
صدر حديثاً عن  يف 

قسم الشؤون الفكرية والثقافية، دراسة لغوية وحتليل بعنوان: Sاخلطاب احلسيين يف معركة 

الطفR للدكتور عبدالكاظم الياسري (أستاذ اللغة والنحو يف جامعة الكوفة) وقد اشتملت 

الدراسة على مخسة فصول، خصص الفصل األول لدراسة روافد اخلطاب احلسيين، فيما 

كان الفصل الثاين خمصص لدراسة اخلطاب احلسيين يف بالد احلجاز. ويف الفصل الثالث قام 

األستاذ الدكتور بدراسة اخلطاب احلسيين يف مرحلة املسري اىل كربالء. فيما مشلت الدراسة 

يف الفصل الرابع دراسة اخلطاب احلسيين يف كربالء. بينما خصت الدراسة يف مراحلها 

األخرية دراسة اخلطاب احلسيين من حيث املنشئ واملقام وبيان ابعاد هذا اخلطاب ضمن 

عناوين حمددة مشلت العقائد والتربية واألخالق واحلماسة، والوعظ، واإلرشاد والتذكري، ورفض 

الباطل، واإلجتماع.
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السيد علي ماميثة

بزغ نور اهلداية، وأشرقت األرض بـنور را، ومنعت الشـياطني من اسـتراق السـمع والعروج إىل السـماء، 

ودمت أواوين كسرى، وانطفأت نار الفرس، وسقـطت األصنام، وتباشـرت ذراري املؤمنني وهي يف أصالب 

آبائها، وصدحت أصوات أهل العدل مدوية قل جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

ففي السابع عشر من ربيع األول امتألت أركان املعمورة بنور النبوة وضحكت جبال مكة فرحاً ولل وجه 

ســيد البطحــاء بقــدوم فخر الكائنات، وياهلا من بشــرى، ولد النذير البشــري، وحــلّ يف األرض العطاء الوفري، 

وتبددت قطع الليل املظلم بنور السـراج املنري، ونزلت املالئكة لتحـرس السـماء لتدفع الشـيطان وجنده عن وليد 

البطحاء، يف هذا اليوم امليمون تشرفت األرض حبضور حامل وسام القرآن الكرمي ورافع راية األدب واألخالق، 

» فتجسدت نواميس احلياة وقـوانني العشـرة يف شـخصية هذا الوليد  ممدوح اإلله بقوله: «

املبارك وصار املرآة العاكسة لصفات احلق سبحانه حىت تلبسـت الفضائل بشـخصه األكرم وجتلبـب هو بـالكمال 

» فهو عني الرمحة بـل هو عني كل  والسمو فقال يف حقه مؤدبه وربـه سبحـانه «

فضيلة لذا استحق أن يكون القدوة واألسوة احلسنة، وهذا ما حدى بالقرآن الكرمي أن يتعبدنا بالتأسي واالقـتداء 

» فليشع نوره يف قلوبـنا قبـل أن يسـتويل عليها الظالم،  به يف قوله: «

وليكن قدوتنا يف كل السنني واأليام.

املشرف العام    
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٢٣ ١٤٣١ ربيع األول 
١٦العدد 

والباقـــي رواية عبــــد 

الرمحن إىل آخره. 

قـــــال احلســــــن 

صلـــوات اهللا عليـــه: 

وكتمتها احلســـني عليه 

السالم زمانا مث حـدثته 

به، فوجدته قد سبقـين 

إليه فسـألته عما ســأله 
ذريع املشـية إذا مشـى كأمنا ينحـط يف صبـب، وإذا  قـال عليه السـالم: كان رسـول اهللا صلى اهللا 

عنه، فوجدته قد سأل أبـاه عن مدخل النيب صلى 
التفت التفت مجيعـا، خافـض الطـرف، نظـره إىل  عليه وآله وســــــلم فخما، مفخما، يتألأل وجهه 

اهللا عليه وآله وخمرجه وجملسـه وشــكله، فلم يدع 
األرض أطول من نظره إىل الســـــماء، جل نظره  تأللؤ القمر ليلة البدر، أطول من املربوع، وأقـصر 

منه شيئا. 
املالحظة، يبدر من لقيه بالسالم.  من املشــــذب، عظيم اهلامة، رجل الشــــعر، إن 

قـال احلسـني عليه السـالم: ســألت أيب عليه 
قال: فقلت: فصف يل منطقه؟  انفرقت عقيقته فرق، وإال فال جياوز شعره شحمة 

السالم عن مدخل رسـول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
فقـــــال: كان صلى اهللا عليه وآله وســـــلم  أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون، واسع اجلبني، أزج 

وســلم؟ فقــال: كان دخوله لنفســه مأذونا له يف 
متواصل األحزان، دائم الفكر، ليسـت له راحـة،  احلواجب، سوابغ يف غري قـرن، بـينهما عرق يدره 

ذلك، فإذا أوى إىل مرتله جزأ دخوله ثالثة أجزاء: 
طويل الســكت، ال يتكلم يف غري حـــاجة، يفتتح  الغضب، أقىن العرنني، له نور يعلوه، حيسبه من مل 

جزء هللا، وجزء ألهله، وجزء لنفسه. مث جزأ جزءه 
الكالم وخيتمه بأشداقــــــه، يتكلم جبوامع الكلم  يتأمله أشـم، كث اللحـية، ســهل اخلدين، ضليع 

بينه وبـني الناس، فريد ذلك بـاخلاصة على العامة، 
فصال ال فضول فيه وال تقــصري، دمثا (لينا)، ليس  الفم، أشنب، مفلج األسنان، دقيق املسربـة، كأن 

وال يدخر عنهم منه شـيئا وكان من سـريته يف جزء 
باجلايف وال باملهني، تعظم عنده النعمة وإن دقـت،  عنقــــه جيد دمية يف صفاء الفضة، معتدل اخللق، 

األمة إيثار أهل الفضل بـإذنه، وقسـمه على قــدر 
ال يذم منها شـــيئا، غري أنه كان ال يذم ذواقـــا وال  بادنا، متماسـكا، سـواء البـطن والصدر، بـعيد ما 

فضلهم يف الديـن، فمنهـم ذو احلاجـة، ومنهـم ذو 
ميدحه، وال تغضبه الدنيا وما كان هلا، فإذا تعوطي  بني املنكبـني، ضخم الكراديس، عريض الصدر، 

احلاجتني، ومنهم ذو احلوائج، فيتشــــــــاغل م 
احلق مل يعرفه أحـد، ومل يقـم لغضبـه شــيء حــىت  أنور املتجرد، موصول ما بني اللبـة والسـرة بشـعر 

ويشــغلهم يف ما أصلحـــهم واألمة من مســـألته 
ينتصر له، إذا أشار أشـار بـكفه كلها، وإذا تعجب  جيري كاخلط، عاري الثديني والبـــطن مما ســـوى 

عنهم، وبإخبارهم بالذي ينبغي، ويقـول: ليبـلغ 
قلبــــها، وإذا حتدث اتصل ا، فضرب براحــــته  ذلك، أشـعر الذراعني واملنكبــني وأعلى الصدر، 

الشــاهد منكم الغائب، وأبــلغوين حــاجة من ال 
اليمىن بـاطن إامه اليسـرى، وإذا غضب أعرض  طويل الزندين، رحــب الراحـــة، شـــثن الكفني 

يقـدر على إبـالغ حـاجته، فإنه من أبـلغ ســلطانا 
وأشــــاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحــــكه  والقــدمني، ســائل األطراف، سبــط القـــصب، 

حـاجة من ال يقـدر على إبـالغها ثبـت اهللا قـدميه 
التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام. مخصان األمخصني، مسـيح القــدمني ينبــو عنهما 

يوم القيامة، ال يذكر عنده إال ذلك، وال يقـيد من 
إىل هاهنا رواه أبــو القاســـم بـــن منيع، عن  املاء، إذا زال زال قلعا، خيطو تكفؤا وميشـي هونا، 

أحـد عثرة، يدخلون روادا، وال يفترقــون إال عن 
إمساعيل بن حممد بن إسحاق بن جعفر بـن حممد، 

ذواق، وخيرجون أدلة. 

اجلانب، ليس بـــفظ، وال غليظ، وال قال عليه السـالم: فسـألته عن خمرج رسـول 

صخاب، وال فحـــاش، وال عياب، اهللا صلى اهللا عليه وآله كيف كان يصنع فيه؟ 

وال مداح، يتغافل عما ال يشتهي، فقــال: كان رســول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

فال يؤيـس منـه، وال خيزن لسـانه إال عما يعنيه، ويؤلفهم وال ينفرهم، 

خييــــب فيــــه ويكرم كرمي كل قوم ويوليه عليهم، وحيذر الناس 

مؤمليه، قـــــد وحيترس منهم من غري أن يطوي عن أحــد بشــره 

ترك نفســه من وال خلقه، ويتفقـد أصحابـه، ويسـأل الناس عما 

ثالث: املـراء، يف الناس، وحيسن احلسن ويقويه، ويقبـح القبـيح 

واإلكثـار، ومـا ويهونه، معتدل األمر، غري خمتلف، ال يغفل خمافة 
باحلسـن ليقـتدى بـه، وتركه القبــيح لينتهى عنه،  ال يعنيه، وتـرك النـاس مـن ثـالث: كـان ال يـذم أن يغفلوا، أو ميلوا، وال يقــــــــصر عن احلق وال 
واجتهاده الرأي يف صالح أمته، والقيام فيما مجع  أحــــدا وال يعريه، وال يطلب عثراته وال عورته، جيوزه، الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم 
هلـم مـن خـري الدنيـا واآلخـرة. هـذا آخـر مـا رواه  وال يتكلم إال يف ما رجا ثوابـــــه، إذا تكلم أطرق عنده أعمهم نصيحـــة للمســــلمني، وأعظمهم 

عبدان. (١) جلسـاؤه كأمنا على رؤوسـهم الطري، فإذا ســكت عنده مرتلة أحسنهم مؤاساة ومؤازرة. 
وأخرج ابــن مردويه عن احلســني بـــن علي  تكلموا، وال يتنازعون عنده احلديث، مـن تكلـم فســألته عن جملســه؟ فقــال: كان صلى اهللا 
عليهما الســالم: أن رســـول اهللا صلى اهللا عليه  أنصتوا له حــىت يفرغ، حـــديثهم عنده حـــديث عليه وآله وسلم ال جيلس وال يقوم إال على ذكر، 
وآله أصبح وهو مهموم، فقـيل: مالك يا رسـول  أوهلم، يضحـك مما يضحــكون منه، ويتعجب مما وال يوطـن األماكـن، وينهـى عــن إيطاــا، وإذا 

اهللا؟!  يتعجبــــــون منه، ويصرب للغريب على اجلفوة يف انتهى إىل قوم جلس حيث ينتهي به الس ويأمر 
فقـــــال: إين أريت يف املنام كأن بــــــين أمية  مســــألته ومنطقــــه حـــــىت أن كان أصحابـــــه بذلك، ويعطي كل جلسـائه نصيبـه، وال حيسـب 
يتعاورون منربي هذا، فقـــيل: يا رســـول اهللا!ال  ليستجلبــوم، ويقــول: إذا رأيتم طالب احلاجة من جلسـائه أن أحـدا أكرم عليه منه، من جالسـه 

تم فإا دنيا تناهلم.  يطلبـها فأرفدوه، وال يقبـل الثناء إال من مكافئ، صابـره حــىت يكون هو املنصرف عنه، من ســأله 
فأنزل اهللا: وال يقـطع على أحــد كالمه حــىت جيوز فيقــطعه حاجة مل يرجع إال ا، أو مبيسـور من القـول، قـد 

) بنهي أو قيام. وســع الناس منه خلقــه، وصار هلم أبــا وصاروا 
(٤)(٣)(٢)

. ( قال: فسـألته عن سـكوت رسـول اهللا صلى عنده يف اخللق سـواء، جملسـه جملس حـلم وحـياء 

ـــــــــــــــــــــــــ اهللا عليه وآله. وصـدق وأمانـة، وال ترتفـع فيـه األصـوات، وال 
 ، ١٢٧٤:٨ـ معاين األخبار:  حـديث١، جممع الزوائد  ٧٩ قـال: كان سـكوته على أربـع: على احللم، تؤبـــــــــن فيه احلرم، وال تنثى فلتاته، متعادلني، 

ومكارم األخالق:٨. واحلذر، والتقدير، والتفكر. متواصلني فيه بالتقـــوى، متواضعني، يوقـــرون 
 . ٢٦٠ـ اإلسراء: 

فأما التقدير ففي تسوية النظر واالستماع بـني الكبـــــري، ويرمحون الصغري، ويؤثرون ذا احلاجة، 
  . ـ  ـ الغدير ٨  ٣٢٤٨

ـ موسـوعة كلمات اإلمام احلسـني عليه الســالم: معهد الناس، وأما تفكره ففيما يبقــى أو يفىن، ومجع له وحيفظون الغريب.  ٤

.  احللم يف الصرب، فكان ال يغضبـــــه شــــــيء وال فقلت: فكيف كانت سريته يف جلسائه؟  ـ  ٥٧٥حتقيقات باقر العلوم عليه السالم، ص  ٥٧٢

يستفزه، ومجع له احلذر يف أربع: أخذه فقــال: كان دائم البشــر، ســهل اخللق، لني 

ٱ ٱGٱ ٱFٱ ٱڄٱٱEٱ ٱٱڄٱٱڄٱ Aٱ

ڃ

يصف جدّه 
احلسنياإلمام  

 رسول اهللا



ية
ين

س
ح

 ال
رة

سي
 ال

من
ة 

ني
دا

ف 
طو

ق
ية

ين
س

ح
 ال

رة
سي

 ال
من

ة 
ني

دا
ف 

طو
ق

٢٣ ١٤٣١ ربيع األول 
١٦العدد 

والباقـــي رواية عبــــد 

الرمحن إىل آخره. 

قـــــال احلســــــن 

صلـــوات اهللا عليـــه: 

وكتمتها احلســـني عليه 

السالم زمانا مث حـدثته 

به، فوجدته قد سبقـين 

إليه فسـألته عما ســأله 
ذريع املشـية إذا مشـى كأمنا ينحـط يف صبـب، وإذا  قـال عليه السـالم: كان رسـول اهللا صلى اهللا 

عنه، فوجدته قد سأل أبـاه عن مدخل النيب صلى 
التفت التفت مجيعـا، خافـض الطـرف، نظـره إىل  عليه وآله وســــــلم فخما، مفخما، يتألأل وجهه 

اهللا عليه وآله وخمرجه وجملسـه وشــكله، فلم يدع 
األرض أطول من نظره إىل الســـــماء، جل نظره  تأللؤ القمر ليلة البدر، أطول من املربوع، وأقـصر 

منه شيئا. 
املالحظة، يبدر من لقيه بالسالم.  من املشــــذب، عظيم اهلامة، رجل الشــــعر، إن 

قـال احلسـني عليه السـالم: ســألت أيب عليه 
قال: فقلت: فصف يل منطقه؟  انفرقت عقيقته فرق، وإال فال جياوز شعره شحمة 

السالم عن مدخل رسـول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
فقـــــال: كان صلى اهللا عليه وآله وســـــلم  أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون، واسع اجلبني، أزج 

وســلم؟ فقــال: كان دخوله لنفســه مأذونا له يف 
متواصل األحزان، دائم الفكر، ليسـت له راحـة،  احلواجب، سوابغ يف غري قـرن، بـينهما عرق يدره 

ذلك، فإذا أوى إىل مرتله جزأ دخوله ثالثة أجزاء: 
طويل الســكت، ال يتكلم يف غري حـــاجة، يفتتح  الغضب، أقىن العرنني، له نور يعلوه، حيسبه من مل 

جزء هللا، وجزء ألهله، وجزء لنفسه. مث جزأ جزءه 
الكالم وخيتمه بأشداقــــــه، يتكلم جبوامع الكلم  يتأمله أشـم، كث اللحـية، ســهل اخلدين، ضليع 

بينه وبـني الناس، فريد ذلك بـاخلاصة على العامة، 
فصال ال فضول فيه وال تقــصري، دمثا (لينا)، ليس  الفم، أشنب، مفلج األسنان، دقيق املسربـة، كأن 

وال يدخر عنهم منه شـيئا وكان من سـريته يف جزء 
باجلايف وال باملهني، تعظم عنده النعمة وإن دقـت،  عنقــــه جيد دمية يف صفاء الفضة، معتدل اخللق، 

األمة إيثار أهل الفضل بـإذنه، وقسـمه على قــدر 
ال يذم منها شـــيئا، غري أنه كان ال يذم ذواقـــا وال  بادنا، متماسـكا، سـواء البـطن والصدر، بـعيد ما 

فضلهم يف الديـن، فمنهـم ذو احلاجـة، ومنهـم ذو 
ميدحه، وال تغضبه الدنيا وما كان هلا، فإذا تعوطي  بني املنكبـني، ضخم الكراديس، عريض الصدر، 

احلاجتني، ومنهم ذو احلوائج، فيتشــــــــاغل م 
احلق مل يعرفه أحـد، ومل يقـم لغضبـه شــيء حــىت  أنور املتجرد، موصول ما بني اللبـة والسـرة بشـعر 

ويشــغلهم يف ما أصلحـــهم واألمة من مســـألته 
ينتصر له، إذا أشار أشـار بـكفه كلها، وإذا تعجب  جيري كاخلط، عاري الثديني والبـــطن مما ســـوى 

عنهم، وبإخبارهم بالذي ينبغي، ويقـول: ليبـلغ 
قلبــــها، وإذا حتدث اتصل ا، فضرب براحــــته  ذلك، أشـعر الذراعني واملنكبــني وأعلى الصدر، 

الشــاهد منكم الغائب، وأبــلغوين حــاجة من ال 
اليمىن بـاطن إامه اليسـرى، وإذا غضب أعرض  طويل الزندين، رحــب الراحـــة، شـــثن الكفني 

يقـدر على إبـالغ حـاجته، فإنه من أبـلغ ســلطانا 
وأشــــاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحــــكه  والقــدمني، ســائل األطراف، سبــط القـــصب، 

حـاجة من ال يقـدر على إبـالغها ثبـت اهللا قـدميه 
التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام. مخصان األمخصني، مسـيح القــدمني ينبــو عنهما 

يوم القيامة، ال يذكر عنده إال ذلك، وال يقـيد من 
إىل هاهنا رواه أبــو القاســـم بـــن منيع، عن  املاء، إذا زال زال قلعا، خيطو تكفؤا وميشـي هونا، 

أحـد عثرة، يدخلون روادا، وال يفترقــون إال عن 
إمساعيل بن حممد بن إسحاق بن جعفر بـن حممد، 

ذواق، وخيرجون أدلة. 

اجلانب، ليس بـــفظ، وال غليظ، وال قال عليه السـالم: فسـألته عن خمرج رسـول 

صخاب، وال فحـــاش، وال عياب، اهللا صلى اهللا عليه وآله كيف كان يصنع فيه؟ 

وال مداح، يتغافل عما ال يشتهي، فقــال: كان رســول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

فال يؤيـس منـه، وال خيزن لسـانه إال عما يعنيه، ويؤلفهم وال ينفرهم، 

خييــــب فيــــه ويكرم كرمي كل قوم ويوليه عليهم، وحيذر الناس 

مؤمليه، قـــــد وحيترس منهم من غري أن يطوي عن أحــد بشــره 

ترك نفســه من وال خلقه، ويتفقـد أصحابـه، ويسـأل الناس عما 

ثالث: املـراء، يف الناس، وحيسن احلسن ويقويه، ويقبـح القبـيح 

واإلكثـار، ومـا ويهونه، معتدل األمر، غري خمتلف، ال يغفل خمافة 
باحلسـن ليقـتدى بـه، وتركه القبــيح لينتهى عنه،  ال يعنيه، وتـرك النـاس مـن ثـالث: كـان ال يـذم أن يغفلوا، أو ميلوا، وال يقــــــــصر عن احلق وال 
واجتهاده الرأي يف صالح أمته، والقيام فيما مجع  أحــــدا وال يعريه، وال يطلب عثراته وال عورته، جيوزه، الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم 
هلـم مـن خـري الدنيـا واآلخـرة. هـذا آخـر مـا رواه  وال يتكلم إال يف ما رجا ثوابـــــه، إذا تكلم أطرق عنده أعمهم نصيحـــة للمســــلمني، وأعظمهم 

عبدان. (١) جلسـاؤه كأمنا على رؤوسـهم الطري، فإذا ســكت عنده مرتلة أحسنهم مؤاساة ومؤازرة. 
وأخرج ابــن مردويه عن احلســني بـــن علي  تكلموا، وال يتنازعون عنده احلديث، مـن تكلـم فســألته عن جملســه؟ فقــال: كان صلى اهللا 
عليهما الســالم: أن رســـول اهللا صلى اهللا عليه  أنصتوا له حــىت يفرغ، حـــديثهم عنده حـــديث عليه وآله وسلم ال جيلس وال يقوم إال على ذكر، 
وآله أصبح وهو مهموم، فقـيل: مالك يا رسـول  أوهلم، يضحـك مما يضحــكون منه، ويتعجب مما وال يوطـن األماكـن، وينهـى عــن إيطاــا، وإذا 

اهللا؟!  يتعجبــــــون منه، ويصرب للغريب على اجلفوة يف انتهى إىل قوم جلس حيث ينتهي به الس ويأمر 
فقـــــال: إين أريت يف املنام كأن بــــــين أمية  مســــألته ومنطقــــه حـــــىت أن كان أصحابـــــه بذلك، ويعطي كل جلسـائه نصيبـه، وال حيسـب 
يتعاورون منربي هذا، فقـــيل: يا رســـول اهللا!ال  ليستجلبــوم، ويقــول: إذا رأيتم طالب احلاجة من جلسـائه أن أحـدا أكرم عليه منه، من جالسـه 

تم فإا دنيا تناهلم.  يطلبـها فأرفدوه، وال يقبـل الثناء إال من مكافئ، صابـره حــىت يكون هو املنصرف عنه، من ســأله 
فأنزل اهللا: وال يقـطع على أحــد كالمه حــىت جيوز فيقــطعه حاجة مل يرجع إال ا، أو مبيسـور من القـول، قـد 

) بنهي أو قيام. وســع الناس منه خلقــه، وصار هلم أبــا وصاروا 
(٤)(٣)(٢)

. ( قال: فسـألته عن سـكوت رسـول اهللا صلى عنده يف اخللق سـواء، جملسـه جملس حـلم وحـياء 

ـــــــــــــــــــــــــ اهللا عليه وآله. وصـدق وأمانـة، وال ترتفـع فيـه األصـوات، وال 
 ، ١٢٧٤:٨ـ معاين األخبار:  حـديث١، جممع الزوائد  ٧٩ قـال: كان سـكوته على أربـع: على احللم، تؤبـــــــــن فيه احلرم، وال تنثى فلتاته، متعادلني، 

ومكارم األخالق:٨. واحلذر، والتقدير، والتفكر. متواصلني فيه بالتقـــوى، متواضعني، يوقـــرون 
 . ٢٦٠ـ اإلسراء: 

فأما التقدير ففي تسوية النظر واالستماع بـني الكبـــــري، ويرمحون الصغري، ويؤثرون ذا احلاجة، 
  . ـ  ـ الغدير ٨  ٣٢٤٨

ـ موسـوعة كلمات اإلمام احلسـني عليه الســالم: معهد الناس، وأما تفكره ففيما يبقــى أو يفىن، ومجع له وحيفظون الغريب.  ٤

.  احللم يف الصرب، فكان ال يغضبـــــه شــــــيء وال فقلت: فكيف كانت سريته يف جلسائه؟  ـ  ٥٧٥حتقيقات باقر العلوم عليه السالم، ص  ٥٧٢

يستفزه، ومجع له احلذر يف أربع: أخذه فقــال: كان دائم البشــر، ســهل اخللق، لني 
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٤٥ ١٤٣١ ربيع األول 
١٦العدد 

فقــــــال دعوه ذا من الطلقـــــــاء ـ كل مقصد: أي وكل مقصد.هذه األبيات منسوبة إىل علي بن احلسني السجاد   ٨
فخذ حقــــــــنا يا جدنا منه يف غد ـ أنشــأها  ه ـ سـنة  ـ الذي استشـهد ـ األخ: الصاحـب، واملراد: اإلمام احلســني عليه ٩٥عليه السـالم ـ

ويف يوم حشـــر يوم فصل قـــضاء السالم.لدى توجهه إىل قــــرب الرســــول صلى اهللا عليه وآله 
غدا يستحـــــــــــل اآلن كل حمرم اهلناء: املسرة. وســلم، بــعد العودة من األســر. وضعف األبــيات 

يبــــيح بــــأهل البــــيت كل رداء ـ رام الشيء: ناله طلبه.واللغة أحياناً يضعف النسبة.  ٩
إذا يستبــــــــــــــيح اآلن آل حممٍد عزي عزاء: صرب على ما نابه.إىل جدنا نشـــــــكو عداةً حتكموا

ويسقــــي ألهل البــــيت كل رداِء ـ أطلق األسـري: خلى سبـيله، كأنه مين عليه ونالوا بــــــــــــــــنا واهللا كل مناِء  ١٠
ســـيوفهم قـــد جردت يف رقابـــنا بإطالق سراحـه وعدم قـتله، وما عشـت أراك الدهر ويــــا جدنــــا أردوا أيب متذلــــال

فيا ويلهم من حــــــــــــر نار لظاء  عجبــا. ولعله أراد الكناية ذه التســـمية يف مقابـــل قـــتيالً ويف االحشـــاء حـــر ظماء
فقابــــلهم يا رب عدالً بــــفعلهم تسمية آل أمية بالطلقاء منذ يوم فتح مكة.وقــد رفعوا رأســـاً له فوق ذابـــل

أيــا مــن تعــاىل فــوق كــل مســاء ـ منه: أي من يزيد.كما البـــــدر يبـــــدو يف علو مساء  ١١
ــــــــــــــــــــــــــــ ـ غدا: صار.وعادوا علينا ينهبـــــــــون خيامنا  ١٢

ـ املىن مجع منية، ومدت للقافية   ١ أباح الشيء: أجازه.وليــس لنــا يف ذاك مـــن نصـــراء
ـ أرداه: أهلكه.  ٢ سفك الدم: صبه وأراقه.وقــــــــد محلونا فوق ظهر مجاهلم

قـوله: «متذلالً» ال يناسـب اإلمام احلسـني عليه  ـ وغطاء ـ جدنا ـ ـ لعل (إذا) تصحيف (غدا)، وإال الحتاجت بـــــــــــغري وطاء ـ  ١٣
السالم وقد تردد هذا التعبري يف عدة أبـيات من بـعض  اجلواب.وطافوا بــنا شــرق البــالد وغرا
الشـعراء وهم يريدون تبـيان حـالة األسـى فيخطئون  استباح الشيء: جعله مباحاً جائزاً.مجيعهـــــم يهجوننـــــا جــــــاء

التعبري.  الردى: اهلالك، ومدت القــــافية، ومل تعثر على وجاؤوا بـــنا ذالً دمشـــق يزيدهم
الظمأ: العطش. الرداء مبعىن الردى. وقــــد أوقـــــفونا عنده بســـــواء

ـ الذابل: الرمح الدقيق.  ٣ ـ جرد السيف: سله.وقــال لقــد نلت املىن كل مقــصد  ١٤
ـ نصـراء: مجـع نصـري، أي ناصـر، كخطيــب   ٤ يف رقابنا: أي بسبب رقابنا ومن أجل قـتلنا، ولو بقــتل أخيكم قـــد بـــلغت هنائي 

وخطباء. قال: «قد أعلمت» مثالً لكان أسلم. لظى جهنم وقـد رام قــتلي كي يقــطع نســلنا
ـ ال خيفى أن الصحــــيح أن يقــــول: «ظهور   ٥ ـ السماء: العلو، والعايل. وذي عميت صاحـــت بــــغري عزاء  ١٥

مجاهلم» وبه خيتل الوزن. ـ ديوان القــــــــــــــرن األول: حممد صادق وصاح بــــــه كل احلضور مجيعهم ١٦
. الوطاء: ما يفترش، وعكسه الغطاء. ـ ٢٥الكرباسي، ج١ ص ٢٢
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ـ هجاه: وقــع فيه وشــتمه، ومن هوان الدنيا   ٦

على اهللا أن تقـتل ذرية رسـول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

وسلم، وجى.

ـ حيتمل نصب «يزيد» أي جاؤوا بنا يزيد.  ٧

لعله أراد بـ(سـواء) سـواء النهار: أي منتصفه، أو 

املكان الســـواء: أي مســــتو طوله 

وعرضه، كناية عن املســــــجد، أو 

العدل واملثل، أي أوقـفونا عنده سـواء بسـواء، 

تظلمًا من غدر األيام حـيث سـاوت بــني أهل البــيت 

وبني بين أمية، وشتان بينهما.

وقيل غري ذلك.  واجلزاء واجلنة والنار ومطلعها: إن املتتبـع لسـرية إمام اإلبـاء أيب عبـد اهللا احلســني 
٣ـ اجلوهري: هو أمحد بن عبد العزيز: املكىن بأيب بكر، كان حـياً  احلمد هللا ال شريك له          من مل يقلها فنفسه ظلماعليه الســالم، يرى أنه كان يعري اهتمامه للشــعر بــل 
ـ حـيث قـرئت عليه نسـخة من  يف شهر ربيع الثاين عام ٣٢٢ ه

فقــاال: يا أبــا ليلى ما كنا نروي هذا الشـــعر إال للشعراء أيضاً.
كتابـه السقــيفة وفدك، ومبا أنه روى عن حممد بــن زكريا بــن 

(٦) . فأما بالنسبـــة إىل األمر األول فيكفي إلقـــاء نظرة  ـ فيقتضي أن تكون والدته قبل ألمية بن أيب الصلت دينار الغاليب املتوىف عام ٢٩٨ه

عام ٢٨٠هـ، قـال عنه القــمي يف الكىن واأللقــاب: ١٦٣/٢ فقـــال: يا بـــين رســـول اهللا صلى اهللا عليه وآله على القســـــــم الثاين من هذا الديوان الذي أوردنا فيه 

«كان عاملاً حمدثاً كثري األدب ثقة ورعاً أثىن عليه احملدثون ورووا  وسلم، إين لصاحـب هذا الشـعر وأول من قـاله، وأن عددًا من األبيات اليت استشهد اإلمام عليه السـالم، ا 
عنه مصنفاته، وكان ابن أيب احلديد كثري النقل عنه».(٧) . يف خطبه وكالمه وحواراته، كما هو احلال يف استشهاده  السروق ملن سرق شعر أمية

ـ إسناده: فقد روى اجلوهري عن عمر بن شبة عن مسـلمة بـن  ٤ ( ٨) ـ الفرزدق: مهام بـــن غالب بــــن صعصعة  باآليات القرآنية الكرمية واألحاديث الشريفة، وهذا إن  ٢
حمارب.

ـ التميمي:دل على شيء فإمنا يدل على أمرين: ٥ـ ويل عثمان بن عفان األموي بعد عمر بـن اخلطاب عام ٣٣ ه

ـ بعد أن نقم عليه املسلمون من تويل أقاربه من كان على صلة بــاإلمام احلســني عليه الســـالم، األول: اهتمام اإلمام بالشـــعر وتذوقـــه لألدب  وقتل عام ٣٥ه
بين أمية مقـاليد األمور، وفضلهم بـل خصهم باهلبـات وكانت (٩) :الرفيع الذي محلته هذه األبــــيات من احلكمة واملعاين  وكانت له مكانة عنده، ويروى

ـ .  والدته عام ٤٧ ق.ه أن آخر لقاء للفرزدق باإلمام احلسني عليه السالم السامية. 
ـ أمية: هو ابن عبد اهللا بـن أيب الصلت بـن أيب ربـيعة بـن عوف  ٦ ( )١٠ ٦٠كان يف التنعيم يوم السـادس من ذي احلجة عام  الثاين: إن اتمع كان ذواقاً للشعر، وللشعر تأثري 
الثقـفي املتوىف عام ٥ للهجرة، شـاعر جاهلي حـكيم من أهل 

ـ فقال له احلسني عليه السالم ما وراءك؟ قال: يا بـن يف تقبـله للمفاهيم اليت اسـتهدفها اإلمام عليه السـالم  الطائف، قدم دمشق قبـل اإلسـالم كان ممن حـرم على نفسـه ه

ـ كاد أن يسلم إال أنه مل يوفق. رسول اهللا، أنفس الناس معك، وأيديهم عليك. قـال من خالل كالمه وإنشاده، والشـعر كان وما يزال أكثر  اخلمر وعبادة األوثان 
  ( ٧ـ راجع األغاين: ١٤/٥، تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم: ١٨٤. ١١( بــعري من كتبــهم التصاقاً بـالذاكرة من النثر خاصة، إذا كان هذا الشـعر  عليه السـالم: وحيك، معي وقـر

ـ بالبــصرة، كان  ـ وتويف عام ١١٠ ه ـ الفرزدق: ولد عام ٣٨ ه ٨ يدعونين، ويناشدونين اهللا. من عيونه.
من فحول الشـعراء ومن املوالني ألهل البـيت النبـوي، وقـيل 

ووقع بينهما حوار وسـأله عن مسـائل شـرعية مث وبـغض النظر عن صحـة نسبـة إنشـاء الشـعر إىل 
عن شـعره لوال شـعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب، ولوال 

شعره لذهب نصف أخبـار الناس، وكان من عزة نفسـه أنه ال افترقا وملا قـتل احلسـني عليه السـالم، قـال الفرزدق: اإلمام احلسـني عليه السـالم، فإن إنشــاده للشــعر هو 

ينشد الشعر بني يدي احلكام إال قاعداً، وقد مجع أخباره وأدبـه انظروا فإن غضبـــت العرب البـــن ســـيدها وخريها الوجه اآلخر الهتمامه ذا اجلانب األديب.

يف كتاب نقائض جرير والفرزدق، وله ديوان عرف بامسه. فاعلموا أنه سيدوم عزها، وتبقى هيبـتها، وان صربت وقد تقـدم احلديث عن شـعر اإلمام احلسـني عليه 
( ـ روى أبو الفرج األصفهاين عن عبد اهللا بن مالك عن حممد بن ١٢ـ( ٩ ، السالم بشكل جانيب يف مقدمة باب الدواوين «املدخل  عليه، ومل تتغري مل يزدهـا اهللا إال ذال إىل آخـر الدهر

موسى عن القحذمي. (١). وأنشد يف ذلك من الطويل: إىل الشعر العريب القريض»
ـ التنعيم: موضع على مقربـــــــة من مكة املكرمة، وهو أدىن  ١٠

احلل إليها وتقع يف طريق املدينة على بعد أربعة فراسخ أي ٢٢ فإن أنتم مل تثأروا البــــــــــــــن خريكم وأما الظاهرة الثانية فهي اهتمامه بالشـعراء، فقـد 
( )( )١٤ ١٣ .ذكر املؤرخون موارد متعددة حلوار اإلمام عليه السالم  كيلومترا تقريباً.فألقوا السـالح واغزلوا بـاملغازل

ـ الوقر: احلمل. ١١ ــــــــــــــــــــــــــــمع عدد من فحول الشعراء نذكر ما تيسر منها: 
١٢ـ ويبدو أن كالم الفرزدق قد حتقـق وصح تنبـؤه، فالذل الذي  ـ راجع فصل جواز الشــــعر من املدخل إىل الشـــــعر من هذه  ١

أصاب العرب جاء من يوم مقتل اإلمام احلسني عليه السالم. املوسوعة.
(٤) ١٣٥٩٤ـ راجع األغاين: ١٢ / ٣٦١، وأعيان الشـــيعة: ١/ و: (٣) ـ فلقد روى اجلوهري بإسـناده أنه أراد الرجوع  ـ وتويف حنو عام ٥٠ ه ـ النابـــغة اجلعدي: ولد عام ١٧٠ ق. ه ٢

١٠/٢٦٨، ديوان القرن الثاين: ١٤٨.(٥) أسلم على أيام الرسـول صلى اهللا عليه وآله وسـلم، وحسـن  إىل ديرته فدخل أيام عثمان على احلســن واحلســني 
ـ ديوان اإلمام احلسني عليه السالم، من الشعر املنسوب إليه:  ١٤ إســـالمه، شــــهد مع علي عليه الســــالم صفني، وكان من  ابـين علي عليه السـالم، فودعهما، فقـاال له: أنشـدنا 

. ـ  ـ ص  ١٨حممد صادق الكرباسي، ج١  ١٦ املعمرين، وهو شاعر خمضرم مل يشرب اخلمر يف اجلاهلية وقيل 
من شعرك يا أبا ليلى فأنشدمها قـصيدته من املنسـرح: 

له النابــغة ألنه أقــام ثالثني ســـنة ومل ينظم 
شـعراً مث نبـغ فنظم، ومنهم من مساه قـيس، واليت يذكر فيها ضروب التوحــيد واإلقــرار بالبــعث 

١ـ مع النابـــــــغة الجعدي حســـــــان بـــــــن قـــــــيس 
المضري(٢)

اهتمام اإلمام الحسين عليه السالم 

بالشعر والشعراء 

خذ حقنا منه

ألولى
قة ا

الحل



ية
ين

س
ح

 ال
رة

سي
 ال

من
ة 

ني
دا

ف 
طو

ق
ية

ين
س

ح
 ال

رة
سي

 ال
من

ة 
ني

دا
ف 

طو
ق

٤٥ ١٤٣١ ربيع األول 
١٦العدد 

فقــــــال دعوه ذا من الطلقـــــــاء ـ كل مقصد: أي وكل مقصد.هذه األبيات منسوبة إىل علي بن احلسني السجاد   ٨
فخذ حقــــــــنا يا جدنا منه يف غد ـ أنشــأها  ه ـ سـنة  ـ الذي استشـهد ـ األخ: الصاحـب، واملراد: اإلمام احلســني عليه ٩٥عليه السـالم ـ

ويف يوم حشـــر يوم فصل قـــضاء السالم.لدى توجهه إىل قــــرب الرســــول صلى اهللا عليه وآله 
غدا يستحـــــــــــل اآلن كل حمرم اهلناء: املسرة. وســلم، بــعد العودة من األســر. وضعف األبــيات 

يبــــيح بــــأهل البــــيت كل رداء ـ رام الشيء: ناله طلبه.واللغة أحياناً يضعف النسبة.  ٩
إذا يستبــــــــــــــيح اآلن آل حممٍد عزي عزاء: صرب على ما نابه.إىل جدنا نشـــــــكو عداةً حتكموا

ويسقــــي ألهل البــــيت كل رداِء ـ أطلق األسـري: خلى سبـيله، كأنه مين عليه ونالوا بــــــــــــــــنا واهللا كل مناِء  ١٠
ســـيوفهم قـــد جردت يف رقابـــنا بإطالق سراحـه وعدم قـتله، وما عشـت أراك الدهر ويــــا جدنــــا أردوا أيب متذلــــال

فيا ويلهم من حــــــــــــر نار لظاء  عجبــا. ولعله أراد الكناية ذه التســـمية يف مقابـــل قـــتيالً ويف االحشـــاء حـــر ظماء
فقابــــلهم يا رب عدالً بــــفعلهم تسمية آل أمية بالطلقاء منذ يوم فتح مكة.وقــد رفعوا رأســـاً له فوق ذابـــل

أيــا مــن تعــاىل فــوق كــل مســاء ـ منه: أي من يزيد.كما البـــــدر يبـــــدو يف علو مساء  ١١
ــــــــــــــــــــــــــــ ـ غدا: صار.وعادوا علينا ينهبـــــــــون خيامنا  ١٢

ـ املىن مجع منية، ومدت للقافية   ١ أباح الشيء: أجازه.وليــس لنــا يف ذاك مـــن نصـــراء
ـ أرداه: أهلكه.  ٢ سفك الدم: صبه وأراقه.وقــــــــد محلونا فوق ظهر مجاهلم

قـوله: «متذلالً» ال يناسـب اإلمام احلسـني عليه  ـ وغطاء ـ جدنا ـ ـ لعل (إذا) تصحيف (غدا)، وإال الحتاجت بـــــــــــغري وطاء ـ  ١٣
السالم وقد تردد هذا التعبري يف عدة أبـيات من بـعض  اجلواب.وطافوا بــنا شــرق البــالد وغرا
الشـعراء وهم يريدون تبـيان حـالة األسـى فيخطئون  استباح الشيء: جعله مباحاً جائزاً.مجيعهـــــم يهجوننـــــا جــــــاء

التعبري.  الردى: اهلالك، ومدت القــــافية، ومل تعثر على وجاؤوا بـــنا ذالً دمشـــق يزيدهم
الظمأ: العطش. الرداء مبعىن الردى. وقــــد أوقـــــفونا عنده بســـــواء

ـ الذابل: الرمح الدقيق.  ٣ ـ جرد السيف: سله.وقــال لقــد نلت املىن كل مقــصد  ١٤
ـ نصـراء: مجـع نصـري، أي ناصـر، كخطيــب   ٤ يف رقابنا: أي بسبب رقابنا ومن أجل قـتلنا، ولو بقــتل أخيكم قـــد بـــلغت هنائي 

وخطباء. قال: «قد أعلمت» مثالً لكان أسلم. لظى جهنم وقـد رام قــتلي كي يقــطع نســلنا
ـ ال خيفى أن الصحــــيح أن يقــــول: «ظهور   ٥ ـ السماء: العلو، والعايل. وذي عميت صاحـــت بــــغري عزاء  ١٥

مجاهلم» وبه خيتل الوزن. ـ ديوان القــــــــــــــرن األول: حممد صادق وصاح بــــــه كل احلضور مجيعهم ١٦
. الوطاء: ما يفترش، وعكسه الغطاء. ـ ٢٥الكرباسي، ج١ ص ٢٢

فقــــــال دعوه ذا من الطلقـــــــاء ـ كل مقصد: أي وكل مقصد.هذه األبيات منسوبة إىل علي بن احلسني السجاد   ٨
فخذ حقــــــــنا يا جدنا منه يف غد ـ أنشــأها  ه ـ سـنة  ـ الذي استشـهد ـ األخ: الصاحـب، واملراد: اإلمام احلســني عليه ٩٥عليه السـالم ـ

ويف يوم حشـــر يوم فصل قـــضاء السالم.لدى توجهه إىل قــــرب الرســــول صلى اهللا عليه وآله 
غدا يستحـــــــــــل اآلن كل حمرم اهلناء: املسرة. وســلم، بــعد العودة من األســر. وضعف األبــيات 

يبــــيح بــــأهل البــــيت كل رداء ـ رام الشيء: ناله طلبه.واللغة أحياناً يضعف النسبة.  ٩
إذا يستبــــــــــــــيح اآلن آل حممٍد عزي عزاء: صرب على ما نابه.إىل جدنا نشـــــــكو عداةً حتكموا

ويسقــــي ألهل البــــيت كل رداِء ـ أطلق األسـري: خلى سبـيله، كأنه مين عليه ونالوا بــــــــــــــــنا واهللا كل مناِء  ١٠
ســـيوفهم قـــد جردت يف رقابـــنا بإطالق سراحـه وعدم قـتله، وما عشـت أراك الدهر ويــــا جدنــــا أردوا أيب متذلــــال

فيا ويلهم من حــــــــــــر نار لظاء  عجبــا. ولعله أراد الكناية ذه التســـمية يف مقابـــل قـــتيالً ويف االحشـــاء حـــر ظماء
فقابــــلهم يا رب عدالً بــــفعلهم تسمية آل أمية بالطلقاء منذ يوم فتح مكة.وقــد رفعوا رأســـاً له فوق ذابـــل

أيــا مــن تعــاىل فــوق كــل مســاء ـ منه: أي من يزيد.كما البـــــدر يبـــــدو يف علو مساء  ١١
ــــــــــــــــــــــــــــ ـ غدا: صار.وعادوا علينا ينهبـــــــــون خيامنا  ١٢

ـ املىن مجع منية، ومدت للقافية   ١ أباح الشيء: أجازه.وليــس لنــا يف ذاك مـــن نصـــراء
ـ أرداه: أهلكه.  ٢ سفك الدم: صبه وأراقه.وقــــــــد محلونا فوق ظهر مجاهلم

قـوله: «متذلالً» ال يناسـب اإلمام احلسـني عليه  ـ وغطاء ـ جدنا ـ ـ لعل (إذا) تصحيف (غدا)، وإال الحتاجت بـــــــــــغري وطاء ـ  ١٣
السالم وقد تردد هذا التعبري يف عدة أبـيات من بـعض  اجلواب.وطافوا بــنا شــرق البــالد وغرا
الشـعراء وهم يريدون تبـيان حـالة األسـى فيخطئون  استباح الشيء: جعله مباحاً جائزاً.مجيعهـــــم يهجوننـــــا جــــــاء

التعبري.  الردى: اهلالك، ومدت القــــافية، ومل تعثر على وجاؤوا بـــنا ذالً دمشـــق يزيدهم
الظمأ: العطش. الرداء مبعىن الردى. وقــــد أوقـــــفونا عنده بســـــواء

ـ الذابل: الرمح الدقيق.  ٣ ـ جرد السيف: سله.وقــال لقــد نلت املىن كل مقــصد  ١٤
ـ نصـراء: مجـع نصـري، أي ناصـر، كخطيــب   ٤ يف رقابنا: أي بسبب رقابنا ومن أجل قـتلنا، ولو بقــتل أخيكم قـــد بـــلغت هنائي 

وخطباء. قال: «قد أعلمت» مثالً لكان أسلم. لظى جهنم وقـد رام قــتلي كي يقــطع نســلنا
ـ ال خيفى أن الصحــــيح أن يقــــول: «ظهور   ٥ ـ السماء: العلو، والعايل. وذي عميت صاحـــت بــــغري عزاء  ١٥

مجاهلم» وبه خيتل الوزن. ـ ديوان القــــــــــــــرن األول: حممد صادق وصاح بــــــه كل احلضور مجيعهم ١٦
. الوطاء: ما يفترش، وعكسه الغطاء. ـ ٢٥الكرباسي، ج١ ص ٢٢

ـ هجاه: وقــع فيه وشــتمه، ومن هوان الدنيا   ٦

على اهللا أن تقـتل ذرية رسـول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

وسلم، وجى.

ـ حيتمل نصب «يزيد» أي جاؤوا بنا يزيد.  ٧

لعله أراد بـ(سـواء) سـواء النهار: أي منتصفه، أو 

املكان الســـواء: أي مســــتو طوله 

وعرضه، كناية عن املســــــجد، أو 

العدل واملثل، أي أوقـفونا عنده سـواء بسـواء، 

تظلمًا من غدر األيام حـيث سـاوت بــني أهل البــيت 

وبني بين أمية، وشتان بينهما.

وقيل غري ذلك.  واجلزاء واجلنة والنار ومطلعها: إن املتتبـع لسـرية إمام اإلبـاء أيب عبـد اهللا احلســني 
٣ـ اجلوهري: هو أمحد بن عبد العزيز: املكىن بأيب بكر، كان حـياً  احلمد هللا ال شريك له          من مل يقلها فنفسه ظلماعليه الســالم، يرى أنه كان يعري اهتمامه للشــعر بــل 
ـ حـيث قـرئت عليه نسـخة من  يف شهر ربيع الثاين عام ٣٢٢ ه

فقــاال: يا أبــا ليلى ما كنا نروي هذا الشـــعر إال للشعراء أيضاً.
كتابـه السقــيفة وفدك، ومبا أنه روى عن حممد بــن زكريا بــن 

(٦) . فأما بالنسبـــة إىل األمر األول فيكفي إلقـــاء نظرة  ـ فيقتضي أن تكون والدته قبل ألمية بن أيب الصلت دينار الغاليب املتوىف عام ٢٩٨ه

عام ٢٨٠هـ، قـال عنه القــمي يف الكىن واأللقــاب: ١٦٣/٢ فقـــال: يا بـــين رســـول اهللا صلى اهللا عليه وآله على القســـــــم الثاين من هذا الديوان الذي أوردنا فيه 

«كان عاملاً حمدثاً كثري األدب ثقة ورعاً أثىن عليه احملدثون ورووا  وسلم، إين لصاحـب هذا الشـعر وأول من قـاله، وأن عددًا من األبيات اليت استشهد اإلمام عليه السـالم، ا 
عنه مصنفاته، وكان ابن أيب احلديد كثري النقل عنه».(٧) . يف خطبه وكالمه وحواراته، كما هو احلال يف استشهاده  السروق ملن سرق شعر أمية

ـ إسناده: فقد روى اجلوهري عن عمر بن شبة عن مسـلمة بـن  ٤ ( ٨) ـ الفرزدق: مهام بـــن غالب بــــن صعصعة  باآليات القرآنية الكرمية واألحاديث الشريفة، وهذا إن  ٢
حمارب.

ـ التميمي:دل على شيء فإمنا يدل على أمرين: ٥ـ ويل عثمان بن عفان األموي بعد عمر بـن اخلطاب عام ٣٣ ه

ـ بعد أن نقم عليه املسلمون من تويل أقاربه من كان على صلة بــاإلمام احلســني عليه الســـالم، األول: اهتمام اإلمام بالشـــعر وتذوقـــه لألدب  وقتل عام ٣٥ه
بين أمية مقـاليد األمور، وفضلهم بـل خصهم باهلبـات وكانت (٩) :الرفيع الذي محلته هذه األبــــيات من احلكمة واملعاين  وكانت له مكانة عنده، ويروى

ـ .  والدته عام ٤٧ ق.ه أن آخر لقاء للفرزدق باإلمام احلسني عليه السالم السامية. 
ـ أمية: هو ابن عبد اهللا بـن أيب الصلت بـن أيب ربـيعة بـن عوف  ٦ ( )١٠ ٦٠كان يف التنعيم يوم السـادس من ذي احلجة عام  الثاين: إن اتمع كان ذواقاً للشعر، وللشعر تأثري 
الثقـفي املتوىف عام ٥ للهجرة، شـاعر جاهلي حـكيم من أهل 

ـ فقال له احلسني عليه السالم ما وراءك؟ قال: يا بـن يف تقبـله للمفاهيم اليت اسـتهدفها اإلمام عليه السـالم  الطائف، قدم دمشق قبـل اإلسـالم كان ممن حـرم على نفسـه ه

ـ كاد أن يسلم إال أنه مل يوفق. رسول اهللا، أنفس الناس معك، وأيديهم عليك. قـال من خالل كالمه وإنشاده، والشـعر كان وما يزال أكثر  اخلمر وعبادة األوثان 
  ( ٧ـ راجع األغاين: ١٤/٥، تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم: ١٨٤. ١١( بــعري من كتبــهم التصاقاً بـالذاكرة من النثر خاصة، إذا كان هذا الشـعر  عليه السـالم: وحيك، معي وقـر

ـ بالبــصرة، كان  ـ وتويف عام ١١٠ ه ـ الفرزدق: ولد عام ٣٨ ه ٨ يدعونين، ويناشدونين اهللا. من عيونه.
من فحول الشـعراء ومن املوالني ألهل البـيت النبـوي، وقـيل 

ووقع بينهما حوار وسـأله عن مسـائل شـرعية مث وبـغض النظر عن صحـة نسبـة إنشـاء الشـعر إىل 
عن شـعره لوال شـعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب، ولوال 

شعره لذهب نصف أخبـار الناس، وكان من عزة نفسـه أنه ال افترقا وملا قـتل احلسـني عليه السـالم، قـال الفرزدق: اإلمام احلسـني عليه السـالم، فإن إنشــاده للشــعر هو 

ينشد الشعر بني يدي احلكام إال قاعداً، وقد مجع أخباره وأدبـه انظروا فإن غضبـــت العرب البـــن ســـيدها وخريها الوجه اآلخر الهتمامه ذا اجلانب األديب.

يف كتاب نقائض جرير والفرزدق، وله ديوان عرف بامسه. فاعلموا أنه سيدوم عزها، وتبقى هيبـتها، وان صربت وقد تقـدم احلديث عن شـعر اإلمام احلسـني عليه 
( ـ روى أبو الفرج األصفهاين عن عبد اهللا بن مالك عن حممد بن ١٢ـ( ٩ ، السالم بشكل جانيب يف مقدمة باب الدواوين «املدخل  عليه، ومل تتغري مل يزدهـا اهللا إال ذال إىل آخـر الدهر

موسى عن القحذمي. (١). وأنشد يف ذلك من الطويل: إىل الشعر العريب القريض»
ـ التنعيم: موضع على مقربـــــــة من مكة املكرمة، وهو أدىن  ١٠

احلل إليها وتقع يف طريق املدينة على بعد أربعة فراسخ أي ٢٢ فإن أنتم مل تثأروا البــــــــــــــن خريكم وأما الظاهرة الثانية فهي اهتمامه بالشـعراء، فقـد 
( )( )١٤ ١٣ .ذكر املؤرخون موارد متعددة حلوار اإلمام عليه السالم  كيلومترا تقريباً.فألقوا السـالح واغزلوا بـاملغازل

ـ الوقر: احلمل. ١١ ــــــــــــــــــــــــــــمع عدد من فحول الشعراء نذكر ما تيسر منها: 
١٢ـ ويبدو أن كالم الفرزدق قد حتقـق وصح تنبـؤه، فالذل الذي  ـ راجع فصل جواز الشــــعر من املدخل إىل الشـــــعر من هذه  ١

أصاب العرب جاء من يوم مقتل اإلمام احلسني عليه السالم. املوسوعة.
(٤) ١٣٥٩٤ـ راجع األغاين: ١٢ / ٣٦١، وأعيان الشـــيعة: ١/ و: (٣) ـ فلقد روى اجلوهري بإسـناده أنه أراد الرجوع  ـ وتويف حنو عام ٥٠ ه ـ النابـــغة اجلعدي: ولد عام ١٧٠ ق. ه ٢

١٠/٢٦٨، ديوان القرن الثاين: ١٤٨.(٥) أسلم على أيام الرسـول صلى اهللا عليه وآله وسـلم، وحسـن  إىل ديرته فدخل أيام عثمان على احلســن واحلســني 
ـ ديوان اإلمام احلسني عليه السالم، من الشعر املنسوب إليه:  ١٤ إســـالمه، شــــهد مع علي عليه الســــالم صفني، وكان من  ابـين علي عليه السـالم، فودعهما، فقـاال له: أنشـدنا 

. ـ  ـ ص  ١٨حممد صادق الكرباسي، ج١  ١٦ املعمرين، وهو شاعر خمضرم مل يشرب اخلمر يف اجلاهلية وقيل 
من شعرك يا أبا ليلى فأنشدمها قـصيدته من املنسـرح: 

له النابــغة ألنه أقــام ثالثني ســـنة ومل ينظم 
شـعراً مث نبـغ فنظم، ومنهم من مساه قـيس، واليت يذكر فيها ضروب التوحــيد واإلقــرار بالبــعث 

١ـ مع النابـــــــغة الجعدي حســـــــان بـــــــن قـــــــيس 
المضري(٢)

اهتمام اإلمام الحسين عليه السالم 

بالشعر والشعراء 

خذ حقنا منه
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٦٧ ١٤٣١ ربيع األول 
١٦العدد 

املكية يف إســـــلوا وإجيازها وجتانســـــها الصويت بــدأ املفســرون عند حماولة التمييز بــني املكي  الصويت.

وتنديدها باملشركني وتسـفيه أحـالمهم، فاألرجح واملدين بـــــــــاالعتماد على الروايات والنصوص  ٢. الدعوة إىل أصول اإلميان بــاهللا والوحـــي 

أن تكون ســـــــورة مكية الشـــــــتماهلا على هذه التارخيية اليت تؤرخ السورة أو اآلية وتشري إىل نزوهلا  وعامل الغيب واليوم اآلخر وتصوير اجلنة والنار. 

اخلصائص العامة للسورة املكية.قبـل اهلجرة أو بــعدها، وعن طريق تلك الروايات  ٣. الدعوة للتمســـــك بــــــاألخالق الكرمية 

ولكن االعتماد على تلك املقـــاييس إمنا جيوز والنصوص اليت تتبـعها املفســرون واستوعبــوها،  واالستقامة على اخلري. 

إذا أدت إىل العلم، وال جيوز األخذ ا رد الظـن. استطاعوا أن يعرفوا عدداً كبرياً من السور واآليات  ٤. جمادلة املشركني وتسفيه أحالمهم. 

ففي املثال املتقدم حـني جند سـورة تتفق مع السـور املكية واملدنية ومييزوا بينها.  ٥. اســـتعمال الســـورة لكلمة يا أيها الناس، 

املكية يف إسـلوا وإجيازها، ال نســتطيع أن نقــول وبعد أن توفرت هلم املعرفة بذلك اجته كثري من  وعدم استعماهلا لكلمة يا أيها الذين آمنوا.

بأا مكية ألجل ذلك، إذ من املمكن أن ترتل سورة املفســـــــــرين الذين عنوا مبعرفة املكي واملدين إىل  وقـد لوحـظ أن ســورة احلج تســتثىن من ذلك 

مدنية وهي حتمل بــــعض خصائص اإلســـــلوب دراسة مقـارنة لتلك اآليات والسـور املكية واملدنية  ألا اســــتعملت الكلمة الثانية بـــــالرغم من اا 
(١) الشـــائع يف القســــم املكي كما يف ســــورة النصر اليت اكتشـــــــــــفوا تأرخيها عن طريق النصوص،  مكية فهذه اخلصائص اخلمس يغلب وجودهـا يف 

وغريها، صحـيح أنه يغلب على الظن حــينذاك أن وخرجوا من دراستهم املقارنة باكتشـاف خصائص  السور املكية.

الســـورة مكية لقــــصرها وإجيازها، ولكن األخذ عامة يف السور، فجعلوا من تلك اخلصائص العامة  وأما ما يشــيع يف القســـم املدين من خصائص 

بـالظن ال جيوز ألنه قـول من دون علم (عامة فهي:مقـاييس يقيسـون ا سـائر اآليات والســور اليت مل 

). وأما إذا أدت تلك املقــاييس ١ـ طول السورة واآلية وإطناا.يؤثر توقـــيتها الزمين يف الروايات والنصوص، فما 
ـ تفصيل الرباهني واألدلة على احلقـــــــــائق كان منها يتفق مع اخلصائص العامة للمـدين وأكثـر  إىل االطمئنان والتأكد من تاريخ السورة وأا مكية ٢
أو مدنية فال بــــــــأس بـــــــــاالعتماد عليها عند الدينية.انســــجاما معها، أدرجوه ضمن املدين من اآليات 
ذلك.ومثاله النصوص القــرآنية اليت تشــتمل على ٣ـ جمادلة أهل الكتاب ودعوم إىل عدم الغلو بالسور. وهذه اخلصائص العامة اليت حـددت املكي 
تشــــــريعات للحــــــرب والدولة مثالً، فإن هذه يف دينهم.واملدين بـعضها يرتبــط بإســلوب اآلية والســورة، 
ـ التحدث عن املنافقني ومشاكلهم.كقــوهلم: إن قــصر اآليات والســـور وجتانســـها  اخلصيصة املوضوعية تـدل علـى أن النـص مـدين، ٤
ـ التفصيل ألحــــــــــكام احلدود والفرائض الصويت من خصائص القســــم املكي، وبــــعضها  ألن طبـيعة الدعوة يف املرحـلة األوىل اليت عاشــتها ٥
قبــل اهلجرة ال تنســجم إطالقــاً مع التشـــريعات واحلقــــوق والقــــوانني السياســــية واالجتماعية يرتبـط مبوضوع ومضمون النص القـرآين كقــوهلم 
الدولية، فنعرف من أجل هذا أن النص مـدين نـزل الدولية. مثالً: أن جمادلة املشـركني وتســفيه أحــالمهم من 

(٢) .  خصائص الســـــور املكية وجمادلة أهل الكتاب من  يف املرحلة الثانية من الدعوة أي يف عصر الدولة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوما من ريب يف أن هذه املقاييس املسـتمدة من خصائص السور املدنية.   

ـ ســورة احلج مدنية وليســت مكية، وتســـتعمل فيها الكلمة تلك اخلصائص العامة تلقـي ضوءاً على املوضوع، وميكـن تلخيـص مـا ذكــروه مــن اخلصائــص  ١

األوىل والثانية، ولكن األوىل أكثر. كما أن ســورة احلجرات  وقــد تؤدي إىل ترجيح ألحـــد االحـــتمالني على اإلسلوبية واملوضوعية للقسم املكي فيما يأيت: 
مدنية بــال إشـــكال وتســـتعمل فيها كلمة ( اآلخر يف السور اليت مل يرد نص بأا مكية أو مدنية، ١. قـصر اآليات والسـور وإجيازها وجتانســها 

) املؤلف. 
فإذا كانت إحدى هذه السـور تتفق مثال مع السـور 

  . ـ  ٢٨٦ .علوم القرآن: حممد باقر احلكيم، ص  ٨٤
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طريقة معرفة 

المكي والمدني

قصة شفاء معلم الكسوة الشريفة للمشهد الحسيني بمصرقصة شفاء أبي الفضل نقيب السادة الخلوتية من مرض عضال
وذكر الشـرباوي يف (اإلحتاف حبب األشـراف) أيضا عند ذكره لكرامات وذكر الشرباوي يف كتاب (اإلحتاف حبب األشراف) عند ذكره لكرامات 

املشـهد احلسـيين مبصر (أن رجالً يقـال له مشس الدين القــعويين كان ســاكنا املشـهد احلســيين مبصر، قــال نقــال عن الشــيخ أيب الفضل نقــيب الســادة 

بالقـرب من املشـهد وكان معلم الكسـوة الشــريفة حــصل له ضرر يف عينه اخللوتية: 

فكف بـصره وكان كل يوم إذا صلى الصبـح يف مشـهد اإلمام احلســني عليه (أصابين مرض شديد عجز عنه األطبـاء وطال يب ذلك املرض فالزمت 

السالم يقف على باب الضريح الشريف ويقـول: يا سـيدي أنا جارك وقـد زيارة مشـهد اإلمام احلسـني رضي اهللا عنه، كل يوم بقـصد الشـفاء من ذلك 

كف بصري وأطلب من اهللا بواسطتك أن يرد علي ولو عيناً واحـدة، فبـينما املرض غري أين تركت الزيارة يوم الثالثاء لكثرة االزدحام فمكثت على ذلك 

هو نائم ذات ليلة إذ رأى مجاعة أتوا إىل املشهد الشريف فسأل عنهم فقيل له ثالث مجع ال أزور يف يوم الثالثاء ولكـن أزور كـل يـوم يف غـريه مـن األيـام 

هذا النيب صلى اهللا عليه وآله وســلم والصحابــة معه جاؤوا لزيارة الســـيد فبينما أنا ذات ليلة نائم إذ رأيت كأين واقف على باب الضريح الشريف وإذا 

احلسني رضي اهللا عنه، فدخل معهم مث قـال ما كان يقـوله يف اليقـظة فالتفت بــــثالث رجال خرجوا من الضريح وعليهم ثياب بــــيض على هيئة عرب 

السيد احلسـني إىل جده صلى اهللا عليه وآله وسـلم وذكر له ذلك على سبـيل احلجاز فوقـع يف نفسـي أن فيهم اإلمام احلسـني عليه السـالم فتبـعتهم حـىت 

الشفاعة عنده يف الرجل فقال النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم، لإلمام علي جاؤوا وجلسـوا جبانب املنرب فجلسـت بــني أيديهم فالتفت إيل واحــد منهم 

رضي اهللا عنه، يا علي كحـله فقـال: مسعاً وطاعة، وأبــرز من يده مكحــلة وقال: 

ومروداً وقـال له تقـدم حــىت أكحــلك فتقــدم فلوث املرود ووضعه يف عينه يا فالن! فقوي يف نفسي أنه اإلمام احلسني عليه السالم.

اليمىن فأحس حبرقـان عظيم فصرخ صرخة عظيمة فاستيقـظ منها وهو جيد فقلت: لبيك يا سيدي.

حرارة الكحل يف عينه ففتحت عينه اليمىن فصار ينظر ا إىل أن مات، وهذا فقال: ألي شيء قطعت الزيارة؟.

الذي كان يطلبـه فاصطنع هذه البسـط اليت تفرش يف مشـهد اإلمام احلســني فقلت له: يا موالي إين أزور يف كل يوم.

عليه السالم، وكتب عليها وقفاً ومل تزل تفرش حـىت توىل مصر الوزير حممد قـال: صدقـت، وأنا أعرف ذلك إال أنك قــطعت الزيارة يوم الثالثاء، 

باشا الشريف من طرف حـضرة السـلطان حممد خان نصره اهللا فجدد بسـطاً فألي شيء تركته؟.
(١) . فقـلت: يا موالي لك املعذرة قـصرت وتبـت وصرت اعتذر له بـكالم  أخرى وهي اليت تفرش إىل اآلن)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكثري فتبسم وقال كالماً معناه: عذرك مقبول.

، نقـال عن كتاب  ـ  ٦٠٥(١)  قصة من حياة اإلمام احلسني عليه السـالم: ص  ـ ٦٠٣ ٧٥٠ مث إين ملا أصبحت ذهبت إىل املشهد املبارك ودعوت اهللا سبحانه وسـألته 
 . ـ  ٨٦اإلحتاف حبب األشراف للشرباوي ص ـ ٨٤ بربكة اإلمام احلسـني عليه السـالم أن يعافيين من ذلك املرض فبـربكته عافاين 

اهللا من ذلك املرض يف أسرع زمان).
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املكية يف إســـــلوا وإجيازها وجتانســـــها الصويت بــدأ املفســرون عند حماولة التمييز بــني املكي  الصويت.

وتنديدها باملشركني وتسـفيه أحـالمهم، فاألرجح واملدين بـــــــــاالعتماد على الروايات والنصوص  ٢. الدعوة إىل أصول اإلميان بــاهللا والوحـــي 

أن تكون ســـــــورة مكية الشـــــــتماهلا على هذه التارخيية اليت تؤرخ السورة أو اآلية وتشري إىل نزوهلا  وعامل الغيب واليوم اآلخر وتصوير اجلنة والنار. 

اخلصائص العامة للسورة املكية.قبـل اهلجرة أو بــعدها، وعن طريق تلك الروايات  ٣. الدعوة للتمســـــك بــــــاألخالق الكرمية 

ولكن االعتماد على تلك املقـــاييس إمنا جيوز والنصوص اليت تتبـعها املفســرون واستوعبــوها،  واالستقامة على اخلري. 

إذا أدت إىل العلم، وال جيوز األخذ ا رد الظـن. استطاعوا أن يعرفوا عدداً كبرياً من السور واآليات  ٤. جمادلة املشركني وتسفيه أحالمهم. 

ففي املثال املتقدم حـني جند سـورة تتفق مع السـور املكية واملدنية ومييزوا بينها.  ٥. اســـتعمال الســـورة لكلمة يا أيها الناس، 

املكية يف إسـلوا وإجيازها، ال نســتطيع أن نقــول وبعد أن توفرت هلم املعرفة بذلك اجته كثري من  وعدم استعماهلا لكلمة يا أيها الذين آمنوا.

بأا مكية ألجل ذلك، إذ من املمكن أن ترتل سورة املفســـــــــرين الذين عنوا مبعرفة املكي واملدين إىل  وقـد لوحـظ أن ســورة احلج تســتثىن من ذلك 

مدنية وهي حتمل بــــعض خصائص اإلســـــلوب دراسة مقـارنة لتلك اآليات والسـور املكية واملدنية  ألا اســــتعملت الكلمة الثانية بـــــالرغم من اا 
(١) الشـــائع يف القســــم املكي كما يف ســــورة النصر اليت اكتشـــــــــــفوا تأرخيها عن طريق النصوص،  مكية فهذه اخلصائص اخلمس يغلب وجودهـا يف 

وغريها، صحـيح أنه يغلب على الظن حــينذاك أن وخرجوا من دراستهم املقارنة باكتشـاف خصائص  السور املكية.

الســـورة مكية لقــــصرها وإجيازها، ولكن األخذ عامة يف السور، فجعلوا من تلك اخلصائص العامة  وأما ما يشــيع يف القســـم املدين من خصائص 

بـالظن ال جيوز ألنه قـول من دون علم (عامة فهي:مقـاييس يقيسـون ا سـائر اآليات والســور اليت مل 

). وأما إذا أدت تلك املقــاييس ١ـ طول السورة واآلية وإطناا.يؤثر توقـــيتها الزمين يف الروايات والنصوص، فما 
ـ تفصيل الرباهني واألدلة على احلقـــــــــائق كان منها يتفق مع اخلصائص العامة للمـدين وأكثـر  إىل االطمئنان والتأكد من تاريخ السورة وأا مكية ٢
أو مدنية فال بــــــــأس بـــــــــاالعتماد عليها عند الدينية.انســــجاما معها، أدرجوه ضمن املدين من اآليات 
ذلك.ومثاله النصوص القــرآنية اليت تشــتمل على ٣ـ جمادلة أهل الكتاب ودعوم إىل عدم الغلو بالسور. وهذه اخلصائص العامة اليت حـددت املكي 
تشــــــريعات للحــــــرب والدولة مثالً، فإن هذه يف دينهم.واملدين بـعضها يرتبــط بإســلوب اآلية والســورة، 
ـ التحدث عن املنافقني ومشاكلهم.كقــوهلم: إن قــصر اآليات والســـور وجتانســـها  اخلصيصة املوضوعية تـدل علـى أن النـص مـدين، ٤
ـ التفصيل ألحــــــــــكام احلدود والفرائض الصويت من خصائص القســــم املكي، وبــــعضها  ألن طبـيعة الدعوة يف املرحـلة األوىل اليت عاشــتها ٥
قبــل اهلجرة ال تنســجم إطالقــاً مع التشـــريعات واحلقــــوق والقــــوانني السياســــية واالجتماعية يرتبـط مبوضوع ومضمون النص القـرآين كقــوهلم 
الدولية، فنعرف من أجل هذا أن النص مـدين نـزل الدولية. مثالً: أن جمادلة املشـركني وتســفيه أحــالمهم من 

(٢) .  خصائص الســـــور املكية وجمادلة أهل الكتاب من  يف املرحلة الثانية من الدعوة أي يف عصر الدولة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوما من ريب يف أن هذه املقاييس املسـتمدة من خصائص السور املدنية.   

ـ ســورة احلج مدنية وليســت مكية، وتســـتعمل فيها الكلمة تلك اخلصائص العامة تلقـي ضوءاً على املوضوع، وميكـن تلخيـص مـا ذكــروه مــن اخلصائــص  ١

األوىل والثانية، ولكن األوىل أكثر. كما أن ســورة احلجرات  وقــد تؤدي إىل ترجيح ألحـــد االحـــتمالني على اإلسلوبية واملوضوعية للقسم املكي فيما يأيت: 
مدنية بــال إشـــكال وتســـتعمل فيها كلمة ( اآلخر يف السور اليت مل يرد نص بأا مكية أو مدنية، ١. قـصر اآليات والسـور وإجيازها وجتانســها 

) املؤلف. 
فإذا كانت إحدى هذه السـور تتفق مثال مع السـور 

  . ـ  ٢٨٦ .علوم القرآن: حممد باقر احلكيم، ص  ٨٤
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طريقة معرفة 

المكي والمدني

قصة شفاء معلم الكسوة الشريفة للمشهد الحسيني بمصرقصة شفاء أبي الفضل نقيب السادة الخلوتية من مرض عضال
وذكر الشـرباوي يف (اإلحتاف حبب األشـراف) أيضا عند ذكره لكرامات وذكر الشرباوي يف كتاب (اإلحتاف حبب األشراف) عند ذكره لكرامات 

املشـهد احلسـيين مبصر (أن رجالً يقـال له مشس الدين القــعويين كان ســاكنا املشـهد احلســيين مبصر، قــال نقــال عن الشــيخ أيب الفضل نقــيب الســادة 

بالقـرب من املشـهد وكان معلم الكسـوة الشــريفة حــصل له ضرر يف عينه اخللوتية: 

فكف بـصره وكان كل يوم إذا صلى الصبـح يف مشـهد اإلمام احلســني عليه (أصابين مرض شديد عجز عنه األطبـاء وطال يب ذلك املرض فالزمت 

السالم يقف على باب الضريح الشريف ويقـول: يا سـيدي أنا جارك وقـد زيارة مشـهد اإلمام احلسـني رضي اهللا عنه، كل يوم بقـصد الشـفاء من ذلك 

كف بصري وأطلب من اهللا بواسطتك أن يرد علي ولو عيناً واحـدة، فبـينما املرض غري أين تركت الزيارة يوم الثالثاء لكثرة االزدحام فمكثت على ذلك 

هو نائم ذات ليلة إذ رأى مجاعة أتوا إىل املشهد الشريف فسأل عنهم فقيل له ثالث مجع ال أزور يف يوم الثالثاء ولكـن أزور كـل يـوم يف غـريه مـن األيـام 

هذا النيب صلى اهللا عليه وآله وســلم والصحابــة معه جاؤوا لزيارة الســـيد فبينما أنا ذات ليلة نائم إذ رأيت كأين واقف على باب الضريح الشريف وإذا 

احلسني رضي اهللا عنه، فدخل معهم مث قـال ما كان يقـوله يف اليقـظة فالتفت بــــثالث رجال خرجوا من الضريح وعليهم ثياب بــــيض على هيئة عرب 

السيد احلسـني إىل جده صلى اهللا عليه وآله وسـلم وذكر له ذلك على سبـيل احلجاز فوقـع يف نفسـي أن فيهم اإلمام احلسـني عليه السـالم فتبـعتهم حـىت 

الشفاعة عنده يف الرجل فقال النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم، لإلمام علي جاؤوا وجلسـوا جبانب املنرب فجلسـت بــني أيديهم فالتفت إيل واحــد منهم 

رضي اهللا عنه، يا علي كحـله فقـال: مسعاً وطاعة، وأبــرز من يده مكحــلة وقال: 

ومروداً وقـال له تقـدم حــىت أكحــلك فتقــدم فلوث املرود ووضعه يف عينه يا فالن! فقوي يف نفسي أنه اإلمام احلسني عليه السالم.

اليمىن فأحس حبرقـان عظيم فصرخ صرخة عظيمة فاستيقـظ منها وهو جيد فقلت: لبيك يا سيدي.

حرارة الكحل يف عينه ففتحت عينه اليمىن فصار ينظر ا إىل أن مات، وهذا فقال: ألي شيء قطعت الزيارة؟.

الذي كان يطلبـه فاصطنع هذه البسـط اليت تفرش يف مشـهد اإلمام احلســني فقلت له: يا موالي إين أزور يف كل يوم.

عليه السالم، وكتب عليها وقفاً ومل تزل تفرش حـىت توىل مصر الوزير حممد قـال: صدقـت، وأنا أعرف ذلك إال أنك قــطعت الزيارة يوم الثالثاء، 

باشا الشريف من طرف حـضرة السـلطان حممد خان نصره اهللا فجدد بسـطاً فألي شيء تركته؟.
(١) . فقـلت: يا موالي لك املعذرة قـصرت وتبـت وصرت اعتذر له بـكالم  أخرى وهي اليت تفرش إىل اآلن)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكثري فتبسم وقال كالماً معناه: عذرك مقبول.

، نقـال عن كتاب  ـ  ٦٠٥(١)  قصة من حياة اإلمام احلسني عليه السـالم: ص  ـ ٦٠٣ ٧٥٠ مث إين ملا أصبحت ذهبت إىل املشهد املبارك ودعوت اهللا سبحانه وسـألته 
 . ـ  ٨٦اإلحتاف حبب األشراف للشرباوي ص ـ ٨٤ بربكة اإلمام احلسـني عليه السـالم أن يعافيين من ذلك املرض فبـربكته عافاين 

اهللا من ذلك املرض يف أسرع زمان).
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أن حيلوها من هذا الطريق. وطبــــــيعة عملهم أيضا فكرة اتمع من أقــدم األفكار اليت اهتدى إليها 

جتعلهم ينظرون إىل اموعات اإلنســـــــــــــــــانية اإلنسـان، وبقـيت هذه الفكرة تتطور جيال بـعد جيل 

((كوحـدات عددية)) تقـوم بــعمل معني ال أكثر وال إىل ان دخلت هذه الفكرة دورها الذهيب حـــــــــينما 

أقـــل وذلك ألم ال ينظرون من اجلندي الذي يدين جعلها العقل ميدانا لبحثه لتصري ميدانا للنظر العلمي
وهذه الشـخصية عبــارة عن طائفة من الصفات  هلم بـــــالطاعة إىل أكثر من أنه آلة جتيد اســــــتعمال املتزن الرصني، وميكن عد كتاب ج البالغة مصدراً 
تلتقي يف القائد فتكون له شخصيته. فيجب أن يكون  السـالح، أما ما وراء ذلك من صفات نفسـية ومسات من املصادر املهمة يف دراســـة الطبقـــات االجتماعية 
القـائد العســكري متصفا بــصفة النفوذ واهليبــة اليت  ذاتية فال ينظرون إىل شـــــــــيء منها، ألن هذه كلها عند اإلمام علي عليه الســـالم، وســــنتناول يف هذا 
جتعله نافذ األمر، وذلك ألن الصفة األوىل املطلوبـــة  تنطمس يف التجمع البشــــــري الضخم املســــــمى القســم واألقســـام األخرى اليت ســـتأيت يف األعداد 
من اجلندي هي الطاعة وبــــــدوا ال ميكن أن ينجح  بــاجليش، وألا ال تعين كثرياً يف أداء املهمة املطلوبـــة الالحقة ان شاء اهللا بـعض تلك الطبقـات اليت أوالها 
جيش على اإلطالق، وما مل يكن للقـائد العســكري  من اجلندي.اإلمام عليه الســـالم عناية خاصة يف ج البـــالغة، 
صفة النفوذ واهليبـــة بـــعدت الطاعة عن منال يديه،  وإذا كانوا ينظرون إىل اجلماعة اإلنســــانية على فنظر هلا يف كلماته، وبني أمهيتها، ووضع هلا القـواعد 

وحينئذ ال ينجح يف عمله العسكري. هذا النحــــــــــو فال يؤمنون من االحنراف عن جادة واحلدود ليحـافظ على حـالة االعتدال فيها واحليلولة 
وجيب أن يكون واجدا لصفـة اخلـربة مبـن يعمـل  الصـواب يف معاملتهـم مــع النــاس، ألن الصفــات دون وصوهلا إىل حــــــدي اإلفراط والتفريط، وهذه 
حتت يديه من مرؤوســـــــيه، عارفا بــــــــإمكانام  النفسية هي اليت جيب أن تلحظ يف هذه املعاملة، وهم الطبقات هي:
وكفاءام، ليضع كال منهم يف موضعه الالئق بــــه، 

يغفلوا ألن طبيعة عملهم تقتضي ذلك كما رأيت.
ألن خطأ بســـيطاً يف تعيني قــــائد رمبا أدى إىل كارثة 

هذا الوجدان الطبقــي ((وهو ضروري إذ لواله 
قومية.

ملا كانوا عسكريني)) خطر إذا احـتد، وعرب عن نفسـه 
وجيب أن يكون واجدا للثقــــافة العســــكرية:  يف غري أوانه وجرى يف غري أقــنيته احلقيقـــية. فهذا هو هم خطر ألن الطبقة اليت ينتمون إليها هي أقـوى 
عارفا بأســــــاليب قـــــــيادة اجليش وحـــــــركاته،  وجه اخلطر فيهم.طبقـات األمة كلها؛ فاجليش طوع أمرهم، والسـالح 

واإلستراتيجية العسكرية. وهــم ضــرورة ألن وجودهــم حيفــظ األمـــن حتت أيديهم، وال قوة متنعهم من الثورة إذا ما أرادوا، 
وملا كان القـائد هو املثل األعلى للجندي وجب  ويصون الدولة، ويردع الســـــــفيه ويضرب على يد وال حــاجز حيول بــينهم وبــني ظلم الرعية إذا متكن 
أن يكون هذا القائد مثالً حيتذى جلنوده يف الصرب على  املعتدي. وحيث كانوا ضرورة فال بـد من وجودهم، ذلك من أنفسهم، ووجد هوى يف صدورهم.
املكاره، والتفاين يف القـيا م بــالواجب، ومها من ألزم  وحيث كانوا خطراً فال بد من تفاديه. والوجدان الذي ينتظم أفراد هذه الطبقة يقتضيهم 

الصفات العسكرية يف اجلنود والقادة على السواء. وإذ قد لزم هذا وذاك فقد شرع اإلمام عليه السالم ذلك ويرتع م حنوه، فإن التصورات اليت يتكـون منهـا 
وال توجد هذه الصفا ت يف عامة النـاس، وهـي  للحـاكم نظامًا يسـتهدي بــه يف تأليف هذه الطبقــة من هذا الوجدان هي تصورات القوة والغلبة والفتك، وما 
ليسـت صفات تنحـدر بـالوراثة من جيل، بـل ال بـد  جديد، وشـريعة جيري عليها يف انتخاب من يريد ضمه يتبع هذه من تصورات اخليالء واالستعالء.

فيها من التربية املنهجية الواعية.  إليها من رعيته، وســنة، يأخذ ا يف معاملتها. وقــصد وطبيعة عملهم العسكري تقتضيهم أن يواجهوا 
وملا مل تكن يف زمن اإلمام عليه الســالم مدارس  من ذلك كله إىل أن يؤمن من هذه الطبقــــــــــة جانب مشـاكلهم عن طريق العنف والقســر وحتملهم على 
وكليات عسكرية تقدم مثل. هذه املالحـظات هلؤالء 

الضرورة، وينأى عن أن تكون مصدر خطر وإرهاب.

 

الطبقة األوُّـ: العسكريون

٢: الشـخصية العسـكرية رضورة الزمة للقـائد 

العسكري لزوم اهلواء لكل كائن حي

١: العسكريون خطر ورضورة يف آن واحد

٢: الشـخصية العسـكرية رضورة الزمة للقـائد 

العسكري لزوم اهلواء لكل كائن حي

١: العسكريون خطر ورضورة يف آن واحد

فإن لليسري من لطفك موضعاً ينتفعون به، وللجسـيم  القــــــادة دفعت اإلمام إىل تعيني العناصر اليت تؤخذ 

موقعاً ال يستغنون عنه ... فإن عطفك عليهم يعطف  منها هذه العناصر، وهي البـــيوتات الشــــريفة ذات 

قلوم عليك...مث أعرف لكل امرئ منهم ما أبـلى،  األحســـاب والتقــــاليد املتوارثة، فقــــد كانت هذه 
وبعد أن ج اإلمام القواعد اليت جيب أن تتبع يف 

وال تضفني بالء امرئ إىل غريه، وال تقتصرنّ بـه دون  البيوتات تأخذ أبناءها بتربية قاسـية واعية توفر هلؤالء 
اختيار أفراد هذه الطبقة أخذ يف بيان األسـلوب الذي 

غاية بالئه). األبناء الثقافية العسكرية، وهي من أهم ما كان يأخذ 
جيب أن تعامل بـه. ويرى اإلمام أنه ال جيوز للحـاكم 

واملقـياس يف اجلزاء والثواب وحسـن األحــدوثة  بـــه العرب ويعنون بإتقـــانه، وتغرس يف أنفســــهم 
أن يعتمد على التربــــــية وحـــــــدها، وعلى اخللق 

نفس العمل، ال الساللة وال الغىن وال أي شيء آخر.  الشـعور باملســؤولية والتحــمل والصرب على املكاره. 
الشخصي وحده فيما يرجع إىل ضمان إخالص هذه 

قال عليه السالم:(وال يدعونك شـرف امرئ إىل أن  وقــــد كانت هذه البــــيوتات حتتل يف نفوس أبــــناء 
الطبقــة. فهو بقــدر ما حيرص على أن يكون القــادة 

تعظم من بــالئه ما كان صغرياً وال ضعة امرئ إىل أن  الشــعب، وهم الذين يؤخذ منهم عامة اجلند، مركزاً 
العســـكريون ذوي تربـــية عالية وخلق متني حيرص 

تستصغر من بالئه ما كان عظيماً). سامياً حصلت عليه بسبب اخلدمات اليت تقدمها هذه 
كذلك على توفري ما يتوقــــون إليه من الناحــــيتني: 

واملشــــــــــاركة الوجدانية من األمور اليت جيب  البيوتات لألمة يف احلرب والسلم على السواء، وهذا 
املادية واملعنوية. فهؤالء القــــادة يتوقــــعون أن يروا 

توفرها بـني القـائد وجنوده. فحـينما تتوفر املشــاركة  يوفر للقـــــائد صفة اهليبـــــة، ويضمن له نفوذ األمر 
أعماهلم اليت يقومون ا تالقي التقدير الذي تستحقه 

الوجدانية بني القائد وجنوده، ويشعرون بأم ليسـوا  وحصول الطاعة.
عند احلاكم، ويتوقــعون أن يروا أن عيناً من فوقــهم 

حتت ســلطان جبــار يســـومهم العذاب، ويتخذهم 
ترعاهم وتتعاهد أعماهلم وتوفيها ما تستحــــــق من 

سبال إىل إظهار سلطانه، ووسائل خلدمة مآربـه، وإمنا  جزاء. وهؤالء القادة، كغريهم من الناس، خاضعون ويف هذا الصدد يوصي عليه السـالم عامله على 
هم حتت رعاية أب بـــــار يعمل خلريهم، ويســـــعى  للضرورات االقــتصادية، ورمبا كانت حـــاجتهم إىل مصر يف عهده اليه: (مث ألصق بــــــذوي [املروءات] 
إلسعادهم، وحيدب عليهم، ويرأف م، ويوجههم  املال أكثر من حاجة غريهم إليه، وإذ كانوا كذلك فال واألحســاب، وأهل البــيوتات الصاحلة والسوابـــق 
حنو ما فيه صالحهم.. حينما يستقر يف أعماقـهم هذا  بد للحاكم من مراعاة حالتهم االقتصادية.احلســـنة، مث أهل النجدة والشــــجاعة، والســــخاء 
الشـعور يعملون بـإخالص وإتقـان وحـرارة وإميان،  وال جيوز له أن يعتمد على اخللق والتربــــــية يف والسماحــــة، فإم مجاع من الكرم، وشــــعب من 
ويقبــلون على عملهم بشــوق رغبــة منهم يف إاج  ضمان إخالصهم ومتســـــــــكهم مبثلهم العليا، فإن العرف).
قـائدهم وإشـاعة الزهو والفرح يف قلبـه، فإن القــائد  احلاجة تدفع إىل اإلجرام أو االحنراف. وإىل جانب الصفات السابقـــة جيب أن تتوفر يف 
جبنوده، وكلما كان عملهم رائعاً ومتقــــــناً دل ذلك  والبـــد له من تتبـــع مآثرهم واإلشـــادة بــــه، القـــائد صفات أخرى. منها الثقـــافة الدينية، وهذه 
على حســن توجيهه وواســع خربته وعظيم معرفته.  ومدحـهم، والثناء عليهم مبا أبـلوا من بـالء حســن، الثقـافة ال يكفي فيها أن تكون ((علماً)) بالواجبـات 
وليس خباف ما يعود بــه هذا على الدولة من القـــوة  وأتوا من فعل عظيم.الدينية فقــــــــــط وإمنا جيب أن تكون ((وعياً)) هلذه 

والتماسك. فأما حني تغفل عنهم عينه: فال يتفقد أحواهلم، الواجبـات حبيث تكون يف جهاز القـائد النفسـي قـوة 
وكما أن احملبـة والعطف واخللق احلسـن شــروط  ـ حني جيدون هذا دافعة حتمله على أن يســـــري على هديها يف حـــــياته  وال يوليهم منه جانب اللني والرأفة 
الزمة يف حـصول هذا الشــعور عند اجلنود فإن تأمني  منه يشـعرون بــأن أعماهلم ال جتد ثواا وأن جهدهم العلمية.
الناحية االقتصادية شرط الزم أيضاً. فال يسـع جندياً 

يذهـب أدراج الريـاح، ويعظــم يف أعينهــم الصغــري 
أن خيلص لعمله وهو يسـمع، بقلبــه، صراخ زوجته  ويصغر العظيم، وتنعدم ثقــتهم بـــاحلاكم، ويذهب ومنها أن يكون أميناً ال متتد يده إىل ما ليـس لـه، 
وأطفاله من اجلوع أو العري أو املرض، لذلك أرشــد  وده من قلوم، فال ميحـضونه النصح، وال خيدمونه حليماً ال حيمله الغضب على فعل ما ال حتمد عقباه، 
اإلمام احلاكم إىل أن طبقة العسكريني جيب أن تتألف  بــصدق، ألم ال جيدون يف أنفســهم ما يدفعهم إىل واســع الصدر جيد العذر موقــفاً يف نفســه، رحــيماً 
ممن يولون كال الناحــــيتني: االقــــتصادية واملعنوية  خدمته وهو متخاذل عنهم مقــصر معهم، ويدفعهم بـــالضعف ال يتخذه موضعاً إلظهار مدى ســــلطته 
عظيم اهتمامهم، وإن خري قــــــواده خريهم جلنوده،  هذا املوقـف النفسـي إىل استثقـال دولته، واســتطالة وهكذا، فإىل جانب الثقافة الدينية اليت جيب أن تبـلغ 
وأحدم عليهم، وأرفقهم م، وأرعاهم لشـؤوم  مدته، والتربم حبكمه، فماذا مينعهم، وهذا موقـــفهم من نفس القــائد مرتبــة الطاقــة الشــعورية جيب أن 
يف السـراء والضراء، فإن هذا هو السبـيل الوحـيد إىل  منه، عن أن ينتقــضوا عليه ويكيدوا له ويواجهوه مبا يكون على مســــــتوى أخالقــــــي عال يصده عن 
توليد هذه املشــاركة الوجدانية اليت تعود على الدولة  لو أحسن السياسة التقاه.اإلفســاد، وميســـكه على اجلادة، ويأخذ بعنقـــه إىل 

(١)
. بأجل الفوائد وأعظم اخلريات وقـال عليه السـالم يف عهده ملالك االشـتر: (مث اهلدى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ تفقـد من أمورهم ما يتفقـد الوالدان من ولدمها، وال قـال عليه السـالم: (فول من جنودك أنصحـهم 
(١) دراســـــات يف ج البـــــالغة: حملمد مهدي مشس الدين، 

ـ  مع تصرف بسيط.يتفاقمن يف نفسك شيء قويتهم بـه. وال حتقـرن لطفاً يف نفسـك هللا ولرسـوله وإلمامك، وأنقــاهم جيبــاً،  ٧٣ص ـ ٦٣
تعاهدم بـــه، وإن قــــل، فإنه داعية هلم إىل بــــذل وأفضلهم حلماً، ممن يبـطئ عند الغضب، ويسـتريح 

النصيحة لك وحسن الظن بـك...وال تدع إىل العذر ويرأف بـالضعفاء، وينبــو على األقــوياء، 

تفقـد لطيف أمورهم اتكاال على جسـيمها وممن ال يثري العنف وال يقعد به الضعف).

ألف: ان يكون من ذوي املروءات واحلسب الصالح والوعي 

باء: ان يكون أمينا حليام رحيام

٣: األســلوب الناجع للتعامل مع هذه الطبقــة 

االجتامعية

اِّـجتمع والطبقات االجتماعية 

َّـ نهج البالغة
القسم األول
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٨٩ ١٤٣١ ربيع األول 
١٦العدد 

أن حيلوها من هذا الطريق. وطبــــــيعة عملهم أيضا فكرة اتمع من أقــدم األفكار اليت اهتدى إليها 

جتعلهم ينظرون إىل اموعات اإلنســـــــــــــــــانية اإلنسـان، وبقـيت هذه الفكرة تتطور جيال بـعد جيل 

((كوحـدات عددية)) تقـوم بــعمل معني ال أكثر وال إىل ان دخلت هذه الفكرة دورها الذهيب حـــــــــينما 

أقـــل وذلك ألم ال ينظرون من اجلندي الذي يدين جعلها العقل ميدانا لبحثه لتصري ميدانا للنظر العلمي
وهذه الشـخصية عبــارة عن طائفة من الصفات  هلم بـــــالطاعة إىل أكثر من أنه آلة جتيد اســــــتعمال املتزن الرصني، وميكن عد كتاب ج البالغة مصدراً 
تلتقي يف القائد فتكون له شخصيته. فيجب أن يكون  السـالح، أما ما وراء ذلك من صفات نفسـية ومسات من املصادر املهمة يف دراســـة الطبقـــات االجتماعية 
القـائد العســكري متصفا بــصفة النفوذ واهليبــة اليت  ذاتية فال ينظرون إىل شـــــــــيء منها، ألن هذه كلها عند اإلمام علي عليه الســـالم، وســــنتناول يف هذا 
جتعله نافذ األمر، وذلك ألن الصفة األوىل املطلوبـــة  تنطمس يف التجمع البشــــــري الضخم املســــــمى القســم واألقســـام األخرى اليت ســـتأيت يف األعداد 
من اجلندي هي الطاعة وبــــــدوا ال ميكن أن ينجح  بــاجليش، وألا ال تعين كثرياً يف أداء املهمة املطلوبـــة الالحقة ان شاء اهللا بـعض تلك الطبقـات اليت أوالها 
جيش على اإلطالق، وما مل يكن للقـائد العســكري  من اجلندي.اإلمام عليه الســـالم عناية خاصة يف ج البـــالغة، 
صفة النفوذ واهليبـــة بـــعدت الطاعة عن منال يديه،  وإذا كانوا ينظرون إىل اجلماعة اإلنســــانية على فنظر هلا يف كلماته، وبني أمهيتها، ووضع هلا القـواعد 

وحينئذ ال ينجح يف عمله العسكري. هذا النحــــــــــو فال يؤمنون من االحنراف عن جادة واحلدود ليحـافظ على حـالة االعتدال فيها واحليلولة 
وجيب أن يكون واجدا لصفـة اخلـربة مبـن يعمـل  الصـواب يف معاملتهـم مــع النــاس، ألن الصفــات دون وصوهلا إىل حــــــدي اإلفراط والتفريط، وهذه 
حتت يديه من مرؤوســـــــيه، عارفا بــــــــإمكانام  النفسية هي اليت جيب أن تلحظ يف هذه املعاملة، وهم الطبقات هي:
وكفاءام، ليضع كال منهم يف موضعه الالئق بــــه، 

يغفلوا ألن طبيعة عملهم تقتضي ذلك كما رأيت.
ألن خطأ بســـيطاً يف تعيني قــــائد رمبا أدى إىل كارثة 

هذا الوجدان الطبقــي ((وهو ضروري إذ لواله 
قومية.

ملا كانوا عسكريني)) خطر إذا احـتد، وعرب عن نفسـه 
وجيب أن يكون واجدا للثقــــافة العســــكرية:  يف غري أوانه وجرى يف غري أقــنيته احلقيقـــية. فهذا هو هم خطر ألن الطبقة اليت ينتمون إليها هي أقـوى 
عارفا بأســــــاليب قـــــــيادة اجليش وحـــــــركاته،  وجه اخلطر فيهم.طبقـات األمة كلها؛ فاجليش طوع أمرهم، والسـالح 

واإلستراتيجية العسكرية. وهــم ضــرورة ألن وجودهــم حيفــظ األمـــن حتت أيديهم، وال قوة متنعهم من الثورة إذا ما أرادوا، 
وملا كان القـائد هو املثل األعلى للجندي وجب  ويصون الدولة، ويردع الســـــــفيه ويضرب على يد وال حــاجز حيول بــينهم وبــني ظلم الرعية إذا متكن 
أن يكون هذا القائد مثالً حيتذى جلنوده يف الصرب على  املعتدي. وحيث كانوا ضرورة فال بـد من وجودهم، ذلك من أنفسهم، ووجد هوى يف صدورهم.
املكاره، والتفاين يف القـيا م بــالواجب، ومها من ألزم  وحيث كانوا خطراً فال بد من تفاديه. والوجدان الذي ينتظم أفراد هذه الطبقة يقتضيهم 

الصفات العسكرية يف اجلنود والقادة على السواء. وإذ قد لزم هذا وذاك فقد شرع اإلمام عليه السالم ذلك ويرتع م حنوه، فإن التصورات اليت يتكـون منهـا 
وال توجد هذه الصفا ت يف عامة النـاس، وهـي  للحـاكم نظامًا يسـتهدي بــه يف تأليف هذه الطبقــة من هذا الوجدان هي تصورات القوة والغلبة والفتك، وما 
ليسـت صفات تنحـدر بـالوراثة من جيل، بـل ال بـد  جديد، وشـريعة جيري عليها يف انتخاب من يريد ضمه يتبع هذه من تصورات اخليالء واالستعالء.

فيها من التربية املنهجية الواعية.  إليها من رعيته، وســنة، يأخذ ا يف معاملتها. وقــصد وطبيعة عملهم العسكري تقتضيهم أن يواجهوا 
وملا مل تكن يف زمن اإلمام عليه الســالم مدارس  من ذلك كله إىل أن يؤمن من هذه الطبقــــــــــة جانب مشـاكلهم عن طريق العنف والقســر وحتملهم على 
وكليات عسكرية تقدم مثل. هذه املالحـظات هلؤالء 

الضرورة، وينأى عن أن تكون مصدر خطر وإرهاب.

 

الطبقة األوُّـ: العسكريون

٢: الشـخصية العسـكرية رضورة الزمة للقـائد 

العسكري لزوم اهلواء لكل كائن حي

١: العسكريون خطر ورضورة يف آن واحد

٢: الشـخصية العسـكرية رضورة الزمة للقـائد 

العسكري لزوم اهلواء لكل كائن حي

١: العسكريون خطر ورضورة يف آن واحد

فإن لليسري من لطفك موضعاً ينتفعون به، وللجسـيم  القــــــادة دفعت اإلمام إىل تعيني العناصر اليت تؤخذ 

موقعاً ال يستغنون عنه ... فإن عطفك عليهم يعطف  منها هذه العناصر، وهي البـــيوتات الشــــريفة ذات 

قلوم عليك...مث أعرف لكل امرئ منهم ما أبـلى،  األحســـاب والتقــــاليد املتوارثة، فقــــد كانت هذه 
وبعد أن ج اإلمام القواعد اليت جيب أن تتبع يف 

وال تضفني بالء امرئ إىل غريه، وال تقتصرنّ بـه دون  البيوتات تأخذ أبناءها بتربية قاسـية واعية توفر هلؤالء 
اختيار أفراد هذه الطبقة أخذ يف بيان األسـلوب الذي 

غاية بالئه). األبناء الثقافية العسكرية، وهي من أهم ما كان يأخذ 
جيب أن تعامل بـه. ويرى اإلمام أنه ال جيوز للحـاكم 

واملقـياس يف اجلزاء والثواب وحسـن األحــدوثة  بـــه العرب ويعنون بإتقـــانه، وتغرس يف أنفســــهم 
أن يعتمد على التربــــــية وحـــــــدها، وعلى اخللق 

نفس العمل، ال الساللة وال الغىن وال أي شيء آخر.  الشـعور باملســؤولية والتحــمل والصرب على املكاره. 
الشخصي وحده فيما يرجع إىل ضمان إخالص هذه 

قال عليه السالم:(وال يدعونك شـرف امرئ إىل أن  وقــــد كانت هذه البــــيوتات حتتل يف نفوس أبــــناء 
الطبقــة. فهو بقــدر ما حيرص على أن يكون القــادة 

تعظم من بــالئه ما كان صغرياً وال ضعة امرئ إىل أن  الشــعب، وهم الذين يؤخذ منهم عامة اجلند، مركزاً 
العســـكريون ذوي تربـــية عالية وخلق متني حيرص 

تستصغر من بالئه ما كان عظيماً). سامياً حصلت عليه بسبب اخلدمات اليت تقدمها هذه 
كذلك على توفري ما يتوقــــون إليه من الناحــــيتني: 

واملشــــــــــاركة الوجدانية من األمور اليت جيب  البيوتات لألمة يف احلرب والسلم على السواء، وهذا 
املادية واملعنوية. فهؤالء القــــادة يتوقــــعون أن يروا 

توفرها بـني القـائد وجنوده. فحـينما تتوفر املشــاركة  يوفر للقـــــائد صفة اهليبـــــة، ويضمن له نفوذ األمر 
أعماهلم اليت يقومون ا تالقي التقدير الذي تستحقه 

الوجدانية بني القائد وجنوده، ويشعرون بأم ليسـوا  وحصول الطاعة.
عند احلاكم، ويتوقــعون أن يروا أن عيناً من فوقــهم 

حتت ســلطان جبــار يســـومهم العذاب، ويتخذهم 
ترعاهم وتتعاهد أعماهلم وتوفيها ما تستحــــــق من 

سبال إىل إظهار سلطانه، ووسائل خلدمة مآربـه، وإمنا  جزاء. وهؤالء القادة، كغريهم من الناس، خاضعون ويف هذا الصدد يوصي عليه السـالم عامله على 
هم حتت رعاية أب بـــــار يعمل خلريهم، ويســـــعى  للضرورات االقــتصادية، ورمبا كانت حـــاجتهم إىل مصر يف عهده اليه: (مث ألصق بــــــذوي [املروءات] 
إلسعادهم، وحيدب عليهم، ويرأف م، ويوجههم  املال أكثر من حاجة غريهم إليه، وإذ كانوا كذلك فال واألحســاب، وأهل البــيوتات الصاحلة والسوابـــق 
حنو ما فيه صالحهم.. حينما يستقر يف أعماقـهم هذا  بد للحاكم من مراعاة حالتهم االقتصادية.احلســـنة، مث أهل النجدة والشــــجاعة، والســــخاء 
الشـعور يعملون بـإخالص وإتقـان وحـرارة وإميان،  وال جيوز له أن يعتمد على اخللق والتربــــــية يف والسماحــــة، فإم مجاع من الكرم، وشــــعب من 
ويقبــلون على عملهم بشــوق رغبــة منهم يف إاج  ضمان إخالصهم ومتســـــــــكهم مبثلهم العليا، فإن العرف).
قـائدهم وإشـاعة الزهو والفرح يف قلبـه، فإن القــائد  احلاجة تدفع إىل اإلجرام أو االحنراف. وإىل جانب الصفات السابقـــة جيب أن تتوفر يف 
جبنوده، وكلما كان عملهم رائعاً ومتقــــــناً دل ذلك  والبـــد له من تتبـــع مآثرهم واإلشـــادة بــــه، القـــائد صفات أخرى. منها الثقـــافة الدينية، وهذه 
على حســن توجيهه وواســع خربته وعظيم معرفته.  ومدحـهم، والثناء عليهم مبا أبـلوا من بـالء حســن، الثقـافة ال يكفي فيها أن تكون ((علماً)) بالواجبـات 
وليس خباف ما يعود بــه هذا على الدولة من القـــوة  وأتوا من فعل عظيم.الدينية فقــــــــــط وإمنا جيب أن تكون ((وعياً)) هلذه 

والتماسك. فأما حني تغفل عنهم عينه: فال يتفقد أحواهلم، الواجبـات حبيث تكون يف جهاز القـائد النفسـي قـوة 
وكما أن احملبـة والعطف واخللق احلسـن شــروط  ـ حني جيدون هذا دافعة حتمله على أن يســـــري على هديها يف حـــــياته  وال يوليهم منه جانب اللني والرأفة 
الزمة يف حـصول هذا الشــعور عند اجلنود فإن تأمني  منه يشـعرون بــأن أعماهلم ال جتد ثواا وأن جهدهم العلمية.
الناحية االقتصادية شرط الزم أيضاً. فال يسـع جندياً 

يذهـب أدراج الريـاح، ويعظــم يف أعينهــم الصغــري 
أن خيلص لعمله وهو يسـمع، بقلبــه، صراخ زوجته  ويصغر العظيم، وتنعدم ثقــتهم بـــاحلاكم، ويذهب ومنها أن يكون أميناً ال متتد يده إىل ما ليـس لـه، 
وأطفاله من اجلوع أو العري أو املرض، لذلك أرشــد  وده من قلوم، فال ميحـضونه النصح، وال خيدمونه حليماً ال حيمله الغضب على فعل ما ال حتمد عقباه، 
اإلمام احلاكم إىل أن طبقة العسكريني جيب أن تتألف  بــصدق، ألم ال جيدون يف أنفســهم ما يدفعهم إىل واســع الصدر جيد العذر موقــفاً يف نفســه، رحــيماً 
ممن يولون كال الناحــــيتني: االقــــتصادية واملعنوية  خدمته وهو متخاذل عنهم مقــصر معهم، ويدفعهم بـــالضعف ال يتخذه موضعاً إلظهار مدى ســــلطته 
عظيم اهتمامهم، وإن خري قــــــواده خريهم جلنوده،  هذا املوقـف النفسـي إىل استثقـال دولته، واســتطالة وهكذا، فإىل جانب الثقافة الدينية اليت جيب أن تبـلغ 
وأحدم عليهم، وأرفقهم م، وأرعاهم لشـؤوم  مدته، والتربم حبكمه، فماذا مينعهم، وهذا موقـــفهم من نفس القــائد مرتبــة الطاقــة الشــعورية جيب أن 
يف السـراء والضراء، فإن هذا هو السبـيل الوحـيد إىل  منه، عن أن ينتقــضوا عليه ويكيدوا له ويواجهوه مبا يكون على مســــــتوى أخالقــــــي عال يصده عن 
توليد هذه املشــاركة الوجدانية اليت تعود على الدولة  لو أحسن السياسة التقاه.اإلفســاد، وميســـكه على اجلادة، ويأخذ بعنقـــه إىل 

(١)
. بأجل الفوائد وأعظم اخلريات وقـال عليه السـالم يف عهده ملالك االشـتر: (مث اهلدى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ تفقـد من أمورهم ما يتفقـد الوالدان من ولدمها، وال قـال عليه السـالم: (فول من جنودك أنصحـهم 
(١) دراســـــات يف ج البـــــالغة: حملمد مهدي مشس الدين، 

ـ  مع تصرف بسيط.يتفاقمن يف نفسك شيء قويتهم بـه. وال حتقـرن لطفاً يف نفسـك هللا ولرسـوله وإلمامك، وأنقــاهم جيبــاً،  ٧٣ص ـ ٦٣
تعاهدم بـــه، وإن قــــل، فإنه داعية هلم إىل بــــذل وأفضلهم حلماً، ممن يبـطئ عند الغضب، ويسـتريح 

النصيحة لك وحسن الظن بـك...وال تدع إىل العذر ويرأف بـالضعفاء، وينبــو على األقــوياء، 

تفقـد لطيف أمورهم اتكاال على جسـيمها وممن ال يثري العنف وال يقعد به الضعف).

ألف: ان يكون من ذوي املروءات واحلسب الصالح والوعي 

باء: ان يكون أمينا حليام رحيام

٣: األســلوب الناجع للتعامل مع هذه الطبقــة 

االجتامعية

اِّـجتمع والطبقات االجتماعية 

َّـ نهج البالغة
القسم األول
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١٠١١ ١٤٣١ ربيع األول 
١٦العدد 

وعليه، فوصفنا للتواصل اجلماهريي، يشــري  نتعرض يف هذا العدد إىل العالقة القائمة بـني 
إن ما يهمنا حنن يف هذه السطور هي الوظيفة  إىل جمموع العمليات اليت من خالهلا تســــــتعمل  وســـائل اإلعالم والتواصل الثقـــايف، حــــيث 
الثقــافية أو ما يعرف باألطروحــة الثقـــافية عند  مجاعات من املختصني وســائل التواصل لتعميم  سـنتطرق فيها لثالث نقـط رئيسـة، نقـدم يف أوهلا 
أصحاب التيار الثقايف يف بريطانيا أمثال سـتوارت  مضمون إعالمي أو رمزي، فهو يتميز بـــاللجوء  تعريفا لوســـائل التواصل اجلماهريي، ويف ثانيها 
وريشـارد هوكوت، ذلك أن الثقـافة بشـكل عام  إىل وسـائل تواصل خمتلفة: صحــافة، ســينما،  ســـنعرف بـــالوظائف اليت تضطلع ا وســـائل 
تتمثل يف جمموع الظواهر املميـزة الـيت خيتـص ـا  راديو، تلفزة، الفتة إشــــــهارية ...اخل. مبعىن أن  التواصل اجلماهريي، مث يف نقــــطة ثالثة وأخرية، 

اتمع. التواصل اجلماهريي البد له من ناقـل أو وسـيط،  سنركز على البعد الثقايف لوسائل اإلعالم.
وبفعل التطور التكنولوجي وظهور القنوات  أي هو حباجة إىل وسـيلة إعالمية كالصحــف أو 
الفضائية وتنوع ما تقــدمه من بــرامج وفقـــرات  اـالت أو التلفزيـون أو الراديـو أو الكتــب ... مل يعد خافيا على أحــــــــد أننا نعيش عصر 
ـ إىل متابـعة ما  ـ بكل وضوح  أصبح اإلنسان مييل  فعلى سبيل املثال إن السياسي الذي يلقي خطابـا االتصال، خاصة بعد القفزة الكربى اليت شـهدها 
يتفق مع ميوال ته وآرائه الشــخصية. ذلك أن من  رئيســاً دون وســـيلة إعالمية، إمنا يفقـــد فرصة العامل اليوم يف تكنولوجيا التواصل. فقـــد عرف 
أهم مظاهر تأثري وســـائل اإلعالم قـــدرا على  للوصول إىل آالف بــل ماليني األشـــخاص غري العامل، منذ بـداية القــرن املاضي، حتوال كبــريا يف 
تقوية املعتقدات واالجتاهات القائمة وكذا بـلورة  احلاضرين جسديا.. وإذن، فالتواصل اجلماهريي شـىت مناحــي احلياة فتقــدمت تقــنيات التواصل 
األفكار اجلديدة يف حياة اإلنسـان. فقـد بـني بـول  هو أساسا رسائل تصل بواسـطة وسـيلة إعالمية بشكل مثري جدا، وتعددت وسائله إىل حـد جعل 
الزار ســفيلد يف دراســة قــام ا مع جمموعة من  إىل عدد كبري من الناس.األقـمار الصناعية توحـد القـارات لتنقـل الكلمة 
الباحـــــثني يف هذا امليدان أن أثر اإلعالم ميارس  والصورة عرب آالف الكيلومترات ويف حـــــــينها 

بطريقــة غري مباشــرة وانتقـــائية، ذلك أن الناس  لقـــــــــد أمجل موريس جانوفيتز أهم وظائف  مباشرة.

خيتارون اخلطابــات اليت يودون االســتماع إليها،  التواصل اجلماهريي يف ثالث وظائف أساسية هي: فقد أصبح اإلعالميون أكثر قدرة من أي فئة 

ولكنهم ال حيتفظون منها إال بالقـــــليل، وتكون  ألف: نقل تراث اتمع من جيل آلخر. اجتماعيـة أخـرى علـى التأثـري يف اجلماهـري، الـيت 

غالبا تلك اليت تناسب اعتقادام.  باء: مجع املعلومات اليت تساعد على مراقبـة  تشــغل وســائل التواصل اجلماهريي احليز األكرب 

ويف هذا الســياق، إذا أردنا معرفة درجة تأثري  البيئة واإلشراف عليها. من حيام بوصفهم املتحكم األول يف القرارات 

وســـائل اإلعالم العربـــية جند أنه قبـــل ســــنة  جيم: مث املساعدة على ترابـط خمتلف أجزاء  الدولية ومراكز القوى.

) كان كل قـطر عريب ال يتوافر على أكثر  ) ١٩٩٢اتمع يف وجـه التغيـريات الـيت تطـرأ علـى تلـك 

من قـــناة إعالمية واحـــدة، وهو ما كان يفرض  البيئة.

٣ـ البعد الثقافي لوسائل اإلعالم

١ـ تعريف التواصل الجماهيري

٢ـ وظائف التواصل الجماهيري

حيصل التثقـــيف العفوي عرب عرض بـــرامج  االجتماع ورجال اإلعالم لتحضري بـرامج جيدة،  على املواطن التوجه إليها يف غياب البـديل، وقــد 

عادية، لكن يف مضموا حيمل بعدا ثقافيا، يستفيد  وتقدمي مقترحـات عملية لتحسـني أسـاليب األداء  مكن هذا التفرد كل قـــناة يف كل قـــطر من التأثري 

منه املشاهد بطريقة غري مباشرة، تتمثل يف حـصوله  وفق خطة علمية إعالمية مدروســــة، والتفنن يف  تأثريا مباشـــــرا على اتمع. لكن بــــــعد ظهور 

على ثقــافة عامة. أما التثقــيف املخطط فيتمثل يف  أســــاليب العرض والطرح اإلذاعي يف قــــوالب  الفضائيات وإطالق عدد كبــــــري من األقــــــمار 

املوضوعات الثقافية املنشورة يف صحف أو جمالت  تسويقـــية حتمل عناصر اجلذب واإلغراء، لتكون  الصناعية مل يعد هناك ما يســـــــمى بالقـــــــطب 

أو كتب، وكذلك من خالل الربامج الثقـــــــــافية  الوسيلة وسـيلة توجيه وتثقـيف مع حتقـيق الترفيه  اإلعالمي الواحــد، وأصبـــح الفرد أمام جمموعة 

والنشـــــــرات املتخصصة من أفالم وثائقــــــــية  اإلعالمي للمستمع. من اخليارات أســهمت يف توســيع فكره ومداركه 

وحماضرات وندوات وأشرطة فيديو مسجلة .  أما التلفزيون فنجده خيتلف عن الصحـــــافة  عرب ما تقدمه كل قناة على حـدة. وهنا ظهر عامل 

تعمل وسـائل اإلعالم على التثقـيف يف جمال  واإلذاعة المتالكه قـــــــــــــدرة التأثري من خالل  اجلودة الذي جعل التنافس على أشـــــده بــــــني 

التربـــية والتعليم من خالل عرض بـــرامج ختدم  خصائصه الفنية يف نقـــل الصوت والصورة، ومما  القـنوات اإلعالمية العربـية والعاملية الستقــطاب 

املناهج املقـــــررة واألحباث واملوارد الدراســـــية  جعله يكسب قدرة وجاذبـية جتعله يستقـطب أكرب  أكرب عدد من املشاهدين.

التعليميـة، عـالوة علـى الربامـج املخططــة الــيت  نسبــــة من املشـــــاهدين بـــــاختالف أعمارهم  لكن بـــــعد هذا التطور التكنولوجي اهلائل، 

يعدها تربــــويون خمتصون، تعرض يف أوقـــــات  ومشـــارم، كما أنه باســـتطاعته التغلغل يف أي  يبقـى السـؤال الذي يطرح نفســه بــإحلاح هو أي 

وفترات مناسبــــة، ليتســــىن للطالب متابــــعتها  مكان: يف املرتل أو اتمع أو املدرســــة، مما مكنه  الوسائل أكثر تأثريا، الصحافة املكتوبـة أم اإلذاعة 

واالستفادة منها. من لعب دور متميز يف نشر الثقافة بني اجلماهري. أم التلفزيون؟ فبالنسبة للصحافة اليت تعد املتنفس 

فضالً عن ذلك تعمل القــــنوات على بــــث  وجتدر اإلشــــــــارة إىل أنه يصعب حتديد ماهية  األسـاس ملعظم املفكرين واملثقـفني، وهي امليدان 

عروض تعليمية وبــــرامج حمو األمية، خصوصا  الربامج الثقــافية، ألن أي بــرنامج ال خيلو من حمتوى  الرئيس الذي يظهر فيه الفكر، واألرض اخلصبــة 

وأن التلفزيون يتفوق على اإلذاعة يف هذا امليدان،  ثقايف، وما يعد برناجما ثقافيا يف بلد قد ال يكون كذلك  لنمو الثقــــــافة وازدهارها من خالل ما يطرح يف 

ألن املشــــــــاهد يتعرف على خمارج األلفاظ عن  يف بــلد آخر، ويعد مفهوم الثقــافة كما هو معلوم من  األســواق يوميا من صحــف وجمالت ونشــرات 

طريق متابـعة النطق إىل جانب رســم هذه الكلمة  أكثر املفاهيم تداوال وغموضا يف اآلن نفسه. يستطيع كل شخص كيفما كان مستواه الثقايف من 

اليت ينطـق ـا. كمـا يتـم توظيـف إطـار التمثيليـة  إشباع رغباته وتنمية ثقافته. ومبا أن الثقافة سلوك مكتسـب، فإن ارتبـاطها 

التلفزيونية، وهي أكثر أشــكال الربامج اســتهواء  بـــالربامج التلفزية أمر هام، إذ إن الربامج الثقـــافية  وتســعى الصحـــافة إىل التأثري على املتلقـــي 

للبسـطاء، وذلك يف عرض مادة تعليمية يف بـعض  تقدم ألفراد اتمع أنواعا خمتلفة من السلوك، لكي  بسحــر الكلمة يف عقــيلة الفرد وتوجيهه التوجيه 

املشــــــــاهد. وتعد الربامج التعليمية الراهنة أكثر  يتســــىن للفرد االندماج يف اجلماعة والتكيف معها  الصحــيح، باعتبــار أننا نتحــدث عن الصحــافة 

مالءمة وجذبـــــا لألقـــــل ذكاء فضال عن التأثري  كما أن الربامج الثقافية يف التلفزيون تعد وسـيلة من  اجلادة، اليت تؤدي وظيفتها الكربى بــكل أبــعادها 

احملتمل الناتـج عـن اعتمـاد الربامـج علـى الصـور  وسائل النقل الثقايف، وهي بذلك وسيلة تتوسل ا  كأثر فعال خلدمة اتمع، وبـوصفها وســيلة هامة 

احلســـــية املرئية، كما أدى إىل التأثري يف قـــــليلي  الثقافة يف االستمرار واالنتقال. هلذا تسعى القنوات  لتقــوية أواصر التكامل بـــني أفراد اتمع والرفع 

الذكاء، يف حني أن مرتفعي الذكاء أكثر قدرة على  العربية إىل بث برامج تثقـيفية وتعليمية وتربـوية إىل  من مستويام الثقافية.

فهم واســــتيعاب األمور اردة والصور الرمزية.  جانب برامج أخرى، وهناك منها ما ذهب أبعد من  أما بالنسبـــة لإلذاعة بـــوصفها وســــيلة من 

فضالً عن ذلك، فالربامج الثقــافية تتشــكل أيضا  ذلك، حبيث أصبحـت قـنوات ثقـافية بـامتياز. ويف  وســـائل اإلعالم اليت حنصل من خالها على حنو 

من خالل بــــرامج الندوات واملناقشــــات، ومن  إطار العملية التثقــيفية اإلعالمية، منيز بــني نوعني  %٦٠ من األخبــــــــــار، وهنا تربز أمهيتها كأداة 

خالل عرض مواضيع دينية أو سياسـية أو ثقـافية  من التثقـــيف، ففهناك تثقــــيف عفوي من خالل  اجتماعيـة لتوجيـه األفـراد وتوعيتهـم، هــذا مــا 

أو اقــتصادية، يتم مناقشــتها يف حــضرة مفكرين  إطـالع اإلفـراد عـن طريـق الصدفـة علـى جملـة أو  جعلها أكثر وسائل اإلعالم انتشارا وأقدرها على 

وأدبـاء وعلماء، حـيث يســهم كل واحــد بــرأيه  صحــيفة أو أخبــار أو صور أو بـــرنامج إذاعي أو  اجتياز املســــــافات والوصول إىل عمق اتمع، 

مدعوماً بأدلة وشواهد، فيخرج املشاهد بـعد اية  تلفزي، فيعرفون منها شـــيئا يزيد من ثقـــافتهم..  وأداة فعالة للتوعية والتثقيف. إال أن هذه الوسيلة 
(١)

. الربامج بآراء وأفكار جديدة وهناك تثقـــــــيف خمطط يتجلى يف املعلومات اليت  حتتاج يف جمتمعنا العريب إىل نوع من التكامل بـــني 

ـــــــــــــــــــــــ تعرض من خالل صحيفة أو برنامج إذاعي يهدف  التخطيط الثقـــايف والتخطيط اإلعالمي. وحـــىت 
  . ـ  ١٣٢٧ـ مدارات ثقافية وفكرية، ص  ٣٢١ خدمة مبــدأ أو معتقــد أو رأي أو فكر تتبــناه جهة  يتحقــــق ذلك فال بــــد من نوع من التعامل اجلاد 

حمددة. واملثمر بــــني املفكرين ورجال الثقــــافية وعلماء 

وسائل اإلعالم 

والتواصل الثقاَّـ
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١٦العدد 

وعليه، فوصفنا للتواصل اجلماهريي، يشــري  نتعرض يف هذا العدد إىل العالقة القائمة بـني 
إن ما يهمنا حنن يف هذه السطور هي الوظيفة  إىل جمموع العمليات اليت من خالهلا تســــــتعمل  وســـائل اإلعالم والتواصل الثقـــايف، حــــيث 
الثقــافية أو ما يعرف باألطروحــة الثقـــافية عند  مجاعات من املختصني وســائل التواصل لتعميم  سـنتطرق فيها لثالث نقـط رئيسـة، نقـدم يف أوهلا 
أصحاب التيار الثقايف يف بريطانيا أمثال سـتوارت  مضمون إعالمي أو رمزي، فهو يتميز بـــاللجوء  تعريفا لوســـائل التواصل اجلماهريي، ويف ثانيها 
وريشـارد هوكوت، ذلك أن الثقـافة بشـكل عام  إىل وسـائل تواصل خمتلفة: صحــافة، ســينما،  ســـنعرف بـــالوظائف اليت تضطلع ا وســـائل 
تتمثل يف جمموع الظواهر املميـزة الـيت خيتـص ـا  راديو، تلفزة، الفتة إشــــــهارية ...اخل. مبعىن أن  التواصل اجلماهريي، مث يف نقــــطة ثالثة وأخرية، 

اتمع. التواصل اجلماهريي البد له من ناقـل أو وسـيط،  سنركز على البعد الثقايف لوسائل اإلعالم.
وبفعل التطور التكنولوجي وظهور القنوات  أي هو حباجة إىل وسـيلة إعالمية كالصحــف أو 
الفضائية وتنوع ما تقــدمه من بــرامج وفقـــرات  اـالت أو التلفزيـون أو الراديـو أو الكتــب ... مل يعد خافيا على أحــــــــد أننا نعيش عصر 
ـ إىل متابـعة ما  ـ بكل وضوح  أصبح اإلنسان مييل  فعلى سبيل املثال إن السياسي الذي يلقي خطابـا االتصال، خاصة بعد القفزة الكربى اليت شـهدها 
يتفق مع ميوال ته وآرائه الشــخصية. ذلك أن من  رئيســاً دون وســـيلة إعالمية، إمنا يفقـــد فرصة العامل اليوم يف تكنولوجيا التواصل. فقـــد عرف 
أهم مظاهر تأثري وســـائل اإلعالم قـــدرا على  للوصول إىل آالف بــل ماليني األشـــخاص غري العامل، منذ بـداية القــرن املاضي، حتوال كبــريا يف 
تقوية املعتقدات واالجتاهات القائمة وكذا بـلورة  احلاضرين جسديا.. وإذن، فالتواصل اجلماهريي شـىت مناحــي احلياة فتقــدمت تقــنيات التواصل 
األفكار اجلديدة يف حياة اإلنسـان. فقـد بـني بـول  هو أساسا رسائل تصل بواسـطة وسـيلة إعالمية بشكل مثري جدا، وتعددت وسائله إىل حـد جعل 
الزار ســفيلد يف دراســة قــام ا مع جمموعة من  إىل عدد كبري من الناس.األقـمار الصناعية توحـد القـارات لتنقـل الكلمة 
الباحـــــثني يف هذا امليدان أن أثر اإلعالم ميارس  والصورة عرب آالف الكيلومترات ويف حـــــــينها 

بطريقــة غري مباشــرة وانتقـــائية، ذلك أن الناس  لقـــــــــد أمجل موريس جانوفيتز أهم وظائف  مباشرة.

خيتارون اخلطابــات اليت يودون االســتماع إليها،  التواصل اجلماهريي يف ثالث وظائف أساسية هي: فقد أصبح اإلعالميون أكثر قدرة من أي فئة 

ولكنهم ال حيتفظون منها إال بالقـــــليل، وتكون  ألف: نقل تراث اتمع من جيل آلخر. اجتماعيـة أخـرى علـى التأثـري يف اجلماهـري، الـيت 

غالبا تلك اليت تناسب اعتقادام.  باء: مجع املعلومات اليت تساعد على مراقبـة  تشــغل وســائل التواصل اجلماهريي احليز األكرب 

ويف هذا الســياق، إذا أردنا معرفة درجة تأثري  البيئة واإلشراف عليها. من حيام بوصفهم املتحكم األول يف القرارات 

وســـائل اإلعالم العربـــية جند أنه قبـــل ســــنة  جيم: مث املساعدة على ترابـط خمتلف أجزاء  الدولية ومراكز القوى.

) كان كل قـطر عريب ال يتوافر على أكثر  ) ١٩٩٢اتمع يف وجـه التغيـريات الـيت تطـرأ علـى تلـك 

من قـــناة إعالمية واحـــدة، وهو ما كان يفرض  البيئة.

٣ـ البعد الثقافي لوسائل اإلعالم

١ـ تعريف التواصل الجماهيري

٢ـ وظائف التواصل الجماهيري

حيصل التثقـــيف العفوي عرب عرض بـــرامج  االجتماع ورجال اإلعالم لتحضري بـرامج جيدة،  على املواطن التوجه إليها يف غياب البـديل، وقــد 

عادية، لكن يف مضموا حيمل بعدا ثقافيا، يستفيد  وتقدمي مقترحـات عملية لتحسـني أسـاليب األداء  مكن هذا التفرد كل قـــناة يف كل قـــطر من التأثري 

منه املشاهد بطريقة غري مباشرة، تتمثل يف حـصوله  وفق خطة علمية إعالمية مدروســــة، والتفنن يف  تأثريا مباشـــــرا على اتمع. لكن بــــــعد ظهور 

على ثقــافة عامة. أما التثقــيف املخطط فيتمثل يف  أســــاليب العرض والطرح اإلذاعي يف قــــوالب  الفضائيات وإطالق عدد كبــــــري من األقــــــمار 

املوضوعات الثقافية املنشورة يف صحف أو جمالت  تسويقـــية حتمل عناصر اجلذب واإلغراء، لتكون  الصناعية مل يعد هناك ما يســـــــمى بالقـــــــطب 

أو كتب، وكذلك من خالل الربامج الثقـــــــــافية  الوسيلة وسـيلة توجيه وتثقـيف مع حتقـيق الترفيه  اإلعالمي الواحــد، وأصبـــح الفرد أمام جمموعة 

والنشـــــــرات املتخصصة من أفالم وثائقــــــــية  اإلعالمي للمستمع. من اخليارات أســهمت يف توســيع فكره ومداركه 

وحماضرات وندوات وأشرطة فيديو مسجلة .  أما التلفزيون فنجده خيتلف عن الصحـــــافة  عرب ما تقدمه كل قناة على حـدة. وهنا ظهر عامل 

تعمل وسـائل اإلعالم على التثقـيف يف جمال  واإلذاعة المتالكه قـــــــــــــدرة التأثري من خالل  اجلودة الذي جعل التنافس على أشـــــده بــــــني 

التربـــية والتعليم من خالل عرض بـــرامج ختدم  خصائصه الفنية يف نقـــل الصوت والصورة، ومما  القـنوات اإلعالمية العربـية والعاملية الستقــطاب 

املناهج املقـــــررة واألحباث واملوارد الدراســـــية  جعله يكسب قدرة وجاذبـية جتعله يستقـطب أكرب  أكرب عدد من املشاهدين.

التعليميـة، عـالوة علـى الربامـج املخططــة الــيت  نسبــــة من املشـــــاهدين بـــــاختالف أعمارهم  لكن بـــــعد هذا التطور التكنولوجي اهلائل، 

يعدها تربــــويون خمتصون، تعرض يف أوقـــــات  ومشـــارم، كما أنه باســـتطاعته التغلغل يف أي  يبقـى السـؤال الذي يطرح نفســه بــإحلاح هو أي 

وفترات مناسبــــة، ليتســــىن للطالب متابــــعتها  مكان: يف املرتل أو اتمع أو املدرســــة، مما مكنه  الوسائل أكثر تأثريا، الصحافة املكتوبـة أم اإلذاعة 

واالستفادة منها. من لعب دور متميز يف نشر الثقافة بني اجلماهري. أم التلفزيون؟ فبالنسبة للصحافة اليت تعد املتنفس 

فضالً عن ذلك تعمل القــــنوات على بــــث  وجتدر اإلشــــــــارة إىل أنه يصعب حتديد ماهية  األسـاس ملعظم املفكرين واملثقـفني، وهي امليدان 

عروض تعليمية وبــــرامج حمو األمية، خصوصا  الربامج الثقــافية، ألن أي بــرنامج ال خيلو من حمتوى  الرئيس الذي يظهر فيه الفكر، واألرض اخلصبــة 

وأن التلفزيون يتفوق على اإلذاعة يف هذا امليدان،  ثقايف، وما يعد برناجما ثقافيا يف بلد قد ال يكون كذلك  لنمو الثقــــــافة وازدهارها من خالل ما يطرح يف 

ألن املشــــــــاهد يتعرف على خمارج األلفاظ عن  يف بــلد آخر، ويعد مفهوم الثقــافة كما هو معلوم من  األســواق يوميا من صحــف وجمالت ونشــرات 

طريق متابـعة النطق إىل جانب رســم هذه الكلمة  أكثر املفاهيم تداوال وغموضا يف اآلن نفسه. يستطيع كل شخص كيفما كان مستواه الثقايف من 

اليت ينطـق ـا. كمـا يتـم توظيـف إطـار التمثيليـة  إشباع رغباته وتنمية ثقافته. ومبا أن الثقافة سلوك مكتسـب، فإن ارتبـاطها 

التلفزيونية، وهي أكثر أشــكال الربامج اســتهواء  بـــالربامج التلفزية أمر هام، إذ إن الربامج الثقـــافية  وتســعى الصحـــافة إىل التأثري على املتلقـــي 

للبسـطاء، وذلك يف عرض مادة تعليمية يف بـعض  تقدم ألفراد اتمع أنواعا خمتلفة من السلوك، لكي  بسحــر الكلمة يف عقــيلة الفرد وتوجيهه التوجيه 

املشــــــــاهد. وتعد الربامج التعليمية الراهنة أكثر  يتســــىن للفرد االندماج يف اجلماعة والتكيف معها  الصحــيح، باعتبــار أننا نتحــدث عن الصحــافة 

مالءمة وجذبـــــا لألقـــــل ذكاء فضال عن التأثري  كما أن الربامج الثقافية يف التلفزيون تعد وسـيلة من  اجلادة، اليت تؤدي وظيفتها الكربى بــكل أبــعادها 

احملتمل الناتـج عـن اعتمـاد الربامـج علـى الصـور  وسائل النقل الثقايف، وهي بذلك وسيلة تتوسل ا  كأثر فعال خلدمة اتمع، وبـوصفها وســيلة هامة 

احلســـــية املرئية، كما أدى إىل التأثري يف قـــــليلي  الثقافة يف االستمرار واالنتقال. هلذا تسعى القنوات  لتقــوية أواصر التكامل بـــني أفراد اتمع والرفع 

الذكاء، يف حني أن مرتفعي الذكاء أكثر قدرة على  العربية إىل بث برامج تثقـيفية وتعليمية وتربـوية إىل  من مستويام الثقافية.

فهم واســــتيعاب األمور اردة والصور الرمزية.  جانب برامج أخرى، وهناك منها ما ذهب أبعد من  أما بالنسبـــة لإلذاعة بـــوصفها وســــيلة من 

فضالً عن ذلك، فالربامج الثقــافية تتشــكل أيضا  ذلك، حبيث أصبحـت قـنوات ثقـافية بـامتياز. ويف  وســـائل اإلعالم اليت حنصل من خالها على حنو 

من خالل بــــرامج الندوات واملناقشــــات، ومن  إطار العملية التثقــيفية اإلعالمية، منيز بــني نوعني  %٦٠ من األخبــــــــــار، وهنا تربز أمهيتها كأداة 

خالل عرض مواضيع دينية أو سياسـية أو ثقـافية  من التثقـــيف، ففهناك تثقــــيف عفوي من خالل  اجتماعيـة لتوجيـه األفـراد وتوعيتهـم، هــذا مــا 

أو اقــتصادية، يتم مناقشــتها يف حــضرة مفكرين  إطـالع اإلفـراد عـن طريـق الصدفـة علـى جملـة أو  جعلها أكثر وسائل اإلعالم انتشارا وأقدرها على 

وأدبـاء وعلماء، حـيث يســهم كل واحــد بــرأيه  صحــيفة أو أخبــار أو صور أو بـــرنامج إذاعي أو  اجتياز املســــــافات والوصول إىل عمق اتمع، 

مدعوماً بأدلة وشواهد، فيخرج املشاهد بـعد اية  تلفزي، فيعرفون منها شـــيئا يزيد من ثقـــافتهم..  وأداة فعالة للتوعية والتثقيف. إال أن هذه الوسيلة 
(١)

. الربامج بآراء وأفكار جديدة وهناك تثقـــــــيف خمطط يتجلى يف املعلومات اليت  حتتاج يف جمتمعنا العريب إىل نوع من التكامل بـــني 

ـــــــــــــــــــــــ تعرض من خالل صحيفة أو برنامج إذاعي يهدف  التخطيط الثقـــايف والتخطيط اإلعالمي. وحـــىت 
  . ـ  ١٣٢٧ـ مدارات ثقافية وفكرية، ص  ٣٢١ خدمة مبــدأ أو معتقــد أو رأي أو فكر تتبــناه جهة  يتحقــــق ذلك فال بــــد من نوع من التعامل اجلاد 

حمددة. واملثمر بــــني املفكرين ورجال الثقــــافية وعلماء 

وسائل اإلعالم 

والتواصل الثقاَّـ
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١٢١٣ ١٤٣١ ربيع األول 
١٦العدد 

على ظاهره فاستنار ظاهره وبـاطنه مظلم، أو فضائل األخالق مـن املنجيـات املوصلـة إىل 

كرجل زرع زرعا فنبـت ونبـت معه حشــيش السعادة األبـدية، ورذائلها من املهلكات املوجبـة 

يفسده فامر بتنقـية الزرع عن احلشـيش بقـلعه للشقاوة السرمدية، فالتخلي عن الثانية والتحلي 

عن أصله فاخذ جيز رأســه ويقــطعه فال يزال باألوىل من أهم الواجبـات. والوصول إىل احلياة 

يقـوى أصله وينبــت، فان األخالق املذمومة احلقيقـية بــدوما من احملاالت، فيجب على كل 

يف القــلب هي مغارس املعاصي فمن مل يطهر عاقل أن جيتهد يف اكتسـاب فضائل األخالق اليت 
قلبــــــــه منها مل تتم له الطاعات الظاهرة، أو هي األوســاط املثبــتة من صاحــب الشـــريعة (١)

كمريض بـه جرب وقـد امر بـالطالء ليزيل ما واالجتناب عن رذائلها اليت هـي األطـراف، ولـو 

على ظهره ويشــرب الدواء ليقـــلع مادته من قـصر أدركته اهلالكة األبـدية، إذ كما إن اجلنني لو 

بـاطنه فقــنع بــالطالء وترك الدواء متناوال ما خرج عن طاعة ملك األرحـام املتوسـط يف اخللق 

يزيد يف املادة فال يزال يطلى الظاهـر واجلـرب مل خيرج إىل الدنيا سوياً مسيعاً بصرياً ناطقاً. كذلك 

يتفجر من املادة اليت يف الباطن.من خرج عن طاعة نىب األحـــكام املتوســــط يف 

مث إذا ختلت عن مســــــــــاوئ األخالق  اخللـق مل خيـرج إىل عـامل اآلخـرة كذلـك. «
األسباب اخلارجية، حبيث يغضب وخياف وحيزن  وحتلت مبعاليها على الترتيب العلمي اســـتعدت 
بأدىن سبب، ويضحك بـأدىن تعجب، وبـعضهم 

لقبـول الفيض من رب األربـاب، ومل يبـق لشـدة (٢) . «
خبالف ذلك. وقــد يكون اعتدال القــوى فطرياً  القــرب بــينهما حـــجاب، فترتســـم فيها صور  مث ما مل حتصل التخلية مل حتصل التحـــلية ومل 
حبيث يبــــلغ اإلنســــان كامل العقــــل، فاضل  املوجودات على ما هي عليها، على سبـــــــــيل  تستعد النفس للفيوضات القدسية، كما إن املرآة 
األخالق غالبة قوته العاقـلة على قـويت الغضب  الكليـة، أى حبدودهـا ولوازمهـا الذاتيـة المتنـاع  ما مل تذهب الكدورات عنها مل تســتعد الرتســام 
والشهوة، كما يف األنبياء واألئمة عليهم السـالم  إحــاطتها بـــاجلزئيات من حـــيث اجلزئية، لعدم  الصور فيها، والبدن ما مل تزل عنه العلة مل تتصور 
وقـــد يكون جماوزا عن الوســـط كذلك حبيث  تناهيهـا، وان عملـت يف ضمـن الكليـات لعــدم  له افاضة الصحة، والثوب ما مل ينق عن األوساخ 

يبلغ ناقص العقل رديء الصفات مغلوبة عاقلته (٤) خروجها عنها، وحـــــــينئذ يصري موجوداً تاماً  مل يقبل لوناً من األلوان، فاملواظبة على الطاعات 
حتت سـلطان الغضب والشـهوة، كما يف بــعض  أبــدي الوجود ســرمدي البقــاء، فائزاً بالرتبـــة  الظاهرة ال تنفع ما مل تتطهر النفس مـن الصفـات 

الناس.  العليا، والســـعادة القـــصوى، قابــــال للخدمة  املذمومة كالكرب واحلسد والرياء، وطلب الرياسـة 
ـ إمكــان زواهلــا  ـ كمــا يــأيت  إال أن احلـق  اإلهلية، والرئاســــــة املعنوية، فيصل إىل اللذات  والعلى وإرادة السوء لألقران والشـركاء، وطلب 
بـاملعاجلات املقــررة يف علم األخالق، فيجب  احلقيقية، واالبتهاجات العقلية اليت ما رأا عيون  الشهرة يف البـالد ويف العبـاد، وأى فائدة يف تزيني 
الســعى يف إزالة نقــائضها وحتصيل فضائلها.  االعيان، ومل تتصورها عوايل األذهان. الظواهر مع امهال البواطن.
وعجبــاً  ألقــوام يبــالغون يف اعادة الصحــة 

ومثل من يواظـب علـى الطاعـات الظاهـرة 
اجلســـــمانية الفانية، وال جيتهدون يف حتصيل 

الصحــة الروحــانية الباقــية، يطيعون قـــول للمزاج مدخلية تامة يف الصفات: فبـــعض ويترك تفقــد قلبــه كبــئر احلش ظاهرها جص (٣)
الطبـيب اوسـي يف شـرب األشــياء الكريهة األمزجة يف أصل اخللقــــة مســـــتعد لبـــــعض وبــــاطنها ننت، وكقبـــــور املوتى ظاهرها مزينة 
ومزاولة األعمال القبيحــــة، ألجل صحــــة األخالق، وبعضها مقتض خلالفه، فانا نقطع بان وبــاطنها جيفة، أو كبــيت مظلم وضع الســراج 

زائلة، وال يطيعون امر الطبــــــــــــيب اإلهلي بعض األشخاص حبسـب جبـلته، ولو خلى عن 
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تأثري املزاج عىل األخالق

ليســـت نقـــية عن ذمائم األخالق ال يزيده تعلم 

العلوم إال فسـاداً. ولذا ترى اكثر املتشبـهني بــزي 

العلماء اسوأ حـاال من العوام مائلني عن وظائف 
أن احلياة احلقيقية لإلنسان تتوقف على 

اإلميان واإلسـالم، إما لشـدة حـرصهم على مجع 
ذيب األخالق املمكن باملعاجلات املقـررة 

املال، غافلني عن حقيقـة املال، أو لغلبــة حبــهم 
يف هذه الصناعة، تعرف اا أشـرف العلوم 

اجلـاه واملنصـب، ظنـاً منهـم انــه ترويــج للديــن 
وانفعها الن شـــرف كل علم امنا بشـــرف 

واملذهب، أو لوقــوعهم يف الضاللة واحلرية لكثرة 
موضوعه أو غايته، فشــرف صناعة الطب 

الشك والشبـهة، أو لشوقـهم إىل املراء واجلدال يف 
على صناعة الدبــاغة بقــدر شــرف بــدن 

اندية الرجال، اظهاراً لتفوقــــهم على األقــــران 
اإلنسـان وإصالحــه على جلود البــهائم، 

واألمثال، أو إلطالق ألسنتهم على اآلباء املعنوية 
وموضوع هذا العلم هو النفس الناطقة اليت 

من أكابــــــــــر العلماء وأعاظم احلكماء، ولعدم 
هي حقيقـة اإلنســان ولبــه، وهو أشــرف 

تعبـــدهم برســـوم الشــــرع وامللة، ظناً منهم أنه 
األنواع الكونية كما بـــرهن عليه يف العلوم 

مقـــتضى قـــواعد احلكمة، ومل يعلموا أن احلكمة 
العقــــلية، وغايته اكماله وإيصاله من أول 

احلقيقــــية ما أعطته النواميس اإلهلية والشــــرائع 
افق اإلنســـــان إىل آخر، ولكونه ذا عرض 

النبـوية، فكأم مل يعلموا أن العلم بــدون العمل 
عريض متصال أوله بــأفق البـــهائم وآخره 

ضالل، ومل يتفطنوا قـــول نبـــيهم صلى اهللا عليه 
بــــأفق املالئكة، ال يكاد أن يوجد التفاوت 

وآله وسلم: «قصم ظهري رجالن، عامل متهتك، 
الذي بني اشخاص هذا النوع يف افراد سائر 

وجاهل متنســـك»، ومل يتذكروا قـــوله صلى اهللا 
األنواع، فان فيـه أخـس املوجـودات ومنـه 

عليه وآله وســلم: «البــالهة أدىن إىل االخالص 
اشرف الكائنات كما قيل:             

من فطانة بــــــــــتراء»، وكل ذلك ليس إال لعدم 
ومل أر أمثـال الرجـال تفاوتـت

ســــعيهم يف ذيب األخالق وحتســــينها وعدم  لتحصيل السـعادة الدائمة. وبقـاء النفس على 
لدى اد حــــىت عد الف بواحـــــد

االمتثال لقوله سبحانه: النقــصان إما لعدم صرفها إىل طلب املقــصود 
وإىل ذلك التفاوت يشـري قـول ســيد الرســل 

(٧)(٦) .ملالبســة العوائق واملوانع، أو مزاولة النقــيض  « »
صلى اهللا عليه واله وســــلم «إين وزنت بـــــأميت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــلتمكن موجبـه، أو لكثرة اشـتغاهلا بالشـواغل  فرجحت م» وال ريب يف أن هذا التفاوت ألجل 
١ـ إشارة إىل إن الفضيلة وسط بني رذيلتني وقد دعا الشارع احملسوســة، أو لضعف القــوة العاقــلة، فان مل  االختالف يف األخالق والصفات، الشـــــــتراك 

إىل حتصيل الوسـط بقـوله صلى اهللا عليه وآله وســلم:  تدركها العناية اإلهلية فال يزال يتزايد النقصان 
الكل يف اجلسمية ولواحقها.

(خري األمور أوسـطها) وسـيأيت شـرح املعىن من الوسـط  ويبـــعد عن الكمال الذي خلق ألجله، إىل أن 
والطرفني. وهذا العلم هو البــــاعث للوصول إىل أعلى  تدركها اهلالكة األبـدية والشقـاوة السـرمدية، 
. مراتبهما، وبه تتم اإلنسانية، ويعرج من حضيض  ٢٧٢ـ اإلسراء اآلية:

نعوذ بــــــــــــاهللا من ذلك، وإن ادركته الرمحة 
٣ـ احلش بــــالفتح أو الضم مث التشـــــديد والفتح اكثر من  البــــــهيمية إىل ذرى الرتب امللكية، وأي صناعة 

الضم: املخرج وموضع احلاجة وأصله من احلـش مبعـىن األزلية، فيصرف مهه يف ازالة النقــــــــــائص،  أشـرف مما يوصل اخس املوجودات إىل أشـرفها، 
البسـتان، الم كانوا يتغوطون يف البسـتان، فلما اختذوا واكتســــــاب الفضائل، فال يزال يتصاعد من 

ولذلك كان السلف من احلكماء ال يطلقون العلم 
الكنيف اطلقـوا عليها االســم جمازاً، فاملراد هنا من بــئر  مرتبــة من الكمال إىل فوقــها، حــىت يصري من 

حقيقــة إال عليه، ويســمونه باالكســري األعظم، 
احلش خزانة الكنيف.  أهل مشاهدة اجلالل واجلمال، ويتشـرف جبوار 

ـ تذكري الضمري باعتبار إرادة اإلنسان ألنه صاحب النفس وكان أول تعاليمهم، ويبــــــــــــالغون يف تدوينه  ٤
الرب املتعال، ويتصل إىل الســرور احلقيقــى، 

بل هو هي. وتعليمه، والبحـــــــــــــث عن امجاله وتفصيله، 
الذي ال عني رأت، وال أذن مسعـت، وال خطـر 

 . ٥١٧ـ السجدة: اآلية، ويعتقـدون ان املتعلم ما مل يهذب أخالقـه ال تنفعه 
.على قلب بشر، وإىل قرة االعني اليت يشري اليها  ـ البقرة: اآلية،  ٦١٨٩ سائر العلوم.

ـ  ـ جامع الســــــعادات: حممد مهدي النراقـــــــي، ج١  ٧ يف قوله سبحـانه:«
وكما ان البدن الذي ليس بالنقي كلما غذوته 

٣٥ ٢٣. ـ ص (٥)
 . فقـد زادته شــراً، فكذلك النفس اليت »
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رشف علم األخالق لرشف موضوعـه 

وغايته

الْبُيُوتَ 

فضائل األخالق
ورذائلها
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١٢١٣ ١٤٣١ ربيع األول 
١٦العدد 

على ظاهره فاستنار ظاهره وبـاطنه مظلم، أو فضائل األخالق مـن املنجيـات املوصلـة إىل 

كرجل زرع زرعا فنبـت ونبـت معه حشــيش السعادة األبـدية، ورذائلها من املهلكات املوجبـة 

يفسده فامر بتنقـية الزرع عن احلشـيش بقـلعه للشقاوة السرمدية، فالتخلي عن الثانية والتحلي 

عن أصله فاخذ جيز رأســه ويقــطعه فال يزال باألوىل من أهم الواجبـات. والوصول إىل احلياة 

يقـوى أصله وينبــت، فان األخالق املذمومة احلقيقـية بــدوما من احملاالت، فيجب على كل 

يف القــلب هي مغارس املعاصي فمن مل يطهر عاقل أن جيتهد يف اكتسـاب فضائل األخالق اليت 
قلبــــــــه منها مل تتم له الطاعات الظاهرة، أو هي األوســاط املثبــتة من صاحــب الشـــريعة (١)

كمريض بـه جرب وقـد امر بـالطالء ليزيل ما واالجتناب عن رذائلها اليت هـي األطـراف، ولـو 

على ظهره ويشــرب الدواء ليقـــلع مادته من قـصر أدركته اهلالكة األبـدية، إذ كما إن اجلنني لو 

بـاطنه فقــنع بــالطالء وترك الدواء متناوال ما خرج عن طاعة ملك األرحـام املتوسـط يف اخللق 

يزيد يف املادة فال يزال يطلى الظاهـر واجلـرب مل خيرج إىل الدنيا سوياً مسيعاً بصرياً ناطقاً. كذلك 

يتفجر من املادة اليت يف الباطن.من خرج عن طاعة نىب األحـــكام املتوســــط يف 

مث إذا ختلت عن مســــــــــاوئ األخالق  اخللـق مل خيـرج إىل عـامل اآلخـرة كذلـك. «
األسباب اخلارجية، حبيث يغضب وخياف وحيزن  وحتلت مبعاليها على الترتيب العلمي اســـتعدت 
بأدىن سبب، ويضحك بـأدىن تعجب، وبـعضهم 

لقبـول الفيض من رب األربـاب، ومل يبـق لشـدة (٢) . «
خبالف ذلك. وقــد يكون اعتدال القــوى فطرياً  القــرب بــينهما حـــجاب، فترتســـم فيها صور  مث ما مل حتصل التخلية مل حتصل التحـــلية ومل 
حبيث يبــــلغ اإلنســــان كامل العقــــل، فاضل  املوجودات على ما هي عليها، على سبـــــــــيل  تستعد النفس للفيوضات القدسية، كما إن املرآة 
األخالق غالبة قوته العاقـلة على قـويت الغضب  الكليـة، أى حبدودهـا ولوازمهـا الذاتيـة المتنـاع  ما مل تذهب الكدورات عنها مل تســتعد الرتســام 
والشهوة، كما يف األنبياء واألئمة عليهم السـالم  إحــاطتها بـــاجلزئيات من حـــيث اجلزئية، لعدم  الصور فيها، والبدن ما مل تزل عنه العلة مل تتصور 
وقـــد يكون جماوزا عن الوســـط كذلك حبيث  تناهيهـا، وان عملـت يف ضمـن الكليـات لعــدم  له افاضة الصحة، والثوب ما مل ينق عن األوساخ 

يبلغ ناقص العقل رديء الصفات مغلوبة عاقلته (٤) خروجها عنها، وحـــــــينئذ يصري موجوداً تاماً  مل يقبل لوناً من األلوان، فاملواظبة على الطاعات 
حتت سـلطان الغضب والشـهوة، كما يف بــعض  أبــدي الوجود ســرمدي البقــاء، فائزاً بالرتبـــة  الظاهرة ال تنفع ما مل تتطهر النفس مـن الصفـات 

الناس.  العليا، والســـعادة القـــصوى، قابــــال للخدمة  املذمومة كالكرب واحلسد والرياء، وطلب الرياسـة 
ـ إمكــان زواهلــا  ـ كمــا يــأيت  إال أن احلـق  اإلهلية، والرئاســــــة املعنوية، فيصل إىل اللذات  والعلى وإرادة السوء لألقران والشـركاء، وطلب 
بـاملعاجلات املقــررة يف علم األخالق، فيجب  احلقيقية، واالبتهاجات العقلية اليت ما رأا عيون  الشهرة يف البـالد ويف العبـاد، وأى فائدة يف تزيني 
الســعى يف إزالة نقــائضها وحتصيل فضائلها.  االعيان، ومل تتصورها عوايل األذهان. الظواهر مع امهال البواطن.
وعجبــاً  ألقــوام يبــالغون يف اعادة الصحــة 

ومثل من يواظـب علـى الطاعـات الظاهـرة 
اجلســـــمانية الفانية، وال جيتهدون يف حتصيل 

الصحــة الروحــانية الباقــية، يطيعون قـــول للمزاج مدخلية تامة يف الصفات: فبـــعض ويترك تفقــد قلبــه كبــئر احلش ظاهرها جص (٣)
الطبـيب اوسـي يف شـرب األشــياء الكريهة األمزجة يف أصل اخللقــــة مســـــتعد لبـــــعض وبــــاطنها ننت، وكقبـــــور املوتى ظاهرها مزينة 
ومزاولة األعمال القبيحــــة، ألجل صحــــة األخالق، وبعضها مقتض خلالفه، فانا نقطع بان وبــاطنها جيفة، أو كبــيت مظلم وضع الســراج 

زائلة، وال يطيعون امر الطبــــــــــــيب اإلهلي بعض األشخاص حبسـب جبـلته، ولو خلى عن 

ڭٱٱ
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تأثري املزاج عىل األخالق

ليســـت نقـــية عن ذمائم األخالق ال يزيده تعلم 

العلوم إال فسـاداً. ولذا ترى اكثر املتشبـهني بــزي 

العلماء اسوأ حـاال من العوام مائلني عن وظائف 
أن احلياة احلقيقية لإلنسان تتوقف على 

اإلميان واإلسـالم، إما لشـدة حـرصهم على مجع 
ذيب األخالق املمكن باملعاجلات املقـررة 

املال، غافلني عن حقيقـة املال، أو لغلبــة حبــهم 
يف هذه الصناعة، تعرف اا أشـرف العلوم 

اجلـاه واملنصـب، ظنـاً منهـم انــه ترويــج للديــن 
وانفعها الن شـــرف كل علم امنا بشـــرف 

واملذهب، أو لوقــوعهم يف الضاللة واحلرية لكثرة 
موضوعه أو غايته، فشــرف صناعة الطب 

الشك والشبـهة، أو لشوقـهم إىل املراء واجلدال يف 
على صناعة الدبــاغة بقــدر شــرف بــدن 

اندية الرجال، اظهاراً لتفوقــــهم على األقــــران 
اإلنسـان وإصالحــه على جلود البــهائم، 

واألمثال، أو إلطالق ألسنتهم على اآلباء املعنوية 
وموضوع هذا العلم هو النفس الناطقة اليت 

من أكابــــــــــر العلماء وأعاظم احلكماء، ولعدم 
هي حقيقـة اإلنســان ولبــه، وهو أشــرف 

تعبـــدهم برســـوم الشــــرع وامللة، ظناً منهم أنه 
األنواع الكونية كما بـــرهن عليه يف العلوم 

مقـــتضى قـــواعد احلكمة، ومل يعلموا أن احلكمة 
العقــــلية، وغايته اكماله وإيصاله من أول 

احلقيقــــية ما أعطته النواميس اإلهلية والشــــرائع 
افق اإلنســـــان إىل آخر، ولكونه ذا عرض 

النبـوية، فكأم مل يعلموا أن العلم بــدون العمل 
عريض متصال أوله بــأفق البـــهائم وآخره 

ضالل، ومل يتفطنوا قـــول نبـــيهم صلى اهللا عليه 
بــــأفق املالئكة، ال يكاد أن يوجد التفاوت 

وآله وسلم: «قصم ظهري رجالن، عامل متهتك، 
الذي بني اشخاص هذا النوع يف افراد سائر 

وجاهل متنســـك»، ومل يتذكروا قـــوله صلى اهللا 
األنواع، فان فيـه أخـس املوجـودات ومنـه 

عليه وآله وســلم: «البــالهة أدىن إىل االخالص 
اشرف الكائنات كما قيل:             

من فطانة بــــــــــتراء»، وكل ذلك ليس إال لعدم 
ومل أر أمثـال الرجـال تفاوتـت

ســــعيهم يف ذيب األخالق وحتســــينها وعدم  لتحصيل السـعادة الدائمة. وبقـاء النفس على 
لدى اد حــــىت عد الف بواحـــــد

االمتثال لقوله سبحانه: النقــصان إما لعدم صرفها إىل طلب املقــصود 
وإىل ذلك التفاوت يشـري قـول ســيد الرســل 

(٧)(٦) .ملالبســة العوائق واملوانع، أو مزاولة النقــيض  « »
صلى اهللا عليه واله وســــلم «إين وزنت بـــــأميت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــلتمكن موجبـه، أو لكثرة اشـتغاهلا بالشـواغل  فرجحت م» وال ريب يف أن هذا التفاوت ألجل 
١ـ إشارة إىل إن الفضيلة وسط بني رذيلتني وقد دعا الشارع احملسوســة، أو لضعف القــوة العاقــلة، فان مل  االختالف يف األخالق والصفات، الشـــــــتراك 

إىل حتصيل الوسـط بقـوله صلى اهللا عليه وآله وســلم:  تدركها العناية اإلهلية فال يزال يتزايد النقصان 
الكل يف اجلسمية ولواحقها.

(خري األمور أوسـطها) وسـيأيت شـرح املعىن من الوسـط  ويبـــعد عن الكمال الذي خلق ألجله، إىل أن 
والطرفني. وهذا العلم هو البــــاعث للوصول إىل أعلى  تدركها اهلالكة األبـدية والشقـاوة السـرمدية، 
. مراتبهما، وبه تتم اإلنسانية، ويعرج من حضيض  ٢٧٢ـ اإلسراء اآلية:

نعوذ بــــــــــــاهللا من ذلك، وإن ادركته الرمحة 
٣ـ احلش بــــالفتح أو الضم مث التشـــــديد والفتح اكثر من  البــــــهيمية إىل ذرى الرتب امللكية، وأي صناعة 

الضم: املخرج وموضع احلاجة وأصله من احلـش مبعـىن األزلية، فيصرف مهه يف ازالة النقــــــــــائص،  أشـرف مما يوصل اخس املوجودات إىل أشـرفها، 
البسـتان، الم كانوا يتغوطون يف البسـتان، فلما اختذوا واكتســــــاب الفضائل، فال يزال يتصاعد من 

ولذلك كان السلف من احلكماء ال يطلقون العلم 
الكنيف اطلقـوا عليها االســم جمازاً، فاملراد هنا من بــئر  مرتبــة من الكمال إىل فوقــها، حــىت يصري من 

حقيقــة إال عليه، ويســمونه باالكســري األعظم، 
احلش خزانة الكنيف.  أهل مشاهدة اجلالل واجلمال، ويتشـرف جبوار 

ـ تذكري الضمري باعتبار إرادة اإلنسان ألنه صاحب النفس وكان أول تعاليمهم، ويبــــــــــــالغون يف تدوينه  ٤
الرب املتعال، ويتصل إىل الســرور احلقيقــى، 

بل هو هي. وتعليمه، والبحـــــــــــــث عن امجاله وتفصيله، 
الذي ال عني رأت، وال أذن مسعـت، وال خطـر 

 . ٥١٧ـ السجدة: اآلية، ويعتقـدون ان املتعلم ما مل يهذب أخالقـه ال تنفعه 
.على قلب بشر، وإىل قرة االعني اليت يشري اليها  ـ البقرة: اآلية،  ٦١٨٩ سائر العلوم.

ـ  ـ جامع الســــــعادات: حممد مهدي النراقـــــــي، ج١  ٧ يف قوله سبحـانه:«
وكما ان البدن الذي ليس بالنقي كلما غذوته 

٣٥ ٢٣. ـ ص (٥)
 . فقـد زادته شــراً، فكذلك النفس اليت »
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رشف علم األخالق لرشف موضوعـه 

وغايته

الْبُيُوتَ 

فضائل األخالق
ورذائلها



ية
ئد

قا
 ع

ث
ح

مبا
ية

ئد
قا

 ع
ث

ح
مبا

١٤١٥ ١٤٣١ ربيع األول 
١٦العدد 

فمن هذه النصوص الكرمية يفهم ان حـــــــــــىت  عبــــاده املقربــــني من األنبــــياء واألوصياء واألئمة قد تعرفنا يف األعداد السابقة على ثالثة أقسـام من 

الوثنيني كانوا موحــــــــدين فيما خيص أصل اإلجياد  واألولياء بــعض املراتب والكرامات اليت يســتطيعون التوحيد، وسنذكر فيما يلي أقسامًا أخرى، مع االلتزام 

واخللق، لكنهم مشـركون فيما خيص التدبــري وكذلك  ومن خالهلا وبإقــــــدار من اهللا سبحــــــانه واذن منه باالختصار وعدم التعقيد يف العبارة قدر املستطاع.

التصرف والوالية على بـعض القــوانني الكونية، ويف    « العبـادة كما قــال سبحــانه: «ٱ

القـــرآن الكرمي مناذج كثرية جدا أوضحـــها وأقــــرا  » ونقصد بتوحيد الربوبية والتدبري: (إن اهللا وحـده 
للداللة على املطلوب مســألة إحــياء نيب اهللا عيســـى 

هو مدبــر العامل ومربـــيه ومنظمه. كما جاء يف قـــوله 
عليه الســـالم للميت وشـــفائه لألبـــرص واألعمى 

 ،« تعـــــاىل: «
وانون بل وخلقه من الطني طريا، كل ذلك بـإذن اهللا 

. « وأما لفظة «الرب» يف لغة العرب فهي مبعـىن املتصـرف 
وإقداره قال سبحانه مسـتعرضا لكالم نيب اهللا عيسـى 

وقد أنكر القرآن الكرمي ان يكون للكون أي مدبر  واملدبــر واملتحــمل أمر تربـــية الشـــيء، وكأنه مبعىن 
عليه الســالم مع قــومه:  «

ســوى اهللا تعاىل واســتدل على ذلك بــربهان التنازع  الصاحـب. وهذه، أعين التدبـري والتصرف، من لوازم 

والفسـاد، ففي قـوله سبحــانه: «كون الشـخص صاحبــا ومالكا. فرب الضيعة يقــوم 
»  « بـأمرها، ورب البـيت والغنم يقـوم بـالتصرف الالزم 

» فيهما).
إشارة إىل دليل الفساد القـطعي احلصول فيما لو وجد يستفاد جبالء من مطالعة عقـائد الوثنية يف القـرآن 
» فمـــــــع ان الكرمي وكتب امللل والنحــل أن مســـألة التوحـــيد يف  مدبران وربان للكون.
اخللق هو من شـؤون اخلالق ال يشــاركه فيه احــد من اخلالقية كانت موضع اتفاق كما قال سبحانه وتعاىل:  أما ملاذا حيصل هذا الفسـاد يف حــال وجود ربــني 

املخلوقــني كما عرفنا، إال ان هذا احلق ميكن ان يهبــه « ومدبـرين للكون فهذا ما تبـينه اآلية الكرمية القــائلة: 

اهللا سبحــانه ومبســتويات معينة إىل غريه من املقربــني »، وكقـــوله  »

لتبــــيان فضلهم وإللقــــاء احلجة على بقــــية الناس  سبحــــــــانه: «

ولتعريف ســائر الناس ان هلؤالء الصفوة ارتبــاطاً مع  .«. «
ـ ملا  ـ سبحـانه ـ اهللا سبحانه ولو مل يكن هلم ارتباط معه ـ

لكن جيب وقبـل ان ننهي هذا القسـم من أقســام 
منحهم هذه املراتب من الكمال.

التوحيد ان ننبه على ان اهللا سبحانه قد أعطى لبـعض 

٤: التوحيد َّـ الربوبية والتدبYڎٱٱٱڎٱٱڈٱٱ
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التشـــريع والتقـــنني واحلكم، فيجب حــــينئذ على  هم متخصصون يف معرفة تشـــــــريعه سبحــــــــانه  فال مانع إذن ان تعطى بــــعض مراتب التدبــــري 

اإلنســــــان طاعته وال جيب إطاعة غريه إال بــــــإذنه  ووظيفتهم الكشـف عن األحــكام بــعد الرجوع إىل  واخللق واإلحياء واإلجياد لبعض املخلوقني للعلة اليت 

ورضاه، وبعبــارة أخرى، إن املالك للوجود بأســـره  مصادرها وجعلها يف متناول الناس. تقدمت وغريها، وهو ما نقـوله يف النيب األعظم حممد 

ورب الكون الذي منه وإليه اإلنســـان جيب أن يطاع  وقــد وردت يف القــرآن الكرمي آيات عدة أكدت  صلى اهللا عليه وآله وســـلم وباقــــي األئمة األطهار 

دون ســواه. واملراد من الطاعة هو أن نضع ما وهبــنا  على احنصار حـق التشـريع بــاهللا سبحــانه وان على  والصديقـــــــــة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات اهللا 

من اآلالء، حــــىت وجودنا وإرادتنا، يف املوضع الذي  مجيع اخللق بإتبـاع أحـكامه وتشـريعاته وليس ألحـد  وســــالمه عليهم أمجعني، فما يعطونه من قـــــضاء 

يرضاه. واملروق من هذه الطاعة عدوان علـى املـوىل  حق التشريع مقابل تشريعه سبحانه منها قوله تعاىل:  للحـوائج وشـفاء لألمراض وغري ذلك كله بــإذن اهللا 

وظلم له، الذي يقبحه العقل. وأما غريه تعاىل، فبـما  «سبحانه وعلمه وقوته.

أنه ال دخل له يف وجود اإلنسان وحياته ونعمه وآالئه 

بـل هو أيضا إنســان حمتاج مثله، فال يتصور له حــق  »، وقــوله سبحــانه: « ونقصد بـه (أن التقـنني حـق اخلالق والرب، ألنه 
الطاعة إال إذا أمر املطاع بالذات بإطاعته.

يعرف خملوقاته وصالحـهم، فال جيوز لغريه تعاىل أن 
وال شـــك أن الرســــول األكرم صلى اهللا عليه 

يقدم على ذلك، فاألنبياء والرسل نقلوا ما شرعه اهللا 
وآله، واألئمة مـن أويل األمـر، والوالديـن، وغريهـم 

تعاىل ومل يقــدموا على التشــريع إال فيما أذن هلم اهللا 
ممن جتب طاعتهم، وحترم معصيتهم وخمالفتهـم، إمنـا 

تعاىل وهو أيضا مستند إليه تعاىل كما ال خيفى).
هو بأمر من اهللا سبحانه ولوال أمره ملا كان ألحد على 

التوحـيد يف التشـريع فرع من فروع التوحــيد يف 
أحد حق الطاعة.

» ، وكذلك قـوله سبحـانه:  الربوبـــية، فإذا كان اهللا سبحـــانه هو الرب واملدبـــر 
وكنتيجة ميكننا تقسيم حـق الطاعة على قسـمني 

«واملدير للكون واإلنســان، واملالك والصاحـــب فال 
ال ثالث هلما:

».وجه لسيادة حكم غري حـكمه سبحـانه. وألن الناس 
أوال: إن الطاعة على وجه اإلطالق خمتصة باهللا 

عند اهللا سبحـانه سواسـية كأسـنان املشــط فال فضل 
سبحانه وال طاعة لغريه بالذات.

ألحــد على أحــد من حـــيث هو هو. فضالً عن ان 
وثانيا: ان الطاعة ألي موجـود غـري اهللا ال جتـوز ويتفرع عما سبق ان اهللا سبحـانه بـوصفه خالقـا 

التقـنني والتشــريع هو نوع تدبــري حلياة الفرد واتمع 
ما مل يرد فيها أذن من اهللا سبحــــانه، وحــــدود تلك هلذا اإلنســان بـــل لكل جزء من أجزاء الكون، وهو 

وقد ثبت يف الفقـرات السابقـة ان التدبـري خمتص بـاهللا 
الطاعة خيتلف بـاختالف الشـخص املأمور بــطاعته، سبحانه الواهب للنعم واملانح لإلنسان كل ما هو فيه 

سبحانه وحده وليس ألحد ذلك احلق.
فحدود طاعة الوالدين ختتلف عن حـدود طاعة النيب من نعمة وقـوة وعلم وجاه وغري ذلك، وانه سبحـانه 

وعلى هذا األســاس ال يوجد يف اإلســـالم أي 
األعظم واألئمة األطهار صلوات اهللا وســـــــــالمه الرب واملدبــــــــــــر لكل أجزاء هذا الكون واملالك 

سلطة تشريعية ال فردية وال مجاعية وال مشرع إال اهللا 
عليهم أمجعني. واملتصرف يف أسبابه وعلله، وانه سبحـانه ميلك حـق 

وحده، وأما الفقهاء واتهدون فليسوا مبشـرعني بـل 

٥: التوحيد َّـ التشريع
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١٤١٥ ١٤٣١ ربيع األول 
١٦العدد 

فمن هذه النصوص الكرمية يفهم ان حـــــــــــىت  عبــــاده املقربــــني من األنبــــياء واألوصياء واألئمة قد تعرفنا يف األعداد السابقة على ثالثة أقسـام من 

الوثنيني كانوا موحــــــــدين فيما خيص أصل اإلجياد  واألولياء بــعض املراتب والكرامات اليت يســتطيعون التوحيد، وسنذكر فيما يلي أقسامًا أخرى، مع االلتزام 

واخللق، لكنهم مشـركون فيما خيص التدبــري وكذلك  ومن خالهلا وبإقــــــدار من اهللا سبحــــــانه واذن منه باالختصار وعدم التعقيد يف العبارة قدر املستطاع.

التصرف والوالية على بـعض القــوانني الكونية، ويف    « العبـادة كما قــال سبحــانه: «ٱ

القـــرآن الكرمي مناذج كثرية جدا أوضحـــها وأقــــرا  » ونقصد بتوحيد الربوبية والتدبري: (إن اهللا وحـده 
للداللة على املطلوب مســألة إحــياء نيب اهللا عيســـى 

هو مدبــر العامل ومربـــيه ومنظمه. كما جاء يف قـــوله 
عليه الســـالم للميت وشـــفائه لألبـــرص واألعمى 

 ،« تعـــــاىل: «
وانون بل وخلقه من الطني طريا، كل ذلك بـإذن اهللا 

. « وأما لفظة «الرب» يف لغة العرب فهي مبعـىن املتصـرف 
وإقداره قال سبحانه مسـتعرضا لكالم نيب اهللا عيسـى 

وقد أنكر القرآن الكرمي ان يكون للكون أي مدبر  واملدبــر واملتحــمل أمر تربـــية الشـــيء، وكأنه مبعىن 
عليه الســالم مع قــومه:  «

ســوى اهللا تعاىل واســتدل على ذلك بــربهان التنازع  الصاحـب. وهذه، أعين التدبـري والتصرف، من لوازم 

والفسـاد، ففي قـوله سبحــانه: «كون الشـخص صاحبــا ومالكا. فرب الضيعة يقــوم 
»  « بـأمرها، ورب البـيت والغنم يقـوم بـالتصرف الالزم 

» فيهما).
إشارة إىل دليل الفساد القـطعي احلصول فيما لو وجد يستفاد جبالء من مطالعة عقـائد الوثنية يف القـرآن 
» فمـــــــع ان الكرمي وكتب امللل والنحــل أن مســـألة التوحـــيد يف  مدبران وربان للكون.
اخللق هو من شـؤون اخلالق ال يشــاركه فيه احــد من اخلالقية كانت موضع اتفاق كما قال سبحانه وتعاىل:  أما ملاذا حيصل هذا الفسـاد يف حــال وجود ربــني 

املخلوقــني كما عرفنا، إال ان هذا احلق ميكن ان يهبــه « ومدبـرين للكون فهذا ما تبـينه اآلية الكرمية القــائلة: 

اهللا سبحــانه ومبســتويات معينة إىل غريه من املقربــني »، وكقـــوله  »

لتبــــيان فضلهم وإللقــــاء احلجة على بقــــية الناس  سبحــــــــانه: «

ولتعريف ســائر الناس ان هلؤالء الصفوة ارتبــاطاً مع  .«. «
ـ ملا  ـ سبحـانه ـ اهللا سبحانه ولو مل يكن هلم ارتباط معه ـ

لكن جيب وقبـل ان ننهي هذا القسـم من أقســام 
منحهم هذه املراتب من الكمال.

التوحيد ان ننبه على ان اهللا سبحانه قد أعطى لبـعض 

٤: التوحيد َّـ الربوبية والتدبYڎٱٱٱڎٱٱڈٱٱ
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التشـــريع والتقـــنني واحلكم، فيجب حــــينئذ على  هم متخصصون يف معرفة تشـــــــريعه سبحــــــــانه  فال مانع إذن ان تعطى بــــعض مراتب التدبــــري 

اإلنســــــان طاعته وال جيب إطاعة غريه إال بــــــإذنه  ووظيفتهم الكشـف عن األحــكام بــعد الرجوع إىل  واخللق واإلحياء واإلجياد لبعض املخلوقني للعلة اليت 

ورضاه، وبعبــارة أخرى، إن املالك للوجود بأســـره  مصادرها وجعلها يف متناول الناس. تقدمت وغريها، وهو ما نقـوله يف النيب األعظم حممد 

ورب الكون الذي منه وإليه اإلنســـان جيب أن يطاع  وقــد وردت يف القــرآن الكرمي آيات عدة أكدت  صلى اهللا عليه وآله وســـلم وباقــــي األئمة األطهار 

دون ســواه. واملراد من الطاعة هو أن نضع ما وهبــنا  على احنصار حـق التشـريع بــاهللا سبحــانه وان على  والصديقـــــــــة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات اهللا 

من اآلالء، حــــىت وجودنا وإرادتنا، يف املوضع الذي  مجيع اخللق بإتبـاع أحـكامه وتشـريعاته وليس ألحـد  وســــالمه عليهم أمجعني، فما يعطونه من قـــــضاء 

يرضاه. واملروق من هذه الطاعة عدوان علـى املـوىل  حق التشريع مقابل تشريعه سبحانه منها قوله تعاىل:  للحـوائج وشـفاء لألمراض وغري ذلك كله بــإذن اهللا 

وظلم له، الذي يقبحه العقل. وأما غريه تعاىل، فبـما  «سبحانه وعلمه وقوته.

أنه ال دخل له يف وجود اإلنسان وحياته ونعمه وآالئه 

بـل هو أيضا إنســان حمتاج مثله، فال يتصور له حــق  »، وقــوله سبحــانه: « ونقصد بـه (أن التقـنني حـق اخلالق والرب، ألنه 
الطاعة إال إذا أمر املطاع بالذات بإطاعته.

يعرف خملوقاته وصالحـهم، فال جيوز لغريه تعاىل أن 
وال شـــك أن الرســــول األكرم صلى اهللا عليه 

يقدم على ذلك، فاألنبياء والرسل نقلوا ما شرعه اهللا 
وآله، واألئمة مـن أويل األمـر، والوالديـن، وغريهـم 

تعاىل ومل يقــدموا على التشــريع إال فيما أذن هلم اهللا 
ممن جتب طاعتهم، وحترم معصيتهم وخمالفتهـم، إمنـا 

تعاىل وهو أيضا مستند إليه تعاىل كما ال خيفى).
هو بأمر من اهللا سبحانه ولوال أمره ملا كان ألحد على 

التوحـيد يف التشـريع فرع من فروع التوحــيد يف 
أحد حق الطاعة.

» ، وكذلك قـوله سبحـانه:  الربوبـــية، فإذا كان اهللا سبحـــانه هو الرب واملدبـــر 
وكنتيجة ميكننا تقسيم حـق الطاعة على قسـمني 

«واملدير للكون واإلنســان، واملالك والصاحـــب فال 
ال ثالث هلما:

».وجه لسيادة حكم غري حـكمه سبحـانه. وألن الناس 
أوال: إن الطاعة على وجه اإلطالق خمتصة باهللا 

عند اهللا سبحـانه سواسـية كأسـنان املشــط فال فضل 
سبحانه وال طاعة لغريه بالذات.

ألحــد على أحــد من حـــيث هو هو. فضالً عن ان 
وثانيا: ان الطاعة ألي موجـود غـري اهللا ال جتـوز ويتفرع عما سبق ان اهللا سبحـانه بـوصفه خالقـا 

التقـنني والتشــريع هو نوع تدبــري حلياة الفرد واتمع 
ما مل يرد فيها أذن من اهللا سبحــــانه، وحــــدود تلك هلذا اإلنســان بـــل لكل جزء من أجزاء الكون، وهو 

وقد ثبت يف الفقـرات السابقـة ان التدبـري خمتص بـاهللا 
الطاعة خيتلف بـاختالف الشـخص املأمور بــطاعته، سبحانه الواهب للنعم واملانح لإلنسان كل ما هو فيه 

سبحانه وحده وليس ألحد ذلك احلق.
فحدود طاعة الوالدين ختتلف عن حـدود طاعة النيب من نعمة وقـوة وعلم وجاه وغري ذلك، وانه سبحـانه 

وعلى هذا األســاس ال يوجد يف اإلســـالم أي 
األعظم واألئمة األطهار صلوات اهللا وســـــــــالمه الرب واملدبــــــــــــر لكل أجزاء هذا الكون واملالك 

سلطة تشريعية ال فردية وال مجاعية وال مشرع إال اهللا 
عليهم أمجعني. واملتصرف يف أسبابه وعلله، وانه سبحـانه ميلك حـق 

وحده، وأما الفقهاء واتهدون فليسوا مبشـرعني بـل 

٥: التوحيد َّـ التشريع
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١٦١٧ ١٤٣١ ربيع األول 
١٦العدد 

مؤمن ال يرتد أبدا. مث قال: نعم الشـفيع هو محران بن أعني الشيباين الكويف يكىن أبا احلسـن 

أنا وآبـائي حلمران بـن أعني يوم القــيامة وقيل: أبو محزة، تابـعي، من أصحـاب الباقـر صلوات 

نأخذ بــيده وال نزايله حـــىت ندخل اجلنة اهللا وســـــــــالمه عليه، وكذلك الصادق صلوات اهللا 

مجيعا).وسالمه عليه، وهو أخو زرارة بن أعني املشهور والذي 

قـدح أهل السـنة فيه ألجل تشــيعه مرت ترمجته يف عدد سابق من أعداد جملة الوارث، وقد 

ألهل البيت صلوات اهللا وسالمه عليهمورد توثيقه يف كتب علماء الطائفة الناجية، فعن الشـيخ 

قـــال النســـائي يف (كتاب الضعفاء الطوســي قــال: (وهو من القــراء املتقــنني قـــرأ عليه 

): (محران بـــــــن محزة...). هذه اخلشـف قـال قـد فعلت قـال فأرسـل اخلشــف مع ١٦٧واملتروكني  ص
الظبية فمضت الظبية، فتبصبصت وحركت ذنبها فقـال أعني ليس بثقة)، وقال العقـيلي يف كتابـه الضعفاء (ج١  وقـال العالمة احللي: (محران بـن أعني الشيبـاين، 
): (محران بــن أعني أخو عبــد امللك كويف موىل، تابـعي مشــكور... وقــال علي بــن أمحد  ـ  ٢٨٧ص ـ علي بن احلسني عليه السالم: أتدرون ما تقول الظبية؟ ٢٨٦
قالوا ال قال: إا تقـول رد اهللا عليكم كل غائب وغفر كويف حدثنا حممد بن عيسى قـال حـدثنا صاحل بـن أمحد العقيقي: انه عارف...)، وقـال ابـن داود: (محران بـن 

لعلي بن احلسني كما رد علي ولدي).قال حدثنا علي بن املديين قال مسعت سفيان يقول كانوا أعني أخو زرارة ممدوح معظم).
ومنها: (عن أيب جعفر عليه السـالم قــال: إن اهللا ثالثة أخوة عبد امللك بـن أعني ومحران بـن أعني وزارة وقــــال الســــيد حبر العلوم يف الفوائد الرجالية يف 
إذا كان من أمره أن يكرم عبدا وله ذنب ابتاله بالسقـم، بن أعني كانوا شـيعة وكان أشـدهم يف هذا األمر محران ترمجة آل أعني: (قـال أبـو غالب الزراري يف رسـالته: 
فإن مل يفعل ذلك ابتاله باحلاجة، فإن مل يفعل ذلك شدد بن أعني حدثنا حممد بن عيسى قال حـدثنا عبـاس قـال وكان محران من أكابر مشايخ الشيعة املفضلني الذين ال 
عليه املوت ليكافئه بـذلك الذنب، وإذا كان من أمره أن مسعت حيىي بن معني قال محران بن أعني وعبد امللك بن يشك فيهم وكان أحد محلة القرآن ومن يعد ويذكر امسه 

يهني عبـدا وله عنده حسـنة صحـح بـدنه، فإن مل يفعل أعني ليسا بشيء).يف كتب القراء)
 : ذلك بـه وسـع له يف معاشـه، فإن هو مل يفعل هون عليه ٥٥١وعن امحد بن حنبل يف كتابه العلل ج١ ص
املوت ليكافئه بتلك احلسنة).(سألته عن عبـد امللك بـن أعني فقـال كان يتشـيع وقـد 

روى عنه سفيان وأخوه محران بن أعني كان يتشيع). ومنها: (عن أيب جعفر عليه الســالم قــال: لو أن عن أيب خالد األخرس، قــال: (قــال محران بــن 
وعن امحد بن حنبل أيضا ج٣ ص٦: (سألت حيىي  كل ملك خلقـــه اهللا عز وجل وكل نيب بـــعثه اهللا وكل أعني، أليب جعفر عليه الســــــــالم: جعلت فداك إين 
عن عبد امللك بن أعني فقال كويف ليس به بـأس فقـلت  صديق وكل شهيد شـفعوا يف ناصب لنا أهل البـيت ان حلفت أال أبرح املدينة حىت أعلم ما أنا، قال: فقال أبـو 

له أخوه محران بن أعني فقال هو من الشيعة الكبار). خيرجه اهللا عز وجل من النار ما أخرجه اهللا أبدا).جعفر عليه السالم: فتريد ماذا يا محران ؟ قـال: ختربين 
بعض األخبار اليت نقلها محران بن أعني ومنها: (عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال كان علي ما أنا؟ قال: أنت لنا شيعة يف الدنيا واآلخرة).

وهي كثرية جدا اخترنا منها قـوله: (كان أبـو حممد  بن احلسني عليه السالم قـاعدا يف بـيته إذ قـرع قـوم عليه وعن ابـن أيب عمري، عن أيب عبـد اهللا عليه السـالم 
علي بـن احلسـني عليهما الســالم قــاعدا يف مجاعة من  الباب فقال: يا جارية انظري من بالباب فقالوا: قوم من قــال: (محران بـــن أعني مؤمن ال يرتد واهللا أبـــدا، مث 
أصحابه إذ جاءته ظبية فتبصبصت وضربت بيدها فقال  شيعتك فوثب عجالن كاد ان يقع فلما فتح الباب ونظر أطرق هنيئة مث قال: أجل ال يرتد واهللا).
أبو حممد: أتدرون ما تقول الظبية؟ قـالوا ال قـال تزعم  إليهم رجع فقال: كذبـوا فأين السـمت يف الوجوه؟ أين وعن زيد الشحام، قال: قال يل أبـو عبـد اهللا عليه 
أن فالن بن فالن رجال من قـريش اصطاد خشـفا هلا يف  اثر العبـادة؟، أين سـيماء السـجود؟ إمنا شــيعتنا يعرفون السـالم: (ما وجدت أحــدا أخذ بقــويل وأطاع أمري، 
هذا اليوم وإمنا جاءت إيل تســـألين ان أســــأله ان تضع  بعبــادم وشــعثهم قــد قرحــت العبــادة منهم اآلناف وحذا حذو أصحاب آبائي غري رجلني رمحهما اهللا: عبد 
اخلشــف بــني يديها فترضعه فقــال علي بــن احلســني  ودثرت اجلباه واملساجد، مخص البطون، ذبل الشفاه، قد اهللا بــن أيب يعفور، ومحران بـــن أعني. أما إما مؤمنان 
ألصحابه قوموا إليه فقاموا بأمجعهم فاتوه فخرج إليهم  هيجت العبـادة وجوههم، وأخلق ســهر الليايل وقــطع خالصان من شـيعتنا أمساؤمها عندنا يف كتاب أصحــاب 
قـال فداك أيب وأمي ما حـاجتك فقـال أســألك حبقــي  اهلواجر جثثهم، املسبحـون إذا ســكت الناس واملصلون اليمني الذي أعطى اهللا حممدا صلى اهللا عليه وآله).
عليك إال أخرجت إيل هذه اخلشف اليت اصطدا اليوم  إذا نـام النـاس واحملزونــون إذا فــرح النــاس، يعرفــون وعن هشام بن احلكم، قال: مسعته يقول: (محران 
بالزهد، كالمهم الرمحة وتشاغلهم باجلنة).فأخرجها فوضعها بني يدي أمها فأرضعتها مث قال علي 
بن احلسني عليهما السالم أسـألك يا فالن ملا وهبـت يل 

شــهادة األئمة صلوات اهللا وســالمه عليهم 

له بحسن العقيدة والجنة

حمران بن أعين الشيباني 

المشهود له بالجنة

الدنيا آخرة، وإنّ لكل شــيء حسيبــاً، وعلى كل شــيء رقيبــاً، وإنّ لكل 

حسنة ثواباً، ولكل سيئة عقابـاً، ولكل أجل كتابـاً، وإنه البـد لك يا قـيس 

من قــرين يدفن معك، وهو حـــي وتدفن معه وأنت ميت، فإن كان كرمياً 

أكرمك، وإن كان لئيماً أسلمك، مث ال حيشـر إالّ معك وال تبـعث إالّ معه، 

وال تسأل إالّ عنه، فال جتعله إالّ صاحلاً، فإنه إن أصلح آنست بـه وإن فسـد 

ال تستوحش إالّ منه وهو فعلك.

فقال: يا نيب اهللا أحب أن يكون هذا الكالم يف أبـيات من الشـعر نفخر 

بـه على من يلينا من العرب وندخره، فأمر النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم 

من يأتيه حبسان. 

قال: فأقبلت أفكر فيما أشبه هذه العظة من الشعر فاسـتتب يل القـول 

قبل جميء حسان فقلت: يا رسول اهللا قد حضرتين أبيات أحسبها توافق ما 

تريد، فقلت:

ختــــــري خليطــــــاً مــــــن فعالــــــك إنمـــــــا

قــــــــــــرين الفىت يف القــــــــــــرب ما كان يفعل

وال بـــــــــــــد بـــــــــــــعد املوت من أن تعده

ليوم ينادى املرء فيه فيقبـــــــــــــــــــــــــــــــل

وإن كنت مشــــــــــغوالً بشــــــــــيء فال تكن

بــــــــغري الذي يرضى بـــــــــه اهللا تشـــــــــغل
روى الصدوق رمحه اهللا بإسناده عن قيس بن عاصم قـال: وفدت مع 

فلن يصحــــــب اإلنســــــان من بـــــــعد موته
مجاعة من بــــين متيم إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وســــلم فدخلت وعنده 

ومن قبــــــــــــــــــــــــــله إال الذي كان يعمل
الصلصال بن الدهلمس فقـلت: يا نيب اهللا عظنا موعظة ننتفع ا، فإنا قـوم 

أال إنما اإلنســــــــــــــــــــــــــان ضيف ألهله
نعرب (نعمر) يف الربية.

يقــــــــيم قــــــــليالً بــــــــينهم مث يرحــــــــل
فقال رسول اهللا: يا قـيس إنّ مع العز ذالً، وإنّ مع احلياة موتاً، وإن مع 
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من كتاب األنوار النعمانية: قـال حـدثين مجاعة من الثقـات ان الشــاه 

إمساعيل ملا ملك بغداد أتى إىل مشهد احلسني عليه السالم، ومسع من بعض 

الناس الطعن على احلر الرياحـي، أتى إىل قـربه وأمر بنبشـه فنبشــوه فرأوه 

نائماً كهيئته ملا قـتل، ورأى على رأسـه عصابـة مشـدودة فأراد الشــاه أخذ 

تلك العصابة ملا نقـل يف كتب السـري والتواريخ أن تلك العصابـة هي دمسال 

ــــــــــــــــــــــاحلسـني عليه السـالم، شــد ا رأس احلر ملا أصيب يف تلك الواقــعة ودفن 

، الس األول ح٤. ١٢ ١ـ أمايل الصدوق: ص على تلك اهليئة، فلما حلوا تلك العصابـة جرى الدم من رأسـه حـىت امتأل 
 . ـ  ٢٢٤٤ـ الكشكول البحراين: ١  منه القرب، فلما شدوا تلك العصابـة انقـطع الدم، فلما حـلوها جرى الدم، 

 . ـ  ـ ص  ٣٢٥٠ـ عرب من التاريخ: الشيخ باقر احملسين،ج١  ٢٤٨ وكلما أرادوا أن يعاجلوا قـطع الدم بـغري تلك العصابـة مل ميكنهم، فتبـني هلم 
(٣) . حسن حاله، فأمر فبىن على قربه بناء، وعني له خادماً خيدم قربه

موعظة(١)

 نبش ق
(٢)

الحر الرياحي
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١٦١٧ ١٤٣١ ربيع األول 
١٦العدد 

مؤمن ال يرتد أبدا. مث قال: نعم الشـفيع هو محران بن أعني الشيباين الكويف يكىن أبا احلسـن 

أنا وآبـائي حلمران بـن أعني يوم القــيامة وقيل: أبو محزة، تابـعي، من أصحـاب الباقـر صلوات 

نأخذ بــيده وال نزايله حـــىت ندخل اجلنة اهللا وســـــــــالمه عليه، وكذلك الصادق صلوات اهللا 

مجيعا).وسالمه عليه، وهو أخو زرارة بن أعني املشهور والذي 

قـدح أهل السـنة فيه ألجل تشــيعه مرت ترمجته يف عدد سابق من أعداد جملة الوارث، وقد 

ألهل البيت صلوات اهللا وسالمه عليهمورد توثيقه يف كتب علماء الطائفة الناجية، فعن الشـيخ 

قـــال النســـائي يف (كتاب الضعفاء الطوســي قــال: (وهو من القــراء املتقــنني قـــرأ عليه 

): (محران بـــــــن محزة...). هذه اخلشـف قـال قـد فعلت قـال فأرسـل اخلشــف مع ١٦٧واملتروكني  ص
الظبية فمضت الظبية، فتبصبصت وحركت ذنبها فقـال أعني ليس بثقة)، وقال العقـيلي يف كتابـه الضعفاء (ج١  وقـال العالمة احللي: (محران بـن أعني الشيبـاين، 
): (محران بــن أعني أخو عبــد امللك كويف موىل، تابـعي مشــكور... وقــال علي بــن أمحد  ـ  ٢٨٧ص ـ علي بن احلسني عليه السالم: أتدرون ما تقول الظبية؟ ٢٨٦
قالوا ال قال: إا تقـول رد اهللا عليكم كل غائب وغفر كويف حدثنا حممد بن عيسى قـال حـدثنا صاحل بـن أمحد العقيقي: انه عارف...)، وقـال ابـن داود: (محران بـن 

لعلي بن احلسني كما رد علي ولدي).قال حدثنا علي بن املديين قال مسعت سفيان يقول كانوا أعني أخو زرارة ممدوح معظم).
ومنها: (عن أيب جعفر عليه السـالم قــال: إن اهللا ثالثة أخوة عبد امللك بـن أعني ومحران بـن أعني وزارة وقــــال الســــيد حبر العلوم يف الفوائد الرجالية يف 
إذا كان من أمره أن يكرم عبدا وله ذنب ابتاله بالسقـم، بن أعني كانوا شـيعة وكان أشـدهم يف هذا األمر محران ترمجة آل أعني: (قـال أبـو غالب الزراري يف رسـالته: 
فإن مل يفعل ذلك ابتاله باحلاجة، فإن مل يفعل ذلك شدد بن أعني حدثنا حممد بن عيسى قال حـدثنا عبـاس قـال وكان محران من أكابر مشايخ الشيعة املفضلني الذين ال 
عليه املوت ليكافئه بـذلك الذنب، وإذا كان من أمره أن مسعت حيىي بن معني قال محران بن أعني وعبد امللك بن يشك فيهم وكان أحد محلة القرآن ومن يعد ويذكر امسه 

يهني عبـدا وله عنده حسـنة صحـح بـدنه، فإن مل يفعل أعني ليسا بشيء).يف كتب القراء)
 : ذلك بـه وسـع له يف معاشـه، فإن هو مل يفعل هون عليه ٥٥١وعن امحد بن حنبل يف كتابه العلل ج١ ص
املوت ليكافئه بتلك احلسنة).(سألته عن عبـد امللك بـن أعني فقـال كان يتشـيع وقـد 

روى عنه سفيان وأخوه محران بن أعني كان يتشيع). ومنها: (عن أيب جعفر عليه الســالم قــال: لو أن عن أيب خالد األخرس، قــال: (قــال محران بــن 
وعن امحد بن حنبل أيضا ج٣ ص٦: (سألت حيىي  كل ملك خلقـــه اهللا عز وجل وكل نيب بـــعثه اهللا وكل أعني، أليب جعفر عليه الســــــــالم: جعلت فداك إين 
عن عبد امللك بن أعني فقال كويف ليس به بـأس فقـلت  صديق وكل شهيد شـفعوا يف ناصب لنا أهل البـيت ان حلفت أال أبرح املدينة حىت أعلم ما أنا، قال: فقال أبـو 

له أخوه محران بن أعني فقال هو من الشيعة الكبار). خيرجه اهللا عز وجل من النار ما أخرجه اهللا أبدا).جعفر عليه السالم: فتريد ماذا يا محران ؟ قـال: ختربين 
بعض األخبار اليت نقلها محران بن أعني ومنها: (عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال كان علي ما أنا؟ قال: أنت لنا شيعة يف الدنيا واآلخرة).

وهي كثرية جدا اخترنا منها قـوله: (كان أبـو حممد  بن احلسني عليه السالم قـاعدا يف بـيته إذ قـرع قـوم عليه وعن ابـن أيب عمري، عن أيب عبـد اهللا عليه السـالم 
علي بـن احلسـني عليهما الســالم قــاعدا يف مجاعة من  الباب فقال: يا جارية انظري من بالباب فقالوا: قوم من قــال: (محران بـــن أعني مؤمن ال يرتد واهللا أبـــدا، مث 
أصحابه إذ جاءته ظبية فتبصبصت وضربت بيدها فقال  شيعتك فوثب عجالن كاد ان يقع فلما فتح الباب ونظر أطرق هنيئة مث قال: أجل ال يرتد واهللا).
أبو حممد: أتدرون ما تقول الظبية؟ قـالوا ال قـال تزعم  إليهم رجع فقال: كذبـوا فأين السـمت يف الوجوه؟ أين وعن زيد الشحام، قال: قال يل أبـو عبـد اهللا عليه 
أن فالن بن فالن رجال من قـريش اصطاد خشـفا هلا يف  اثر العبـادة؟، أين سـيماء السـجود؟ إمنا شــيعتنا يعرفون السـالم: (ما وجدت أحــدا أخذ بقــويل وأطاع أمري، 
هذا اليوم وإمنا جاءت إيل تســـألين ان أســــأله ان تضع  بعبــادم وشــعثهم قــد قرحــت العبــادة منهم اآلناف وحذا حذو أصحاب آبائي غري رجلني رمحهما اهللا: عبد 
اخلشــف بــني يديها فترضعه فقــال علي بــن احلســني  ودثرت اجلباه واملساجد، مخص البطون، ذبل الشفاه، قد اهللا بــن أيب يعفور، ومحران بـــن أعني. أما إما مؤمنان 
ألصحابه قوموا إليه فقاموا بأمجعهم فاتوه فخرج إليهم  هيجت العبـادة وجوههم، وأخلق ســهر الليايل وقــطع خالصان من شـيعتنا أمساؤمها عندنا يف كتاب أصحــاب 
قـال فداك أيب وأمي ما حـاجتك فقـال أســألك حبقــي  اهلواجر جثثهم، املسبحـون إذا ســكت الناس واملصلون اليمني الذي أعطى اهللا حممدا صلى اهللا عليه وآله).
عليك إال أخرجت إيل هذه اخلشف اليت اصطدا اليوم  إذا نـام النـاس واحملزونــون إذا فــرح النــاس، يعرفــون وعن هشام بن احلكم، قال: مسعته يقول: (محران 
بالزهد، كالمهم الرمحة وتشاغلهم باجلنة).فأخرجها فوضعها بني يدي أمها فأرضعتها مث قال علي 
بن احلسني عليهما السالم أسـألك يا فالن ملا وهبـت يل 

شــهادة األئمة صلوات اهللا وســالمه عليهم 

له بحسن العقيدة والجنة

حمران بن أعين الشيباني 

المشهود له بالجنة

الدنيا آخرة، وإنّ لكل شــيء حسيبــاً، وعلى كل شــيء رقيبــاً، وإنّ لكل 

حسنة ثواباً، ولكل سيئة عقابـاً، ولكل أجل كتابـاً، وإنه البـد لك يا قـيس 

من قــرين يدفن معك، وهو حـــي وتدفن معه وأنت ميت، فإن كان كرمياً 

أكرمك، وإن كان لئيماً أسلمك، مث ال حيشـر إالّ معك وال تبـعث إالّ معه، 

وال تسأل إالّ عنه، فال جتعله إالّ صاحلاً، فإنه إن أصلح آنست بـه وإن فسـد 

ال تستوحش إالّ منه وهو فعلك.

فقال: يا نيب اهللا أحب أن يكون هذا الكالم يف أبـيات من الشـعر نفخر 

بـه على من يلينا من العرب وندخره، فأمر النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم 

من يأتيه حبسان. 

قال: فأقبلت أفكر فيما أشبه هذه العظة من الشعر فاسـتتب يل القـول 

قبل جميء حسان فقلت: يا رسول اهللا قد حضرتين أبيات أحسبها توافق ما 

تريد، فقلت:

ختــــــري خليطــــــاً مــــــن فعالــــــك إنمـــــــا

قــــــــــــرين الفىت يف القــــــــــــرب ما كان يفعل

وال بـــــــــــــد بـــــــــــــعد املوت من أن تعده

ليوم ينادى املرء فيه فيقبـــــــــــــــــــــــــــــــل

وإن كنت مشــــــــــغوالً بشــــــــــيء فال تكن

بــــــــغري الذي يرضى بـــــــــه اهللا تشـــــــــغل
روى الصدوق رمحه اهللا بإسناده عن قيس بن عاصم قـال: وفدت مع 

فلن يصحــــــب اإلنســــــان من بـــــــعد موته
مجاعة من بــــين متيم إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وســــلم فدخلت وعنده 

ومن قبــــــــــــــــــــــــــله إال الذي كان يعمل
الصلصال بن الدهلمس فقـلت: يا نيب اهللا عظنا موعظة ننتفع ا، فإنا قـوم 

أال إنما اإلنســــــــــــــــــــــــــان ضيف ألهله
نعرب (نعمر) يف الربية.

يقــــــــيم قــــــــليالً بــــــــينهم مث يرحــــــــل
فقال رسول اهللا: يا قـيس إنّ مع العز ذالً، وإنّ مع احلياة موتاً، وإن مع 
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من كتاب األنوار النعمانية: قـال حـدثين مجاعة من الثقـات ان الشــاه 

إمساعيل ملا ملك بغداد أتى إىل مشهد احلسني عليه السالم، ومسع من بعض 

الناس الطعن على احلر الرياحـي، أتى إىل قـربه وأمر بنبشـه فنبشــوه فرأوه 

نائماً كهيئته ملا قـتل، ورأى على رأسـه عصابـة مشـدودة فأراد الشــاه أخذ 

تلك العصابة ملا نقـل يف كتب السـري والتواريخ أن تلك العصابـة هي دمسال 

ــــــــــــــــــــــاحلسـني عليه السـالم، شــد ا رأس احلر ملا أصيب يف تلك الواقــعة ودفن 

، الس األول ح٤. ١٢ ١ـ أمايل الصدوق: ص على تلك اهليئة، فلما حلوا تلك العصابـة جرى الدم من رأسـه حـىت امتأل 
 . ـ  ٢٢٤٤ـ الكشكول البحراين: ١  منه القرب، فلما شدوا تلك العصابـة انقـطع الدم، فلما حـلوها جرى الدم، 

 . ـ  ـ ص  ٣٢٥٠ـ عرب من التاريخ: الشيخ باقر احملسين،ج١  ٢٤٨ وكلما أرادوا أن يعاجلوا قـطع الدم بـغري تلك العصابـة مل ميكنهم، فتبـني هلم 
(٣) . حسن حاله، فأمر فبىن على قربه بناء، وعني له خادماً خيدم قربه

موعظة(١)
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١٨١٩ ١٤٣١ ربيع األول 
١٦العدد 

اجلهد البشـري جبهود العلماء الطبـيعيني اســتطاع أن تتعدد أســئلة األطفال العلمية وتتنوع، فمنها ما 

يكشف النقاب عن طاقـات الطبـيعة اهلائلة اليت ميكن يتعلق بـــالظواهر الطبـــيعية، ومنها ما يتعلق بـــعلم 

اسـتغالهلا لنفع البشـرية، وخدمة اإلنســان واحليوان األحـــياء، ومنها حـــول اإلنســـان، ومنها ما يتعلق 

والنبـــــــــات خدمات مهمة، وإلجناز كثري من مهام بــــالكون والظواهر الكونية. ولدينا جمموعات كثرية 

اإلنسان حىت أصبح كأنه ال يستطيع العيش من دوا من األســئلة من املمكن أن نوردها أمثلة على ذلك، 

بعد أن اكتشف قوانينها وضرورا. وهلذا فقـد أمكنه ولكن يف البـداية البـد من أن نناقــش مســألة مهمة، 

توفري كل ما يعود بـــالنفع عليه منها يف سبـــيل تأمني وهي ملاذا تكثر أسئلة األطفال العلمية؟

بقــائه وحتســني ظروف عيشــه وارتياحـــه ولعل يف من صفات الطفل حبــه االســـتطالع، وخاصة 

اسـتخدام القــوى البــخارية واحلرارية والكهربــائية االســــــتطالع العلمي، فكل ما حييط بـــــــه يدفعه 

والطاقـة الذرية يف األغراض السـليمة خري دليل على للتساؤل، فهو فضول بطبعه يسعى إىل احلصول على 

أمهية العلوم الطبيعية لإلنسان.إجابـات بشـأن العامل احمليط بـه. وهذه فرصة مناسبـة 

والعلوم ليست حقائق مستقرة وثابـتة، وإمنا هي للمربـني لتنمية الروح العلمية عند األطفال. وينصح 

يف املعرفة اإلنسانية آخذة بـالنمو وباالتسـاع بـصورة عادة مبساعدة األطفال على القـيام ببـعض التجارب 

مسـتمرة يوماً بـعد يوم، واالكتشـافات احلديثة آخذة العلمية البسيطة ليحصلوا على اإلجابة بأنفسهم. 

بالتزايد جيالً بـعد جيل، يف الوقـت الذي أصبـح فيه ويف البحـث قــامت بــه الكاتبــة حــول أســئلة 

% من جمموع أسـئلة األطفال  العامل قرية صغرية والثورة املعلوماتية حتاصر اإلنسـان ٤٩،٥األطفال تبني أن 

يف كل مكان.عينة البحـــث أســـئلة علمية، وبــــذلك تكون هذه 

وعن طريق دراســـة الطبــــيعة ازدادت معارف األسئلة قد احتلت املرتبة األوىل.

الفرد املتعلم عن املظاهر الطبـــيعية وقــــواها وأنواع 

الطاقة املتوافرة فيها واتسع فهمه لقوانينها.

وعلى املربني (آبـاء - أمهات) أن حيفزوا أطفاهلم 
منذ وقت مبكر على االحتكاك بالطبيعة واخلروج إىل يقول الدكتور سبوك يف كتابـه مشـكالت اآلبـاء 
الفضاء الرحــب حــيث جيدون متســعاً من الوقــت يف تربية األبناء (إنك حتلم بأن يكون ابـنك ماهراً هذا 
للتعرف على املشــاهد الطبــيعة بــرؤيتها إن أمكن، من حقـــك ولكن من حــــق الطفل عليك أن جتعل 
والشعور بالظاهرة الطبيعية يف حميطها.رحلة املهارة مشوقة ولذيذة حبيث يقبـل الطفل عليها 

إن إرهاصات االستقــصاء حتدث غالبـــاً عندما 
إن احـــــتكاك األطفال بالطبـــــيعة ميكنهم من باســـــتمرار، ويتدرب عليها عدة شـــــهور مث أخرياً 

يطلب من الطفل أن يذهب إىل أبـــعد من املعلومات 
احلصول على اخلربات بأنفسـهم، ويولد لديهم حـب تستطيع أن نئ نفسك بأن ابنك قـد أصبـح ماهراً يف 

املعطاة ليكتســــــــــــب معلومات جديدة، وليكون 
االسـتطالع والتسـاؤل واالكتشـاف ولو مل يكن عند ااالت اليت تطرحها عليه مراحل العمر). 

التعميمات اخلاصة به وقد تأيت أسـئلة األطفال نتيجة 
األطفال حــب للتســـاؤل علينا أن ننمي لديهم هذا من هذا القـول ننطلق لنؤكد أن العلوم الطبـيعية 

حــدث يثري حــب االســتطالع لديهم، أو مشــاهدة 
احلب، وأن نطرح عليهم األســئلة بــكثرة؛ ألن هذه تدخل يف حياة كل فرد، وتتجلى يف بـيئته اليت يسـتمد 

تتحــــدى تفكريهم أو عدم قــــدرم على تقــــدمي 
األسـئلة هي مفتاح تنمية مدركات األطفال، وعندما منها العيش والعون يف سبـيل بقـائه وحـفظه وتقـدمه 

تفسريات مناسبة حلوادث أو ظواهر يشاهدوم.
يســمعها الطفل جيب أن نطلب منه التفكري يف إجابــة ورفاهيته. فمعلوماته عن الطبيعة ونواميسها تساعده 

والطفل قادر وراغب يف القيام بإجراء التحريات 
ونقـول له: احبث واسـأل نفسـك، واهلدف من ذلك على تســخري قـــواها حلاجاته الضرورية اليت ال ميكنه 

واالستقـصاءات واالســتنتاج لكل ما تشــتمل عليه 
دفع الطفل لكي يفكر ويأخذ قـــــــــــراراته، ويفكر العيش من دوا، كاملأكل واملشرب وامللبس واملأوى 

بـيئته الطبـيعية ولو بـصورة مبسـطة، ومع العلم بـأن 
بـوضوح، وبــالتايل تتكون لديه عادة طرح األســئلة والزراعة والصناعة ووسـائط االنتقـال من مكان إىل 

تعرف الطبـيعة واملفاهيم العلمية مل يكن بقــصد منها 
وحماولة البحث عن إجابات. آخر، فهي هلذه مهمة هلا أمهية حـياته نفســها، وكلما 

أن تكون عميقة ومتسـعة اجلوانب مبا يتجاوز حـدود 
إن اجلدل داخل الطفل وحـــــواره مع نفســـــه كان اطالعه على ما فيها من قــوى ومؤثرات كبـــريا 

القابـــليات الذهنية لدى الطفل. كما أنه ليس (علماً 
ونقاشـه الذي يدور داخل عقـله من أهم األســاليب أمكنه االســتفادة منها على حنو أحســـن. خاصة أن 

مصغراً) بشـكل يكون سطحـياً يسـتخف الطفل بـه، 
اليت تنمي قدرات اإلنسان العقلية والذكاء عموماً.

وإمنا هو من الســعة والعمق حبيث يتناســـب ودرجة 

ـ اكتســـــــــــاب الطفل للعلم  ١

واِّـعرفة مهمة ال تنتهي

لتدور حـول حمورها وبــني للطفل بــأن األرض تدور  من الســهل على اآلبــاء اإلجابـــة عنها، ورمبا يكون 

حــول نفســها مثل الكرة، فإذا أتى نصفها األبـــيض  بـعضها صعبـاً بـعض الشـيء نظراً ألن اإلجابــة عنها 

تصبح الدنيا اراً، وإذا أتى نصفها األسـود أصبحـت  تتطلب تفصيالت معمقة قد ال يلم ا كل اآلباء.

الدنيا ليالً. فقـد يسـألك طفلك أين يوجد اهلواء؟ وجتيبــه يف 

واليقف الطفل عند هذا احلد بل سيسأل: كل مكان وال تكفيه هذه اإلجابـة بـل يســألك ملاذا ال 

ـ من أين تأيت الشـــــمس؟ وأين تذهب؟ وملاذا  ١ نراه؟ وجتيبـه بـأنه عدمي اللون لكن نشـعر بـه ونسـتدل 

التطلع يف الليل؟ على وجوده بتحريكه لألشياء. وهنا أقـول: ال تقـفوا 

٢ـ ملاذا يطلع القمر باليل؟ أين يذهب يف النهار؟ عند هذا احلد وتطبيقـا ملا حتدثنا عنه يف الفقـرة السابقـة 

ـ ملاذا هناك برق ورعد (ألن اصطدام السحـاب  ٣ ابــدؤوا بــالتجارب عن طريق املروحـــة الكهربـــائية 

يصدر صوتاً وضوءاً). وتشغيلها وطرح أسـئلة على الطفل مباذا تشـعر؟ وهنا 

أجب بنفس مستوى وأسلوب اإلجابة السابقة. تكون قــد دفعت بــطفلك من التســاؤل إىل البحــث 

٣ـ األسئلة اليت تدور حول األجهزة املرتلية: والتجريب واال تدعه يصدر تعميماته من جتربـــــــــة 

يدهش الطفل جبهاز التلفاز وحياول البحــث عن  واحدة بل أحضر بـالوناً وانفخه واطلب من الطفل أن 

ســـــــــره وكيف يدخل الناس داخله وملاذا ال يدخل  يضع يده على فوهة البالون وأساله مب تشعر؟ واطلب 

معهم؟ وهل يروننا مثلما نراهم. واحلقيقــــــة أن مثل  منه النظر إىل شـجرة تتحـرك أغصاا واجعله يبحـث 

هذه األسئلة تتطلب شرحاً علمياً متعمقـاً قـد ال يصل  عن إجابته بنفسه. وهنا تكون قد انتقـلت بـالطفل من 

لذهن الطفل بــوضوح، ولكن بــإمكانك اســتخدام  التساؤل إىل البحث مث التجريب مث االكتشاف.

كامريا الفيديـو املرتليـة وتصـور ـا وتعـرض الصـورة  وها حنن نورد حـواراً بـني طفل وأبـيه عن سـؤال 

وتقــول له إن العملية تســري ذا الشــكل وإن هنالك  طرحه الطفل على أبيه وهو ملاذا ال يطري كالعصفور؟

تلفزيونا كبــرياً يصور الناس يف مكان معني مث يرســـل  األب: ألن للعصفور جناحــني، وليس لك مثل 

صور هؤالء الناس يف اهلواء فيلتقـــــطها التلفزيون يف  جناحيه وجسمه صغري وجسمك كبري.

املرتل عن طريق اهلوائي (اإلرسال).  الطفل: ملاذا ال تطري الدجاجة مع أن هلا جناحني.

وعرف طفلك على اهلوائي والســــلك املوصول  األب: ألن الدجاجـة حنـن نطعمهـا وحنميهـا أمـا 

بينه وبني جهاز التلفزيون لتكون إجابتك مقنعة. العصفور فهو يبحث عن احلماية والطعام له ولصغاره.

وقــد يســـأل الطفل عن املذياع وعن اهلاتف فال  وإذا أمكن اصطحـــاب الطفل لرؤية أعشــــاش 

تقف حـائراً وجرب له جتربـة اهلاتف بـاملرتل عن طريق  الطيـور يكـون ذلـك أمـراً جيـداً، وإن تعـذّر فيمكــن 

علبـتني من املعدن فارغتني موصولتني خبرطوم فارغ،  االستعانة بالصور.

ودع الطفل يضع أذنه على واحدة، وحتدث يف الثانية،  نضجه، ويعاجل املواضيع نفسها اليت يتناوهلا الكبـار إىل 
وبــذلك تكون قــد شرحــت له آلية العمل من خالل قـد يسـأل الطفل أسـئلة تتعلق بـالظواهر الكونية  حد ما ولكنه ال يتعمق كثرياً فيها.
طرح السـؤال مث البحـث والتجريب واالستكشــاف، حماولة منه فهمها والبحـث عن تفســري هلا واألسبــاب  والواقـع أن مالحـظة عابــرة ألي طفل صحــيح 

وابــتعد عن اإلجابــات اجلاهزة واحبث عن إجابــات الكامنة وراء حدوثها. وسـليم العقـل، ترينا أن قــوة حــب االســتطالع فيه 
بسيطة.فقد يسـأل الطفل عن تعاقـب الليل والنهار (ملاذا  تدفعه إىل أن يتحرى وينقب وحيقق ويكتشف وجيرب 
وال تنس أن تســـــتغل الفرصة للتوضيح للطفل يوجد ليل؟ ملاذا يوجد ار؟) أجبـه بـأن األرض تدور  باسـتمرار. وتدريب األطفال على األسـلوب العلمي 
عن كيفية اســــــــــــــتخدام األجهزة املرتلية وخاصة والشــــــــمس تذهب ملكان آخر من األرض ونورها  يف التفكري هدف معريف مهم يبــدأ الطفل بالتســاؤل مث 
الكهربائية لتجنبه خطر استخداماا وخطر الكهرباء، القــوي يذهب معها، وتســـتمر األرض يف الدوران،  البحــث مث التجريب مث االكتشـــاف. وبـــذلك علينا 
فيتعلم الطفل كيفية وصل الكهرباء جلهاز التلفاز خرياً وتعود لنا الشمس مرة أخرى، فيعود النور وال تكتفي  تشجيعه على التساؤل باستمرار.

(١) .ذا بـــل جرب له جتربـــة بســــيطة من خالل كرتني  من حتذيره من وضع يده على موصل الكهرباء
ــــــــــــــــــــأحــدمها كبـــرية ومتثل الشـــمس وليكن لوا أمحر أو 
١ـ كيف أجيب عن أســــئلة طفلي وأحــــاوره: أ. د. ســــلوى برتقـايل وصغرية متثل األرض وتلون بــلونني (أبــيض 

. ـ  ٨٩مرتضى، ص   ٨٣ واسـود) مث ضع الكرة الصغرية اليت ترمز لألرض على 

مسافة مناسبة من الكرة الكبرية اليت متثل 
الشـــمس مث أدر الكرة الصغرية بــــيدك قــد تكثر أســـئلة األطفال حـــول موارد البـــيئة 
والكائنات احلية، وهي غالبـاً من النوع اليســري والذي 

٢ـ األســـــــــــــئلة العلمية التي 

يكررها األطفال

األسئلة حول بعض الظواهر الكونية:

األســــــئلة التي تدور حـــــــول موارد البـــــــيئة 
والكائنات الحية:

األسئلة العلمية لدى األطفال
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١٨١٩ ١٤٣١ ربيع األول 
١٦العدد 

اجلهد البشـري جبهود العلماء الطبـيعيني اســتطاع أن تتعدد أســئلة األطفال العلمية وتتنوع، فمنها ما 

يكشف النقاب عن طاقـات الطبـيعة اهلائلة اليت ميكن يتعلق بـــالظواهر الطبـــيعية، ومنها ما يتعلق بـــعلم 

اسـتغالهلا لنفع البشـرية، وخدمة اإلنســان واحليوان األحـــياء، ومنها حـــول اإلنســـان، ومنها ما يتعلق 

والنبـــــــــات خدمات مهمة، وإلجناز كثري من مهام بــــالكون والظواهر الكونية. ولدينا جمموعات كثرية 

اإلنسان حىت أصبح كأنه ال يستطيع العيش من دوا من األســئلة من املمكن أن نوردها أمثلة على ذلك، 

بعد أن اكتشف قوانينها وضرورا. وهلذا فقـد أمكنه ولكن يف البـداية البـد من أن نناقــش مســألة مهمة، 

توفري كل ما يعود بـــالنفع عليه منها يف سبـــيل تأمني وهي ملاذا تكثر أسئلة األطفال العلمية؟

بقــائه وحتســني ظروف عيشــه وارتياحـــه ولعل يف من صفات الطفل حبــه االســـتطالع، وخاصة 

اسـتخدام القــوى البــخارية واحلرارية والكهربــائية االســــــتطالع العلمي، فكل ما حييط بـــــــه يدفعه 

والطاقـة الذرية يف األغراض السـليمة خري دليل على للتساؤل، فهو فضول بطبعه يسعى إىل احلصول على 

أمهية العلوم الطبيعية لإلنسان.إجابـات بشـأن العامل احمليط بـه. وهذه فرصة مناسبـة 

والعلوم ليست حقائق مستقرة وثابـتة، وإمنا هي للمربـني لتنمية الروح العلمية عند األطفال. وينصح 

يف املعرفة اإلنسانية آخذة بـالنمو وباالتسـاع بـصورة عادة مبساعدة األطفال على القـيام ببـعض التجارب 

مسـتمرة يوماً بـعد يوم، واالكتشـافات احلديثة آخذة العلمية البسيطة ليحصلوا على اإلجابة بأنفسهم. 

بالتزايد جيالً بـعد جيل، يف الوقـت الذي أصبـح فيه ويف البحـث قــامت بــه الكاتبــة حــول أســئلة 

% من جمموع أسـئلة األطفال  العامل قرية صغرية والثورة املعلوماتية حتاصر اإلنسـان ٤٩،٥األطفال تبني أن 

يف كل مكان.عينة البحـــث أســـئلة علمية، وبــــذلك تكون هذه 

وعن طريق دراســـة الطبــــيعة ازدادت معارف األسئلة قد احتلت املرتبة األوىل.

الفرد املتعلم عن املظاهر الطبـــيعية وقــــواها وأنواع 

الطاقة املتوافرة فيها واتسع فهمه لقوانينها.

وعلى املربني (آبـاء - أمهات) أن حيفزوا أطفاهلم 
منذ وقت مبكر على االحتكاك بالطبيعة واخلروج إىل يقول الدكتور سبوك يف كتابـه مشـكالت اآلبـاء 
الفضاء الرحــب حــيث جيدون متســعاً من الوقــت يف تربية األبناء (إنك حتلم بأن يكون ابـنك ماهراً هذا 
للتعرف على املشــاهد الطبــيعة بــرؤيتها إن أمكن، من حقـــك ولكن من حــــق الطفل عليك أن جتعل 
والشعور بالظاهرة الطبيعية يف حميطها.رحلة املهارة مشوقة ولذيذة حبيث يقبـل الطفل عليها 

إن إرهاصات االستقــصاء حتدث غالبـــاً عندما 
إن احـــــتكاك األطفال بالطبـــــيعة ميكنهم من باســـــتمرار، ويتدرب عليها عدة شـــــهور مث أخرياً 

يطلب من الطفل أن يذهب إىل أبـــعد من املعلومات 
احلصول على اخلربات بأنفسـهم، ويولد لديهم حـب تستطيع أن نئ نفسك بأن ابنك قـد أصبـح ماهراً يف 

املعطاة ليكتســــــــــــب معلومات جديدة، وليكون 
االسـتطالع والتسـاؤل واالكتشـاف ولو مل يكن عند ااالت اليت تطرحها عليه مراحل العمر). 

التعميمات اخلاصة به وقد تأيت أسـئلة األطفال نتيجة 
األطفال حــب للتســـاؤل علينا أن ننمي لديهم هذا من هذا القـول ننطلق لنؤكد أن العلوم الطبـيعية 

حــدث يثري حــب االســتطالع لديهم، أو مشــاهدة 
احلب، وأن نطرح عليهم األســئلة بــكثرة؛ ألن هذه تدخل يف حياة كل فرد، وتتجلى يف بـيئته اليت يسـتمد 

تتحــــدى تفكريهم أو عدم قــــدرم على تقــــدمي 
األسـئلة هي مفتاح تنمية مدركات األطفال، وعندما منها العيش والعون يف سبـيل بقـائه وحـفظه وتقـدمه 

تفسريات مناسبة حلوادث أو ظواهر يشاهدوم.
يســمعها الطفل جيب أن نطلب منه التفكري يف إجابــة ورفاهيته. فمعلوماته عن الطبيعة ونواميسها تساعده 

والطفل قادر وراغب يف القيام بإجراء التحريات 
ونقـول له: احبث واسـأل نفسـك، واهلدف من ذلك على تســخري قـــواها حلاجاته الضرورية اليت ال ميكنه 

واالستقـصاءات واالســتنتاج لكل ما تشــتمل عليه 
دفع الطفل لكي يفكر ويأخذ قـــــــــــراراته، ويفكر العيش من دوا، كاملأكل واملشرب وامللبس واملأوى 

بـيئته الطبـيعية ولو بـصورة مبسـطة، ومع العلم بـأن 
بـوضوح، وبــالتايل تتكون لديه عادة طرح األســئلة والزراعة والصناعة ووسـائط االنتقـال من مكان إىل 

تعرف الطبـيعة واملفاهيم العلمية مل يكن بقــصد منها 
وحماولة البحث عن إجابات. آخر، فهي هلذه مهمة هلا أمهية حـياته نفســها، وكلما 

أن تكون عميقة ومتسـعة اجلوانب مبا يتجاوز حـدود 
إن اجلدل داخل الطفل وحـــــواره مع نفســـــه كان اطالعه على ما فيها من قــوى ومؤثرات كبـــريا 

القابـــليات الذهنية لدى الطفل. كما أنه ليس (علماً 
ونقاشـه الذي يدور داخل عقـله من أهم األســاليب أمكنه االســتفادة منها على حنو أحســـن. خاصة أن 

مصغراً) بشـكل يكون سطحـياً يسـتخف الطفل بـه، 
اليت تنمي قدرات اإلنسان العقلية والذكاء عموماً.

وإمنا هو من الســعة والعمق حبيث يتناســـب ودرجة 

ـ اكتســـــــــــاب الطفل للعلم  ١

واِّـعرفة مهمة ال تنتهي

لتدور حـول حمورها وبــني للطفل بــأن األرض تدور  من الســهل على اآلبــاء اإلجابـــة عنها، ورمبا يكون 

حــول نفســها مثل الكرة، فإذا أتى نصفها األبـــيض  بـعضها صعبـاً بـعض الشـيء نظراً ألن اإلجابــة عنها 

تصبح الدنيا اراً، وإذا أتى نصفها األسـود أصبحـت  تتطلب تفصيالت معمقة قد ال يلم ا كل اآلباء.

الدنيا ليالً. فقـد يسـألك طفلك أين يوجد اهلواء؟ وجتيبــه يف 

واليقف الطفل عند هذا احلد بل سيسأل: كل مكان وال تكفيه هذه اإلجابـة بـل يســألك ملاذا ال 

ـ من أين تأيت الشـــــمس؟ وأين تذهب؟ وملاذا  ١ نراه؟ وجتيبـه بـأنه عدمي اللون لكن نشـعر بـه ونسـتدل 

التطلع يف الليل؟ على وجوده بتحريكه لألشياء. وهنا أقـول: ال تقـفوا 

٢ـ ملاذا يطلع القمر باليل؟ أين يذهب يف النهار؟ عند هذا احلد وتطبيقـا ملا حتدثنا عنه يف الفقـرة السابقـة 

ـ ملاذا هناك برق ورعد (ألن اصطدام السحـاب  ٣ ابــدؤوا بــالتجارب عن طريق املروحـــة الكهربـــائية 

يصدر صوتاً وضوءاً). وتشغيلها وطرح أسـئلة على الطفل مباذا تشـعر؟ وهنا 

أجب بنفس مستوى وأسلوب اإلجابة السابقة. تكون قــد دفعت بــطفلك من التســاؤل إىل البحــث 

٣ـ األسئلة اليت تدور حول األجهزة املرتلية: والتجريب واال تدعه يصدر تعميماته من جتربـــــــــة 

يدهش الطفل جبهاز التلفاز وحياول البحــث عن  واحدة بل أحضر بـالوناً وانفخه واطلب من الطفل أن 

ســـــــــره وكيف يدخل الناس داخله وملاذا ال يدخل  يضع يده على فوهة البالون وأساله مب تشعر؟ واطلب 

معهم؟ وهل يروننا مثلما نراهم. واحلقيقــــــة أن مثل  منه النظر إىل شـجرة تتحـرك أغصاا واجعله يبحـث 

هذه األسئلة تتطلب شرحاً علمياً متعمقـاً قـد ال يصل  عن إجابته بنفسه. وهنا تكون قد انتقـلت بـالطفل من 

لذهن الطفل بــوضوح، ولكن بــإمكانك اســتخدام  التساؤل إىل البحث مث التجريب مث االكتشاف.

كامريا الفيديـو املرتليـة وتصـور ـا وتعـرض الصـورة  وها حنن نورد حـواراً بـني طفل وأبـيه عن سـؤال 

وتقــول له إن العملية تســري ذا الشــكل وإن هنالك  طرحه الطفل على أبيه وهو ملاذا ال يطري كالعصفور؟

تلفزيونا كبــرياً يصور الناس يف مكان معني مث يرســـل  األب: ألن للعصفور جناحــني، وليس لك مثل 

صور هؤالء الناس يف اهلواء فيلتقـــــطها التلفزيون يف  جناحيه وجسمه صغري وجسمك كبري.

املرتل عن طريق اهلوائي (اإلرسال).  الطفل: ملاذا ال تطري الدجاجة مع أن هلا جناحني.

وعرف طفلك على اهلوائي والســــلك املوصول  األب: ألن الدجاجـة حنـن نطعمهـا وحنميهـا أمـا 

بينه وبني جهاز التلفزيون لتكون إجابتك مقنعة. العصفور فهو يبحث عن احلماية والطعام له ولصغاره.

وقــد يســـأل الطفل عن املذياع وعن اهلاتف فال  وإذا أمكن اصطحـــاب الطفل لرؤية أعشــــاش 

تقف حـائراً وجرب له جتربـة اهلاتف بـاملرتل عن طريق  الطيـور يكـون ذلـك أمـراً جيـداً، وإن تعـذّر فيمكــن 

علبـتني من املعدن فارغتني موصولتني خبرطوم فارغ،  االستعانة بالصور.

ودع الطفل يضع أذنه على واحدة، وحتدث يف الثانية،  نضجه، ويعاجل املواضيع نفسها اليت يتناوهلا الكبـار إىل 
وبــذلك تكون قــد شرحــت له آلية العمل من خالل قـد يسـأل الطفل أسـئلة تتعلق بـالظواهر الكونية  حد ما ولكنه ال يتعمق كثرياً فيها.
طرح السـؤال مث البحـث والتجريب واالستكشــاف، حماولة منه فهمها والبحـث عن تفســري هلا واألسبــاب  والواقـع أن مالحـظة عابــرة ألي طفل صحــيح 

وابــتعد عن اإلجابــات اجلاهزة واحبث عن إجابــات الكامنة وراء حدوثها. وسـليم العقـل، ترينا أن قــوة حــب االســتطالع فيه 
بسيطة.فقد يسـأل الطفل عن تعاقـب الليل والنهار (ملاذا  تدفعه إىل أن يتحرى وينقب وحيقق ويكتشف وجيرب 
وال تنس أن تســـــتغل الفرصة للتوضيح للطفل يوجد ليل؟ ملاذا يوجد ار؟) أجبـه بـأن األرض تدور  باسـتمرار. وتدريب األطفال على األسـلوب العلمي 
عن كيفية اســــــــــــــتخدام األجهزة املرتلية وخاصة والشــــــــمس تذهب ملكان آخر من األرض ونورها  يف التفكري هدف معريف مهم يبــدأ الطفل بالتســاؤل مث 
الكهربائية لتجنبه خطر استخداماا وخطر الكهرباء، القــوي يذهب معها، وتســـتمر األرض يف الدوران،  البحــث مث التجريب مث االكتشـــاف. وبـــذلك علينا 
فيتعلم الطفل كيفية وصل الكهرباء جلهاز التلفاز خرياً وتعود لنا الشمس مرة أخرى، فيعود النور وال تكتفي  تشجيعه على التساؤل باستمرار.

(١) .ذا بـــل جرب له جتربـــة بســــيطة من خالل كرتني  من حتذيره من وضع يده على موصل الكهرباء
ــــــــــــــــــــأحــدمها كبـــرية ومتثل الشـــمس وليكن لوا أمحر أو 
١ـ كيف أجيب عن أســــئلة طفلي وأحــــاوره: أ. د. ســــلوى برتقـايل وصغرية متثل األرض وتلون بــلونني (أبــيض 

. ـ  ٨٩مرتضى، ص   ٨٣ واسـود) مث ضع الكرة الصغرية اليت ترمز لألرض على 

مسافة مناسبة من الكرة الكبرية اليت متثل 
الشـــمس مث أدر الكرة الصغرية بــــيدك قــد تكثر أســـئلة األطفال حـــول موارد البـــيئة 
والكائنات احلية، وهي غالبـاً من النوع اليســري والذي 

٢ـ األســـــــــــــئلة العلمية التي 

يكررها األطفال

األسئلة حول بعض الظواهر الكونية:

األســــــئلة التي تدور حـــــــول موارد البـــــــيئة 
والكائنات الحية:

األسئلة العلمية لدى األطفال
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هي شـجرة دائمة اخلضرة، هلا شــكل خمروطي، 

مزهرة ذات زهر ربـاعي األجزاء، وهلا رائحـة عطرية 

قوية، يبلغ متوسط طول شجرة القـرنفل من ١٠ إىل 

١٢ متر ويصل أحـيانا إىل ٢٠ متر، وهي واحـدة من 

أقدم وأشـهر التوابـل، وبـذورها تشبـه املسـامري وهي 
احـــــتوى على العديد من املواد األخرى مما يصعب 

أكثر أجزائها اسـتعماال وتسـمى كذلك بــعود النوار 
معه التحقق من فائدة أحد املركبات بعينها كالقرنفل 

قبل تناول مستحضرات القرنفل وزيوته (وليس  ويكون لوا أمحرا ويتحـول إىل البـين عندما تصبــح 
مثالً. 

جمرد إضافة كميات قـليلة إىل الطعام أو القـهوة) فإن  يابسة.
والدراسـة اليت فحـصت فائدة زيت القـرنفل مع 

هناك من عليه أن يستشـري طبيبــه يف األمر، فمن لديه  تسـتخدم بـذورها اففة كبـهارات يف الكثري من 
معجون أكســـــــيد الزنك يف معاجلة التجويف اخلايل 

اضطرابـــات يف ضغط الدم ويتناول عالجات لذلك  األطعمة. باإلضافة إىل تأثرياته الطبية الكثرية املفيدة.
لألسنان وإن كانت نتائجها مشجعة جدًا لكنها حتتاج 

أو من لديه مرض الســـــكري ويتناول أدوية خلفض  يوصف القــرنفل بــأنه طارد للحـــمى، مطهر، 
أن تكون بشكل يشمل مرضى أكثر وأدق متابعة. 

نسبة السكر يف الدم أو من لديه أحـد أمراض القـلب  ومعقــم للمعدة، يشــفي من القـــروح واالم الرأس 
خفض احلرارة كفائدة للقـرنفل ثابــت من جتارب 

ويتناول األسـربين أو غريه من األدوية اليت تتسبـب يف  وحيمي من االوبئة ويساعد على اهلضم ويسكن االم 
احليوان لكن الدراسة على اإلنسان هي ما تدعو احلاجة 

زيادة سيولة الدم، فهؤالء عليهم احلذر. والسبب أن  االسـنان وخيفف التهابـات احلساسـية وينبـه القــلب 
إليه قبـــل نصح الناس بـــه. وهناك قـــائمة طويلة من 

القرنفل لديه خصائص يف خفض مقـدار ضغط الدم  واملعدة.ويســتخرج من بـــذور القـــرنفل زيت طيار 
الفوائد اليت ينسبها البـعض إىل القـرنفل حتتاج إىل حبث 

وخفض نسبة السكر يف الدم و كذلك يف زيادة سيولة  يسمى األوجينول الذي له خصائص عالجية خاصة 
للتأكد منها كخفض الكوليسـترول وعالج الســرطان 

الدم، كل هذه اآلثار الطبــــــــية تتطلب من املريض  آلالم األسـنان، وميكن كذلك اســتخراج الزيت من 
والتهابات الفريوسات وأمراض الصدر كالربو. 

والطبــــيب التعاون يف عدم املعاناة منها كاالخنفاض  سوق شجرة القرنفل وأوراقها عن طريق التقطري.
احلساسية من مركبات القرنفل ثابـتة وخاصة من 

احلاد يف نسبـــة ســـكر الدم مثالً نتيجة تناول كميات  القــرنفل كمنتج نبـــايت حيتوي علي العديد من 
مادة إيوجينول وهو ما يوجب احلذر. لكن بشـــــكل 

مركزة من القــرنفل بـــاإلضافة إىل األدوية اخلافضة  املواد الغذائية املفيدة، فملعقـتني شـاي من مسحوقـه 
عام فإن القرنفل منتج نبايت آمن، لكن مرضى الفشـل 

للسكر، وهكذا بالنسبة لسيولة الدم وضغط الدم. ١٤حتتويان  كالورى (سـعر حــراري)، وكمية عالية 
الكلوي وفشـل الكبــد أو الصرع عليهم جتنب تناول 

% من احلاجة اليوميـة، وكميـة  ٦٦من املنغنيز تغطي 
كميات عالية منه. القـرنفل أو ما يطلق عليه املســمار 

ـ ٣ واألليـاف وفيتامـني  جيدة جداً من زيوت أوميغـا 
هو الرباعم اجلاف لزهرة نبـــــتة دائمة اخلضرة موطنها لكن ال توجد مؤشــرات طبــية حتدثت عن آثار 

سي، وكمية جيدة من املغنيزيوم والكالسيوم.
األصلي هو اجلزر األندونيســـية. وتســـتخدم ضمن ضارة ثابتة للقرنفل بـل إن جلنة اخلرباء يف أملانيا أقـرت 

التوابل يف حتسني طعم األكل وكذلك كإضافة للقهوة اســـتخدام القـــرنفل كمطهر وخمدر موضعي، لكن 

يف غالب ما حتضر منه القـهوة العربـية املرة، والبـعض الفوائد الطبـــــــــية األخرى وحتديداً كمرهم لتأخري  موطن القرنفل األصلي جزر مولوكا بإندونيسيا 

يف جنوب شرق آسيا يضيفه إىل ورق تبغ السجائر. القـــذف أو يف عالج حـــالة التجويف اخلايل وهو ما  وجنوب الفلبــني. ويزرع القــرنفل اليوم على نطاق 

حيصل أحيانا بعد خلع الضرس ويسبـب  واسـع يف عدة بـلدان مثل ترتانيا ومدغشقـر وجبــال 

أملاً شـــــــــــديداً ويكون املوضع عرضة  األنديز والربازيل.

لاللتهاب، أو عالج ارتفاع درجة احلرارة  تزرع الشجرة من البـذور يف فصل الربـيع أو من 

فإا كلها حتتاج إىل مزيد من الدراســات  فســائل شبــه ناضجة يف الصيف، وتقــطف بــراعم 

إلثبات فائدا لإلنسان.  األزهار غري املتفتحــــة مرتني يف الســــنة عندما تنمو 

فبالنسبة لعالج سـرعة القـذف فقـد  وجتففها الشمس.

أجريت دراسة واحـدة أثبـتت فائدة لكن 

املعجون املســـــــتخدم كمرهم خارجي 

تناول القرنفل

فوائد ومضار 

أصل القرنفل

نبات القرنفل

ـ تعترب الشمس قزماً أصفر إذا ما قيست بغريها من النجوم.

ـ تبعد عنا ٨ دقـائق ضوئية وأقـرب جنم بـعدها يبـعد عنا ٤ سـنوات 

ضوئية. 

ـ من أكرب صفاا أا جنم متزن تعطي مقـداراً ثابـتاً من الطاقــة وهذا 

هو سبب احلياة على األرض.

ـ يبلغ قطر الشمس: ١٣٩٢،٠٠٠كلم.

ـ بعدها األدىن عن األرض: ١٤٧،١٠٠,٠٠٠كلم.

ـ بعدها األقصى عن األرض: ١٥٢،١٠٠,٠٠٠كلم.

ـ كتلتها: ٣٣٢٩٤٦ كتلة األرض. 

ـ حجمها: ٩٨،٨% من جمموع نظامها كله. 

ـ حرارا: ١٥،٦٠٠،٠٠٠ يف مركزها الداخلي. 

٥٨٠٠ على السطح

٤٥٠٠ يف حميط البقعة (شبه الظل)

٣٨٠٠ يف مركز البقعة (الظل)

١،٠٠٠،٠٠٠ يف االكليل.

ـ قبل معرفة السنة الضوئية كانت املسافة بـني األرض والشـمس هي 

الوحدة الفلكية املستعملة يف قياسات األبعاد يف الفضاء. 

ـ كثافتها: ١،٤١

ـ سرعتها: ٢٢٠كلم يف الثانية. 

ـ مدة دوراا: ٢٥ يوماً أرضياً يف خط االستواء فيها.

٣٥ يوماً أرضياً يف القطبني.

. ٢٦،٧ـ قدر االضاءة 

ـ كشف املعلومات اليت مجعتها مركبـة الفضاء األمريكية (سـرهو) إن 

غاء مغناطيسيا هائال يلف سـطح الشـمس وينقـل كميات كبـرية جدا من 

الطاقة احلرارية إىل أعلى طبقات اجلو احمليطة بالشمس. فتصل إىل حـوايل 

مليون درجة بينما ال تتجاوز هذه احلرارة على سطح الشمس سـتة آالف 

درجة مئوية. 

٥٠ومن غرائب تلك املعلومات أيضاً أن حـــــــــــوايل  ألف موجة 

٤٠مغناطيسية تصدد يف وقت واحد عن سـطح الشـمس تسـتمر حـوايل  

سـاعة مث تنتقـل إىل مكان آخر عليه. وكان من الصعب على العلماء فهم 

طريقـة انبـعاث هذه الظاهرة القـصرية من املصدر املغناطيســي الرئيســي 

٢٠٠الذي يقــع على عمق  ألف كلم حتت ســطح الشـــمس. وال تزال 

املعلومات حول هذه الظاهرة غري مكتملة وغري دقيقة.

ـ كما كشـفت املعلومات أن حقـل الشـمس املغناطيسـي قــوي جداً 

ومعقد جداً وهو ميتد إىل ما وراء بلوتو.



إن سـطح الشـمس يسـمى (فوتوسـفري) تبـلغ حــرارته حــوايل 

٥٨٠٠ درجة مئوية. فبـاإلضافة إىل البقـع اليت يشــكلها االضطراب 

الدائم يف ســطح الشـــمس فإنه يشـــكل أيضاً ما يعرف باحلبيبـــات 

) من خمتلف األحجام يصل طول بعضها إىل حوايل  )Granules
مثانية آلف كلم.

هناك أيضاً طبقـة تعرف بـ(كروموسـفري) وهي طبقـة قـرمزية من 

الغاز تكتنف الشمس. وتسمى جو الشمس أيضاً.

املناطق العالية فوق الـ(كروموسفري) وهي طبقة قرمزية من الغاز 

تكتف الشمس. وتسمى جو الشمس أيضاً.

ـ (كروموسفري) تسـمى (كورونا) أو إكليل  املناطق العالية فوق ال

الشــمس وهو ميتد ماليني الكيلومترات يف أعماق الكون الشاســعة 

ولكننا ال نراه إال عند كســوف الشــمس وهو ذو حــرارة عالية جداً 

تبلغ حوايل مليون درجة مئوية.



بــــإالضافة إىل النور واحلرارة اليت تنجها الشــــمس فهي تطلق 

موجات هائلة من اجلزئيات املشحـــــــــــونة يف معظمها (الكترونان 

وبروتونات) تصبح سيالً متدفقاً من الغازات تشكل ما يعرف بالريح 

٤٥٠الشمسية؛ فتنشر يف النظام الشمسـي بسـرعة تقـدر حبوايل  كلم 

يف الثانية.

إن الرياح الشمسـية والطاقــة احلرارية العالية للجزئيات املندفعة 

من اللهب املتأجج هلا تأثريات سلبــية وأحــياناً مأســـاوية على احلياة 

على األرض وقــد زودتنا ســـفن الفضاء. مبعلومات يف غاية األمهية 

عن دورة الشــمس وحــركة الرياح الشمســـية املنطلقـــة من مناطق 

الشمس القطبية فقد أظهرت أن سـرعة هذه الرياح تزداد حـىت تصل 

٧٥٠إىل  كلم يف الثانية ســــــــــيما يف املناطق املنخفضة من خطوط 

العرض. 

كذلك فإن للرياح الشمسية تأثريات بـالغة على املذنبـات وعلى 

سري السفن الفضائية أيضاً.

ـــــــــــــــــــــــــ

 . ـ  ـ جنيب حممود زبيب، ص  ١٣٥٥ـ الكون العظيم  ٣٥١

الشمس
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٢٠٢١ ١٤٣١ ربيع األول 
١٦العدد 

هي شـجرة دائمة اخلضرة، هلا شــكل خمروطي، 

مزهرة ذات زهر ربـاعي األجزاء، وهلا رائحـة عطرية 

قوية، يبلغ متوسط طول شجرة القـرنفل من ١٠ إىل 

١٢ متر ويصل أحـيانا إىل ٢٠ متر، وهي واحـدة من 

أقدم وأشـهر التوابـل، وبـذورها تشبـه املسـامري وهي 
احـــــتوى على العديد من املواد األخرى مما يصعب 

أكثر أجزائها اسـتعماال وتسـمى كذلك بــعود النوار 
معه التحقق من فائدة أحد املركبات بعينها كالقرنفل 

قبل تناول مستحضرات القرنفل وزيوته (وليس  ويكون لوا أمحرا ويتحـول إىل البـين عندما تصبــح 
مثالً. 

جمرد إضافة كميات قـليلة إىل الطعام أو القـهوة) فإن  يابسة.
والدراسـة اليت فحـصت فائدة زيت القـرنفل مع 

هناك من عليه أن يستشـري طبيبــه يف األمر، فمن لديه  تسـتخدم بـذورها اففة كبـهارات يف الكثري من 
معجون أكســـــــيد الزنك يف معاجلة التجويف اخلايل 

اضطرابـــات يف ضغط الدم ويتناول عالجات لذلك  األطعمة. باإلضافة إىل تأثرياته الطبية الكثرية املفيدة.
لألسنان وإن كانت نتائجها مشجعة جدًا لكنها حتتاج 

أو من لديه مرض الســـــكري ويتناول أدوية خلفض  يوصف القــرنفل بــأنه طارد للحـــمى، مطهر، 
أن تكون بشكل يشمل مرضى أكثر وأدق متابعة. 

نسبة السكر يف الدم أو من لديه أحـد أمراض القـلب  ومعقــم للمعدة، يشــفي من القـــروح واالم الرأس 
خفض احلرارة كفائدة للقـرنفل ثابــت من جتارب 

ويتناول األسـربين أو غريه من األدوية اليت تتسبـب يف  وحيمي من االوبئة ويساعد على اهلضم ويسكن االم 
احليوان لكن الدراسة على اإلنسان هي ما تدعو احلاجة 

زيادة سيولة الدم، فهؤالء عليهم احلذر. والسبب أن  االسـنان وخيفف التهابـات احلساسـية وينبـه القــلب 
إليه قبـــل نصح الناس بـــه. وهناك قـــائمة طويلة من 

القرنفل لديه خصائص يف خفض مقـدار ضغط الدم  واملعدة.ويســتخرج من بـــذور القـــرنفل زيت طيار 
الفوائد اليت ينسبها البـعض إىل القـرنفل حتتاج إىل حبث 

وخفض نسبة السكر يف الدم و كذلك يف زيادة سيولة  يسمى األوجينول الذي له خصائص عالجية خاصة 
للتأكد منها كخفض الكوليسـترول وعالج الســرطان 

الدم، كل هذه اآلثار الطبــــــــية تتطلب من املريض  آلالم األسـنان، وميكن كذلك اســتخراج الزيت من 
والتهابات الفريوسات وأمراض الصدر كالربو. 

والطبــــيب التعاون يف عدم املعاناة منها كاالخنفاض  سوق شجرة القرنفل وأوراقها عن طريق التقطري.
احلساسية من مركبات القرنفل ثابـتة وخاصة من 

احلاد يف نسبـــة ســـكر الدم مثالً نتيجة تناول كميات  القــرنفل كمنتج نبـــايت حيتوي علي العديد من 
مادة إيوجينول وهو ما يوجب احلذر. لكن بشـــــكل 

مركزة من القــرنفل بـــاإلضافة إىل األدوية اخلافضة  املواد الغذائية املفيدة، فملعقـتني شـاي من مسحوقـه 
عام فإن القرنفل منتج نبايت آمن، لكن مرضى الفشـل 

للسكر، وهكذا بالنسبة لسيولة الدم وضغط الدم. ١٤حتتويان  كالورى (سـعر حــراري)، وكمية عالية 
الكلوي وفشـل الكبــد أو الصرع عليهم جتنب تناول 

% من احلاجة اليوميـة، وكميـة  ٦٦من املنغنيز تغطي 
كميات عالية منه. القـرنفل أو ما يطلق عليه املســمار 

ـ ٣ واألليـاف وفيتامـني  جيدة جداً من زيوت أوميغـا 
هو الرباعم اجلاف لزهرة نبـــــتة دائمة اخلضرة موطنها لكن ال توجد مؤشــرات طبــية حتدثت عن آثار 

سي، وكمية جيدة من املغنيزيوم والكالسيوم.
األصلي هو اجلزر األندونيســـية. وتســـتخدم ضمن ضارة ثابتة للقرنفل بـل إن جلنة اخلرباء يف أملانيا أقـرت 

التوابل يف حتسني طعم األكل وكذلك كإضافة للقهوة اســـتخدام القـــرنفل كمطهر وخمدر موضعي، لكن 

يف غالب ما حتضر منه القـهوة العربـية املرة، والبـعض الفوائد الطبـــــــــية األخرى وحتديداً كمرهم لتأخري  موطن القرنفل األصلي جزر مولوكا بإندونيسيا 

يف جنوب شرق آسيا يضيفه إىل ورق تبغ السجائر. القـــذف أو يف عالج حـــالة التجويف اخلايل وهو ما  وجنوب الفلبــني. ويزرع القــرنفل اليوم على نطاق 

حيصل أحيانا بعد خلع الضرس ويسبـب  واسـع يف عدة بـلدان مثل ترتانيا ومدغشقـر وجبــال 

أملاً شـــــــــــديداً ويكون املوضع عرضة  األنديز والربازيل.

لاللتهاب، أو عالج ارتفاع درجة احلرارة  تزرع الشجرة من البـذور يف فصل الربـيع أو من 

فإا كلها حتتاج إىل مزيد من الدراســات  فســائل شبــه ناضجة يف الصيف، وتقــطف بــراعم 

إلثبات فائدا لإلنسان.  األزهار غري املتفتحــــة مرتني يف الســــنة عندما تنمو 

فبالنسبة لعالج سـرعة القـذف فقـد  وجتففها الشمس.

أجريت دراسة واحـدة أثبـتت فائدة لكن 

املعجون املســـــــتخدم كمرهم خارجي 

تناول القرنفل

فوائد ومضار 

أصل القرنفل

نبات القرنفل

ـ تعترب الشمس قزماً أصفر إذا ما قيست بغريها من النجوم.

ـ تبعد عنا ٨ دقـائق ضوئية وأقـرب جنم بـعدها يبـعد عنا ٤ سـنوات 

ضوئية. 

ـ من أكرب صفاا أا جنم متزن تعطي مقـداراً ثابـتاً من الطاقــة وهذا 

هو سبب احلياة على األرض.

ـ يبلغ قطر الشمس: ١٣٩٢،٠٠٠كلم.

ـ بعدها األدىن عن األرض: ١٤٧،١٠٠,٠٠٠كلم.

ـ بعدها األقصى عن األرض: ١٥٢،١٠٠,٠٠٠كلم.

ـ كتلتها: ٣٣٢٩٤٦ كتلة األرض. 

ـ حجمها: ٩٨،٨% من جمموع نظامها كله. 

ـ حرارا: ١٥،٦٠٠،٠٠٠ يف مركزها الداخلي. 

٥٨٠٠ على السطح

٤٥٠٠ يف حميط البقعة (شبه الظل)

٣٨٠٠ يف مركز البقعة (الظل)

١،٠٠٠،٠٠٠ يف االكليل.

ـ قبل معرفة السنة الضوئية كانت املسافة بـني األرض والشـمس هي 

الوحدة الفلكية املستعملة يف قياسات األبعاد يف الفضاء. 

ـ كثافتها: ١،٤١

ـ سرعتها: ٢٢٠كلم يف الثانية. 

ـ مدة دوراا: ٢٥ يوماً أرضياً يف خط االستواء فيها.

٣٥ يوماً أرضياً يف القطبني.

. ٢٦،٧ـ قدر االضاءة 

ـ كشف املعلومات اليت مجعتها مركبـة الفضاء األمريكية (سـرهو) إن 

غاء مغناطيسيا هائال يلف سـطح الشـمس وينقـل كميات كبـرية جدا من 

الطاقة احلرارية إىل أعلى طبقات اجلو احمليطة بالشمس. فتصل إىل حـوايل 

مليون درجة بينما ال تتجاوز هذه احلرارة على سطح الشمس سـتة آالف 

درجة مئوية. 

٥٠ومن غرائب تلك املعلومات أيضاً أن حـــــــــــوايل  ألف موجة 

٤٠مغناطيسية تصدد يف وقت واحد عن سـطح الشـمس تسـتمر حـوايل  

سـاعة مث تنتقـل إىل مكان آخر عليه. وكان من الصعب على العلماء فهم 

طريقـة انبـعاث هذه الظاهرة القـصرية من املصدر املغناطيســي الرئيســي 

٢٠٠الذي يقــع على عمق  ألف كلم حتت ســطح الشـــمس. وال تزال 

املعلومات حول هذه الظاهرة غري مكتملة وغري دقيقة.

ـ كما كشـفت املعلومات أن حقـل الشـمس املغناطيسـي قــوي جداً 

ومعقد جداً وهو ميتد إىل ما وراء بلوتو.



إن سـطح الشـمس يسـمى (فوتوسـفري) تبـلغ حــرارته حــوايل 

٥٨٠٠ درجة مئوية. فبـاإلضافة إىل البقـع اليت يشــكلها االضطراب 

الدائم يف ســطح الشـــمس فإنه يشـــكل أيضاً ما يعرف باحلبيبـــات 

) من خمتلف األحجام يصل طول بعضها إىل حوايل  )Granules
مثانية آلف كلم.

هناك أيضاً طبقـة تعرف بـ(كروموسـفري) وهي طبقـة قـرمزية من 

الغاز تكتنف الشمس. وتسمى جو الشمس أيضاً.

املناطق العالية فوق الـ(كروموسفري) وهي طبقة قرمزية من الغاز 

تكتف الشمس. وتسمى جو الشمس أيضاً.

ـ (كروموسفري) تسـمى (كورونا) أو إكليل  املناطق العالية فوق ال

الشــمس وهو ميتد ماليني الكيلومترات يف أعماق الكون الشاســعة 

ولكننا ال نراه إال عند كســوف الشــمس وهو ذو حــرارة عالية جداً 

تبلغ حوايل مليون درجة مئوية.



بــــإالضافة إىل النور واحلرارة اليت تنجها الشــــمس فهي تطلق 

موجات هائلة من اجلزئيات املشحـــــــــــونة يف معظمها (الكترونان 

وبروتونات) تصبح سيالً متدفقاً من الغازات تشكل ما يعرف بالريح 

٤٥٠الشمسية؛ فتنشر يف النظام الشمسـي بسـرعة تقـدر حبوايل  كلم 

يف الثانية.

إن الرياح الشمسـية والطاقــة احلرارية العالية للجزئيات املندفعة 

من اللهب املتأجج هلا تأثريات سلبــية وأحــياناً مأســـاوية على احلياة 

على األرض وقــد زودتنا ســـفن الفضاء. مبعلومات يف غاية األمهية 

عن دورة الشــمس وحــركة الرياح الشمســـية املنطلقـــة من مناطق 

الشمس القطبية فقد أظهرت أن سـرعة هذه الرياح تزداد حـىت تصل 

٧٥٠إىل  كلم يف الثانية ســــــــــيما يف املناطق املنخفضة من خطوط 

العرض. 

كذلك فإن للرياح الشمسية تأثريات بـالغة على املذنبـات وعلى 

سري السفن الفضائية أيضاً.

ـــــــــــــــــــــــــ

 . ـ  ـ جنيب حممود زبيب، ص  ١٣٥٥ـ الكون العظيم  ٣٥١

الشمس



صدر حديثاً عن  يف 

قسم الشؤون الفكرية والثقافية، دراسة لغوية وحتليل بعنوان: Sاخلطاب احلسيين يف معركة 

الطفR للدكتور عبدالكاظم الياسري (أستاذ اللغة والنحو يف جامعة الكوفة) وقد اشتملت 

الدراسة على مخسة فصول، خصص الفصل األول لدراسة روافد اخلطاب احلسيين، فيما 

كان الفصل الثاين خمصص لدراسة اخلطاب احلسيين يف بالد احلجاز. ويف الفصل الثالث قام 

األستاذ الدكتور بدراسة اخلطاب احلسيين يف مرحلة املسري اىل كربالء. فيما مشلت الدراسة 

يف الفصل الرابع دراسة اخلطاب احلسيين يف كربالء. بينما خصت الدراسة يف مراحلها 

األخرية دراسة اخلطاب احلسيين من حيث املنشئ واملقام وبيان ابعاد هذا اخلطاب ضمن 

عناوين حمددة مشلت العقائد والتربية واألخالق واحلماسة، والوعظ، واإلرشاد والتذكري، ورفض 

الباطل، واإلجتماع.
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