
Creation and Construction
in the Hasanist Text

A Research Study
on Perception Diction

جامعة ذي قار . كلية اآلداب
قسم اللغة العربية

Asst. Prof. Dr. Abdulhussein AL-Amri
Department of Arabic

College of Arts . University of Thiqar

خضع البحث لربنامج االستالل العلمي
Turnitin - passed research

abdalhusan12@gmai l .com





179

ملخص البحث

الواردة عن االمام  النصوص  البحث مفهومي اخللق والبناء فكريًا يف  يتناول 
السبط احلسن بن عيل بن أيب طالب  من جهة مفردات الوعي التي يرتكز عليها 
مثل هذه املفاهيم يف انتاج الوعي املقابل لدى املتلقي بغية تنشيط الذاكرة التي باتت 
نصًا  بوصفه  احلسني  النص  إن  إذ  امهاهلا؛  نتيجة  مقرفا  متركزا  الصدأ  فيها  يتمركز 
تنشيط  يف  فاعليته  أن  القصوى  مهامته  من  وجد  النوعي،  الوجود  دائرة  إىل  ينتمي 
الذاكرة املندثرة بتفعيل جانب الوعي فيها ، تعّد املهمة األنجع يف هذا املضامر، عىل 
باجتاه  انفتاحها  عن  فضاًل  فيه،  أنتجت  الذي  واملكاين  الزماين  بعدها  ضمن  األقل 
النص  تلقي  وحركة  املكان  بتغري  مقرونة  الزمن  حركة  له  تبيحها  أخرى  فضاءات 

احلسني نفسه.
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ABSTRACT

The study tackles the concepts of the creation and the intellectual 
construction in the texts of imam Al-Hassan Bin Ali Binabitalib (Peace be 
upon them) on the scale of the perception diction such concepts depend 
on to provoke the perception of the interlocutor into stimulating the 
memory prone to desuetude, so the Husseinist text pertains to the quality 
existence and found to be, as its essential roles, an impetus to invigorate 
the memory through perception: it is the greatest endeavour in such a 
field at least for its time, place and scope where they are created, besides, 
and it finds extent in other spaces having time expansion pertinent to the 
change of place and the act in which the Husseinist text is perceived.
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... مقدمة ...

لعل مفهومي اخللق والبناء من املفهومات التي مازالت يف طور النمو الفكري 
يف  تنتمي  وجودية  مفردات  بوصفها  لكنها  خاصة،  األديب  النص  يف  التأصييل، 
لكن  ذاك،  هو  فمجاهلا  واملنطقية،  الفلسفية  العلوم  إىل  جذريًا  املعجمي  ارتكازها 
تداخل العلوم االنسانية جعلت من هذين املفهومني يدخالن بقوة يف مضامر األدب 
أو النص عىل وجه اخلصوص؛ ألن مسألة ابداع النص تبدأ منذ حلظة خلقه ذهنيًا، 

ثم جيري بناؤه تدرجييا بالتشكيالت اللفظية التي تسمى مجاًل يف العرف النحوي.

فرضية البحث

عليها  يقوم  التي  الوعي  ملفردات  ضمنيًا  توظيفًا  هناك  أن  البحث  يفرتض 
سياقاهتا  يف  املفردات  تلك  تفعيل  خالل  من  احلسني،  النص  يف  البرشي  التفكري 

الفكرية واللغوية.

هدف البحث

الوعي  منظومة  يف  عملها  وبيان  املفردات  تلك  استجالء  إىل  البحث  هيدف 
البرشيةمن خالل دراسة النص احلسني دراسة معمقة، بوصفه نصًا ينتمي إىل دائرة 

الوجود الواعي املتناغم مع حركة الوجود.
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عينة البحث النصية

نص االمام احلسن الذي نحن بصدده هو

»... فاستجيبوا هلل وآمنوا به فإنه ال ينبغي ملن عرف عظمة اهلل أن يتعاظم، فإن 
رفعة الذين يعلمون ما عظمة اهلل أن يتواضعوا، وعزهُّ الذين يعرفون ما جالل اهلل أن 
أنفسهم  ينكروا  وال  له  يسّلموا  أن  اهلل  قدرة  ما  يعلمون  الذين  وسالمة  له،  يتذللوا 
بعد املعرفة وال يضلوا بعد اهلدى، واعلموا علاًم أنكم لن تعرفوا التقى حتى تعرفوا 
صفة اهلدى، ولن متسكوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نبذه، ولن تتلوا الكتاب 
حق تالوته حتى تعرفوا الذي حّرفه، فإذا عرفتم ذلك عرفتم البدع والتكلف ورأيتم 
الفرية عىل اهلل والتحريف.....إن يف ذلك لذكرى للذاكرين واعقلوه اذا سمعتموه 

عقل رعايته وال تعقلوه عقل روايته ...«)1(.

اجراءات البحث

البد من التطرق، أواًل، إىل ما يعنيه مفهوما اخللق والبناء، فاخللق يعني يف جذره 
البناء  أما  الفطرة«)3(،  إليه«)2(، و»اخللقة  املعجمي »ابتداع اليء عىل مثال مل يسبق 
فهو يعني معجميًا »بناء اليء بضم بعضه إىل بعض«)4(، وال أريد االسرتسال هنا يف 
معنى املفهومني معجميًا، فاملعنى االصطالحي هلام ليس بعيدًا عن املعنى املعجمي.
واملقصود منه اصطالحيًا هنا هو مفهوم اخللق فكريًا يف تالفيف الوعي الذايت، أي 
اخللق املجرد دون تالمسه مع قوالب البناء التي أتاحتها اللغة يف ملفوظاهتا املتعددة، 
بإنتاجه جمردًا،  الفكر  املناسبة لذلك اخللق الذي يقوم  والبناء هو استعامل األلفاظ 
وطبيعة ذلك االستعامل الذي ينبئ عن تصور كوين وجودي يفتح فضاءاته عىل كل 

املعاين االخالقية واملوضوعية واالجتامعية واالقتصادية والسياسية.. الخ.
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وعىل هذا يقوم النص بأداء واجبه االنساين من خالل انتاج أفكاره التي يقوم 
الطريقة أصاًل عىل  تقوم هذه  بطريقة ذكية،  ثم دجمها مع بعضها  بتفريدها،  الوعي 
ذلك؛  املهم يف  املرتكز  بالواقعية،والتي هي  تتصف  قراءة  االجتامعية  احلركة  قراءة 
ألن »انتاج األفكار، املفاهيم، والوعي، هو يف البدء متامزج بشكل مبارش مع الفعالية 
املادية، وعالقات البرش املادية، التي هي لغة احلياة الواقعية«)5(، ما يعني أن الفعالية 
الفكرية لإلنسان تنتمي إىل واقعيتها يف حالة االنتاج الفكري املرتبط بالقوى املنتجة 

له نفسها، ومدى التطابق معها ايديولوجيًا.

خلق النص وبناؤه

ينطلق االمام احلسن من قاعدة فكرية رصينة قد ترشبت مفاهيم القرآن 
أعىل درجاته؛  الكون يف  بحركة  لديه  الوعي  فكان  واعية،  بطريقة عقالنية  الكريم 
لذلك كان النص احلسني يعتمد يف خلق نفسه وبنائها عىل الوعي الذي يتناغم مع 
باللغة؛  يستعني  بدوره  والفكر  أوسلبًا،  اجيابًا  احلالتني،  يف  تصاعدي  بشكل  الفكر 
هي  واللغة  الفكر  بني  العالقة  وأن  الزمنية...  الناحية  من  اللغة  يسبق  »الفكر  ألن 
منهام  كل  يسند  اللذين  التوأمني  بمنزلة  جيعلهام  بام  والتأثري«)6(  التأثر  تبادل  عالقة 
يف  الفكر  توأم  هي  التي  اللغة  عىل  بنائه  يف  ويعتمد  والنكوص،  االرتقاء  يف  اآلخر 
الوجود كميًا ونوعيًا، وهذا يعني  التي تستوعب حركة  الواعية  الرؤية  التعبري عن 
أن املثلث الذي ترتكز عليه تلك الرؤية الواعية، يقوم عىل أساساته الثالثة التي هي 
)الوعي، الفكر، اللغة(، واللغة هنا بوصفها نظامًا رامزًا، فهي تتحول إىل وسيلة من 
الوعي  مع  يتساوق  تعبريي  نمط  لديه  يكون  لكي  للمتكلم؛  مفرداهتا  خالل طرح 
والفكر الذي ينتج جمموعة االفكار التي حتتاج إىل بناء معامريتها اللفظية للتمييز بني 
األشياء والظواهر اىل اللغة، بالرغم من أن األلفاظ املفردة التي متتلكها اللغة تعرّب 
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الذي  السياقي  باملضمون  هلا  عالقة  ال  األحيان،  اغلب  يف  معجمية،  مضامني  عن 
وضعت فيه، لكنها تعطي دفعًا للمعنى حينام تنتظم يف سياق اخلطاب؛ لتتحول إىل 
منحى جديد يف املعنى ربام يكون تأويليًا أو تفسرييًا أو أي معنى آخر؛ إذ إهنا يف ذلك 
غالبًا ما تتخىل عن معناها املعجمي لتغادره إىل معنى يتالءم وطبيعة عملها اجلديد 

يف سياق اخلطاب.

أما الوعي فهو »الوجود الواعي، ووجود البرش يف تقدم حياهتم الفعلية«)7(، أو 
هو »شعور الكائن احلي بنفسه، وما حييط به«)8(، وهو بذلك يستويل عىل مقتنيات 
فكرية تتناسب مع ذاته الواعية من خالل ادراك احلاجات االساسية الواقعية التي 
تعرب عن وجه احلقيقة املرتبطة بالوعي بحركة الوجود، وهو يمثل هنا منظومة أخالقية 
عقائدية اقتصادية اجتامعية... الخ، تقود احلياة إىل حيث مرفأ أماهنا احلتمي، وهو 

ما كان النص احلسني قد تناوله يف كثري من مفردات الوعي -موضوعة البحث-.

باإلضافة إىل جمموعة املفاهيم واملبادئ والقيم واتساع اخليال وما يمتلكه الفرد 
من نظم تفكري وأفكار فاعلة وجتارب يعيشها، ولعل األدوات التي تقوم بتشكيل 
الوعي وتسهم يف منحنا فرصة احلكم عىل األشياء من خالهلا، متثل مرشحات ترينا ما 
يدور حولنا من وقائع وأحداث ونصدر أحكامنا عليه؛ إذ إن نشوء تلك التقاطعات 
أو التآلفيات يف النص تندرج ضمن فلسفة الوعي الذي يميل إىل ترميز االشياء، يف 
مسعى حثيث حياوله لتكتمل لديه منظومته الفاعلة؛ ألهنا الشكل األسمى واألكثر 
لكينونة  الكيل  االنعكاس  نسميها حلظة  أن  يمكن  التي  املميزة،  تعقيدًا يف خاصيته 

وجوده. وأوىل مفردات الوعي التي تعّد ركيزة مهمة يف ذلك، هي:
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1. املعرفة

هي »االعتقاد الصادق مصحوبًا بترببر هلذا االعتقاد«)9( وهي ليست هدفًا يف 
التي تقوم عىل  الفكرية  للتقنية  بناًء مفاهيميًا خيضع  بالرغم من أهنا تعد  حد ذاهتا، 
أساس املواءمة بني احلدس والفكر الذي يتمثل منتجه الواعي عن طريق الربط بني 
العلة والنتيجة، وهو ما بدأ به النص احلسني، حينام أشار بشكل جيل إىل أمهية املعرفة 
»... فاستجيبوا هلل  يف العالقة مع اهلل سبحانه وتعاىل، فاإلمام احلسن يف قوله 
باهلل  املعرفة  بني  ربط   »... يتعاظم  أن  اهلل  عظمة  عرف  ملن  ينبغي  ال  فإنه  به  وآمنوا 
تعاىل وبني السلوك البرشي الذايت؛ إذ إن سلوك التكرب ال يليق بمن عرف اهلل معرفة 
حقيقية، واملعرفة تستدعي االستجابة احلقة وااليامن الصحيح، وهو هنا قّدم النتيجة 
إىل  تنساق  املبنية عىل رؤية ومعرفة عميقة  إشارة هامة لالستجابة  السبب، يف  عىل 
املاميزة والتعالق املعريف بني متبنيات معرفية تقوم عليها العالقة بني العبد وربه، وهو 
ما يمكن أن نجده بني فكرتني يف النص احلسني مها )التقى واهلدى( وردتا يف قول 
االمام احلسن »...واعلموا علاًم يقينًا أنكم لن تعرفوا التقى حتى تعرفوا صفة 
التقى بمعرفة صفة اهلدى   حينام ربط معرفة  اهلدى...«، فقول االمام احلسن 
ربطهام  بعد  سلوكيًا  املفردتني  هاتني  بني  واعيًا  جتسريًا  يقيم  هو  بل  اعتباطًا،  ليس 
املنتجة؛  وبوتقتها  املعرفة  أدوات  من  بوصفه  العقل  عمل  خالل  من  جمرد  بشكل 
يمثل مرتبة من مراتب االدراك  الذي  للكليات يف االنسان...  املدركة  »القوة  ألنه 
العقل  أن  بمعنى  احليوانات«)10(،  بقية  يتميز عن  وبه  والوهم  واخليال  وراء احلس 
كامل،  وجودي  بوعي  معه  يتامهى  جيعله  ما  الوجود،  دائرة  يف  للوعي  املتبني  هو 
قال  ثم  فأقَبَل،  »أقبِل  له  قال  إذ  األوىل؛  حلظته  يف  استنطاقه  تم  حينام  قوله  يلّخصه 
إيّل منك، وال  ما خلقت خلقًا هو أحب  له: وعزيت وجاليل  قال  ثم  فأدَبَر،  أدبِر  له 
أمري  أشار  ذلك  وإىل  أهنى«)11(،  وإياك  آمر  إياك  إين  أما  ُأحب،  َمْن  يف  إال  أكّملك 
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املؤمنني عيل حينام قال »من عرف نفسه فقد عرف ربه«)12(، وعليه، فاملعرفة هنا 
تعد إحدى مرتكزات الوعي النافذ الذي يتفاعل مع الوجود بحركة واعية تتمثل 
ديناميكيًا من خالل املدركات والقيم واملعارف التي حيصل عليها من حركة احلياة 
املتواشجة مع الرؤية اجلمعية التي تتوىل توجيه منطلقات املجموع معرفيًا، وقد ركز 
اليقيني ال يقوم إال عىل  العلم  آنفًا عىل أن  إليه  املشار  النص  اإلمام احلسن يف 
العكس، وبذلك يؤسس ملعرفة  التقى من خالل معرفة صفة اهلدى وليس  معرفة 
خالصة تستوعب الوجود للوصول إىل الوعي املتسامي الذي يعّد ذا تأثري مبارش عىل 
واجتاهات حركة  األهداف  السلوك وحتديد  الصحيح يف  املنهج األخالقي  صياغة 
احلياة بشكل متصاعد وصواًل إىل املعرفة احلقيقية يف معرفة النفس التي هي الطريق 
األمثل للمعرفة الربانية، وهي احلقيقة التي أرادها النص احلسني حينام حدد سبيل 

معرفة التقى بمعرفة صفة اهلدى التي عليها تبنى املعرفة اليقينية.

»...حتى    قوله  وهي  الدقة،  يف  غاية  مسألة  إىل  يشري  احلسني  والنص 
تطبيقي  اهلدى سلوك  اهلدى«؛ ألن  تعرفوا  يقل »حتى  ومل  اهلدى...«  تعرفوا صفة 
ال تنظريي، فالذي لديه هدى جتده يسلك سلوكًا ربانيًا، تراه يف عمله وقوله وفعله، 
واهلدى منظومة عملية تطبيقية ترقى يف الفعل بصاحبها إىل األعىل الذي جيد نفسه 

بشكل حقيقي كلام ارتقى يف وعيه.

2. التفّكر والتفكري

هو الفعل العقيل املعريف الذي يقوم به االنسان يف حماولته قراءة النظام الكوين 
العظيمة،  ومفرداته املكونة له للوصول إىل معرفة اخلالق عز وجل والعلم بقدرته 
واستكناه مفهوم احلقيقة بشكل عقيل؛ ألن احلقيقة تتكئ عىل قيمية األشياء، وكل 
واحلقيقة  العقالنية  أن  نفهم  أن  علينا  فإن  هنا  ومن  معينة،  حقيقة  إىل  تؤدي  قيمة 



187

سرب  يف  والتفكري  التفكر  جهد  نتاج  هي  العقالنية  إن  إذ  متالزمان)13(؛  مفهومان 
أغوار الكون بطريقة واعية حلركته، وقد جاء يف النص احلسني ما يشري إىل ذلك أو 
يتناوله بطريقة التلميح ال الترصيح، هو قوله  »...فإذا عرفتم ذلك عرفتم البدع 
عىل  العقالنية  املعرفة  تنصّب  إذ  والتحريف...«؛  اهلل  عىل  الفرية  ورأيتم  والتكلف 
أساس معرفة احلقيقة والتفّكر فيها واالهتداء من خالل التفكري إىل معرفة األشياء 
ونقائضها عىل وجه الدقة، وهي عملية بحث دائب وتفكري عميق وصواًل إىل ماهية 
احلقيقة، وبذلك فإن رؤية الفرية والتحريف تعّد وجهًا من وجوه معرفة احلقيقة، 
فضال عن أن معرفة البدع والتكلف ينشأ عن معرفة الكتاب وتالوته حق تالوته، 
للكتاب وتطبيقه  العميق  الفهم  املقصود من ذلك  بل  القولية،  ليس  هنا  واملقصود 
واقعيًا، وإن هذه الرشطية التعبريية يف النص ال ترتك جمااًل للمتلقي أن يتصور شيئًا 
يستقي  منظومة وعي جارف  إىل  النص وحتويلها  مقتنيات مجل  تفكيك  دونام  آخر 

رؤيته الباطنية من تلك املعرفة العقالنية التي تنبسط مع احلقيقة.

إن التفّكر والتفكري البد له من مرتكزات يقوم عليها من أجل تنميته وتقويته 
ذاته؛ ألن  والتفّكر  التفكري  قيمية  بغية حتقيق  القدرة عىل ذلك،  إىل حتسني  وصواًل 
التالحم  نفسهتكّرس روحية  الوعي  الناتج عن جتارب  االجتامعي  الوعي  أشكال 
ما  معرفة  عن  الناتج  السلوك  ثيمة  تفكيك  خالل  من  املجتمع،  أفراد  بني  واأللفة 
خلف ستار التحريف واالفرتاء عىل اهلل سبحانه، باإلضافة إىل معرفة ماهية البدع 
والتكلف التي تأيت بعد معرفة الكتاب وتالوته، وهذا يأيت بوساطة املعرفة املسبقة 
البدع  عرفتم  ذلك  عرفتم  »...فإذا  بقوله   احلسن اإلمام  عناه  ما  وهو  تلك، 
والتكلف ورأيتم الفرية عىل اهلل والتحريف...«؛ ألن معرفة البدع هي مسألة غاية 
يف األمهية، تتم عرب التمحيص السلوكي االجتامعي الذي يقوم به املجتمع، كام إن 
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ذلك يسهم إسهاما كبريًا يف ضبط مسار الفكر والتفكري باملراقبة والرتكيز عىل نوعية 
السلوك.

3. املنهج

عن  الكشف  بصدد  هبا  نقوم  التي  العقلية  للعمليات  الصائب  »الرتتيب  هو 
احلقيقة والربهنة عليها«)14(، أو وسيلة حمددة توصل إىل غاية حمددة من خالل الوعي 
وفعاليته، ولكي يصل الوعي اىل مدارج الكامل والنظر بعقلية نافذة نحو التكامل 
أبسط  واملنهج يف  نفسه،  الوعي  تنمية  الذي سيكون سببًا يف  املنهج  اتقان  البد من 
العملية  اخلطوات  تتبعها  العقل  هبا  يقوم  التي  العمليات  هو  نرى_  _كام  تعريفاته 
الفرضيات  من  والتحقق  احلقائق  إىل  الوصول  هبدف  ذلك،  أساس  عىل  املنجزة 

بطريقة واضحة جتعل الطريق إىل حتقيق األهداف واضحة.

ولعل القرآن الكريم حينام وردت فيه لفظة املنهج أو املنهاج يف قوله تعاىل ﴿لُِكلٍّ 
املنهج وخطورته،  التفاتة مهمة ألمهية  إنام هي  َوِمْنَهاجًا﴾)15(،  َعًة  رِْشْ ِمنُكم  َجَعْلَنا 
إال  حصوله  يمكن  ال  الرشيعة  تطبيق  ألن  )رشعة(  كلمة  سبقتها  أن  بعد  السيام 
بوجود املنهاج املحكم، وهو بذلك يؤسس لتخطيط علمي دقيق يأخذ بنظر االعتبار 
ومنهج  احلقيقي،  أساسه  املعرفة  تعد  الذي  الترشيع  حيث  من  املسألة  جوانب  كل 
التي  املعطيات  لكل  ممحصة  دراسة  دون  يتم  ال  ذلك  أن  عىل  التشديد  مع  تطبيقه 
يتكامالن من خالل  إىل مفهومني  الكريمة تشري  إىل ذلك، واآلية  أن تؤدي  يمكن 
الوعي بأمهية وجود التكامل بينهام بوصفهام يمثالن باطنًا وظاهرًا لإلنسان، فالباطن 
منهج  إىل  يتحول  مل  إن  للمعتقد  قيمة  وال  به،  يؤمن  الذي  املعتقد  أي  الرشيعة  هو 
حيايت متكامل يسري عليه الفرد يف حياته ويف تكامله النفيس الذايت ثقافيًا وأخالقيًا 
واجتامعيًا وسياسيًا واقتصاديًا... الخ؛ إذ إن الباطن والظاهر وجهان حلقيقة واحدة، 
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وإن التالزم بينهام هو االصل يف ذلك، يف الوقت الذي يمثل انفصاهلام أو تعارضهام 
وَمَرضّية،  مرشوعة  غري  انحراف  حالة  وجود  عىل  يدل  بل  مستساغة  غري  حالة 
ولعل الشاعر ابن الرومي التفت اىل ذلك التفاتة رائعة، حينام قال يف مطلع إحدى 

قصائده)16(:

أمامك فاهنج أي هنجيك تنهُج     طريقممان شتى مستقيٌم وأعوُج 

املنشودة  الرتاتبية  طريق  من  يأيت  املطلوب  الوعي  خلق  فإن  ذلك،  عىل  وبناء 
منهاج،  منهاج من دون رشيعة، وال رشيعة من دون  إذ ال  بني االعتقاد واملنهاج؛ 
قادر  واٍع  انسان  بإنتاج  كفيل  واملنهاج  الرشيعة  بني  التعاضد  هذا  أن  إىل  باإلضافة 
عىل بناء حياة مستقيمة وصواًل إىل اآلخرة التي هي احلصاد احلقيقي ملزرعة الدنيا. 
وقد أشار النص احلسني إىل ذلك بطريقة التلميح دون ذكر رصيح؛ إذ قال االمام 
اقرتنت  وقد  نبذه«،  الذي  تعرفوا  حتى  الكتاب  بميثاق  متسكوا  »ولن   احلسن
اجلملة باستعامل أداة النصب )لن( التي تفيد التأبيد، مما يعني أن الربط الفكري يف 
هذه اإلشكالية ال يمكن تفكيك أدواته اإلجرائية إال بتعاقب اخلطوات املؤدية إىل 
املعرفة وفق املنهج احلقيقي من خالل التمسك باملنهج الذي هو امليثاق، واالمساك 
بامليثاق هو كناية وإشارة إىل مفهوم ذلك املنهج الصحيح، لكن ذلك مل يكن ليحصل 
إال برشط معريف يؤسس لوضوح املنهج وطبيعة تناوله، فهو  يقول »... حتى 
تعرفوا الذي نبذه...«، وهذا جيعلنا أمام إشكالية تؤطر املنحى الذي يمكن اختياره 
ملن يريد االمساك بامليثاق، وإن حل هذه اإلشكالية التي يثريها النص ليس باألمر 
اهلنّي؛ ألن ذلك مرتبط بمعرفة املنهج املغاير املنحرف عن جادة الصواب، فالنصيفتح 
نافذة املعرفة من طريق تشخيص الذي نبذ املنهج القويم وانحرف عنه، وهبذا حيصل 

حتديد املسار الصادق والصحيح يف الولوج إىل طريق املعرفة الصادقة.
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وعي  دون  يكون  أن  يمكن  ال  واملنحرف  املستقيم  الطريقني  بني  التمييز  إن 
علمي  فرز  فيه  يكون  الذي  الوقت  يف  فيه،  والعاملني  االنحراف  بطبيعة  حقيقي 
...« قال  حينام   عيل املؤمنني  أمري  أشار  ذلك  وإىل  فيها،  والعاملني  لالستقامة 
بينة من ريب ومنهاج من نبّيي، وإين لعىل الطريق الواضحالقطه لقطا...«،  إين لعىل 
بينة من  لعىل  »...إين  يقوله  املعتقد  أولية  بنّي  إذ  اتباعه؛  يمكن  ما  بذلك حيدد  وهو 
ريب...«، ثم أردف باملنهاج بقوله »...ومنهاج من نبّيي...« وبعد ذلك يذكر النتيجة 
التي حتصل من وراء ذلك وهي وضوح الطريق التي جاءت بسبب صحة املعتقد 
ومصداقية املنهج، ولذلك عرب االمام احلسن  بقوله »... ولن متسكوا بميثاق 
الكتاب حتى تعرفوا الذي نبذه...« عن تلك املسألة املهمة يف حياة الفرد واملجتمع؛ 
يف  السلبي  وتأثريه  وخماطره  بحقيقته  الوعي  خالل  من  االنحراف  تشخيص  ألن 
احلياة االجتامعية وبكل تفاصيلها، يمثل صحوة حقيقية تؤدي بالنتيجة إىل صريورة 
الوعي الناضج القائم عىل أساس املعرفة، باإلضافة إىل حتديد النص احلسني ألهم 
السلوكيات األخالقية وهي التواضع والتذلل والتسليم هلل سبحانه وتعاىل، يف قول 
وعز  يتواضعوا،  أن  اهلل  عظمة  ما  يعلمون  الذين  رفعة  »...فإن   احلسن اإلمام 
أن  اهلل  قدرة  ما  يعلمون  الذين  وسالمة  له،  يتذللوا  أن  اهلل  جالل  ما  يعرفون  الذين 
تلك  إن  إذ  اهلدى...«؛  بعد  املعرفة وال يضلوا  بعد  أنفسهم  ينكروا  له وال  يسّلموا 
املفاتيح األخالقية تقع يف القمة من منظومة القيم الفاعلة يف منهجية الوعي، كوهنا 
تقمع تلك األنا الفاضحة اجلالبة لكل سلوك نزق، ولعل ربط النص ملفاهيم متعددة 
يف نصية مضغوطة يف مفردات قليلة، يشري إىل ذلك الرتميز الذي قلنا عنه إن النص 
املؤمن  رفعة  بني  ربط  إذ  ذلك؛  تتطلب  الوجودية  كينونته  ألن  إليه؛  يميل  احلسني 
املعرفة  ومستوى  هلل  وتذهلل  املؤمن  عزة  وبني  بذلك،  العلم  ومستوى  وتواضعه 
بذلك، وسالمة املؤمن وقدرة اهلل ومستوى العلم بذلك، وهو ما يمهد طريق الوعي 
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الناضج ملعرفة مقننة تنسج خيمتها عىل ضوء خطوط املنهج الواضحة، واشرتط يف 
املعرفة، وعدم الضاللة بعد اهلدى؛  النفس بعد  انكار  ذلك من طرف خفي، عدم 
ألن ذلك يمثل ميثاقًا معقودًا ومأخوذًا عليهم، وهو ما أشار إليه بقوله  يف ما 
بعد »... ولن متسكوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نبذه، ولن تتلوا الكتاب حق 
تالوته حتى تعرفوا الذي حّرفه ...«، كأنه هنا يشري يف ترميز واضح إىل تلك املسألة 
اهلامة يف كينونة الوعي وارتباطه بمرحلة االختامر الفكري الواعي املنتجة للوظائف 
التاميز بني األشياء يف الوقت الذي تتحول فيه مرآة  القائمة عىل أساس  والصفات 

الوعي ذاته إىل طور التكوين واالستقرار املعريف.

 4. العقالنية

الذي  القديس  احلديث  بلحاظ  املخلوقات  أرشف  أنه  عىل  العقل  عرف 
ينص عىل أن اهلل تبارك وتعاىل أمره باإلقبال واالدبار فاستجاب لذلك من دون أ 
ذاته وفعله«)17(، فضال عن  املجرد يف  »اجلوهر  أنه  العلامء  اعرتاض، وعّرفه بعض 
أن القرآن الكريم قد أورد ألفاظ العقل يف آياته بام يربو عىل )50( موضعًا، ما يدل 
عىل تلك األمهية التي يراها القرآن الكريم للعقل، ولعل قراءة متأنية للنص احلسني 
–موضوع البحث- جتعل الباحث يرى أن العقل يف النص احلسني مل يقصد به العقل 

املتعارف عليه فلسفيًا ومنطقيًا، بل ذهب النص إىل ماهية الوظيفة املنوطة بالعقل، 
بام ال جيعل العقل اجلوهرة يتحول إىل يشء غري ذي قيمة، بل إن النص احلسني، أراد 
تلك الوظائفية التي يقوم هبا، وعليه جاءت االشارة إليه يف هناية النص بقوله »...
واعقلوه اذا سمعتموه عقل رعايته وال تعقلوه عقل روايته...«، فالعقل هنا ال يقصد 
إذ  التي يؤدهيا؛  العقل  آنفًا، بل املقصود منه وظائفية  إليه  منه املخلوق الذي أرشنا 
أوضح النص احلسني ذلك بالنص حينام قال  »...واعقلوه اذا سمعتموه عقل 
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رعايته وال تعقلوه عقل روايته...«، ما يعني بالعقل هنا هو الوظيفة، والرعاية هنا 
هي التفاعل مع ما هو معروض من العلم ومحله بشكل واٍع يقوم عىل الفهم العميق 
املحيطة من خالل  التفاعل مع األشياء  تطبيقه وأبعاد ذلك يف  بمتطلبات  والوعي 
غرائزي  تكن سوى هلاث  مل  أهنا  الرواية  فيه  تعني  الذي  الوقت  القرآين، يف  املنهج 
وعالقته  القرآين  النص  حلركة  فهم  دون  املنهجية،  بالعقالنية  مرتبط  غري  انفعايل 
بحركة الكون وتبعات ذلك يف عدم اتباع املنهج القرآين؛ ألن رواية القرآن الكريم 
دون وعي، تعّد عملية نكوص نفيس وروحي وسلوكي تفتح أبواب الفوض عىل 
الذات واملجتمع بطريقة ال أخالقية يف اندفاع غري حمسوب نحو الصعود الغرائزي، 

وجتميد العقل بشكل خميف.
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... اخلالصة ...

استعرض البحث مفهومي اخللق والبناء يف النص احلسني بيء من االختصار، 
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