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مظاهر احلياة الثقافية العامة يف نهج البالغة مقاربة 
يف ضوء احملسنات املعنوية 

م.د مرتىض شناوة فاهم العرداوي

جامعة الكوفة- كلية الرتبية املختلطة 

امللخص :
تقــي  إىل  البحــث  هــذا  يســعى 
البالغــة  هنــج  يف  الثقافيــة  املفاهيــم 
وتواردهــا يف حيــز املحســنات املعنويــة، 
وكيــف وظفهــا اإلمــام) عليــه الســالم( 
يف مقاربــة الــراث العــريب والســيام 
ــور  ــة التط ــي إىل مواكب ــاد املتلق يف ارش
الثقــايف آنــذاك يف التعامــل مــع اآلخــر، 
عــى  حلقــه  الــذي  التطــور  بفعــل 
واألدوات  املعرفيــة  الرؤيــة  مســتوى 
هــذا  يركــز  ثــم  ومــن  اإلجرائيــة، 
املفاهيــم  تتبــع تلــك  البحــث عــى 
اجلوهريــة يف هنــج البالغــة وقراءهتــا 
بالغيــًا، وبيــان داللتهــا يف مقصدّيــة 
ــرت  ــد ج ــالم(. وق ــه الس ــام )علي اإلم

طريقــة البحــث عــى عــرض النصوص 
التــي حتتــوي عــى املــوارد الثقافيــة 
اللغــة  يف  وتأصيلهــا  اإلمــام  كالم  يف 
ــتها يف  ــم دراس ــن ث ــالح، وم واالصط
ــن أن  ــة،  وتب ــنات املعنوي ــوء املحس ض
ــام  ــم يف كالم اإلم ــذه املفاهي ــود ه وج
تؤكــد حقيقــة الطــرح القائــل بــأنَّ هنــج 
ــة  ــة ثقافي ــة فكري ــل مدون ــة يمّث البالغ

تتامشــى مــع كل العصــور.
الكلامت املفتاحية:

ــتعمل،  ــة ،اس ــنات ، ثقافي ــاظ، حمس  ألف
ــوص. ــم ، النص ،مفاهي

املقدمة:
يف  واســع  ميــدان  الثقافــة  ملفهــوم   
ــة  ــة والنقدي ــات األدبي ــدان الدراس مي
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ــدى  ــق ل ــر الطري ــي تن ــة الت ــي امللك فه
احليــاة  ملياديــن  معرفتــه  يف  املتلقــي 
ــي  ــات الرق ــن درج ــد م ــة وتع املختلف
العقــي لــه، فهــي بذلــك نطــاق واســع 
ــون  ــدات والفن ــة، واملعتق ــمل املعرف يش
ــراف  ــن واالع ــات والقوان واالخالقي
وعــادات  االخــرى،  والقــدرات 
 ً االنســان املكتســبة بوصفــِه عضــوا 
ــو يف  ــة ه ــر بالثقاف ــع، والتفك باملجتم
ــة، فاإلنســان  ــوم االجتامعي صلــب العل
ــة،  ــه الثقافي ــي  بصرورت ــن اجتامع كائ
والتفكــر هبــا يعــد أداًة طيعــًة لدراســة 
احليــاة الطبيعيــة لــدى الفــرد واملجتمــع 
ــي  ــر املجتمع ــاق الفك ــع إىل  آف والتطل
ــج   ــإّن  هن ــق  ف ــذا املنطل ــن ه ــم، وم هل
ــكل  ــًا ل ــوًى فكري ــكل حمت ــة يش البالغ
املفاهيــم الثقافيــة يف احليــاة البرشيــة 
ــًا لــكل  ــًا فكري ــه يمثــل معين ،الســيام أّن
الدراســات احلديثــة ومــن هــذا املنطلــق 
أقدمــت عــى دراســة تلــك املفاهيــم يف 
ــر  ــوان )مظاه ــت عن ــة حت ــج البالغ هن
احليــاة الثقافيــة العامــة يف هنــج البالغــة 
ــة (  ــة يف ضــوء املحســنات املعنوي مقارب
ويقــوم منهــج البحــث يف الدراســة عــى 
ــوي  ــي حتت ــوص الت ــع النص ــاس مج أس
عــى تلــك املظاهــر وتصنيفهــا يف ضــوء 

ــوء  ــا يف ض ــتقراء داللته ــا، واس ميادينه
املحســنات املعنويــة، وســلكت يف هــذا 
البحــث منهجــًا حتليليــًا، إذ تطلبــت 
طبيعتــه أن يقســم عــى ثالثــة مباحــث: 
فــكان األول منهــا بعنــوان )املشــتغلون 
بعنــوان  الثــاين  وجــاء  بالثقافــة( 
حــن  يف  الثقــايف(  العمــل  )أشــكال 
َحــَل املبحــث الثالــث تســمية )وســائل 
ــة  ــاءت اخلامت ــد ج ــايف( وق ــل الثق العم
ــج. ــن نتائ ــه م ــت إلي ــا توصل ــم م بأه

لقــد اعتمــدت يف دراســتها ووضــع 
ــاس  ــالف األس ــى خ ــا ع ــدود بينه احل
ــي  ــيكية الت ــات الكالس ــام للدراس الع
ــة  ــع األمثل ــة وتض ــز الدراس ــر حلي تؤط
ــار  ــد س ــة، وق ــمياهتا البالغي ــى مس ع
البحث عــى دراســة املحســنات املعنوية 
حــن توافرهــا يف الشــواهد التــي ذكرها 
ــات  ــرز الصعوب ــن أب ــل م البحث.ولع
التــي واجهــت البحــث هــي كثــرة 
النصــوص التــي وردت فيهــا تلــك 
املفاهيــم يف كالم اإلمام)عليه الســالم(، 
ــا  ــد، مم ــوم الواح ــتوى املفه ــى مس ع
ــر  ــل والنظ ــل التأم ــث يطي ــل الباح جع
ــج  ــات هن ــرًا يف رشوح ــش كث والتفتي
البالغــة، وتتبــع الكتــب التارخييــة التــي 
توضــح املناســبة التــي قــال فيهــا اإلمام 
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ذلــك احلديــث؛ لبيــان مقصدّيتــه يف 
ــم  ــل املفاهي ــك تداخ ــتعامهلا ،وكذل اس

ــض . ــا البع ــع بعضه م
رب  هلل  احلمــد  أن  دعوانــا  وآخــر 

. لعلمــن ا

املبحث األول: املشتغلون بالثقافة:
ــة  ــاب اللغ ــد أرب ــئ عن ــئ: املنش -املنش
ــأ  هــو صاحــب الســبق واملقدرة))وَأْنَش
اهلل اخلَْلــَق َأي ابَتــَدَأ َخْلَقهــم . وقــال 
ــذي  ــو ال ــاىل » وه ــه تع ــاج يف قول الزجَّ
َأْنَشــَأ َجنَّــاٍت َمْعروَشــاٍت » َأي ابَتَدَعهــا 
يف  واملنشــئ  َخْلَقهــا(()1(  وابتــَدَأ 
الصناعــة هــو صانــع الســفن )2(-فهــي 
ــُه  ــم ))َوَل ــرآن الكري ــآت –ويف الق املنش
ــَواِر امْلُنَشــآُت ِف اْلَبْحــِر َكاأْلَْعــَاِم(( اْلَ

)3( وهبــذا يكــون املنشــئ باملعنــى املطلــق 

ــة  هــو اهلل ســبحانه وتعــاىل ،ومــن خطب
لــه )عليــه الســالم( يف وصــف الــذات 
ــاَم َصــَدَرِت  اإلهليــة قــال: ))َوَكْيــَف َوإِنَّ
ــاَف  األُمــوُر َعــْن َمشــيَئتِِه؟ املنشــئ أْصنَ
ــِة فِْكــر آَل إَِلْيَهــا،  األْشــَياِء بِــَا َرِويَّ
ــا، َوالَ  ــَر َعَلْيَه ــَزة َأْضَم ــِة َغِري َوالَ َقرحَي
َأَفاَدَهــا(()4( ، يف هــذا املــورد  ِرَبــة  َتْ
أشــار اإلمــام  إىل قــدرة اهلل العجيبــة 
ــي  ــه الت ــق حكمت ــود وف ــع الوج يف صن

ــد  ــان، فق ــادة والنقص ــع إىل الزي ال ختض
ــو))أن  ــد: ه ــلوب التجري ــتعمل أس اس
ينتــزع املتكّلــم مــن أْمــٍر مــا ذي وصــٍف 
فأكثــر أْمــرًا آخــر فأكثــر ِمْثَلــُه يف الصفــة 
ــة(()5(  ــبيل املبالغ ــى س ــات ع أو الصف
ــاطة  ــص بوس ــد يف الن ــرس التجري وتك
ــة(  ــال روي ــه )ب ــة يف قول ــاء التجريدي الب
املنفيــة)  الصفــات  عطــف  وكذلــك 
ــة  ــة الرئيس ــى الصف ــة( ع ــة، جترب قرحي

ــة(. ــال روي ــه) ب ــة بقول املتمثل
صنــوف  ينشــئ  مل  أّنــه  بمعنــى 
عــن  وإنــام  اعتباطــًا،  املخلوقــات 
يف  خاصــٍة  حلكمــٍة  معــن  مقــدار 
ــاء  ــبيل اإلنش ــى س ــياء، ع ــه لألش خلق
ــة وال  ــة وال جترب ــال عزيم ــداء، ب واالبت
معــن وال مشــر، فقــد خلــق الوجــود 
وانصــاع لطاعتــه وقــد حتــول العــدم إىل 

وجــود بــال ريــب وال إبطــاء)6(.
الشــيخ: الشــيخ الرجــل الكبــر 	 

يف الســن، اهلــرم)7(، وجــاء يف اللغــة  
ــْيُخوَخِة،  الشَّ بــن  َشــْيٌخ  ))رجــل 
وَمْشــَيخٍة  ُشــْيوٍخ  عــى  وجيمــع 
ــاس  ــر قي ــى غ ــة ع ــُيوخاَء رواي َوَمْش
وقــد شــاَخ َيشــيُخ َشــْيخوَخة.(()8(، 
ويعــرف الصوفيــون هــذا املصطلــح 
بقوهلــم ((وهــو الــذي رفعــت لــه مجيــع 
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احلجــب عــن كــامل النظــر إىل احلــرة 
اإلهلّيــة نظرًا عينيــًا وحتقيقــًا يقينيــًا(()9(.

ــه  ــه علي ــظ يف قول ــذا اللف ــد ورد ه وق
ــْن  ــْيِخ َأَحــبُّ إَِلَّ ِم الســالم: ))َرْأُي الشَّ

ــَاِم(()10(. ــِد اْلُغ َجَل
ــد  ــرأي بالشــيخ واجلل خــّص اإلمــام ال
مــا  مظنّــة  منهــام  كالَّ  ألّن  بالغــالم؛ 
خّصــه بــه، فــإّن الشــيخوخة مظنّــة 
جتــارب  لكثــرة  الصحيــح؛  الــرأي 
ــالم  ــور، والغ ــاته لألم ــيخ وممارس الش
ــاء  ــك ج ــد)11(؛ لذل ــّوة واجلل ــة الق مظنّ
املتضاديــن  بــن  بالطباق))اجلمــع 
اجلملــة..(( متقابلــن يف  معنيــن  أي 

)12( وهنــا أراد اإلمــام أن يؤكــد عــى 

ــالل  ــن خ ــورة م ــة واملش ــدأ التجرب مب
الفــرة العمريــة للشــيخ الكبــر ملــا 
ــه  ــه وجعلت ــارب صقلت ــن جت ــه م ــّر ب م
جيــدة  بصــورة  املواقــف  يشــخص 
ــيوخ  ــإّن رأي الش ــايل ف ــة وبالت وحكيم
هــو املجــرب، لكنــه مل ينتقــص مــن 
والشــجاعة،  القــوة  يف  الشــباب  دور 
ــن  ــل م ــول كل عم ــه أراد أن يق ــد أن بي
دون مشــورة وختطيــط يدخــل يف نطــاق 

الفــوىض. 
ــالم  ــن ) الغ ــع ب ــول: إن اجلم ــا نق وهن
ــف داليل  ــص بتكثي ــد الن ــيخ( رف والش

ــتكناه  ــل يف اس ــي يتأم ــن املتلق ــل م جع
مــراد  إىل  والتوصــل  النــص  معنــى 

ــّرة. ــة مي ــام بطريق اإلم
الناقــد:  قــال أربــاب اللغــة 	 

النَّْقــُد هو))متييــز الدراِهــم وإِعطاؤَكهــا 
والنْقــُد  االنتقــاُد  وَأْخُذهــا،  إِنســانًا 
وَنَقْدُتــه  ــه  دراِهَ َنَقْدُتــه  مصــدر 
الدراِهــَم، ونَقــْدُت لــه الدراهــم َأي 
َأعطيتــه فانَتَقَدهــا َأي َقَبَضهــا، ونَقــْدُت 
ــَت منهــا  ــا إِذا َأْخَرْج الدراهــم وانَتَقْدهُت
املعنــى  أنَّ  يبــدو  و  ْيــَف.(()13(،  الزَّ
ــى  ــكأ ع ــوم ات ــذا املفه ــي هل اإلصالح
املعنــى املعجمــي لــه، حتــى أصبــح 
هــذا املفهــوم يطلــق عــى كل متيــز 
ــل يف  ــن يعم ــن، وم ــيئن خمتلف ــن ش ب
ــتند  ــدًا، ويس ــمى ناق ــة يس ــذه التقني ه
الناقــد يف عملــه التقويمــي عــى إمعــان 
الفكــر الســديد وحيكــم وفــق مقتضيات 
علميــة معينــة وينبغــي أن يكــون مؤهاًل 
ــص  ــدي يف متحي ــه النق ــة عمل يف ممارس
نواحــي القصــور ونواحــي االمتيــاز 
وهبــذا الصــدد أشــار ريتشــاردز إىل 
مؤهــالت الناقــد اجليــد بقولــه ))ينبغــي 
احلالــة  معايشــة  يف  كفئــًا  يكــون  أن 
ــي  ــل الفن ــة بالعم ــة ذات الصل الذهني
ــن  ــوائب م ــه دون ش ــم علي ــذي حيك ال
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ــون  ــي أن يك ــًا ينبغ ــوا، وثاني ــة أط غراب
قــادرًا عــى التمييــز مــا بــن التجــارب 
فيــام يتعلــق بمالحمهــا األقــل ســطحية، 
ــًا عــدوالً  ــًا جيــب أن يكــون قاضي وثالث

ــم (()14( ــق بالقي ــام يتعل في
)عليــه  قولــه  يف  ذلــك  جــاء  وقــد 
ِف  َتُكــوَن  َأْن  ــاُف  ))َأَتَ الســالم(: 
ــَراُه  ــوَن الَ َت ــًا؟ َأْو َتُك ــُه َكاِذب ــَك َل َرَجائِ
َجــاِء َمْوِضعــًا؟ َوَكذلِــَك إِْن ُهــَو  لِلرَّ
ــْن  ــاُه ِم ــِدِه، َأْعَط ــْن َعبِي ــدًا ِم ــاَف َعْب َخ
َفَجَعــَل  ــُه،  َربَّ ُيْعطِــي  الَ  َمــا  َخْوفِــِه 
ــْن  ــُه ِم ــدًا، َوَخْوَف ــاِد َنْق ــَن اْلِعَب ــُه ِم َخْوَف

َوَوْعــدًا(()15(. ِضــامرًا  َخالِِقــِه 
وهنــا نلحــظ أن النــص اكتســا باملقابلــة 
ــن  ــن متوافق ــى بمعني ــي:))أن يؤت وه
ــام أو  ــام يقابله ــم ب ــة ث ــان متوافق أو مع
يقابلهــا عــى الرتيــب واملــراد بالتوافــق 
ــة  ــب املقابل ــد ترك ــل وق ــالف التقاب خ
مــن طبــاق وملحــق بــه(()16( ، واإلمــام 
قابــل بــن معنيــن) اخلــوف مــن العبــاد 
ــامرًا(،  ــق ض ــن اخلال ــوف م ــدًا، واخل نق
ــن  ــي ذم م ــا يقت ــكالم هن ــاق ال ومس
يدعــي رجــاء اهلل وال يعمــل لــه، وتنبيــه 
بتذكــره  بخالــص  ليــس  أن رجائــه 
وبيــان تقصــره بعملــه، وتصــدر النص 
ــور  ــر املذك ــة التفس ــن علَّ ــار ع استفس

ــه بالنســبة إىل  يف الرجــاء هللَّ، والعمــل ل
رجــاء العبــاد، والعمــل هلــم استفســارا 
ــى  ــا ع ــكار، وتقريع ــبيل اإلن ــى س ع
مــا عســاه يّدعــى مــن إحــدى العلَّتــن 
ــذب يف  ــوف الك ــا: خ ــن وه املذكورت
ــاء  ــل للرج ــر أه ــه غ ــاء اهللَّ أو ظنّ رج
)) واألمــر األّول خطــأ عظيــم لــزم 
ــاين  ــة اهللَّ، والث ــر يف معرف ــن التقص ع
كفــر رصاح، وإّنــام خّصــص هاتــن 
ــهورتان يف  ــام املش ــر ألهّن ــن بالذك العلَّت
ــض  ــم لبع ــق بعضه ــاء اخلل ــدم رج ع
اهللَّ  حــّق  يف  وانتفاؤهــا  ضعفــه،  أو 
تعــاىل ظاهــر فإّنــه تعــاىل الغنــّي املطلــق 
ــذي ال بخــل فيــه وال منــع مــن جهتــه  الَّ
ــاء  ــّوة الرج ــتعّد بق ــد إذا اس ــإّن العب ف
ــت  ــه وحبب ــوه من ــا يرج ــل مل ــه والعم ل
ــال  ــوه ف ــا يرج ــه م ــود علي ــة اجل إفاض
يكــذب رجــاؤه وهــو اهللَّ تعــاىل املوضع 

ــه .(()17(. ــاّم ل الت
ــنيع  ــخ وتش ــو توبي ــى ه ــل املعن  وجمم
عــى مــن لزمــه ذلــك االحتجــاج، 
وأّنــه مــن القبيــح املشــهور املذكــور 
ــد  ــن عب ــه م ــان خوف ــل اإلنس أّن جيع
مــن  وخوفــه  حــارضا،  نقــدا  مثلــه 
ــة  ــارض، فاملقابل ــر ح ــدًا غ ــه وع خالق
هنــا ســاعدت عــى كشــف ملفوظــات 
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ــه  ــا متتلك ــا، مل ــالء معناه ــاب وج اخلط
ــر  ــهم يف تثوي ــيقية تس ــمة موس ــن س م
ــراءة  ــى الق ــاعده ع ــي وتس ــن املتلق ذه

ــص. ــة الن الريع
القلقشــندي  عــرف  -الكاتــب: 
ــب  ــدر كت ــا: )) مص ــًة بأهن ــة لغ الكتاب
ــًة،  ــًة وكتب ــًة ومكتب ــا وكتاب ــب كتاًب يكت
ــع(()18(،   ــا اجلم ــب، ومعناه ــو كات فه
ــة  ــارات اللغ ــدى مه ــي إح ــة ه والكتاب
باقــي  عــن  اإلنســان  ميــزت  التــي 
املخلوقــات األخــرى، وهــي عبــارة 
عــن عمليــة عقليــة يقــوم الكاتــب فيهــا 
بتوليــد األفــكار وصياغتهــا وتنظيمهــا، 
ــى  ــة ع ــورة النهائي ــا بالص ــم وضعه ث
املهــن  مــن  الــورق. وكذلــك هــي 
ــر  ــذ الع ــان من ــا اإلنس ــي امتهنه الت
القديــم وقــد أشــار إليهــا اإلمــام )عليــه 
ــر:  ــك األش ــه إىل مال ــالم( يف كتاب الس
ــَة َطَبَقــاٌت الَ َيْصُلــُح  ِعيَّ ))َواْعَلــْم َأنَّ الرَّ
ــا  ــى بَِبْعِضَه ــا إالَّ بَِبْعــض، َوالَ ِغنَ َبْعُضَه
ــا  ــوُد اهللِ، وِمنَْه ــا ُجنُ ــض: َفِمنَْه ــْن َبْع َع
ــِة، َوِمنَْهــا ُقَضــاُة  اصَّ ــِة َواْلَ ــاُب اْلَعامَّ ُكتَّ
ِعيَّــُة إاِلَّ  اْلَعــْدِل، ... َوَلْيــَس َتُقــوُم الرَّ
ــِرُج  ِبـِـْم. ُثــمَّ الَ ِقــَواَم لِْلُجنُــوِد إاِلَّ بـِـاَم ُيْ
ــِه  ــَوْوَن بِ ــِذي َيْق ــَراِج الَّ ــَن اْلَ ــْم ِم اهللُ َلُ
ــِه  ــُدوَن َعَلْي ــْم، َوَيْعَتِم ــاِد َعُدِوِه ِف ِجَه

َوَراِء  ِمــْن  َوَيُكــوُن  أْصَلحُهــْم،  فَِيــام 
نَْفــْنِ  َحاَجتِِهــْم، ُثــمَّ الَ ِقــَواَم ِلَذْيــِن الصِّ
اْلُقَضــاِة  ِمــَن  الثَّالِــِث  نْــِف  بِالصِّ إاِلَّ 
حُيْكُِمــوَن  ملَِــا  َواْلُكتَّــاِب،  ِل  َواْلُعــامَّ
ــِع،  ــْن امْلَنَافِ ــوَن ِم ــِد، َوَيَْمُع ــَن امْلََعاِق ِم
ــوِر  ــَواصِّ االُُْم ــْن َخ ــِه ِم ــوَن َعَلْي َوُيْؤَتَنُ

َهــا.(()19(. َوَعَوامِّ
ــى  ــالم ( ع ــه الس ــد )علي ــد أك         فق
يصلــح  ال  التــي  املجتمــع  طبقــات  
ــاب  ــم الكّت ــض، فمنه ــا إال ببع بعضه
والعــامل والقضــاة وغرهــم، فــإنَّ لــكل 
ــه  ــد واحلاجــة الي منهــم حــدّا يقــف عن
رضوريــة، بمعنــى أّن لــكل صنــٍف مــن 
األصنــاف املذكــورة تعلــق باآلخــر، 
ــم  ــه وبمجموعه ــوم إال ب ــث ال يق بحي
تقــوم صــورة املدنيــة، وهــذا مــا أشــار 
إليــه احلكــامء بقوهلــم إّن ))االنســان 
مــدين بالطبــع ، ومعنــاه أنــه خلــق خلقة 
ــاًم إىل  ــون منض ــن أن يك ــا م ــد معه ال ب
اشــخاص مــن بنــى جنســِه(()20(. وقــد 
يتبلــور هــذا املعنــى لــدى املتلقــي عــن 
كالم  يف  ورد  الــذي  الطبــاق  طريــق 
ــاب  ــالم( يف قوله)كّت ــه الس اإلمام)علي

ــة(  ــة واخلاص العام
يقــوم 	  مــن  كل  وهــو  الــازن: 

بتجميــع األشــياء واملحافظــة عليهــا 
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خــازن  وفاعلــه  اخلَــْزن  مــن  وهــو 
وجــاء هــذا   ،)21( واجلمــع خزانــون 
ــالم(: ))  ــه الس ــه )علي ــوم يف قول املفه
َياْبــَن آَدَم َمــا َكَســْبَت َفــْوَق ُقوتِــَك، 
َك(()22(،  لَِغــْرِ َخــاِزٌن  فِيــِه  َفَأْنــَت 
واملقصــود مــن هــذا الــكالم ليــس 
والعمــل  الكســب  عــى  االقتصــار 
ــتغال  ــوت واالش ــل الق ــّرد حتصي بمج
ــجيع  ــو تش ــل ه ــل، ب ــة والكس بالبطال
ــار  ــدم اّدخ ــبيل اهلل و ع ــاق يف س لإلنف
املــال ومجعــه ومنعــه مــن ذوي احلقــوق 
بــل رصفــه يف ســبيل  واملســتحقن، 
ــل  ــو يدخ ــن، فه ــة والّدي ــح امللَّ مصال
يف جمــال التنفــر مــن البخــل والتشــنيع 

بالبخــالء 
الّســالم مــن أهــل  فقــد كان عليــه 
الكســب والعمــل وحتصيــل الثــروة 
بالــزرع وإحــداث القنــوات ولكــن 
ــى  ــة ع ــل يف اإلعان ــا حص ــرف م ي
وجيعــل  الرقــاب،  وحتريــر  الفقــراء 
قنواتــه وعيونــه وقفــا عــى ســبل اخلــر 
ــد  ــرته)23(، وق ــوب يف س ــو مكت ــام ه ك
ــه  ــه )علي ــوم يف قول ــذا املفه ــد ه جتس
ــا  ــر فيه ــي ذك ــه الت ــالم( يف خطبت الس
صفــات النبــي األكــرم )ص( إذ يقــول: 
َوَخــاِزُن  امْلَْأُمــوُن،  َأِمينُــَك  ))َفُهــَو 

َيــْوَم  َوَشــِهيُدَك  امْلَْخــُزوِن،  ِعْلِمــَك 
يــِن(()24(،أي بمعنــى أن الرســول  الدِّ
هــو مــن حفــظ الرســالة الســاموية 
الغيبــي  العلــم  وكذلــك  وتبليغهــا 
ــة   ــائر البرشي ــق لس ــار الطري ــذي أن ال
ــراد  ــى م ــد جت ــمحاء، وق ــاة الس واحلي
اإلمــام عــن طريــق االســتخدام)) وهــو 
أن يــراد بلفــظ لــه معنيــان أحدهــا ثــم 
بضمــره معنــاه اآلخــر، أو يــراد بأحــد 
ــر((  ــر اآلخ ــا وباآلخ ــه أحده ضمري

.  )25(

املبحث الثاين
 أشكال العمل الثقاف

عــى 	  اإلنســان  يولــد  التعليــم: 
حييــط  مــا  كل  يعــرف  ال  و  فطرتــه 
بــه إال عــن طريــق التعليــم وهــذه 
ــول شــامل لــكل مــا  الكلمــة هــي مدل
يكتســبه الفــرد عــن طريــق التعلــم 
وقــد تكرســت هــذه احلقيقــة يف القــرآن 
وقــد  النبويــة  واألحاديــث  الكريــم 
ــمة  ــذه الس ــالم( إىل ه ــار)عليه الس أش
ــي أوىص  ــه الت ــدى خطب ــة يف إح الثقافي
وَتعليمــه  القــران  َتعّلــم  عــى  فيهــا 
ــم إذ  ــر التعلي ــكل مظاه ــع ل ــه جام ألّن
ــُن  ــُه َأْحَس ــْرآن ]َفإِنَّ ــوا اْلق ُم قال:))َوَتَعلَّ
ــُع  ــُه َربِي ــِه[ َفإِنَّ ــوا فِي ُه ــِث، َوَتَفقَّ ِدي اْلَ
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ــُه ِشــَفاُء  اْلُقُلــوِب، َواْسَتْشــُفوا بِنُــوِرِه َفإِنَّ
ــُه َأْنَفــُع  ــُدوِر، َوَأْحِســنُوا تَِاَوَتــُه َفإِنَّ الصُّ

اْلَقَصــِص(()26(.
ــى  ــف ع ــأٍن يق ــص بت ــر يف الن  إّن الناظ
ــي  ــو: الط ــنات وه ــن  املحس ــط م نم
ــر  ــم يذك ــدد، ث ــر متع ــرش))أن يذك والن
مــا لــكل مــن أفــراده شــائًعا مــن غــر 
ــامع  ــرف الس ــى ت ــامًدا ع ــن؛ اعت تعي
ــا، ورده  ــد منه ــكل واح ــا ل ــز م يف متيي
ــه  ــام )علي ــه (()27( ، فاإلم ــو ل ــا ه إىل م
ــوا(  ــل )تعلم ــتعمل الفع ــالم( اس الس
الكريــم  للقــران  مالصقــًا  وجعلــه 
ــة  ــي غاي ــح انتقائ ــه ملم ــره  في دون غ
ــورًا  ــكل حم ــه يش ــة؛ ألّن اتقان يف الروع
لثقافــة اإلنســان وتطلعاتــه الفكريــة 
واالجتامعيــة واالقتصاديــة، وقــد عــدد 
أحســن  ب)  تعليمــه  وثــامر  فوائــد 
شــفاء  القلــوب،  ربيــع  احلديــث، 
الصــدور، أنفــع القصــص( ملحصلــة أن 
القــرآن مــن أفضــل النصــوص بلحــاظ 
بالغتــه وروعتــه واعجــازه ، فهــو ذكــر 
املتعــدد مــن غــر تعيــن للنتيجــة التــي 
تــرك تشــخيصها للســامع اعتــامدًا عــى 

ــزه. متيي
وإذا ماعدنــا إىل الثقافــة فهــي ثمــرة 
مجــاالً  أكثرهــا  التعليــم  ثــامر  مــن 

وأينعهــا عطــاًء، ، لذلــك جعلــه اإلمــام 
تكليفــًا رشعيــًا عــى كل مــن يســنم 
ــالم(:  ــه الس ــة، إذ قال)علي ــة األم زعام
ـاُس! إِنَّ ِل َعَلْيُكــْم َحّقــًا،  َــا النَـّ ))َأيُّ
 : ــَيَّ ــْم َع ُك ــا َحقُّ : َفَأمَّ ــقٌّ ــَيَّ َح ــْم َع َوَلُك
َفْيئُِكــْم  َوَتْوفِــُر  َلُكــْم،  َفالنَِّصيَحــُة 
َهُلــوا،  َتْ َكْيــا  َوَتْعلِيُمُكــْم  َعَلْيُكــْم، 
َوَتْأِديُبُكــْم َكْيــام َتْعَلُمــوا.(()28(، فقــد 
ــي  ــه ك ــى نفس ــًا ع ــم حق ــل التعلي جع
التيــه  طريــق  يف  النــاس  يذهــب  ال 
ــن  ــن موردي ــا زواج ب ــالل، وهن والض
ــا)  ــة ه ــنات املعنوي ــوارد املحس ــن م م
الطبــاق و اجلمــع والتقســيم( وجعلهــام 
ضمــن دائــرة واحــدة هــي )احلــق( ، أما 
الطبــاق فقــد تبلــور يف حــريف اجلــر) يل 
عليكــم، ولكــم عــّي( إذ جعــل املســألة 
 ، واملحكــوم  احلاكــم  بــن  تضامنيــة 
ــذي  ــاين ال ــورد الث ــال يف امل ــذا احل وك
جعلــه حتــت هــذا النطــاق إذ مجعهــام يف 
أمــر مشــرك بــن الطرفــن هــو )احلــق( 
ــّم قســم مــوارده بــن الطرفــن  ومــن ث
ــة  ــامء البالغ ــه عل ــار الي ــا أش ــذا م وه
بقوهلم))اجلمــع مــع التقســيم: أن جيمــع 
املتكلــم بــن شــيئن أو أكثــر حتــت 
ــم ُيقســم مــا مجــع، أو  حكــم واحــد، ث

ــع.(()29(  ــم جيم ــم أواًل، ث يقس
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ــاظ  ــاين بلح ــورد الث ــا إىل امل وإذا ماعدن
ــع  ــام مج ــد أن اإلم ــاله نج ــدة أع القاع
ــن  ــات م ــم تفريع ــكل قس ــرد ل ــم أف ث
نفســه حــق  احلقــوق وجعــل عــى 
عليهــم  الفــيء  وتوفــر  النصيحــة 
وتعليمهــم وتأديبهــم وهكــذا دواليــك.

التنقية:	 
جــاء يف املعاجــم اللغويــة أّن معنــى 
ــيَء  ــَذَب ال ــو التهذيب))َه ــة ه التنقي
ــه  ــاه وَأْخلص ــه َنقَّ ب ــًا وَهذَّ ــه َهْذب َيِْذُب
وقيــل َأْصَلحــه وقــال َأبــو حنيفــة: 
الثــاين  الَعمــُل  الِقــْدِح  يف  التَّْهذيــُب 
مذكــور  وهــو  ل  األَوَّ والتَّْشــذيُب 
ُب مــن الرجــال  يف موضعــه وامُلَهــذَّ
ــيُّ مــن الُعيــوب ورجــل  ــُص النَِّق امُلَخلَّ
ــُل  ــالِق وَأص ــُر األَْخ ٌب َأي ُمَطهَّ ــذَّ ُمَه
ــْحِمه  ــن َش ــل م ــُة احلَنَْظ ــِب َتنِْقي التهذي
ــه  ــَب َمَراَرُت ــى َتْذَه ــه حت ــُة َحبِّ وُمعاجلَ

آلكلــه(()30(. وَيطيــَب 
والتنقيــة كل ممارســة يقــوم هبــا شــخص 
مــا ألجــل إحــداث تغيــر يف عمــل مــا، 
وهــي تدخــل يف كل املجــاالت احلياتيــة 
وإضفــاء  املعرفــة  تطبيــق  ألجــل 
ــة  ــاة العلمي ــى احلي ــة ع ــة والبهج املتع
املفهــوم  هــذا  ورد  وقــد  والعمليــة، 

إذ  الســالم(  )عليــه  اإلمــام  كالم  يف 
يقــول: ))َعــَى ذلِــَك َعَقــَد َخْلَقُهــْم 
َوبِــِه  َيَتَحابُّــوَن،  َفَعَلْيــِه  َوَأْخَاَقُهــْم، 
ــْذِر  ــِل اْلَب ــوا َكَتَفاُض ــوَن، َفَكاُن َيَتَواَصُل
ــَزُه  ــُه َوُيْلَقــى، َقــد َميَّ ُينَْتَقــى، َفُيْوَخــُذ ِمنْ
َبُه الـــتَّْمحيُص.(( )31(،  التَّْخلِيــُص، َوهذَّ
و مســاق احلديــث يف وصــف حــال 
عبــاد اهلل الصاحلــن وأوليائــه، واملعنــى 
ســائر  عــن  يمتــازون  األخيــار  أن 
النــاس، كــام يمتــاز البــذر الصالــح 
ــح  ــذي ال يصل ــد ال ــذر الفاس ــن الب ع
لإلســتعامل، فــاهلل ســبحانه وتعــاىل هــو 
مــن يزكيهــم وينقيهــم عــن باقــي ســائر 

املخلوقــات.  
)عليــه  اإلمــام  بــأن  جليــًا  ويبــدو 
ــق  ــن طري ــاق ع ــاء بالطب ــالم( ج الس
ليتضــح  َوُيْلَقــى(  الفعلن)ُينَْتَقــى 
؛ألن  الســامع  لــدى  الــكالم  مــراد 
الطبــاق  يــرك أثــرًا واضحــًا يف النــص 
اإلبداعــي وذلــك ملــا يرفــده مــن داللــة 
إثــراء  شــأهنا  مــن  مكثفــة  معنويــة 
ــع  ــق اجلم ــن طري ــداليل ع ــب ال اجلان
بــن املتضــادات فيخلــق بذلــك حركــة 
ــة  ــة لــدى املتلقــي تقــوده إىل معرف ذهني

املقاصــد الدالليــة للنــص. 
لــدى  الثقافــة  تتولــد  -املدارســة: 
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اإلنســان بطــرق عديــدة مــن أههــا 
املدارســة  و  واملناقشــة،  املدارســة 
ــره  ــى غ ــخص ع ــرأ الش ــي:))أن يق ه
ــن  ــك ع ــه(()32( وذل ــره علي ــرأ غ ويق
العلميــة  املجالــس  ارتيــاد  طريــق 
أكــد  مــا  وهــذا  األدبيــة  واملحافــل 
ــرة  ــه الســالم؛ ألن كث ــه اإلمــام علي علي
املدارســة توجــب وفــور املامرســة وقــوة 
األشــر:  مالــك  إىل  بقولــه  الفكــر، 
ــَة  ــاَمِء، َوُمنَاقَش ــَة اَلُعَل ــْر ُمَداَرَس ))َوَأْكثِ

.)33()) َكــاَمِء  اْلُ
ــوارد  ــوء م ــص يف ض ــا الن ــا قرأن وإذا م
املحســنات املعنويــة نجــد أن فــن مراعاة 
النظــر يف قــول اإلمــام يبــدو واضحــا، 
ويتجــى تعريفــه عنــد البالغيــن بقوهلم 
ــور  ــن أو أم ــن أمري ــع ب ــي اجلم :))ه
ــاد...(( ــة التض ــى جه ــبة، ال ع متناس

ــن  ــورد لفظ ــم ي ــى أن املتكل )34(  بمعن

يف  تناســب  بينهــام  يوجــد  أكثــر  أو 
ــذا  ــامع، وهب ــدى الس ــداليل ل ــى ال املعن
نجــد أن األلفــاظ )مدارســة ومناقشــة( 
و) العلــامء واحلكــامء( بينهــام توافــق 
يقصــده  لغــرض  داليل  وتناســب 
ــرة  ــة واخل ــاء املعرف ــو اضف ــم ه املتكل
املراكمــة هلــام، وهنــا أراد أن يظهــر 
املكانــة التــي رســمها املنهج اإلســالمي 

ــن  ــه م ــون ب ــا يتمتع ــتثامر م ــام؛ إلس هل
ايــامن ونفــاذ بصــرة وقــدرة عــى رؤيــة 
ــدو  األشــياء بمنظورهــا الصحيــح، ويب
ــام   ــدى اإلم ــور ل ــد تبل ــذا التأكي أن ه
ــي)ص( :)) كاد  ــول النب ــالل ق ــن خ م

ــًا(()35(. ــون نبي ــم أن يك احلكي

-املجالســة: امْلَُجاَلَســُة ِمــْن َجاَلَســُه: 
ــٌس،  ــٌس َوَجِلي ــَو جُمَالِ ــُه، َفُه ــَس َمَع َجَل
َمــَع  َبْعُضُهــْم  َجَلــَس  اَلُســوا:  َوجَتَ
َبْعــٍض)36(، وتعــد املجالســة صــورة 
يف  الثقافيــة  املنتديــات  صــور  مــن 
ــرزت هــذه الظاهــرة  ــد ب املجتمــع ، وق
ــر  ــطت يف الع ــد نش ــدم وق ــذ الق من
اإلســالمي ، فهــي موازيــًة يف نشــاطاهتا 
للمنابــر الثقافيــة الرســمية مثــل األنديــة 
األدبيــة ومجعيــات الثقافــة والفنــون 
ــة  ــات االجتامعي ــن املؤسس ــا م وغره
ــة  ــون خمتلف ــى بفن ــي ُتعن ــرى الت األُخ
مــن الفكــر والثقافــة واألدب واملعرفــة، 
إال أهنــا متتــاز ببعــض اخلصوصيــة التــي 
ــا؛  ــن غره ــًة ع ــتقالليًة تام ــا اس متنحه
ألنَّ اإلنســان يمتلــك احلريــة يف اختيــار 
ــكاره  ــع أف ــجم م ــام ينس ــه ب ــن جيالس م

وتطلعاتــه.
الســالم(  اإلمام)عليــه  أوىص  وقــد 
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ــام  ــة في ــة واملجالس ــى املخالط ــاس ع الن
بينهــم مــن دون التمييــز بــن غنــي 
ــدو؛ ألن  ــق أو ع ــن صدي ــر وب أو فق
املجالســة تفــي إىل املثاقفــة ومــن ذلك 
قولــه إىل  قثــم بــن العبــاس عاملــه عــى 
ْيــِن،  ــُم اْلَعْصَ البــرة ))َواْجلِــْس َلُ
اِهــَل،  اْلَ َوَعلِّــِم  امْلُْســَتْفتَِي،  َفَأْفــِت 
أســهمت  فقــد  اْلَعــاِلَ(()37(  َوَذاكِــِر 
رســالته إىل عاملــِه بالنصيحــة والتوجيــه 
ــي  ــة، فه ــوق الرعي ــه حق ــي علي ــام مت ب
بمثابــة وثيقــة تربويــة دينيــة ثقافيــة 
ــن  ــن فن ــالم( ب ــه الس ــا )علي زاوج فيه
مــن فنــون املحســانات املعنويــة :أوهلــام 
جيمــع  ))أن  التقســيم  مــع  اجلمــع   :
املتكلــم بــن شــيئن أو أكثــر حتــت 
ــم ُيقســم مــا مجــع، أو  حكــم واحــد، ث
يقســم أواًل ثــم جيمــع(()38(. إذ أوجــب 
ــتامع  ــم واالس ــوس هل ــه اجلل ــى عامل ع
ــَم  ــمَّ قّس ــي، ث ــداة والع ــم يف الغ إليه
ــام:  ــة أقس ــم ثالث ــِه هل ــرة جلوس ــه ثم ل
إمــا أْن يســتفتي مســتفتيًا مــن العامــة يف 
بعــض األحــكام، وأمــا أْن ُيعلِّــم متعلــاًم 
ــًا  ــر عامل ــا أْن ُيذاك ــه، وإم ــب الفق يطل

ــُه.  ــه و يفاوض ويباحث
وامللفــت لإلنتبــاه أّن اإلمــام )عليــه 
ــري  ــه الفك ــتعان يف عمل ــالم( اس الس

الثقــايف عــى صعيــد التعليــم والتوعيــة 
بقولــه:  ويتمثــل  الزمــان  بعنــر 
والعــي(  )الغــداة  أي  العريــن 
لكوهنــام أطيــب األوقــات باحلجــاز)39(.
ثانيهــام: جــاء بالطبــاق يف قوله)اجلاهــل 
،العــامل(؛ ))ليعطــي للفكــرة حــرارة 
الزمــان  يف  وعمقــًا  وحركــة  وحيــاة 
مــن  هبــذا،  وليجعــل  واإلنســان، 
ــاة  ــن احلي ــة م ــة بضع ــة الفكري القضي
رائحــة  ثناياهــا  يف  حتمــل  املعيشــة 

اإلنســانية(()40(. املعانــاة 
ــن  ــام ع ــى اإلم ــر ينه ــٍن آخ  ويف موط
اإلنســان  يكتســب  التــي  املجالســة 
مــن خالهلــا الثقافــة العكســية التــي 
النســجم مــع روح اإلســالم، ومــن 
َيِســَر  َأنَّ  ))َواْعَلُمــوا   : قولــه  ذلــك 
ــَوى  اْلَ َأْهــِل  َوُمَاَلَســَة  ٌك،  ِشْ َيــإِ  الرِّ
ــْيَطاِن(( ٌة لِلشَّ ــَرَ ــامِن، َوَمْ ــاٌة لإلي َمنَْس
ورغبــات  ميــول  لإلنســان  ألّن   )41(

فرديــة، كميلــه إىل املــأكل واملــرشب 
واجلنــس والراحــة والصحــة ومــا إليهــا 
مــن لــذة ومتعــة، كــام أّن للعــدوى قــوة 
وســيطرة عــى ضعــاف النفــوس لذلــك 
ــوى ألنَّ  ــل اهل ــة أه ــدم جمالس ــح بع نص

ــيطان. ــأوى للش ــهم م جمالس
ــاق  ــد الطب ــص نج ــا اىل الن وإذا ماعدن
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مرتبــة  أزواج  شــكل  عــى  حــارضا 
و  اإليــامِن(  ٌك،  بقوله)الــرِشْ متمثلــة 
ٌة ( وهــذا الرتيــب  ) َمنَْســاٌة، حَمْــَرَ
النهــي  مالمــح  رســم  يف  يســهم 
الضمنــي وتقريــب الصــورة إىل املتلقــي 
مــن دون عنــاء وتفكــر يف فهــم املعنــى.

 
الــيء  يف  املغالبــة  هــي  -املنافســة: 
ــد  ــى ق ــذا املعن ــدو أّن ه ــس، ويب النفي
إذ  اللغويــة  املعاجــم  أغلــب  يف  ورد 
جــاء يف اللســان: ))وناَفْســُت يف الــيء 
ــى  ــه ع ــت في ــًا إِذا رغب ــة ونِفاس ُمناَفَس
إرادة  ))هــي  أو   )42()) املبــاراة  وجــه 
ــام هــو خــر هلــام  الســبق عــى الغــر في
ــن  ــوين ب ــل مضم ــاك تداخ (()43(، وهن
الغبطــة و املنافســة َبيــَد أنَّ الزركــي قــد 
فــرق بينهــام بقوله))والغبطــة: وهــي 
ــم  ــر أن يغت ــن غ ــه م ــل مال ــى مث متن
لنيــل غــره ; فــإن انضــم إىل ذلــك اجلــد 
ــه، فهــو  ــه أو خــر من والتشــمر إىل مثل

منافســة .(()44(.
 واملنافســة مفهــوٌم ثقــايف يفــي إىل 
مرشوعيــة التقــدم واحليــاة املدنّيــة التــي 
ــرآن  ــار الق ــد  أش ــور وق ــب التط تواك
ــاىل  ــه تع ــوم بقول ــذا املفه ــم إىل ه الكري
ــِس  ــَك َفْلَيَتنَاَف ــٌك َويِف َذلِ ــُه ِمْس ))ِخَتاُم

قولــه  ذلــك  ومــن  امْلَُتنَافُِســوَن(()45( 
ُهــمَّ إِنَّــَك َتْعَلــُم  عليــه الســالم (( اللَّ
ــُه َلْ َيُكــِن الَّــِذي َكاَن ِمنَّــا ُمنَاَفَســًة  َأنَّ
ِمــْن  ِشء  اْلتــاَمَس  َوالَ  ُســْلَطان،  ِف 
ــام  ــراد اإلم ــاِم(()46(، وم َط ــوِل اْلُ ُفُض
يف  ينافــس  مل  أّنــه  الســياق  هــذا  يف 
ــول إىل  ــن للوص ــل وصف ــرب اجلم ح
وإّنــام  الدنيويــة،  واخلالفــة  الســلطة 
ــرته األوىل  ــالم س ــرد لإلس أراد أن يس
التــي رســمها وســار عليهــا رســول اهلل 
)ص(؛ ألّن اخلالفــة عنــده وســيلة ال 
ــق  ــن طري ــًا ع ــذا جلي ــدو ه ــة، ويب غاي
املقابلــة )) وهــي أن جتمــع بــن شــيئن 
متوافقــن أو أكثــر وبــن ضديــام.(()47(  
ــام  ــد أن اإلم ــك نج ــى ذل ــًا ع وتأسيس
قابــل بــن معنيــن متضاديــن هــا) 
)االلتــامس  و  الســلطان(  املنافســة يف 
يف فضــول احلطــام( أي: بمعنــى أّنــه 
عــى  للحصــول  للمنافســة  يســع  مل 
ــوة  وال  ــرض الق ــات ف ــم بمجري احلك
طلــب احلصــول عليــه بنطــاق الضعــف 
ــن جانــب، ومــن  ــوع هــذا م واخلض
ــول  ــع للحص ــه مل يس ــر ان ــب آخ جان
ــل أراد  ــوي ب ــم الدني ــا احلك ــى بقاي ع
أن يواصــل مســار اخلالفــة اإلهليــة التــي 
رســمها اهلل تعــاىل لــه عــن طريــق تبليــغ 
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النبــي )ص(. 
املبحث الثالث

 وسائل العمل الثقاف 
الكتــاب : يعــد الكتــاب مــن أهــم 
ــد  ــالم فق ــد اإلس ــة بع ــائل املثاقف وس
نفــوس  يف  كبــرة  مكانــة  احتــل 
ــل  ــلمن األوائ ــيام املس ــن والس املتعلم
الكبــرة  عنايتهــم  انصبــت  الذيــن 
ــه:  ــن من ــن نوع ــزوا  ب ــد مي ــه، وق علي
القــراءة  بتعليــم  اخلــاص  الكتــاب 
ــم  ــر واأله ــاب اآلخ ــة ، والكت والكتاب
هــو القــران الكريــم  فقــد حرصــوا 
وترشيعاتــه  أســلوبه  فهــم  عــى 
وبالغتــه، ألّنــه منهــل عظيــم وخصــب 
يشــتمله  بــام  اإلســالمّية،  للثقافــة 
مــن عناويــن للعديــد مــن العلــوم 
ــى  ــالمية ع ــة اإلس ــالمّية والثقاف اإلس
ــه  ــده  )علي ــا أك ــذا م ــواء وه ــد س ح
ــوِر امُليضء،  ــُه بِالنُّ الســالم( بقوله))اْبَتَعَث
، َوامْلِنَْهــاِج اْلَبــاِدي،  ــيِّ َواْلُبَهــاِن اْلَ

ــاِدي.((.)48( اْلَ َواْلكَِتــاِب 
فــن  نلحــظ  النــص  هــذا  يف 
بــيء  الوصــف  االســتتباع))هو 
ــيء  ــف ب ــتتبع الوص ــه يس ــى وج ع
ــا(()49(، بمعنــى  آخــر، مدًحــا أو ذمًّ
بالعلــم  )ص(  النــي  ابتعــث  اهلل  أّن 

والعــدل بعــد أن ســاد اجلهــل والظلــم 
بالبينــات  وأيــده  قبلــه،  والفــوىض 
ــة  ــة وموعظ ــة كافي ــل، وبحج والدالئ
شــافية وهــي القــران الكريــم، فقــد 
أشــار اإلمام)عليــه الســالم( إىل طبيعــة 
ومــن  األكــرم)ص(  النبــي  ابتعــاث 
ثــمَّ عّضــد وصفــه بمجموعــة مــن 
األوصــاف التــي أرشنــا إليهــا كــي 
ــامع  ــدى الس ــة ل ــورة مرئي ــون الص تك
ــامت  ــن س ــمة م ــذه س ــاه، وه ــة إي مقنع
ــور  ــد حض ــي تؤك ــتتباع الت ــن االس ف
املعنــى ومتثلــه بصــورة جليــة لــدى 

 . املتلقــي 
املعطــى  يف  الرســالة  -الرســالة: 
ــم  ــض املفاهي ــى بع ــق ع ــي تطل املعجم
ــق  ــون، إذ تطل ــا يف املضم ــاركة هل املش
عــى األلــوك، والبعــث، والكتــاب)50(. 
ــال،  ــث أي اإلرس ــى البع ــت ع وأطلق
وإنَّــام ُســمَي الرســول رســوالً ألنَّــُه 
ــي  ــميات الت ــن املس ــالة)51(، وم ذو رس
أطلقــت عليهــا أيضــًا تســمية )الكتاب( 
ــر  ــخص آخ ــا لش ــرًا م ــل أم ــذي حيم ال
ــات  ــام مكاتب ــذا وبينه ــله يف ك و))راس

 .)52())... وتراســلوا  ومراســالت، 
هــي  فالرســالة  حــال  أيــة  وعــى 
ــم  ــن أه ــدة م ــي واح ــه)53(، وه التوجي
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ــهم  ــي تس ــايف الت ــل الثق ــائل العم وس
ــة  ــن الثقافي ــكار واملضام ــل األف يف نق
ــع  ــن جمتم ــر، أو م ــخص إىل آخ ــن ش م
إىل آخــر، وقــد ورد هــذا املضمــون 
مــورد  يف  الســالم(  قوله)عليــه  يف 
ــول اهلل )ص(  ــليم لرس ــهادة والتس الش
 ، ــيُّ ِف ــُدُه الصَّ ــدًا َعْب ــَهُد َأنَّ ُمَمَّ : ))َوَأْش
)صــى اهلل عليــه وآلــه  ِضُّ َوَأِمينُــُه الرَّ
َجــِج،  اْلُ بُِوُجــوِب  َأْرَســَلُه  وســلم( 
امْلَنَْهــِج،  َوإِيَضــاِح  اْلَفَلــِج،  َوُظُهــوِر 
ــَل َعــَى  ــا، َوَحَ َســاَلَة َصاِدعــًا ِبَ ــُغ الرِّ َفَبلَّ

ِة داالًّ َعَلْيَهــا(()54(. اْلـــَمَحجَّ
ــالة  ــل الرس ــن ح ــر م ــه خ ــى أّن بمعن
ــي نقلــت املجتمــع مــن  ــة الت إىل البرشي
الضاللــة إىل اهلــدى واإليــامن ،وقــد 
متناســبة  ألفاظــًا  النــص  يف  نلمــح 
ًبلحــاظ املعنى مثــل) الصفــي ، الريض( 
كل  أن  نــرى  إذ  واملنهــج(  الفلــج  و) 
ــوالً  زوج مــن هــذه األلفــاظ حــل مدل
ــه يف  ــب مع ــه وتناس ــع قرين ــًا م متقارب
ــذا  ــام وه ــكالم اإلم ــياقي ل ــى الس املعن
ــة  ــنات املعنوي ــه يف املحس ــق علي مايطل
ــن  ــع ب ــي اجلم ــر:)) ه ــاة النظ بمراع
أمريــن أو أمــور متناســبة، ال عــى جهــة 
والــريض  فالصفــي   ، التضــاد(()55( 
ــع  ــب م ــى يتناس ــركا بمعن ــا اش كاله

ــو أن  ــور أال وه ــض  ظه ــام البع بعضه
ــرش  ــع الب ــاه جلمي ــاه وارتض اهلل اصطف
فهــو اهلــادي واملبــرش واملــريض، وكــذا 
احلــال بالنســبة للــزوج اآلخــر) الفلــج 
الطريــق  هبــام  أراد  فقــد  املنهــج(   ،
الواضــح الســليم؛ ألن الفلــج وهــو 
ــر  ــان والظف ــائر األدي ــى س ــور ع الظه
ــن  ــاهللَّ واجلاحدي ــن ب ــا وبالعادل بأهله
لــه ، وإيضــاح املنهــج وهــى طريــق 
اهللَّ ورشيعتــه . وظاهــر كونــه موضحــا 
هلــا ومبّينــا ، وإىل ذلــك اإلشــارة بقولــه 
ــِذي َأْرَســَل َرُســوَلُه  تعــاىل » ُهــَو الَّ
بِاهْلُــدى وِديــِن احْلَــقِّ لُِيْظِهــَرُه َعــَى 
يــِن ُكلِّــِه « فاهلــدى هــو إيضــاح  الدِّ
ــن  ــى الدي ــه : ليظهــره ع املنهــج ، وقول
ــه  ــات بعثت ــض غاي ــارة إىل بع ــه إش كلَّ

ــج)56(. ــور الفل ــراد بظه ــى امل وه
املعجمــي   املعطــى  يف  -الصحــف:  
ــا  ــب عليه ــي يكت ــاس الت ــي القرط ه
وتتكــون قديــاًم مــن اجللــد أو اخلشــب، 
وقــد تطــورت وأصبحــت مــن الــورق، 
))الصحيفــة  اللســان  يف  جــاء  وقــد 
ــُف  ــع َصحائ ــا واجلم ــب فيه ــي يكت الت
وُصُحــٌف(()57(، ويتجــى دورهــا  يف 
للنــاس  الثقافيــة  املعلومــات  نــرش 
ــى  ــدرة ع ــرد الق ــح الف ــا، ومتن وحفظه
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مــن  املســتجدة  األحــداث  معرفــة 
املختلفــة،  احليــاة  شــؤون  يف  حولــه 
ــتمرار،))اْعَمُلوا،  ــره باس ــذي تفك وتغ
ُكــُم اهللُ، َعــَى َأْعــَام َبيِّنَــة، َفالطَِّريــُق  َرِحَ
َوَأْنُتــْم  ــَاِم،  السَّ َداِر  إَل  َيْدُعــو  َنْــٌج 
ِف َداِر ُمْســَتْعَتب َعــَى َمَهــل َوَفــَراغ، 
َواأْلْقــَاُم  َمنُْشــوَرٌة،  ُحــُف  والصُّ

َجاِرَيــٌة(()58(. 
أراد اإلمــام أن جيّســد يف ذاتــه  لقــد 
ــاميض  ــه لل ــه ورؤيت ــلوكه وإحساس وس
احلــق  معايــر  واملســتقبل  واحلــارض 
ــاة  الرشعــي والقانــون األخالقــي للحي
،الســيام اشــارته الواضحــة إىل زوال 
منهــا  يبــق  مل  التــي  الفانيــة  الدنيــا 
ــظ  ــي حتتف ــح الت ــل الصال ــوى العم س
ــان  ــكل إنس ــة ل ــة املالزم ــه الصحيف ب
مــكان وزمــان  مبثوثــة يف كل  فهــي 
ــيام  ــرك، الس ــب وحت ــام ذه ــه أين وترافق
وال  الكبــرة  تغــادر  ال  األقــالم  أن 
ــد  ــَم فق ــن ّث ــجلتها وم ــرة إال وس صغ
أورد عــى دعــواه ححــج قاطعــة تؤكــد 
ــه  ــق علي ــذا مايطل ــواه وه ــة دع صح
ــب  ــة باملذه ــنات املعنوي ــز املحس يف حي
الكالمــي)) هــو أن يــورد املتكلــم عــى 
ــلمة  ــة مس ــة قاطع ــواه ُحجَّ ــة دع صح
عنــد املخاطــب، بــأن تكــون املقدمــات 

ــوب(( ــتلزمة للمطل ــليمها مس ــد تس بع
.)59 (

ــام  ــص أن اإلم ــياق الن ــظ يف س إذ نلح
ــى  ــد ع ــة تؤك ــة قاطع ــة عقلي أورد حج
زوال الدنيــا وثبــوت صحيفــة األعــامل 
التــي حتتفــظ بتفاصيــل احليــاة املختلفــة 
اشــارته  طريــق  عــن  انســان  لــكل 
ــلف  ــن الس ــى م ــا م ــة إىل م الضمني
ــي  ــابقة الت ــم  الس ــك واألم وزوال املامل
بتارخيهــم  الصحــف  لنــا  احتفظــت 
عــن  أراد  دعــوة  فهــي  ومآثرهــم، 
الدينــي  املفهــوم  ترســيخ  طريقهــا 
ــاة  ــتمرارية احلي ــة اس ــر لثقاف ــي يؤط الت

وديموميتهــا.  
عــى  اخلــط  كلمــة  :تطلــق  الــط 
معهــا  وتشــرك  كثــرة  مســميات 
والكتابــة  ،فاخلــط  واحــد  معنــى  يف 
والتحريــر والرقــم كلهــا تــدل عــى 
مفهــوم واحــد ،وقــد يطلــق اخلــط 
عــى علــم الرمــل )60(،ونظــر الفالســفة 
ــي  ــب الروح ــوه باجلان ــط وعلق إىل اخل
ــدى الفــرد وهــذا مــا أكــده اقليــدس  ل
روحانيــة  هندســة  ))اخلــط  بقولــه 
 )61()) جســامنية  بآلــة  ظهــرت  وإن 
وقــد جعلــه الغــزايل أحــد مراتــب 
ــيء  ــه))إنَّ لل ــياء بقول ــود لألش الوج
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وجــودًا يف األعيــان ثــم يف األذهــان 
)). الكتابــة  يف  ثــم  األلفــاظ  يف  ثــم 

ــد  ــرب أح ــامء الع ــه العل ــام جعل )62(بين

الــدوال اخلمســة املشــهورة )63( و اخلــط 
ــروف  ــة احل ــو ))كتاب ــة ه ــورة عام بص
بقالــب  املركبــة  أو  املفــردة  العربيــة 
احلســن واجلــامل حســب أصــول الفــن 
ــاب  ــار أرب ــا كب ــي وضعه ــده الت وقواع
ــمَّ  ــن ث ــل (()64( وم ــن اجلمي ــذا الف ه
ــة يف  ــة مجالي ــه قيم ــايف ل ــر ثق ــو مظه فه
ــام  ــره اإلم ــد ذك ــانية ، وق ــاة اإلنس احلي
ــَك،  ــْق َدَواَت ــه الســالم( بقوله:))َألِ )علي
ْج َبــْنَ  َقَلِمــَك، َوَفــرِّ َوَأطِــْل ِجْلَفــَة 
ــإِنَّ  ــُروِف، َف ــْنَ اْلُ ــُطوِر، وَقْرِمــْط َب السُّ

.)65()) ــطِّ ذلِــَك َأْجــَدُر بَِصباَحــِة اْلَ
وإذا تأملنــا يف النــص نلحــظ أنَّ اإلمــام 
ــد  ــاق يتجس ــام طب ــن بينه ــاء بلفظ ج
ــارب  ــى التق ــط(  بمعن ج ، قرم ــرِّ ب ) ف
ــده  ــذا ماجس ــة، وه ــد يف الكتاب والتباع
ــُة  ــم  ))والَقْرَمط ــم بقوهل ــاب املعاج أرب
ــُة الكتابــة وَتــداين احلــروف  يف اخلَــطِّ ِدقَّ
ــوِف  ــْي الَقُط ــُة يف َم ــك الَقْرَمط وكذل
والَقْرَمطــُة يف املــي ُمقاَربــُة اخلطــو 
وتــداين املــي وَقْرَمــَط الكاتِــُب إِذا 

ــه(()66(. ــن كتابت ــاَرب ب ق
الرســم: الرســم هــو تعبــر عــن األفكار 

واملشــاعر، يتــّم من خــالل خلــق صورٍة 
ــة،  ــة بري ــاد بلغ ــة األبع ــٍة ثنائي مجالي
ويعــر عــن هــذه اللغــة بأشــكال وطرق 
خمتلفــة، وخطــوط وألــوان ، وقــد قــال 
بقّيــة  ْســُم  ))الرَّ أنَّ  املعاجــم  أربــاب 
ــوِم  ــْرُت إىل ُرُس ــمُت: َنَظ ــَر. وَتَرسَّ األََث

ــّداِر(()67(. ال
لقــد تأصــل الفــن يف كل مظاهــر احليــاة 
وهــو جــزء مــن الثقافــة العامــة لألمــة، 
ــايف  ــن الثق ــط الف ــد رواب ــم أح والرس
ــه؛  ــن جتاهل ــعوب، وال يمك ــدى الش ل
ــة  ــخ األم ــن تاري ــزء م ــكل ج ــه يش ألّن
ــارة  ــس حض ــؤدي إىل طم ــه ي ، وجتاهل
الذاكــرة  ألنَّ  وإنســانيتها،  الشــعوب 
الفلكلــوري ســواء  بتارخيهــا  الفنيــة 
كانــت ذاكــرة مرحيــة أو موســيقية أو 
ــم  ــارض الرس ــالل مع ــن خ ــى م حت
جــرًا  تعتــر  الشــهرة  واللوحــات 
بــن  اإلنســاين  والتقــارب  للتفاعــل 

الشــعوب املختلفــة.
 فقــد ورد هــذا املفهــوم يف هنــج البالغــة 
للتعبــر عــن حمتــوى معنــوي يف خطابــه 
ــاق  للمهاجريــن ومــدى التزامهــم بامليث
األخــوي الــذي قطعــوه عــى أنفســهم 
جتــاه اإلســالم  إذ قــال )عليــه الســالم( 
ْجــَرِة  ــَد اْلِ ــْم َبْع ُت ُكــْم ِصْ ))َواْعَلُمــوا َأنَّ
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َأْعَرابــًا، َوَبْعــَد امْلُــَواالَِة أْحَزابــًا، َمــا 
ْســَاِم إاِلَّ بِاْســِمِه، َوالَ  ــَن االِْ ــوَن ِم ُق َتَتَعلَّ
ــَمُه(()68(.  ــاَمِن إاِلَّ َرْس ي ــَن االِْ ــوَن ِم َتْعِرُف
تســتوقفنا يف النــص األبعــاد الذاتيــة 
ــة  ــة رؤي ــي بطبيع ــي توح ــورة  الت للص
ــه  ــتعمل اإلمام)علي ــد اس ــا فق صاحبه
ــي  ــد الكنائ ــلوب التجري ــالم( أس الس
ــامن إال  ــن اإلي ــون م ــه )ال تعرف يف قول
رســمه( أي حمتــوى فــارغ مــن دون 
مضمــون حقيقــي  بمعنــى أنكــم تركتــم 
اللــب احلقيقــي لإلســالم وتعلقتــم 

بقشــور غالفــه اخلارجــي .

 الاتة
ــات  ــن املدون ــة م ــج البالغ ــد هن • يع
األشــكال  كل  تســتوعب  التــي 
واملامرســات الدراســية بــام فيهــا النقديــة 
ــب  ــٌر ال ينض ــٌن ث ــو مع ــة ، فه احلديث

ــدًا.  ــاؤه أب م
•  تنــوع ااملفاهيــم الثقافيــة يف هنــج 
ــا  ــي عاجله ــات الت ــة واملوضوع البالغ
ــة  ــد حقيق ــالم( تؤك ــه الس ــام )علي اإلم
البالغــة  بــأنَّ هنــج  القائــل  الطــرح 
ــى  ــة تتامش ــة ثقافي ــة فكري ــل مدون يمّث

مــع كل العصــور .
املفاهيــم  البحــث تلــك  شــّخص   •

ــمت  ــامل، رس ــددة املع ــة حم ــق منهجي وف
مقصديــة  يف  الواضحــة  خطوطهــا 

النــص.
• تعــد الطبيعــة املوجــه الرئيــس لتقنيــة 
ــج  ــوص هن ــة يف نص ــنات املعنوي املحس
البالغــة، فقــد اســتثمرها يف تصويــر 
خلجاتــه  يف  يــدور  ومــا  املشــاهد 

النفســية.
ــة  ــم الثقافي ــث أنَّ املفاهي ــت البح •  أثب
يف هنــج البالغــة جــاء أغلبهــا عــى 
شــكل ثنائيــات ضديــة )طبــاق(  بــكل 
ــية  ــة ، احلس ــمية والفعلي ــا االس أنواعه
واملعنويــة ،املتجــاورة واملنفصلــة  ملــا 
ــراتيجية  ــكار ورؤى اس ــن أف ــه م حتوي
خمتلفــة  أراد اإلمــام عــن طريقهــا إيقاظ 
فكــر املتلقــي إىل فهمهــا والوصــول 
إىل دالالهتــا بــام ينســجم مــع مقاصــده 

ــة . الداللي
وجــد البحــث أّن اإلمــام )عليــه   •

ــرًا  ــة كث ــن املقابل ــتعمل ف ــالم( اس الس
العامــة  لــدى  الفكــري  التــوازن  يف 
التعليــم  جمــال  يف  الســيام  واخلاصــة 
ــن  ــن م ــذا الف ــه ه ــا يمتلك ــة مل واملثاقف
ــث  ــة يف ح ــر فاعلي ــورة أكث ــم ص رس
املهــارات  اكتســاب  عــى  املتلقــي 

. املتنوعــة 
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 ، ت711هـــ(  اإلفريقــي  األنصــاري  عــي 
نــرش:أدب احلــوزة ،حمــرم 1405ه،د.ط،د.

ــط. م
د. . 18 اجلعفــري،  الفقــه  ألفــاظ  معجــم 
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حتقيــق: . 21  ، الغــزايل  العلــم،  معيــار 

املعــارف  دار  ط1،  دنيــا،  ســليامن  د. 
. 1م 9 6 1 ، مــر ،

هنــج البالغــة، وهــو مــا مجعــه الرشيــف . 22
الــريض مــن كالم أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب 
طالــب )عليــه الســالم(، حتقيــق ورشح: حممــد 
ــروت،  ــل، ب ــم، دار اجلب ــل ابراهي ــو الفض أب

1988م. ط1، 
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جدول يوضح عدد األلفاظ الثقافية التي وردت يف هنج البالغة.
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