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 السياسة اللغوية يف نهج البالغة

 دراسة يف ضوء اللسانيات العرفانية
 

 أ.د. عباس عمي الفّحام                                                   م.م. زينب ثجيل نعمة          
       كمية التربية لمبنات     -جامعة الكوفة                مديرية التربية في النجف األشرف     

 
 الممخص :

تقـك مشكمة البحث عمى بياف األثر الذم قاـ 
بو اإلماـ عمي )عميو السالـ( في تنظيـ 
المجتمع عمى أسس أخالقية رصينة عف 
طريؽ بياف أبعاد السياسة المغكية كطبيعة 
استعماليا في النحك الذم يفيمو الكاعي 
المثقؼ كغير الكاعي ، كعالقتيا بالكفاية 

تكمئ إلى مف يمتمككف عناف المغكية التي 
المغة ، كالمنيج الذم اعتمده اإلماـ )عميو 
ٌف  السالـ( في خطابو إلى الجميكر ، كا 
البحث اعتمد اإلشكاليات المسيمة في تعدد 
األساليب ، التي تعد فرعان مف فركع السياسة 
المغكية ، كقد كردت في كالـ اإلماـ )عميو 

كؿ ذلؾ السالـ( مقترنة بالتكحيد المغكم ، 
جاء مف أجؿ الكصكؿ إلى معادلة ككنية 
قائمة عمى اإليجاب كالسمب ، كتحكيؿ 
اإلنساف مف السمب إلى اإليجاب ؛ ليصبح 
مستعدان النطالقو في الككف ، ككصكلو إلى 
أعمى درجات الكماؿ ، التي أرادىا ا تعالى 
لعباده الذيف خمقيـ في أحسف تقكيـ ، كذلؾ 

ي بيف جنبيو تأسيسا بدءا بتقكيـ النفس الت
ألرضية صالحة لمفرد كالمجتمع عمى الٌسكاء 
كاحتكائيما ، كىذا ال يككف إاٌل عف طريؽ 
صراع قكل الٌنفس ، ثـ االنتصار إحداىا 

 عمى غيرىا بطريؽ اإلقناع كالتراضي . 

 
Abstract: 
The research problem is based on 

showing the effect that Imam Ali 

(peace be upon him) has been 

done in organizing society on a 

solid ethical base by showing the 

dimensions of linguistic policy 

and the nature of its use in the 

manner that understood by both 

educated and unconscious people, 

and its relationship to the 
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linguistic competence that alludes 

to those who possess the meaning 

of language, and the approach 

adopted by the Imam (peace be 

upon him) in his speech to the 

public. The research relied on the 

problems that contribute to the 

multiplicity of styles which are a 

branch of the linguistic policy, 

and this is showed up in the 

speech of Imam Ali combined 

with uniqe language. A cosmic 

equation based on positive and 

negative, and the transformation 

of people from negative ( bad) to 

positive (good); to become ready 

for its launch in the universe, and 

its arrival to the highest levels of 

perfection which God Almighty 

wanted to His servants whom He 

created in the best of calendars, 

starting with the correction of the 

soul between its sides to establish 

a suitable ground for the 

individual and society alike and 

contain them, and this can only be 

through the struggle of the powers 

of the soul, then victory for one of 

them upon the other in the way of 

persuasion and compromise. 
 

 توطئة : 
إٌف االجتماع مف الضركرات الثابتة لمنكع 

، فاإلنساف مدني اجتماعي بالطبع اإلنساني 
، كال بد ليذا االجتماع مف حاكـ يسكسو 
عقمينا كدينينا ؛ كي يضعو عمى المبنة األكلى 
مف الجادة المستقيمة كالصحيحة ، كحتى 
يحصؿ ىذا األمر البد مف تكفر ركيزتيف ىما 
: الطريقة كالسميقة كىذه األخيرة تقترف بالمغة 

سة ، ككالىما ، كأما الطريقة فيي السيا
ينتجاف مف عقؿ يتسـ بالذكاء ، كالحكمة ، 
كالمعرفة ؛ لذا سنحاكؿ تسميط الضكء عمى 
مصطمح السياسة المغكية كعالقتو بالمسانيات 
العرفانية كالمفاىيـ المرتبطة بيما ؛ لغرض 
إعطاء صكرة كاضحة لمقارئ مف خالؿ  بياف 
الحدكد ، التي تجيب عف أسئمة تدكر في 

: ما السياسة المغكية ؟ كما الذىف كىي 
العالقة بيف مفردتي التركيب ؟ كىؿ ىناؾ 
لغة لمسياسة كبالعكس ؟ كما العالقة الرابطة 
بينيا كبيف المسانيات العرفانية ؟ تمؾ أسئمة 
ييجاب عمييا إذا ما عممنا أٌف المغة ظاىرة 
اجتماعية ، ككسيمة يتخذىا عمماء االجتماع 

لخطاب المشتمؿ لدراسة الظكاىر المغكية كا
عمى المعاني الظاىرة كالماكارئية ، التي 
أكلتيا المسانيات العرفانية اىتماما بالغا يفكؽ 
الشكؿ ، كالتي تسيـ في تنظيـ المجتمع عمى 

عف أسس أخالقية رصينة ، كيككف ذلؾ 
 طريؽ بياف :

مفيـك السياسة المغكية كطبيعة استعماليا  -
قؼ كغير في النحك الذم يفيمو الكاعي المث

 الكاعي.     
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عالقة السياسة المغكية بالمسانيات  -
العرفانية كالكفاية المغكية التي تكمئ إلى مف 

 يمتمككف عناف المغة.    
 )عميو السالم(المنيج الذم اعتمده اإلماـ  -

في خطابو إلى الجميكر ، عف طريؽ تعدد 
األساليب كتنكعيا التي تعد فرعان مف فركع 

 ة . السياسة المغكي
لمعرفة السياسة المغكية في المنظكر العرفاني 
، ال بد مف الكقكؼ عند حدكد مفردات 
المفيـك معجميا كاصطالحيا ، ثـ إيجاد 
العالئؽ أك األكاصر التي تربط بينيا ، فضال 
عف بياف عالقتيا بالمسانيات العرفانية ، التي 
تنحدر منيا جممة مف العمـك سيما عمـ 

نيات االجتماعية ، التي االجتماع أك المسا
تتعاطى المغة ؛ لككنيا تشكؿ مككنا ثقافيا 
ييعنى بالعالقات القائمة بيف أفراد المجتمع 

 الكاحد كالمجتمعات األخرل . 
 السياسة في المغة : 

فالسياسة عند عمماء المغة ال تخرج عف 
معنى الرياسة كالممؾ ، كالقياـ بإصالح 

ىي مف األمكر كتركيضيا أك تدبيرىا ، ك 
السكس كتعني ))الٌرياسة... كسيستي الٌرعٌية 
سياسة ... إذا ميٌمؾ أمرىـ ... كالسياسة : 
القياـ عمى الشيء بما يصمحو . كقاؿ غيره : 

، كأقنعو  (ُ)سٌكس لو أمران أم رٌكضو كذلٌمو((
كجعمو منقادا لو ، كقاؿ الزبيدم :))مف 

سر : المجاز : )سيستي الرًَّعيَّة ًسيىاسىةن( ، بالك
كبيذا يكمئ إلى  (ِ))أمرتيا كنييتيا(.((

السمطة كالييمنة ، كفي المعجمات الغربية 
تعني السياسة : البمدة أك الدكلة أك الدستكر 
السياسي أك نظاـ الحكـ ، أك النظاـ 

 كشؤكنيا. ( ّ)السياسي ، ككؿ ما يتعمؽ بالدكلة
 السياسة في اصطالح العمماء : 
د قاؿ عنيا كأٌما عمماء  االصطالح فق

أرسطك : ))ىي عمـ السيادة كىي سيدة 
)) ، كيعني أفَّ السياسة أساس كؿ  (ْ)العمـك

عمـ كبدايتو ، ككؿ أساس أك نشأة ألم عمـ 
يحتاج فيو إلى تخطيط محكـ كتنظيـ رصيف 
، ما يعني في ذلؾ إيماءة إلى معنى التدبير 
، الذم أشار إليو ابف سينا في تعريفو 

ىي ))حسف التدبير الذاتي لمسياسة قائالن : 
صالح الفساد الذم ىك طريؽ  كالجماعي كا 

ذلؾ الطريؽ الذم يتحقؽ  (ٓ)السعادة((
بنكعيف مف التدبير : تدبير الفرد لنفسو 
كأمكره كسياستيا كىي ما تسمى بالسياسة 
النفسية ، التي تختص بفئة العمماء الذيف ىـ 
كرثة األنبياء ، ثـ تدبير الجماعة كسياستيـ 

لتأثير فييـ عف طريؽ اإلقناع أك اإلكراه ، كا
أك ىي ))القانكف المكضكع لرعاية اآلداب 
كالمصالح ، كانتظاـ األمكاؿ ، كحياطة 
الرعية بما يصمحيا ، لطفا كعنفا . أك ىي 
استطالع الخمؽ بإرشادىـ إلى الطريؽ 

ذلؾ الطريؽ  (ٔ)المنجي في العاجؿ كاآلجؿ((
ىـ عف الذم يقٌربيـ مف الصالح كيبعد

 الشركر كالفساد . 
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كأما المغة فيي تصنيؼ مقكلي يقـك بخمؽ 
يجاد الركابط بينيا ، كىي في  األشياء كا 
المعجمات المغكية تعني الكالـ ، كفي 
االصطالح اتفؽ أغمب العمماء عمى تعريؼ 

ق( لمغة ، كىي ))أصكات ِّٗابف جني )ت
 (ٕ)يعٌبر بيا كؿ قـك عف أغراضيـ((

الجتماعي  فبدكف المغة كنشاطيـ كسمككيـ ا
، كيعٌرفيا ابف ( ٖ) ال يتحقؽ أدنى نشاط

خمدكف بأٌنيا ))عبارة المتكمـ عف 
؛ ألٌنيا ))مكضكعة لغرض ( ٗ)مقصكده((

المراد إيصالو إلى السامع  (َُ)تبميغ المعنى((
، ))كتمؾ العبارة فعؿ لساني ، فالبد أف 
تصير ممكة متقررة في العضك الفاعؿ ليا ، 

ذلؾ الكسيط المترجـ لما  (ُُ)اف((كىك المس
يدكر في الذىف مف أفكار متأتية مف الفيـ 
ز بيا  السميـ لمطبيعة الكالمية ، التي يينجى
المعنى المتشٌكؿ كفقا لمعمميات الذىنية 

، إاٌل إٌف عمماء النفس كٌسعكا  (ُِ)العرفانية
في معنى المغة ، كأخذكا يطمقكنو عمى 

بيا عف الفكر ، مجمكع اإلشارات التي يعٌبر 
أك ما تسمى بالمغة اإلشارية ، أك غير 
المنطكقة ، تمؾ اإلشارات التي قد تككف 
متفؽ عمييا فتسمى المغة كضعية ، أك غير 
متفؽ فتسمى لغة طبيعية فتشتمؿ عمى 
الحركات كاألصكات ، كالظكاىر الجسدية 

، ( ُّ)المصحكبة باالنفعاالت كاألفكار
طريؽ المغة فػ))المعمكمات المحممة عف 

 (ُْ)تصاغ بالطريقة التي ينظـ بيا التجربة((
 أك القانكف.

 كمف ىنا يمكف القكؿ إٌف السياسة المغكية
"Linguistic Policy   ىك مصطمح "

دكراني متداخؿ بيف مفردتيو المركب منيما ، 
 Louis-Jeanكقد عٌرفيا لكيس كالفي " 

Calvet  قائال : بأٌنيا))مجمؿ الخيارات "
ة المتخذة في مجاؿ العالقات بيف المغة الكاعي

كالحياة االجتماعية كبالتحديد بيف المغة 
، أكىي ))اإلطار ( ُٓ)كالحياة في الكطف((

؛ إليضاح  (ُٔ)القانكني كالتييئة المغكية((
القانكف أك القرار المحدد مف الدكلة أك الحاكـ 
، كقكلو الخيارات يعني القرارات كالقكانيف 

سياسة كتقـك عمييا ، كبكصفو التي تنتجيا ال
ليا بالكاعية أٌنيا تيسىف كتصدر عف عقؿ كاعو 

ألٌف السياسة  –ييدرؾ كيقصد ما يقـك بو 
بطبيعة الحاؿ البد ليا مف تخطيط محكـ 

بمعنى أٌف ىناؾ تخطيط  -كتنظيـ متيف
مسبؽ ليا كامف في الذىف ، فاحتاج إلى لغة 
فصحى رصينة إلقرارىا كبيانيا لممجتمع ، 
كىنا تتقاطع السياسة المغكية مع المسانيات 
العرفانية ؛ ذلؾ أٌف األخيرة ))ميمتيا النظر 
في معالجة الدماغ لممعمكمات خزننا كتحميالن ، 

كىذه المعالجة العرفانية  (ُٕ)كتأليفنا ، كخمقنا((
نما  ال تخص اإلنساف في نشاطو المغكم ، كا 
تشمؿ جميع األنشطة كالقدرات التي يقـك بيا 
في كؿ مياديف الحياة مف قبيؿ قدرتو عمى 
تككيف تصكرات منظمة تسيـ في تطكيع 
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األصكؿ المنطقية لفسيكلكجيا عممية التفكير 
، كتككيف  (ُٖ)كالتخطيط في الدماغ البشرم

المقاصد كفيميا ، عف طريؽ ))ترتيب 
التنكعات المغكية كتنظيميا ... كاقتراح 

تداخؿ الناشئة مف  (ُٗ)الحمكؿ كانتقاؤىا((
))آليات االشتغاؿ الذىني مع آليات التعبير 
المساني لتفعيؿ القدرة التكاصمية بيف المتكمـ 

، كىذا التنكع  (َِ)كالمتمقي في عالـ اإلنساف((
المغكم كالتداخؿ بيف اآلليات الذىنية كالقدرات 
التعبيرية مؤداه تنٌكع السياسات المغكية ، 

 كأبعادىا .
 

في ضوء المنظور أبعاد السياسة المغوية 
 المساني العرفاني

إفَّ العالقة القائمة بيف السياسة كالمغة ىي 
عالقة استثمارية ؛ ذلؾ لحاجة السياسة إلى 
المغة ، كالسياسة ال تكتسب قيمتيا العرفانية 
إاٌل إذا تحٌكلت إلى كاقع اجتماعي منجز ، كال 
يككف ذلؾ إاٌل عف طريؽ المغة كالفكر المدٌبر 

؛ كعميو فالسياسة كالجماعة بعداف المنتج ليا 
أساسياف متالزماف ، متى ما كيًجدت السياسة 
كيًجدت الجماعة كبالعكس ؛ ذلؾ أٌف السياسة 
متعمقة بالفرد كالمجتمع بمجاالتو الحياتية 
كافة ، كىذا يحتاج إلى لغة متنكعة األساليب 
إليصاؿ المعمكمات كالمفاىيـ إلى ذلؾ الفرد 

ىذاف البيعداف ينطكم أك تمؾ الجماعة ، ك 
تحتيما أبعادا ترسـ القكاعد السمككية بعد 
معرفة القكاعد النظرية كالفكرية ؛ لتجسِّد 

التكاصؿ التفاعمي بيف السياسة كالكاقع 
االجتماعي ، كمدل تأثيرىا في الطرؼ 

 اآلخر عرفانينا ، كتمؾ األبعاد ىي: 
 
 أوال : البعد التأسيسي العرفاني . 

الممقاة عمى عاتؽ الحاكـ تجاه  إفَّ المسؤكلية
 -مسؤكلية تأسيسية–المجتمع أك الرعيَّة 

كتحمُّؿ أعبائيا أمر مفركض كحتمٌي، كقد 
 -القرآف كالسُّنَّة النبكية-حٌث عمى ذلؾ النقؿ 

َوِقُفوُىْم ِإنَُّيْم كالعقؿ ، منو قكلو تعالى: ﴿
[ ، كقكؿ الرسكؿ ِْ﴾]الصافات : َمْسُئوُلونَ 
)إنِّي :  عميو وآلو وسمَّم()صمَّى األعظـ 

نَّكم مسؤولون( عف رعاياكـ الذيف  مسؤول وا 
ىـ تحت كاليتكـ ، كأنفسكـ التي بيف جنبيكـ 

: )عميو السالم( ، كقكؿ أمير المؤمنيف 
))ِاتَُّقوا اهلَل ِفي ِعَباِدِه َوِباَلِدِه ، َفِإنَُّكم 

ِطيُعوا َمُسُؤوُلوَن َحتَّى َعِن اْلِبَقاِع َواْلَبَياِئِم، أَ 
تأكيدا لممسؤكلية الجميمة ( ُِ)اهلَل َواَل َتْعُصوُه((

التي يحمميا الحاكـ أك الكالي . كتتحقؽ ىذه 
المسؤكلية عمى الكجو األكمؿ الذم يرتضيو 

المسمك الخالؽ كالمخمكؽ ، بمسمكيف : 
كيتعمؽ بذات الفرد ؛ أم نفسو التي الفردي ، 

قيمة بيف جنبيو كالسير بيا عمى الجادة المست
، بمعنى تطكيعيا كتأسيس األرضية 
الصالحة ، بالشكؿ الذم يمنحيا الييمنة ، 
كالسيطرة عمى قكاىا الشيكية ، كالغضبية ، 
المؤدية بيا إلى طريؽ الرذيمة ، كقد أشار 

ِإنَّ الكتاب العزيز إلى ذلؾ ، قاؿ تعالى :﴿
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المََّو اَل ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما 
[ ، كىذا األمر ليس ُُ﴾]الرعد:َأْنُفِسِيمْ بِ 

رادة ،  بالشيء الييِّف ، بؿ يحتاج إلى عـز كا 
كتكفيؽ مف ا سبحانو ، فيك كجو مف كجكه 
الجياد ، التي ذكرىا النبي األكـر صمكات ا 

فقد ُروي عن اإلمام جعفر  عميو كسالمو ،
الصادق )عميو السالم())أنَّ النبي )صّمى 

وآلو وسّمم( بعث سرية فممَّا رجعوا اهلل عميو 
، قال : َمْرَحًبا ِبَقومٍ َقُضوا الِجَياَد اأَلْصَغَر 
َوَبِقَي َعَمِيِيُم الِجَياُد اأَلْكَبُر ، َفِقيَل : َيا 
َرُسوَل اهلَل َوَما الِجَياُد اأَلْكَبُر؟ قاَل : ))ِجَياُد 

)عميو الذم عٌبر عنو اإلماـ ( ِِ)النَّْفِس((((
عف طريؽ بياف الكيفية التي يحصؿ  السالم(

بيا ذلؾ الجياد ، كالمعٌبر عنيا بعممية 
تمؾ  -عممية التأسيس الذاتي –التركيض 

العممية التي تتطمب جيدا ليس باليسير ، 
نََّما ِىَي َنفِسي َأَروُضَيا بالتقوى قائالن :  ))َوا 

َمى ِلَتأِتَي آِمَنًة َيوَم اْلَخْوِف اأَلْكَبِر ، َوَتْثُبُت عَ 
، لك اطمعنا عمى الٌنص  (ِّ)َجَواِنِب اْلَمْزَلِق((

بإمعاف ، كدققنا النظر فيو ، لكجدنا أٌف 
الترابط المنٌظـ القائـ بيف البنيات التمٌفظية ، 
يعزز مبدأ التأكيؿ كيكمئ إلى السياسة 

 العرفانية مف جانبيف : 
ككف المتكمـ مثميـ مف الناحية  األول : -

ف عال   شأنو مف جية ككنو التككينية ، كا 
قائدا عمييـ ، كقد أفصحت عنيا البنية 
التصكرية )ىي نفسي( المقيَّدة بأداة الحصر 
)إٌنما( ، كأشار الكتاب العزيز إلى ىذه 

ُقْل ِإنََّما َأَنا َبَشٌر الخاصية ، قاؿ تعالى: ﴿
َما [ ، كقكلو تعالى:﴿َُُ﴾]الكيؼ :ِمْثُمُكمْ 

َيْأُكُل ِممَّا َتْأُكُموَن ِمْنُو  َىَذا ِإالَّ َبَشٌر ِمْثُمُكمْ 
[ ؛ أم ّّ﴾]المؤمنكف :َوَيْشَرُب ِممَّا َتْشَرُبونَ 

ال فرؽ بينو كبينيـ ظاىرا ، إال بالتقكل . 
 فالفرؽ بينيما ذاتي ال عيني . 

المستنبطة ( ِْ)التربية االنعكاسية الثاني : -
، كالمالحظة مف المكجكد الخارجي لمبنيات 

يرية الظاىرة عمى سطح التركيبية التصك 
النص ، المرتبطة بالصكرة الذىنية ، التي 

عف طريؽ تكجيو  )عميو السالم(يكٌكنيا اإلماـ
خطابو لمسامع محاكيان نفسو ، جاعالن منيا 
مرآة عاكسة لمف يسكسيـ ، كىك المعٌبر عنو 

، الذم يعد متمما لممسمؾ  بالمسمك الجمعي
الفردم أك الشخصي ، الذم عف طريقو 

مكف مف السيطرة كالسير بالمجتمع نحك يت
الصالح كاالستقامة ككقايتو مف االنجراؼ 
نحك الياكية ، كيككف ذلؾ بالصالح 
الشخصي أك الفردم لمحاكـ أكالن ، فقكلو 

)إنما ىي نفسي أروضيا :  )عميو السالم(
متكالية اشتممت عمى بنية إيحائية بالتقوى( 

 تصكرية ذات بيعد فكرم تأسيسي ، تربكم
انعكاسي ، افترضت تفاعالن بيف المرسؿ 
كالمتمقي ، كىي مف مسٌممات النظرية 

كىذه المتكالية ، التكاصمية االجتماعية 
 استبطنت جممة مف األمكر ، منيا : 

قصر التركيض كحصره بالذات  -ُ
بكصفيا عممية  -اإلنسانية عمى كجو العمـك



 ( 535)   ............................................السياسة المغوية في نيج البالغة

                 

                                                                                         

تأسيس لمذات كما ذكرنا في الكضع العاـ 
التي أكضحتو  -ساف كالمجتمعلحالة اإلن

، ال قصره عمى نفس المتكمـ )إنَّما( األداة 
ف اقترنت بياء المتكمـ الدالة عمى  فحسب ، كا 
كجكد المتكمـ ظاىرنا ، كىذا يككف عف طريؽ 
تحكيـ العقؿ )القكة العاقمة( ، الذم بو كماؿ 
قيِّو ، كتمكينو مف إدارة ىكل  اإلنساف كري

المتمثؿ  -سياتثبيت دعائـ تأسي-النفس 
بالقكتيف الشيكية كالغضبية ، الذم ىك امتداد 
إلدارة المجتمع كتأسيسو ، كقيادتو نحك 
الصالح ، كال يمكف تحكيمو ، كتمكينو ، 
كتثبيت أسسو إاٌل بعد تحصينو بالعمـ ، الذم 

)عميو ىك سالح العقؿ ، كقد قاؿ اإلماـ 
في ذلؾ : )جياد النفس بالعمـ  السالم(

، الذم ىك سالح اإلنساف ، (ٓ)(عنكاف العقؿ
أضؼ إلى ذلؾ تكسط المركب 

 )ىي(بيف الضمير المنفصؿ  )نفسي(االسمي
المتقدِّـ عمييا كالعائد إلييا ، كالضمير 

،  )أروضيا(المقترف بالفعؿ  )الياء(المتصؿ 
ينبئ عف ضركرة التركيض لمذات اإلنسانية 
كاختصاصيا بو؛ لما تمتمكو تمؾ الذات مف 
قدرة ، كقكة إذا ما ارتفعت طغت ، كعاثت 

 في األرض فسادان.
َأَروُضَيا بالتقوى المتكالية التصكرية ) -ِ

ِلَتأِتَي آِمَنًة َيوَم اْلَخْوِف اأَلْكَبِر ، َوَتْثُبُت َعَمى 
أعطت بيعدنا عرفانينا سياسيان َلِق( َجَواِنِب اْلَمزْ 

، فكانت عبارة عف مقٌدمة كنتيجتيف ؛ إذ 
 كشفت عف أمريف :

الباعث الباطني الذم مف أجمو  األول :
حصمت عممية التركيض ، كىك المكلى جٌؿ 
شأنو، الذم عٌبرت عنو البنية الذىنية 
التصكرية )بالتقكل( ، التي ىي في الفكر 

ترتكز أك دٌعامة أساس المنطقي ، تعد مقدمة 
عمييا عممية التركيض ، أك عممية أو تقوم 

تمؾ العممية المتأتية مف ، التأسيس الذاتي 
مبدأ التعقُّؿ القمبي ، الذم يضـ ثالث ممكات 
إدراكية ، اثنتاف تؤلفاف النظاـ اإلدراكي 
الداخمي )العقؿ المجرد كالقمب( ، كالثالثة 

ؾ ممكة الحس التي تؤلؼ نظاـ اإلدرا
الخارجي ؛ أم العالـ المحيط بطرفي عممية 
ف  الخطاب )المرسؿ كالمرسؿ إليو( ، فتككِّ
حمقة كصؿ بيف الكاقع الخارجي كالداخمي 

 ( . ِٓ)النفسي

: استمرار عممية التركيض ؛ إذ ال الثاني
تتحدد بزمف ، كال تنتيي إال بمفارقة صاحبيا 
العالـ السفمي ، كلحكقو بالعالـ األخركم ، 

نٌ  ما االستمرارية فيًيمت مف البنية الزمانية ، كا 
كالبنية المكانية المتصٌدرتيف باألفعاؿ 
المضارعة)لتأتي ، كتثبت( الدالة عمى التجدد 
كالحدكث ، كالالـ المقترنة بفعؿ اإلتياف ، 
التي جاءت لتعمؿ ضركرة االستمرار في 
تركيض النفس ، كعدـ الفتكر في ذلؾ ، 

عكرنا بتغمبو عمى ذاتو بالشكؿ الذم يكٌلد لو ش
، كعدـ احتياجو إلى ما يقٌربو مف المكلى 
سبحانو ؛ بمعنى أٍمنو مف مكر ا الذم فيو 
الخسارة العظيمة ، كقد أشار الكتاب العزيز 
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َأَفَأِمُنوا َمْكَر المَِّو َفاَل إلى ذلؾ قاؿ تعالى : ﴿
َيْأَمُن َمْكَر المَِّو ِإالَّ اْلَقْوُم 

[ ، ككأٌف رياضة ٗٗألعراؼ : ﴾]ااْلَخاِسُرونَ 
النفس الدائمة عمى التقكل ، كالسير في 
طريؽ ا بمثابة مقدِّمة ، أك عٌمة لكصكليا 
إلى األماف في ذلؾ اليـك ، الذم ترتعد فيو 
الفرائص ، كالثبات الدنيكم مف مزالؽ الفتف 
كدىاليز الشيطاف ، الذم ىك امتداد لمثبات 

ى الصراط األخركم المتمٌثؿ بالمركر عم
 المستقيـ .

بسياستو )عميو السالم( كبيذا استطاع اإلماـ 
المغكية ، كقدرتو العرفانية أف يتغمغؿ في 
يصاؿ المقصكد إلى كعي  النفكس ، كا 
المخاطب كفكره ، ألٌف صالح الجزء مدعاة 

ف كاف اإلماـ  )عميو لصالح الكؿ ، كا 
يشكِّؿ الكؿ الفردم كالمكلب الذم  السالم(

األجزاء ، الذيف ىـ أفراد الرَّعيَّة ، تدكر حكلو 
ٌنما قمنا صالح الجزء تجٌكزان بكصؼ اإلماـ  كا 

 فردنا مف أفراد النكع اإلنساني .
 البعد االحتوائي العرفاني : 

إٌف الحنكة كالنظر في األمكر ، التي تشمؿ 
مجاالت الحياة جميعيا ،  تجعؿ مف 
المتبصر الحاذؽ قائدان عرفانيان قادران عمى 

ياسة العالـ ، كالكاقع المحيط بو بفصائمو س
كافة ، عف طريؽ التكاصؿ المتفاعؿ بيف 
األفراد ، كاحتكائيـ ، المتأتي مف الفيـ 
كاإلدراؾ ، بما يجعميـ يبادلكنو الفيـ 

كاالستيعاب ، كىذه القيادة تقـك عمى 
 ىما : ( ِٔ)ركيزتيف

تمكيف الديف اإلليي كتحٌكمو في  األولى :
ذلؾ عف طريؽ الحث عمى المجتمع ؛ ك 

 التقكل. 
بدالو بحالة  الثانية :   إزالة حالة الالأمف كا 

االستقرار االجتماعي المتكامؿ ، عف طريؽ 
الحث عمى العبادات الخالية مف الزيؼ ككؿ 
أنكاع الشرؾ ، كىك ما تسعى الحككمة 

 اإلليية كتيدؼ إليو .
كىاتاف الركيزتاف إحداىما مكٌممة لألخرل ، 

ٌف حمكؿ االستقرار في المجتمع بمعنى أ
مستمـز لنشر الديف اإلليي كىيمنتو عميو ، 

إف لـ  )عميو السالم(كتقـك جؿِّ خطاباتو 
تكف كميا عمى ىاتيف الركيزتيف ،منيا ما جاء 
في خطبة لو يحمد ا سبحانو فييا ، كيثني 

 )صمى اهلل عميو وآلو وسّمم( ،عمى نبيو 
ّزُموا اأْلَْرَض ، ))الْ كيعظ بالتقكل ، قائالن :

َواْصِبُروا َعَمى اْلَباَلِء ، َواَل ُتَحرُِّكوا ِبَأْيِدْيُكْم 
َوُسُيْوِفُكْم ِفي َىَوى َأْلِسَنِتُكْم ، َواَل َتْسَتْعِجُموا 
ْمُو اهلُل َلُكْم ، َفِإنَُّو َمْن َماَت ِمْنُكْم  ِبَما َلْم ُيَعجِّ

قِّ َربِِّو َوَحقِّ َعَمى ِفَراِشِو َوُىَو َعَمى َمْعِرَفِة حَ 
َرُسوِلِو َوَأْىِل َبْيِتِو َماَت َشِيْيدًا ، َوَوَقَع َأْجُرُه 
َعَمى اهلِل ، َواْسَتْوَجَب َثَواَب َما َنَوى ِمْن 
َصاِلِح َعَمِمِو ، ّوّقاَمِت النِّيَُّة َمَقاَم ِإْصاَلِتِو 

. ( ِٖ)ِبَسْيِفِو ، َفِإنَّ ِلُكلِّ َشْيٍء ُمدًَّة َوَأَجاًل((
يتضافر في مقصدية النص بعداف أساسياف 

 ىما :  
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الصراع الداخمي بيف قكل  البعد األول : -
النفس اإلنسانية ، ما بيف ثائرة الغضب ، 
كلييب الشكؽ إلى الجياد كنيؿ الشيادة ؛ 
ذلؾ أٌف اإلنساف ))كائف ذك بنية عصبية 
كجسد متحرؾ ... تجعمو قادرا عمى إدراؾ ما 

تككيف صكر ذىنية حكلو كعمى تمثمو ك 
بالشكؿ الذم يتيح لو ))التكاصؿ ( ِٗ)عنو((

 (َّ)مع العالـ المحيط بو بكٌؿ معطياتو((
المؤججة ليذا التداخؿ كالحراؾ المتفاعؿ 
داخؿ النفس البشرية . ذلؾ الصراع المييمف 
عمى صفكؼ جيشو كنفكس أتباعو ، 

ألنفس  )عميو السالم(كالمقركء مف اإلماـ 
كحى مف البنيات التمفظية متمقيو ، كالمست

اْلّزُموا اأْلَْرَض ، الظاىرة عمى سطح النص)
َواْصِبُروا َعَمى اْلَباَلِء ، َواَل ُتَحرُِّكوا ِبَأْيِدْيُكْم 
َوُسُيْوِفُكْم ِفي َىَوى َأْلِسَنِتُكْم ، َواَل َتْسَتْعِجُموا 

ْمُو اهلُل َلُكْم(  الدالة جميعان عمى ِبَما َلْم ُيَعجِّ
كياسة ؛ إذ إٌف التدقيؽ في ىذه البينى معنى ال

 يفاد منيا اآلتي : 
إفَّ المنكاؿ التركيبي الداؿ عميو الكحدة 
الكالمية اإلنجازية )ألزمكا( شٌكؿ بنية إشعاع 
تنطمؽ منيا المعاني المتعاقبة منطقيان ، التي 
أفصحت عنيا الكحدات الكالمية التالية ليا ، 

إنجازية ، كالمشتركة معيا في كحدة كالمية 
تمٌثمت بالصيغة الصرفية "افعؿ" ىذه الكحدة 
التي أفادت معنى األمر ، كالصيغة الصرفية 
"ال تفعؿ" التي أعطت معنى الترؾ ، تمؾ 
الكحدات المبتنية عمى العمة كالمعمكؿ الكاشفة 

عنيا أداة الكصؿ الكاك ، كقد مٌثؿ ىذا 
، أك األساس المستوى القاعدي المنكاؿ 

ت ، كىك المستكل األكثر مف بيف لمعنى الثبا
عناصر المقكلة ، التي تككف فيو ))سمات 
مشتركة سكاء كانت تتعمؽ بالشكؿ أك 

، فتتفرع منو ( ُّ)الكظيفة ... التي تكافقيا((
البنيات التصكرية الالحقة لو )اصبركا ، كال 
تحٌرككا ، كال تستعجمكا( ، التي تشٌكؿ 

ستكل المستكل الفرعي ، كالمشتركة مع الم
القاعدم مف الناحيتيف الشكمية كالكظيفية ؛ 

في  -الشتماليما عمى خصائص متشابية
كعندما كٌظؼ اإلماـ  -ككنيما أفعاالن طمبية 

المنكاؿ التركيبي )الزمكا(  )عميو السالم(
مستكلن قاعديان ، كٌظؼ بمقابمو في المستكل 
األدنى ، أك الفرعي المناكيؿ التركيبية 

ناغـ المتدرج بينيا ، فحصؿ المتفرعة عنو لمت
التشاكؿ في المقكلة تركيبينا كمعنكينا ، تمٌثمت 
في صكرة الثبات كرباطة الجأش ، المستمـز 
لعدـ الحراؾ بما تمٌكح لو نفكسيـ كأىكائيـ ، 
ؿ في قضاء ا  كالصبر المستمـز لعدـ التعجُّ
كقدره . كىنا تفعيؿ لمقكة العاقمة أك القكة 

ا عمى باقي القكل المرتبطة النظرية ، كتمكيني
بالسمكؾ العممي ، بؿ إٌف األخيرة ىي امتداد 
لمقكة العاقمة كترجمافه ليا ، ممارسة في ذلؾ 
مبدأ االحتكاء، بالشكؿ الذم يييئ حالة مف 
االستقرار في الكسط المجتمعي ، الذم بو 

مف  -المذككرة أعاله -تتحقؽ الركيزة الثانية 
 عرفاني .     ركائز البعد االحتكائي ال
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اإلقناع كالتراضي الذم  الُبعد الثاني : -
معالمو عبر  )عميو السالم(رسـ فيو اإلماـ 

متكاليتيف شٌكمتا نتيجة لممستكييف القاعدم 
كالفرعي ، ككأنو يريد أف يبيف لنا ، أك ييعممنا 
بأٌف لمجياد ، كالشيادة صكر متنكعة ، كمف 

الية المتو ىذه الصكر تمؾ التي عٌبرت عنيا 
التي كانت عبارة عف نتيجة تفصيمية  األولى

جاءت بطريقة الشرط المتعدد الجزاء ، 
َفِإنَُّو َمْن َماَت ِمْنُكْم َعَمى ِفَراِشِو المتمثمة بػ)

َوُىَو َعَمى َمْعِرَفِة َحقِّ َربِِّو َوَحقِّ َرُسوِلِو َوَأْىِل 
، َبْيِتِو َماَت َشِيْيدًا ، َوَوَقَع َأْجُرُه َعَمى اهللِ 

َواْسَتْوَجَب َثَواَب َما َنَوى ِمْن َصاِلِح َعَمِمِو ، 
، ّوّقاَمِت النِّيَُّة َمَقاَم ِإْصاَلِتِو ِبَسْيِفِو( 

)َفِإنَّ ِلُكلِّ َشْيٍء ُمدًَّة  الخبريةوالمتوالية الثانية
ىي نتيجة إجمالية عقمية حتمية َوَأَجاًل(

 الكقكع. 
ليتيف ، ثمة كلك نظرنا بتمعُّف إلى ىاتيف المتكا

أسئمة تتبادر إلى الذىف ، كىك ما المراد مف 
المعرفة ؟ كما الحؽ الذم يجب معرفتو ؟ 
كما عالقة المعرفة بالنية ؟ كلماذا أطاؿ 
تكضيح صكرة الشيادة في المتكالية األكلى ، 
ثـ أكجز في المتكالية الثانية ؟  كلإلجابة عف 
ىذه األسئمة ىناؾ أمكر ثالثة البد مف 

 رة إلييا ، ىي : اإلشا
المعرفة ىي إدراؾ الشيء  األمر األول :

كتجمية العمـ ، المؤدية إلى الخركج مف عالـ 
، التي بدكرىا ( ِّ)الغفمة إلى عالـ اليقظة

جّل )ترشدنا إلى معرفة الحؽ المتصؿ بالمكلى

)صمى اهلل عميو ،كالحؽ المتصؿ برسكلو(شأنو
)عمييم ، كأىؿ بيتو  وآلو وسّمم(

،المتمثؿ بالعبكدية كالدعكة إلى تكحيد السالم(
كممة ا ، كاالمتثاؿ ألكامره كنكاىيو ، كييمحظ 

 مما ذيًكر إشارتاف :
: إٌف الكاك الكاصمة بيف التراكيب  األولى 

سيما بيف التركيبيف)معرفة حؽ ا كحؽ 
رسكلو كأىؿ بيتو( أفادت مطمؽ الجمع ؛ 

لو لإلشارة بأٌف الحقيف كاحد ، األكؿ ثابت 
باألصالة ، كالثاني ثابت لو بالفرع ، كىذا ما 

مف أٌف الكاك الثانية : يقكدنا إلى اإلشارة 
ف أفادت مطمؽ الجمع إال إٌنيا  ، الكاصمة كا 

أعطت معنى المغايرة ؛ القتراف لفظة )حؽ( 
)معرفة حؽ ا( ، (جّل شأنو)بالمكلى
، كعدـ  )صمى اهلل عميو وآلو وسّمم(كبرسكلو

ىؿ بيتو )كحؽ رسكلو كأىؿ بيتو( ؛ اقترانيا بأ
لمداللة عمى المغايرة النكعية مف حيث الكجكد 

كاجب الكجكد مطمقنا ، (جّل شأنو؛ إذ إٌف المكلى
كلكاله لما  -فالحؽ ثابت لو أصال كبالٌذات 

)صمى اهلل عميو وآلو ثبت الحؽ لرسكلو
، فيك سبحانو كاجب الطاعة  وسّمم(

و وآلو )صمى اهلل عميكرسكلو  -باألصؿ
ممكف الكجكد مقٌيد بإيجاد ، فيككف  وسّمم(

كاجب الطاعة بالفرع كبالعرض ، كلـ يقرنيا 
)صمى مع أىؿ بيتو ؛ ألنَّيـ مف سنخ الرسكؿ

نكعان كغاية ، كقد  اهلل عميو وآلو وسّمم(
أشار الكتاب العزيز إلى ىذه المماثمة 
كالمغايرة في الحؽ كالطاعة ، قاؿ تعالى : 
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الَِّذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا المََّو َوَأِطيُعوا  َيا َأيَُّيا﴿
[ 95]النساء : ﴾الرَُّسوَل َوُأوِلي اأْلَْمِر ِمْنُكمْ 

)صمى اهلل عميو وآلو ، ما يؤّكد أّن الرسول
مصداق لمكمال اإلليي ، فما يثبت وسّمم(
)صمى اهلل يثبت لمرسكؿ األكـر(جّل شأنو)لممولى

في  في الطىكًؿ ال -عميو وآلو وسّمم(
 .  ماعدا العبكدية -العىرىض

:النية تعني العـز عمى القياـ  األمر الثاني
بشيء معمـك مسبقا لمفرد ، أك تعني العـز 
المسبكؽ بالشكؽ الناتج عف العمـ بمعرفة 

، ما يعني أٌف المعرفة مقٌدمة ( ّّ)آثار األشياء
كجكدا عمى النية ، كبما أٌف المعرفة تتعمؽ 

عمى النية ، كىذه باإلدراؾ كىي سابقة 
األخيرة ىي حالة فكرية متعمقة بذاؾ اإلدراؾ 
أك الكعي ، فيي إذف ))عممية إدراكية تسبؽ 

كتكجده، أك  (ّْ)الفعؿ فتكٌجو العقؿ نحكه((
يسعى إليجاده في الخارج ، ففي قكلو 

َواْسَتْوَجَب َثَواَب َما َنَوى ِمْن َصاِلِح )
قيما، ىما يبيف أمرينييكجب الثكاب بتحقَعَمِمِو(

 : 
دراكو األول :  المعرفة المسبقة بالعمؿ كا 

 ككعيو بما يقـك بو، كىك ما أشرنا إليو . 
اقتراف العمؿ بالصالح حتى تتحقؽ  الثاني :

الغاية المرجكة كىي نيؿ الشيادة ، التي ىي 
 الثكاب الكاجب المتحصؿ مف عزمو كنيتو .

، ِو ِبَسْيِفِو( ّوّقاَمِت النِّيَُّة َمَقاَم ِإْصاَلتِ كقكلو )
يكمئ إلىالعممية اإلدراكية ، كالتكجيو العرفاني 
الذم أسيـ في بياف التمازج الكطيد بيف العـز 
الذىني المتمثؿ بػ)النية( ، كالعـز الفعمي 
المتحقؽ عمى أرض الكاقع المتمثؿ بػ)بسحب 
السيؼ مف غمده( كمقاتمة العدك ، كحمكؿ 

اسخاي األكؿ محؿ الثاني؛ أم جعؿ ما كاف ر 
في الذىف ، كأٌنو متحقؽ في الخارج ، ككؿ 
ذلؾ متعمؽ بالعـز الحقيقي الصادؽ ، فكاف 
ىذا التصكير العرفاني ، كاإليضاح البياني ؛ 
مف أجؿ الحفاظ عمى كحدة اإلسالـ كلحمتو 

الفرد المتمقي أك  -، كاحتكاء الطرؼ اآلخر 
 كاستيعابو .  -السامع

كمية حتمية  : البياف لقاعدةاألمر الثالث   
)َفِإنَّ ِلُكلِّ َشْيٍء ُمدًَّة الكقكع تمثمت بقكلو : 

ف كانت خاتمة لنياية َوَأَجاًل(،  فيي كا 
الخطاب ، إاٌل إنيا شٌكمت البؤرة الجامعة بيف 
القضايا اإلنشائية ، فكانت بمثابة نتيجة لكؿ 

كبيف المتكالية  -أمر أك نيي –قضية إنشائية 
فكانت بمثابة  الشرطية المتعددة الجزاء،

قاعدة كمية بيانية لما فٌسرتو كأكضحتو مف 
صكر الشيادة كالجياد ، كيمكف تكضيح ذلؾ 

 بالخطاطة اآلتية : 
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 يمحظ مف السابؽ ذكره اآلتي :   
نتاج  - التنكع في الصياغات التركيبية كا 

الجمؿ ، مف أجؿ إيصاليا إلى المتمقيف أك 
عيف لمخطاب في زمف التمفظ ، كتفييميا السام

دراكيـ إياىا ، فضال عف تنظيميا  ليـ كا 
بطريقة ىندسية في الذىف بما يتالءـ كىندسة 
العالـ ، كىذا ما سنعرض إليو في الفصؿ 

 الثاني . 
المستكل العرفاني السياسي الٌرصيف الذم  -

؛ إذ إٌنو )عميو السالم( ينماز بو اإلماـ 
الجاىؿ -لى كؿ المستكياتيكصؿ المفاىيـ إ

مع الحفاظ عمى  -كالمتعمـ ، القاعد كالمجاىد
رصانة المغة مف غير أف يحدث انحطاط أك 
رداءة ، محاكالن مد جذكر لغكية في أصؿ 

الفكر العربي ؛ لتأصيؿ المغة كالحفاظ عمى 
معاني الكممات ، حتى ال تؤثر عمييا تيارات 
 فكرية تحتكم عمى معنىن لـ يؤٌصؿ لو في
القرآف الكريـ ، ذلؾ المعيف الثَّر الذم يغترؼ 

، الذم)) تيتؼ )عميو السالم(منو اإلماـ 
آياتو كتنادم بمساف عربي مبيف بأف اإلسالـ 

، فاإلماـ ( ّٓ)"ديف دكلة كتشريع كحككمة"((
، كاف قائدان مشٌرعان ، كحاكمان )عميو السالم(

منفذان لحدكد ا سبحانو كأحكامو ، كمييمنان 
ى الدكلة ، كشؤكف الحكـ كمقتضياتو ، عم

)صّمى متبعان في ذلؾ نيج الحبيب المصطفى 
 كسنتو القكيمة .   اهلل عميو وآلو وسّمم(
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َرُسوِلِو َوَأْىِل َبْيِتِو 
َماَت َشِيْيدًا ، َوَوَقَع 
َأْجرُُه َعَمى اهلِل، 
َواْسَتْوَجَب َثَواَب َما 
َنَوى ِمْن َصاِلِح َعَمِمِو 
، ّوّقاَمِت النِّيَُّة َمَقاَم 
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