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امللخّص
تعـدّ اللســانيات اإلدراكيـة مــن أحـد املباحـ اللّسـانية الّــل أخـرج أصــحاهبا "اليكوف وجونسـون" االســتعارة مـن اإلطــار
اللغوي إىل حقل تصوري معريف حي يعتمها حاضرة يف مناحي الـتّفكري الـذّهين ويف كلّ جمـاالت احليـاة اليوميـة .هـذا
ومن أه ّم املباين هلذ النّظرية هـو مفهـوم املخططـات التصـورية الـذي ينسـب إىل اللغـوي "هامـب"؛ وذلـك ظـاهرة عقليـة
مث جتاربنـا الفكريـة عـم االسـتعارة .وملـا كانـ املفـاهيم األخالقيـة
متكننا من إدراك كـثري مـن جتاربنـا ااسوسـة ومـن ّ
األك ــر أساســية مثــل :احلــق ،والواجــب ،واإلرادة ،والســعادة ،والعصــيان ،و ...تتحــدد اســتعاريا ،فقــد تعــرض املقــال هــذا
صـحيفة ال ّسـجادية وحتليلـها علـى ضـوء اللسـانيات
لقراءة بعض املخططـات التصـورية املتعلقـة باملفـاهيم األخالقيـة يف ال ّ
اإلدراكيــة مســتهدفا تبــيني دالالت ضــمنية مجاليــة توضّــح للمتلقّــي كيفيــة ارتبــاط العبــد بــاهلل واحلصــول علــى التجــارب
الدينيــة معتمــدا يف ذلــك علــى أدوات املنــهج التوصــيفي-التحليلــي .واملســتنبط من ـ أن األخــالق يف قافــة اإلمــام
القرآنية ،استعارية اجلوهر؛ والتّجارب املادية كالتملك واالحتواء والتوازن وسواها تشـكل جـوهر املفـاهيم األخالقيـة الـل
يعتمدها اإلمام وذلك يكشف عـن مـدى جتسـد فلسـفة األخـالق لديـ  .وأن املخططـات االجتاهيـة الـل اسـتعمل يف
سيئات األخالق تعبّر عن رؤية الوسطية األخالقية لإلمام  .وأخريا ،أن املخططات اإلدراكيـة الوجوديـة يف الصّـحيفة
فاق ِ النوعني اآلخرين من املخططات اإلدراكية االجتاهية والبنيوية من حي وجودها يف لغة الناس اليومية.
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مقدمة
إن الرؤيــة التقليديــة ــ وخاصــة التصــور األرســطي ــ لطبيعــة االســتعارة ترجــع إىل مفهــوم االســتبدال
والنقل فهي نقل معىن من جمال دالي هو شائع في إىل جمـال دالي آخـر غـري مسـتعمل فيـ وذلـك
علـى وجـ اإلعـارة .وهــي أمـر يهـدف إىل متعــة القـارا أو السـامع ودهشـت  .غــري أن كـثريا مـن أركــان
هــذ الرؤيــة التقليديــة قــد اهتــزت بظهــور نظريــة اللســانيات اإلدراكيــة الــل اختــذت مــن حموريــة
االستعارة اإلدراكية واملخططات التصورية منطلقا لتحليالت لغوية يف أمناط خمتلفة من اخلطاب.
هذ النظرية تصف االستعارة بأهنا أمر ذهين صرف ،ولـيس لغـة فحسـب ،وأن اللغـة انعكـاس ملـا
يدور من عمليات إسقاط ذهنية ،فبهذا القول تنقـل قضـية االسـتعارة بر ّمتـها مـن الدراسـات اللسـانية
والنقدي ــة ال ــل احتك ــرت االس ــتعارة لق ــرون متعاقب ــة إىل دراس ــات عل ــم ال ــذهن ول ــذا ف ــإن النظري ــة
اللسانية اإلدراك يـة لالستــعارة ،وخــصوصا يف دراســاهتا األخـرية ،تـشــدد عــلى فكـرة التجسـد ،أي إن
اجملردات يعتـمد وجودها على تفاعالت اجلسد ،أو بإجياز إن املادة سابقة على اجملردات.
هذا وإن األخالق ومفاهيم األخالق تعدّ جتربة جمردة هامّة تلعـب االسـتعارة يف تشـكيلها
دورا أساس ــيا ييـ ـ تق ــوم مفاهيمه ــا عل ــى جت ــارب اجلس ــد املادي ــة م ــن خ ــالل اإلس ــقاط
االستعاري .ومن أهم املصادر الل تعجّ بالثروات األخالقية والفكريـة البنّـاءة وأك رهـا عطـاء
يف تنميــة اجملتمــع اإلســالمي وتفكــري هــي الصّــحيفة السّــجادية وتعتــم يــق منــهجا متكــامال
للحياة اإلسالمية الرفيعة مبا حوت من معامل األخالق ،وقواعد االجتماع وأسـس التربيـة بلغـة
بليغ وأسلوب رشيق ذات تأ ري عميق يف نفسية املتلقي.
قـ ــد وظّـ ــف اإلمـ ــام زيـ ــن العابـ ــدين يف أسـ ــاليب التعبرييـ ــة عـ ــن املفـ ــاهيم األخالقيـ ــة
املتافيزيقيـة ،تقنيـات رائعـة يعكــف عليهـا اليـوم علـم اللســانية اإلدراكيـة ومـن أمههـا املخططــات
التصـورية الـل قـد انـمى اإلمــام مبختلـف أشـكاهلا االجتاهيـة واألنطولوجيـة والبنيويــة إىل
إنــارة الفكــر اإلســالمي وجتســيد القــيم اإلســالمية األخالقيــة وتبيينــها بالتجــارب الثقافيــة الــل
عاشها وقد دعـا هبـا النـاس إىل دحـض األنانيـة وجتـاوز الكـم والتضـرع واالبتـهال والصـم
والرمحة واالستعاذة باهلل وحثّهم على جتنب الغرور ومصارعة اهلوى ومالزمـة التواضـع واحلـب
اإلهلــي .إضــافة إىل هــذا ،تــد ّل هــذ النمطيــة يف ســاحة القــيم األخالقيــة علــى دالالت ضــمنية
مجالية ال تستوحي من خروج النصّ من هذ االستعارية التصورية إىل النسقية املألوفة.

السجادية األخالقية (على ضوء اللسانيات اإلدراكية)
المخطّطات التّصورية ودورها في فهم مضامين ّ
الصحيفة ّ
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وملا كان أدعية الصّحيفة ال ّسـجادية قـد حفلـ باملضـامني األخالقيـة العظيمـة املتجسـدة
يف املخطط ــات التص ــورية واالس ــتعارات اإلدراكي ــة ذات دالالت ض ــمنية معقب ــدة متداخل ــة م ــن
جانـب( ،بيونـدي ،ابـنالرسـول وخاقـاين )450 :1435 ،ومل تقــف الدراسـات الـل تناولـ الصّــحيفة
وأدعيتــها يثــا عــن ال ـدّافع الّــذي جعلــها تشــغل كلّ هــذ املســاحة يف األوســاط األدبيــة ،علــى
الـ ـرّغم م ــن ك رهت ــا وتنوعه ــا ،وقف ــة متأمّل ــة عن ــد فك ــرة التجس ــد يف األخ ــالق واملخطط ــات
التصورية وعالقاهتا باملعارف األخالقيـة فيهـا ،وإنّمـا سـع إلبـراز القضـايا األخالقيـة بشـكل
ع ــام ،فم ــن هن ــا تكش ــف ض ــرورة االهتم ــام مبخطط ــات الصّ ــورة ودوره ــا يف فه ــم مف ــاهيم
الصّحيفة األخالقيـة مبـا فيـ مـن مـدلوالت ضـمنية عميقـة تتعلـق بثقافـة اإلمـام الدينيـة
حيـ يسـترعي اهتمـام القـارا ويـؤ ر يف نفسـيت وميكـن تطبيقهـا يف احليـاة بكـل زمـن .ومـن
مجلة الدراسات يف الصحيفة ومضامينها نذكر على سبيل التّمثيل وال احلصر هي:
 «منهج اإلمام السّجاد يف التوحيد والسّـلوك والتربيـة» الّـذي ألّفهـا شـلتاال عبـود؛ توجّـعبّ ــود يف كتابــ إىل جتس ــيد ق ــيم اإلس ــالمية األخالقي ــة يف مي ــادين احلي ــاة العائلي ــة
واالجتماعي ــة واالقتص ــادية والسياس ــية م ــن خ ــالل دراس ــة أدب اإلم ــام السّ ــجاد
املتجسّد يف أدعية الصّحيفة دراسة منهجية معمّقة.
 املقالــة «ســازوكارهاى شــناخىت ونقــش آنهــا در مفهــومســازى دعــا» للمؤلــف شــريينبــورإبراهيم املطبوعــة يف جملــة «زبــانشــناخ » ،واملقالــة فهــي تعتــم دراســة لســانية
حديثة حي وظّف الباحثـة فيهـا اآلليـات األلسـنية كــ :االسـتعارة املعرفيـة ،االسـتعارة
التصويرية ،اجملاز املعرفية و ...لدراسة نصّ الصّحيفة.
 وأخريا ،رسالة جامعية باسم «التقابل الدالي يف الصّحيفة السجادية لإلمام علي بناحلسني للباحثة حوراء غازي عنـاد السـالمي جبامعـة الكوفـة .فالباحثـة تطرّقـ
إىل ظـاهرة التقابــل يف الصّـحيفة باعتبارهــا ظـاهرة دالليــة وأسـلوبية ونوعــااامن أنــواع
التعبري الذي متيـزت بـ كـالم اإلمـام علـيّ بـن احلسـنيعليهماالسّـالم  ،حيـ متكّـن اإلمـام
مــن إ ــارة املتلقــي وشـدّ ذهنـ عــن طريــق توظيــف ألفاظـ املتقابلــة ــ باســتخدام
احلواسّ ـ يف خمتلف فروع احلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والنفسية.
هــذا ومــن جانــب آخــر ،تكــون الدراســات الــل عاجل ـ قضــية اجلــوهر االســتعاري ملفــاهيم
األخ ــالق قليل ــة ج ــدا ورمب ــا يع ــود ذل ــك إىل أن النظري ــة اللس ــانية اإلدراكي ــة ومس ــائلها اهلام ــة
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كاالستعارة اإلدراكية وخمططات الصورة مل تتغلغل بقوة يف الدراسـات املتعلقـة بـاألخالق ،رغـم مـا
أبرزت هذ النظرية من جوهرية الدّور الّذي تلعب عملية االستعارة اإلدراكيـة يف إعانـة اإلنسـان يف
فهم العـامل اجملـرد .هبـذا التصـور ،يهـدف البحـ احلاضـر ،معتمـدا علـى أدوات املنـهج الوصـفي-
التحليلــي ،إىل استكشــاف آفــاق األخــالق يف الصّــحيفة السّــجادية منوذجــا مــن منظــار املخططــات
التصــورية يف نظريــة اللســانية اإلدراكيــة لــريى املتلقّــي فيهــا جتســد التجــارب اجملــردة ويســتنبط أن
فهم لوخالق يقوم على جتربة اجلسد .ويسعى إىل اإلجابة عن التساؤالت التالية:
 .1كيف يتبني دور اجلسد والتجربة املادية يف تشكيل املنظومة اإلدراكية لوخالق يف الصّحيفة
السّجادية؟
 .2ما هي املضامني األخالقية الل تبين يف نصّ الصّحيفة السّجادية ضمن املخططات التصورية؟
 .3ما هي قيمة املخططات التصورية يف الصّحيفة من منظور دالي؟

إنّ هذ اإلشكالية تستدعي جمموعة من فرضيات ستنطلق املقالة هذ إل باهتا وهي:
 ال ميك ــن إدراك دور اجلس ــد والتجرب ــة املادي ــة يف جتس ــد التجرب ــة العقلي ــة اجمل ــردةوتشكيل املنظومة اإلدراكية األخالقية إالّ بإلقاء الضوء على نظرية اللسـانية اإلدراكيـة
واملخططات التصورية.
 مــن أه ـمّ املضــامني األخالقيــة يف الصّــحيفة السّــجادية  -الــل تثب ـ يف النّهايــة أنالتفكري األخالقي يقوم على أعمدة من املفاهيم االستعارية -هي :العصـيان ،والتعـاي
بالفضائل ،والثقة باهلل ،واليقظة و....
صـحيفة تكشـف دالليـا عـن جـوهر املفـاهيم
 إن املخططات التصـورية املسـتخدمة يف ال ّالقرآنيـة و قافتـ اإلسـالمية حيـ تسـتدعي القـارا إىل
األخالقية ورؤيـة اإلمـام
االعتماد عليها يف حميط الديين.

إطار البحث النظري
1

اللسانيات اإلدراكية
تعدّ اللسانيات اإلدراكية من العلوم اللغوية احلديثة نسبيا ،تعكف على دراسة العالقـات املتبادلـة
وكــذلك التفــاعالت بــني اللغــة (علــم اللغــة) والعقــل (املعرفــة أو اإلدراك) ،كمــا هتــت ّم بدراســة
1. Cognitive linguistic
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األسس العقلية للغة الل تفسّر نشوء الـتفكري الـذي يتضـمن إدراك املفـاهيم واملعـىن واالسـتعارة
والنحو وغريها من اجلوانب اللغوية املتعلقة بالتفكري؛ فهـو علـم يبحـ عـن العالقـة بـني الثقافـة
واإلدراك واللغــة؛ فريفــض اســتقاللية النظــام اللغــوي ويعتقــد بــأن اللغــة والفكــر وجه ـان لعملــة
واحدة .فاملعرفة اللغوية ،كما يرى أصـحاب هـذا العلـم ،جـزء مـن اإلدراك العقلـي الـذي ال مييـز
ب ــني املعلوم ــات اللغوي ــة واملعلوم ــات غ ــري اللغوي ــة ،فه ــي تت ــأ ر بق ــوة ،مبجتم ــع اإلنس ــان وحياتــ
اجلماعيــة وجتارب ـ اليومي ــة املختلفــة؛ فالعملي ــات العقلي ــة واألنشــطة الذهني ــة ال ــل ت ــتحكم يف
التفكري اإلنساين ويف تكوين املعرفـة بشـكل عـام هـي نفسـها الـل تـتحكم يف املعرفـة اللغويـة ويف
تشــكيل البنيــة اللغويــة العامّــة مبســتوياهتا املختلفــة .فهنــاك مســتوى واحــد تعــا فيـ املعلومــات
اللغوية واملعلومات األخـرى احلركيـة والبصـرية والسـمعية غـري اللغويـة وهـو املسـتوى الـذي يطلـق
1
علي مستوى البنية التصورية ( .إبراهيم النجار2004 ،م2-5 :؛ بن دمحان2012 ،م)28 :
بنــاء علــى هــذا ،ينتقــد أصــحاب هــذا االجتــا  ،النظــرة التقليديــة يف الدراســات اللغويــة الغربيــة
املنبثقة من الفلسفة األرسطية الل التقبل القول بتـأ ري قـدرة اخليـال ، 2وال تضـع لـ دورا أساسـيا
يف عمليات التفكري واإلدراك .فالدراسات التقليدية يف اللغة والفلسفة وعلم النفس ،وهـي مـا يطلـق
عليهــا هــؤالء مصــطلح  ،Objectivismتــرى أنّ هنــاك بنيــة موضــوعية للحقيقــة وللعــامل اخلــارجي
مســتقلة عــن معتقــدات البشــر ،وأن ـ البــد لكــي نصــف هــذ البنيــة أن نســتعمل الــتفكري املوضــوعي
املنطقي الذي ليس للخيال في أ ر .ولكنّ الكثري ممن يعملون يف حقل اللسانيات املعرفيـة يـرون أنّ
اخليال يعد قدرة إنسانية مهمة ذات أ ـر فاعـل وعميـق يف تشـكيل الفهـم البشـري ويف بنـاء املعرفـة
اإلنسـانية؛ فهـو ميثـل آليــة أساسـية مـن اآلليـات الــل يلجـأ إليهـا العقـل البشــري لفهـم األشـياء مــن
حول  ،ولنقل هذا الفهم إىل اآلخرين( .سليمان أمحد2014 ،م)36 :
هذا ومن أبرز اجملاالت الل اهتم هبا أصحاب نظرية اللسانيات اإلدراكية وبالتحديد كل
مــن جــورج اليكــوف ومــارك جونســون ،هــي قضــية االســتعارة يف تأليفهمــا املشــترك املوســوم
بـ«االستعارات الل حنيا هبا».
إن االستعارة يف الدراسات اللغوية التقليدية كان تعدّ خاصية لغوية غري ذهنية تنبـع مـن
إبداعية الشاعر كما أهنا تعتم معىن انويا غـري مباشـر ينحصـر دور يف املبالغـة والتـزيني ال

1. Conceptual structure
2. Imagination
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غري ،وهو كاذب إذا ما قورن باملعىن احلريف املوضوعي ،فكان أصحاهبا اعتموها من وسـائل
اللهو والعب مآهلا الوقوع يف اخلطأ باعتبارها عدوة للصدق واحلقيقـة( .كرتـوس2011 ،م)32 :
ولكن كل من اليكوف وجانسون وقف موقفا نديا ومعارضـا أمـام هـذا االزدراء مـن االسـتعارة،
فأعادت دراساهتما املعرفية ،االستعارة إىل صـميم دراسـة املعـىن ،واعتمهتـا إحـدى الوسـائل
املعرفيــة املركزيــة الــل ال يســتغىن اإلنســان عنــها لفهــم العــامل وإعطــاء معــىن ملــا يــدور حولـ
وداخل  ،بل إهنا تساهم يف إبداع معا ٍن وحقـائق جديـدة بصـفة طبيعيـة ،وتعكـس آليـات عقليـة
يستعملها الناس لتمكنهم من تصور جماالت جمردة أو غامضة يف املعرفة اإلنسانية مـن مثـل
الزمن والسببية واالجتاهات املكانية واألفكـار والعواطـف باسـتخدامهم تعـبريات مـن جمـاالت
معرفيــة حمــددة ومألوفــة عنــدهم .وعلــى هــذا فقــد أنكــر كــل مــن اليكــوف وجانســون مفهــوم
العــدول أو االنزيــا علـى ضــوء نظريــة اللســانيات اإلدراكيــة ،وأنكــرا التمييــز املثــاي بــني اللغــة
العادية واللغة اإلبداعية ،وعدّا االستعارة نشاطا فكريا منغرسا يف لغـة االسـتعمال ،يف املعمـار
الذهين( .اليكوف وجونسون2009 ،م12 :؛ رمضان)867 :1432 ،
إذا ،إن اللسانيات اإلدراكية اهتم باالستعارة بأهنا التتعلـق باللغـة بـل تتعلـق بـالفكر قبـل
كلّ شيء مث ترتبط االستعارة بنسق اإلنسان التصوري؛ إذ لوالهـا ملـا اسـتطاع اإلنسـان تنظـيم
العامل واحتواء  ...ومـادام نسـق اإلنسـان التصـوري اسـتعاري بطبيعتـ  ،فـإ ّن االسـتعارة ليسـ
شعرية بالغية جتميلية؛ فأخذت اللسانيات اإلدراكية تعيد النظر يف طبيعة االستعارة و دورها
املعريف جبعلها يف مكانة رفيعة مل حتظ هبا التنظريات الكالسيكية الل نظرت إليها بوصفها
أداة لغوية وأغراض فنية ومجالية فحسبُ.
1

املخطّطات التصورية
ي ــرى الباحث ــان (اليك ــوف وجانس ــون) أن املخطط ــة التص ــورية العادي ــة ال ــل تس ــري تفكرين ــا
وســلوكنا ،ذات طبيعــة اســتعارية باألســاس أي تظــي اإلنســان يف العــامل مبخططــة تصــورية
تبىن بواسطة خمات الفردية ومدركات اايطة ب أو بواسطة تعامل مع العـامل مجيعـا ،إذن
تعتم هذ النمطية بؤرة لتحديد احلقائق اليومية وما يستفيد يف هذا التحديـد هـو االسـتعارة
الـل تتجلـى بتصــور مظهــر مــن خـالل مظهــر آخــر( .شــراحيلي2014 ،م )40 :بعبــارة أخــرى ،إن
االستعارات الميكن ظهو رها دون حضـور تصـورات يف النسـق التصـوري لكـل فـرد عـم قافتـ
1. Conceptual schemas

السجادية األخالقية (على ضوء اللسانيات اإلدراكية)
المخطّطات التّصورية ودورها في فهم مضامين ّ
الصحيفة ّ
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وسلوك االجتماعية؛ وذلك بواسطة تعميم املعلوم على اجملهول وإسقاط املشـهور علـى اجلديـد
كما تكون عبارة «الزمن مال» خمططة تصورية يستخدمها كل منّا بشكل اسـتعاري يف حياتنـا
اليومية وذلك يف اجلمل اآلتية على سبيل املثال ال احلصر:
 أن تضيِّعُ وقل. أن ال تستغلّ وقتك جيدا أشكرك على الوق الذي منحتين إيا .فتعتقد الباحثتان أن الزمن وهو مفهوم ذهين يدرك يف األمثلة السابقة بالتجـارب املاديـة
املعلومــة املشــهورة ذات طــابع اســتعاري حنــو "الــزمن شــيء أو كيــان" كمــا يتمثــل لنــا كــذهبٍ أو
سلعة غالية تضيّع ومتنح وتستغلّ .هبذا التصور ،تكون الصّـور البالغيـة يف نظريـة املخططـات
التصورية ـ وهي من أهم املباحـ والنظريـات يف علـم اللسـانيات اإلدراكيـة والـل تنسـب إىل
اللغــوي "هامــب" 1ــ صــورا جمازيــة تعتمــد علــى صــور يرنهــا العقــل البشــري حســب الوســائل
املادية ااسوسة الستيعاهبا( .دز يي2014 ،م)61 :
جيدر القول بأن االستعارة التصورية التعطينا تصورا كـامال مـن كـل مـا يوجـد بـني املسـتعار
منـ واملســتعار لـ وإمنــا تنقــل لنــا جــزءاا مــن التصــور ليســاعدنا يف فهــم الكــالم فهــي باحلقيقــة
استعارة جزئية تظهر جوانب من التشاب وختفى جوانـب أخـرى كمـا أن تصـوير الـزمن باملـال ال
يشـب الـزمن باملـال يف مجيــع ميزاهتـا كإمكـان إعطـاء املــال مث اسـترداد ولكـن بإعطـاء الزمــان
دون االسترداد و ...وهذا يدل على أن األسلوب االستعاري املستخدم يف أمر ذهين ليس ياجـة
إىل أن يشمل مجيع ميزات املستعار من بل نـرى فيـ جوانـب مـن اإلظهـار واإلخفـاء( .شـراحيلي،
2014م )43 :هــذا وإن املخططــات التصــورية الــل يكــون أســاس أيــة عمليــة اســتعارية تنقســم إىل
ال ة أمناط وهي :املخططات التصورية االجتاهية ،واألنطولوجية ،والبنيوية.
2

املخطّطات االجتاهية أو الفضائية
ينبـع بعــض املخططــات املــأخوذة مـن التجــارت املاديــة مــن نائيـة االجتاهــات الفضــائية منــها
فــوق -حت ـ  ،خــارج -داخــل ،أمــام -وراء… أو بعبــارة أخــرى ،مــن وضــعية اجلســد البشــري
وكيفيــة اشــتغال يف ااــيط الفيزيــائي ،فيعطــي هــذا النــوع مــن املخططــات توجهــا فضــائيا
1. Hampe
2. Directional schemas
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لنسقنا التصوري .هذا وتعدّ "خطاطة املسار" نوعا هامـا مـن االسـتعارة االجتاهيـة حيـ نـرى
فيها مسارات خمتلفة مرتكزة على ال ة مراحل وهي املصـدر أو نقطـة االنطـالق 1مث اهلـدف
أو نقطة النهاية 2مث األماكن املتوالية الرابطـة بـني املصـدر واهلـدف كمـا ميكـن فهـم املفـاهيم
الذهنية املتعلقة بالغايات اجملردة عن طريق محلها على خطاطة املسار فهناك متا ل وتعامـل
بني امليادين الفيزيائية وميادين األمور اجملردة .ومن أنواعهـا أيضـا خطاطـة الـدورة كـدورات
األزمنة املختلفة اليومية والشهرية والسنوية و( ...سليمان أمحد2014 ،م)68-67 :
أما التجارب البشرية فال تتوقف يف االجتاهات الثنائيـة بأشـكاهلا املختلفـة فحسـب وإمنـا
اإلنســان جيعــل يف األغلــب ،األمــور اإلجيابيــة واملطلوبــة كــالفر والنجــا والســعادة واالنتصــار
على أساس جتربة فيزيائية فوقية ترتبط فيها وضعية الفـر والعلـو يالـة عاطفيـة إجيابيـة،
حنــو قولنــا« :طِــرتُ فرحــا» ،كمــا يعبّــر عــن األمــور الســلبية كاإلحبــاط واهلزميــة واالهنيــار مــن
اجتــا فضــائية ســفلية أو حتتيــة تــرتبط فيهــا وضــعية الضــعة واالحنــدار باحلالــة العاطفيــة
الســلبية كمــا أن املي ـ يــدفن يف موضــع حت ـلّ واألروا تفــوق وتــنكس الرايــات عنــد النكبــات
واملصائب وترتفع يف االنتصار .وما جاء على هذ املخططـة التصـورية هـو اسـتعارة« :إنـين يف
قمة السعادة» فالسعادة هنا ل يس فضاء كونيـا فيزيائيـا ألهنـا ليسـ أمـرا حمسوسـا ذا ق ّمـة
ولكن مبا أهنا أمر مطلوب وإجيايب يستعار هلا لفظة القمة لإلشارة إىل مرتبتها العليا حسب
التجربة الثقافية .وما يتعلق باألسس االجتاهيـة الفيزيائيـة فهـو العـدد والقـوة والسـلطة إذ إن
األكثر يقع فوقا واألقل حتتا والقدرة فوقا واخلضوع والضـعف حتتـا .ومـن الضّـروري أن نقـول
إن كل ما يقع الفوق ليس يف مجيـع احلـاالت فوقـا بـل تنتمـي هـذ التصـورات بالتجربـة متامـا
فالتصــور الــذي جيعــل األكثــر فوقــا لــيس ذاك التصــور الــذي جيعــل الصــحة فوقــا؛ (اليكــوف
وجانســون2009 ،م ،37-34 :بتصــرف؛ شــراحيلي2014 ،م )72-68 :بنــاء علــى هــذا ،تعتــم التجــارب
اليومية الو يقة بالفرد واجملتمع والثقافة ،موضع احلكم عن األمور الذهنية والعقلية.
3

املخطّطات األنطولوجية أو الوجودية
ي ــرى اليك ــوف وجـونســـون أن املخطـــطات األنطولـوجيـــة تنـبـثـــق م ــن خـــالل تفـــاعل جت ــارب
اإلنـسان مـع األشيـاء الفيـزيـائـية خباصـة جتـربــة جسد  ،حي ميكن ل أن ينظر إىل األفكار

1. Source Domain
2. Target domain
3. Ontological schemas

السجادية األخالقية (على ضوء اللسانيات اإلدراكية)
المخطّطات التّصورية ودورها في فهم مضامين ّ
الصحيفة ّ
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اجملردة كالعقل واحلقيقة مثال ،واالنفعاالت ،باعتبارها أشياء مادية ،مما يسمح لـ أن ينظـر
إىل األحدا  ،واألنشطة ،واإلحساسات انطالقا من األنساق الفيزيائية الـل قـد تـوي علـى
الوجود باإلطالق ،عاريا م ن كل تعـيني وحتديـد .ويسـتدل الباحثـان علـى ذلـك بــتجربة ارتفـاع
األســعار الــل ميكــن أن تفهــم عــم اســتعارة "الكيــان" وهــو مــا نســمي التضــخم املــادي وهبــذا
صل اإلنسان على طريقة لإلحالة على هذ التجربة عن طريـق تشخيصـها؛ (سـليم2001 ،م:
 )72إذن تــمز قيمــة هــذ االســتعارية مــن خــالل عمليــة التجســيد وفهــم الواقــع غــري املنظــور
باستخدام الواقع امللموس بترسيخها يف الذهن حي ميكن جتزئتها يف عدة أمناط جزئيـة ك ـ
«خمططة تشخيص ووعاء (احتواء) وكيان (مادة)» (كرتوس2011 ،م.)45-43 :
1

املخطّطات البنيوية
تتأســس املخططــات البنيويــة علــى ترابطــات نســقية داخــل جتربــة اإلنســان ،حي ـ يســمح ل ـ
بإجيــاد الوســائل املالئمــة لتســليط الضــوء علــى بعــض املظــاهر ،فتعمــل علــى إظهــار بعــض
التصورات وإخفاء أخرى .إن اإلنسـان عنـدما يتـبىن رأيـا معينـا يسـتعمل كـل الوسـائل املتاحـة
للدفاع عن تصورات  :التحدي ،والتهديد ،والتسلط ،والشتم ،والتلميحـات و ...مبحاولـة تقـد
حجج عقلية على شكل أسباب ،وذلك عن طريق محل اآلخـر تصـورات تعكـس مـا يسـعى إليـ .
ولكــي يفهــم اإلنســان فاعليــة هــذ االســتعارات الــل تعتــم وســائل تكتيكيــة ،تقــدم باعتبارهــا
أسبابا( .اليكوف وجونسون2009 ،م)82 :
ومــا جــاء علــى هــذ النمطيــة هــو اســتعارة "اجلــدال حــرب" واألشــياء هنــا تتعلــق بــنمطني
خمــتلفني مــن األشــياء ومهــا اجلــدال (اخلطــاب اللغــوي) واحلــرب (صــراع مســلح) وتتجلــى
االســتعارة البنيويــة هنــا باستحضــار اجلــدال مــن خــالل احلــرب واملعايشــة فيـ حيـ يُالحــظ
احلرب كمخططة تصورية مُبنينة يف األذهـان ومعروفـة لـدى البشـر وهـذ املعايشـة يف الثـاين
بكل حيث يات يقدّم شيئا آخر وهـو اجلـدال بتفاعـل اجلـدال علـى أنـ معركـة وصـراع فيزيـائي؛
كمــا يوضّــح اليكــوف بقولـ « :املشــكل ،إذن ،أنـ لــيس تصــورنا عــن اجلــدال وحــد يرتكــز علــى
معرفتنــا وجتربتنــا مــع املعركــة الفيزيائيــة ،فطريقتنــا يف إجنــاز اجلــدال ترتكــز بــدورها علــى
ذلك ،فأن تتصـور اجلـداال ت وتـدركها وتنجزهـا بـالرجوع إىل اسـتعارة اجلـدال حـرب ،ألهنـا
تشكل جزءا من النسق التصوري للثقافة الل تعيش فيها» (اليكوف وجونسون2009 ،م.)83 :
1. Structural schemas
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فنبذة القول أن املخططات املوجودة يف األمثلة املذكورة هـي صـنيعة الـذهن حسـب النظريـة
اإلدراكية لالستعارة مث جتسّد يف التعابري عنها مستندة إىل جتارب مادية حمسوسة منبعثة من
ص عــن
قافــة اإلنســان ومعتقدات ـ وأعمال ـ ؛ فيع ّبــر حتليــل املخططــات املنظــورة يف ميــدان الــن ّ
معتق ــدات مؤلفــ وكيفي ــة جتربتــ يف حياتــ اليومي ــة .بن ــاء عل ــى ه ــذا ،يهــمّ حتلي ــل النّص ــوص
السماوية والكتـب الدينيـة املزينـة باالسـتعارات اإلدراكيـة وخمططاهتـا الثال ـة الـل تـدخل فيهـا
معطيــات قافيــة واجتماعيــة وبيئيــة ونفســية ألهنــا جتســد القــيم الثقافيــة الدينيــة الــل جيــب
االهتمام هبا يف قافتنا.

إطار البحث التطبيقي
سنركز فيـما يلي على استحضار بعض املخططات التصـورية املسـتخدمة فــي الصّحيــفة وهـي
تـعـرض للمتـلقي جسـدنة املضاميـن األخالقية املتنوعة وتبني رؤى اإلمام هلـذ املضـامني عـم
الفضــاء االســتعاري وتكشــف عــن مكت ات ـ النفســية الصــادرة عــن جتارب ـ اإلســالمية والــل
تستدعي القارا إىل االعتماد عليها يف حميط الديين.
املخطّطات التصورية االجتاهية يف املضامني األخالقية
خطّ اطة املسار العمودي يف مضمون التمرد عن طاعة اهلل

يبيّن اإلمام التصورات اجملردة األخالقيـة باعتبارهـا اجتاهـات فيزيائيـة حسـب العلـو أو السـفلية
تنبثق بشكل مباشر من جتارب اليومية ومن قافت اإلسـالمية النابعـة مـن إفاضـات ربّانيـة كمـا يفهـم
ويــدرك كــل مكرمــة أو رذيلــة عنــد مــن خــالل اجتاهــات فيزيائيــة ،يكــون معيــار يف نوعيتــها هــو اهلل
تبارك وتعاىل حي جيعل اهلل يف نقطة اهلدف ،أي يكون يف اعتبـار
كـلّ مـا يصـل اإلنسـان إي
القــرب اإلهلــي يقــع يف مقــام شــامخ وعــا ٍل إذ ينتســب اهلل مبقــام عــا ٍل ورفيــع .إذن نــرى يف أرجــاء
الصحيفة هذ التصورات اجملردة كاالستعاذة باهلل وطلب اهلداية واخلصال الطيبـة و ...أمـوراا تفهـم
باملخططات التصورية االجتاهية وهو اجتا علو ومقام فوقي يطلب العبد احلقيقي.
يوضّــح اإلمــام يف فقــرات مــن الصّــحيفة تصــورات جمــردة ممــا تكمــن يف تصــورات
التمرد عن طاعـة اهلل وااللتـزام بالـذنوب والركـوب عليهـا مبخططـة تصـورية اجتاهيـة بقولـ :
« ...رمّ أَمَرَنَا لِيَخْتَبِرَ طاعَتَنَا ،وَنَهَانَا لِيَبْتَلِيَ شُكْرَنَا فَخَالَفْنَـا عَـنْ طَرِيْـقِ أمْـرِ ِ وَرَكِبْنـا مُتُـونَ
زَجْر ِ فَلَم يَبْتَدِرْنا بِعُقروبَتِ ِ ،وَلَمْ يُعَاجِلْنَا بِنِقْمَتِ ِ( »....الصّحيفة الكاملة السّجادية.)37 :

السجادية األخالقية (على ضوء اللسانيات اإلدراكية)
المخطّطات التّصورية ودورها في فهم مضامين ّ
الصحيفة ّ
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من األمور اجملردة الل قام على املخططة التصورية االجتاهية يف الفقرة أعالهـا ،هـي
خمالفة أمر اهلل وارتكاب املعاصي حيـ تشـري إىل خطاطـة املسـار مـن اهلبـوط إىل السـقوط
أي مــن العلــو إىل األســفل؛ يص ـوّر اإلمــام يف هــذ الفقــرات ،عبــدا متمــردا خيت ـار نقطــة
هدف االلتزام باملعاصي والتمرد ويعرض عن هدف احلقيقي هو اهلل تبارك وتعاىل وهو موقع
الطمأنينة احلقة؛ فنرى يف هذ املخططة ،مساراا عموديا ينبين من نقطـة انطـالق إىل نقطـة
هدف يعبّر عن سقوط العبد من املكرمة إىل الرذيلة أي من هـدف سـام وهـو التقـرب اإلهلـي
إىل هدف وضيع هو التمرد على اهلل وأوامر  .إذن هذ املخالفـة عـن طريـق اهلل مبـا فيـ مـن
بعـد وانفصــال مــن اهلل ،جتعـل تــأ ري اهلل وألطافـ علـى العبــد أقـلّ وأوهـن .وتأكيــدا علــى هــذا
املعــىن ،يشــري اليكــوف وجانســون ضــمن املخططــات التصــورية إىل عبــارة عــن اســتعارة «إن
للقرب قوة يف التأ ري» بقوهلما « :كلّما كان الشكل الـذي يفيـد السـبب قريبـا مـن الشـكل الـذي
يفيد األ ر كـان االرتبـاط السـبي أقـوى» (اليكـوف وجانسـون2005 ،م .)135 :إذا يف هـذ العبـارة
اللطيفة من الصحيفة ،نرى خملوقا بَعُد عن خالق احلقيقي وسـبب وهـذا البعـد يسـوق حنـو
االزدراء والسفلية واألمور البشعة يصور لنا السقوط ،فالسقوط هنا ـ ال حمالة ـ نشاط يتخـذ
اجتاها فيزيائيا سفليا على ضوء التجارب الفيزيائية اايطة بنا.
ك ــذلك امت ــزج اإلم ــام يف ه ــذ النس ــقية اإلدراكي ــة ،املخطط ــاتِ التص ــورية االجتاهي ــة
باملخططة التصورية األنطولوجية بتصور الكيان والوجود للزجـر بــاستخدام االسـتعارة اإلدراكيـة
يف عبارة "متـون الزجر" حي يـفترض الزجــر حيوانـا لـ مـ ميكـن ركوب ـ  .إ ّن االستــعارة هـذ
تنطــوي علــى دالالت إ ائيــة انبثقـ عــن التكــرار الّــذي يتجلّــى يف لفظــة "متــون" خبروجهــا مــن
صيغة املفرد إىل اجلمع؛ وهذ الداللة هي ولوج العبد املتمرد يف أغـوار الزجـر واملعاصـي وتعـوّد
الدائم بالوقوف عند هذ احلاالت الرذيلـة .واجلـدير بالـذكر أن هـذا التكـرار املشـهود يف لفظـة
"متــون" مجعــا ،يصــور لنــا نوعــا مــن التشــاكل االســتعاري وهــو «كلّمــا زاد الشّــكل زاد ااتــوى» أو
«زيادة املبىن تعقب زيادة املعىن» حي ميكـن رؤيـة هـذا التشـاكل علـى مسـتوى التكـرار الصّـريف
والتوكيــد( .كرت ــوس2011 ،م )68 :بعب ــارة أخــرى ،يع ـمّ اإلم ــام عــن الت ــزام العاص ــي الو ي ــق
بالرذائل وتفشّي عصيان بصنعة التكرار الل ظهرت يف لفظة "املتون" مجوعا.
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الثنائيات االجتاهية يف االستعاذة باهلل من سيئات األخالق

هناك دعاء خالص من العبد أمام معبود وهو دعاء عبد متذلل خاضـع ...« :اللّهُـمّ إِينّ أَعُـو رذ
بِكَ مِنْ هَيَجَـانِ الْحِـرْصِ ،وَسَـوْرَةِ الْغَضَـبِ ،وَغَلَبَـةِ الْحَسَـدِ ،وَضَـعْفِ الصّـبْرِ ،وَقِلّـةِ الْقَنَاعَـةِ»...
(الصّحيفة الكاملة السّجادية)67:
يه ــدف اإلم ــام يف ه ــذ الفق ــرات إىل تب ــيني املف ــاهيم األخالقي ــة املذموم ــة ك ــاحلرص
والغضـب واحلسـد مبــا خيـتلج يف الـنفس خلجــات دائمـة متـواترة مســتمرة جتعـل اإلنسـان يف حالــة
صـم و ...وهـذ
الصّراعات الثنائية بني مذا ّم األفعـال واملضـامني األخالقيـة احلسـنة كالقناعـة وال ّ
التنازعات النفسية تقود العبد إىل االستعاذة باهلل إذ هو مصدر اخلري واالستقرار والتوازن.
يصــور اإلمــام هــذ الصّــراعات املوجــودة مبخططــات اجتاهيــة يف التشــاكل العمــودي
مســتهدفا تثبيـ مواضــع هــذ الصّــفات يف نفســية املتلقــي حيـ يبـيّن باالجتاهــات الفضــائية
املوجودة كاهليجـان والغلبـة والسـورة صـورة العلـو واالرتفـاع ويقـوم ذلـك علـى «إسـقاط جتربـة
تفــاعالت القــوى املاديــة الصــرفة علــى طبيعــة التفاعــل املفتــرض داخــل اإلنســان» (احلراصــي،
2002م)146 :؛ كما نرى أن مقام الغضب واحلسد واحلرص فوق يتمّ بنينة هذ االستعارة مـن
جمم ــوع املرتك ــزات الفيزيائي ــة والوظ ــائف احلركي ــة ب ــالنظر إىل هندس ــة أجس ــادنا وحاالتن ــا
ااسوســة فيحتــوي الغضــب واحلســد واحلــرص علــى حــاالت وتصــورات ماديــة مــن النــهوض
والصّــوت املرتفــع ورفــع األيــدي و ...فــإن هــذ اهلندســات املوجــودة يف مــذام األفعــال بواســطة
ارتفاعه ــا احلركي ــة ت ــوحي ع ــن دالالت ض ــمنية وه ــي نفاذه ــا يف نفس ــية اإلنس ــان ووسوس ــتها
املســتمرة؛ إذن «يــرى اإلنســان نفسـ دائــم اهلفــوات واألخطــاء فهــي مرتبطــة بطبيعــة الــنفس
األمــارة بالســوء وبالكيــان اإلنســاين الضّــعيف» (عبــود2002 ،م .)129-128 :وك ـلّ خلــق مــن هــذ
األخالق قاصم للنفس ولعرى العالقات احلمية بني الناس وتنتج املشاعر السلبية مـن احلـزن
واليــأس والفشــل ممــا جيعــل اإلنســان يف موضــع أســفل وذلــك مــن خــالل التجــارب الفيزيائيــة
اايطة بنا فوضعية السقوط ترتبط بالفشل واهلالك واختالل التوازن .ومـا يسـاعد يف رفـع
هذ السيطرة هو االستعاذة باهلل والتقرب إلي حي يكون يف هـذا القـرب واالتصـال نـوع مـن
التأ ري النفسي على اإلنسان راغبا سبيل اخلري ونافرا عن ال عات الشريرة.
فيهت ّم بأن العقىب والفعل اخلـري الـذي ينعقـد عليـ القلـب هـو ااـل األول
أما اإلمام
من االعتبار وهو نقطة اهلدف؛ بنـاء علـى هـذا يريـد بلسـان الـدعاء يف هـذا البـاب االسـتعاذة
باهلل من كثرة األفعال السيئة وسيطرهتا علي يي تبعد عن اهلل عزّ وجلّ ومتكن الشيطان
من على خالف مكارم األخالق .إذن يستعيذ باهلل من استعظام الذّنوب وهجومها علي .
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ويرى الكاتب أن العبارات "هيجان احلرص ،سورة الغضـب ،غلبـة احلسـد ،ضـعف الصّـم
وقلّة القناعة" كلها تشري بصورة ضمنية إىل فكرة/استعارة إدراكية وهي الوسـطية األخالقيـة
أو التو ازن األخالقـي؛ حيـ تكـون الفضـيلة املسـتحبّة هـي نقطـة التـوازن بـني الـرذيلتني .ومـن
األمثلة على ذلك الفهم االستعاري القائم على موقع التـوازن ،أن القناعـة وسـط بـني احلـرص
صـدق وسـط بـني احلسـد
والبخل ،والصّم أو احللـم وسـط بـني الغضـب واالنفعـال/اخلمود وال ّ
والغلوّ/امللــق .والتــو ازن جتربــة ماديــة مــن جتــارب اجلســد املــادي اوهلــا الطفــل مــن أيــام
طفولت األوىل بتعلّم جتنب السّقوط أ ناء اجللوس أو القيام.
القرآنيـة -اإلسـالمية الـل تـدعو
فهذ االستعارات تكشـف للمتلقّـي عـن رؤيـة اإلمـام
الناس إىل رعاية التوازن أو الوسطية األخالقية يف حياهتم كما تدلّ على ذلك اآلية الشريفة:
ِ ِ
ِ
س دطْها ةكددل
﴿وال تَ ْج َعد ْدل يَد َد ََ َم ْغلةولَددة إِلددى ةعنة ِقد َ
َ
﴿واقْصد ْد فددي َم ْش ديك﴾ (لقمــان )19/واآليــةَ :
دك َوال تَد ْب ة
الْبَ ْسد ِ فَدتَد ْق ةع د َد َملةومددا َم ْح ةسددورا﴾ (اإلســراء )29/وهــذ الرؤيــة القرآنيــة تشــهد علــى أن احليــاة ال
ميكن إالّ أن تت أ ر بالعقيـدة ،وأن العقيـدة ال ميكـن أن تعـيش يف معـزل عـن احليـاة ،فتصـحيح
العقيـ ــدة ينشـ ــىء آ ـ ــار يف صـ ــحة املشـ ــاعر وسـ ــالمتها ،ويف سـ ــالمة احليـ ــاة االجتماعيـ ــة
واستقامتها .إذا خنلص من هذا ،أن النمطية الل انتق اإلمـام هـي خمططـة اجتاهيـة
وهي منحى العلوّ واالرتفاع للغضب واحلسد واحلرص ويرى بنفسيت أن هذا العلو يفصـل بـني
العبـد ومعبــود وتتخـذ قلّــة الصـم والقناعــة اجتاهــا فضـائيا داال علــى السـفلية (حتـ ) وهــي
حتمل داللة كون معنويات الشّاعر منخفضة ومفعمة باالهنيار والسّقوط واهلالك؛ إذن يستمدّ
العون مـن اهلل بـأن يقـوّي األفعـال احلميـدة إذ إن العبـد مييـل إىل هـذ اخلصـال (احلميـدة)
أقلّ من األمور املذمومة ألن اإلنسان بفطرت مييل إىل الراحة واللّذة ويؤ رها على الصّعاب.
خطاطة االجتا /احلركة يف االستعانة باهلل للتخلّص من اخلطايا وغضب

يص ـوّر اإلم ــام يف ال ــدعاء الواح ــد والعش ــرين م ــن الصّ ــحيفة عب ــدا تائب ــا يس ــتعني ب ــاهلل
للتخلّص من سيطرة الذّنوب واخلطايا علي من جهة ويستعيذ ب من وقوع يف غضب ودائرة
الشّقاء والعذاب من جهة أخرى حي يقول :
« اللبهَم يَا كافِيَ الفَردِ الضعِيف ،ووَاقِيَ األَمـرِ ال ـمَخُوف ،أَفرَدَتنِـي اخلَطَايـا فَـالَ صَـاحِبَ
مَعِي وضَعُف ُ عَن غَضَبِك فَالَ مُؤَيِّدَ لِي ،وأَشرَف ُ عَلَى خَوفِ لِقَائِك فَالَ مُسَـكنَ لِرَوعَتِـي»...
(الصحيفة الكاملة السجادية.)123 :
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يبيّن اإلمـام يف هـذ الفقـرة االسـتعانة بـاهلل و االلتجـاء إىل عفـو مـن جانـب عبـد مقـر
باخلطايــا وآ ارهــا الســلبية ختلّصــا منــها وذلــك يف جتســيد غلبــة املعاصــي علــى نفسـ وســيطرة
الغضب اإلهلي وعقاب علي خبطاطة اجتاهية يف مسار عمودي حيـ الـذّنوب تسـتعبد صـاحبها
وتوقعـ يف أســرها وتقيّــد بنفســها وهــذا مــا يــوحي هبــا العبــارة "أفــردتين اخلطايــا فــال صــاحب
معي" وأما اخلطايا فهي كيان ووجود يسلب من اإلنسـان حريتـ وقـوّة عقلـ فيعجـز اإلنسـان عـن
متييـز سـبيل احلـقّ مـن الباطــل ويصـبح وحيـدا اليصــاحب «مـن الصّــاحلني والتوفيقـات اإلهليــة»
(احلس ــون1393 ،ه ــ ،ج .)175 :1ويس ــعى ه ــذا اإلنس ــان إىل حتط ــيم األط ــر االجتماعي ــة والثقافي ــة
السائدة يف اجملتمع يي يفضي ذلك إىل هوان وحقارت وتفرد بني الناس.
إذ ن تصـوّر هـذ النسـقية تشـاكال عموديـا بغلبـة الشـهوات وفوقيتـها وسـفلية اإلنسـان األسـري
لنوازع النفس واملقيد بقيود املعاصي .هذا ،وإ ّن املتلقـي جيـد أيضـا يف العبـارة هـذ  ،الـدمج بـني
خطــاطتني اجتــاهيتني تسـبّب األوىل منــهما الثانيــة ويف كلتيهمــا يقــع اإلنســان مقامــا ســفليا؛ أمّــا
ا خلطاطة األوىل فتصور للمتلقي سـيطرة املعاصـي علـى املـذنب ال ّشـاكي مـن قـل املعاصـي ا ّلـذي
يشر حالت خبروج عن موازين العقل ومبادرت باملفاسد األخالقيـة الناشـئة عـن غلبـة اهلـوى
وأمّا اخلطاطة االجتاهية الثانية فهي سـيطرة الغضـب اإلهلـي وعقابـ علـى العاصـي حيـ يبقـى
املذنب العاصي يف مقام الدينّ النسالخ توفيق التوبة من قلبـ وابتعـاد عـن اهلل تبـارك وتعـاىل
وهذا األمر نفسـ شـقاء حقيقـي وعقـاب دائـم لـ ؛ بنـاء علـى هـذا يهـتم اإلمـام بـأن وضـعية
السّــقوط لإلنســان أمــام الــذنوب واملعاصــي تــرتبط بالفشــل واهلــالك كمــا أن غفلــة اإلنســان عــن
هيبــة ربّـ وعظمتـ ممــا يــؤدي إىل غضــب وعقابـ ويسـبّب اهلــالك واخلســران ومــا يســاعد يف
التخلّص من هذ النتائج املهلكة هو االستعاذة باهلل والسعي يف حتقيق رضا اهلل.
املخطّطات التصورية األنطولوجية/الوجودية يف املضامني األخالقية
خطّاطة الكيان يف الثّقة باهلل وحسن الظنّ ب

يتحد اإلمام عن حاجة اإلنسان يف مسرية حيات إىل الثقـة بـاهلل وقضـائ حسـن الظـن هبمـا،
والسيما من أجل نيل الرضوان اإلهلي والوقاية من عقاب تعاىل( .احلسون1393 ،هـ ،ج)112 :1
إنّ الثقة باهلل وقضائ وحسن الظن هبما عبادة قلبية جليلة ال يتم إميان العبد إال ب ألن
من صميم التوحيد وواجبات  ،وإهنا مسلك دقيق ومنـهج وسـط بـني نقيضـني ال يسـلك إال مـن
وفق اهلل وجعل قلب خالصـا لـ سـبحان  ،لـذلك ينبغـي أن يكـون نـة الزمـة يتجلـى يف حيـاة
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...« :اللبهُم صَلِّ عَلَى مُحَمد
املؤمن وعند احتضار وقرب موت  .وهذا يرا املتلقي يف قول
خ َي َرةِ( »...الصّـحيفة الكاملـة
ك َلـ ْم َي ْجـ ِر إ بال ِبـا ْل ِ
ضـا َء َ
وَآلِـ ِ ...،وَهَبْ لِي الثِّقَـةَ ُأل ِقـر َم َع َهـا ِبـ َأ بن َق َ
السّجادية.)188 :
يتحــد اإلمــام يف هــذ الفقــرة ،مــن دعائـ يف الرّضــا ،عــن التضــاد بــني الثقــة بــاهلل
وقضائ والثقة بالنفس وقدرهتا بصورة ضمنية ،فيشـري باسـتخدام فعـل «هـب» إىل أنّ األوىل
باقية حقيقية/ذاتية فيما أن الثانيـة زائلـة غريحقيقية/عرضـية؛ وهـو يتعامـل مـع أمـر (الثقـة
باهلل وقضائ ) وكأنّها حقيقة مادية وليس استعارة إدراكية .والتعامل هـذا يتسـبب عـن جانـب
آخر من جوانب االستعارة؛ هو جانب دور اإليدئولوجيا واملعرفة املوجودة حول التجربة املاديـة
يف فهــم اجملــردات .فاإلمــام يســقط فهمـ للــذة الـذّهب أو الفضــة وغــري ذلــك مــن املــوادّ
الثمينــة الّــل يتعامــل معهــا باعتبارهــا فاعلــة ســامية ولــذة اخلــزف الرخيصــة مــثال ،علــى مــا
يعتقد عن الثقة باهلل وقضائ  .ومن هنا جيد املتلقّي الرؤية القرآنية  -اإلسالمية الـل تـرى
اخلزف شـيئا مـنفعال رخيصـا ال يعبـأ بـ  .وهـي رؤيـة إيدئولوجيـة كوهنـا تشـكل مرتبـة الـذهب
واخلزف يف اجملتمع وحتدد منط السـلوك االجتمـاعي الـذي يقـ ّر اجملتمـع يف فتـرة زمنيـة مـا؛
كما نرى هذ الرؤية اإليدئولوجية يف قول قيس بن اخلَطِيم قدميا:
غَنِـ ـ ـيُ الـ ـ ـنَفْسِ م ـ ــا اسْـ ـ ـتَغْنَ ْ غَنِـ ـ ـيٌ

وفَقْ ـ ـ ـرُ ال ـ ـ ـنَفْسِ مـ ـ ــا عَمِ ـ ـ ـرَتْ شَـ ـ ــقاءُ
(ابنمنظور1414 ،م ،ج)501 :10

فهذ الرؤية اإليدئولوجية [الذّهب فاعل غال ،واخلزف منفعل رخـيص] تسـقط اسـتعاريا
لتشكل جانبا من اجملرد .وهكذا تكون الثقة باهلل وقضائ هي استعاريا لذة الذهب ألهنـا لـذة
فعلية فاعلة بينما لذة الثقة بالنفس هي لذة اخلزف ألهنا لذة منفعلة.
إذا ،الثقة باهلل جمازيا شيء مثني ميتلكها اإلنسان والذي ال يثق إالّ بنفسـ ويسـيء الظـن
باهلل وقضائ فتنقص الثقة باهلل وكما ال يتساوى الناس يف ممتلكاهتم املادية فإهنم أيضا ال
يتســاوون يف مــا ميتلكونـ مــن الثقــة بــاهلل .وهــو «إن نظــر املتلقــي إىل اللغــة وتفــاعالت الــذهن
نظـرة سياسـية ،مــا ميكـن أن يعتــم ضـربا مــن ضـروب منــط األخـالق المجوازيــة الـل تبعــد
النــاس عــن الرفاهيــة املاديــة وإهلــائهم مباديــة أخالقيــة يف مســتوى االســتعارة» (احلراصــي،
2002م .)172 :ولــذلك فــإن اإلنســان وإن كــان أفقــر النــاس وأعــوزهم فإن ـ غــين مبعاني ـ وإنّ
صاحب املال الذي ال يثق إالّ بنفس أو الذي ال سن الظن باهلل فلم ميتلك فلسا.
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على هذا ،تمز هذ االستعارة اإلدراكية للمتلقي جانبا واحدا من تفاعل اإلنسان مع الثقة
باهلل ،وهو تأ ري الثقة باهلل على قدرة اإلنسان على النّشاط والثّبات؛ إن هذا يقـود إىل نتيجـة
مهمة أخرى وهي أن هذ االستعارة ما هي إال أداة تصـورية إدراكيـة مت اسـتخدامها مـن أجـل
اســتعارة أكثــر مركزيــة وهــي مــا ميكــن حتديــدها لغويــا كالتــاي" :الثقــة بــاهلل نشــاط و بــات"
تأسيسا على هذا جيب على اإلنسان أن يثق باهلل و سن الظن ب يف مجيـع جمـاالت احليـاة
ليستقرّ على حالة ابتة ويغمر قلب بالقوة والفر .
خطّاطة االحتواء يف التمسّك بعزّة اهلل

جاء يف أرجاء الصّحيفة فقرات دعائية يـت ّم مـن خالهلـا ال ّنظـر إىل ال ّتصـورات اجملـرّدة الـل
تكمن يف مفهوم اخلضوع والعز واحلاجة باعتبارها أشياء حمسوسة ميكن من خالهلـا إدراك
خمتلف جتـارب اإلمـام
وهـي اسـتعارات تشخيصـية تكمـن يف تصـور العـزة هلل مـن خـالل
 ...« :فَهَا أنَا ذَا ـ يَا إهلِي ـ وَاقِفٌ بِبَابِ عِزّك َوُقرـوفَ املرستَسـلِمِ
خطاطة االحتواء كقول
الذبلِيلِ( »...الصّحيفة الكاملة السّجادية.)75 :
يصـوّر اإلمام يف هـذ الفقرات من الدعاء عبدا حقيقيا حيـ يستسـلم أمـام قـدرة اهلل
وعزتـ وال ينحــرف عــن هــذا املســري بوقوفـ أمــام بــاب عزتـ تعــاىل .وأمــا اإلمــام فيشــر
للمتلقي مضمونا أخالقيـا وهـو التسـليم هلل واالعتـراف بعـزة اهلل وقدرتـ يف كـل األمـور وجيسـد
لنا هذا األمر الذهين باعتبارها وعاء واملخططة التصورية املنظورة هـي خطاطـة احتـواء ترسـم
بشكل "العزّة وعاء" ،فهذ املخططة التصورية بذكر الوعاء للعزة تنتج خمططة أنطولوجية يلـزم
للعبــد االســتقرار فيهــا وعــدم اخلــروج منــها حي ـ يشــري هــذا االســتقرار والثبــوت إىل تســليم
احلقيقي باهلل وتواضع دون عظمت وميكـن القـول إن انتقـاء هـذ األسـلوبية ال يشـري إىل إدراك
العزة االهلية والتمسك هبا فحسب بل توحي بالسّعادة واألمن والفوز والنجا .
خطّاطة االحتواء يف ستر اهلل

إذا
أمّــا خطّاطــة االحتــواء فيســتطيع أن يشــاهدها املتــدبر أيضــا يف نـصّ الصّــحيفة عنــد دعائـ
استقال من الذّنوب« :اِهلي ،فَاِذْ قَدْ تَغَمدْتَين بِسِتْرِكَ فَلَمْ تَفْضَحْين وَتَاَنيْتَين بِكَرَمِكَ فَلَمْ تُعاجِلْين...،
فَارْحَمْ طرولَ تَضَرُّعي ،وَشِدةَ مَسْكَنَل ،وَسُوءَ مَوْقِفي( »...الصّحيفة الكاملة السّجادية.)98 :
يلحظ املتلقّي يف هذ الفقرة من الـدعاء ،خطاطـة تصـورية تعتمـد علـى جتربـة "االحتـواء"
وكذلك "القوة" املاديتني .فإنّ العفو اإلهلي وغفرانـ سـبحان وتعـاىل ،يعتـم حاويـةا ذاتَ قـدرةٍ
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بالغةٍ تتغمّد اإلنسان املخطئَ وتستر الفرد املذنب فتدفع لتدارك ما فـرط منـ واتّبـاع السّـبل
احلســنة واألفعــال املستحســنة .فاســتخدام هــذ املخطّطــة تــبني للمتلقّــي أنّ اهلل تعــاىل شــيد
قدرت على أساس العفو والتجاوز وهلذا يتعامل مع من يعصو باحللم و يطـ بعفـو ويسـتر
برمحت  .هذا ،ويستطيع املتلقّي أن يستنبط من خطاطة االحتواء والقوة يف العبـارة "تَغَمـدْتَين
بِسِتْرِكَ" أنّها تربط باستعارتني إدراكيـتني معـروفتني[ :اإلنسـان حاويـة] و[الفضـائل والرذائـل
أشياء داخلَ اإلنسان] حي يكون اإلنسان ،جمازيا ،ذا حدود وتكون األخالق (احلميـدة منـها
أو السيئة) أشياء وموادّ تدخل اإلنسان .وهذا ما يؤيد كالم اإلمام "فَلَمْ تَفْضَـحْين" .ولـو
التف الفرد إىل نفسـ لـر أى أنـ كـم لديـ مـن عيـوب سـترها اهلل ومل يكشـفها للخالئـق وكـم
ارتكب من ذنوب ومعاصي لكنّ تعاىل مل يهتك عن سترها ومل يلبس العار والفضيحة.
املخطّطات التصورية البنيوية يف املضامني األخالقية
خطّاطة البنيوية يف احلذر من سخط اهلل

الشكّ أن أدعية الصحيفة السجادية تترك آ اراا إجيابيـة واضـحة علـى سـلوك اإلنسـان بشـكل
عــام .إذ إن اإلمــام قــد ســعى إىل االرتفــاع بــالنفس املؤمنــة يف مــدارج الكمــال عــم بلــورة
ضـراعة واخلشـوع هلل
املفاهيم األخالقية التربوية من خـالل نسـجهما بشـكل دعـاء فيـ مـن ال ّ
تعاىل واستمداد العون من يف شحذ النفس بالتعلق بأخالق السماء ،والتعاي عـن كـل وضـيع،
واالرتفاع عن كلِّ دينء .فهي إىل جانب شدّ اإلنسان وربط بالسّماء ،جتعلـ يف األَرض شـديد
البأس يف ذات اهلل ال يرضى بظلم ،وال يرضخ إىل باطل ،ويلمس القارا هذا املنهج يف قولـ :
«اللبهُم صَلِّ عَلَى مُحَمدٍ وَآلِ ِ ... ،وَخَلِّصْنِي مِما يَحْكرمُ بِ ِ عَدْلركَ ،فَإِنب قروتِي الَ تَسْتَقِلُّ بِنَقِمَتِكَ،
وَإِنب طَاقَتِي ال تَنْهَضُ بِسُخْطِكَ( »...الصّحيفة الكاملة السّجادية.)200 :
يتحد اإلمام يف هذ الفقرة من الدعاء عن قـوة سـخط اهلل و قلـ فقـد اسـتخدمها
كاس ــتعارة بنيوي ــة وجع ــل "س ــخط اهلل ش ــيء قي ــل" ،فتح ــول املعن ــوي إىل امل ــادي نتيج ــة
للتجــارب الفيزيائيــة البشــرية و قافتــها عنـ  .ويشــري فيهــا إىل احلــاالت الــثال الــل يتعامــل
اإلنسان مع نقمة اهلل وسخط  ،كما يلي:
األوىل :أن تغلبـ نقمــة اهلل وســخط فيملكانـ وال يســتطيع هلمــا خالفــا؛ الثانيــة :أن تكــون
احلرب بينهما سجاال .تارة تغلب النقمة اإلنسان وتارة يستنقذ اإلنسان نفسـ منـها بالتجنـب
عن املذمومات مـن األخـالق واألفعـال الـل جتلـب لـ سـورة الغضـب؛ والثالثـة :أن تغلبـ نقمـة
اهلل فتصري مستولية علي ال تقر يال من األحوال.
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إنّ مــا يطرحـ اإلمــام هنــا مــن صــراع بــني اإلنســان وســخط اهلل يقــوم علــى اســتعارة
(تفاعالت القوى) .والقوى أمناط التفاعل بينها جتربة مادية صرفة ،وتعامل اإلمـام مـع
اإلنسان وسخط اهلل ومنط التفاعل بينهما هو تعامل استعاري حي يسقط فيـ تفاعـل القـوى
املادية لتشكيل تصور عن تفاعل مفترض بني اإلنسان وسخط اهلل والنتائج املمكنة الل تنـتج
عـن هــذا التفاعــل هـي أيضــا مــن لواحــق تفاعـل القــوى املاديــة .فالنتيجـة يف حالــة صــراع بــني
قــوتني ،كمــا ذكرنــا أعــال  ،قــد تكــون تعــادال بــني القــوتني ،وهــو يتمثــل يف احلالــة الثانيــة حيـ
"تكون احلـرب بينـهما سـجاال" وهـذا يعتمـد أيضـا اسـتعاريا علـى فكـرة التـوازن املـادي ،أو إنـ
ينتهي بانتصار إحدى القوتني كما هو جلي يف الفهم االسـتعاري يف احلالـة األوىل "غلبـة نقمـة
اهلل وس ــخط اإلنس ــان" واحلال ــة الثالث ــة "اس ــتيالء نقم ــة اهلل وس ــخط عل ــى اإلنس ــان" ومه ــا
يعتمدان استعاريا على فكرة االهنيار املادي.
بعبارة أخرى ،تمز هذ االستعارة للمتلقي جانبا واحدا من تفاعل اإلنسـان مـع سـخط اهلل،
وهــو تــأ ري ســخط اهلل علــى قــدرة اإلنســان علــى القيــام والعمــل؛ إن هــذا يقــود إىل نتيجــة مهمــة
أخرى وهي أن هذ االستعارة ما هي إال أداة تصورية إدراكيـة مت اسـتخدامها مـن أجـل اسـتعارة
أكثر مركزية وهي ما ميكن حتديدها لغويا كالتاي" :العمل الصـاحل قيـام ،والعمـل السـيء قعـود"
يعين على اإلنسان يف جوانب احلياة كلها أن يقوم بأعمال صاحلة ،فـإن «كـل عمـل صـاحل يشـكل
عنصرا هاما من بناء الصر االجتمـاعي يف اإلسـالم ،واجتماعهـا هـو الصـر املتكامـل للتعـاي
األخالقي يف اإلسالم» (عبود2002 ،م .)125 :فلذلك رص اإلمـام علـى اإلحلـا يف القيـام
باألعمال الصاحلة وهو يريد من األمة أن تفعل يف مسرية تصاعدية حنو الشخصية التكاملية.
خطّاطة البنيوية يف الشّكوى من الشّدائد واهلموم

يف الـدعاء إذا عرضـ لـ

ومن املخطّطات البنيوية األخرى يف نـصّ الصّـحيفة هـي قولـ
مهمّة أو نزل ب ملمّة وعند الكرب:
«  ...وَقَدْ نَزَلَ بِي يَا رَبِّ مَا قَدْ تَكَأبدَنِي ِقْلر ُ ،وَأَلَم بِي مَا قَدْ بَهَظَنِي حَمْلرـ ُ ...فَصَـلِّ عَلَـى
مُحَمـدٍ وَآلِـ ِ ،وَافْـتَحْ لِــي يَــا رَبِّ بَــابَ الْفَـرَجِ بِطَوْلِـكَ ،وَاكْسِـرْ عَنِّــي سُـلْطَانَ الْهَـمِّ بِحَوْلِـكَ»...
(الصّحيفة الكاملة السّجادية.)64 :
يتحدّ اإلمام يف هذ الفقرة من الدعاء عن قوّة املصـاعب و قـل الشّـدائد والنوائـب
املشـارإليها خبـط ،اسـتعارات تعتمـد
حي اليطيـق اإلنسـانر محلَهـا .فقـد عكسـ تعـابري
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علــى جتربــة "القــوة" املاديــة حيـ حتــدد القــوى بعـضَ املظــاهر الداخليــة الّــل تُــؤ ِّر يف ســلوك
اإلنســان وتدفع ـ لفعــل أخالقــي أو غريأخالقــي أو متنع ـ مــن فعل ـ  .فال ّشــدائد تفهــم أيضــا
باعتبارها قوى تؤ ر على سلوك الفرد فتدفع إىل أن يفعل شيئا ما أو متنع من فعل .
فإنّ النوائبَ واهلمومَ فقد استخدمها كاستعارة بنيوية وكساها لباسَ الوجود وجعلـها
شيئا قيال تو ِق ُر ظه َر اإلنسان و ُتـنقِض جوار َحـ  ،حيـ أصـبح اهلمـوم وال ّشـدائد قـو اة متنـع
اإلنس ــان م ــن أن يفع ــل ش ــيئا م ــا أو ه ــي تك ــاد أن متنعـ ـ م ــن أن يس ــلك السّ ــلوك األخالق ــي
املستحسن .وهكذا حتّول املعنوي إىل مادي نتيجة للتجارب الفيزيائية البشرية و قافتها عن .
خطاطة البنيوية يف نيل التأييد بعزّة اهلل

 ... « :فَصَـلِّ عَلَــى مُحَمـدٍ وَآلِـ ِ،
هنـاك خطاطــة بنيويــة أخـرى يف هــذ الفقــرة مــن دعائـ
وَمَتِّعْنَـا بِثَـرْوَةٍ ال تَنْفَـدُ ،وَأَيِّـدْنَا بِعِــز ال يُفْقَـدُ ،وَاسْـرَحْنَا فِـي مُلْـكِ الْأَبَـدِ ،إِنـكَ الْوَاحِـدُ الْأَحَـدُ
الصمَدُ( »...الصّحيفة الكاملة السّجادية.)188 :
ميكـن للمتل ّقـي أن يـرى يف هـذ الفقـرة أيضـ اا تطبيـق الرؤيـة التج ّسـدية علـى الـتفكري اإلنسـاين
ويتيقّن من أنّ العقل ال ينفصل عن جتربة اجلسد بل أن التجربة العقلية يف كثري مـن جوانبـها تقـع
حتـ ســيطرة اجلســد اجملازيــة ،حيـ ينقــل العقــل ،مــن خــالل االســتعارة ،بــىن التّجــارب املادّيــة،
كاحلركة والرؤية البصرية واالحتواء .يتعامل اإلمام مـع "العـزّة" وكأهنـا ظـاهرة طبيعيـة مادّيـة
وليس استعارة إدراكية ،وذلك يرجع إىل أنّ اإلمام يكشـف ملتلقّيـ عـن إيـدئولوجيا اجتماعيـة
ميكـن لل متت ّبـع أن جيـد آ ارهـا يف لغـة العا ّمـة مـن ال ّنـاس ،منـ يف املثـل« :الْمُـؤْمِنُ أَعَـزُّ مِـنَ الْجَبَــل»
(الطّر ــي1375 ،ش :ج .)27 ،4وكــذلك يف« :مــن عَــز بَــز» أي «مــن غَلَــب سَـلَب» (امليــداين1310 ،م :ج،2
 )174فهــذ األقــوال تؤيــد اســتعارة [األخــالق أشــياء ضــخمةح ،قويــة ،كــبريةر القيمــة]؛ فاإلمــام
يسقِط فهمَ جمتمع واجملتمعات األخرى لقدرة األشياء الثمينـة التّـي يتعامـل معهـا باعتبارهـا قويـةا
سامية على ما يعتقد عن العـزّة .فبنـا عء علـى هـذاَ ،مـن اسـتطاع أن يتل ّقـى أكـم كم ّيـة مـن األخـالق
احلميــدة ويتحلّــى هبــا فإنّـ  ،جمازيــا ،عثَــر علــى شــيء ذي قـوّة غــالٍ فيصــبح قويّــا مقتــدرا ومــن مل
يتخلّق هبا فهو ،جمازيا ،حصل على شيء مهني جيعل ضعيفا وضيعا.
هــذا ،ويســتطيع املتلقّــي أن يســتنبط مــن هــذ االســتعارة [العـزّة شــيء ضــخمٌ قــويٌّ] أنّهــا
ليســ إالّ أداة تص ــويرية إدراكي ــة متّ اس ــتخدامها م ــن أج ــل اس ــتعارتني أكث ــر مركزي ــة وه ــي
اســتعارة [اإلنســانر نــاقصٌ] ،و[الفــيض اإلهلي/العـزّة اإلهليــة إضــافةح وتكميــل] .فهــذا الفــيض
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يكمــل اإلنســان أي يزيــد إلي ـ فيؤيــد و يــل نقص ـ وضــعف كمــاال .علــى هــذا ،تكشــف هــذ
االستعارات اإلدراكية عن جانب واحد من تفاعل اإلنسـان مـع العـزّة اإلهليـة ،وهـو أنّ اإلنسـان
يف حاجة ماسّة إىل العزّة اإلهليـة باعتبارهـا فيضـا إهليـا ليصـبح قـادرا علـى أن يبلـغ درجـات
الكمال .كما أنّها تبني لإلنسان أ ّن العـزّة احلقيقيـة عنـد اهلل ومـن طلبـها مـن عنـد غـري ذلب؛
وكم من أناس حاولوا الرفعة من دون االستعانة باهلل العزيز فاتضعوا وتسافلوا.
خطّاطة البنيوية يف اليقظة واإلدراك

هنــاك اســتعارة بنيويــة أخــرى تقــوم علــى مــا لــدى النــاس مــن جتــارب و قافــة عــن اليقظــة
واإلدراك حي عبّر عنها اإلمام بأهنا تق ّشـع سـحائب العمـى واجنلـ عـن نـاء العـني
يف ...« :حَتى إذَا انْفَتَحَ لَ ُ بَصَرُ الْهُـدَى ،وَتَقَشـعَ ْ عَنْـ ُ سَـحَائِبُ الْعَمَـى أَحْصَـى مَـا ظَلَـمَ بِـ ِ
نَفْسَـ ُ ،وَفَكبـرَ فِيمَــا خَــالَفَ بِـ ِ رَبـ ُ( »...الصّــحيفة الكاملــة السّــجادية .)165 :فاســتعار صــفة
التقشّع أو االجنالء للتعبري الراقي عن اليقظة واإلدراك.
إذا تأمل املتدبّر يف هذ الفقرة من الدعاء جيد أن نائيـة البصـر-العمـى تشـكل مصـدرا
السّياسي واالجتماعي .فالغفلة هي مرحلة مظلمة يف
أساسيا إستراتيجيا خلطاب اإلمام
احلياة الفردية واالجتماعية والسياسية يف اجملتمـع اإلسـالمي تفقـد فيهـا القـدرة علـى الرؤيـة
الصحيحة وجتعل بالتاي غري قادر على حتديد اجتا صحيح ميكن املـضي في واتباعـ  .أمـا
اليق ظة فهـي مرحلـة بـاهرة يف احليـاة ميكـن لإلنسـان فيهـا أن يـرى القضـايا واألحـدا رؤيـة
صـحيحة ويراقــب نفسـ يف سـلوكها مســلك احلـقّ كمـا جتعــل اجملتمــع املسـلم قــادرا علــى رؤيــة
احلقائق رؤية صحيحة .إذا ،تمز هذ االستعارة للمتلقي جانبا واحدا من تفاعل اإلنسان مـع
اليقظة ،وهو تأ ري اليقظة على قدرة اإلنسان علـى الرؤيـة واإلدراك؛ إن هـذا يعـم عـن نتيجـة
مهمّة أخرى وهي أن هذ االستعارة ما هي إال أداة تصـورية إدراكيـة مت اسـتخدامها مـن أجـل
اســتعارة أكثــر مركزيــة حتـدّد يف العبــارة« :الفهــم رؤيــة» حيـ يطلــب اإلمــام مــن النــاس
بأسلوب الدعاء إزالة سحائب الغفلة والعمى والتوج حنو اليقظة والوعي.
بناء على هذا ،خنلص من هذا التحليل املوجز لبعض املخططات واالستعارات املستخدمة
يف التعامل مع املفاهيم األخالقية لدى اإلمـام إىل جوهريـة دور التجسّـد يف تشـكيل هـذ
املفاهيم .فمن هذا القبيل هو خمططـة بنيويـة أخـرى اسـتخدمها اإلمـام يف دعائـ ألهـل
الثّغور ميكن أن نعتمهـا مـن االسـتعارات واخلطّاطـات اإلسـتراتيجية يف تصـوّر عليـ السـالم
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للقدرة والفتنة وهي استعارة [املال/القدرة إنسان فتّان ومكار]« :اللّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَآلِ ِ،
وَأَنْسِهِمْ عِنْدَ لِقَائِهِمُ الْعَدُوّ ذِكْرَ دُنْ يَاهُمُ الْخَدّاعَةِ الْغَرُورِ ،وَ امْحُ عَـنْ قرلرـوبِهِمْ خَطَـرَاتِ الْمَـالِ
الْفَتُونِ  ،وَاجْعَلِ الْجَنّةَ نُصْبَ أَعْيُنِهِمْ( »...الصّحيفة الكاملة السّجادية.)150 :
إنّ اجملال املصدر يف هذ اخلطاطة هو جمال اإلنسان الفتّان الّـذي خيـدع كـلّ مـن يعكـف
إلي ويل هي عمّا يبقى ويدعو إىل ما هو فانٍ ،فيجعلـ هنائيـا خاسـرا حسـريا .فهـذ املخططـة
التصــورية كأخواهتــا تعكــس للمتلقــي ارتبــاط الـذّهن بالبيئــة املوجــود فيهــا ،حيـ إن تصــورات
اإلنسان الذهنيـة تقـوم علـى مـا يتـوافر لإلنسـان يف بيئتـ ااسوسـة مـن أشـياء وتقـوم كـذلك
على أسلوب رؤية اإلنسان هلذ األشـياء وتفاعلـ معهـا .فاإلمـام اعتمـد يف هـذ املخططـة
علــى جتــربل الوجــود والقــوة املــاديتني .فهــو عليـ الســالم يلــبس املــال والقــدرة لبــاس الوجــود
وجيعلـ إنســانا مثّ يعطيـ القــدرة علــى إغــواء اآلخــرين وانشــغاهلم عــن احلـقّ .كمــا أنـ عليـ
السالم يستغلّ خاصية التناصّ يف هـذ املخططـة ،أي يقـوم باسـتغالل االسـتعارة القرآنيـة يف
ِ
دك
آمنةوا ال تةد ْل ِه ةك ْم أ َْموالة ةك ْم َوالَ أ َْوال ةد ةك ْم َع ْدن ِذ ْكد ِر الل ِده َوَم ْدن يَد ْف َع ْدل ذلِ َ
ين َ
اآلية الشّريفة﴿ :يا أَيُّد َها الذ َ
دك ه ددم ال ِ
ِ
ْخاس د ةدرو َن﴾ (املن ــافقون )9/أو التش ــبي الق ــرآين يف قولـ ـ تع ــاىل﴿ :إِنم ددا أ َْم ددوالة ةك ْم
فَأةولئ د َ ة ة
َوأ َْوال ةد ةك ْم فِْتدنَةٌ َواللهة ِعْن َدهة أ َْج ٌر َع ِظيم﴾ (التغابن.)15/
فنخلص من هذا إذا أنّ لبّ النظرية اإلدراكية هو أن الـذهن أو العقـل البشـري هـو قطـب
الرحــى يف عمليــة فهــم اإلنســان للعــامل مــن حول ـ وتعامل ـ مع ـ  ،وإن جنح ـ عمليــة اإلحالــة
الداللية املألوفة يف التعامل مع ظواهر الكون املادية البسيطة ،فـإنّ هـذا ال يـتمّ إالّ عـن طريـق
عملية إحالة ذهنية ،إالّ أنّ دور عمليات الذهن واالستعارة يكمن أساسا يف تعامل اإلنسـان مـع
اجملــردات ،وم ــا أكثرهــا يف احلي ــاة البش ــرية .واذا كان ـ املادي ــات أم ــورا ميكــن الت ــيقن م ــن
وجودهــا مبقــاييس املــادة ومــا اســتحد اإلنســان مــن معــايري بلغ ـ دقتــها شــأوا بعيــدا فــإن
اجملردات هي صنيعة الذهن حسب النظرية اإلدراكية لالستعارة.
فلــذلك نــرى أنّ االســتعارة واملخططــات التصــورية ال خيــتصّ بــاخلواصّ وإمنــا لرغــة النــاس
العادية ـ لغـة احليـاة اليوميـة ،العاميـة ـ ـ مليئـة بالتشـبيهات واالسـتعارات واملخطّطـات الّـل ال
يكاد يدرك جانبها االستعاري للوهلة األوىل ،مث إن لغة الناس تزخـر باألمثـال والعبـارات ذات
التأويــل االســتعاري أضــف إىل ذلــك أن املشــاهبة وســيط أساســي بــني اإلنســان ومقولــة العــامل
ااــيط بـ  .وقــد نبّـ عبــدالقاهر إىل ذلــك يف تعريفـ لالســتعارة ويؤكــد علــى أنّهــا والعمليــات
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الذهنيــة البشــرية األخــرى تصــدر عــن الشّــاعر وغــري الشّــاعر قــائالا« :إعلــم أن االســتعارة يف
اجلملة أن يكونَ لفظ األصل يف الوضع اللغوي معروفاا تدلّ الشّواهد على أنـ اخـتص بـ حـني
ال غـري الزم،
وضع ،مثّ يستعمل الشّاعر أو غري ال ّشـاعر يف غـري ذلـك األصـل ،وينقلـ إليـ نقـ ا
فيكون هناك كالعارية» (اجلرجاين2002 ،م.)32 :

النتائج
بعــد هــذ الرحلــة يف رحــاب الصّــحيفة السّــجادية وحتليــل املخطّطــات التصــورية االجتاهيــة،
واألنطولوجيـة ،والبنيويــة الّــل جــاءت تعــبريا عــن املضــامني األخالقيــة قــد توصّــل البحـ إىل
نتائج من أمهها هو ما يلي:
 إن االســتعارة يف حقــل اللســانية اإلدراكيــة ليسـ جمــرد أداة لغويــة لتجميــل اخلطــابوزخرفت بل إهنا وسيلة معرفية حصيلة تفاعل اجملالني (ذهين -حسـي) حيـ يتبلـور
مبوجبــها كــل املعــارف املوجــودة يف اجملتمــع ويســتند إليهــا املتلقــي يف عمليــة التأويــل
والفهــم؛ فاالســتعارة يف احلقــل املعــريف تو ّســع جمــال التأويــل فهــي تنفــتح علــى تعــدد
املعاين وتوسيع فضاء الدالالت.
 أ ـارت النظريـة اللســانية اإلدراكيـة تبصّــرات ومراجعـات عميقـة وجذريــة حـول طبيعــةاالستعارة بوصفها ظاهرة ذهنية يف املقـام األول قبـل أنتكـون سـلوكية لغويـة ورفضـ
النظريــة الكالســيكية عــن االســتعارة باعتبارهــا ظــاهرة منتقلــة مــن اللغــة إي الــذهن
وأقام ـ برهنــة تؤكــد علــى أن االســتعارة ظــاهرة تنبــع مــن الــذهن وإمنــا اللغــة هــي
جمراها.
 إن األخالق واملفاهيم االخالقية يف النصوص األدبيـة وغرياألدبيـة اسـتعارية اجلـوهر؛بعبـارة أخـرى إن وجــود األخـالق لــيس وجـودا جوهريـا وإمنــا هـو وجــود اسـتعاري عــم
التجارب املادية الل يتمّ إسقاطها من خالل اإلسقاط االستعاري على اجملردات.
 إن األخـ ــالق يف قاف ـ ــة اإلم ـ ــام القرآني ـ ــة -اإلس ـ ــالمية املتبل ـ ــورة يف الص ـ ــحيفةالسجادية ،اسـتعارية اجلـوهر؛ فمفهـوم قـوى الـنّفس ـ ـ كـاحلرص ،والغضـب ،واحلسـد
والصّـم و ...ـ ـ وتفاعالهتـا ا ّلـل ينبغـي علــى املـرء أن يـتحكّم فيهـا ليسـ إ ّال اســتعارة
تقوم على جتربة القوى املادية وتفاعالهتا من صدام وغلبة قوة ماديّة على أخرى.
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 إن ال ّتجـارب املاديـة كالتم ّلـك واالحتـواء والتـوازن وسـواها ك ّلهـا تشـكّل جـوهر املفــاهيماألخالقيــة ال ـل يعتمــدها اإلمــام يف كتــاب الصّــحيفة وهــذا يظهــر مــدى جتسّــد
فلسفة األخالق لدي .
 لقـ ــد فاقـ ـ املخططـ ــات اإلدراكيـ ــة الوجوديـ ــة يف الصّـ ــحيفة النـ ــوعني اآلخـ ــرين مـ ــناملخططــات اإلدراكيــة االجتاهيــة والبنيويــة مــن حيـ وجودهــا يف لغــة النــاس اليوميــة.
ويرجع ذلك إىل أن نقل اجملردات من حيز الالوجود إىل حيز الوجود والكينونة أسهل
يف الفهم وأقرب إىل اإلدراك حي تعطـي اجلميـع ا ّتسـاعا يف الفهـم وإدراكـا ملـا يت ّجـ
قافة ومذهبا.
إلي اإلمام
 اســتمدّ اإلمــام مــن التشــاكالت االســتعارية املختلفــة يف جســدنة املضــامني األخالقيــةحسـنة كانـ أو ســيئة كمــا يصـوّر لنــا خمططــة «يف القــرب قـوّة يف التــأ ري» يف مفهــوم
التم ـرّد عــن طاعــة اهلل والتمسّــك بال ـذّنوب حي ـ يشــري بــذلك إىل أن االنفصــال عــن
طاعة اهلل يؤدي إىل الضّعف والفتور يف الترابط بني اهلل وعبد .
 إن امل ــذمومات األخالقي ــة وال ع ــات الش ــريرة تنط ــوي يف ج ــذورها عل ــى ص ــراع ب ــنيال ــنفس اإلنس ــانية واا ــذورات ،فه ــذ الصّ ــراعات والتف ــاعالت أ ــارت يف الصّ ــحيفة
خمططــات تعكس ـ الثنائيــات االجتاهيــة مبنحــى فضــائي كــالعلوّ والسّــفلية يف هيجــان
مذامّ األفعال وغلبتها بالنّسبة لقلّة الصّم وعدم القناعة لدى العبد املتضرع املتوجع.
إن دراســة الصّــحيفة علــى ضــوء املخططــات التصــورية تعمــل علــى فــتح أبــواب جديــدة
لفهم املفاهيم اجملردة وخاصة املضامني األخالقية يي تكشف عـن دالالت ضـمنية
الميكن استكمال معناها إالّ بعد احلصول علـى هـذ النمطيـة وترسـم للمتلقـي جتـارب
اإلم ــام الثقافي ــة-الديني ــة املتعلق ــة باإلفاض ــات الرباني ــة ال ــل جي ــب اإلعتم ــاد عليه ــا
للحصول على السّعادة والنّجا .
-
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