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اإلنسانية ّ
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2 .2يقدَّ م األصل مطبوعا عىل ورق ( )A4بنسخة واحدة مع قرص

مدمج ( )CDبحدود ( )10.000–5.000كلمة ،بخط
 Simpelied Arabicعىل أن تر ّقم الصفحات ترقيام متسلسال.
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ّ
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تتضمن :اسم الكتاب ،اسم املؤلف ،اسم النارش ،مكان
بأن
ّ
النرش ،رقم الطبعة ،سنة النرش ،رقم الصفحة .هذا عند ذكر

تكرر
املصدر أول مرة ،ويذكر اسم الكتاب ،ورقم الصفحة عند ّ
استعامله.
يزود البحث بقائمة املصادر منفصلة عن اهلوامش ،ويف حالة
َّ 6 .6
وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر
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8 .8إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث يتعاون مع
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قدّ م إىل مؤمتر أو ندوة ،وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام ،كام ُيشار إىل
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تعهد
نرش أخرى ،وعىل ا لباحث تقديم ّ
1010تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها ،وال
تعبرّ بالرضورة عن وجهة نظر جهة اإلصدار ،وخيضع ترتيب
األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.
رسي لبيان صالح ّيتها للنرش ،وال تعاد
1111ختضع البحوث لتقويم ّ
البحوث إىل أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل ،وعىل وفق
اآللية اآلتية:
املرسلة للنرش خالل مدّ ة أقصاها
أ) يب ّلغ الباحث بتس ّلم املادة َ

أسبوعان من تاريخ التس ّلم.
ب) خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير
عىل نرشها وموعد نرشها املتو ّقع.
املقومون وجوب إجراء تعديالت أو
ج) البحوث التي يرى ّ
إضافات عليها قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا ،مع املالحظات
املحددة ،كي يعملوا عىل إعدادها هنائيا للنرش.
د) البحوث املرفوضة يب ّلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء
أسباب الرفض.
 )#يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه،
ومكافأة مالية.
1212يراعي يف أسبقية النرش:
أ) البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب) تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.
ج) تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د) تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.
1313ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة
التحرير ،إال ألسباب تقتنع هبا هيأة التحرير ،عىل أن يكون
خالل مدة أسبوعني من تاريخ تس ّلم بحثه.
1414ترسل البحوث عىل املوقع االلكرتوين ملجلة العميد املحكمة
 alameed.alkafeel.netمن خالل ملئ إستامرة إرسال
البحوث ..أو ُتسلم مبارش ًة اىل مقر املجلة عىل العنوان التايل:

العراق /كربالء املقدسة /حي احلسني / جممع الكفيل
الثقايف.

كلمة العدد
عىل الرغم من رشوع العميد يف أعدادها السابقة والبالغة عرشة

أعداد لتخصيص ملف يدرس جانبا فكريا من هنج العرتة الطاهرة

اال اننا نعتقد اننا ما زلنا إىل اآلن يف البدء من هذه الدراسات ،ولذا
فنحن اليوم يف ملفنا نحاول ان نتناول خصائص االسلوب يف حديث

رابع أصحاب الكساء االمام احلسن  ،الن عوامل التأثري اجلاميل
يف هذا االسلوب ستقودنا اىل الوقوف عىل اهم ما احتوت هذه

النصوص من منظومة فكرية استطاعت العرتة الطاهرة أن ترتمجها
اىل أفعال حيوية خلاّ قة بثّت روح التغيري يف فكر املجتمعات ورؤاها.
وقد حوى هذا امللف دراسات ثالث دارت حول االبعاد

التداولية يف خطب االمام احلسن  ،وخصائص االسلوب يف

خطب االمام احلسن  ،وكذلك مالمح التأويل واالحتجاج يف

كالم السبط املجتبى .

وإذا كان ملف املجلة يشكل قسام من أقسامهاّ ،
فإن القسم

اآلخر من البحوث كان مكمال للنهج الذي رسنا عليه من اكامل
نرش بحوث املؤمتر االول ملجلة العميد واملسرية العلمية التي تبنتها

يف خدمة الدارسني والدراسات الفكرية فكان بحث آفاق وأسس

احلوار االسالمي واثره عىل الفكر الغريب ،وكذلك بحث اخلطاب
االسالمي املعارص يف الغرب والتنمية البرشية مها مسار هذا النهج،

والن العميد ال تريد التوقف عند ثيمة واحدة واجتاه مفهومي واحد
اجتهت اىل نرش العديد من البحوث ذات االختصاصات املتنوعة ألهنا

تؤمن بان ذلك سيغني الساحة الفكرية بالرؤى واالفكار ،وعليه
فهي تنرش يف االستنصار احلسيني والقرآين اذ حياول هذا البحث عقد
دراسة موازنة بينهام كوهنام يكمل بعضهام االخر والن احلسني 
النص القراين عىل الواقع
يشكل منظومة فكرية استطاعت ان ترتجم ّ

االريض.

ومن البحوث ايضا بحث املالمح العامة للمنهج النقدي عند

الشيخ املفيد الذي كان يتعامل مع ِّ
كل ما يريد أن يقدِّ مه لآلخرين،
وكل ما يورده اآلخرون عليه ،بحسب ما يراه من األدلة صاحل ًا
ومقنع ًا.

كل هذا التنوع يف بحوث العدد كان اهلدف منه نرش الفكرة

العلمية التي تنشدها العميد ونرشها بني صنوف املجتمع بكل
اقسامه ،ولذا فان املجلة بكادرها يدعو مجيع املختصني بفروع املعرفة

لرفدها بام ينتجون من اصناف متنوعة من هذه العلوم لتتسع القاعدة
املعرفية املرصودة يف املتن املعريف ملجلة العميد وتكون الفائدة أعم.
رب العاملني.
واخر دعوانا أن احلمد هلل ّ
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Text Language
A Reading on the
pragmatic Scope of Imam
Al-Hassan Sermons

Pragmatic Scope
in Imam Hassin Sermons
at Al-Madeena Al-Munawara
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 ق�سم اللغة العربية/ كلية الرتبية
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ملخص البحث
ّ
الشك يف ّ
قوة فعالة هلا أكرب األثر يف الفرد واملجتمع ؛ لذلك عملية
أن للعمل ّ

ترسي يف ّ
كل شؤونه لكي خيرج من هذا
النهوض باملجتمع املتخلف ينبغي هلا أن
َ

التخلف .وتتطلب أن نعرف شيئًا من تأريخ أهل البيت  وعلومهم وأعامهلم،

ويكون النظر إليها بنظرة شاملة لكلاّ ملجاالت يف ما يتعلق باملجتمع ،وشاملة ّ
لكل
نصا
املستويات املتعلقة بالفرد؛ إذ ال سبيل إىل التفريق بينها؛ فارتأيت أن أدرس ًّ

التداولية؛ لكي أرى ّ
أن كالمه (صلوات اهلل
لإلمام احلسن  عىل حسب األبعاد
ّ
عليه) يصلح لزماننا هذا ومكاننا هذا؛ فنرتقي بمجتمعنا وبلدنا نحو األفضل إن

نحن سمعنا كالم اإلمام ووعيناه.

23

Abstract
With no doubt, the work comes with the most efficacious force
that influences both a person and society so the development acts
of a primitive society should stream throughout its levels to divest
itself of such retardation. It needs to know something about Ahlalbayt (Peace be upon them), their sciences, deeds universally and in
particular their societal concerns covering all the levels related to
man, since there is no way to distinguish between them, so I decide
to study a text for Imam Al-Hassan pragmatically to see that his
speeches are applicable to our society and country to the best, if we
do perceive his speeches.
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التعريف باإلمام 
أعرف باإلمام احلسن ؛ فهو أوضح من الشمس يف رابعة
ال أريد أن ّ

النهار؛ ولك ّني أذكر ُن ً
بذا من ردود اإلمام  عىل معاوية حني سافر إىل املدينة،

ورأى تكريم الناس لإلمام وحفاوهتم به وإكبارهم له؛ ممّا ساءه ذلك؛ وهذه الردود

()1
((أيا الناس؛ من عرفني فقد عرفني ،ومن
تنبئ عن اإلمام (صلوات اهلل عليه)  :هّ

مل يعرفني فأنا احلسن بن ع ّ
نبي اهلل ،أنا ابن من جعلت له
يل بن أيب طالب ،أنا ابن ّ

وطهورا ،أنا ابن الرساج املنري ،أنا ابن البشري النذير ،أنا ابن من بعث
األرض مسجدً ا
ً
اجلن واإلنس ،أنا ابن من بعث رمحة للعاملني)).
إىل ّ

أول من ينفض رأسه
((أنا ابن مستجاب الدعوة ،أنا ابن الشفيع املطاع ،أنا ابن ّ

نبي قبله،
من الرتاب ،ويقرع باب اجل ّنة ،أنا ابن من قاتلت املالئكة معه ومل تقاتل مع ّ
أنا ابن من نرص عىل األحزاب ،أنا ابن من ذ ّلت له قريش اً
رغم)).

ال ،أنا ابن من ساد الورى كر ًما ونب ً
قريشا شا ًّبا وكه ً
((أنا ابن من ساد ً
ال ،أنا ابن

من ساد أهل الدنيا باجلود الصادق ،والفرع الباسق ،والفضل السابق ،أنا ابن من

رضاه رىض اهلل ،وسخطه سخطه ،فهل لك أن تسام َيه يا معاوية؟)).

النص
ّ

()2

اخلوارزمي ّ
أن معاوية سافر إىل يثرب فرأى تكريم الناس وحفاوهتم
روى
ّ

والضحاك بن قيس
باإلمام وإكبارهم له ممّا ساءه ذلك ،فاستدعى أبا األسود الدؤ ّيل
ّ

ّ
للحط
بم يصمه ليتخذ من ذلك وسيلة
ّ
الفهري فاستشارهم يف أمر احلسن ،وأنّه َ
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من شأنه والتقليل من أ ّ
الضحاك
ولكن
مه ّيته أمام اجلامهري ،فأشار عليه بالرتك...
ّ
ّ

فحبذ له أن ينال من اإلمام ويتطاول
بن قيس قد أشار عىل معاوية بخالف ذلك ّ

ثم
عليه ...واستجاب معاوية لرأي
ّ
الضحاك ،فلماّ كان يوم اجلمعة صعد املنربّ ،...
وسيد املسلمني ع ّ
((أيا
ثم قال :هّ
يل بن أيب طالب فانتقصهّ ،
ذكر أمري املؤمنني ّ
الناس! إنّ صبية قريش ذوو سفه وطيش وتكدّ ر من عيش أتعبتهم املقادير ،فاختذ

وفرخ يف صدورهم ،ودرج يف
الشيطان رؤوسهم مقاعد ،وألسنتهم مبارد ،فأباض ّ
نحورهم ،فركب هبم الزلل ،وز ّين هلم اخلطل ،وأعمى عليهم السبل ،وأرشدهم إىل
﴿و َم ْن َي ُك ِن َّ
الش ْي َطانُ
البغي والعدوان والزور والبهتان ،فهم له رشكاء وهو هلم قرين َ

ثم قال لإلمام:
َل ُه َق ِرينًا َف َس َاء َق ِرينًا﴾ [النساء ،]38 :وكفى هلم مؤ ّد ًبا ،واملستعان اهلل))ّ ،

ثم قال(( :من
اذكر فضلنا؛ فحمد اهلل وأثنى عليه ،وصلىّ عىل ّ
النبي وآله؛ ّ
حممد ّ
عرفني فقد عرفني ،ومن مل يعرفني فأنا احلسن ابن رسول اهلل ،أنا ابن البشري النذير،

أنا ابن املصطفى بالرسالة ،أنا ابن من ص ّلت عليه املالئكة ،أنا ابن من رشفت به
األ ّمة ،أنا ابن من كان جربئيل السفري من اهلل إليه ،أنا ابن من بعث رمحة للعاملني

صلىّ اهلل عليه وآله أمجعني)) .فلم يقدر معاوية أن يكتم عداوته وحسده؛ فقال :يا

حسن! عليك بالرطب فانعته لنا ،قال(( :نعم يا معاوية ،الريح تلقحه ،والشمس
ثم أقبل عىل منطقه؛ فقال:
يلونه،
تنفخه ،والقمر ّ
واحلر ينضجه ،والليل يربده))ّ .
ّ

((أنا ابن املستجاب الدعوة ،أنا ابن من كان من ر ّبه كقاب قوسني أو أدنى ،أنا ابن
الشفيع املطاع ،أنا ابن مكة ومنى ،أنا ابن من خضعت له قريش اً
رغم ،أنا ابن من

ِ
طهورا ومسجدً اـ أنا ابن
سعد تابعه ،وشقي خاذله ،أنا ابن من جعلت األرض له
ً

وطهرهم
من كانت أخبار السامء إليه ترتى ،أنا ابن من أذهب اهلل عنهم الرجس ّ
أظن نفسك يا حسن تنازعك إىل اخلالفة ،فقال(( :ويلك يا
ريا)) .فقال معاويةّ :
تطه ً

معاوية! إنّام اخلليفة من سار بسرية رسول اهلل ،وعمل بطاعة اهلل ،ولعمري إ ّنا ألعالم
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اهلدى ومنار التقى ،ولك ّنك يا معاوية ممّن أباد السنن ،وأحيا البدع ،واختذ عباد اهلل

ريا ،وبقيت عليك تبعاته،
خو ًال ،ودين اهلل لع ًبا ،فكأنْ قد أمخل ما أنت فيه ،فعشت يس ً

يا معاوية واهلل لقد خلق اهلل مدينتني إحدامها باملرشق ،واألخرى باملغرب أسامؤمها
جابلقا وجابلسا ،ما بعث اهلل إليهام أحدً ا غري جدّ ي رسول اهلل  .))فقال معاوية:
حممد أخربنا عن ليلة القدر ،قال(( :نعم ،عن مثل هذا فاسأل؛ إنّ اهلل خلق
يا أبا ّ

واجلن من سبع ،واإلنس من سبع فتطلب من ليلة
سبعا،
َّ
سبعا واألرضني ً
الساموات ً
ثم هنض.))
ثالث وعرشين إىل ليلة سبع وعرشين ّ

فكرة البحث

ّ
الشك يف ّ
قوة فعالة هلا أكرب األثر يف الفرد واملجتمع؛ لذلك عملية
أن للعمل ّ

ترسي يف ّ
كل شؤونه لكي خيرج من هذا
النهوض باملجتمع املتخلف ينبغي هلا أن
َ

التخلف .وتتطلب أن نعرف شيئًا من تأريخ أهل البيت  وعلومهم وأعامهلم،

لكل املجاالت يف ما يتعلق باملجتمع ،وشاملة ّ
ويكون النظر إليها بنظرة شاملة ّ
لكل
نصا
املستويات املتعلقة بالفرد؛ إذ ال سبيل إىل التفريق بينها؛ فارتأيت أن أدرس ًّ

التداولية؛ لكي أرى ّ
أن كالمه (صلوات اهلل
لإلمام احلسن عىل حسب األبعاد
ّ

عليه) يصلح لزماننا هذا ومكاننا هذا؛ فنرتقي بمجتمعنا وبلدنا نحو األفضل إن

نحن سمعنا كالم اإلمام ووعيناه.

مشكلة البحث
نص قديم
وتكون يف السؤال اآليت :هل يمكن أن نجري األبعاد
التداولية عىل ّ
ّ

فصيح مكتوب؛ ككالم اإلمام؟.
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توطئة
اليوم ..نحن نؤمن ّ
عملية
رس ختلفنا وضعفنا يف هذا العرص هو يف تعطل
بأن ّ
ّ

وأن ما ّ
اإلبداع واالجتهاد يف شتى املستويات واملجاالت وتعطيلهاّ ،
يفك القيود

والتأرخيية
االجتامعية
لي ّتجه العقل نحو اإلبداع واحلضارة احلديثة هو بإزالة العوائق
ّ
ّ

تكبل هذا العقل الذي انعطف نحو االنغالق والتعطل والتأزم قرو ًنا طويلة.
التي ّ

ومن أبرز املشكالت التي تواجهنا عىل املستوى الثقا ّ
حركي بني
يف؛ إقامة توازن
ّ

خمتلف عنارص الثقافة عندنا ،إلحكام الصلة الرضور ّية بني متطلبات احلياة والنتاج

الفكري .وال يستطيع إنسان اليوم أن يفهم حياة جمتمعه الذي يعيش فيه من دون
ّ

واالهنزامية.
بأهم ما أثر يف تأرخيه ويف ما أوصله إىل التخلف واجلهل
تلم ّ
ثقافة ّ
ّ

ّ
إن اإلنسان املسلم اليوم يعيش وحتيطه الصناعة التي تقف عليها حياته اليومية،

ً
وقد بات ّ
مرتبطا بام يأتيه من أدوات وآالت وخربات أنتجتها
كل يشء من حياته

أمم فاقتنا علماً وحضارة؛ فاتسع اخلرق بيننا وبينهم .ف ُبني عىل ذلكّ :
أن الثقافة اليوم

عند العرب واملسلمني ال تستطيع املسامهة مع باقي البرش يف هذه األرض أن تنشئ
ومدنية؛ ألهنا فقدت السيطرة عىل اإلقناع وانعقد لساهنا عن لغة احلوار.
حضارة
ّ

فال بدّ لنا اآلن من إزاحة األزر وإزالة الغشاوة عن العيون ومواجهة أشعة

قل نظريه؛ يمدّ إلينا حب ً
إن لنا إما ًما عظيماً وقائدً ا ّ
الشمس؛ لنقول ّ
ال عىل مدى القرون

طيبة ال
الطويلة ،وعلينا أن ّ
نمت إليه بصلة لنفيد منه يف حارضنا ،ونحيا بعلمه حياة ّ

أن ُنفاخر به وحسب.
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ممارسة القيادة
من أجل معرفة يشء من حياة اإلمام احلسن علينا أن نعرف شيئًا من

النبي عن طريق اإلمام ع ّ
يل
ممارسة اإلمام للقيادة؛ ألنهّ ا قد ُعقدت له من قبل ّ
عملية
الوصية له ،ودفع الكتب إليه والسالح؛ فقد مارس اإلمام احلسن
حني
ّ
ّ

بشخصيته يف جمتمع معينّ ـ وهو جمتمع أهل املدينة وجمتمع أهل الكوفة
القيادة؛ إذ أثر
ّ

َ
مواقف كثرية ومتباينة من حيث احلفاوة
يف حقبة حمدودة من الزمن ،وقد وقفوا
والتبجيل والتكريم إلمامهم أو من حيث العداء له ،وإن كان قد نزل عن مسند

اخلالفة ملعاوية باملعاهدة املشهورة التي كانت بينهام.

توجيها لسلوكهم نحو هدف معينّ ؛ وهو احلؤول دون
كان ُخ ُلق اإلمام 
ً

اجلاهلية واالجتاه نحو
وقوعهم يف الضالل وانحراف العقيدة والنكوص نحو كفر
ّ

ينضموا
باطل معاوية؛ ومن بعدُ لئال يدخلوا النار بانحرافهم عنه .وكذلك لكي
ّ

فيخطو هبم خطوة أخرى من أجل العيش الكريم يف احلياة الدنيا
حتت قيادته
َ
بأفضل عيش؛ فكان قائدً ا ثابت اجلنان؛ أ ّما هم فقد كان فيهم َمن تقودهم املتغيرّ ات

حركية التفاعل بني هذه املتغيرّ ات.
النفسية ،وانتفاء
الشخصية واألهواء
ّ
ّ
ّ

وقوة
األبية ّ
وقد مارس اإلمام القيادة عىل َوفق قدراته ومواهبه الراكزة يف نفسه ّ

األول حني يلتقي بالناس يف معايشهم
شخصيته ،وقد كانت قيادته عىل قسمني؛ ّ
ّ

والسياسية،
توجهاهتم العقائد ّية
يف املدينة من عوا ّمهم أو
ّ
خواصهم عىل اختالف ّ
ّ

أو بمن يأيت ضي ًفا عليها ،أو وافدً ا عليه ،أو بمن يأتيه جماد ً
ً
ومناقشا؛ والثاين عىل
ال
اجليوش التي قاتلت أباه أمري املؤمنني؛ حني كان يرسله من أجل ِحجاجهم والر ّد
عىل انحرافاهتم ومقوالهتم الضا ّلة؛ أو الذين قاتلوه حني استخالفه؛ فواجهوه

الترصف واحلركة واملناقشة واإلقناع.
قادرا عىل
ّ
بجهلهم وضالهلم ومحاقاهتم ،وكان ً
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ومن املوضوعات التي أثرت يف مسرية اإلسالم يف َبدئه واالنعطاف إىل اهلاوية

اإلهلية يف
ال باجتاه التقدّ م والسلوك املتزن هو رفض كثري من األطراف للنصوص
ّ

ً
الويص  ...فهذا له
تعيني اخلليفة،
وأيضا رفض األحاديث التي وردت بحقّ
ّ
حب السلطة) ،وال يمكن عرض ّ
أسباب عدّ ة يف رفضهم (أ ّ
كل األسباب؛ ألنّنا
مهها ّ

يف هذا البحث لسنا بصدد طرح ّ
كل القضايا؛ وإنّام أردنا أن نيضء جان ًبا من جوانب
قلوب كث ٍر؛ ونرى كيف صار أهل البيت مظلومني
العتمة والظالم التي غشيت
َ

النبي الذي اختلفت األ ّمة بعد استشهاده يف جممل أمورهم ،وترشيع
بعد حياة ّ
والتمسك بالعروة الوثقى وأضاف :
قضاياهم؛ وهو  أكد االلتزام بالوحدة
ّ
يل مع القرآن والقرآن مع ع ّ
هذا ع ّ
يل لن يفرتقا حتى يردا احلوض يوم القيامة؛ وبعد

التفاهم حول السلطة بدؤوا ينسجون خيوط املؤامرات للتضييق عىل ع ّ
يل وأهله كي

قوة ،ويسرت ّدون ما سلب منهم.
ال يكون هلم ّ

ومن كربى القضايا التي غيرّ ت مسار األ ّمة نحو االنحراف واجلهل والتيه هي
قضية إمامة احلسن واملعاهدة مع معاوية؛ إذ تسمى ً
خطأ بـ (صلح احلسن)؛ إذ
ّ
ّ
تركت األ ّمة إمامها املفرتض وانحازت إىل إمام الضاللة معاوية إىل اليوم ،وما زال

اجلدل قائماً حتى يومنا ال ّ
ينفك يفارق جلسات اجلدال واملراء بني فرق املسلمني؛

القضية؛ إذ تك ّلم
هيمنا يف هذا البحث؛ هو كالم لإلمام احلسن يف هذا
ولكن الذي ّ
ّ
به من أجل إيضاحها ملعارصيه ولألجيال الالحقة له عىل مدى العصور ليحيا من

ّ
ّ
يضل عىل ّبينة ،وإن كان السائرون يف هذا السبيل قالئل:
ويضل من
حييا عىل ّبينة

(( التستوحش طريق احلق لقلة سالكيه)).

إذ يعرف أبسط الناس من شيعة ع ّ
يل ّ
ومنزهون
أن آل بيت الرسول معصومون ّ
عن الرجس والدنس ،قال تعاىل﴿ :إِ َّن اَم ُيرِيدُ اللهَّ ُ لِ ُي ْذ ِه َب َع ُ
س َأ ْه َل ا ْل َب ْي ِ
ت
الر ْج َ
نك ُم ِّ
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ريا﴾ [األحزاب اآلية ]33؛ وال نريد أن ندخل يف تفاسري هذه اآلية،
َو ُي َط ِّه َر ُك ْم َت ْط ِه ً
وإنام ذكرناها من باب االستدالل هبا من دون ريب.

ّ
عملية القيادة هلا أ ّ
مه ّية كربى؛ ألنهّ ا ترتب احلياة ،وتقيم العدل ،وتنظم
إن
ّ
َ
الضعيف؛ فعمل اإلمام عىل حتفيز السلوك
القوي
املجتمع ،وحتول دون أن يأكل
ُّ

السلبي؛ إذ ّنبه فيهم اجلانب
يب فيهم ،وبذل قصارى جهده لنبذ السلوك
اإلجيا ّ
ّ
العلمي والثقا ّ
السمو
يف؛ فخاطبهم بلغة راقية عالية الفصاحة والبالغة ،عالية
ّ
ّ
والعزة.
والرفعة
ّ

علم اإلمام
ّ
إن اإلمام احلسن إمام معصوم؛ وهو من العلامء الذين أذهب اهلل عنهم

ريا؛ وقد أخرب اهلل سبحانه ّ
بأن أهل العلم هم أهل خشيته؛
الرجس ّ
وطهرهم تطه ً

احلقيقيون الذين
ألنهّ م أقدر الناس عىل معرفته ومعرفة جالله سبحانه؛ فهم العلامء
ّ
نزل فيهم قوله﴿ :إِ َّن اَم خَ ْي َشى اللهَّ َ ِم ْن ِع َب ِ
اد ِه ا ْل ُع َل اَم ُء﴾ [فاطر]28 :؛ إذ بينّ القرآن الكريم

أثر علومهم وآثارهم يف أهنم أهل الفضل وأهل املنزلة العليا ،وأهل التقى ،وهم
ثم ِخيار خلقه ومالئكته؛ أنهّ م
القربى التي جتب مو ّدهتم؛ إذ أشهد اهلل سبحانه نفسهّ ،
هم العلامء من عباده ،ويف هذا فضل ال يدانيه فضل؛ فقد اقرتنت شهادهتم بأنهّ م
ّ
وجل ،وكذا بشهادة املالئكة عىل أعظم مشهود له ،ويف هذا
عز
العلامء بشهادة املوىل ّ

وعلو أقدارهم وإقرار بأهنم عدول خلقه ،أي أزكاهم وأعالهم وأج ّلهم؛
تزكية هلم
ّ
إذ قالَ :
﴿ش ِه َد اللهَّ ُ َأ َّن ُه لاَ إِ َل َه إِلاَّ ُه َو َوالمْ َ َلئِ َك ُة َو ُأو ُلو ا ْل ِع ْل ِم َقائِ اًم بِا ْل ِق ْس ِط لاَ إِ َل َه إِلاَّ ُه َو

يم﴾ [آل عمران ،]18 :ونلحظ يف هذه اآلية ّ
أن اهلل سبحانه وتعاىل جعل
ا ْل َع ِزيزُ الحْ َ ِك ُ

بوحدانيته ،فكأنّام العلامء هبذا أدلة هلل
حجة عىل املفكرين
شهادة علامئه من عباده ّ
ّ
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أيضا ّ
عىل آيات توحيده ،وكفاهم هبذا رش ًفا وعظمة يف الدنيا واآلخرة .ويلحظ ً
أن
العطف بالواو قد ربط بني اهلل وبني املالئكة وبني العلامء من عباده ،وهذا ّ
يدل داللة

قو ّية عىل شدّ ة ارتباط شهادهتم بشهادتهّ ،
وأن اهلل سبحانه جيري ما شهد هو به عن

فخرا.
نفسه عىل ألسنتهم وكفاهم هبذا ً

بوحدانية اهلل وأفردوه ّ
بكل صفات اجلالل واجلامل،
فهؤالء العلامء شهدوا
ّ

وأعلنوا إقرارهم هذا فتبعهم الناس عىل هنجهم ،فكان هلم مثل أجرهم .قال تعاىل:

ين لاَ َي ْع َل ُمونَ ﴾ [الزمر ،]9 :ويقول ً
أيضا:
ين َي ْع َل ُمونَ َوا َّل ِذ َ
﴿ ُق ْل هَ ْل َي ْس َت ِوي ا َّل ِذ َ
َ
﴿أ َف َم ْن َي ْع َل ُم َأ َّن اَم ُأ ْن ِز َل إِ َل ْي َك ِم ْن َر ِّب َك الحْ َ ُّق َك َم ْن ُه َو َأ ْع َمى﴾ [الرعد ،]19 :فأهل

عمي فهم ال
صم ٌ
اجلهل عميان ،وقد وصفهم اهلل يف مواضع أخرى بأنهّ م ٌّ
بكم ٌ

يفقهون.

اس َأ ُلوا َأ ْه َل ِّ
الذ ْك ِر إِنْ ُك ْنت ُْم لاَ َت ْع َل ُمونَ ﴾ [النحل:
يقول احلقّ تبارك اسمهَ ﴿ :ف ْ

اإلهلي بالرجوع إليهم وسؤاهلم
عرف األمر
 .]43وأهل الذكر هم أهل العلم ،ف ُي َ
ّ

يف أمور الدين وأمور الدنياٌّ ،
ات َب ِّين ٌ
كل منهم يقول اهلل سبحانهَ ﴿ :ب ْل ُه َو آ َي ٌ
َات فيِ
ين ُأو ُتوا ا ْل ِع ْل َم َو َما جَ ْي َحدُ بِآ َياتِنَا إِلاَّ َّ
الظالمِ ُونَ ﴾ [العنكبوت ،]49 :ويف هذا
ُصدُ و ِر ا َّل ِذ َ
مدح وثناء ألهل العلم ومنقبة هلم ومفخرة؛ إذ إنهّ م أهل لثبات العقيدة وإبراز آيات

اهلل للبرش والدعوة إليها.

يويص ُ
حممدً ا  بأن
ويكفي العلم رش ًفا أن
َ
اهلل سبحانه وتعاىل خاتم رسله ّ

﴿و ُق ْل َر ِّب ِز ْدنيِ ِع ْل اًم﴾ [طه ،]114 :واهلل سبحانه هو
يطلب العلم عىل الدوامَ :

النبي.
املصدر املبارش لعلم ّ

ين ُأو ُتوا
ين آ َمنُوا ِم ْن ُك ْم َوا َّل ِذ َ
ورفع اهلل أهل العلم درجات ،فقالَ ﴿ :ي ْر َف ِع اللهَّ ُ ا َّل ِذ َ
ا ْل ِع ْل َم َد َر َج ٍ
ات َواللهَّ ُ بِ اَم َت ْع َم ُلونَ َخبِ ٌري﴾ [املجادلة ،]11 :ولقد أخرب اهلل برفع الدرجات
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يف كتابه العزيز يف أربعة مواضع ،منها هذا املوضع ،وموضع يذكر فيه أهل اإليامن،

مجيعا نجد ّ
أن
وموضع ألهل العمل الصالح ،والرابع ألهل اجلهاد .وحني ننظر فيها ً

رفعة الدرجات تعود ك ّلها إىل العلم واجلهاد اللذين هبام قوام الدين ،وأنهّ ا قد عمل

ثم يبينّ ما أعدّ ه هلم من جزاء فيقول:
هبا أهل البيت  ومنهم اإلمام احلسن ّ .
ض اللهَّ ُ
ين ِف َيها َأ َبدً ا َر يِ َ
﴿جزَ ُاؤ ُه ْم ِع ْن َد َربهِّ ِ ْم َج َّن ُ
َار َخالِ ِد َ
َ
ات َعدْ ٍن جَ ْت ِري ِم ْن حَ ْتتِ َها الأْ َ نهْ ُ
َع ْن ُه ْم َو َر ُضوا َع ْن ُه َذلِ َك لمِ َ ْن َخ يِ َ
ش َر َّب ُه﴾ [البينة.]8 :

ّ
فإن اهلل سبحانه ُيعيل قدر العالمِ ني ألنهّ م أقدر الناس عىل فهم أوامره وأمثاله التي
﴿وتِ ْل َك الأْ َ ْم َث ُ
ضبهُ َ ا لِل َّن ِ
ال َن رْ ِ
اس َو َما َي ْع ِق ُل َها إِلاَّ ا ْل َعالمِ ُونَ ﴾
يرضهبا للبرش يف القرآنَ :
[العنكبوت]43:؛ ذلك ّ
عمق علمه ازدادت معرفته باهلل وإدراكه ملقاصد
ألن العالمِ ك ّلام ّ

وي ّ
أن بعض السلف الصالح كانوا يقرؤون القرآن،
آياته وأرسار كنهها ،حتى إنّه ُر َ
فيمرون عىل مثل من أمثاله املرضوبة فيه فيحاولون فهمه فإن عجزوا عن إدراكه
ّ

بكوا عىل عجزهم عن الفهم الذي أخرجهم من دائرة العاملني الذين أشارت إليهم
اآلية السابقة.

ّ
إن فضائل اهلل عىل عباده العلامء كثرية ،ومنها أنّه يسرّ هلم العلم فمنحهم القدرة
عىل إدراكه ووهبهم سبيل الغوص فيه ،وأعظم خملوق وهبه اهلل هذه املواهب
َاب َوالحْ ِ ْك َم َة َو َع َّل َم َك َما لمَ ْ َت ُك ْن َت ْع َل ُم
﴿و َأ ْنزَ َل اللهَّ ُ َع َل ْي َك ا ْل ِكت َ
هو رسول اهلل َ :

ثم إنّه سبحانه ّ
يذكر عباده املؤمنني
َو َكانَ َف ْض ُل اللهَّ ِ َع َل ْي َك َع ِظ اًيم﴾ [النساءّ ،]113:
﴿ك اَم َأ ْر َس ْلنَا ِف ُ
هبذه النعمة ويأمرهم بشكرهاَ :
يك ْم َر ُسولاً ِم ْن ُك ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ُك ْم آ َياتِنَا
َو ُيزَ ِّك ُ
َاب َوالحْ ِ ْك َم َة َو ُي َع ِّل ُم ُك ْم َما لمَ ْ َت ُكو ُنوا َت ْع َل ُمونَ ﴾ [البقرة.]151:
يك ْم َو ُي َع ِّل ُم ُك ُم ا ْل ِكت َ

الطيبني الطاهرين فزاخرة بالنصوص التي
أما ُس ّن ُة رسول اهلل  وس ّنة آل بيته ّ

تأمر بالعلم ومتيض عليه و ُتعيل قدره ومكانة أهله نسوق منها:
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عن أيب عبداهلل  قال :قال رسول اهلل (( :طلب العلم فريضة عىل ّ
كل

حيب بغاة العلم)).
مسلم .أال إنّ اهلل ّ

()3

وعن أيب احلسن موسى قال(( :دخل رسول اهلل  املسجد فإذا مجاعة

المة .فقال :وما الع ّ
قد أطافوا برجل ،فقال :ما هذا؟ فقيل :ع ّ
المة؟ فقالوا له :أعلم

النبي
الناس بأنساب العرب ووقائعها وأيام اجلاهلية واألشعار العربية .قال :فقال ّ
النبي  إنّام العلم ثالثة:
 ذاك علم ال يرضّ من جهله وال ينفع من علمهّ .
ثم قال ّ

آية حمكمة ،أو فريضة عادلة ،أو ُس ّنة قائمة .وما خالهن فهو فضل)).

()4

وعن ع ّ
يل بن أيب محزة قال :سمعت أبا عبداهلل  يقول(( :تفقهوا يف الدين

﴿و َما َكانَ المْ ُؤْ ِم ُنونَ
يب .إنّ اهلل يقول يف كتابهَ :
فإنه من مل يتفقه منكم يف الدين فهو أعرا ّ
الد ِ
لِ َي ْن ِف ُروا َكا َّف ًة َف َل ْولاَ َن َف َر ِم ْن ُك ِّل ِف ْر َق ٍة ِم ْن ُه ْم َطائِ َف ٌة لِ َي َت َف َّق ُهوا فيِ ِّ
ين َولِ ُي ْن ِذ ُروا َق ْو َم ُه ْم
إِ َذا َر َج ُعوا إِ َل ْي ِه ْم َل َع َّل ُه ْم يحَ ْ َذ ُرونَ ﴾ [التوبة.))]122 :

وعن أيب عبداهلل قال :قال أمري املؤمنني (( :أال أخربكم بالفقيه حقّ

الفقيه؟ .من مل ُيق ّنط الناس من رمحة اهلل .ومل يؤمنهم من عذاب اهلل .ومل يرخص هلم

تفهم.
يف معايص اهلل .ومل يرتك القرآن رغبة عنه إىل غريه .أال ال خري يف علم ليس فيه ّ
أال ال خري يف قراءة ليس فيها تد ّبر ،أال ال خري يف عبادة ليس فيها ّ
تفكر)).

()5

أن رسول اهلل  قال لع ّ
وورد يف الصحيحني من حديث سهل بن سعد ّ
يل

متوجه إىل السفر(( :لئن هيدي اهلل بك رج ً
ال واحدً ا خري من محر
بن أيب طالب وهو
ّ
النعم))()6؛ فعمل العامل يف هداية الناس ذو شأن عظيم عند اهلل ،حتى ولو اهتدى

شخص واحد بعلم هذا العالمِ فذلك خري من متاع كثري يف الدنيا ،فام بالك بمن
هتتدي به طوائف كثرية من الناس.
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داود والرتمذي من حديث أيب الدرداء ،قال :سمعت رسول اهلل 
وروى أبو ّ

يقولَ (( :من سلك طري ًقا يبتغي فيه اً
علم سلك اهلل به طري ًقا إىل اجلنة ،وإنّ املالئكة
لتضع أجنحتها ً
رضا لطالب العلم ،وإنّ العالمِ ليستغفر له َمن يف السموات و َمن

يف األرض حتى احليتان يف املاء ،وفضل العالمِ عىل العابد كفضل القمر عىل سائر
دينارا وال در ً
مها وإنام ورثوا
الكواكب ،إنّ العلامء ورثة األنبياء ،إنّ األنبياء مل ِّ
يورثوا ً
العلم ،فمن أخذه أخذ بحظ وافر)).

()7

مبينًا حقيقة الثقلني ،وحقيقة علمهم ...(( :واعلموا اً
علم
وقال اإلمام ّ 

يقينًا أ ّنكم لن تعرفوا التقى حتى تعرفوا صفة اهلدى ،ولن متسكوا بميثاق الكتاب

حرفه،
حتى تعرفوا الذي نبذه ،ولن تتلوا الكتاب حقّ تالوته حتى تعرفوا الذي ّ
فإذا عرفتم ذلك عرفتم البدع والتك ّلف ،ورأيتم الفرية عىل اهلل ،ورأيتم كيف هيوي

خاصة
من هيوي ،وال جيهل ّنكم الذين ال يعلمون ،والتمسوا ذلك عند أهله هّ
فإنم ّ

وأئمة يقتدى هبم ،هبم عيش العلم وموت اجلهل ،وهم الذين
نور يستضاء هبم ّ

أخربكم حلمهم عن علمهم ،وحكم منطقهم عن صمتهم ،وظاهرهم عن باطنهم،

ال خيالفون احلقّ وال خيتلفون فيه ،وقد خلت هلم من اهلل سابقة ،ومىض فيهم من اهلل

()8
النبي،
حكم إنّ يف ذلك ذكرى للذاكرين)) .اإلمام احلسن إ ًذا هو وارث ّ

وهو العامل الذي جيب أن ُي ّتبع.

وسيلة التغيري
ّ
إن اللغة من أبرز الوسائل لتغيري ما بالنفس البرشية؛ ولذلك كانت معجزة

حممد  بلغة القرآن الكريم؛ إذ أنزله اهلل عليه وهو املعجز إىل اليوم وإىل
الرسول ّ

قيام الساعة ،وهبذا القرآن ّ
حث اهلل املؤمنني به عىل العمل الذي هو قوام األمور؛ فقد
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ين ملعرفة أرساره والكشف
النص القرآ ّ
بدأت األنشطة الفكر ّية واللغو ّية التي تناولت ّ

األول له؛ إذ أمره اهلل
عن معانيه منذ نزول القرآن الكريم بعناية الرسول  املبينّ
ّ
تبارك وتعاىل أن يبينّ للناس ما نزل إليهم بقوله﴿ :بِا ْل َب ِّين ِ
الز ُب ِر َو َأ ْنزَ ْلنَا إِ َل ْي َك
َات َو ُّ
ِّ
الذ ْك َر لِ ُت َبينِّ َ لِل َّن ِ
اس َما ُنزِّ َل إِ َل ْي ِه ْم َو َل َع َّل ُه ْم َي َت َف َّك ُرونَ ﴾ [النحل]44 :؛ فكان الصحابة

صعب عليهم
يلجؤون إليه يف بيان ما َخ ِفي عليهم معناه ويرجعون إليه يف تفسري ما ُ

فهمه ،وكان  يوضح هلم الكلامت ويرشح هلم املعنى ،وملّا كان اإلمام احلسن

النبي وهو منه؛ فهو ال ينطق عن اهلوى وكالمه نور دائم يريد به تغيري الناس نحو
من ّ
األفضل.

ونحن إذ ندرس كالم اإلمام احلسن فإنّنا ننقاد إىل فهم معينّ  ،وال ّ
شك

يف ّ
نصا ما فإنّه ينقاد إىل فهم معني،
نص
ّ
أي دارس ّ
أن ّ
لغوي عندما يتناول ًّ
ألي ّ

السياقية التي يتشكل
وهذا الفهم يعدّ حصيل ًة لتفاعل أمرين؛ أحدمها املعطيات
ّ

الفطري واملكتسب ،لذا يتعدّ د
منها املعنى ،وثانيهام طبيعة املتلقي من حيث التكوين
ّ

ٍ
السياقية التي يرتكز عليها يف فهم
بسبب من املعطيات
املعنى يف نظر املفسرّ الواحد
ّ
النص ،ويقود هذا إىل تعدّ د يف التحليل عنده ،وقد خيتلف فهم املعنى باختالف
ّ

شائعا.
النسبي يف
الناس ،ممّا جيعلنا نرى التفاوت
أمرا ً
عملية التلقي ،وحتديد املعنى ً
ّ
ّ

جمرد حمدّ د إىل تأويل أوسع إ ّ
ال بشغل
لفظي
يتحول املعنى من
لذا ال
ّ
معجمي ّ
ّ
ّ

تركيبية ،وربط هذه البنية مع غريها يف سياق ،والسياق مع سياقات
اللفظ يف بنية
ّ

اإلحيائية ،وصو ً
ال
حتول خطر يف شكل اللغة وطاقتها
أخرى؛ لتسهم ك ّلها يف إحداث ّ
ّ

إىل التعبري عن املكنونات الثاوية للدالالت؛ ّ
املعجمي هو( :تلك
ألن السياق
ّ
األفقية التي تقوم يف العبارة بني املفردات بوصف هذه األخرية
العالقات البنيو ّية
ّ
كالمية عا ّمة).
داللية ،ال بوصفها وحدات نحو ّية أو أقسا ًما
معجمية
وحدات
ّ
ّ
ّ

()9
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النص ال يفهم لدى املتلقي حني يبتعد عن الصواب؛ فيتالشى فهم
وهذا
ّ
النص( :لكن الفعل املعر ّ
عملية الربط ونمط تأثري
املحوري يف
يف
املتلقي لذلك
ّ
ّ
ّ

ويتم عرب احلوامل الثقافية التي يشكل خارطتها الزمن
ِحراك األزمنة
ّ
اخلاصةّ ،

التأرخيي واملوسوم بسياقات
نسميه الزمن
االجتامعي يف حلظة تأرخيية معينة وهذا ما ّ
ّ
ّ
إحداثيات اللحظة املدروسة).
التأرخيية يف
االجتامعية
حمدّ دة لفعل العنارص
ّ
ّ
ّ

()10

اللغوي وجهة نظر يف (املعنى) ،وقد انشعبت هذه الوجهة
وطاملا كان للفكر
ّ

خارجيا مستق ًّ
إىل جنبتني ال مندوحة منهام؛ األوىل :النظر إىل ّ
ال
مظهرا
أن للمعنى
ً
ًّ

ين أو حالة شعور ّية حمسوسة ،والثانية :النظر
عن العقل ،فهو عبارة عن وجود عيا ّ

اندماجية بني الفهم وبني اإلدراك يؤ ّدهيا ٌّ
إىل ّ
كل من العقل
عملية
أن (املعنى) نتاج
ّ
ّ
اخلاص
والنفس .فهو عبارة عن يشء مصنوع قد اختذ اللغة إها ًبا له ،وهو كالفرع
ّ
والذايت يف مسألة(املعنى) وصناعته؛ يقول حازم القرطاج ّن ّيّ :
«كل يشء له وجود
خارج الذهن فإنّه إذا أدرك حصلت له صورة يف الذهن تطابق ملا أدرك منه.»...

()11

واالثنان كاألصول العا ّمة يف مسألة (املعنى) وصناعته؛ يقول حازم القرطاج ّن ّي:

الذهنية يف أفهام السامعني وأذهاهنم فصار للمعنى
« ...فإذا ُعبرّ عن تلك الصورة
ّ
وجود آخر من جهة داللة األلفاظ».

()12

مستقل حادث يعادل الوجود األص ّ
ّ
يل
املعنى إ ًذا بحسب ما تقدّ م؛ هو وجود

شخصية أزاء األشياء تتمثل
لألشياء خارج الذهن؛ فكأنّه واحلال هذه ر ّدة فعل
ّ
يف هيأة لغو ّية؛ هو إ ًذا كائن ال يستطيع أن يكون إ ّ
ال باللفظ الذي سيغدو أداة أو
توصل هبا إىل إقامة هيأة املعنى بنقله من حاله التي يف الذهن إىل حال الوجود
آلة ُي ّ

الشك ّ
يل املحسوس مع اشرتاط قيام تلك األداة؛ وهي (األلفاظ) عىل أساس من

التواشج املعر ّ
يف بني ٍّ
ألن ك ًّ
كل من املنشئ واملتلقي؛ ّ
ال منهام( :بام هلام من خربة
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كل منهام املسبقة باللغة تتيح ٍّ
لغو ّية ناجتة عن معرفة ّ
لكل منهام تشكيل األداء اعتام ًدا
النحوي
يب خلربته بالنظام
ّ
عىل التوقعات التي يكون للمستمع أو القارئ دور إجيا ّ
باإلضافة إىل نسق املعاين املستخلصة يف إطار اللغة)(.)13

ّ
البالغيني القدماء حيرصون
إن فهم (املعنى) عىل َوفق هذه الطريقة جعل
ّ
وظيفته يف غايتني متآزرتني؛ مها :البيان الذي حيصل من أجل التواصل ،واجلامل
الذي حيصل من أجل التزيني لفعل البيان السابق .فاإلبانة والكشف واإلفصاح إنّام

البيانيةّ ...( :
ألن مدار األمر التي جيري
العملية
توصيلية شكلت عمدة
هي مسا ٍع
ّ
ّ
ّ

فبأي يشء بلغت األفهام وأوضحت
إليها القائل والسامع إنّام هو الفهم واإلفهام ّ

عن املعنى فذلك هو البيان يف ذلك املوضع)(.)14

ّ
عملية شائكة
البالغيني القدماء حني عاجلوا مسألة (املعنى) وجدوها
إن
ّ
ّ

متشابكة مرتابطة؛ فالتعبري باللغة أ ًّيا كان شكله؛ إنّام هو شكل من أشكال األفعال
التواصلية بني مستخدمي اللغة؛ وعند ذاك فال غنًى ملن يطالعه من أن ينهل من
ّ

نص هو ليس املتك ّلم واملتلقي
العنارص غري اللغو ّية عناي ًة واهتام ًما؛
فالنص ّ
أي ّ
ّ

الكالمي؛ وهذا ما محلهم إىل االعتقاد
وطبيعة األفكار التي يراد التعبري عنها واجلنس
ّ
ّ
شمولية هي أوسع من
النص سوف يتطلب منهم نظرة
بأن اخلوض يف بيان معاين ّ
ّ

عملية التوصيل( :فهناك عنارص
أن حييطوا بعنايتهم مفردات أخرى من عنارص
ّ
غري لغو ّية ذات دخل كبري يف حتديد املعنى ،بل هي جزء أو أجزاء من معنى الكالم

وشخصية املخاطب وما بينهام من عالقات وما حييط بالكالم من
كشخصية املتك ّلم
ّ
ّ
مالبسات وظروف ذات صلة به)(.)15
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النفيس للمفردات
البعد
ّ

خصيىص ارتباط متني بني املفردة وبني
يف
عملية اإلبداع عمو ًما وصناعة املعاين ّ
ّ

العاطفية؛ فلو( :رجعنا إىل موروثنا
النفيس ،وبني سائر أنواع االستجابات
البعد
ّ
ّ

البالغيني والنقاد القدامى ومعهم الشعراء واألدباء،
والنقدي ...لوجدنا
البالغي
ّ
ّ
ّ
تاما وأشاروا إليها ...كام ال تعدم اإلشارة إليها عند
حتس ًسا ًّ
حتسسوا هذه الظاهرة ّ
قد ّ
اخلاص وبالنفس من دراساهتم.)16()...
الفالسفة املسلمني يف القسم
ّ

العاطفي أزاء األشياء
النفيس أو اإلحساس
فعند هؤالء يتجلىّ الشعور
ّ
ّ
املختلفة ،ومن جانب آخر فقد رأى آخرون ّ
أن( :النفس تقبل اللطيف وتنبو عن

وحواسه تسكن إىل ما يوافقه
الغليظ وتقلق من اجلايس البشع ومجيع جوارح البدن
ّ
وتنفر عماّ يضا ّده وخيالفه.)...

()17

ومن بعدُ ّ
فإن املعاين جيب أن تأيت متالئمة مع هذه الطبيعة البرش ّية؛ فـ( :إخراج

املعاين يف ألفاظ حسنة رائقة ّ
يلذها السمع وال ينبو عنها الطبع خري من إخراجها يف

ألفاظ قبيحة مستكرهة.)18()...

ّ
األساسية ال تكون يف وصف العامل أو التعبري عن األفكار أو
إن وظيفة اللغة
ّ

خاصة؛ إذ ّ
إن هناك
حتول األقوال إىل أفعال يف سياقات ّ
التأ ّمل ونقل املعلومات .إنهّ ا ّ
ال منجزة ما إن ُي َ
ونفيس تصبح أفعا ً
أقوا ً
نطق هبا؛ فاللغة
اجتامعي
ال جترى يف إطار
ّ
ّ

فعل يؤثر يف الواقع ويعدّ ل يف السلوك ويثري ردود األفعال(.)19

النفيس-؛ فنحن نرى
النص من زاوية هذه اجلنبة -البعد
إنّنا حني ننظر إىل
ّ
ّ

ّ
معا .فاملنشئ واقع حتت تأثري أنواع من
أن طريف
العملية اللغو ّية (املنشئ واملتلقي) ً
ّ

ويترصف
النص ،ولكن اإلمام مسيطر عليها
التوترات
ّ
النفسية التي تدفعه نحو إنشاء ّ
ّ
النص
هبا كيفام شاء ،واملتلقي متقبل ألنواع من املثريات
العاطفية التي يسقطها عليه ّ
ّ
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ً
النص،
النص ال يقصد برتاكيبه ومفرداته أن يبينّ مقدرته يف صياغة ّ
أيضا .فمنشئ ّ
وإنّام يريد إحداث أثر ما يف نفس متلقيه ،وإيصال فكرة ما إىل عقل املتلقي.

ً
تنفيذا يف خطبة اإلمام احلسن  نجد ّ
أن املفردات التي
لذا حني نجري

ثم اإلسالم؛ فلغة
استعملها اإلمام من صميم ما كان يتداول يف
اجلاهليةّ ،
ّ
املجتمع مل تتغيرّ ذاك التغيرّ الكبري وال فكره ،وال عقيدته .وإن هيمن اإلسالم يف

تفوه هبا اإلمام؛ هي ((من
الظاهر عىل واقع احلياة؛ لذا كانت ّ
أول كلمة صادمة ّ
نفيس وتأثري مؤمل يف نفوس املتلقني؛
عرفني فقد عرفني)) ،وهو يعلم ملا هلا من وقع
ّ

وهم هؤالء املجتمع الكبري وفيهم معاوية وجنوده وحاشيته .واألمل يأيت يف نفوسهم

النبي  وتذكر اإلمام ع ّ
من ّ
يل  بأفضل سرية وأفضل عدل ،وهاهم
تذكر ّ
ثم يردفها بقوله ((ومن مل يعرفني فأنا احلسن ابن رسول
ينتهي هبم األمر إىل معاويةّ .
النفيس؛ إذ دعاهم إىل اجلهر
اهلل)) ،فاإلمام منذ الوهلة األوىل حدّ د مساره يف تأثريه
ّ
ِ
ثم ينتقل
(املرسل) وبني املجتمع
بعملية التفاعل بينه
بمعرفته؛ ليقوم
َ
(املرسل إليه)ّ ،
ّ

هبم بقوله( :أنا ابن البشري النذير) .فنرى يف هذا الرتكيب ّ
بالنبي من حيث
أن التذكري
ّ
االسمية
البرشى باخلري ،ومن حيث اإلنذار من الرشّ ؛ وقد استعمل اإلمام اجلملة
ّ

ويقويه يف نفوسهم.
ليؤكد األمر ّ

ويستمر جواب اإلمام  يف الرتكيب نفسه ((أنا ابن املصطفى بالرسالة))،
ّ

وبعموم املعنى ّ
أن (املصطفى) هو املستخلص من اليشء؛ ورسول اهلل هو

النور األوحد من اهلل .وقد استعملها اإلمام يف تركيب يف موضع املضاف إليه؛ أي
بيان النسبة إىل رسول اهلل (صلىّ اهلل عليه وآله وس ّلم) ،فهو رئيس القوم وعامدهم
وسيدهم؛ ألنّه ابن املصطفى(صلىّ اهلل عليه وآله وس ّلم) ،وجاء بصيغة املفرد داللة
ّ
عىل انفراده باإلمامة وحده دون غريه من أرضاب معاوية.
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املقربني من أهل بيته وأصحابه ـ
فاإلمام  يف هذا املقطع خيربهم أنّه وقو َمه ّ

هو احلقّ وصاحب األمرـ أغاث مجيع املجتمع؛ وأراد أن يرتفع بفكر املجتمع ولغته؛
إذ إنّه ك ّلمهم ٍ
بلغة أعمقَ من لغة الشعراء التي كانت متعارفة لدهيم.
أ ّما عن قوله (أنا ابن من ص ّلت عليه املالئكة) فقد جاءت ً
اسمية
أيضا مجلة
ّ

ُ
فعلية جاءت بصيغة املايض؛ أي ّ
إن
أضيفت إىل اسم موصول وصلة املوصول مجلة ّ

مستمرة ،ولذا أراد اإلمام هبذه اجلملة
النبي  قديمة وما زالت
ّ
صالة املالئكة عىل ّ
التأثري يف متلقيه ومن بعدُ إحداث التغيري القائم عىل العلم ال عىل الثورة واهلياج

العصبي؛ أيّ :
إن إمامته عليهم تكون عن وعي ال عن جهل وضالل.
واالنفعال
ّ

إ ًذا املجتمع ينامز بلغة مستشفة من واقع حمسوس ،واإلمام جاءهم هبذا

األسلوب؛ ليبينّ فضله عليهم ،وامتيازه عليهم بالعلم والثقافة العالية التي يريد هبا
إنقاذهم من واقع مر ،وتفكري سقيم ،وعقيدة منحرفة.

النفيس عنايته الكربى؛ إذ إنّه  -أي اإلمام ّ -
ركز بعموم
وقد أوىل اإلمام البعد
ّ

النفسية؛ فرصف كلامته ،ورتب ألفاظه،
نصه ك ّله -جمال البحث -عىل البواعث
ّ
ّ

عاطفي؛ يقول
نفيس ،وحافز
وأقام مجله وعباراته برتتيب مقصود حمكوم بوعي
ّ
ّ
عبدالقاهر اجلرجاينّ(( :هذا احلكم أعني االختصاص يف الرتتيب يقع يف األلفاظ
مرت ًبا عىل املعاين املرتبة يف النفس.))...

()20

قوي وفاعل يف ّ
كل مفاصله َبد ًءا
وكان البعد
نص اإلمام ذا حضور ّ
النفيس يف ّ
ّ

جسدت حركة امليضّ ؛
باملقدّ مة وانتها ًء بآخر مفردة منه؛ فكان أفضل وسيلة لغو ّية ّ

ّ
ّ
يستدل عليه تارة بالصوت وتارة بالرتكيب ،وبجمع
ألن املعنى قائم بالنفس؛

األلفاظ بعضها إىل بعض ،وتارة بتشكيله يف صورة بديلة أو الزمة؛ فاملبدع( :يأيت
وطورا بلفظ اإلجياز وآونة بلفظ
إىل معنى فيربزه من عدّ ة صور تارة بلفظ االستعارة
ً
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اإلرداف وحينًا بلفظ احلقيقة)( .)21واملعنى عىل مدى ّ
كل هذه املستويات اللغو ّية

النفيس ،وانشدّ إىل ّ
كل حركة من حركاته؛ فعىل صعيد
وقع حتت ضوء العامل
ّ
يت علمناّ :
(أن جلرس اللفظة ووقع تأليف أصوات حروفها وحركاهتا
املستوى الصو ّ

هاما يف إثارة االنفعال املناسب ...كام ّ
خاصا لدى
نفسيا ًّ
عىل األذن ً
دورا ًّ
أن له إحيا ًء ًّ
خميلة املتلقي واملتك ّلم عىل حدّ سواء)(.)22

القصدي
البعد
ّ

النص بغاية؛ وهي إفادة املعنى؛ لذا وجب أن( :تتصدّ ر اإلبانة واإلفهام
يرتبط ّ

يب وسيلة إبالغ بالدرجة
س ّلم الوظائف التي تؤ ّدهيا اللغة وأن يبقى
ّ
النص األد ّ

للنص نجد وظيفة أخرى
النفعي
الوظيفي
التوجه
األوىل .)23()...فإىل جانب هذا
ّ
ّ
ّ
ّ

اجلاملية؛ فال بدّ من إيصال املعنى عىل أحسن هيأة وأهبى صورة.
فيه؛ وهي الوظيفة
ّ

النص تتو ّلد نظرة حتدّ د قيمته بقدرته عىل صنع املعنى واإلحاطة
حني ينظر إىل ّ

بجوانبه واإليفاء بلوازمه؛ وهذه النظرة هي(القصد)؛ إذ ّ
إن( :اخلرب وسائر معاين
ٍ
معان ينشئها اإلنسان ...فاعلم ّ
أن الفائدة يف العلم هبا واقعة من املنشئ
الكالم

هلا وصادرة عن القاصد إليها .)24()...فإذا قلنا مث ً
ال يف الفعل إنّه موضوع يقصد
به اخلرب ّ
يتوجه إىل اإلعالم أو اإلنباء باخلرب يف نفسه
فإن القصد يف هذه احلال ال ّ
وضمه إىل اسم
وجنسه ،ومن حيث هو فعل قائم بذاته إنّام القصد ينحو إىل تركيبه
ّ

معا ذلك القصد الذي يأيت من املتك ّلم.
آخر حتى يعقل منه ومن االسم ً

ّ
النص يعلم بمقاصده التي يمزجها بألفاظه وتراكيبه؛ فال يكفي
إن منشئ
ّ

وجود لغة بوصفها عالمات أو إشارات قد اتفق عليها أفراد البيئة اللغو ّية املحدّ دة

يتم إ ّ
ال بمراعاة املقاصد؛
وهو ما اصطلح عليه بـ
(املوضعية) ،ولكن قيام املعنى ال ّ
ّ
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قررته
فالكالم ....( :بعد وقوع التواضع حيتاج إىل قصد املتك ّلم باستعامله يف ما ّ
املواضعة ....فاملواضعة جتري جمرى شحذ ّ
السكني وتقويم اآلالت ،والقصد جيري

بحسب ذلك اإلعداد)(.)25

ّ
إن لـ (املقاصد) مصادر ّأو ّلية لبواعث القول؛ فعندما تكون هذه املقاصد يف

اخلطابة ّ
فإن ذلك يأيت من أجل اإلقناع( .)26يقول حازم القرطاج ّن ّي يف هذا الصدد:

(القصد يف التخييل واإلقناع محل النفوس عىل فعل يشء أو اعتقاده أو التخيل عن

فعله واعتقاده.)27()..

ّ
النص لريسم
إن (القصد) هو معيار ينبع من ذهن املنشئ
لينصب يف مكنون ّ
ّ

اخلارجي ،وتعيني نوعه ،وتبيني وجوه معانيه ،وحتقيق وظيفته؛ فلهذا ،األمر
شكله
ّ

كل حلظة من حلظات انبثاق املعنى يف الذهن؛ فعىل ّ
هييمن يف ّ
كل مقدار من مقاديره
(التواصلية) وكذا عكسه،
حني جييء متامه ًيا مع (املقاصد) يرتفع قدْ ره يف مقياس
ّ

وهذا يعني ّ
يتكون املعنى؛ لتصل
أن (املقاصد) تتعدّ ى منشئ ّ
النص ومتلقيه حني ّ
إىل املعيار الذي حيدّ د قيمة املعنى؛ فعندما نجري هذا األمر عىل كالم اإلمام 

النص قد انتقل برسعة إىل (الريح تلقحه ،والشمس
نجده  -أي اإلمام  -وهو منشئ ّ

واحلر ينضجه ،والليل يربده)؛ حني قاطعه معاوية بعد أن رأى
يلونه،
تنفخه ،والقمر ّ
ّ
انشداد الناس إىل اإلمام وهنلهم من عذب ر ّيه؛ إذ أراد تغيري املوضوع؛ فاستثمر

ثم رجع
اإلمام ليبينّ علمه وفضله أكثر فأكثر؛ فبينّ
ّ
تكون مراحل نضج الرطب؛ ّ

إىل إمتام قوله ببدهية رسيعة ال يضارعها إال بدهية األئمة املعصومني ؛ وهنا جيعل
اإلمام ألفاظه ممّا َألِ َفها مجيعهم؛ لتكون لنا دلي ً
ال عىل ّ
أن هذا املجتمع ما زال يتحدّ ث

بلغة سليمة وما زال يفهم الكالم الرائق الشائق الفصيح؛ فمن املمكن إحداث
التغيري فيه؛ إذ مل تتبدّ ل لغته وإنّام اإلمام هيذهبا ويشذهبا؛ فقد كان بإمكان اإلمام
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أن يقول غري ذلك؛ ولك ّنه ذكر هذه اجلمل وقد أك ّنها قصده وما يريد من دالالت

أيضا عىل ّ
أخرى غري ظاهر األلفاظ .ويف هذا داللة ً
أن القوم ممّن مازالوا يألفون هذه
األلفاظ التي يتحدّ ثون هبا .وما زالوا يستأنسون بالكالم العايل الفصاحة والبالغة.

وآخر القول نقول يف املقصد ّية ّ
خروجا مطاب ًقا للمقصد ّية
إن خروج املعاين
ً
ٍ
البالغية
وحينئذ نجاحها يف التأثري يف املتلقي ،وضامن قيمتها
سيعمل عىل إثرائها،
ّ

معا ،ويف هذا ك ّله وصل إىل كامل الصنعة؛ ألنّه( :ال يكمل لصناعة الكالم
واجلاملية ً
ّ
إ ّ
ال من يكمل إلصابة املعنى وتصحح اللفظ واملعرفة بوجوه االستعامل)(.)28

املقامي
البعد
ّ

ّ
تؤسس من االرتباط الوثيق بني املعنى واملقام؛ إذ يكون هبام
إن صناعة املعنى َّ

الفائدة؛ إذ ّ
منجز
لغوي يتعدّ ى منشئه إىل متلقيه من أجل الفائدة ،والبدّ
ّ
إن ّ
أي َ
ال ،وبام جيعل الفعل مقبو ً
للمتلقي من اخلضوع إىل رشوط املنشئ ّأو ً
ال لدى املتلقي

اللغوي؛
عملية التواصل
ّ
بسبب مناسبته حلاله ثان ًيا؛ فحني يتحقق األمران ً
معا تنجح ّ

ّ
القضية نجدها عند العلامء القدماء حينام
(لكل مقام مقال)؛ وهذه
تسمى بـ
وهي ما ّ
ّ
حتدّ ثوا عن موضوع املناسبة التي بني املقام واملقال من حيث البناء واملعنى؛ فقد ُعنوا

جلية يف وصف املقام الذي جيري يف الكالم واستعامله؛ يقول الدكتور هناد
عناية ّ
املوسى يف حديثه عن سيبويه« :وما يالبس هذا االستعامل من حال املخاطب وحال

اجلوانية للرتكيب
املتك ّلم وموضوع الكالم وقد هداه هذا االتساع إىل استكناه البنية
ّ

العربية تعلّماً يضع ّ
كل تركيب موضعه ويعرف
النحوي ورسم خطوط هادية يف تع ّلم
ّ
ّ

ّ
ريا
لكل مقا ٍم مقاله»( .)29وعندما نتقدّ م يف القراءة
املقامية للخطبة الرشيفة؛ نجد تفس ً
ّ
واضحا عىل مطابقة اخلطبة ملقام هذا املجتمع الذي واجه احلسن ،ومقتىض احلال؛
ً
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عرج اإلمام بقوله
فقد حوت هذه اخلطبة إشارات معنوية إىل تلك
ّ
القضية؛ فعندما ّ

((أنا ابن املستجاب الدعوة ،أنا ابن من كان ِمن ر ّبه كقاب قوسني أو أدنى.))...

مجيعا ،قد اجتمعوا عىل االستامع لإلمام ؛ فنفهم أنهّ م جمتمع
فهؤالء القوم ً

مر هبم يقرب األربعني سنة عىل استشهاد
حديث العهد باإلسالم ،وهذا العهد الذي ّ

النبي ،وهم يرون قربه ّ
كل يوم ،واإلمام  وقف خطي ًبا فيهم يف املسجد
ّ

بالقرب من رضيح جدّ ه؛ فكان البدّ من هذا القول يف هذا املقام؛ وهو يف الوقت

النبي قاب قوسني أو أدنى من
نفسه يذكرهم باإلرساء واملعراج التي كان فيها ّ

الع ّ
يل األعىل ،أو يذكرهم بقوله(( :أنا ابن الشفيع املطاع ،أنا ابن مكة ومنى ،أنا ابن
من خضعت له قريش اً
رغم)) ،وهذا املجتمع فيه من قد تفشى اجلهل فيه ،واحلمق

السلبية ،وفيه من العلامء ورواة احلديث وحفظة القرآن،
والظلم ومجيع الصفات
ّ
وفيه بقية باقية من الصحابة األوائل الذين عاينوا الرسول وسمعوا كالمه؛ وإذا

وينصب انصباب السيل عن شنيب جدّ ه وكأنّه هو،
هبم يرون سبطه وهو شبيهه
ّ

تتلوع؛ وبطبيعة احلال
ويذكرهم به ،فبدأت الدموع هتمل والقلوب تتو ّله واألكباد ّ

ّ
يتحرق شو ًقا إىل رسول اهلل .
فكل فرد منهم قد بدأ ّ

إ ًذا أحدث اإلمام التأثري املطلوب بكلامته تلك؛ ووافق مقا ُله مقا َمه؛ فض ً
ال عن

تأثريه الكبري يف ّ
جل اجليش الذي جاء مع معاوية حلاميته مع حاشيته وأنصاره الذين

سيد
ينبههم أنّه هو (صلوات اهلل عليه) ّ
يعاونونه ويساعدونه ويؤ ّيدونه .واإلمام ّ

ولكن معاوية يأبى إ ّ
ال أن يقاطعه؛ إذ يريد أن خيدع الناس
أمية ،-
ّ
أوليائهم  -بني ّ

بخسيس عيش وهوان حياة ،فأبى أكثرهم إ ّ
ال أن يفكوا عرى التواصل ،ويتمسكوا
بزمام اجلهل.
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ّ
إن فهمنا قائم عىل قارعة انتفاء االنسجام بني داللة الرتكيب (املقال) واملقام

احلقيقي
السيد
املنبثق عن جمموعة من العادات واألعراف
اجلاهلية التي ال ترى يف ّ
ّ
ّ
إال احلقد عليه ،أ ّما أن يكونوا ذوي طاعة له؛ فذلك ما يتناىف ومقتىض حاهلم ،وال

تستسيغه طباعهم ّ
ألن الدنيا قد استحكمت يف نفوسهم ،وأغرقهم الشيطان يف بحر
األماينّ.

ويف تركيب آخر نعثر ً
املقامي ،وأثره يف
أيضا عىل ملحات من موضوع البعد
ّ

صناعة املعنى؛ ففي قراءتنا لقول اإلمام ((أنا ابن من ِ
سعد تابعه ،وشقي خاذله)).

فمن هذا املعنى نفهم قول اإلمام  أنّه استخدم معادلة املقال واملقام وسيلة
إلخراج املعنى والكشف عن مكنونه ،وأنهّ م مل يأخذوا برأيه وال حتى أرادوا أن

ثم
يسمعوه؛ فلماّ سمعوه تركوه ،فأبدلوا اتباع األحسن بخذالن ولده احلسنّ .
طهورا ومسجدً ا ،أنا ابن من
قال اإلمام  هلم ((أنا ابن من جعلت األرض له
ً
كانت أخبار السامء إليه ترتى)).

إن اإلمام يف حقيقة األمر ذ ّمهم وو ّبخهم ،ألنّه ّ
ّ
ذكرهم برسول اهلل ،
وذكرهم بأخبار السامء؛ ولك ّنهم نسوا ّ
ّ
كل ذلك وانقادوا إىل الدنيا ،وقدّ م قراءته

اخلاصة التي صدر فيها من حلاظ وا ٍع لفعل املقام الذي أحاط باملعنى؛ فانطلق ّأو ً
ال
ّ

من معرفة دقيقة بمقتىض حال مقامه فيهم؛ إذ إنّه اإلمام احلقّ املفرتض الطاعة ،وهو

الرشعي من حيث األمر
إمام اهلداية إىل اهلل؛ ومن جنبة ثانية فهو حمكوم بتكليفه
ّ

باملعروف والنهي عن املنكر ،ألنّه جزء من هذه املجموعة البرش ّية التي ُبعث إليها
املقامي عىل أنّه
جدّ ه رمحة هبم ،وليتمم مكارم األخالق فيهم؛ لذا إنّه سيامرس البعد
ّ
مهم يف تغيري وجهة املعنى وجهة جديدة بعيدة ّ
الذم والتوبيخ؛
كل البعد عن ّ
فعل ّ

االهنزامية ،وتوجيه
وهذه الوجهة تتمثل بأن يبعث فيهم روح الشجاعة ونبذ
ّ
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هيزههم؛ ولك ّنهم مل تثمر فيهم
انتقادهم إىل األعداء
احلقيقيني ،واالنتقام منهم ،فهو ّ
ّ

هذه الكلامت ّ
فرق أو قلق ،أو خوف
ألن قلوهبم مطمئنة برساب خادع؛ إذ ليس فيها َ
أرصوا عىل ترك
من اهلل ،أو من عاقبة أمرهم الوبيلة ،التي ستكون أسوأ عاقبة؛ ألنهّ م ّ

ابن بنت رسول اهلل  ،وليس فيهم حصافة رأي وال رجاحة عقل.

ّ
خاصة
فرض أنامط
ّ
إن مراعاة القصد يف بناء الصورة املعنو ّية يؤ ّدي إىل أن ُت َ

النص
يف صياغة األلفاظ واملعاين؛ فيفيض إىل أنّه جمموعة الظروف املحيطة بإنتاج ّ
شك ً
معينًا؛ إذ ّ
لكل
ال ومعنًى أو طبيعة االعتبار املناسب الذي يستدعي بنا ًء لغو ًّيا ّ

اللغوي ينقسم عىل قسمني؛ مها :مقام
نص يتوافق معه .وهذا البناء
ّ
اعتبار ناتج يّ ّ

إنسانية،
األول منهام فهو رضب ينبثق من مناسبات
احلال ،ومقام السياق؛ أ ّما ّ
ّ

النص
وينبعث من مقتضيات احلال املتعلقة بالنفس البرش ّية حني تساهم يف إنشاء ّ

يوجب علينا جعل املنشئ واملتلقي رشيكني
ومعناه من حيث اإلنتاج والتلقي ،وهنا َ

املقامي ،وهو الذي ال يمكن حتقيقه
النص والتواصل؛ بعيدً ا عن البعد
يف
عملية بناء ّ
ّ
ّ

إ ّ
أي منهام سينهدم نصف البناء فال تعد قيمة للنصف
معا؛ فغياب ٍّ
ال بالنظر إليهام ً

اآلخر؛ فال بدّ من قيام التناسب بني مقام املنشئ ومقاله ،وال بدّ من حتقق التطابق بني

واالجتامعية حني حصول
والثقافية
اإلدراكية
مقتىض حاله ومعانيه؛ فمراعاة أحواله
ّ
ّ
ّ

بالنص إىل مبتغاه وهو التأثري ومن بعدُ التغيري.
عملية اإلبداع يعني الوصول
ّ
ّ

وطهرهم تطهري ًا))
فعندما قال اإلمام(( أنا ابن من أذهب اهلل عنهم الرجس ّ

فاإلمام هنا أقام معاينة يف ّ
املنزهون املعصومون عن الصغائر
أن أهل البيت  هم ّ

فض ً
ال عن الكبائر وليقابل مقتىض كثرة املجتمع بفظاظته ،بطهارة أهل البيت عىل

ق ّلة عددهم ،وضآلة نفوس املجتمع وحقارهتا؛ بعظم نفوسهم  ،وهم بذلك

غبي،
يسمعون لإلمام،
ّ
ولكن قلوهبم ميتة ال تعي ما يقول؛ فهم جمتمع ج ّله جاهل ّ
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مل يرسخ اإلسالم وال القرآن يف قلوهبم ،عىل مدى أكثر من أربعني عا ًما ـ مدّ ة حكم

احلكام األوائل وما حدث فيه من جور عىل العباد وزيغ عن احلقّ  ،واآلن يأيت بنو
يدب يف عقوهلم ونفوسهم؛ فبدأ يشء
أمية ـ وما زالوا بعيدين عنه؛
ّ
ولكن التأثري بدأ ّ
ّ

بقوة لتامرس فعلها يف تشكيل
من التواصل معه والتأثري فيهم؛ إذ اتضحت عاطفته ّ
موجهة للمعنى
مقامه وصياغة مقتىض حاله ،وهذا يف الوقت نفسه سيكون سلطة ِّ

تسمه بوسمها ،فجاء متناغماً ومقامه؛ وهو اإلمام املفرتض الطاعة الذي جاء من

للمرة الثانية
أجلهم ليدافع عنهم وينافح ،لذا ّ
تنبه معاوية عىل ذلك فقاطع اإلمام ّ
فقال(أظن نفسك يا حسن تنازعك إىل اخلالفة)؛ فام كان من اإلمام إ ّ
يدعو عليه
ال أن
ّ
َ
مبادرا بالقول (ويلك يا معاوية) ألنّه أبى اإلسالم والقرآن وجاىف احلقّ  .إذ حاول
ً
جر احلديث إىل ّ
حب السلطة ،وليس
عادي
أن اإلمام  إنسان
ّ
سيايس يأكل قل َبه ُّ
ّ
ّ
إما ًما معصو ًما مفرتض الطاعة.

ّ
واألخالقية
العاطفية والفكر ّية
النص  -اإلمام - أحاط باألحوال
إن منشئ ّ
ّ
ّ

األبية حني صاغ معان َيه
والبيئية حني بنى ّ
نصه وأخرج معان َيه فيه .إنّه كشف عن نفسه ّ
ّ

وصوره؛ فمتح من مور علمه صوره املركبة بحسب مقامه وعىل نسق مقتىض حاله.
ّ
مهم يف رسم معامل تلك املقامات؛ ممّا يعني اشرتاكها
وإن أغراض الكالم هلا أثر ّ

وإن ّ
معينة تناسب تلك األغراض؛ ّ
لكل غرض
يف توجيه دالالت
ّ
النص وجهة ّ

النص أن يدركها فيوفيها حقها؛ فال بدّ ( :للمتكلم أن
متطلباته التي ينبغي ملنشئ ّ

ّ
يعرف أقدار املعاين ...فيجعل ّ
ولكل حالة من ذلك مقا ًما.
لكل طبقة من ذلك كال ًما
()30
ليعرف
حتى يقسم أقدار الكالم عىل أقدار املعاين)  .لذا اسرتسل اإلمام يف تدفقه ّ

احلقيقي وهو يعني نفسه وأباه ؛ إذ قال ((إنّام اخلليفة من
الناس ما معنى اخلليفة
ّ

سار بسرية رسول اهلل ،وعمل بطاعة اهلل)).
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فنوع كانوا
املتنوع؛ ٌ
وهبذا النمط من الصياغة جاء التناغم مع مقام املجتمع ّ

مقصودين بمعنى ّ
الذل واهلوان؛ فعىل َوفق مقتىض أحواهلم أنهّ م عبيد أذالء للجهل،

ربا؛ أ ّما العبد املفرد
لسيده جم ً
وليسوا عبا ًدا؛ فالعبد اململوك معروف بالذلة واالنقياد ّ

امللبي ألوامره ّ
حر ّية ونفس مطمئ ّنة راضية؛ واحلسن هو
من عباد فهو الطائع هلل ّ
بكل ّ

متفرقون أشتا ًتا من طوائف شتى تتقاذفهم
سيد العباد يف عرصهٌ ،
ّ
ونوع يف حقيقتهم ّ

كل حزب منهم بام لدهيم؛ يميلون مع ّ
األهواء ،يفرح ّ
اخلسة
كل ريح .ولكن مجعتهم ّ

أمية من خسيس عيش ،وهم ال جيمعهم أصل
والدناءة والطمع بام يف أيدي بني ّ
ونوع نبذوا الكتاب وراء ظهورهم وطرحوه ورموا به ومل
وال حمتد ،وال جمد قديمٌ .

يعملوا به؛ فهؤالء قد تركوا القرآن بشدّ ة ورموا به وراء ظهورهم؛ إذ مل يعملوا به؛
بتعمد واتباع أهواء منهم ،وليس بفعل
أي :إنهّ م قد خرجوا من دين اهلل إىل الكفر ّ

ونوع استمع إىل قول اإلمام
خارجي؛ إذ مل جيربوا عىل ترك القرآن وأهل البيت ٌ .
ّ

فاتبعوه ولك ّنهم ث ّلة قليلة يرجو اإلمام فيهم اخلري؛ لذا حافظ عليهم من القتل ،وأراد

ليستمروا عليه وينقلوه جي ً
ال بعد جيل.
منهم أن يقبضوا عىل مجر دينهم
ّ

تراتبي؛ ليتحقق الرتابط واالنسجام
فمقامات املتلقني هذه؛ لذا كانت عىل نسق
ّ

بينها وبني مقامات املتلقني؛ فكانت املعاين قد ظهرت هبذه الصور التي ذكرناها.
..............................
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1818املثل السائر.120 /1:
يب ،خليفة بو لفعة ،جامعة األغواط (بحث).1 :
1919ينظر :أفعال اللغة واخلطاب األد ّ
2020أرسار البالغة.4 :
2121منهاج البلغاء.40:
العربية.18 :
النفسية ألساليب البالغة
2222األسس
ّ
ّ
البالغي عند العرب.56:
2323التفكري
ّ
2424أرسار البالغة.116 -115 :
2525العمدة.199/1 :
2626ينظر :منهاج البلغاء.12 :
2727منهاج البلغاء.20 :
2828كتاب الصناعتني.451 :
يب.63 :
2929نظرية النحو العر ّ
3030البيان والتبيني.139 -138/1 :
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املصادر واملراجع
.1

.2
.3

.4

.5

.6

1أساس البالغة ،جار اهلل أبو القاسم
الزخمرشي ،دار صادر
حممود بن عمر
ّ
للطباعة والنرش1965 #1385م.
2أرسار البالغة ،عبد القاهر اجلرجاينّ،
إسطنبول ،مطبعة وزارة املعارف .1954
العربية
النفسية ألساليب البالغة
3األسس
ّ
ّ
د .جميد عبد احلميد ناجي املؤسسة
اجلامعية للدراسات والنرش بريوت ط1
ّ
1984م.
4البيان والتبيني ،أبو عثامن عمرو بن
بحر اجلاحظ ،حتقيق ورشح عبدالسالم
هارون ،الطبعة الثالثة ،مكتبة اخلانجي،
القاهرة.
يب)
5علم اللغة (مقدمة للقارئ العر ّ
حممود السعران دار املعارف اإلسكندرية
1982م.
6العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده،
حممد حميي
ابن رشيق القريواينّ ،حتقيق ّ
الدين عبداحلميد ،بريوت ط 4دار اجليل
1972م.

والتطور ،رجاء
7 .7فلسفة البالغة بني التقنية
ّ
عيد منشأة املعارف اإلسكندر ّية1984م.
8 .8الكامل يف اللغة واألدب ،أبو العباس
ربد ،حتقيق د .عبد احلميد
حممد بن يزيد امل ّ
ّ
هنداوي ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان ،الطبعة األوىل2003#1424 ،م.
العسكري،
9 .9كتاب الصناعتني ،أبو هالل
ّ
حتقيق ع ّ
حممد البجاوي وحممد أبو
يل ّ
الفضل إبراهيم مطبعة البايب احللبي ط.2
1010منهاج البلغاء ورساج األدباء ،حازم
القرطاجني ،حتقيق احلبيب بن اخلوجة،
ّ
تونس 1966م.
يب يف ضوء مناهج
1111نظرية النحو العر ّ
اللغوي احلديث ،هناد املوسى،
النظر
ّ
العربية للدراسات والنرش،
املؤسسة
ّ
بريوت1980م.
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