة فاهم العرداوي
جامعة الكوفة -كلية الرتبية املختلطة
امللخص :

طريقــة البحــث عــى عــرض النصوص

يســعى هــذا البحــث إىل تقــي

التــي حتتــوي عــى املــوارد الثقافيــة

وتواردهــا يف حيــز املحســنات املعنويــة،

واالصطــاح ،ومــن ثــم دراســتها يف

يف كالم اإلمــام وتأصيلهــا يف اللغــة

املفاهيــم الثقافيــة يف هنــج البالغــة

ضــوء املحســنات املعنويــة ،وتبــن أن

وكيــف وظفهــا اإلمــام( عليــه الســام)

وجــود هــذه املفاهيــم يف كالم اإلمــام

يف مقاربــة الــراث العــريب والســيام

تؤكــد حقيقــة الطــرح القائــل بـ َّ
ـأن هنــج
البالغــة يم ّثــل مدونــة فكريــة ثقافيــة

يف ارشــاد املتلقــي إىل مواكبــة التطــور
الثقــايف آنــذاك يف التعامــل مــع اآلخــر،

تتامشــى مــع كل العصــور.

بفعــل التطــور الــذي حلقــه عــى

الكلامت املفتاحية:

مســتوى الرؤيــة املعرفيــة واألدوات

ألفــاظ ،حمســنات  ،ثقافيــة ،اســتعمل،

اإلجرائيــة ،ومــن ثــم يركــز هــذا

،مفاهيــم  ،النصــوص.

البحــث عــى تتبــع تلــك املفاهيــم

املقدمة:

اجلوهريــة يف هنــج البالغــة وقراءهتــا
بالغيــ ًا ،وبيــان داللتهــا يف مقصد ّيــة

ملفهــوم الثقافــة ميــدان واســع يف

ميــدان الدراســات األدبيــة والنقديــة

اإلمــام (عليــه الســام) .وقــد جــرت
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فهــي امللكــة التــي تنــر الطريــق لــدى
املتلقــي يف معرفتــه ملياديــن احليــاة
املختلفــة وتعــد مــن درجــات الرقــي

العقــي لــه ،فهــي بذلــك نطــاق واســع
يشــمل املعرفــة ،واملعتقــدات والفنــون
واالخالقيــات والقوانــن واالعــراف

والقــدرات االخــرى ،وعــادات
ِ
بوصفــه عضــوا ً
االنســان املكتســبة

باملجتمــع ،والتفكــر بالثقافــة هــو يف
صلــب العلــوم االجتامعيــة ،فاإلنســان

كائــن اجتامعــي بصريورتــه الثقافيــة،
والتفكــر هبــا يعــد أدا ًة طيع ـ ًة لدراســة
احليــاة الطبيعيــة لــدى الفــرد واملجتمــع

والتطلــع إىل آفــاق الفكــر املجتمعــي
ّ
فــإن هنــج
هلــم ،ومــن هــذا املنطلــق
حمتــوى فكريــ ًا لــكل
البالغــة يشــكل
ً

املحســنات املعنويــة ،وســلكت يف هــذا
البحــث منهجــ ًا حتليليــ ًا ،إذ تطلبــت

طبيعتــه أن يقســم عــى ثالثــة مباحــث:
فــكان األول منهــا بعنــوان (املشــتغلون

بالثقافــة) وجــاء الثــاين بعنــوان

(أشــكال العمــل الثقــايف) يف حــن
َحـ َـل املبحــث الثالــث تســمية (وســائل
العمــل الثقــايف) وقــد جــاءت اخلامتــة

بأهــم مــا توصلــت إليــه مــن نتائــج.

لقــد اعتمــدت يف دراســتها ووضــع
احلــدود بينهــا عــى خــاف األســاس

العــام للدراســات الكالســيكية التــي

تؤطــر حليــز الدراســة وتضــع األمثلــة
عــى مســمياهتا البالغيــة ،وقــد ســار
البحث عــى دراســة املحســنات املعنوية

حــن توافرهــا يف الشــواهد التــي ذكرها
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املفاهيــم الثقافيــة يف احليــاة البرشيــة
،الســيام أ ّنــه يمثــل معين ـ ًا فكري ـ ًا لــكل

البحث.ولعــل مــن أبــرز الصعوبــات

أقدمــت عــى دراســة تلــك املفاهيــم يف

النصــوص التــي وردت فيهــا تلــك

الدراســات احلديثــة ومــن هــذا املنطلــق

هنــج البالغــة حتــت عنــوان (مظاهــر
احليــاة الثقافيــة العامــة يف هنــج البالغــة

مقاربــة يف ضــوء املحســنات املعنويــة )
ويقــوم منهــج البحــث يف الدراســة عــى

أســاس مجــع النصــوص التــي حتتــوي
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ميادينهــا ،واســتقراء داللتهــا يف ضــوء

عــى تلــك املظاهــر وتصنيفهــا يف ضــوء

التــي واجهــت البحــث هــي كثــرة
املفاهيــم يف كالم اإلمام(عليه الســام)،

عــى مســتوى املفهــوم الواحــد ،ممــا
جعــل الباحــث يطيــل التأمــل والنظــر
والتفتيــش كثــر ًا يف رشوحــات هنــج
البالغــة ،وتتبــع الكتــب التارخييــة التــي

توضــح املناســبة التــي قــال فيهــا اإلمام

م.د مرتضى شناوة فاهم العرداوي

ذلــك احلديــث؛ لبيــان مقصد ّيتــه يف

اســتعامهلا ،وكذلــك تداخــل املفاهيــم

مــع بعضهــا البعــض .

وآخــر دعوانــا أن احلمــد هلل رب

ا لعلمــن .

املبحث األول :املشتغلون بالثقافة:

املنشــئ :املنشــئ عنــد أربــاب اللغــةهــو صاحــب الســبق واملقدرة((و َأن َْشــأ
ــق َأي ابتَــدَ َأ َخ ْل َقهــم  .وقــال
اهلل اخلَ ْل َ

الزجــاج يف قولــه تعــاىل « وهــو الــذي
َّ
ٍ
ٍ
َأن َْشـ َـأ َجنَّــات َم ْع َ
روشــات « َأي ابتَدَ َعهــا
وابتــدَ َأ َخ ْل َقهــا))

()1

واملنشــئ يف

الصناعــة هــو صانــع الســفن (-)2فهــي
((و َلــ ُه
املنشــآت –ويف القــرآن الكريــم َ
ـآت ِف ا ْل َب ْحـ ِ
َْ
ـو ِار ا ُْل َ
ـر ك َْالَ ْعـ َـامِ))
نشـ ُ
الـ َ

ال ختضــع إىل الزيــادة والنقصــان ،فقــد

اســتعمل أســلوب التجريــد :هــو((أن
ـر مــا ذي وصـ ٍ
ينتــزع املتك ّلــم مــن أ ْمـ ٍ
ـف
فأكثــر أ ْمــر ًا آخــر فأكثــر ِم ْث َلـ ُه يف الصفــة
أو الصفــات عــى ســبيل املبالغــة))

()5

وتكــرس التجريــد يف النــص بوســاطة
البــاء التجريديــة يف قولــه (بــا رويــة)

وكذلــك عطــف الصفــات املنفيــة(

قرحيــة ،جتربــة) عــى الصفــة الرئيســة
املتمثلــة بقولــه( بــا رويــة).

بمعنــى أنّــه مل ينشــئ صنــوف
املخلوقــات اعتباطــ ًا ،وإنــا عــن
ٍ
ٍ
خاصــة يف
حلكمــة
مقــدار معــن

خلقــه لألشــياء ،عــى ســبيل اإلنشــاء
واالبتــداء ،بــا عزيمــة وال جتربــة وال

معــن وال مشــر ،فقــد خلــق الوجــود

لــه (عليــه الســام) يف وصــف الــذات
ـف وإِ َّنــا صــدَ ر ِ
ت
اإلهليــة قــالَ :
((و َك ْيـ َ َ َ َ َ
ِِ
ـاف
أصنَـ َ
ـن َمشــيئَته؟ املنشــئ ْ
ـور َعـ ْ
األمـ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ْ
األشــ َياء بِــ َ
ا َر ِو َّيــة فكْــر َآل إِ َل ْي َهــا،
والَ َقر ِ
ــر َع َل ْي َهــاَ ،والَ
َ
َ
حيــة غ َِريــزَة َأ ْض َم َ

-الشــيخ :الشــيخ الرجــل الكبــر

َو َم ْشــ ُيوخا َء روايــة عــى غــر قيــاس

أشــار اإلمــام إىل قــدرة اهلل العجيبــة

ويعــرف الصوفيــون هــذا املصطلــح

هــو اهلل ســبحانه وتعــاىل ،ومــن خطبــة

َ ْت ِر َبــة َأ َفا َد َهــا))( ، )4يف هــذا املــورد

يف صنــع الوجــود وفــق حكمتــه التــي

وجــود بــا ريــب وال إبطــاء(.)6

يف الســن ،اهلــرم( ،)7وجــاء يف اللغــة
الشــ ْي ُخ َ
((رجــل َشــ ْي ٌخ بــن َّ
وخ ِة،
وجيمــع عــى ُشــيوخٍ وم ْشــي ٍ
خة
َ َ
ْ
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( )3وهبــذا يكــون املنشــئ باملعنــى املطلــق

وانصــاع لطاعتــه وقــد حتــول العــدم إىل

شــيخ َشــ ْي َ
ُ
َ
خوخة،)8()).
شــاخ َي
وقــد

بقوهلــم ))وهــو الــذي رفعــت لــه مجيــع
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احلجــب عــن كــال النظــر إىل احلــرة

جعــل مــن املتلقــي يتأمــل يف اســتكناه

وقــد ورد هــذا اللفــظ يف قولــه عليــه
ِ
ي َّ
ـن
الش ـ ْيخِ َأ َحـ ُّ
((ر ْأ ُ
ـب إِ َ َّل مـ ْ
الســامَ :
ج َل ِ
ــد ا ْلغُــ َ
امِ))(.)10
َ
ـص اإلمــام الــرأي بالشــيخ واجللــد
خـ ّ
ألن َّ
بالغــام؛ ّ
كل منهــا مظنّــة مــا

ميــرة.
اإلمــام بطريقــة
ّ

اإلهل ّيــة نظر ًا عيني ـ ًا وحتقيق ـ ًا يقيني ـ ًا))(.)9

الناقــد :قــال أربــاب اللغــةِ
الدراهــم وإِعطاؤكَهــا
النَّ ْقــدُ هو((متييــز

ّ
فــإن الشــيخوخة مظنّــة
خصــه بــه،
ّ

إِنســان ًا و َأ ْخ ُذهــا ،االنتقــا ُد والن ْقــدُ
ِ
دراهــه و َن َقدْ تُــه
مصــدر َن َقدْ تُــه
َ
ِ
ــم ،ون َقــدْ ُت لــه الدراهــم َأي
الدراه َ
َأعطيتــه فان َت َقدَ هــا َأي َق َب َضهــا ،ون َقــدْ ُت
ـت منهــا
الدراهــم وان َت َقدْ ُتــا إِذا َأ ْخ َر ْجـ َ

بالطباق((اجلمــع بــن املتضاديــن

اإلصالحــي هلــذا املفهــوم اتــكأ عــى

الــرأي الصحيــح؛ لكثــرة جتــارب
الشــيخ وممارســاته لألمــور ،والغــام

القــوة واجللــد()11؛ لذلــك جــاء
مظنّــة
ّ

ــف ،)13()).و يبــدو َّ
أن املعنــى
الز ْي َ
َّ

أي معنيــن متقابلــن يف اجلملــة))..

املعنــى املعجمــي لــه ،حتــى أصبــح

مبــدأ التجربــة واملشــورة مــن خــال

بــن شــيئني خمتلفــن ،ومــن يعمــل يف
هــذه التقنيــة يســمى ناقــد ًا ،ويســتند

يشــخص املواقــف بصــورة جيــدة
ّ
فــإن رأي الشــيوخ
وحكيمــة وبالتــايل

الفكــر الســديد وحيكــم وفــق مقتضيات
علميــة معينــة وينبغــي أن يكــون مؤه ً
ال

دور الشــباب يف القــوة والشــجاعة،

نواحــي القصــور ونواحــي االمتيــاز

( )12وهنــا أراد اإلمــام أن يؤكــد عــى

الفــرة العمريــة للشــيخ الكبــر ملــا

مــر بــه مــن جتــارب صقلتــه وجعلتــه
ّ
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هــو املجــرب ،لكنــه مل ينتقــص مــن
بيــد أنــه أراد أن يقــول كل عمــل مــن
دون مشــورة وختطيــط يدخــل يف نطــاق

الفــوىض.

وهنــا نقــول :إن اجلمــع بــن ( الغــام
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معنــى النــص والتوصــل إىل مــراد

والشــيخ) رفــد النــص بتكثيــف داليل

هــذا املفهــوم يطلــق عــى كل متيــز

الناقــد يف عملــه التقويمــي عــى إمعــان

يف ممارســة عملــه النقــدي يف متحيــص
وهبــذا الصــدد أشــار ريتشــاردز إىل

مؤهــات الناقــد اجليــد بقولــه ((ينبغــي
أن يكــون كفئــ ًا يف معايشــة احلالــة
الذهنيــة ذات الصلــة بالعمــل الفنــي

الــذي حيكــم عليــه دون شــوائب مــن

م.د مرتضى شناوة فاهم العرداوي

غرابــة أطــوا ،وثانيــ ًا ينبغــي أن يكــون
قــادر ًا عــى التمييــز مــا بــن التجــارب

يف الرجــاء للَّ ،والعمــل لــه بالنســبة إىل
رجــاء العبــاد ،والعمــل هلــم استفســارا

فيــا يتعلــق بمالحمهــا األقــل ســطحية،
وثالث ـ ًا جيــب أن يكــون قاضي ـ ًا عــدوالً

عــى ســبيل اإلنــكار ،وتقريعــا عــى
مــا عســاه يدّ عــى مــن إحــدى الع َّلتــن

وقــد جــاء ذلــك يف قولــه (عليــه
الســام)َ :
ُــون ِف
((أ َت ُ
َــاف َأ ْن َتك َ
ــك َلــه ك ِ
ِ
َــرا ُه
َاذبــ ًا؟ َأ ْو َتك َ
َر َجائ َ ُ
ُــون الَ ت َ
لِلرج ِ
ــاء َم ْو ِضعــ ًا؟ َوكَذلِ َ
ــو
ــك إِ ْن ُه َ
َّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــن
َخ َ
ــن َعبِيــدهَ ،أ ْع َطــا ُه م ْ
ــاف َع ْبــد ًا م ْ
َخوفِ ِ
ــه َمــا الَ ُي ْعطِــي َر َّبــ ُهَ ،ف َج َع َ
ــل
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـن
ـن ا ْلع َبــاد َن ْقــد ًاَ ،و َخ ْو َف ـ ُه مـ ْ
َخ ْو َف ـ ُه مـ َ
َخالِ ِق ِ
ــه ِضــار ًا َو َو ْعــد ًا))(.)15

رجــاء اللَّ أو ظنّــه غــر أهــل للرجــاء

فيــا يتعلــق بالقيــم ))

()14

وهنــا نلحــظ أن النــص اكتســا باملقابلــة

وهــي((:أن يؤتــى بمعنيــن متوافقــن
أو معــان متوافقــة ثــم بــا يقابلهــا أو

يقابلهــا عــى الرتتيــب واملــراد بالتوافــق
مــن طبــاق وملحــق بــه))( ، )16واإلمــام

قابــل بــن معنيــن( اخلــوف مــن العبــاد
نقــد ًا ،واخلــوف مــن اخلالــق ضــار ًا)،
ومســاق الــكالم هنــا يقتــي ذم مــن

يدعــي رجــاء اهلل وال يعمــل لــه ،وتنبيــه

أن رجائــه ليــس بخالــص بتذكــره
وبيــان تقصــره بعملــه ،وتصــدر النص
استفســار عــن ع َّلــة التفســر املذكــور

األول خطــأ عظيــم لــزم
(( واألمــر ّ
عــن التقصــر يف معرفــة اللَّ ،والثــاين

خصــص هاتــن
كفــر رصاح ،وإنّــا ّ
ألنــا املشــهورتان يف
الع َّلتــن بالذكــر ّ
عــدم رجــاء اخللــق بعضهــم لبعــض

حــق اللَّ
أو ضعفــه ،وانتفاؤمهــا يف
ّ

ـي املطلــق
تعــاىل ظاهــر فإ ّنــه تعــاىل الغنـ ّ
ا َّلــذي ال بخــل فيــه وال منــع مــن جهتــه
ّ
بقــوة الرجــاء
فــإن العبــد إذا اســتعدّ
ّ

لــه والعمــل ملــا يرجــوه منــه وحببــت
إفاضــة اجلــود عليــه مــا يرجــوه فــا

يكــذب رجــاؤه وهــو اللَّ تعــاىل املوضع
التــا ّم لــه .)17()).

وجممــل املعنــى هــو توبيــخ وتشــنيع

عــى مــن لزمــه ذلــك االحتجــاج،
وأنّــه مــن القبيــح املشــهور املذكــور
ّ
أن جيعــل اإلنســان خوفــه مــن عبــد
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خــاف التقابــل وقــد ترتكــب املقابلــة

املذكورتــن ومهــا :خــوف الكــذب يف

مثلــه نقــدا حــارضا ،وخوفــه مــن
خالقــه وعــد ًا غــر حــارض ،فاملقابلــة
هنــا ســاعدت عــى كشــف ملفوظــات
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اخلطــاب وجــاء معناهــا ،ملــا متتلكــه

ُــون ِمــن ور ِ
ِ
اء
ــمَ ،و َيك ُ
أص َل ُ
ف َيــا ْ
ْ ََ
حه ْ
ِ
ح ِ
الصنْ َفـ ْ ِ
ـوا َم ِل َذ ْيـ ِ
ـن
ـن ِّ
ـم الَ قـ َ
َ َ
ـمُ ،ثـ َّ
اجت ِهـ ْ
ــث ِمــن ا ْل ُق َض ِ
ْــف ال َّثالِ ِ
إِالَّ بِالصن ِ
ــاة
َ
ِّ
ِ
ِ
ــا ِل َوا ْل ُكت ِ
ــون
يك ُم َ
َّــابَ ،لــا ُ ْ
َوا ْل ُع َّ
ــد ،و َيمع َ ِ
اق ِ
ِمــن ا َْلع ِ
ــن ا َْلنَافِــعِ،
ــون م ْ
َ َْ ُ
َ َ
ِ
ِ
اص االُْ ُم ِ
ــور
َو ُي ْؤ َتَن َ
ــو ِّ
ــن َخ َ
ُــون َع َل ْيــه م ْ

فهــو كاتــب ،ومعناهــا اجلمــع))(،)18

فقــد أكــد (عليــه الســام ) عــى

مــن ســمة موســيقية تســهم يف تثويــر
ذهــن املتلقــي وتســاعده عــى القــراءة

الرسيعــة النــص.
-الكاتــب:

عــرف

القلقشــندي

الكتابــة لغــ ًة بأهنــا (( :مصــدر كتــب
يكتــب كتا ًبــا وكتابــ ًة ومكتبــ ًة وكتبــ ًة،

َو َع َو ِّام َهــا.)19()).

والكتابــة هــي إحــدى مهــارات اللغــة

طبقــات املجتمــع التــي ال يصلــح

التــي ميــزت اإلنســان عــن باقــي
املخلوقــات األخــرى ،وهــي عبــارة

عــن عمليــة عقليــة يقــوم الكاتــب فيهــا

بتوليــد األفــكار وصياغتهــا وتنظيمهــا،
ثــم وضعهــا بالصــورة النهائيــة عــى

الــورق .وكذلــك هــي مــن املهــن
التــي امتهنهــا اإلنســان منــذ العــر
القديــم وقــد أشــار إليهــا اإلمــام (عليــه
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الســام) يف كتابــه إىل مالــك األشــر:
ـح
الر ِع َّي ـ َة َط َب َقـ ٌ
ـات الَ َي ْص ُلـ ُ
َ
ـم َأ َّن َّ
((وا ْع َلـ ْ
ِ
ِ
َب ْع ُض َهــا إالَّ بِ َب ْعــضَ ،والَ غنَــى بِ َب ْعض َهــا
عــن بعــضَ :ف ِمنْهــا جنُــود اهللِِ ،
ومن َْهــا
َ ُ ُ
َ ْ َْ
ِ
ِ
ِ
ـاب ا ْل َع َّامــة َو َْ
اصــةَ ،ومن َْهــا ُق َضــا ُة
ال َّ
ُك َّتـ ُ
الر ِع َّيــ ُة إِالَّ
ا ْل َعــدْ ِلَ ... ،و َل ْي َ
ــس َت ُقــو ُم َّ
ِبِــمُ .ثــم الَ ِقــوام لِ ْلجنُـ ِ
يـ ِ
ـود إِالَّ بِـ َـا ُ ْ
ـر ُج
َ َ ُ
ْ َّ
ـذي ي ْقــوو َن بِـ ِ
ِ
اهللُ َُلـ ِ
ـن َْ
ـه
الـ َـراجِ ا َّلـ َ َ ْ
ـم مـ َ
ْ
ون ع َليــهِ
ِ
ِ
ِ
ــمَ ،و َي ْعتَمــدُ َ َ ْ
ِف ِج َهــاد َعدُ ِوه ْ

بعضهــا إال ببعــض ،فمنهــم الكتّــاب
والعــال والقضــاة وغريهــم ،فـ َّ
ـإن لــكل

منهــم حــد ّا يقــف عنــد واحلاجــة اليــه
أن لــكل صنـ ٍ
رضوريــة ،بمعنــى ّ
ـف مــن

األصنــاف املذكــورة تعلــق باآلخــر،

بحيــث ال يقــوم إال بــه وبمجموعهــم

تقــوم صــورة املدنيــة ،وهــذا مــا أشــار
إليــه احلكــاء بقوهلــم ّ
إن ((االنســان
مــدين بالطبــع  ،ومعنــاه أنــه خلــق خلقة

ال بــد معهــا مــن أن يكــون منضــ ًا إىل
اشــخاص مــن بنــى جنسـ ِ
ـه))( .)20وقــد
يتبلــور هــذا املعنــى لــدى املتلقــي عــن

طريــق الطبــاق الــذي ورد يف كالم

اإلمام(عليــه الســام) يف قوله(كتّــاب

العامــة واخلاصــة)

-اخلــازن :وهــو كل مــن يقــوم

بتجميــع األشــياء واملحافظــة عليهــا

م.د مرتضى شناوة فاهم العرداوي

ــزن وفاعلــه خــازن
وهــو مــن اخلَ ْ
واجلمــع خزانــون ( ،)21وجــاء هــذا

ــك ا َْلخْ ــز ِ
ُونَ ،و َش ِ
ِع ْل ِم َ
ــو َم
ــهيدُ َك َي ْ
الدِّ ِ
يــن))(،)24أي بمعنــى أن الرســول

املفهــوم يف قولــه (عليــه الســام)(( :
ــو َق ُقوتِ َ
ــك،
ــن آ َد َم َمــا ك ََســ ْب َ
ت َف ْ
َيا ْب َ
ْــت فِ ِ
يــه َخ ِ
ــاز ٌن لِغ ْ ِ
َــر َك))(،)22
َف َأن َ

الــذي أنــار الطريــق لســائر البرشيــة

االقتصــار عــى الكســب والعمــل

اإلمــام عــن طريــق االســتخدام(( وهــو

واملقصــود مــن هــذا الــكالم ليــس

بمجــرد حتصيــل القــوت واالشــتغال
ّ

بالبطالــة والكســل ،بــل هــو تشــجيع
لإلنفــاق يف ســبيل اهلل و عــدم ا ّدخــار
املــال ومجعــه ومنعــه مــن ذوي احلقــوق

واملســتحقني ،بــل رصفــه يف ســبيل
مصالــح امل َّلــة والدّ يــن ،فهــو يدخــل
يف جمــال التنفــر مــن البخــل والتشــنيع
بالبخــاء

هــو مــن حفــظ الرســالة الســاوية
وتبليغهــا وكذلــك العلــم الغيبــي
واحليــاة الســمحاء ،وقــد جتــى مــراد

أن يــراد بلفــظ لــه معنيــان أحدمهــا ثــم
بضمــره معنــاه اآلخــر ،أو يــراد بأحــد
ضمرييــه أحدمهــا وباآلخــر اآلخــر))

()25

.

املبحث الثاين
أشكال العمل الثقايف

-التعليــم :يولــد اإلنســان عــى

فطرتــه و ال يعــرف كل مــا حييــط

الســام مــن أهــل
فقــد كان عليــه ّ

بــه إال عــن طريــق التعليــم وهــذه

بالــزرع وإحــداث القنــوات ولكــن

يكتســبه الفــرد عــن طريــق التعلــم

الكســب والعمــل وحتصيــل الثــروة

الفقــراء وحتريــر الرقــاب ،وجيعــل

قنواتــه وعيونــه وقفــا عــى ســبل اخلــر
كــا هــو مكتــوب يف ســرته( ،)23وقــد

جتســد هــذا املفهــوم يف قولــه (عليــه
الســام) يف خطبتــه التــي ذكــر فيهــا

صفــات النبــي األكــرم (ص) إذ يقــول:
ــونَ ،و َخ ِ
ــو َأ ِمين َ
ــاز ُن
ُــك ا َْل ْأ ُم ُ
(( َف ُه َ

وقــد تكرســت هــذه احلقيقــة يف القــرآن

الكريــم واألحاديــث النبويــة وقــد
أشــار(عليه الســام) إىل هــذه الســمة
الثقافيــة يف إحــدى خطبــه التــي أوىص
فيهــا عــى تَع ّلــم القــران وتَعليمــه

ألنّــه جامــع لــكل مظاهــر التعليــم إذ
ــن
قــرآن [ َفإِنَّــ ُه َأ ْح َس ُ
َ
قال((:و َت َع َّل ُمــوا ا ْل ْ
ِ
ِ
ِ
َْ ِ
يــع
الديــثَ ،و َت َف َّق ُهــوا فيــه] َفإِنَّــ ُه َربِ ُ
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يــرف مــا حصــل يف اإلعانــة عــى

الكلمــة هــي مدلــول شــامل لــكل مــا
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ِ
ـوب ،واست َْشـ ُفوا بِنُـ ِ ِ
اء
ا ْل ُق ُلـ ِ َ ْ
ـوره َفإِ َّنـ ُه شـ َف ُ
ِ
ِ
الصــدُ ِ
ـع
ورَ ،و َأ ْحسـنُوا تال ََو َتـ ُه َفإِ َّنـ ُه َأ ْن َفـ ُ
ُّ
ا ْل َق َص ِ
ــص))(.)26
ٍ
ّ
بتــأن يقــف عــى
إن الناظــر يف النــص
نمــط مــن املحســنات وهــو :الطــي
والنــر((أن يذكــر متعــدد ،ثــم يذكــر

مــا لــكل مــن أفــراده شــائ ًعا مــن غــر

تعيــن؛ اعتــا ًدا عــى تــرف الســامع
يف متييــز مــا لــكل واحــد منهــا ،ورده

إىل مــا هــو لــه ))( ، )27فاإلمــام (عليــه

الســام) اســتعمل الفعــل (تعلمــوا)
وجعلــه مالصقــ ًا للقــران الكريــم

دون غــره فيــه ملمــح انتقائــي غايــة
يف الروعــة؛ ّ
ألن اتقانــه يشــكل حمــور ًا

زعامــة األمــة ،إذ قال(عليــه الســام):
َ
ُــم َح ّقــ ًا،
((أ ُّ َيــا الن ُ
َّــاس! إِ َّن ِل َع َل ْيك ْ
ـي:
ـي َحـ ٌّ
ـقَ :ف َأ َّمــا َح ُّق ُكـ ْ
َو َل ُكـ ْ
ـم َعـ َ َّ
ـم َعـ َ َّ
ِ
ِ
ِ
ُــم
َفالنَّص َ
ــر َف ْيئك ْ
يحــ ُة َلك ْ
ُــمَ ،وت َْوف ُ
ِ
ُــم َك ْيــا َ ْت َه ُلــوا،
يمك ْ
ُــمَ ،و َت ْعل ُ
َع َل ْيك ْ
ِ
ُــم َك ْيــا َت ْع َل ُمــوا ،)28()).فقــد
َوت َْأدي ُبك ْ
جعــل التعليــم حقــ ًا عــى نفســه كــي
ال يذهــب النــاس يف طريــق التيــه
والضــال ،وهنــا زواج بــن مورديــن

مــن مــوارد املحســنات املعنويــة مهــا(
الطبــاق و اجلمــع والتقســيم) وجعلهــا

ضمــن دائــرة واحــدة هــي (احلــق)  ،أما

لثقافــة اإلنســان وتطلعاتــه الفكريــة

الطبــاق فقــد تبلــور يف حــريف اجلــر( يل

فوائــد وثــار تعليمــه ب( أحســن

تضامنيــة بــن احلاكــم واملحكــوم ،

واالجتامعيــة واالقتصاديــة ،وقــد عــدد

العدد  47 /حزيران 2021م

احلديــث ،ربيــع القلــوب ،شــفاء

الصــدور ،أنفــع القصــص) ملحصلــة أن
القــرآن مــن أفضــل النصــوص بلحــاظ

بالغتــه وروعتــه واعجــازه  ،فهــو ذكــر

املتعــدد مــن غــر تعيــن للنتيجــة التــي
تــرك تشــخيصها للســامع اعتــاد ًا عــى
متييــزه.

وإذا ماعدنــا إىل الثقافــة فهــي ثمــرة
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وأينعهــا عطــا ًء ، ،لذلــك جعلــه اإلمــام
تكليفــ ًا رشعيــ ًا عــى كل مــن يســنم

مــن ثــار التعليــم أكثرهــا مجــاالً

ـي) إذ جعــل املســألة
عليكــم ،ولكــم عـ ّ

وكــذا احلــال يف املــورد الثــاين الــذي
جعلــه حتــت هــذا النطــاق إذ مجعهــا يف

أمــر مشــرك بــن الطرفــن هــو (احلــق)
ـم قســم مــوارده بــن الطرفــن
ومــن ثـ ّ

وهــذا مــا أشــار اليــه علــاء البالغــة

بقوهلم((اجلمــع مــع التقســيم :أن جيمــع
املتكلــم بــن شــيئني أو أكثــر حتــت

حكــم واحــد ،ثــم ُيقســم مــا مجــع ،أو
()29
يقســم ً
أول ،ثــم جيمــع)).

م.د مرتضى شناوة فاهم العرداوي

وإذا ماعدنــا إىل املــورد الثــاين بلحــاظ

القاعــدة أعــاه نجــد أن اإلمــام مجــع
ثــم أفــرد لــكل قســم تفريعــات مــن

احلقــوق وجعــل عــى نفســه حــق
النصيحــة وتوفــر الفــيء عليهــم

وتعليمهــم وتأديبهــم وهكــذا دواليــك.
-التنقية:

جــاء يف املعاجــم اللغويــة ّ
أن معنــى
التهذيب((ه َ
ــذ َب الــي َء
التنقيــة هــو
َ
ِ
وه َّذبــه َن َّقــاه و َأ ْخلصــه
َ ْيذ ُبــه َه ْذبــ ًا َ

وقيــل َأ ْص َلحــه وقــال َأبــو حنيفــة:
التَّهذيــب يف ِ
القــدْ ِح ال َع ُ
مــل الثــاين
ُ
ْ
ــذيب األَ َّول وهــو مذكــور
والت َّْش
ُ

اض ِ
ــل ا ْل َب ْ
ــونَ ،فكَانُــوا َك َت َف ُ
ــذ ِر
اص ُل َ
َيت ََو َ
ُينْ َت َقــىَ ،ف ُي ْو َخـ ُ
ـذ ِمنْ ـ ُه َو ُي ْل َقــىَ ،قــد َم َّي ـ َز ُه
ِ
ـصَ ،و َّ
حيص،)31( )).
هذ َب ُه الـ ـت َّْم ُ
التَّخْ ليـ ُ
و مســاق احلديــث يف وصــف حــال
عبــاد اهلل الصاحلــن وأوليائــه ،واملعنــى

أن األخيــار يمتــازون عــن ســائر
النــاس ،كــا يمتــاز البــذر الصالــح

عــن البــذر الفاســد الــذي ال يصلــح

لإلســتعامل ،فــاهلل ســبحانه وتعــاىل هــو
مــن يزكيهــم وينقيهــم عــن باقــي ســائر
املخلوقــات.

ويبــدو جليــ ًا بــأن اإلمــام (عليــه

الســام) جــاء بالطبــاق عــن طريــق
الفعلني( ُينْ َت َقــى َو ُي ْل َقــى) ليتضــح

مــراد الــكالم لــدى الســامع ؛ألن
الطبــاق يــرك أثــر ًا واضح ـ ًا يف النــص
اإلبداعــي وذلــك ملــا يرفــده مــن داللــة

والتنقيــة كل ممارســة يقــوم هبــا شــخص

معنويــة مكثفــة مــن شــأهنا إثــراء

وهــي تدخــل يف كل املجــاالت احلياتيــة

بــن املتضــادات فيخلــق بذلــك حركــة

مــا ألجــل إحــداث تغيــر يف عمــل مــا،

ألجــل تطبيــق املعرفــة وإضفــاء
املتعــة والبهجــة عــى احليــاة العلميــة
والعمليــة ،وقــد ورد هــذا املفهــوم

اجلانــب الــداليل عــن طريــق اجلمــع
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يف موضعــه وا ُمل َه َّ
ــذ ُب مــن الرجــال
ِ
ـي مــن ال ُعيــوب ورجــل
ا ُمل َخ َّلـ ُ
ـص النَّقـ ُّ
ــذ ٌب َأي م َط َّهــر األَ ْخ ِ
ــاق و َأ ُ
ُم َه َّ
صــل
ُ
ُ
ِ ِ
ــح ِمه
التهذيــب َتنْقيــ ُة احلَنْ َظــل مــن َش ْ
ــب َم َر َارتُــه
جلــ ُة َح ِّبــه حتــى ت َْذ َه َ
و ُمعا َ
طيــب آلكلــه))(.)30
و َي
َ

يف كالم اإلمــام (عليــه الســام) إذ
يقــولَ (( :ع َ
ــى ذلِ َ
ــم
ــك َع َقــدَ َخ ْل َق ُه ْ
ــون ،وبِ ِ
ِ
َو َأ ْخ َ
ــه
ــمَ ،ف َع َل ْيــه َيت ََحا ُّب َ َ
ال َق ُه ْ

ذهنيــة لــدى املتلقــي تقــوده إىل معرفــة
املقاصــد الدالليــة للنــص.

-املدارســة :تتولــد الثقافــة لــدى
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اإلنســان بطــرق عديــدة مــن أمههــا

هلــا؛ إلســتثامر مــا يتمتعــون بــه مــن

هــي((:أن يقــرأ الشــخص عــى غــره

األشــياء بمنظورهــا الصحيــح ،ويبــدو

املدارســة واملناقشــة ،و املدارســة

ويقــرأ غــره عليــه))( )32وذلــك عــن

طريــق ارتيــاد املجالــس العلميــة
واملحافــل األدبيــة وهــذا مــا أكــد

عليــه اإلمــام عليــه الســام؛ ألن كثــرة
املدارســة توجــب وفــور املامرســة وقــوة

الفكــر ،بقولــه إىل مالــك األشــر:
ِ
ــا ِءَ ،و ُمن َ
َاقشــ َة
َ
((و َأكْث ْ
ــر ُمدَ َار َســ َة ا َل ُع َل َ
ُْ
َــا ِء ))(.)33
الك َ
وإذا مــا قرأنــا النــص يف ضــوء مــوارد
املحســنات املعنويــة نجــد أن فــن مراعاة

النظــر يف قــول اإلمــام يبــدو واضحــا،
ويتجــى تعريفــه عنــد البالغيــن بقوهلم

((:هــي اجلمــع بــن أمريــن أو أمــور
متناســبة ،ال عــى جهــة التضــاد))...
()34
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بمعنــى أن املتكلــم يــورد لفظــن

أو أكثــر يوجــد بينهــا تناســب يف

املعنــى الــداليل لــدى الســامع ،وهبــذا

نجــد أن األلفــاظ (مدارســة ومناقشــة)
و( العلــاء واحلكــاء) بينهــا توافــق

وتناســب داليل لغــرض يقصــده
املتكلــم هــو اضفــاء املعرفــة واخلــرة

املرتاكمــة هلــا ،وهنــا أراد أن يظهــر

226

املكانــة التــي رســمها املنهج اإلســامي

ايــان ونفــاذ بصــرة وقــدرة عــى رؤيــة

أن هــذا التأكيــد تبلــور لــدى اإلمــام
مــن خــال قــول النبــي(ص)  ((:كاد
احلكيــم أن يكــون نبيــ ًا))(.)35

املجالســة :ا ُْل َجا َل َســ ُة ِمــ ْن َجا َل َســ ُه:ِ
ِ
يــس،
ــس َو َجل ٌ
ــو ُمَال ٌ
ــس َم َعــ ُهَ ،ف ُه َ
َج َل َ
ــع
ــم َم َ
َو َ َتا َل ُســواَ :ج َل َ
ــس َب ْع ُض ُه ْ
َب ْع ٍ
ــض( ،)36وتعــد املجالســة صــورة

مــن صــور املنتديــات الثقافيــة يف
املجتمــع  ،وقــد بــرزت هــذه الظاهــرة

منــذ القــدم وقــد نشــطت يف العــر
اإلســامي  ،فهــي موازي ـ ًة يف نشــاطاهتا

للمنابــر الثقافيــة الرســمية مثــل األنديــة
األدبيــة ومجعيــات الثقافــة والفنــون

وغريهــا مــن املؤسســات االجتامعيــة
األُخــرى التــي تُعنــى بفنــون خمتلفــة

مــن الفكــر والثقافــة واألدب واملعرفــة،

إال أهنــا متتــاز ببعــض اخلصوصيــة التــي
متنحهــا اســتقاللي ًة تامــ ًة عــن غريهــا؛
َّ
ألن اإلنســان يمتلــك احلريــة يف اختيــار
مــن جيالســه بــا ينســجم مــع أفــكاره

وتطلعاتــه.

وقــد أوىص اإلمام(عليــه الســام)

م.د مرتضى شناوة فاهم العرداوي

النــاس عــى املخالطــة واملجالســة فيــا

الثقــايف عــى صعيــد التعليــم والتوعيــة

أو فقــر وبــن صديــق أو عــدو؛ ألن

العرصيــن أي (الغــداة والعــي)

بينهــم مــن دون التمييــز بــن غنــي
املجالســة تفــي إىل املثاقفــة ومــن ذلك

قولــه إىل قثــم بــن العبــاس عاملــه عــى
البــرة ((و ِ
ص ْي ِ
ــن،
اجل ْ
َ ْ
ــس َُل ُ
ــم ا ْل َع ْ َ
ال ِ
َف َأ ْف ِ
ــت ا ُْل ْســ َت ْفتِ َيَ ،و َع ِّلــ ِم َْ
اه َ
ــل،
ــر ا ْل َع ِ
َو َذاكِ ِ
ــال َ))( )37فقــد أســهمت
رســالته إىل عاملـ ِ
ـه بالنصيحــة والتوجيــه
بــا متــي عليــه حقــوق الرعيــة ،فهــي

بمثابــة وثيقــة تربويــة دينيــة ثقافيــة
زاوج فيهــا (عليــه الســام) بــن فنــن

مــن فنــون املحســانات املعنويــة :أوهلــا
 :اجلمــع مــع التقســيم ((أن جيمــع
املتكلــم بــن شــيئني أو أكثــر حتــت

حكــم واحــد ،ثــم ُيقســم مــا مجــع ،أو
يقســم ً
أول ثــم جيمــع))( .)38إذ أوجــب
ــم
قس َ
ثــم ّ
إليهــم يف الغــداة والعــيَّ ،
ِ
لــه ثمــرة
جلوســه هلــم ثالثــة أقســام:
إمــا ْ
أن يســتفتي مســتفتي ًا مــن العامــة يف

بعــض األحــكام ،وأمــا ْ
أن ُيع ِّلــم متعلـ ًا
يطلــب الفقــه ،وإمــا ْ
أن ُيذاكــر عاملــ ًا

ويباحثــه و يفاوضــ ُه.
وامللفــت لإلنتبــاه ّ
أن اإلمــام (عليــه

الســام) اســتعان يف عملــه الفكــري

لكوهنــا أطيــب األوقــات باحلجــاز(.)39
ثانيهــا :جــاء بالطبــاق يف قوله(اجلاهــل

،العــامل)؛ ((ليعطــي للفكــرة حــرارة
وحيــاة وحركــة وعمقــ ًا يف الزمــان
واإلنســان ،وليجعــل هبــذا ،مــن

القضيــة الفكريــة بضعــة مــن احليــاة

املعيشــة حتمــل يف ثناياهــا رائحــة

املعانــاة اإلنســانية))(.)40
ٍ
موطــن آخــر ينهــى اإلمــام عــن
ويف

املجالســة التــي يكتســب اإلنســان
مــن خالهلــا الثقافــة العكســية التــي

النســجم مــع روح اإلســام ،ومــن
َ ِ
ــر
ذلــك قولــه َ :
((وا ْع َل ُمــوا أ َّن َيس َ
ِ
ما َل َســ َة َأ ْه ِ
ــوى
ش ٌكَ ،و ُ َ
ــل َْال َ
ِّ
الر َيــإِ ْ
ِ
لشــ ْي َط ِ
ِ
ــر ٌة ل َّ
ان))
َمن َْســا ٌة
لإليــانَ ،و َ ْ
م َ َ
(ّ )41
ألن لإلنســان ميــول ورغبــات
فرديــة ،كميلــه إىل املــأكل واملــرب

واجلنــس والراحــة والصحــة ومــا إليهــا
مــن لــذة ومتعــة ،كــا ّ
أن للعــدوى قــوة

وســيطرة عــى ضعــاف النفــوس لذلــك
نصــح بعــدم جمالســة أهــل اهلــوى َّ
ألن
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عــى عاملــه اجللــوس هلــم واالســتامع

بعنــر الزمــان ويتمثــل بقولــه:

جمالســهم مــأوى للشــيطان.

وإذا ماعدنــا اىل النــص نجــد الطبــاق
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حــارضا عــى شــكل أزواج مرتبــة
ِ
ِ
اإليــان) و
بقوله(الــر ٌك،
متمثلــة
ْ
ــر ٌة ) وهــذا الرتتيــب
( َمن َْســاةٌَ ،م ْ َ َ
يســهم يف رســم مالمــح النهــي
الضمنــي وتقريــب الصــورة إىل املتلقــي

مــن دون عنــاء وتفكــر يف فهــم املعنــى.
املنافســة :هــي املغالبــة يف الــيءالنفيــس ،ويبــدو ّ
أن هــذا املعنــى قــد

ورد يف أغلــب املعاجــم اللغويــة إذ
ـت يف الــيء
جــاء يف اللســان(( :ونا َف ْسـ ُ
ُمنا َف َســة ونِفاســ ًا إِذا رغبــت فيــه عــى
وجــه املبــاراة ))( )42أو ((هــي إرادة

يف هــذا الســياق أنّــه مل ينافــس يف
حــرب اجلمــل وصفــن للوصــول إىل
الســلطة واخلالفــة الدنيويــة ،وإنّــا

أراد أن يســرد لإلســام ســرته األوىل

التــي رســمها وســار عليهــا رســول اهلل
(ص)؛ ّ
ألن اخلالفــة عنــده وســيلة ال

غايــة ،ويبــدو هــذا جليــ ًا عــن طريــق
املقابلــة (( وهــي أن جتمــع بــن شــيئني

الســبق عــى الغــر فيــا هــو خــر هلــا

متوافقــن أو أكثــر وبــن ضدهيــا)).
وتأسيســ ًا عــى ذلــك نجــد أن اإلمــام

فــرق بينهــا بقوله((والغبطــة :وهــي

املنافســة يف الســلطان) و (االلتــاس

))( ،)43وهنــاك تداخــل مضمــوين بــن
الغبطــة و املنافســة َبيــدَ َّ
أن الزركــي قــد
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ا ُْل َتنَافِ ُس َ
ــون))( )45ومــن ذلــك قولــه
ــم إِن َ
ــم
َّــك َت ْع َل ُ
عليــه الســام )) ال َّل ُه َّ
ُــن ا َّل ِ
َأنَّــ ُه َل ْ َيك ِ
َان ِمنَّــا ُمنَا َف َســ ًة
ــذي ك َ
ِ
ِ
ِ
ــن
تــا َس شء م ْ
ف ُســ ْل َطانَ ،والَ ا ْل َ
ُف ُض ِ
ــول ُْ
ال َطــامِ))( ،)46ومــراد اإلمــام

متنــى مثــل مالــه مــن غــر أن يغتــم
لنيــل غــره ; فــإن انضــم إىل ذلــك اجلــد
والتشــمري إىل مثلــه أو خــر منــه ،فهــو
منافســة .)44()).

()47

قابــل بــن معنيــن متضاديــن مهــا(
يف فضــول احلطــام) أي :بمعنــى أنّــه

مل يســع للمنافســة للحصــول عــى
احلكــم بمجريــات فــرض القــوة وال

طلــب احلصــول عليــه بنطــاق الضعــف

واملنافســة مفهــو ٌم ثقــايف يفــي إىل

واخلضــوع هــذا مــن جانــب ،ومــن

تواكــب التطــور وقــد أشــار القــرآن

عــى بقايــا احلكــم الدنيــوي بــل أراد

مرشوعيــة التقــدم واحليــاة املدن ّيــة التــي

الكريــم إىل هــذا املفهــوم بقولــه تعــاىل
ِ
ــك َف ْل َي َتنَا َف ِ
ــك َو ِف َذلِ َ
((ختَا ُمــ ُه ِم ْس ٌ
ــس

جانــب آخــر انــه مل يســع للحصــول

أن يواصــل مســار اخلالفــة اإلهليــة التــي

رســمها اهلل تعــاىل لــه عــن طريــق تبليــغ

م.د مرتضى شناوة فاهم العرداوي

النبــي (ص).

املبحث الثالث
وسائل العمل الثقايف

والعــدل بعــد أن ســاد اجلهــل والظلــم

والفــوىض قبلــه ،وأيــده بالبينــات
والدالئــل ،وبحجــة كافيــة وموعظــة

الكتــاب  :يعــد الكتــاب مــن أهــم

شــافية وهــي القــران الكريــم ،فقــد

احتــل مكانــة كبــرة يف نفــوس

ابتعــاث النبــي األكــرم(ص) ومــن

وســائل املثاقفــة بعــد اإلســام فقــد
املتعلمــن والســيام املســلمني األوائــل

الذيــن انصبــت عنايتهــم الكبــرة
عليــه ،وقــد ميــزوا بــن نوعــن منــه:
الكتــاب اخلــاص بتعليــم القــراءة
والكتابــة  ،والكتــاب اآلخــر واألهــم

هــو القــران الكريــم فقــد حرصــوا

عــى فهــم أســلوبه وترشيعاتــه
وبالغتــه ،أل ّنــه منهــل عظيــم وخصــب

للثقافــة اإلســام ّية ،بــا يشــتمله
مــن عناويــن للعديــد مــن العلــوم
اإلســام ّية والثقافــة اإلســامية عــى

أشــار اإلمام(عليــه الســام) إىل طبيعــة
عضــد وصفــه بمجموعــة مــن
ثــم ّ
َّ

األوصــاف التــي أرشنــا إليهــا كــي

تكــون الصــورة مرئيــة لــدى الســامع
مقنعــة إيــاه ،وهــذه ســمة مــن ســات
فــن االســتتباع التــي تؤكــد حضــور
املعنــى ومتثلــه بصــورة جليــة لــدى
املتلقــي .

الرســالة :الرســالة يف املعطــىاملعجمــي تطلــق عــى بعــض املفاهيــم
املشــاركة هلــا يف املضمــون ،إذ تطلــق

عــى األلــوك ،والبعــث ،والكتــاب(.)50

أطلقــت عليهــا أيضـ ًا تســمية (الكتاب)
الــذي حيمــل أمــر ًا مــا لشــخص آخــر

عــى وجــه يســتتبع الوصــف بــيء

ومراســات ،وتراســلوا .)52())...

االســتتباع((هو الوصــف بــيء
مدحــا أو ذ ًّمــا))( ،)49بمعنــى
آخــرً ،

ّ
أن اهلل ابتعــث النــي (ص) بالعلــم

ذو رســالة( ،)51ومــن املســميات التــي

و((راســله يف كــذا وبينهــا مكاتبــات
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حــد ســواء وهــذا مــا أكــده (عليــه
الســام) بقوله((ا ْب َت َع َث ـ ُه بِالنُّـ ِ
ـور ا ُمليضء،
الــي ،وا ْلِنْهــاجِ ا ْلب ِ
َوا ْل ُب َه ِ
ــادي،
ــان َْ ِّ َ َ
َ
َــاب َْال ِ
()48
َوا ْلكِت ِ
ــادي.)).
يف هــذا النــص نلحــظ فــن

وأطلقــت عــى البعــث أي اإلرســال،
ــمي الرســول رســوالً ألنَّــ ُه
وإنَّــا ُس َ

وعــى أيــة حــال فالرســالة هــي
التوجيــه( ،)53وهــي واحــدة مــن أهــم
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وســائل العمــل الثقــايف التــي تســهم

بعضهــا البعــض ظهــور أال وهــو أن

مــن شــخص إىل آخــر ،أو مــن جمتمــع

فهــو اهلــادي واملبــر واملــريض ،وكــذا

يف نقــل األفــكار واملضامــن الثقافيــة
إىل آخــر ،وقــد ورد هــذا املضمــون

يف قوله(عليــه الســام) يف مــورد

الشــهادة والتســليم لرســول اهلل (ص)
ِ
ــي،
ــهدُ َأ َّن ُ َ
((و َأ ْش َ
م َّمــد ًا َع ْبــدُ ُه َّ
َ :
الصف ُّ
و َأ ِمينُــه ِ
ض(صــى اهلل عليــه وآلــه
َ
ُ َّ
الر ُّ
وســلم) َأ ْر َســ َل ُه بِ ُو ُج ِ
ــوب ُْ
ال َجــجِ ،
َو ُظ ُه ِ
يضــاحِ ا َْلن َْهــجِ ،
ــور ا ْل َف َلــجِ َ ،وإِ َ
ِ
حـ َ
ـل َعـ َ
ـى
الر َســا َل َة َصادعـ ًا ِ َبــاَ ،و َ َ
َف َب َّلــغُ ِّ
ـــم َح َّج ِة داالًّ َع َل ْي َهــا))(.)54
ا ْل َ
بمعنــى أنّــه خــر مــن محــل الرســالة
إىل البرشيــة التــي نقلــت املجتمــع مــن

الضاللــة إىل اهلــدى واإليــان ،وقــد
نلمــح يف النــص ألفاظــ ًا متناســبة
ًبلحــاظ املعنى مثــل( الصفــي  ،الريض)
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و( الفلــج واملنهــج) إذ نــرى أن كل

احلــال بالنســبة للــزوج اآلخــر( الفلــج

 ،املنهــج) فقــد أراد هبــا الطريــق

الواضــح الســليم؛ ألن الفلــج وهــو
الظهــور عــى ســائر األديــان والظفــر

بأهلهــا وبالعادلــن بــاللَّ واجلاحديــن

لــه  ،وإيضــاح املنهــج وهــى طريــق
اللَّ ورشيعتــه  .وظاهــر كونــه موضحــا

هلــا ومب ّينــا  ،وإىل ذلــك اإلشــارة بقولــه
تعــاىل « هــو ا َّل ِ
ــذي َأ ْر َس َ
ــل َر ُســو َل ُه
ُ َ
ال ِّ ِ
الــدى ِ
ود ِ
ــر ُه َع َ
ــى
ــق ل ُي ْظ ِه َ
يــن ْ َ
بِ ْ ُ
يــن ُك ِّل ِ
الدِّ ِ
ــه » فاهلــدى هــو إيضــاح

املنهــج  ،وقولــه  :ليظهــره عــى الديــن
ك َّلــه إشــارة إىل بعــض غايــات بعثتــه

وهــى املــراد بظهــور الفلــج(.)56

-الصحــف :يف املعطــى املعجمــي

زوج مــن هــذه األلفــاظ محــل مدلــوالً

هــي القرطــاس التــي يكتــب عليهــا

املعنــى الســياقي لــكالم اإلمــام وهــذا

وقــد تطــورت وأصبحــت مــن الــورق،

متقاربــ ًا مــع قرينــه وتناســب معــه يف
مايطلــق عليــه يف املحســنات املعنويــة

بمراعــاة النظــر ((:هــي اجلمــع بــن

أمريــن أو أمــور متناســبة ،ال عــى جهــة

التضــاد))

()55

230

اهلل اصطفــاه وارتضــاه جلميــع البــر

 ،فالصفــي والــريض

كالمهــا اشــركا بمعنــى يتناســب مــع

وتتكــون قديـ ًا مــن اجللــد أو اخلشــب،

وقــد جــاء يف اللســان ((الصحيفــة

حائــف
التــي يكتــب فيهــا واجلمــع َص
ُ
ــف))( ،)57ويتجــى دورهــا يف
وص ُح ٌ
ُ

نــر املعلومــات الثقافيــة للنــاس
وحفظهــا ،ومتنــح الفــرد القــدرة عــى

م.د مرتضى شناوة فاهم العرداوي

معرفــة األحــداث املســتجدة مــن

حولــه يف شــؤون احليــاة املختلفــة،
وتغــذي تفكــره باســتمرار((،ا ْع َم ُلوا،
ِ
ـم اهللَُ ،عـ َ
ـق
ـى َأ ْعـاَم َب ِّينَــةَ ،فال َّط ِريـ ُ
َر َ
ح ُكـ ُ

بعــد تســليمها مســتلزمة للمطلــوب))
(.)59

إذ نلحــظ يف ســياق النــص أن اإلمــام

أورد حجــة عقليــة قاطعــة تؤكــد عــى

الســ َ
ُــم
َنْ ٌ
امَِ ،و َأ ْنت ْ
ــج َيدْ ُعــو َإل َد ِار َّ
ِف َد ِار ُم ْســ َت ْعتَب َع َ
ــراغ،
ــى َم َهــل َو َف َ
ــورةٌَ ،و ْال ْقــ َ
والص ُح ُ
ا ُم
ُّ
ــف َمن ُْش َ
َج ِ
ار َيــ ٌة))(.)58

الضمنيــة إىل مــا مــى مــن الســلف

وســلوكه وإحساســه ورؤيتــه للــايض

احتفظــت لنــا الصحــف بتارخيهــم

جيســد يف ذاتــه
لقــد أراد اإلمــام أن ّ
واحلــارض واملســتقبل معايــر احلــق

الرشعــي والقانــون األخالقــي للحيــاة

،الســيام اشــارته الواضحــة إىل زوال
الدنيــا الفانيــة التــي مل يبــق منهــا

ســوى العمــل الصالــح التــي حتتفــظ
بــه الصحيفــة املالزمــة لــكل إنســان

فهــي مبثوثــة يف كل مــكان وزمــان

التــي حتتفــظ بتفاصيــل احليــاة املختلفــة

لــكل انســان عــن طريــق اشــارته
وزوال املاملــك واألمــم الســابقة التــي

ومآثرهــم ،فهــي دعــوة أراد عــن
طريقهــا ترســيخ املفهــوم الدينــي
التــي يؤطــر لثقافــة اســتمرارية احليــاة
وديموميتهــا.

اخلــط :تطلــق كلمــة اخلــط عــى
مســميات كثــرة وتشــرك معهــا

يف معنــى واحــد ،فاخلــط والكتابــة
والتحريــر والرقــم كلهــا تــدل عــى

مفهــوم واحــد ،وقــد يطلــق اخلــط

أن األقــام ال تغــادر الكبــرة وال
ــم فقــد
صغــرة إال وســجلتها ومــن ّث َ

عــى علــم الرمــل (،)60ونظــر الفالســفة

صحــة دعــواه وهــذا مايطلــق عليــه

لــدى الفــرد وهــذا مــا أكــده اقليــدس

أورد عــى دعــواه ححــج قاطعــة تؤكــد
يف حيــز املحســنات املعنويــة باملذهــب

الكالمــي(( هــو أن يــورد املتكلــم عــى

صحــة دعــواه ُح َّجــة قاطعــة مســلمة

عنــد املخاطــب ،بــأن تكــون املقدمــات

إىل اخلــط وعلقــوه باجلانــب الروحــي

بقولــه ((اخلــط هندســة روحانيــة
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وترافقــه أينــا ذهــب وحتــرك ،الســيام

زوال الدنيــا وثبــوت صحيفــة األعــال

وإن ظهــرت بآلــة جســانية ))

()61

وقــد جعلــه الغــزايل أحــد مراتــب
َّ
بقولــه((إن للــيء
الوجــود لألشــياء
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مظاهر احلياة الثقافية العامة يف نهج البالغة مقاربة يف ضوء احملسنات املعنوية

وجــود ًا يف األعيــان ثــم يف األذهــان

ٍ
صورة
ـم من خــال خلــق
واملشــاعر ،يتـ ّ
ٍ
مجاليــة ثنائيــة األبعــاد بلغــة برصيــة،

الــدوال اخلمســة املشــهورة ( )63و اخلــط

خمتلفــة ،وخطــوط وألــوان  ،وقــد قــال
أربــاب املعاجــم َّ
ــم بق ّيــة
أن
((الر ْس ُ
َّ
ــر ُت إىل ُر ُســو ِم
ــر .وت ََر َّس ُ
ــمتَ :ن َظ ْ
األَ َث َ

ثــم يف األلفــاظ ثــم يف الكتابــة )).

()62بينــا جعلــه العلــاء العــرب أحــد
بصــورة عامــة هــو ((كتابــة احلــروف

العربيــة املفــردة أو املركبــة بقالــب
احلســن واجلــال حســب أصــول الفــن

وقواعــده التــي وضعهــا كبــار أربــاب

()64
ثــم
هــذا الفــن اجلميــل )) ومــن َّ
فهــو مظهــر ثقــايف لــه قيمــة مجاليــة يف

احليــاة اإلنســانية  ،وقــد ذكــره اإلمــام
َ
ـق َد َوا َتـ َ
(عليــه الســام)
ـك،
بقوله((:ألِـ ْ
َو َأطِ ْ
ــل ِج ْل َفــ َة َق َل ِم َ
ــن
ــر ْج َب ْ َ
ــكَ ،و َف ِّ
الــر ِ
الس ـ ُط ِ
ور ،و َق ْر ِمـ ْ
وفَ ،ف ـإِ َّن
ـط َبـ ْ َ
ـن ُْ ُ
ُّ
ــك َأجــدَ ر بِصباح ِ
ِ
ــة َْ
ال ِّ
ــط))(.)65
ذل َ ْ ُ َ َ
وإذا تأملنــا يف النــص نلحــظ َّ
أن اإلمــام

جــاء بلفظــن بينهــا طبــاق يتجســد
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ب ( فـ ِّـرج  ،قرمــط) بمعنــى التقــارب

والتباعــد يف الكتابــة ،وهــذا ماجســده
أربــاب املعاجــم بقوهلــم ((وال َق ْر َمطــ ُة
يف اخلَـ ِّ
ـط ِد َّقـ ُة الكتابــة و َتــداين احلــروف
ــي ال َق ُط ِ
ــوف
وكذلــك ال َق ْر َمطــ ُة يف َم ْ
قاربــ ُة اخلطــو
وال َق ْر َمطــ ُة يف املــي ُم َ
ِ
وتــداين املــي و َق ْر َم َ
ــب إِذا
ــط الكات ُ
قــارب بــن كتابتــه))(.)66
َ
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الرســم :الرســم هــو تعبــر عــن األفكار

ويعــر عــن هــذه اللغــة بأشــكال وطرق

الــدّ ِار))(.)67

لقــد تأصــل الفــن يف كل مظاهــر احليــاة
وهــو جــزء مــن الثقافــة العامــة لألمــة،

والرســم أحــد روابــط الفــن الثقــايف

لــدى الشــعوب ،وال يمكــن جتاهلــه؛
ألنّــه يشــكل جــزء مــن تاريــخ األمــة

 ،وجتاهلــه يــؤدي إىل طمــس حضــارة
الشــعوب وإنســانيتهاَّ ،
ألن الذاكــرة
الفنيــة بتارخيهــا الفلكلــوري ســواء

كانــت ذاكــرة مرسحيــة أو موســيقية أو
حتــى مــن خــال معــارض الرســم
واللوحــات الشــهرية تعتــر جــر ًا

للتفاعــل والتقــارب اإلنســاين بــن
الشــعوب املختلفــة.

فقــد ورد هــذا املفهــوم يف هنــج البالغــة

للتعبــر عــن حمتــوى معنــوي يف خطابــه
للمهاجريــن ومــدى التزامهــم بامليثــاق
األخــوي الــذي قطعــوه عــى أنفســهم

جتــاه اإلســام إذ قــال (عليــه الســام)
((واع َلمــوا َأ َّن ُكــم ِص ُتــم بعــدَ ْ ِ
ال ْجـ َـر ِة
ْ ْ ْ َْ
َ ْ ُ

م.د مرتضى شناوة فاهم العرداوي

ِ
أحزَابــ ًاَ ،مــا
ــواالَة ْ
َأ ْع َرابــ ًاَ ،و َب ْعــدَ ا ُْل َ
ا ِم إِالَّ بِاسـ ِ
َت َتع َّل ُقـ َ ِ
ـم ِهَ ،والَ
ـن ا ِالْ ْس ـ َ
ـون مـ َ
َ
ْ
ـون ِمـ ِ
ـم ُه))(.)68
َت ْع ِر ُفـ َ َ
ـن االْيـ َـا ِن إِالَّ َر ْسـ َ
تســتوقفنا يف النــص األبعــاد الذاتيــة

• تعــد الطبيعــة املوجــه الرئيــس لتقنيــة

صاحبهــا فقــد اســتعمل اإلمام(عليــه

البالغــة ،فقــد اســتثمرها يف تصويــر

للصــورة التــي توحــي بطبيعــة رؤيــة
الســام) أســلوب التجريــد الكنائــي

يف قولــه (ال تعرفــون مــن اإليــان إال

رســمه) أي حمتــوى فــارغ مــن دون
مضمــون حقيقــي بمعنــى أنكــم تركتــم

اللــب احلقيقــي لإلســام وتعلقتــم
بقشــور غالفــه اخلارجــي .

اخلامتة

وفــق منهجيــة حمــددة املعــامل ،رســمت

خطوطهــا الواضحــة يف مقصديــة
النــص.

املحســنات املعنويــة يف نصــوص هنــج
املشــاهد ومــا يــدور يف خلجاتــه

النفســية.

• أثبــت البحــث َّ
أن املفاهيــم الثقافيــة

يف هنــج البالغــة جــاء أغلبهــا عــى

شــكل ثنائيــات ضديــة (طبــاق) بــكل

أنواعهــا االســمية والفعليــة  ،احلســية
واملعنويــة ،املتجــاورة واملنفصلــة ملــا

حتويــه مــن أفــكار ورؤى اســراتيجية

• يعــد هنــج البالغــة مــن املدونــات

خمتلفــة أراد اإلمــام عــن طريقهــا إيقاظ

واملامرســات الدراســية بــا فيهــا النقديــة

إىل دالالهتــا بــا ينســجم مــع مقاصــده

التــي تســتوعب كل األشــكال

• تنــوع ااملفاهيــم الثقافيــة يف هنــج

البالغــة واملوضوعــات التــي عاجلهــا

الدالليــة .

• وجــد البحــث ّ
أن اإلمــام (عليــه
الســام) اســتعمل فــن املقابلــة كثــر ًا
يف التــوازن الفكــري لــدى العامــة
واخلاصــة الســيام يف جمــال التعليــم

اإلمــام (عليــه الســام) تؤكــد حقيقــة
َّ
بــأن هنــج البالغــة
الطــرح القائــل

واملثاقفــة ملــا يمتلكــه هــذا الفــن مــن

مــع كل العصــور .

املتلقــي عــى اكتســاب املهــارات

يم ّثــل مدونــة فكريــة ثقافيــة تتامشــى

ّ
شــخص البحــث تلــك املفاهيــم
•

العدد  47 /حزيران 2021م

ثــر ال ينضــب
احلديثــة  ،فهــو
ٌ
معــن ٌ
مــاؤه أبــد ًا.

فكــر املتلقــي إىل فهمهــا والوصــول

رســم صــورة أكثــر فاعليــة يف حــث
املتنوعــة .
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املصادر واملراجع:

656ه) ،حتقيق:حممــد أبــو الفضــل ابراهيــم ،

1 .1أســاس البالغــة  ،الزخمــري(أيب

عيســى البــايب احللبــي ورشكاؤه1962،م.د.ط

القران الكريم

القاســم جــار اهلل حممــود بــن عمــر بــن أمحــد

ت 538م) حتقيــق :حممــد باســل عيــون
الســود،ط ،1دار الكتــب العلميــة  ،بــروت –

لبنــان1998 ،م.

2 .2االيضــاح يف علــوم البالغــة (املعــاين

والبيــان والبديــع) ،دار الكتــب العربيــة
،بــروت ،لبنــان.

3 .3الربهــان ،الزركــي(ت 794ه) ،

حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل ابراهيــم ،ط،1

دار احيــاء الكتــب العربيــة للنــر والتوزيــع
1376 ،ه1957 -م.

4 .4البيــان والتبيــن اجلاحــظ  ،أبــو عثــان

بــن عمــرو ( ت 255ه ) تــح  :فــوزي عطــوي

 ،ط ، 1مطبعــة  :دار صعــب  ،بــروت  ،د .ت .
الز ِ
بيد ّي(الســيد حممــد
5 .5تــاج العــروسَّ ،

مرتــى احلســيني ت1205ه) ،حتقيــق:
العدد  47 /حزيران 2021م

عــي يــري ،دار الفكــر للطباعــة والنــر
والتوزيــع ،بــروت لبنــان1414 ،ه1994 -م.
6 .6تاريــخ اخلــط العــريب وآدابــه ،حممــد

طاهــر اخلطــاط ،منشــورات مكتبــة اهلــال،

2007م.

7 .7التاريــخ وحركــة التقــدم البــري

ونظــرة االســام ،حممــد مهــدي شــمس
الديــن ،د مــط ،د ط ،د ت.

8 .8رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد (ت
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منشــورات دار إحيــاء الكتــب العربيــة-
9 .9رشح هنــج البالغــة ،ابــن ميثــم البحــراين

( كــال الديــن ميثــم بــن عــي ت679ه)،
منشــورات مكتبــة اإلســام ،قــم ،ايــران،ط،1

1362ه.

1010رشح هنــج البالغــة ،ابــن ميثــم البحــراين

( كــال الديــن ميثــم بــن عــي ت679ه)
منشــورات مكتبــة اإلســام ،قــم ،ايــران،ط،1

1362ه.

1111صبــح األعشــى ،القلقشــندي ،مطبعــة

دار الكتــب املرصيــة  ،القاهــرة1922 ،م.

1212العــن  ،الفراهيدي(اخلليــل بــن أمحــد
ت 175ه) ،ت :د مهــدي املخزومــي وإبراهيم

الســامرائي ،منشــورات مؤسســة دار اهلجــرة ،

1410هـ .

1313قامــوس املصطلحــات االقتصاديــة يف

احلضــارة اإلســامية ،د حممــد عــارة ،دار

الــروق،ط ،1بــروت -لبنــان1993 ،م.
1414قامــوس املصطلحــات الصويف،أيمــن
محــدي،دار قبــاء للطباعــة والنــر

والتوزيع،مــر

2000،م.

1515الكتــاب :املعجــم الوســيط املؤلــف:

جممــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة (إبراهيــم
مصطفــى  /أمحــد الزيــات  /حامــد عبــد

القــادر  /حممــد النجــار).

1616كنــز العــال ،املتقــي اهلنــدي(ت 975ه)

م.د مرتضى شناوة فاهم العرداوي

 ،حتقيــق :الشــيخ بكــري حيــاين ،منشــورات

2020معجــم املصطلحــات واأللفــاظ

1989م.

دار الفضيلــة للنــر والتوزيــع والتصديــر،

مؤسســة الرســالة ،بــروت -لبنــان1409 ،ه-

الفقهيــة ،حممــود عبــد الرمحــن عبــد املنعــم

1717لســان العــرب :ابــن منظــور (أبــو

القاهــرة -مــر.

عــي األنصــاري اإلفريقــي ت711هـــ) ،

د .ســليامن دنيــا ،ط ،1دار املعــارف

الفضــل مجــال الديــن حممــد بــن مكــرم بــن

نــر:أدب احلــوزة ،حمــرم 1405ه،د.ط،د.
مــط.

2121معيــار العلــم ،الغــزايل  ،حتقيــق:

 ،مــر 1 9 6 1 ،م .

2222هنــج البالغــة ،وهــو مــا مجعــه الرشيــف

1818معجــم ألفــاظ الفقــه اجلعفــري ،د.

الــريض مــن كالم أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب

1919معجــم املصطلحــات األدبيــة ،ابراهيــم

أبــو الفضــل ابراهيــم ،دار اجلبــل ،بــروت،

أمحــد فتــح اهلل ،ط.1

فتحــي ،التعاضديــة العامليــة للطباعــة
والنرش،تونــس1986 ،م.

طالــب (عليــه الســام) ،حتقيــق ورشح :حممــد
ط1988 ،1م.
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