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شروط النشر يف اجمللة
ترّح��ب موؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج البالغ��ة بن�س��ر البح��وث والدرا�س��ات العلمي��ة يف جملته��ا )املب��ني( وفق��ًا 

لل�س��روط الآتية:

1. تن�س��ر املجل��ة البح��وث الأ�سيل��ة امللتزم��ة مبنهجي��ة البحث العلمي وخطواته املتع��ارف عليها عامليًا، 

واملكتوبة باإحدى اللغتني العربية والإجنليزية.

2. اأن يك��ون البح��ث من�س��جمًا م��ع هوي��ة املجل��ة يف ن�س��ر البح��وث املخت�س��ة بعل��وم كت��اب نه��ج البالغ��ة 

وب�س��رية الإم��ام عل��ي )عليه ال�س��الم( وفكره يف جم��الت املعرفة كافة.

3. ُيق��ّدم الأ�س��ل مطبوع��ًا عل��ى ورق )A4( بن�س��خة واح��دة م��ع قر���س مدم��ج )CD( بح��دود 

)10.000–15.000( كلمة، بنظام )WORD 2007(، وتكون الكتابة بحجم خط )16( للعنوانات، 

 )Simplified Arabic( ونوع اخلط ،)و)14( للمنت، و)12( للهام�س، والتباعد بني ال�سطر )1�سم

الإجنليزي��ة. البح��وث  و)Times New Roman( يف  العربي��ة،  البح��وث  يف 

4. ُيق��ّدم ملخ���س للبح��ث باللغت��ني العربي��ة والإجنليزي��ة، كل منهم��ا بح��دود �سفح��ة م�س��تقلة عل��ى اأن 

يت�سم��ن عنوان البحث.

5. يج��ب اأن تت�سم��ن ال�سفح��ة الأوىل م��ن البح��ث ا�س��م الباحث ولقبه العلمي وم��كان عمله )باللغتني 

العربي��ة والإجنليزي��ة(، ورق��م هاتف��ه وبريده الإلكرتوين، مع مراعاة ع��دم ذكر املعلومات املذكورة اآنفًا 

يف �سلب البحث.

6. ي�س��ار اإىل امل�سادر جميعها باأرقام الهوام���س التي تن�س��ر يف اآخر البحث وتراعى الأ�سول العلمية 

املتعارف عليها يف التوثيق.

7. ي��زود البح��ث بقائم��ة امل�س��ادر منف�سل��ة ع��ن الهوام���س، ويراع��ى يف ترتيبه��ا النظ��ام 

���س له��ا  الألفبائ��ي لعنوان��ات الكت��ب اأو اأ�س��ماء املوؤلف��ني، ويف حال��ة وج��ود م�س��ادر اأجنبي��ة ُتَخ�سّ



قائم��ة منف�سل��ة ع��ن قائم��ة امل�س��ادر العربي��ة.

8. تطب��ع اجل��داول وال�س��ور واللوح��ات عل��ى اأوراق م�س��تقلة، وُي�س��ار يف اأ�س��فل ال�س��كل اإىل م�س��دره اأو 

م�س��ادره م��ع حتديد اأماكن ظهورها يف املنت.

9. اأن ل يكون البحث من�س��ورًا اأو م�س��تاًل، ولي���س مقّدمًا اإىل اأي و�س��يلة ن�س��ر اأخرى، وينبغي اأن ٌي�س��ار 

اإىل اأن البح��ث غ��ري مق��ّدم اإىل موؤمت��ر اأو ن��دوة، واإذا كان كذل��ك فيج��ب اأن يك��ون غ��ري من�س��ور، وعل��ى 

الباح��ث تق��دمي تعهد م�س��تقل بذلك كّله.

10. اإرفاق ن�سخة من ال�سرية العلمية اإذا كان الباحث يتعاون مع املجلة للمرة الأوىل.

11. تع��ّر جمي��ع الف��كار املن�س��ورة يف املجل��ة ع��ن اآراء كاتبيه��ا ول تع��ر بال�س��رورة ع��ن وجه��ة نظ��ر 

جه��ة الإ�س��دار، ويخ�س��ع ترتي��ب الأبحاث املن�س��ورة ملوجه��ات فنية.

12. تخ�س��ع البح��وث لتق��ومي �س��ري لبي��ان �سالحياته��ا للن�س��ر ول تع��اد البح��وث اإىل اأ�سحابه��ا �س��واء 

اأقِبل��ت للن�س��ر اأم مل تقب��ل وعلى وفق الآلية التية:

اأ: ُيبّلغ الباحث بت�سّلم املادة املُر�َسلة للن�سر.

ب: يخط��ر اأ�سح��اب البح��وث املقبول��ة للن�س��ر مبوافق��ة هي��اة التحري��ر عل��ى ن�س��رها وموع��د ن�س��رها 

املتوقع.

ج: البح��وث الت��ي ي��رى املقوم��ون وج��وب اإج��راء تعدي��الت اأو اإ�ساف��ات عليه��ا قب��ل ن�س��رها ُتع��اد اإىل 

اأ�سحابه��ا م��ع املالحظ��ات املح��ددة ك��ي يعمل��وا عل��ى اإعداده��ا نهائيًا للن�س��ر.

د: البحوث املرفو�سة ُيبّلغ اأ�سحابها من دون �سرورة اإبداء اأ�سباب الرف�س.

ه���: مين��ح كل باح��ث ن�س��خة واح��دة م��ن الع��دد الذي ن�س��ر في��ه بحثه وتخ�س���س مكاف��اأة مالية للبحث 

امل�ستكتب.

13. ُيراعى يف اأ�سبقية الن�سر:



اأ: البحوث امل�ساركة يف املوؤمترات التي تقيمها جهة ال�سدار.

ب: تاريخ ت�سّلم رئي�س التحرير للبحث.

ج: تنويع جمالت البحوث كل ما اأمكن ذلك.

14. ل يج��وز للباح��ث اأن يطل��ب ع��دم ن�س��ر بحث��ه بع��د عر�س��ه عل��ى هي��اة التحري��ر اإل لأ�س��باب تقتن��ع 

به��ا هي��اة التحري��ر، عل��ى اأن يك��ون ذلك يف مدة اأُ�س��بوعني من تاريخ ت�س��لم بحثه.

15. يح��ق للمجل��ة ترجم��ة البح��وث املن�س��ورة يف اأع��داد املجل��ة اإىل اللغ��ات الأخ��رى، من غ��ري الرجوع 

اإىل الباحث.

16. ُتر�س��ل البح��وث اإىل الري��د الإلك��رتوين ملجل��ة املب��ني )info@inahj.org( اأو ت�س��لم مبا�س��رة 

اإىل مق��ر املجل��ة على العن��وان الآتي:

العراق/ كربالء املقد�س��ة/ �س��ارع ال�س��درة/ قرب مقام علي الأكر )عليه ال�س��الم(/ موؤ�س�س��ة علوم 

نهج البالغة.









االفتتاحية:
حضارة الكلمة



احلم��د هلل عل��ى م��ا اأنع��م وله ال�س��كر مبا األهم وال�سالة وال�س��الم على خ��ري النعم واأمّتها 
حممد واآله الأخيار الأطهار.

اأّما بعد:
ف��اإّن ل��كل اأم��ة م��ن ح�سارته��ا الت��ي تفتخ��ر به��ا عل��ى غريه��ا م��ن الأمم، ول��كل ح�س��ارة 
رجاله��ا الذي��ن بنوه��ا بالفك��ر والعمل واجلد والجتهاد، ولكل ح�سارة �س��واهدها ال�س��اخمة 

وعالئمه��ا القائم��ة، وه��ي حتاك��ي الأجي��ال عل��ى ك��رور الأي��ام اأّن هاهن��ا كان��ت اأمة.
ولك��ن لي���س كلُّ م��ن راأى ح�س��ارة اأم��ٍة َتَفّك��ر يف حاله��ا، واعت��ر باأخباره��ا واأُف��ول جنمه��ا، 
ومل يب��ق منه��ا �س��وى موا�س��ع الأط��الل، ت�سهره��ا اأ�س��عة �سم���س النه��ار، وتغزوه��ا الأمط��ار، 
وتن��دب حاله��ا الأطي��ار الت��ي اّتخذته��ا اأوكارًا لأع�سا�س��ها، وم��وؤى لفراخه��ا، وكاأّن قدره��ا قد 
حّتم عليها اأن ل يلحظها �سوى فراخ هزيلة، وزواحف دخيلة، جتوب �سقوق جدران هياكل 

احل�س��ارة، وه��ي ت��اأز باأ�سواته��ا لتدعو الإن�س��ان اأّن هاهن��ا كانت اأمة.
ولكنن��ا هن��ا يف ح�س��ارة لي�س��ت كبقي��ة احل�س��ارات ف�س��موخها قائ��م يف الأذه��ان 
وعالئمها حا�سرة يف القلوب وهياكلها ت�سّد الأرواح لتهفو اإليها اأ�سرية لأمرها ومنقادة 
لنهيها تغفو على املعنى هنا وترت�سف الدللة هناك وتنت�سي الِعْرة هنالك، ف�ساًل عن 
حريته��ا يف ن�س��ق التعب��ري وجمالي��ة املغ��زى وق��وام اجلملة، اإننا يف ح�س��ارة الكلمة، كلمة 
اأمري املوؤمنني الإمام علي بن اأ بي طالب )عليه ال�سالة وال�سالم( تلك احل�سارة التي 
عج��زت ع��ن حموه��ا الأن��داد م��ن الأع��راب والأعاج��م فتك�س��رت عل��ى ج��دران حقائقه��ا 

املع��اول، وتقهق��رت ب�س��احات معارفها الفطاحل، وياأ�س��ت عن بل��وغ مغزاها الأعاظم.
لأنه��ا ح�س��ارة الكلم��ة.. كلم��ة اأمري املوؤمن��ني الإمام علي )عليه ال�س��الم( الذي 





مل يزل �سدى دعوته مرددًا »اأن هاهنا علمًا جمًا لو اأَ�سبت له من حملة«.
وم��ن هن��ا: اّتخ��ذت موؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج البالغ��ة منهجه��ا يف النهو���س به��ذا ال��رتاث 
َمة  كَّ املع��ريف ال��ذي اكتن��زه كتاب نهج البالغة فقامت بتاأ�سي���س جملة علمية ف�سلية حُمَ
ُمْعَتَمدة لأغرا�س الرتقية العلمية يف املجال الأكادميي، تهدف اإىل ا�ستنها�س الأقالم 
العلمية والفكرية لالإرت�ساف من معني علوم الإمام علي بن اأبي طالب )عليه ال�سالم(
وكتاب نهج البالغة الذي يعد بوابة يلج منها اأهل الفكر والبحث اإىل ح�سارة الكلمة، 
كلم��ة اهلل ور�س��وله )�سّل��ى اهلل علي��ه واآل��ه و�س��لم( وقراآن��ه الناط��ق عل��ي ب��ن اأب��ي طال��ب 

)عليه ال�سالم(.
لذا:

تدع��و اأُ�س��رة )جمل��ة املب��ني( املفكري��ن والباحث��ني يف اجلامع��ات واحل��وزات العلمي��ة اإىل 
الكتابة فيها والإ�سهام يف رفدها بالأبحاث العلمية والدرا�سات املعّمقة؛ ليدلوا بَدلِوهم يف 
ريا�س معني ح�سارة الكلمة الفيا�سة فتنت�سي الأرواح، وتقر العيون، وتاأن�س النفو�س، وهي 

جت��وب ب��ني اأروقة علومها العديدة، وحقول معارفها اجلمة.
ل جمل��ة علمي��ٍة حمكمٍة يف العامِل ال�س��المي خمت�سٍة بعلوم  ول �س��يما اأّن )املب��ني( ُتع��ّد اأوَّ

كتاب نهِج البالغة، و�سرية الإمام علي )عليه ال�سالم( وفكره.
�س��ائلني اهلل تع��اىل التوفي��ق والت�س��ديد لإدام��ة ه��ذا ال�س��رح املع��ريف، ون�س��األه بلطف��ه 
و�س��ابق رحمت��ه، وخ��ري نعم��ه واأمته��ا حممد واآله اأن يدمي علينا ف�سله وف�سل ر�س��وله الكرمي 

وه��و القائ��ل وقول��ه حق ووع��ده �سدق:
ِل��ِه  ��وا َم��ا اآََتاُه��ُم اهلُل َوَر�ُس��وُلُه َوَقاُل��وا َح�ْس��ُبَنا اهلُل �َس��ُيوؤِْتيَنا اهلُل ِم��ْن َف�سْ ُه��ْم َر�سُ نَّ {َوَل��ْو اأَ

اإِىَل اهلِل َراِغُب��وَن} ال�س��راء -59-. ��ا  اإِنَّ َوَر�ُس��وُلُه 
اللهم اإنا اإليك راغبون ولف�سلك وف�سل ر�سولك �سائلون، واحلمد هلل رب العاملني...

رئيس التحرير
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احلمــد هلل الــذي ال يبلــغ مدحتــه القائلــون، وال حيصــي نعمــاءه العــادّون، وال 
يــؤدّي حقــه اجملتهــدون والصــالة والســالم علــى خــري اخللــق أمجعــن حممــد 

وآلــه الطيبــن املطهريــن عــن الرجــس.
أما بعد:

حتتــل اللغــة وعلومهــا مســاحة خصبــة مــن ريــاض هنــج البالغــة، وكيــف ال، 
وأهــل اللغــة قــد شــدوا الرحــال إىل ســيدها وأمريهــا اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب 

)عليــه الســالم(.
وأمــا مــن أبــى منهــم الســفر إىل هــذه الريــاض فقــد تــاه يف غياهــب األلفــاظ 
ــة املعانــي وتباعدهــا وظلمــة  وســجن يف قوالــب املفــردات مستوحشــًا مــن غرب

املقاصــد وتنافرهــا.
من هنا:

كان اختيارنــا هلــذا العــدد مــن جملة املبن العلميــة احملكمة واختصاصه 
ببحــوث يف اللســانيات وحقوهلــا، ليخــرج بــذاك أمنوذجــًا ملــا مت حبثــه يف العهــد 
الشــريف مــن دالالت ومقاصــد ومقاربــات وحجــاج وتــداول وغريهــا، ممــا بــدا 

اليــوم حمــورًا وقطبــًا تــدور حوهلــا اللســانيات وعلومهــا.





ــا جيــدر ذكــره أنّ هــذه البحــوث هــي مــن مثــار املؤمتــر العلمــي الوطــين  وممّ
املشــرتك األول مــع مركــز دراســات الكوفــة الــذي عقــد يومــي الســبت 

واألحــد 24-12/25 مــن العــام املاضــي )2016(م.
ســائلن اهلل تعــاىل أن يديــم علينــا وعلــى مجيــع العاملــن يف إحيــاء تــراث أمــري 
ــن  ــه ب ــه الســالم( نعمــة نشــر علمــه و معارف ــي طالــب )علي املؤمنــن علــي بــن أب

ــه ويرضــاه. ــا ملــا حيب النــاس، وأن يأخــذ بأيدين
إنه مسيع جميب.

واحلمد هلل رب العاملن 
رئيس التحرير
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ملخص البحث
ــة  ــد األديب، بدراس ــروع النق ــن ف ــرع م ــي ف ــي ه ــل الت ــانيات التواص ــى لس ُتعن
املعــاين املقصــودة يف إطــار ســياقات االســتعامل اخلطــايب، وعمليــات التواصــل 
القصديــة للمتكلــم، ومراميــه مــن الــكالم الــذي هــو جوهــر العمليــة التواصليــة.
ــار  ــل يف إط ــوي يدخ ــل لغ ــازي، وعم ــل إنج ــاين فع ــوم اللس ــاب باملفه واخلط
عمليــة اإلنشــاء والتقبــل، وال تتأســس قصديــة اخلطــاب إال عــىل أنســاق ومقومات 
تتشــّكل داخــل العقــل، ويف تالبيــب الفكــر، لتجعــل اخلطــاب مكتنــزًا بالتأويــالت 

الكامنــة، واملعــاين املتشــكلة، انســجامًا بــال انفــالت، وامتــدادًا بــال حمدوديــة.
وتعــد صيغــة األمــر أحد أســاليب تشــكيل اخلطــاب، وهــي التي متده بشــبكة من 
الــدالالت الرمزيــة، وهــي ليســت جمــرد صيغــة قوليــة يقصدهــا الكاتــب لتوصيــل 
ــات  ــن صياغ ــارة ع ــون عب ــك إىل أن تك ــاوز ذل ــي تتج ــل ه ــه، ب ــغ ب ــراد والتبلي امل
لفظيــة مقصــودة وواعيــة، حتقــق التواصــل باإلحيــاء والتشــفري الــذي يطــال املعــاين، 

ويظــل يالحقهــا مشــكاًل خطــاب التواصــل.
ــه الســالم( ملالــك  ــة عهــد اإلمــام عــي )علي ــة العهدي ــه املدون ــا تضمنت وهــذا م
ــة  ــة متجانس ــة معرفي ــة ذات كلي ــالة قولي ــة، ورس ــة كتابي ــا خطابي ــر( بوصفه األش
ــاج  ــث إنت ــة حي ــة تواصلي ــىل معادل ــة ع ــي قائم ــة، وه ــة جوهري ــريورة معرفي وص

ــاب. ــاج اخلط ــاوي إنت ــة يس الكتاب
ــة  ــاب بصيغ ــاين يف اخلط ــل اللس ــن التواص ــف ع ــة الكش ــذه الدراس ــاول ه وحت
األمــر، وتوضيــح دالالهتــا وكشــف رموزهــا البليغــة مــن ناحيتــي الرؤيــة والذائقــة 
وكيــف أهنــا قــد غــادرت منطقــة التوظيــف التقريــري إىل منطقــة التلميــح واإلحيــاء 
ــة  ــة التخيــري، ودالل ــة النصــح، ودالل ــة التلطــف ودالل واملجــاز، ومــن ذلــك دالل
الوجــوب، وداللــة اإلباحــة، وداللــة املشــورة، وداللــة اإلخبــار، وداللــة التفويــض 

وغــري ذلــك.
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The pragmatics of communication witch is a branch of literary criticism 

is specialize in studying of intended meaning in the field of speaking uses 

communicational process of the speaker and his purpose of discourse which is 

the essence of communicational process.

The discourse in the pragmatic sense is an act of achievement and linguistic 

work with process of construction and acceptance.

The intention of discourse is formed only in fundamental elements that 

are formed inside human mind and thoughts to make the speech rich with 

meaning which are formed with coherent layout without prolongation and 

infinite.

The imperative formula is considered one of the form of discourse which is 

providing it by net of symbolic connection.

It is not merely verbal function is intended by writer to connect and report 

the object but it goes beyond that to form verbal formulation intended and 

conscious to chive communication by reveling, which is touch the meaning 

and purposes them to form communication speech. This is what the covenant 

of Imam Ali ( peace be upon him) contain as rhetorical, writing and apostolic 

massage with homogenous knowledge and knowledge process.

It is based on communication equation according to the production of 

writing should be equals to production of rhetoric.

This study attempt to detecting pragmatic communication in the imperative 

formula, clarifying it`s meaning and revealing.

Abstract
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مدخل: التداولية ولسانيات التوصيل
بدراســة  خيتــص  )علــم  التداوليــة 
املعنــى كــام يوصلــه املتكلــم أو الكاتــب 
ــذا فإهنــا  ويفــره املســتمع أو القــارئ ل
النــاس  يعنيــه  مــا  بتحليــل  مرتبطــة 
بــام  ارتباطهــا  مــن  أكثــر  بألفاظهــم 
أو عبــارات  تعنيــه كلــامت  أن  يمكــن 
هــذه األلفــاظ منفصلــة()1( وهــو يعتمــد 
ــد  ــم التعاض ــا يت ــي هب ــة الت ــىل الطبيع ع
التــي جتعــل  واملبــاين  املوضوعــات  يف 
اخلطابــات زاخــرة باألبعــاد التداوليــة 
ــا  ــامعا أو قارئ ــي س ــا املتلق ــي يدركه الت
قصدهــا  التــي  معانيهــا  ويســتوعب 

الكاتــب. أو  املتكلــم 
اتســاعية  مــن  يتأتــى  هــذا  وكل 
يقصــده  الــذي  التواصــي  املنظــور 
املتكلــم ويبنــي خطابــه لآلخــر عليــه. 
ــوم التــداويل للتواصــل  لتتخــذ يف املفه
ــاب/  ــب/ الكت ــة: الكات ــايب تعادلي الكت

لــه. املكتــوب 
عمليــة  تتحقــق  األطــراف  وهبــذه 

ــني وإدراك  ــاين للمضام ــل اللس التوصي
وراءهــا  مــن  املــراد  وبلــوغ  غاياهتــا 
ــاَل  ــاٍز أو أفع ــاَل انج ــت أفع ــواء أكان س
كالٍم واســتلزامًا أو إشــاراِت اســتدراٍك 
ــًة  ــٍل أو حمادث ــاِت تفضي ــه، أو صف وتنوي

..الــخ.
وتتضمــن التداوليــة حــلَّ املســائِل 
مــن وجهتــي نظــر املتكلــم واملخاطــب، 
التصــور  ناحيــة  مــن  املتكلــم  األول 
مــن  املخاطــب  واآلخــر  والتخطيــط، 
ناحيــة التأويــل)2( باعتبــار أنــه )يفــر 
التلفــظ بالعبــارة يف حماولــة تعيــني القــوة 
بواســطة  التداوليــة..  أو  اإلنجازيــة 
صياغــة االفراضــات والقيــام بتحقيقها 

والتأكــد منهــا()3(.
يســتعمل  أن  متكلــم  ألي  بــد  وال 
ــداول هــي  اســراتيجيات لســانية يف الت
ــكل  ــل تتش ــات توصي ــن عالق ــارة ع عب
بــني الصيــغ القوليــة والقوالــب اللغويــة 
وتتضافــر كالميــا ضمــن مقــام معــني 
ــا  ــم إنتاجه ــا، ليت ــال م ــياق ح ــدده س حي
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شــكل  عــىل  املثــري  أو  احلافــز  بتوفــر 
ــم  ــن املتكل ــة يف ذه ــة خمزون ــة معرفي أبني
ــة مســتمدة مــن  وتســتدعي مــن مرجعي

ــه. ــة لدي ــرية خمزون ذخ
واذا مــا علمنــا أن النظريــة التداوليــة 
)يف طــور تكوينهــا الكامــل ال ينبغــي 
أن تصــاغ صياغــة حواريــة بــل جيــب 
ــع  ــن أن ختض ــات يمك ــج افراض أن تنت
فســتكون  التجريبــي()4(؛  لالختبــار 
املخزونــة  اللســانية  االســتعامالت 
ــة  ــكالم متضمن ــد ال ــتدعي عن ــي تس الت
أو  اإلشــارية  التعبــريات  اســتعامل 
تقنــي  )مصطلــح  هــو  الــذي  التأشــري 
يســتعمل لوصــف أهــم األشــياء التــي 
نقــوم هبــا يف أثناء الــكالم، والتأشــري يعني 
اإلشــارة مــن خــالل اللغــة ويطلــق عــىل 
ــام هبــذه  ــة تســتعمل للقي ــة صيغــة لغوي أي
اإلشــارة مصطلــح التعبــري اإلشــاري()5( 
التعابــري الوصفيــة  وكذلــك اســتعامل 
واالســمية بالضامئــر أو أســامء اإلشــارة 
البعيــدة والقريبــة أو بالظــروف الزمانيــة 

ــد  ــب التحدي ــا يتطل ــو م ــة، وه واملكاني
ومعرفــة القصــد، ليتــم الرابــط التداويل 

ــا. ــياء وصفاهت ــامء األش ــني أس ب
ــرى  ــانية أخ ــتعامالت لس ــاك اس وهن
هــي عبــارة عــن تعابــري وظيفيــة تتوقــف 
الســياق  عــىل  التوصيليــة  مدلوالهتــا 
حتقــق  ولكــي  املتكلــم،  قصــد  وعــىل 
تلــك التعابــري وظائــف تداوليــة توصــل 
ــود  ــن وج ــد م ــال ب ــي؛ ف ــم باملتلق املتكل
ــود  ــو موج ــذي ه ــبق ال ــراض املس االف
عنــد كل متكلــم ويتبعــه االســتلزام..

وبحســب أدبيــات النظريــة التداوليــة 
)يشء  هــو  املســبق  االفــراض  فــان 
يفرضــه املتكلــم يســبق التفــوه بالــكالم 
موجــود  املســبق  االفــراض  أن  أي 
ــا  ــل أم ــس يف اجلم ــني ولي ــد املتكلم عن
ــا  ــا مم ــع منطقي ــو يشء ينب ــتلزام فه االس

الــكالم()6(. قيــل يف 
وقد يســتدعي االســتلزام االستدراك 
ــغ لســانية بــني  ــداول مــن صي ــا هــو مت مل
أفعــال  بوجــود  واملتلقــني  املتكلمــني 
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أفعــال  أيضــا  تســمى  التــي  اإلنجــاز 
بوجــود  إال  تتحقــق  الــكالم وهــي ال 

ومتلقــني. متكلمــني 
مــن  املقــام  هــذا  يف  هيمنــا  ومــا 
صنــف  اإلنجازيــة  األفعــال  أصنــاف 
األفعــال الطلبيــة بصيغــة األمــر التــي 
أكان  ســواء  الوظيفيــة  بالقــوة  متتــاز 
أم  واحلقيقــة  املبــارشة  عــىل  توظيفهــا 

واملجازيــة. املبــارشة  غــري  عــىل 
وتتحــدد قــوة تداوليــة فعــل الطلــب 
ــب كأن  ــة الطل ــىل طبيع ــاء ع ــري بن األم
إحيــاء  أو  بالترصيــح  تقريــرا  يكــون 
معــا  يكونــا  أن  يمكــن  وال  بالتلميــح 
ــح  ــج الترصي ــاواة منه ــت )مس ــو مت إذ ل
مــع مجيــع الصيــغ األمريــة املبــارشة.. 
الصيــغ  ألن  مضلــال؛  هــذا  ســيكون 
األمريــة يســتعملها املتعارفــون مــن دون 
تفســريها عــىل أهنــا أوامــر.. فقولنــا(: 
)رجــاء مــن فضلــك تســتعمل لتلطيــف 
الطلــب وتســمى وســائل التلطيــف()7(.
وكان ابــن فــارس قــد أشــار إىل أن 

األمــر )إذا مل يفعلــه املأمــور بــه ســمي 
بلفــظ  ويكــون  عاصيــا  بــه  املأمــور 
أفعــال  وترتبــط  وليفعــل()8(  افعــل 
الطلــب األمريــة غــري املبــارشة عمومــا) 
يتطلبــه  مــا  ..يفــوق  أعــم  بتهذيــب 
ــا  ــق فيه ــذا تتحق ــارش()9( وهل ــل املب الفع
تداوليــة أكثــر ســعة بســبب مــا تتحملــه 
مــن أبعــاد دالليــة ذات ســامت بالغيــة.

كتاب العهد وتداولية الصيغ االمرية
كتبــه  الــذي  العهــد  كتــاب  يعــد 
ــه الســالم( إىل مالــك  اإلمــام عــي )علي
مــرص  عــىل  واليــه  النخعــي  األشــر 
أطــول العهــود وأمجعها للمحاســن)10(.
وهــذا الكتــاب بمثابــة دســتور حيايت 
ــاد  يصلــح لتنظيــم أحــوال البــالد والعب
ــه جيمــع  يف كل أوان ويف أي مــكان؛ ألنَّ
ــم احلــكام  مســائل احليــاة مجيعهــا، ويعّل
أســاليب اإلدارة، ويمكنهــم مــن احلكــم 
يسيســون  كيــف  ليعرفــوا  والقيــادة 
بالعــدل  أمورهــم  ويديــرون  النــاس 

واإلحســان.
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تربويــة  وثيقــة  أيضــا  والكتــاب 
حتمــل  وأخالقيــة  روحيــة  ومدونــة 
العــر والعظــات والــدروس املوجهــة 
ملــن هــم مســؤولون أمــام اهلل يف تــويل 
ــو  ــة وإداراهتــا بحــزم ال خيل أمــور الرعي
مــن الرمحــة، وباتــزان حيقــق التآلــف.
أنموذجــًا  العهــد  كتــاب  َمثَّــَل  وإذا 
ــتورًا  ــية ودس ــات السياس ــًا للخطاب راقي
اجتامعيــا راقيــا لتنظيــم األمــور اإلداريــة 
ــه أيضــًا يعــد مدونــة أدبيــة  واحلياتيــة فإنَّ
رفيعــة ملــا حتملــه مــن وظائفيــة تداوليــة 
مــا  بســبب  تواصليــة  غايــات  حتقــق 
ــة  ــة العالي ــغ البالغي ــه مــن الصي حتفــل ب
وبيانــا  فصاحــة  املتميــزة  واألســاليب 
التــي أســهمت إســهاما مهــام يف تعميــق 
شــكاًل  ومدلوالتــه  العهــد  مغــزى 

ومضمونــًا.
ويف املدونــة العهديــة صيــغ أمريــة 
طلبيــة هــي ليســت جمــرد أفعــال منجــزة 
قائمــة  أو  واحلقيقــة  املبــارشة  عــىل 
ــي  ــل ه ــارشة؛ ب ــدم املب ــاز وع ــىل املج ع

مقــوالت تشــيد عــىل بنيــان مــن اإلبانــة 
ــن  ــزان م ــر بمي ــح األم ــارات توض وعب
اقتطــع  مــا  إذا  حتــى  والعمــق  الدقــة 
فعــل مــا مــن ســياقه النــي الــذي جــاء 
فيــه افــى إىل تغيــري الداللــة أو حرفهــا 

ــا. ــول فيه ــة الق ــن عائدي ع
ولصيغــة الطلــب وقــع مؤثــر وفاعــل 
الطلــب  كان  فــإذا  املخاطبــني،  عــىل 
رائقــا شــفافا سلســا بلــغ ذلــك املتلقــني 
مرحيــا،  أثــرا  فيهــم  فــرك  املخاطبــني 
ولطيفــا، وإذا كان الطلــب صادقــا قويــا 
محــل املتلقــني املخاطبني عىل اســتنهاض 
كان  وإذا  جذوهتــا،  وإعــالء  مهمهــم، 
ــا  ــادرا كان حري ــرا ه ــب ناه ــل الطل فع
ــد يف نفــوس املخاطبــني هــوال،  أن يولَّ
حيملهــم  أثــرا،  جوانحهــم  يف  ويــرك 
ــة  ــمع والطاع ــىل الس ــا ع ــا ال كره طوع

واالنجــاز واإلقــرار.
تنشــده  العــرب  كانــت  مــا  وهــذا 
مــن اســتعامل فعــل األمــر يف خطاباهتــا 
ذات  قوليــة  دالالت  عــىل  املنطويــة 
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ــة  ــا لطبيع ــدد تبع ــة تتح ــات براغامتي غاي
الفعــل األمــري املوظــف؛ فــإن افرضنــا 
فحينــذاك  مبــارشا  كان  اخلطــاب  أن 
ســيكون حممــال بطلــب حمتــم االنجــاز، 
ال يقبــل التأويــل أو التأجيــل أو املهادنــة 
أو التســويف وبــال ادنــى هتــاون او متــاد 
كأن يقــول القائــل افعــل كــذا فــال يكون 
مــن املقــول لــه إال الســمع والطاعــة مــن 
غــري تقليــل وال تكثــري وبــال تقديــم وال 
ــري او  ــراط التفك ــن دون اش ــري وم تأخ

ــر. ــاش أو التدب النق
األمــر  بفعــل  اخلطــاب  كان  وإن 
ــراض  ــارش إىل أغ ــرض املب ــاوز الغ يتج
حينــذاك  فســتتعدد  مبــارشة  غــري 
ــات  ــني ومدي ــد املتلق ــه عن ــة فهم تداولي
إدراكــه، كأن يقــال )عليــك نفســك( 
ليعــرف املســتمع أو القــارئ أن ليــس 
ــم أو ال،  ــارش بنع ــرد املب ــه ال ــا من مطلوب
ألن املقصــود ليــس مبــارشا؛ بــل هــو 
جمــاز يتطلــب أمــدا زمنيــا مناســبا تأمــال 
كل  عــىل  وتقليبــا  وتدبــرا  الطلــب  يف 

الوجــوه ليحــدد املقصــود ومــن ثــم يتــم 
انجــاز الفعــل وتنفيــذه.

)أ( تداولية صيغ األمر املبارشة
فأمــا  طلبيــة:  صيــغ  أربــع  لألمــر 
مســكنا،  صحيحــا  الفعــل  يكــون  أن 
أو معتــال جمزومــا، أو يكــون الطلــب 
ــن  ــا ع ــدرا نائب ــر، أو مص ــل أم ــم فع اس
ــا بــالم  فعــل األمــر، أو مضارعــا مقرون
يكــون  كلهــا  احلــاالت  ويف  األمــر. 
العامــل املخاَطــب مســترًا عــن الظهــور 

تقديره)أنــت(.
يف  مبــارشة  الوظائفيــة  كانــت  وإذا 
فإهنــا  هــذه؛  الطلــب  صيــغ  تداوليــة 
وجــه  عــىل  الفعــل  انجــاز  تتطلــب 
االســتعالء الــذي يامرســه اآلمــر ووجــه 
اإللــزام الــذي يتوجــب عــىل املأمــور 

القيــام بــه.
وتتلخــص وظائفيــة الطلــب املبــارش 
يف توصيــل االنتبــاه للســامع بغيــة محلــه 
توفــر  بعــد  والتنفيــذ  االنصيــاع  عــىل 
التــي  املالئمــة  والظــروف  األســباب 
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هتيــئ لــه اإلمتــام لفعــل االنجــاز بــال 
لبــس أو تأجيــل أو بالعكــس وذلــك 
ــدم  ــور األداء لع ــىل املأم ــذر ع ــني يتع ح
وجــود الظــرف املالئــم فريفــض التنفيــذ 

ــه. ــام ب ــل القي أو يؤج
الوظيفــة  فــإن  احلالــني  كال  ويف 
لتداوليــة  حمققــة  ســتكون  االتصاليــة 
فعــل االنجــاز باألمــر مــا دام املأمــور قــد 
تلقــى األمــر، وعــرف املقصــود منــه، أو 
وبغــض  عملــه،  منــه  املطلــوب  أدرك 
أو  باملطلــوب  قــام  كونــه  عــن  النظــر 
مل يقــم لكــون التداوليــة ســتظل رهنــا 
باملخاطِــب  ال  باملخاَطب/املأمــور 
ــة  ــة التواصلي ــل الوظيف ــام تظ ــر بين اآلم

مرهونــة هبــام معــا.
األمــر  تداوليــة  جيعــل  مــا  وهــذا 
ــورة أو  ــة حمص ــارشة تداولي ــه املب بصيغت
حمــدودة وهــو مــا توضحــه الرســيمة 

اآلتيــة:
اآلمر )افعل كذا( املأمور )ال افعل(= 

املتحقق توصيل= تداول سالب

)رفض، عصيان، مترد، تغايض(
اآلمر)افعل كذا( املأمور )نعم افعل(= 

املتحقق توصيل= تداول موجب
)قبول، انصياع، تسليم، تنفيذ(

ــم(  ــة بـــ)ال( أو )نع ــني اإلجاب ــا ب وم
أو  بالرفــض  التــداول  تتحــدد عمليــة 
فاعليــة  تتبــني  ذلــك  وقبــل  القبــول، 
اخلطــاب ومديــات التأثــري عــىل املأمــور 
ــا، فاألعــىل يأمــر  ــا حقيقي بوصفــه متلقي
ومــا عــىل األدنــى إال أن يتلقــى مــا يؤمــر 
بــه لينفــذ أو ال ينفــذ وهــذا يعنــي أن 

ــداول. ــىل الت ــابق ع ــل س التوصي
الصنــف  هــذا  يكــون  مــا  وعــادة 
بــني  للطلــب  املبــارش  التــداول  مــن 
األشــخاص العاديــني الــذي يعملــون 
مــن  املختلفــة  احليــاة  مياديــن  يف 
الرئيــس واملــرؤوس والضابــط  قبيــل 
واملديــر  والتلميــذ  واملعلــم  واجلنــدي 
والعامــل  العمــل  ورئيــس  واملوظــف 

وغريهــم.
عــىل  يطغــى  أن  غريبــا  وليــس 
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أحاديثنــا وأقوالنــا هــذا الصنــف مــن 
ــة  ــون الوظيف ــر لتك ــل األم ــب بفع الطل
املبــارشة هــي التوضيــح واملبــارشة اعني 
يف اللحظــة اآلنيــة نفســها التــي يتــم فيهــا 
إرســال فعــل األمــر أو عــىل االفراضيــة 
ــة  ــة التفاعلي ــة االتصالي ــي يف اللحظ اعن
التــي تتحقــق فيهــا عمليــة التوصيــل 
ــون  ــي كأن يك ــي/ التقن ــكلها الرقم بش
ــوت  ــول بالص ــال منق ــكل اتص ــىل ش ع
فقــط او حممــول بالصــورة والصــوت 

ــا. مع
ــب  ــة الطل ــح تداولي ــا تصل ــادة م وع
باألمــر عــىل املبــارشة والترصيــح مــع 
األوامــر  يتلقــون  الذيــن  املرؤوســني 
عــىل وفــق ضوابــط عــادة مــا تكــون 
تعزيــز  يف  تســانده  الرئيــس  لصالــح 
مركزيــة  حتقيــق  مــن  ومتكنــه  مكانتــه 
منصبــه ونفــوذه بــام يمتلكــه مــن وســائل 
ــل  ــب ولع ــاب والرهي ــة يف العق صارم
ــي يغلــب فيهــا هــذا  ــن الت اقــرب امليادي
اللــون مــن التداوليــة امليــدان العســكري 

اســرح(  )اســتعد-  يلفــظ  فالضابــط 
واجلنــدي ينفــذ باحلركــة والصــوت بــال 
كمشــهد  دراماتيكيــة  وبطريقــة  تــردد 

معتــاد ويومــي يتكــرر باســتمرار.
أو  احلواريــة  للنظريــة  ووفقــا 
التفاعــل الكالمــي فــإن اخلطــاب يكــون 
ــن  ــخصني حمددي ــني ش ــدودا ب ــرا مم ج
بأطرافــه:  التلفــظ  وبينهــام  اجتامعيــا 
إليــه)11(،  متلفــظ  ملفــوظ-  متلفــظ- 
وقــد رأى تــودوروف أن كل ملفــوظ 
وفعــل  تلفظــه،  آثــار  ذاتــه  يف  حيمــل 
انتاجــه الدقيــق بنــاء عــىل سلســلتني: 
املتحادثــني  هويــات  إىل  اإلشــارات 
للتلفــظ  الزمكانيــة  املعطيــات  وإىل 
أو  املتحــدث  إىل ســلوك  واإلشــارات 
لوضعيــة  كانــت  وملــا  املخاطــب)12(، 
التــداول اللســاين لفعــل االمــر أطــراف 

أربعــة)13(:
فعــل  الــكالم/  قــوة  أنــا-  متكلــم/ 
أن  تلفــظ/  أنــت-  خماطــب/  أمــر- 

. تفعــل
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ــتدعي  ــة ستس ــة التداولي ــإن العملي ف
ــايب وليــس اللســاين  عــىل املســتوى الكت
لصيغــة األمــر، أن يقــوم املأمــور بإمتــام 
ــايب مــن خــالل  ــل الكت ــة التوصي تداولي

ــي: ــراف ه ــة أط ــة ذات ثالث معادل
مكتــوب-  أمــر/  الكاتــب-  آمــر/ 

إليــه. مكتــوب  مأمــور/ 
الوظائفيــة  تصلــح  مــا  وعــادة 
أفعــال  الســتعامل  املبــارشة  التداوليــة 
ــرص  ــي ق ــي تقت ــاالت الت ــر يف احل األم
ــور  ــر واملأم ــني اآلم ــا ب ــة م ــدة الزمني امل
ــة  فضــال عــن تقارهبــام يف الرقعــة املكاني
ليكــون احدمهــا مقابــال اآلخــر عــىل 

احلقيقــة.
تداولية صيغ األمر غري املبارشة

ــه  ــىل وج ــر ع ــاب باألم ــداول اخلط ت
املجــاز واخلــروج بــه عــن معنــاه األصي 
ــام  ــة ان ــرى جمازي ــان أخ ــي إىل مع احلقيق

يتــم فهمــه بنــاء عــىل ســياق الــكالم.
وعــىل هــذا الفهــم يتوقــف تــداول 
الفعليــة االمريــة لتتخــذ طابعــا تلميحيــا 

مبنيــا عــىل قصديــة التأويــل ملدلوليــة 
ــام يفــرض تعــدد  الفعــل االنجــازي وب
ــالل  ــن خ ــي م ــاب الطلب دالالت اخلط
كلهــا  البالغيــة  األوجــه  عــىل  محلــه 
كاســتعارات أو تشــبيهات أو كنايــات 

توريــات. أو 
ــة يف  ــا فاعل ــر كله ــغ االم ــد صي وتع
كوهنــا  املبــارشة  غــري  التداوليــة  هــذه 
متجهــة  واإلجبــار  القــر  تتفــادى 

والتحبيــب. اإلغــراء  صــوب 
وهــي صاحلــة للمتلقــني ذوي املكانة 
املرموقــة مــن زاويــة املهــامت ذات البعــد 
اجلامعــي التــي تــوكل إليهــم، كأن تتهدد 
اجلامعــة أو تتعــرض إىل مــأزق خطــري أو 

متــر بظــروف قاهرة.
ومــن زاويــة أخــرى تناســب أولئــك 
املتلقــني الذيــن يتمتعــون بمســتوى أديب 
رفيــع مــن البالغــة والبيــان جنبــا إىل 
جنــب متيزهــم باملنزلــة املجتمعيــة املتأتية 
باملســؤولية  العــايل  اإلحســاس  مــن 

ــة. ــا ودراي حرص
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الصيغــة  هــذه  أمهيــة  وبســبب 
كثــر  فقــد  املبــارشة  غــري  التداوليــة 
بصــور  الكريــم  القــرآن  يف  اســتعامهلا 
عديــدة. وملــا كان اإلمــام هــو القــرآن 
لذلــك  األرض  عــىل  يمــي  الــذي 
تعالقــت او تناصــت كثــري مــن صيــغ 
ــداويل يف  ــه مــع التوظيــف الت األمــر لدي

الكريــم. القــرآن 
ولقــد كان للنقــاد العــرب القدمــاء 
دور مهــم يف بيــان كيفيــة تعــدد دالالت 
الفعــل الواحد بحســب مظان اســتعامهلا 
العســكري  هــالل  أبــو  هــؤالء  ومــن 
بــن  فــارس  والبــن  والباقــالين)14(، 
ــا قــول يف ذلــك وهــو الــذي نفــى  زكري
الــرادف يف اللغــة الن لــكل مســمى 
كثــرت مســمياته  إذا  والــيء  دالليــة 
فــان لــه معــان بحســب تلــك املســميات 
نحــو الســيف واحلســام واألدغــال)15(.
النظريــات  ســعت  مــا  وهــذا 
الراغامتيــة اليــوم إىل دراســته موجهــة 
وقصديــة  التــداول  صــوب  االنظــار 

معرفــة  خــالل  مــن  االديب  اخلطــاب 
كيفيــة تنــوع املعــاين واثرهــا يف توصيــل 
الســياقات  ومرشوطيــة  الــدالالت 
التــي يكــون فيهــا للبعــد النفــي أثــر 
ــن  ــس م ــور يف النف ــام يم ــف ع يف الكش
مشــاعر، مــع الدقــة يف التعبــري عنهــا 
وبــام  القــول وأحوالــه  ملقامــات  تبعــا 

للكاتب/اآلمــر. اإلجــالل  حيقــق 
ولقــد امتــازت تداوليــة أفعــال األمــر 
يف كتــاب العهــد؛ بأهنــا جتــاوزت الصيــغ 
ــة  ــر متعدي ــل األم ــب بفع ــارشة للطل املب
التــداول مــن األعــىل إىل األدنــى لتدخل 
منطقــة اإلملــاح واإلحيــاء باملجــاز منتقلــة 
ــح إىل اتســاعية  ــح والترصي مــن التوضي
التعميــم والشــمول والتدليــل والســبب 
املأمــور  إىل  توصيلــه  ُأريــد  الــذي  أن 
ال يتحــدد انجــازه الفعــي كاســتعالء 
التــداول  عــىل  يتحــدد  بــل  وإلــزام؛ 

ــاز. للمج
وهــذا مــا أخــرج مدونــة العهــد مــن 
زمانــا  وثيقــة ختــص  تكــون جمــرد  أن 
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ــدة  ــة خال ــددا إىل وثيق ــا حم ــا ومكان معين
صاحلــة لــكل زمــان ومــكان وقــد حوت 
مــن النصــح واإلرشــاد والتعليــم، مــا ال 
ــه ألي امــرئ يســعى إىل إفــادة  غنــى عن
جمتمعــه بوعــي وإدراك وبنفــس جمبولــة 
عــىل فعــل اخلــري والســري عــىل طريــق 

ــوى. ــتقامة والتق االس
ــة الطلــب يف  ولذلــك مل تكــن تداولي
مدونــة العهــد عــىل وجــه واحــد ال ثــاين 
لــه أو عــىل صيغــة بعينهــا؛ بــل هــي ذات 
أوجــه عديــدة وصيــغ تتجــاوز التوصيل 
املبــارش متجهــة صــوب التــداول العــام 
املوجــه  وباعتــامد اخلطــاب األحــادي 
قليلــة  احيــان  ويف  املذكــر  للمفــرد 
بصيغــة األمــر ذي اخلطــاب اجلامعــي أو 

ــي. الثنائ
رهنــا  االمريــة  الوظائفيــة  وتظــل 
بســياق الــكالم الصــادر مــن املرســل/ 
ــام  ــور، وب ــه/ املأم ــل إلي ــر إىل املرس اآلم
مــا  التــداول  صيــغ  تنــوع  يفــرض 
والتوظيــف  احلقيقــي  التوظيــف  بــني 

اإلنشــائي. للطلــب  املجــازي 
ولقــد انــامز كتــاب العهــد أنــه مل حيــو 
تســتعمل  التــي  املجازيــة  الصيــغ  كل 
األمــر،  بفعــل  اإلنشــائي  الطلــب  يف 
قــد  البالغيــون  القدمــاء  كان  ممــا 
فلقــد  مواضعهــا.  وبينــوا  حرصوهــا 
جتنــب الكتــاب الصيــغ التــي تقتــي 
ــور  ــدين املأم ــر وت ــب/ اآلم ــايل الكات تع
او تتطلــب أن يتمنــى األول مــن اآلخــر 
القيــام بالطلــب متنيــا أو تعجيــزا عــن 
ــده بالقــر أو  ــه أو بتهدي ــام املامــور ب قي
أو  التكذيــب والتحــر  أو  التســويف 
بالتســخري الــذي فيــه االهانــة والتحقــري 
خــال  التــي  الــدالالت  مــن  وغريهــا 

الكتــاب مــن تداوهلــا.
أيضــا  العهــد  خيلــو  أن  غــرو  وال 
عــىل  باألمــر  الطلــب  تداوليــة  مــن 
والدعــاء  االلتــامس  أو  التــرع  نيــة 
ــق  ــني اخلال ــون إال ب ــا ال يك ــذا م ألن ه
والوحدانيــة  بالربوبيــة  املوصــوف 
القلــوب  ملــك  الــذي  والصمدانيــة 
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واســتعبدها واملخلــوق الــذي ال ينطلــق 
يف خطابــه للبــاري ومنادتــه لــه ومطالبته 
ــع  ــن موض ــول إال م ــتجابة والقب باالس
واخلــوف  والرجــاء  واخلشــوع  الدنــو 

واإلذعــان.
لســاين  حتديــد  ســيأيت  مــا  ويف 
تواصــي لــدالالت اخلطــاب الطلبــي 
بصيغــة األمــر ممــا كان كتــاب العهــد 
قــد تضمنهــا ليتــم تداوهلــا عــىل احلقيقــة 

تــارة وتــارة أخــرى عــىل املجــاز.
)1( داللة الوجوب باإللزام والتنفيذ

حالــة  يف  الوجــوب  داللــة  تتمثــل 
األمــري عــىل  اإلنجــاز  فعــل  تــداول 
يقتــي  مــا  وهــو  واحلقيقــة  املبــارشة 
ــة  ــمعا وطاع ــذ س ــور بالتنفي ــزام املأم إل
التــداول  ليغــدو  وقــر،  كاقتضــاء 
ــل أو  ــل التأجي ــا ال يقب ــا وحتمي رضوري
اإلبــدال حيــث ال تراجــع عــن االداء 
وال تعليــل وال نقــاش، ويف أي حــال 

املأمــور. عليهــا  كان 
االفعــال  عــىل  ســريل  ويطلــق 

التداوليــة  الوظائفيــة  ذات  الكالميــة 
ــة)16(  ــارات التقريري ــم العب ــارشة اس املب
تأديــة  الكالم)هــو  فعــل  إنجــاز  وأن 

مــا()17(. شــيئا  نقــول  بــأن  الفعــل 
داللــة  تقتــي  األغلــب  ويف 
الوجــوب واإللــزام تــداول فعــل األمــر 
احلســم  يســتوجب  حقيقيــا  تــداوال 
)عليــه  قولــه  والرصامــة،  واحلــزم 
الســالم( »ثــم ان للــوايل خاصــة وبطانــة 
ــة إنصــاف  فيهــم اســتئثار وتطــاول وقل
يف معاملــة، فاحســم مــادة أولئــك بقطــع 
أســباب تلــك األحــوال..«)18( فتداوليــة 
تســتدعي  االنجازي)احســم(  الفعــل 
هــو  مــا  وكل  حمالــة.  ال  الوجــوب 
ــة  ــإزاء البطان خــالف احلســم والقطــع ب
ــرم  ــه حم ــون فإن ــأي ل ــكل وب ويف أي ش

حمظــور البتــة.
)عليــه  اإلمــام  أوجــب  ومثلــام 
بشــأن  والقطــع  احلســِم  الســالم( 
احلاشــية، كذلــك اوجــب احلــزم مــع 
ذلــك  يف  واهتــم  باحلــزم  العدو»فخــذ 



.................................................................................�أ. د. نادية هناوي �سعدون

كره
 وف

الم
ل�س

ه �
علي

لي 
م ع

لإما
رية �

ب�س
ة و

الغ
�لب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

39

الظــن«)19(. حســن 
متمثــال يف  الوجــوب  يكــون  وقــد 
احلــق  وإحقــاق  باإلنصــاف  األمــر 
الســالم(  )عليــه  قولــه  يف  وذلــك 
مــن  النــاس  وأنصــف  اهلل  »أنصــف 
يف  املهادنــة  عــدم  أو  نفســك«)20( 
التحــي باألخــالق القويمــة والصفــات 
احلميــدة »أطلــق عــن النــاس عقــدة كل 
حقــد واقطــع عنــك ســبب كل وتــر 
وتغــاب عــن كل مــا ال يصــح لــك«)21( 
والوتــر هــو العــداوة )أي احلــل عقــدة 
األحقــاد مــن قلــوب النــاس بحســن 
الســرية معهــم واقطــع عنــك أســباب 
ــاءة  ــرك اإلس ــداوات ب ــار أي الع األوت

الرعيــة()22(. إىل 
وتدلــل صيغــة الفعــل)اردد( عــىل 
مــن  منــاص  إذ ال  والوجــوب  احلــزم 
امللــامت  يف  ورســوله  اهلل  إىل  الرجــوع 
اهلل  إىل  »واردد  وكبريهــا  صغريهــا 
ورســوله مــا يضلعــك مــن اخلطــوب 
ويشــتبه عليــك مــن األمــور«)23( كــام أن 

ــل  ــن الفع ــق م ــول املطل ــتقاقية املفع اش
ــا(  ــرا بليغ ــك نظ ــر يف ذل ــي )فانظ الطلب
ــر  ــة أك ــق تداولي ــا يف حتقي ــؤدي دوره ت

ملعنــى الوجــوب.
وربــام تكــون صيغــة التــداول بفعــل 
األمــر واجبــة عــىل احلقيقــة ال املجــاز 
االحتــكار  مــن  امنع»فامنــع  بالفعــل 
فــان رســول اهلل صــىل اهلل عليــه والــه 
الطلــب  تكــرار  يف  وأن  منــه«  منــع 
ــب  ــا يوج ــل( م ــني )امض/اجع بالفعل
التنفيــذ »وامــض لــكل يــوم عملــه فــان 
لــكل يــوم مــا فيــه واجعــل لنفســك 
تلــك  أفضــل  اهلل  وبــني  بينــك  مــا  يف 

املواقيــت«)24(.
ــالص  ــوب اإلخ ــة الوج ــن دالل وم
اهلل  إىل  التقــرب  يف  واإليفــاء  األداء  يف 
تعــاىل »وليكــن يف خاصــة مــا ختلــص بــه 
ــه  ــي ل ــي ه ــه الت ــة فرائض ــك إقام هلل دين
خاصــة، فأعــط اهلل مــن بدنــك يف ليلــك 
وهنــارك ووف مــا تقربــت بــه إىل اهلل مــن 
ــوم وال منقــوص  ذلــك كامــال غــري مثل
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بالغــا مــن بدنــك مــا بلــغ«)25(.
وال غــرو أن التــزام احلــق واجــب 
واحلســم لــه مطلــوب عنــد مــن متتــع 
بالصــر واالحتســاب هلل لتكــون عاقبتــه 
ــن  ــه م ــن لزم ــق م ــزم احل ــنى »وأل احلس
القريــب والبعيــد وكــن يف ذلــك صابــرا 
قرابتــك  مــن  ذلــك  واقعــا  حمتســبا 
ــه  ــغ عاقبت ــع وابت ــث وق ــك حي وخاصت
ــك  ــة ذل ــان مغب ــه ف ــك من ــل علي ــام يثق ب

حممــودة«)26(.
التــزام أوامــر اهلل  وال منــاص مــن 
تعــاىل وأوامــر رســوله الكريــم بالفعــل 
االنجــازي بصيغــة اســم فعــل األمــر 
ــى  ــا م ــر م ــك ان تتذك ــك( »علي )علي
ملــن تقدمــك مــن حكومــة عادلة أو ســنة 
فاصلــة أو اثــر عــن نبينــا صــىل اهلل عليــه 
ــدي  ــاب اهلل فتقت ــة يف كت ــه أو فريض وال
بــام شــاهدته ممــا عملنــا بــه فيهــا وجتتهــد 
ــك يف  ــدت إلي ــا عه ــاع م ــك يف إتب لنفس
عهــدي هــذا واســتوثقت بــه مــن احلجــة 
ــة  ــال تكــون لــك عل لنفــي عليــك لكي

ــا«)27(. ــك إىل هواه ــرع نفس ــد ت عن
اإليفــاء  يســتوجب  يشء  وليــس 
ومغالبــة  واألمانــة  الذمــة  ورعايــة 
الوفــاء  مثــل  واهلــوى  النفــس 
وارع  بالوفــاء  عهــدك  بالعهد»فحــط 
ــة  ــك جن ــل نفس ــة واجع ــك باألمان ذمت

أعطيــت«)28(. مــا  دون 
عــىل  الوجــوب  تداوليــة  ومــن 
غــري املبــارشة أن يــرد الطلــب بقصــد 
والتخويــف  واالعتبــار  التحذيــر 
والرهيــب بــال هتديــد أو وعيــد ولكــن 
تعظيــام هلل وتقديســا لــه. ومــن ذلــك 
قولــه )عليــه الســالم( حمــذرا املأمــور 
مــن خيانــة األعــوان لــه مشــريا عليــه 
مــن  »وحتفــظ  الرقبــاء  أخبــار  بتتبــع 
األعــوان فــان احــد منهــم بســط يــده 
إىل خيانــة اجتمعــت هبــا عليــه عنــدك 

عيونــك«)29(. أخبــار 
الوجــوب  داللــة  تتخــذ  وقــد 
االخريــن  مــع  التعامــل  يف  التحذيــر 
ورضورة أخــذ احليطــة والتنبــه للمكيدة 
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»واحــرس مــن كل ذلــك بكــف البادرة 
الســطوة«)30(. وتأخــري 

وتكــون يف تداوليــة التحذيــر »فانظــر 
إىل عظــم ملــك اهلل فوقــك وقدرته منك 
عــىل مــا ال تقــدر عليــه مــن نفســك«)31(، 
إلزامــا للمأمــور باالعتبــار ألخــذ العرة 
ــبقوه  ــن س ــن الذي ــدرس م ــة وال والعظ

ليتعــظ ويتعلــم..
ولعــل اكثــر ما يتوجــب فيــه التحذير 
انــام تــأيت يف معــرض احلديــث عــن ســوء 
العاقبــة »فاملــك هــواك وشــح بنفســك 
ــدالالت  ــن ال ــك«)32( وم ــل ل ــام ال حي ع
الطلبيــة التــي تــم تداوهلــا عــىل املبــارشة 
والوجــوب مــا جــاءت عــىل نيــة اإلخبار 
ممــا كان اإلمــام )عليــه الســالم( قــد نقله 
عــن الرســول )صــىل اهلل عليــه والــه( 
مــن توصيــات مقدســة ومــن ذلــك قوله 
عليــه الســالم: »وقــد ســألت رســول اهلل 
ــي إىل  ــه حــني وجهن ــه وال صــىل اهلل علي
ــل  ــال: ص ــم فق ــي هب ــف أص ــن كي اليم
هبــم كصــالة أضعفهــم وكــن باملؤمنــني 

رحيــام«)33( ليكــون هــو املأمــور هنــا.
)2( داللة املناصحة واإلرسرتشاد

معنــاه  عــن  الطلــب  خيــرج  وقــد 
ــزام  ــة اإلل ــىل ني ــوب ع ــي بالوج احلقيق
ــان  ــب بمع ــذ إىل الطل ــة التنفي ومقصدي
ــىل  ــدد ع ــياق لتتح ــن الس ــم م ــر تفه أخ
للمكتــوب. التــداول  دالالت  وفقهــا 
ــة التــداول الطلبــي  ومــن ذلــك دالل
القائــم عــىل نيــة االرشــاد وإبــداء الــرأي 
النصــح  وإســداء  التوجيــه  وتقديــم 
مــن طــرف اآلمــر/ الكاتــب قاصــدا 
التوعيــة والتذكــري للمأمــور مــن دون 
ــىل  ــار فع ــب وال إجب ــوب وال ترهي وج
ســبيل املثــال يــرد فعــل األمر)اشــعْر( 
ــوع  ــة إجيــاد ن عــىل ســبيل املناصحــة بغي
مــن األمــان واالطمئنــان مــا بــني اآلمــر 
واملأمــور »واشــعْر قلبــك الرمحــة للرعية 

ــة هلــم واللطــف هبــم«)34(. واملحب
إال  تتأتــى؛  ال  والدرايــة  واملعرفــة 
ــن  ــص املأموري ــر خصائ ــرف اآلم إذا ع
ــرف  ــم اع ــدة »ث ــىل ح ــم كال ع وصفاهت
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لــكل امــرئ منهــم مــا أبــىل..«)35( أو 
»فانظــر يف ذلــك نظــرا بليغــا«)36(.

بوصفــه  اإلمــام  ينصــح  وإذ 
املخاطــب اآلمــر واليــه بوصفــه املأمــور 
وكأنــه  ويرشــده  يناصحــه  إنــام  فانــه 
يناصــح نفســه شــاعرا بالرعيــة مشــاركا 
والتــوايص  واملصاحلــة  الرمحــة  معــه 
والتوئــدة والراحــم، ولذلــك يــردف 
بـ)اشــعر(  الطلــب  الســالم(  )عليــه 
واليــه  مناصحــا  )فأعطهــم(  بالفعــل 
بالصفــح والعفــو »فأعطهــم مــن عفــوك 
وصفحــك مثــل الــذي حتــب ان يعطيك 

وصفحــه«)37(. عفــوه  مــن  اهلل 
ــة عــىل  وقــد يتضمــن النصــح اإلعان
عــىل روح  يدلــل  مــا  االنجــاز وهــذا 
التــي متتــع هبــا اإلمــام عليــه  اإليثــار 
الســالم معرفــا مالــك االشــر بالطــرق 
مســالك  لــه  موضحــا  هلــا  املوصلــة 
»فليكــن  فينصحــه  للرعيــة  اخلــري 
ــل  ــرية العم ــك ذخ ــر إلي ــب الذخائ أح
ــداراة  ــة امل الصالــح«)38( أو يذكــره بأمهي

بالســر  عليهــا  والتكتــم  للمعايــب 
مــا  العــورة  »فاســر  الفضــح  وعــدم 
حتــب  مــا  منــك  اهلل  يســر  اســتطعت 
ــا  ــس خافي ــك«)39( ولي ــن رعيت ــره م س
مــا ينطــوي عليــه هــذا الطلــب مــن بعــد 

كبــري. وتربــوي  أخالقــي 
اإلغــراء  مــن  املناصحــة  وال ختلــو 
والفقهــاء  العلــامء  جمالســة  كتحبيــب 
واخللــق  بالعلــم  منهــم  والتــزود 
ومنافئــة  العلــامء  مدارســة  »وأكثــر 
احلكــامء يف تثبيــت مــا صلــح عليــه أمــر 
ــاس  ــه الن ــتقام ب ــا اس ــة م ــالدك وإقام ب
ــتعمل  ــر اس ــع آخ ــك«)40( ويف موض قبل
الداللــة ذاهتــا لكــن بفعــل األمــر الصــق 
والصــدق  الــورع  بأهــل  »والصــق 
يطــروك«)41(  ال  ان  عــىل  رضهــم  ثــم 
فمالزمــة ذوي الــورع تقــرب اإلنســان 
ــراء  ــب اإلط ــا إذا أح ــع، أم ــن التواض م
الزهــو  فذلــك سيســتدعي  لــه  منهــم 
والزهــو يقــرب مــن التكــر والعجــب، 
ولذلــك يتبــع تلــك النصيحــة بقولــه 
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ــا  ــم م ــزم كال منه ــالم( »وأل ــه الس )علي
نفســه«)42(. ألــزم 

بــذوي  التوصيــة  النصــح  ومــن 
األحســاب، وتفقــد أحواهلــم وأن تكون 
رأفــة الــوايل هبــم كرأفتــه بالوالديــن »ثــم 
تفقــد مــن أمورهــم مــا يتفقــد الوالــدان 
مــن ولدمهــا«)43( وكذلــك العامــة »وإنــام 
ــدة  ــلمني والع ــاع املس ــن ومج ــامد الدي ع
فليكــن  االمــة  مــن  العامــة  لالعــداء 

ــم«)44(. ــك معه ــم وميل ــوك هل صغ
ــه الســالم( واليــه عــىل  وحيــض )علي
احلاجــات  بــذوي  االهتــامم  رضورة 
املســؤول  تفــرغ  إىل  يفتقــرون  الذيــن 
خصــص  ولقــد  مظاملهــم.  يف  للنظــر 
اإلمــام )عليــه الســالم( هلــم مســاحة 
ناصحــا  الطلبــي  خطابــه  مــن  مهمــة 
ومرشــدا »واجعــل لــذوي احلاجــات 
ــخصك  ــه ش ــم في ــرغ هل ــام تف ــك قس من
وجتلــس هلــم جملســا عامــا فتتواضــع فيــه 
هلل الــذي خلقــك وتقعــد عنهــم جنــدك 

وأعوانــك«)45(.

ومــن الطلــب إرشــادا وتعليــام توجيه 
املأمــور إىل أن يضــع األمــور واألعــامل 
»فضــع  تناســبها  التــي  مواضعهــا  يف 
عمــل  كل  وأوقــع  موضعــه  أمــر  كل 
ــامل  ــع واإلك ــة التوس ــه«)46( وأمهي موقع
يف الكــرم والعطــاء لعــامل أمــوره بــام 
ــد الصــالح يف نفوســهم »ثــم أســبغ  يزي
عليهــم األرزاق فــان ذلــك قــوة هلــم عىل 
اســتصالح أنفســهم وغنــى هلــم عــن 
أيدهيــم«)47( وعــادة  مــا حتــت  تنــاول 
مــا يســتدعي اإلرشــاد باجتــاه انجــاز 

الطلــب اإلعجــاب واملباهــاة.
)3( داللة االختيار والرتجيح

الســابقة  عكــس  الصيغــة  وهــذه 
بــني  التأرجــح  بمرونــة  تكــون  ألهنــا 
ليتخــري  وعدمــه  بالتنفيــذ  الــرشوع 
وبــام  مناســبا  يــراه  مــا  منهــا  املأمــور 
حيقــق فعــل االنجــاز »فاختــذ أولئــك 
خاصــة خللواتــك وحفالتــك ثــم ليكــن 
ــك  ــق ل ــر احل ــم بم ــدك أقوهل ــم عن آثره
واقلهــم مســاعدة يف مــا يكــون منــك 
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ــن  ــك م ــا ذل ــه واقع ــره اهلل ألوليائ ــا ك مم
هــواك حيــث وقــع«)48( أو يــأيت التخيــري 
ــوخ  ــار »وت ــر واالختب ــبيل النظ ــىل س ع
منهــم أهــل التجربــة واحليــاء مــن أهــل 
البيوتــات الصاحلــة والقــدم يف االســالم 

املتقدمــة«)49(.
وقــد خيتــار الكاتــب للمكتــوب إليــه 
ــرى  ــارات أخ ــىل خي ــه ع ــارا يرجح خي
متاحــة أمامــه فالنظــر يف عــامرة األرض 
واســتثامرها أهــم، وهــو مرجــح عــىل 
بــام تنتجــه  التــرصف  النظــر يف  خيــار 
ــن  ــامء »وليك ــري ون ــن خ ــامرة م ــذه الع ه
مــن  ابلــغ  األرض  عــامرة  يف  نظــرك 
اخلــراج«)50(  اســتجالب  يف  نظــرك 
ــذر  ــاء والع ــع اإلعط ــاءة م ــار اهلن واختي
ــن  ــا م ــر ترجيح ــل وأكث ــع مفض ــع املن م
ــط  ــع »وأع ــرد املن ــاء أو جم ــرد اإلعط جم
إمجــال  يف  وامنــع  هنيئــا  أعطيــت  مــا 

وأعــذار«)51(.
ــح  ــو املرج ــن ه ــن الظ ــون حس ويك
الن  تنفيــذه  املأمــور  مــن  املطلــوب 

بــه حســن البــالء والعكــس صحيــح 
»فليكــن منــك يف ذلــك أمــر جيتمــع لــك 
بــه حســن الظــن برعيتــك، فــان حســن 
ــا طويــال«)52(. الظــن يقطــع عنــك نصب
والرجيــح  االختيــار  يتخــذ  وقــد 
مأخــذ التســوية ومذهــب التــوازن وعند 
خيــاران  املأمــور  أمــام  ســيكون  ذاك 
باالنجــاز  الفعــل  يتــداول  أن  فأمــا 
بالالاجيــاب  يتداولــه  أو  باالجيــاب 
وال يرتــب عــىل ذلــك ايــة نقيصــة أو 
ــن  ــراد م ــو امل ــح ه ــون الرجي ــاون ك هت
أن  فمثــال  املقــام  وبحســب  الطلــب 
ســيتطلب  بالرعيــة  اإلحســان  حتقــق 
تفقــد حاهلــا والتعــرف عــىل أحواهلــا 
ــه  ــور نفس ــخص املام ــا بش ــا ام وأموره
ليكــون االنجــاز اجيابيــا باالثبــات أو 
بغيــاب املأمــور ليكــون االنجــاز ســالبا 
»وتفقــد أمورهــم بحرتــك  بالنفــي 

بــالدك«)53(. حــوايش  ويف 
عــدم  يتوكــد  بامليــزان  وبالقيــاس 
اإلجحــاف بحــق البائــع واملبتاع ســامحة 
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ســمحا  بيعــا  البيــع  »وليكــن  وعــدال 
جتحــف  ال  وأســعار  عــدل  بموازيــن 
بالفريقــني مــن البائــع واملبتــاع«)54( ومن 
حيتكــر وينهــب فــال بــد مــن التنكيــل بــه 
ــزان مــن غــري إرساف  ــه لكــن بات وعقاب
ــاه  ــك اي ــد هنب ــرة بع ــارف حك ــن ق »فم
فنــكل بــه وعاقبــه يف غــري ارساف«)55(.
أو باالتــزان يف التســاهل يف تطبيــق 
املقتضيــات  أو  الضوابــط  أو  األوامــر 
مــع بعــض الفئــات املســتضعفة التــي 
الرعايــة  املســؤول  مــن  تســتدعي 
اخلاصــة »واحفــظ هلل مــا اســتحفظك 
مــن حقــه فيهــم واجعــل هلــم قســام مــن 
بيــت مالــك وقســام مــن غــالت صــوايف 
االســالم يف كل بلــد فــان لالقــى منهم 

مثــل الــذي لالدنــى«)56(.
وكذلــك يف تقســيم وقتــه ليجعــل 
ــه اىل  ــا يوصل ــا وهــذا م ــه نصيب ــم من هل
لــذوي  »واجعــل  بالتواضــع  الرفعــة 
ــه  ــم في ــرغ هل ــام تف ــك قس ــات من احلاج
شــخصك وجتلــس هلــم جملســا عامــا 

الــذي خلقــك«)57(  فيــه هلل  فتتواضــع 
ويتبــع ذلــك اتســاع صــدره هلــم فــال 
يضجــر مــن هــذا وال يغضــب مــن ذاك 
»ثــم احتمــل اخلــرق منهــم والعــي ونــح 

عنــك الضيــق واألنــف«)58(.
والتســوية  والعدالــة  وباملوازنــة 
يتحقــق رضــا اهلل تعــاىل وهــذا مــا يبتغيــه 
اآلمــر واملأمــور. ولقــد كان اإلمــام أكثــر 
أصحــاب رســول اهلل التزامــا بالعــدل 
واإلنصــاف ولــذا قلــده )صــىل اهلل عليــه 

ــن. ــاء يف اليم ــه( القض وال
ــوازن يتحقــق للــوايل/ املأمــور  وبالت
إدراك الصحيــح مــن الزائــف وتبيــان 
باســتعامل صيغــة  الباطــل  مــن  احلــق 
الطلــب باســم فعــل األمــر )عليــك( 
لــك  ظهــر  مــا  تطهــري  عليــك  »فإنــام 
واهلل حيكــم عــىل مــا غــاب عنــك«)59( 
بــام يســتطيع إدراكــه ويتمكــن منــه ومــا 
خــال ذلــك فمــرده إىل اهلل تعــاىل ليحكــم 
فيــه »فإنــام عليــك تطهــري مــا ظهــر لــك 
ــك«)60(. ــاب عن ــا غ ــىل م ــم ع واهلل حيك
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أو قولــه )عليــه الســالم( ».. وكل 
ــه«)61(  ــه إلي ــة حق ــذر اىل اهلل يف تأدي فاع
عــىل  قدرهتــا  يف  تتفــاوت  والنفــوس 
مــع  تناصــا  وانجازهــا  االفعــال  أداء 
قولــه تعــاىل ﴿ال يكلــف اهلل نفســا إال 

.)62 وســعها﴾)
ويقتــي االتــزان ترجيــح األمــور 
ــون يف  ــا يك ــادة م ــو ع ــا وه ــىل خريه ع
»وليكــن  ليكــن  باســتعامل  أوســطها 
أحــب األمــور إليــك أوســطها يف احلــق 
لــرىض  وامجعهــا  العــدل  يف  وأعمهــا 
الرعيــة«)63( وإذا مــا غفــل عــن أمــر مــا، 
كان إبــراز اخلطــأ وبيــان العــذر فيــه هــو 
املرجــح »وان ظنــت الرعيــة بــك حيفــا 
فاصحــر هلــم بعــذرك واعــدل عنــك 

باصحــارك«)64(. ظنوهنــم 
)4( داللة اجلواز والقبول

للطلــب ال  االنجــاز  فعــل  كان  إذا 
ســيكون  فعنــدذاك  اإللــزام  يقتــي 
إمتامــه مرتبطــا بالتوافــق اقتناعــا ورضــا 
بــني الكاتــب/ اآلمــر واملكتــوب إليــه/ 

املأمــور مــن دون حتريــم أو حظــر.
وباجلــواز والقبــول تتحقــق إباحــة 
ــر  ــب باألم ــداول الطل ــد ت ــار عن االختي
كــام يف قولــه )عليــه الســالم( »ثــم انظــر 
يف أمــور عاملــك فاســتعملهم اختيــارا 
وال توهلــم حمابــاة وأثــرة فأهنــام مجــاع 

ــن شــعب اجلــور واخليانــة«)65(. م
ــواب واإلطــراء  ــة الث والتذكــري بأمهي
القتــال  عــىل  اجلنــد  عزيمــة  شــد  يف 
يقتــي تــرك حتديــد داللــة ذوي البــالء 
بتقديــره  املأمــور  ليقدرهــا  القتــال  يف 
اخلــاص فيبنــي عليهــا حلــال كل واحــد 
مــن اجلنــد كيــف أبــىل ومتــى وأيــن؟ 
ــن  ــل يف حس ــم وواص ــح يف آماهل »فافس
ذوو  أبــىل  مــا  ومتديــد  عليهــم  الثنــاء 

منهــم«)66(. البــالء 
الــوايل /املأمــور  وبذلــك يتوصــل 
الفعــل  تداوليــة  بلــوغ  إىل  حتــام 
ــز مــا  االنجــازي )فافســح( بإجــازة متيي
صنــع أهــل األعــامل العظيمــة منهــم 
فتحديــد ذلــك هيــز الشــجاع أي حيركــه 
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لإلقــدام وحيــرض النــاكل أي املتأخــر 
القاعــد)67(.

مــن  الســالم(  )عليــه  ينتقــل  ثــم 
يف  الــكالم  إىل  اجلنــد  فئــة  يف  الــكالم 
ــز  ــدة فيجي ــاب والنج ــة ذوي االحس فئ
للمأمــور أن يقــرب إليــه مــن يــراه منهــم 
ــاب  ــذوي االحس ــق ب ــم الص ــا »ث صاحل
وأهــل البيوتــات الصاحلــة والســوابق 
احلســنة ثــم أهــل النجــدة والشــجاعة 

والســامحة..«)68(. والســخاء 
لينتقــل بعدهــا اىل الــكالم يف العــامل 
متيحــا لواليــه النظــر يف أمورهــم وأن 
خيتــار منهــم مــن يمكنــه مــن أداء املهمــة 
األمــر  فعــي  مســتعمال  إليــه  املوكلــة 
أعامهلــم  تفقــد  »ثــم  وابعــث(  )تفقــد 
الصــدق  أهــل  مــن  العيــون  وابعــث 
ــار  ــس يف اختي ــم«)69( ولي ــاء عليه والوف
ــن  ــو م ــل ه ــل؛ ب ــاة أو مي ــم حماب أفضله

بــاب التشــاور واإلجــازة.
الســالم(  )عليــه  بعدهــا  ويذكــر 
اخلـَـَراج ليأمــر واليــه بالصــالح تــاركا لــه 

غــري فــارض انتقــاء الوســيلة التــي متكنــه 
مــن بلــوغ هــذا اإلصــالح »وتفقــد أمــر 
اخلــراج بــام يصلــح أهله فــان يف صالحه 
ــواهم وال  ــن س ــا مل ــم صالح وصالحه

صــالح ملــن ســواهم إال هبــم«)70(.
تداوليــة  يف  اجلــواز  يــأيت  وبعدهــا 
أفعــال النظــر والتوليــة والتخصيــص 
ــىل  ــول ع ــك ف ــال كتاب ــر يف ح ــم انظ »ث
ــائلك  ــص رس ــم واخص ــورك خريه أم
التــي تدخــل فيهــا مكائــدك وارسارك 
بامجعهــم لوجــوه صالــح األخــالق ممــن 
ال تبطــره الكرامــة فيجتــزئ هبــا عليــك 

يف خــالف لــك بحــرة مــأٍل«)71(.
فقولــه )عليــه الســالم( )ثــم انظــر( 
ــكالم يف أهــل اخلــراج إىل  ــال مــن ال انتق
كاتــب)72(،  مجــع  الكتــاب  يف  الــكالم 
بالــكالم  االنتقــال  يف  الرتيــب  وهــذا 
مــن فئــة اجلنــد إىل طبقــة العــامل اىل جممــع 
الكتاب انام يشــري اىل أن التداولية لصيغة 
ــام تنتقــل مــن األهــم  اخلطــاب باالمــر ان
اىل املهــم باســتعامل حــرف العطــف )ثم( 
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ــا  ــراخ ليتبعه ــب ب ــىل الرات ــا ع وداللته
بالفــاء وداللتــه عــىل  العطــف  حــرف 
الرعــة يف التتابــع والتعاقــب تالحقــا 

ــوِل(. ــل )ف ــرا بالفع وتوات
فالنظــر متبــوع برعــة التوليــة جميــزا 
عــىل  موِجــب  غــري  الســالم(  )عليــه 
الــوايل مالــك االشــر ختصيــص مــن يثق 
هبــم حلمــل الرســائل التــي هــي غايــة يف 

ــة. الري
وأن القــول بامجعهــم. بــرأي الشــيخ 
حممــد عبــده. متعلــق باخصــص أي مــا 
يكــون مــن رســائلك حاويــا لــيء مــن 
ــك مــن  ــا يشــبه ذل ــد لألعــداء وم املكائ
أرسارك فاخصصــه بمــن فــاق غــريه يف 
مجيــع األخــالق الصاحلــة وال تبطــره 
عــىل  فيجــرؤ  الكرامــة  تطغيــه  ال  أي 
ــن  ــة م ــأل ومجاع ــور م ــك يف حض خمالفت

ــم)73(. ــك منه ــك بمنزلت ــاس ذل الن
ويلحــق العطــف بالفــاء عطــف آخــر 
متالحــق بال فاصــل »فاعمد ألحســنهم 
ــة  ــم باالمان ــرا واعرفه ــة اث كان يف العام

وجهــا فــان ذلــك دليــل عــىل نصيحتــك 
هلل وملــن وليــت امــره واجعل لــرأس كل 
أمــر مــن أمــورك رأســا منهــم ال يقهــره 
كبريهــا وال يشــتت عليــه كثريهــا ومهــام 
كان يف كتابــك مــن عيــب فتغابيــت عنــه 

ألزمتــه«)74.
وانجازية تــداول فعي األمر)اعمد/ 
اجعــل( تتحــدد جــوازا ال وجوبــا حتليال 
ال حتريــام يف تقليــد رئاســة دائــرة مــن 
دوائــر االعــامل ملــن هــو أهــل هلــا مقتــدر 
تلــك  عــىل ضبطهــا ال يقهــره عظيــم 
االعــامل وال خيــرج عــن ضبطــه كثريهــا 
وإذا تغابيــت إي تغافلــت عــن عيــب 
يف كتابــك كان ذلــك العيــب الصقــا 
بــك)75( بمعنــى أن هــذا الــوايل الــذي 
ــازة  ــن االج ــاحة م ــه مس ــت ل ــد اتيح ق
واالباحــة، ســيتحمل وزر مــا خيتــار، 

مصيبــا كان االختيــار أو خمفقــا..!!
وينتقــل )عليــه الســالم( مــن الــكالم 
يف الكّتــاب إىل الــكالم يف طبقــة التجــار 
والصنــاع »ثم اســتوص بالتجــار وذوي 
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الصناعــات واوص هبــم خــريا املقيــم 
واملرفــق  باملــه  واملضطــرب  منهــم 
التعامــل  يف  الــوايل  ا  خمــريِّ ببدنــه«)76( 
ــاع  ــار والصن ــاب أن التج ــن ب ــم م معه
ــني ال  ــاملني طائع ــون مس ــا يكون ــادة م ع
يتمــردون وال يعصــون مؤكــدا )عليــه 
هــذه  أمــور  تفقــد  أمهيــة  الســالم( 
»وتفقــد أمورهــم بحرتــك  الطبقــة 
مذكــرا لــه  ويف حــوايش بــالدك«)77(، 
يتمكــن  مــن  مــن هــؤالء  بــأن  أيضــا 
ــه إىل  ــه فيدفع ــن نفس ــح م ــع والش اجلش
االحتــكار واملــرة »واعلــم مــع ذلــك 
ان يف كثــري منهــم ضيقــا فاحشــا وشــحا 
قبيحــا واحتــكارا للمنافــع وحتكــام يف 
ــة  ــرة للعام ــاب م ــك ب ــات وذل البياع

وعيــب عــىل الــوالة«)78(
)5( داللة التفويض

ويف هــذه الداللــة يتوقــف تــداول 
املأمــور/  يتصــوره  مــا  عــىل  الطلــب 
املســؤول ومــا يتحســب لــه يف كيفيــة 
انجــاز  املطلــوب  للموقــف  إدراكــه 

الفعــل فيــه.
اجلــواز  داللــة  ختالــف  وهــي 
والقبــول كوهنــا ال تعطــي املأمــور حريــة 
ــب  ــي تتطل ــل ه ــني؛ ب ــار والتعي االختي
الفعــل  إمتــام  بحتميــة  االنجــاز  منــه 
ــذ  ــارات يف التنفي ــة اخلي ــس بجوازي ولي
ــوله  ــا رس ــاىل خماطب ــه تع ــام يف قول ــه ك ل
الكريم﴿فاقــِض مــا أنــت قــاض﴾)79(.
املســؤول  يغــدو  التصــور  وهبــذا 
مفوضــا إليــه البــت يف األمــور وتقليبهــا 
جديــرا  جيــده  الــذي  الوجــه  عــىل 
باالختيــار مرتئيــا الوصــول إىل اخلــري 
والفــالح، وممــا ورد يف كتــاب العهــد 
بداللــة  باألمــر  الطلــب  صيغــة  عــن 
ــه  ــش قول ــادة اجلي ــم قي ــض أحده تفوي
)عليــه الســالم(: »فــول مــن جنــودك 
ولرســوله  هلل  نفســك  يف  انصحهــم 
وإلمامــك وأنقاهــم جيبــا وأفضلهــم 
حلــام«)80( فاإلمــام )عليــه الســالم( جييــز 
لواليــه اختيــار قائــد للجيــش بــال فــرض 
أو إلــزام بتعيــني احدهــم والســبب تلك 
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الصفــات  حــول  والقناعــة  التوافقيــة 
التــي ســيتحىل هبــا هــذا القائــد واملتمثلــة 

بالطاعــة والنقــاء واألمانــة.
يتبــع  بــل  فحســب  ذلــك  وليــس 
جوازيــة تــداول هــذا الفعــل اإلنجــازي 
املأمــور/  عــىل  يفــرض  أال  رضورة 
ــش  ــىل اجلي ــه ع ــن يولي ــة م ــوايل متابع ال
فرضــا بــل يبيــح لــه ذلــك ليعــرف كيــف 
يتعامــل ذلــك القائــد مــع اجلنــد ومــا 
الطريقــة املثــىل الختيــار األفضــل منهــم 
»وليكــن آثــر رؤوس جنــدك عنــدك مــن 
واســاهم يف معونتــه وأفضــل عليهــم من 
جدتــه بــام يســعهم ويســع مــن وراءهــم 
مــن خلــوف أهليهــم حتــى يكــون مههــم 

ــدو«)81(. ــاد الع ــدا يف جه ــا واح مه
عبــده  حممــد  الشــيخ  رشح  وقــد 
فليكــن  فقــال:  األمر)وليكــن(  داللــة 
أفضــل رؤســاء اجلنــد مــن واســى اجلنــد 
وأفضــل  هلــم  بمعونتــه  ســاعدهم  أي 
عليهــم أي أفــاض وجــاد مــن جدتــاه 
واملــراد  الغنــى  ففتــح  بكــر  واجلــدة 

مــا بيــده مــن أرزاق اجلنــد ومــا ســلم 
ــدر  ــن ال يق ــف املجاهدي ــن وظائ ــه م إلي
ــيئا  ــم ش ــرض وال ينقصه ــم يف الف عليه
ممــا فــرض هلــم بــل جيعــل العطــاء شــامال 
ملــن تركوهــم يف الديــار مــن خلــوف 
اآلهلــني مجــع خلــف بفتــح فســكون 
مــن يبقــى يف احلــي مــن النســاء والعجزة 

بعــد ســفر الرجــال)82(.
يتحــول  القضــاة  عــن  الــكالم  ويف 
الطلــب إىل شــكل تفويض بانتقــاء القايض 
وحســن  النفــس  برحابــة  يتســم  الــذي 
اخللــق فــال يســتطيع أن يمحكــه أو يغضبــه 
ــاس  ــني الن ــم ب ــر للحك ــم اخ ــوم »ث اخلص
ــق  ــن ال تضي ــك مم ــك يف نفس ــل رعيت أفض
بــه األمــور وال متحكــه اخلصــوم«)83( أي 
ال حتملــه خماصمــة اخلصــوم عــىل اللجــاج 

ــه)84(. ــىل رأي واالرصار ع
ويرتــب عــىل تفويــض الــوايل بتوليــة 
أحدهــم أمــر القضــاء أن يدعمــه باملــال 
ــه لكــي يتمكــن القــايض  ــه في ويوســع ل
مــن العمــل والعطــاء وبــام حيفــظ لــه 
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األرشار  مــن  ويأمــن  ومنزلتــه  هيبتــه 
»ثــم أكثــر تعاهــد قضائــه وافســح لــه يف 
البــذل مــا يزيــل علتــه وتقل معــه حاجته 
اىل النــاس وأعطــه مــن املنزلــة لديــك مــا 
ال يطمــع فيــه غــريه مــن خاصتــك«)85(.

ــض  ــب بالتفوي ــاز الطل ــرص انج وال يقت
يشــمل  بــل  اجلســيمة؛  املهــام  عــىل 
أيضــا املهــام التــي تعــد ثانويــة وليســت 
عليهــا  تكــون  التــي  نفســها  باألمهيــة 
ــض  ــك تفوي ــن ذل ــية وم ــام االساس امله
ــوايل  ــاح لل ــاس ال تت ــة أن ــم رعاي أحده
أحواهلــم  عــىل  االطــالع  أو  رؤيتهــم 
أو الفقــراء أي اجعــل للبحــث عنهــم 
اشــخاصا يتفرغــون ملعرفــة احواهلــم، 
اهلل  تثــق هبــم، خيافــون  يكونــون ممــن 
يانفــون  ال  لعظمتــه،  ويتواضعــون 
الفقــراء لريفعوهــا  مــن تعــرف حــال 

اليــك)86(.
)تفقــد  االمــر  فعــي  يف  ويكــون 
أهــل  بانابــة  تفويــض  داللــة  وفــرغ( 
اخلشــية والــورع عنــه يف »تفقــد أمــور 

مــن ال يصــل إليــك منهــم ممــن تقتحمــه 
العيــون وحتقــره الرجــال ففــرغ ألولئــك 
ثقتــك مــن اهــل اخلشــية والتواضــع«)87( 
يف  )التــامم  االنجــاز  فعــل  ويتوقــف 
ــؤالء  ــه ه ــا يرفع ــب م ــض( بحس التفوي
ــك  ــع إلي ــوايل »فلريف ــور إىل ال ــن األم م
باألعــذار  فيهــم  اعمــل  ثــم  أمورهــم 
مــن  هــؤالء  فــان  تلقــاه  يــوم  اهلل  إىل 
ــن  ــاف م ــوج إىل اإلنص ــة أح ــني الرعي ب
تأديــة  اهلل يف  إىل  فاعــذر  غريهــم وكل 
حقــه إليــه وتعهــد أهــل اليتــم وذوي 

الرقــة يف ممــن ال حيلــة لــه«)88(.
)6( داللة اإلخبار

بــني  العســكري  هــالل  أبــو  فــّرق 
اخلــر واألمــر يف أن اآلمــر ال يتنــاول 
ــه ال يصــح أن يأمــر االنســان  األمــر ألن
نفســه)89( لكــن يمكــن أن يكــون لألمــر 
داللــة اخلــر ومــن ذلــك اســتعامل فعــل 
خمــِرا  اآلمــر  ليغــدو  )اعلــم(  االمــر 
ــا  ــار ومم ــود باالخب ــو املقص ــور ه واملأم
ورد يف مدونــة العهــد مــن هــذه الداللــة 
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التداوليــة النصــوص االتيــة:
ــى إىل  ــس يشء ادع ــه لي ــم ان )1( »واعل
حســن ظــن راع برعيتــه مــن إحســانه 
عليهــم  املؤونــات  وختفيفــه  إليهــم 
وتــرك اســتكراهه إياهــم عــىل مــا ليــس 

قبلهــم«)90(.
ال  طبقــات  الرعيــة  أن  »واعلــم   )2(
يصلــح بعضهــا إال ببعــض، وال غنــى 
ببعضهــا عــن بعــض، فمنهــا جنــود اهلل، 
ومنهــا كتــاب العامــة واخلاصــة، ومنهــا 
ــاف  ــامل اإلنص ــا ع ــدل ومنه ــاة الع قض
ــة واخلــراج  ــق، ومنهــا أهــل اجلزي والرف
النــاس،  ومســلمة  الذمــة،  أهــل  مــن 
الصناعــات،  واهــل  التجــار  ومنهــا 
ومنهــا الطبقــة الســفىل مــن ذوي احلاجــة 

واملســكنة«)91(
ــك  ــد وجهت ــك أين ق ــا مال ــم ي )3( »اعل
ــك  ــا دول قبل ــرت عليه ــد ج ــالد ق إىل ب
مــن عــدل وجــور وأن النــاس ينظــرون 
مــن أمــورك يف مثــل مــا كنــت تنظــر فيــه 

مــن أمــور الــوالة قبلــك«)92(.

داللــة  أن  إىل  باالشــارة  وجديــر 
بصيغــة  أيضــا  تــأيت  باإلخبــار  األمــر 
بــه  افتتحــت  مــا  )أمــر( وهــو  املــي 
ابتــداء  بمثابــة  ليكــون  العهــد  مدونــة 
يمهــد لفحــوى الكتــاب بانســياب وبــال 
مبــارشة »أمــره بتقــوى اهلل وإيثــار طاعتــه 
وإتبــاع مــا أمــر بــه يف كتابــه مــن فرائضــه 
وســننه التــي ال يســعد احــد إال بإتباعهــا 
وال يشــقى إال مــع جحودهــا وإضاعتها 
ويــده  بقلبــه  ســبحانه  اهلل  ينــرص  وان 
ــن  ــه م ــر نفس ــره ان يك ــانه.. وأم ولس
اجلمحــات  عنــد  وينزعهــا  الشــهوات 
فــان النفــس إمــارة بالســوء إال مــا رحــم 

اهلل«)93(.
)أمــره(  الســالم(  )عليــه  فقولــه 
وتكرارهــا مــرة أخــرى جيعــل للقــول 
باألمــر  الطلــب  أنجــاز  داللــة  األول 
)أمــر(  الفعــل  يف  املــي  بحتميــة 
والداللــة الثانيــة توكيــد مــا تــم توكيــده 
يف الداللــة األوىل هبــدف قطــع أي شــك 
يف مدلوليــة توصيــل الفعــل بــني اآلمــر/ 
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القائــل واملأمــور /املقــول لــه.
تفيــد  اخــرى  دالالت  تــرد  وقــد 
معنــى الطلــب لكــن بصيغــة النهــي بــال 
الناهيــة أو باأللفــاظ املنصوبــات عــىل 
والتخصيــص  واإلغــراء  التحذيــر)94( 
ــه  ــعة رمحت ــأل اهلل بس ــا اس ــاء »وأن والدع
ــة  ــاء كل رغب ــىل إعط ــه ع ــم قدرت وعظي
ان يوفقنــي وإيــاك ملــا فيــه رضــاه مــن 
اإلقامــة عــىل العــذر الواضــح إليــه وإىل 
خلقــه ..وأن خيتــم يل ولــك بالســعادة 
والشــهادة وأنــا إليــه راغبــون« فــكان لــه 

ــا. ــك حق ــالم( ذل ــه الس )علي
اخلامتة

تــداول  يف  الطلــب  صيغــة  تنطــوي 
األفعــال األمريــة املنجــزة يف كتــاب العهد 
عــىل توحــد عقائــدي بــني اإلمــام عــي 
ــه  ــالم( بوصف ــه الس ــب )علي ــن أيب طال ب
الكاتــب/ اآلمــر وواليــه األشــر النخعــي 

ــور. ــه/ املأم ــوب إلي ــه املكت بوصف
وليــس بــني أفعــال االنجــاز يف املدونــة 
ــة  ــة إال فــروق يف األبعــاد التداولي العهدي

التــي تبــني عــن معناهــا للقــارئ حــني 
الطلــب  مدلــوالت  مســتوعبا  يدركهــا 
فيهــا، وهــذا مــا تتيحــه الوظيفــة التداوليــة 
اإلنجــازي  الفعــل  قصديــة  عــىل  بنــاء 

باحلقيقــة أو املجــاز.
أفعــال  دالالت  تواتــرت  ولقــد 
الطلــب  بصيغــة  اخلطــاب  يف  اإلنجــاز 
ــف  ــة ووظائ ــاد تداولي ــىل أبع ــتملة ع مش
وبــام  وافراضــا،  اســتلزاما  تواصليــة 
ــاب العهــد وثيقــة شــاملة تامــة  جيعــل كت

واملعــاين. بالغايــات  حافلــة 
ومــن الــدالالت التــي نتجــت عــن 
الطلبيــة:  اإلنجــاز  أفعــال  تداوليــة 
الوجــوب وااللــزام، واجلــواز، والنصــح 
والرجيــح،  والتفويــض  واالرشــاد، 
ــد  ــار ولق ــوازن، واالخب ــار، والت واالختي
مــن  واحــدة  كل  رصــد  وراء  انطــوت 
الرابــط  مقصديــة  الــدالالت  هــذه 
اجلــديل بــني وظائفيــة األلفــاظ باســانيدها 
ــي وردت  ــياقات الت ــني الس ــة وب الركيبي

التأشــريية. وتعابريهــا  فيهــا 
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اهلوامش:
ــول،  ــورج ي ــف ج ــة( تألي )1( التداولية)براغامتي

ترمجــة الدكتــور قــي العتــايب، الــدار العربيــة 

للعلــوم نــارشون، بــريوت طبعــة أوىل، 2010 

.19/

ــش،  ــري ليت ــة، جيوف ــادئ التداولي ــر مب )2( ينظ

ترمجــة عبــد القــادر قنينــي، إفريقيــا الــرشق، الــدار 

ــرب، 2013/ 51. ــاء- املغ البيض

)3( م. ن/ 57.

)4( م. ن/ 296.

)5( التداولية)براغامتية(/ 27.

)6( م. ن/ 51.

)7( م. ن/ 103.

)8( ينظــر: الصاجبــي يف فقــه اللغــة ومســائلها 

ــني  ــف ايب احلس ــا، تالي ــرب يف كالمه ــنن الع وس

امحــد بــن فــارس بــن زكريــا، علــق عليــه ووضــع 

حواشــيه امحد حســن بســج، دار الكتــب العلمية، 

بــريوت، الطبعــة االوىل،1997/ 138.

)9( التداولية)براغامتية(/ 83.

ــدم  ــد ق ــريض ق ــف ال ــا كان الرشي ــذا م )10( وه

بــه للكتــاب ينظــر: هنــج البالغــة لإِلمــام عــي 

ــام  ــه اإِلم ــالم(، رشح ــه الس ــب )علي ــن أيب طال ب

الشــيخ حممــد عبــده، خــّرج مصــادره  األَكــر 

الشــيخ حســني األَعلمــي، اجلــزء الثالــث، رشكــة 

ــان، الطبعــة  االعلمــي للمطبوعــات، بــريوت لبن

الثانيــة .2011.

تزفتــان  تعلــم،  روايــة  النقــد  نقــد   )11(

تــودوروف، ترمجــة د. ســامي ســويدان، مراجعــة 

ــة،  ــة العام ــؤون الثقافي ــويدان، دار الش ــان س ليلي

.84  /1986 بغــداد، 

)12( الشــعرية، تزفيطــان طــودوروف، ترمجــة 

دار  ســالمة،  بــن  ورجــاء  املبخــوت،  شــكري 

توبقــال للنــرش، الــدار البيضــاء املغــرب، الطبعــة 

.43/1987 االوىل، 

)13( مبادئ التداولية/ 238.

هــالل  اليب  اللغويــة،  الفــروق  ينظــر:   )14(

ســليم،  ابراهيــم  حممــد  حتقيــق  العســكري، 

للنــرش والتوزيــع، 1977  العلــم والثقافــة  دار 

وينظــر: اعجــاز القــران، اليب بكــر حممــد بــن 

الطيــب الباقــالين، حتقيــق الســيد امحــد صقــر، دار 

د.ت. االوىل،  الطبعــة  املعــارف، 

)15( ينظــر: الصاحبــي يف فقــه اللغــة العربيــة 
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.98  -97/

)16( مبادئ التد اولية/ 235.

)17( مبادئ التداولية/260.

)18( م. ن/ 591.

)19( م. ن/ 592.

)20( هنج البالغة ، اجلزء الثالث/ 574.

)21( م. ن/ 575.

)22( م. ن/ 575 هامش رقم 3.

)23( م. ن/ 581.

)24( م. ن/ 589.

)25( م. ن/ 589- 590.

)26( م. ن/ 591.

)27( م. ن/ 595- 596.

)28( م. ن/ 592.

)29( م. ن/ 583.

)30( م. ن/ 595.

)31( م. ن/ 573.

)32( م. ن/ 572.

)33( م. ن/ 590.

)34( م. ن/ 572.

)35( م. ن/ 582.

)36( م. ن/ 582.

)37( م. ن/ 572.

)38( م. ن/ 572.

)39( م. ن/ 575.

)40( م. ن/ 577.

)41( م. ن/ 576.

)42( م. ن/ 576.

)43( م. ن/ 579.

)44( م. ن/574.

)45( م. ن/ 588 وينظــر: هامــش رقــم 6 ص 

.588

)46( م. ن/ 595.

)47( م. ن/ 583.

)48( م. ن/ 576.

)49( م. ن/ 583.

)50( م. ن/ 584.

)51( م. ن/589.

)52( م. ن/ 577.

)53( م. ن/ 586.

)54( م. ن/ 587.

)55( م. ن/ 587.
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)56( م. ن/ 587.

)57( م. ن/ 588.

)58( م. ن/589.

)59( م. ن/ 575.

)60( م. ن/ 575.

)61( م. ن/ 588.

)62( االية 186 سورة البقرة.

)63( م. ن/ 574.

)64( م. ن/ 591.

)65( م. ن/ 583.

)66( م. ن/ 580.

)67( م. ن/ هامش رقم 4 ص581.

)68( م. ن/ 579.

)69( .م. ن/ 583.

)70( م. ن/ 583- 584.

)71( م. ن/ 585.

)72( م. ن/ 585 هامش رقم 2.

)73( ينظر: م. ن/ 585 هامش رقم 3.

)74( م. ن/ 586.

)75( م. ن/586 هامش 2و3.

)76( م. ن/ 586.

)77(

)78( م. ن/ 586ـ587

)79( االية 72 سورة طه.

)80( م. ن/ 579.

)81( م. ن/ 580.

)82( م. ن/ 580 هامش رقم 1.

)83( م. ن/ 581.

)84( م. ن/ 581 هامش رقم 6.

)85( م. ن/ 582.

)86( م. ن/ 588هامش رقم 3.

)87( م. ن/ 588.

)88( م. ن/ 588.

)89( ينظر: الفروق اللغوية/ 42- 43.

)90( م. ن/ 577.

)91( م. ن/ 577- 578.

)92( م. ن/ 572.

)93( م. ن/ 571- 572.

)وإِيــاك   596  -593 ن/  م.  ينظــر:   )94(

ــا  ــك منه ــام يعجب ــة ب ــك والثق ــاب بنفس واإِلعج

وحــب اإِلطــراء( )وإِيــاك واملــن عــىل رعيتــك 

بإِحســانك أو التزيــد يف مــا كان مــن فعلــك( 
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َأواهنــا..(  قبــل  باألُمــور  والعجلــة  )وإِيــاك 

َأســوة  فيــه  النــاس  بــام  واالســئثار  )وإِيــاك 

ــه ممــا قــد وضــح للعيــون(  والتغــايب عــام تعنــى ب

)إِيــاك والدمــاء وســفكها بغــري حقهــا فانــه ليــس 

يشء ادعــى لنقمــة وال َأعظــم لتبعــة وال َأحــرى 

ــاء  ــفك الدم ــن س ــدة م ــاع م ــة وانقط ــزوال نعم ب

بغــري حقهــا(.



عيون احلكم واملواعظ، عي بن حممد الليثي الواسطي، ص266.

قال أمري املؤمنني )عليه السالم(



عهد اإلمام علي )( لمالك األشرت )0(
قراءة يف ضوء نظرية )بريلمان( احلجاجية

أ. د حممد جواد حبيب البدراين
كلية الرتبية للعلوم اإِلنسانية

جامعة املوصل

Convenant of Imam Ali bin Abi Talib ( peace be upon him)

to Al- Ashtar studies accordance to argumentation theory of 

Perleman.

Prof. Dr. Mohammad Jawad Habeeb AL-Badrani

College of Education for Human Sciences

University of Mosul
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يعــد عهــد اإلمــام عــي بــن أيب طالــب )عليــه الســالم( لواليــه عــىل مــرص مالــك 
بــن احلــارث األشــر النخعــي واحــدًا مــن أبــرز النصــوص اإلســالمية لشــموليته 
واتســاعه واحتوائــه عــىل اشــتغاالت متعــددة تعالــج شــتى متطلبــات احليــاة 
العلــوي  الفكــر  الفكريــة، وجتــي عظمــة  املناحــي  اإلنســانية وتعالــج خمتلــف 
الشــمويل يف وضــع نظريــة متكاملــة لبنــاء الدولــة ونظرية احلكــم وتنظيم الســلطات 

ــة. ــا الفكري ــد مرجعياهت ــتورية وتوطي الدس
حتــاول هــذه الدراســة تفكيــك نصــوص العهــد وحماولــة فهمهــا عــىل وفــق 
معطيــات نظريــة )بريملــان( احلجاجيــة التــي ســعت إلخــراج احلجــاج مــن الرصامــة 

ــاع. ــات اإلقن ــة احلــوار العقــي املســتند إىل آلي ــة إىل حري املنطقي
إن اإلقنــاع لــدى بريملــان هيــدف إىل احلــث عــىل الفعــل اقتناعــًا ال اقناعــًا، ألنــه 
ــث  ــعى البح ــك س ــل؛ لذل ــردي زائ ــاع ف ــم واالقن ــمويل دائ ــاع ش ــرى أّن االقتن ي
احلقائــق،  الوقائــع،  وهــي:  )بريملــان(  عنــد  احلجــاج  منطلقــات  توظيــف  إىل 
االفراضــات، القيــم، الراتبيــات، املعــاين، مطبقــا إياهــا عــىل نــص العهــد لينتقــل 
بعدهــا إىل الكشــف عــن تقنيــات احلجــاج التــي ذكرهــا )بريملــان( ومــدى إمكانيــة 

ــد. ــص العه ــىل ن ــا ع تطبيقه

ملخص البحث
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..........................................................................اأ. د حممد جواد حبيب البدراين

Convenant of Imam Ali ibn Abi Talib (peace be upon him) to his alderman 

of Egypt the companion Malik bin Al-Harith Al-Nakhai is consider one of 

the most prominent Islamic text for, It`s comprehensiveness, increasing and 

containment of multiple uses which is treat various requirements of human 

life, it is also deal with different intellectual aspect.

The great Alawi thought is reflected in establishing an integrated theory of 

state building as well as, theory of governance, orginzation of constitution of 

intellectual reference.

This study attempt to deconstruct the text of convenant and try to 

understand them in accordance with the date of (argumentation theory of 

Pereleman) which sought to drive Al-Hajaj from logical rigor to open mental 

dialogue based on means of persuasion.

The persuasion of Pereleman is intended to the act convicition not 

convineigly. Because he believes that the convicition is comprehensive and 

permanent either, persuasion is individual and temporal, therefore the 

research aim to employ the legacies of Al-Hajaj at Pereleman theory, namely, 

the fact, assumption values, etiquettes, and meaning which is applied on the 

text of covenant and then moving to disclouse of Al-Hajaj technigues which 

are mentioned by Pereleman and how can be applied to the text of covenant.

Abstract
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املقدمة
احلجاجيــة  بالريمــان  نظريــة  تعــد 
واحــدة مــن اهــم نظريــات احلجــاج 
ــة  ــذه النظري ــرض ه ــد ع ــارصة، وق املع
احلجــاج-  يف  )تصنيــف  كتابــه  يف 
كتــاب  وهــو  اجلديــدة-(  اخلطابــة 
شــاركه فيــه زميلــه )تيتيــكاه(، وطبــع 
للغــات  وترجــم  عديــدة  طبعــات  يف 
متعــددة، فضــال عــن مؤلفاتــه األخــرى 
ــة  ــه احلجاجي ــد نظريت ــاج، وتع يف احلج
تركيــزا  نظريــات احلجــاج  أكثــر  مــن 

اإلقنــاع. ال  االقتنــاع  عــىل 
يعــرف بالريمــان وزميلــه احلجــاج 
مــن  التــي  اخلطــاب  )تقنيــات  بأنــه 
شــأهنا أن تــؤدي باألذهــان إىل التســليم 
اطروحــات  مــن  عليهــا  يعــرض  بــام 
التســليم.. ذلــك  درجــة  يف  تزيــد  أو 
يف جعــل  وفــق  مــا  احلجــاج  فأنجــح 
حــدة االذعــان تقــوى درجتهــا لــدى 
ــاز  ــىل أنج ــم ع ــكل يبعثه ــامعني بش الس
ــاك  ــازه أو اإلمس ــوب إنج ــل املطل العم

عنــه أو هــو مــا وفــق عــىل االقــل يف 
جعــل الســامعني مهيئــني لذلــك العمــل 

املناســبة()1(. اللحظــة  يف 
إن تعريــف بريملــان للحجــاج يركــز 
يؤدهيــا  التــي  الوظيفــة  حتديــد  عــىل 
االقتنــاع  عــىل  املتلقــي  )محــل  وهــي: 
ــم  ــادة يف حج ــه أو الزي ــه علي ــام نعرض ب
هــذا االقتنــاع()2(، فاهلــدف االســاس 
الــذي يرومــه املحاجــج كســب املتلقــي 
اهلــدف  إىل  واســتاملته  فيــه  والتأثــري 

املطلــوب.
يؤكــد بالريمــان يف كتابــه امراطوريــة 
ــري  ــدف إىل التاث ــاج هي ــة أنَّ احلج البالغ
ثــم العمــل حيــث إن هــذا التاثــري ناتــج 
مــن خــالل اســتخدام العقــل واالدراك 
ملــا حييــط باملتلقــي مــن حجــج اي تاثــري 
ــا  ــريا ناجت ــس تاث ــه ولي ــن إرادت ــم م ناج

ــاورة)3(. ــار أو املن مــن اإلجب
يســعى  اجليــم(  فاملحاجج)بكــر 
ذهــن  اإلقنــاع يف  االقتنــاع ال  لتعزيــز 
املحاجــج )بفتــح اجليــم( وهــذا مــا دفــع 
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ــل  ــول )إن العم ــول إىل الق ــد اهلل ص عب
ــال  ــس متوس ــاج لي ــىل احلج ــب ع املرت
باألهــواء  والتالعــب  باملغالطــة  إليــه 
لــه  هيــأ  عمــل  هــو  وإنــام  واملنــاورة، 
العقــل والتدبــر والنظــر، وهكــذا تكــون 
واهلــوى(  )العقــل  اإلنســان  قــوى 
ال  متفاعلــة  متضامنــة  قــوة  عندمهــا 
ــة عــن بعضهــا البعــض)4(. قــوى منعزل
ــاع بموضــوع احلجــاج  ممــا جيعــل االقتن

اقتناعــا تامــا ال منــاص منــه.
)عليــه  عــي  اإلمــام  عهــد  يعــد 
الســالم( ملالــك األشــر واليــه عــىل مرص 
ــق  ــم الوثائ ــن أه ــه( م ــوان اهلل علي )رض
وأكثرهــا شــمولية وعمقــا يف التاريــخ 
ــن العهــد  الفكــري االســالمي، إذ تضمَّ
تفصيــالت وافيــة يف السياســة العامــة 
للدولــة ونظامهــا املــايل واالقتصــادي 
وترتيباهتــا الدفاعية وعالقاهتــا اخلارجية 
ــلطات  ــىل س ــة ع ــة الذاتي ــل الرقاب وتفعي
ــة  ــا ورقاب ــلطة العلي ــة الس ــة ورقاب الدول
الســلطات عــىل بعضهــا وكيفيــة معاجلــة 

التجــاوزات والقضــاء عــىل التفــاوت 
العامــة  الظــروف  ومراعــاة  الطبقــي 
للمواطنــني ومعاملتهــم باحلســنى فضال 
ــر  ــة للتطوي ــس الدقيق ــع األس ــن وض ع
والبنــاء، وألمهيتــه الكــرى فقــد حظــي 
بدراســات عديــدة ومتنوعــة، ولذلــك 
ــه  ــام )علي ــد اإلم ــة عه ــعينا إىل دراس س
الســالم( عــىل ضــوء نظريــة بالريمــان 
ــذا  ــة هل ــدرة احلجاجي ــىل الق ــرف ع للتع

ــص. الن
للخطــاب  أن  بالريمــان  أشــار 
مــن  مشــكال  كيانــا  اســتقامته  قبــل 
ــم  ــا املتكل ــه هب ــة يواج ــات حجاجي تقان
املخاطــب اليقــاع التصديــق مدارهــا 
ينطلــق  حجاجيــة  منطلقــات  عــىل 
ــلامت)5(،  ــا مس ــج بوصفه ــا املحاج منه
تعزيــز  إىل  املقدمــات  هــذه  وهتــدف 
ــة  ــون املثاب ــني، وتك ــدى املتلق القناعــة ل

وامههــا: املحاجــج  النطــالق 
)1( الوقائع:

ــني  ــرك ب ــو مش ــا ه ــع م ــل الوقائ متث
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ــاس،  ــع الن ــني مجي ــخاص أو ب ــدة اش ع
ــك  ــض والش ــة للدح ــون عرض وال تك
وتنقســم اىل وقائــع مشــاهدة وأخــرى 
تســليم  جيمعهــا  مــا  لكــن  مفتوحــة، 

بصحتهــا)6(. واقتناعــه  اجلمهــور 
التــي  الوقائــع  تلــك  أول  ولعــل 
ــه  ــي )علي ــام ع ــص اإلم ــا يف ن نالحظه
الســالم( ملالــك مقدمــة العهــد التــي 
وإيثــار  اهلل  بتقــوى  )أمــره  فيهــا  ورد 
طاعتــه واتبــاع مــا أمــر بــه يف كتابــه مــن 
فرائضــه وســننه، التــي ال يســعد احد إال 
ــا  ــع جحوده ــقى اال م ــا وال يش باتباعه
ســبحانه  اهلل  ينــرص  وأن  واضاعتهــا 
ــمه  ــل اس ــه ج ــانه، فإنَّ ــده ولس ــه وي بقلب
ــزاز  ه، وإع ــرَصَ ــْن َن ــرْصِ َم ــَل بِنَ ــد َتَكفَّ ق

مــن أعــزه()7(.
لقــد ابتــدأ اإلمــام )عليــه الســالم( 
ــع مشــركة ال يشــك  العهــد بذكــر وقائ
يف  يتنــازع  وال  صحتهــا  مــدى  يف 
وجوهبــا اثنــان مــن املجتمــع اإلســالمي 
اهلل  تقــوى  وجــوب  وهــي  املخاطــب 

الســعادة  حيقــق  الــذي  دينــه  واتبــاع 
ــه يف معــرض تثبيــت  يف الداريــن وألنَّ
ــا  ــنتحدث عنه ــي س ــع الت ــة الوقائ حجي
ــق  ــالم( بحقائ ــه الس ــام )علي ــدأ اإلم ابت
الكريــم  القــرآن  مصدرهــا  راســخة 
ــات  ــن اآلي ــد م ــع العدي ــاص م ــو يتن فه
ــعادة  ــدر س ــوى اهلل مص ــل تق ــي جتع الت
ِذيــَن َآَمنُــوا  َــا الَّ الداريــن منهــا ﴿َيــا َأهيُّ
ُقــوا اهللََّ َوَآِمنـُـوا بَِرُســولِِه ُيْؤتُِكــْم ِكْفَلنْيِ  اتَّ
ــوَن  ــوًرا مَتُْش ــْم ُن ــْل َلُك َع ــِه َوجَيْ ــْن َرمْحَتِ ِم
بِــِه َوَيْغِفــْر َلُكــْم َواهللَُّ َغُفــوٌر َرِحيــٌم﴾ 
ِذيَن  ]احلديــد 28[ ومــع قولــه تعــاىل ﴿الَّ
ُأْخِرُجــوا ِمــْن ِدَياِرِهــْم بَِغــرْيِ َحــقٍّ إاِلَّ َأْن 
ــاَس  ــُع اهللَِّ النَّ ــْواَل َدْف ــا اهللَُّ َوَل نَ ــوا َربُّ َيُقوُل
َمــْت َصَواِمــُع َوبَِيــٌع  َبْعَضُهــْم بَِبْعــٍض هَلُدِّ
ــُم  ــا اْس ــُر فِيَه ــاِجُد ُيْذَك ــَواٌت َوَمَس َوَصَل
ُه  َينْــرُصُ َمــْن  اهللَُّ  نَّ  َوَلَينْــرُصَ َكثِــرًيا  اهللَِّ 
 ]40 ]احلــج:  َعِزيــٌز﴾  َلَقــِويٌّ  اهللََّ  إِنَّ 
ومــع قــول الرســول )صــىل اهلل عليــه 
ــرا  ــم منك ــن رأى منك ــلم( »م ــه وس وال
فليغــريه بيــده فــان مل يســتطع فبلســانه 
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ــك أضعــف  ــه وذل ــتطع فبقلب ــان مل يس ف
االيــامن«.

ــه الســالم(  ــام )علي ــع اإلم ــد وض لق
أمــام  عليهــا  املتفــق  الثابتــة  احلقائــق 
أعــني املتلقــني كــي يتــدرج معهــم يف 
ــز  ــعى لتعزي ــو يس ــاع، فه ــلة االقتن سلس
ال  االعتقــاد  يتنــاول  الــذي  اإلقنــاع 
إذ  والباطــل)8(،  احلــق  حــول  املعرفــة 
ــن  ــي يؤم ــرادي واجلمع ــي اإلف إن املتلق
النبــوي  والنــص  القــرآن  بحجيــة 
ــه  الرشيــف، لكــن مســعى االمــام )علي
هــذا  ترســيخ  يف  يتمثــل  الســالم( 
جمــرد  ال  بموجبــه  والعمــل  االعتقــاد 
ســعى  لذلــك  بمعرفتــه،  االكتفــاء 
لتثبيــت الواقعــة االعتقاديــة قبــل البــدء 

احلقائــق. بعــرض 
)2( احلقائق:

مــن  تعقيــدا  أكثــر  أنظمــة  وهــي 
بــني  الربــط  عــىل  وتقــوم  الوقائــع، 
نظريــات  عــىل  ومدارهــا  الوقائــع 
دينيــة حيــث  أو  فلســفية،  أو  علميــة، 

يعمــد املحاجــج إىل الربــط بــني الوقائــع 
واحلقائــق ليحــدث موافقــة اجلمهــور 
عــىل واقعــة معينــة غــري معلومــة كأن 
إىل  )أ(  الواقعــة  مــن  التيقــن  يضــاف 
النظريــة )س( إلنشــاء التيقــن بالواقعــة 
التســليم  إن  ذلــك  ومعنــى  )ب(، 
يعنــي  )س(  وبالنظريــة  )أ(  بالواقعــة 

)ب(. بالواقعــة  التســليم 
ــالم(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــول اإلم يق
كان  مــن  وزرائــك  رَشَّ  »إن  عهــده  يف 
قبلــك لــألرشار قبلــك وزيــرا، ومــن 
لــك  فــال يكونــن  اآلثــام  رشكهــم يف 
ــوان  ــة وإخ ــوان األثم ــم أع ــة، فاهن بطان
خــري  منهــم  واجــٌد  وأنــت  َلَمــِة،  الظَّ
اخللــف ممــن لــه مثــل آرائهــم ونفاذهــم 
وليــس عليــه مثــل آصارهــم واوزارهــم 

وآثامهــم«)9(.
إن اإلمــام )عليــه الســالم( يتــدرج 
ــق وترســيخها يف ذهــن  ــز احلقائ يف تعزي
الســالم(  )عليــه  فاإلمــام  املحاجــج 
حــني يدعــو مالــكا إىل عــدم االســتعانة 
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لــالرشار  وزراء  قبلــه  كانــوا  بــوزراء 
فهــو يؤكــد حقيقــة أن وزيــر احلاكــم 
ــه عونــه عــىل  الرشيــر هــو رشيــر حتام؛ألنَّ
اإلثــم وأداتــه يف تنفيــذ ذلــك، وهبــذا 
ــادام  ــي م ــة وه ــة التالي ــل إىل احلقيق ينتق
الــوزراء أرشارا، وعملــوا مــع حاكــم 
رشيــر فهــم بالتاكيــد إذا عــاودوا العمــل 
مــع احلاكــم اجلديــد فإهنــم يســتدرجونه 
ــن  ــك فم ــدرج لذل ــرش بالت ــق ال إىل طري
ــم،  ــتعانة هب ــدم االس ــه ع ــب علي الواج
ــدرج  ــوم الت ــام )مفه ــتثمر االم ــد اس وق
حيــث  مــن  واخلطــاب  احلجاجــي 
تركيــزه عــىل مبــدأ التــدرج يف توجيــه 
ــوى  ــذا املحت ــة ه ــج....... وإحال احلج
عــىل مرجــع معــني()10( ليزيــد قناعــة 
ــروم أن  ــي ي ــق الت ــك احلقائ ــي بتل املتلق
هيــدي النــاس إليهــا ويعلــم احلــكام عــىل 

تطبيقهــا.
)3( االفرتاضات:

الوقائــع  شــأن  شــأهنا  )وهــي 
العامــة،  باملوافقــة  حتظــى  واحلقائــق 

ــا  ــليم هب ــا والتس ــان إليه ــن اإلذع ولك
ال يكونــان قويــني حتــى تــأيت مســار 
احلجــاج عنــارص أخــرى تقوهيــا()11(.
لكــون  يعــود  ذلــك  ولعــل 
ــل  ــل حتتم ــة ب ــري يقيني ــات غ االفراض
ــن أن  ــال ع ــب فض ــق والتكذي التصدي
ــي  ــل ه ــة ب ــت ثابت ــات ليس )االفراض
متغــرية تبعــا للوســط واملقــام واملتكلــم 
بالعــادي  تقــاس  ــا  والســامعني؛ ألهنَّ
خيتلــف  جمــرد  مفهــوم  والعــادي، 
واالمكانــات  القــدرات  باختــالف 
هنــا  واجلامعية()12(.مــن  الفرديــة 
فــإن االفراضــات ال ترقــى ملســتوى 
ــة  ــز بأدل ــاج اىل تعزي ــك حتت ــني لذل اليق
لــدى  االقتنــاع  رســوخ  مــن  تزيــد 
املســتهدف باحلجــاج، يقــول اإلمــام 
عــي )عليــه الســالم( يف العهــد: »ال 
ــان  ــك ف ــن رعيت ــك ع ــن احتجاب تطيل
ــعبة  ــة ش ــن الرعي ــوالة ع ــاب ال احتج
باألمــور  علــم  وقلــة  الضيــق  مــن 
واالحتجــاب منهــم يقطــع عنهــم علــم 
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مــا احتجبــوا دونــه فيصغــر عندهــم 
ويقبــح  الصغــري،  ويعظــم  الكبــري، 
ويشــاب  القبيــح،  وحيســن  احلســن 
احلــق بالباطــل، وانــام الــوايل اليعــرف 
مــا تــوارى عنــه النــاس بــه مــن االمــور 
تعــرف  ســامت  احلــق  عــىل  وليــس 
الكــذب  مــن  الصــدق  رضوب  هبــا 
وانــام انــت احــد رجلــني، امــا امــرؤ 
ســخت نفســك بالبــذل يف احلــق ففيــم 
احتجابــك مــن واجــب حــق تعطيــه او 
فعــل كريــم تبديــه ، او مبتــىل باملنــع فــام 
ارسع كــف النــاس عــن مســالتك اذا 

ايســوا«)13(.
ــدرك  ــالم( م ــه الس ــام )علي إن اإلم
حلقيقــة قبــح احتجــاب احلاكــم عــن 
ــه يضــع هــوة بــني  رعيتــه وذلــك ألنَّ
الفرقــة  ويعــزز  واملحكــوم،  احلاكــم 
عــىل  معتمــدا  احلاكــم  فيظــل  بينهــام 
أراء مــن حولــه مــن حاشــية، ال يعــرف 
ــون  ــم فتك ــاس واحتياجاهت ــوال الن أح
سياســاته بمجملهــا فاشــلة وقــد روي 

عــن رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه والــه 
وســلم( أنــه قــال »مــا مــن امــام او وال 
ــة  ــة واخلل ــه دون ذوي احلاج ــق باب يغل
ــامء  ــواب الس ــق اهلل اب ــالة اال اغل واملس
دون خلتــه وحاجتــه ومســكنته«)14(.

شــعبه  عــن  احلاكــم  ابتعــاد  إن 
مســتقبح عقــال ونقــال، بيــد أن االمــام 
ــك  ــزز تل ــعى ليع ــالم( يس ــه الس )علي
ــدى الســامعني يضــع االمــر  القناعــة ل
ــو أن  ــام، وه ــث هل ــني ال ثال ــني احتامل ب
ابتعــاد احلاكــم ال جيلــب لــه الفائــدة 
ــا أن يكــون  بــل الــرر، فاحلاكــم أمَّ
كريــام يعطــي النــاس حقوقهــم ويبــذل 
يمنــع  بخيــل  أو  عطايــاه،  مــن  هلــم 
ــني  ــاس ويف كال احلال ــن الن ــاه ع عطاي
فــأنَّ احلجــب غــري نافــع لــه إذ يف األوىل 
مــا مســوغ حجبــه عــن النــاس إذا كان 
ســيعطيهم، ويف الثانيــة إنَّ النــاس إذا 
جربــوه ورأوا بخلــه وتقتــريه يأســوا 
مــن عطائــه فــال يطالبونــه بالعطــاء، 
مقنــع  مســوغ  هنــاك  يعــد  فلــم 
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وهكــذا  احلالــني،  كال  يف  للجمهــور 
ــح  ــالم( نج ــه الس ــد أن اإلمام)علي نج
يف االنتقــال مــن الفرضيــة إىل توليــد 
القناعــة الراســخة عــىل وفــق األســس 

التــي وضعهــا بالريمــان.
القيم:

عليهــا  القيــم  )أن  بالريمــان  يــرى 
ــي  ــه.... فه ــكل رضوب ــج ب ــدار احلج م
التــي يعــول عليهــا يف جعــل الســامع 
أراء،  مــن  عليــه  يطــرح  ملــا  يذعــن 
والقيــم نوعــان قيــم جمــردة وحمسوســة، 
ــة  ــق واملحسوس ــل احل ــن قب ــردة م فاملج
مــن قبيــل الوطــن()15(، وممــا الشــك 
فيــه أن القيــم املتعــارف عليهــا مهمــة 
بنيتــه  وتعزيــز  احلجــاج  يف  جــدا 
فاحلجــاج )فعاليــة تداوليــة جدليــة فهــو 
مقامــي  الفكــري  طابعــه  ألن  تــداويل 
االعتبــار  بعــني  يأخــذ  إذ  واجتامعــي 
مقتضيــات احلــال مــن معــارف مشــركة 
ومطالــب اخباريــة وتوجهــات ظرفيــة، 
وهيــدف إىل االشــراك مجاعيــا يف إنشــاء 

بقــدر  موجهــا  انشــاء  عمليــة  معرفــة 
ــه  ــديل ألن هدف ــا ج ــو أيض ــة وه احلاج
اقناعــي قائــم بلوغــه عــىل إلتــزام صــور 
اســتداللية أوســع وأغنــى مــن البنيــات 
فــان  لذلــك  الضيقــة()16(،  الرهانيــة 
يف  القيــم  توظيــف  يســتثمر  احلجــاج 
ــت  ــم ثواب ــاع ألن القي ــة االقن ــز بني تعزي
يف التفكــري االجتامعــي اجلمعــي، ولقــد 
وظــف اإلمــام عــي )عليــه الســالم( 
متلقــي  إقنــاع  يف  القيميــة  املنظومــة 

عهــده إذ يقــول:
عمــل  صاحلــة  ســنة  تنقــض  »وال 
واجتمعــت  االمــة  هــذه  صــدور  هبــا 
هبــا االلفــة وصلحــت عليهــا الرعيــة 
مــن  بــيء  تــر  ســنة  حتدثــن  وال 
االجــر  فيكــون  الســنن  تلــك  مــايض 
ــت  ــام نقض ــك ب ــوزر علي ــنها وال ــن س مل
منهــا، واكثــر مدارســة العلــامء ومناقشــة 
احلكــامء يف تثبيــت مــا صلــح عليــه امــر 
ــاس  ــه الن ــتقام ب ــا اس ــة م ــالدك، واقام ب

قبلــك«)17(.
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ممــا الشــك فيــه ان املنظومــة القيميــة 
تعــد مــن األمــور التــي حتــدد مكانــة 
احلضــاري  تطــوره  ومــدى  املجتمــع 
اجتامعيــة  جتربــة  نتــاج  أهنــا  ذلــك 
والقيــم  عديــدة،  أجيــاال  امتــدت 
ختتلــف باختــالف املجتمعــات وتتطــور 
ديناميــة  حركــة  يف  فهــي  بتطورهــا، 
القيــم  أن  مســتمرة، ويــرى ســاجيف 
اإلنســانية أهــداف مرغوبــة تتبايــن يف 
توجيهيــة  كمبــادئ  وتقيــد  أمهيتهــا، 
كاريــن  وتضيــف  االنســان،  حيــاة  يف 
ــه  ــة توج ــكار معياري ــم أف ــري أن القي أون
خارجيــة  بمعايــري  وتــزوده  الســلوك 
وداخليــة نحــو مــا يكافــح االنســان مــن 

اجلــه)18(.
الســالم(  )عليــه  اإلمــام  يســعى 
إليهــا  ويســتند  القيــم  تلــك  لتعزيــز 
مــن  الصاحلــني  ســنن  باتبــاع  فيوجــه 
عليــه  اهلل  )صــىل  اهلل  رســول  جمايــي 
اجتمعــت  ألهنــا  ومعارصيــه  وآلــه( 
ــزا هلــذه  عليهــا األمــة اإلســالمية وتعزي

ــني  ــان املخاطب ــخة يف اذه ــة الراس القيم
ــوي الرشيــف  ــث النب ويســتند إىل احلدي
»مــن ســن يف اإلســالم ســنة حســنة فلــه 
اجرهــا واجرمــن عمــل هبــا مــن غــري ان 
تنقــص اجورهــم يشء ومن اســتن ســنة 
ســيئة فعليــه وزرهــا ووزر مــن عمــل 
ــم  ــن اوزاره ــص م ــري ان ينق ــن غ ــا م هب

.)19 يشء«)
ــزه  ــالم( بتعزي ــه االس إن اإلمام)علي
الراســخة  االجتامعيــة  القيمــة  هلــذه 
جيعــل مــن ســنة الرســول األعظــم قيمــة 
ــا  ــرصه عرف ــاه يف ع ــا ارتض ــى ومم عظم
اجتامعيــا ال يصــح تغيــريه فقــد بنيــت 
ــة  ــة دول ــه بني ــات علي ــة ونش ــه األم علي

الرســالة.
اهلرميات:

ليســت  القيــم  أن  بالريمــان  يــرى 
مطلقــة وإنــام هــي خاضعــة هلرميــة مــا، 
النافــع  وكذلــك  درجــات،  فاجلميــل 
جمــردة  نوعــان  ذلــك  بعــد  واهلرميــة 
مثــل اعتبــار العــدل افضــل مــن النافــع، 
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االنســان  كاعتبــار  حمسوســة  ماديــة 
اعــىل درجــة مــن احليــوان... أن هرميــة 
القيــم يف البنيــة احلجاجيــة أهــم مــن 
كانــت  وإن  فالقيــم  نفســها،  القيــم 
تســلم هبــا مجاهــري ســامعني عــدة، فــان 
درجــة تســليمها هبــا تكــون خمتلفــة مــن 
يعنــي أن  مــا  مجهــور إىل أخــر، وهــو 
القيــم درجــات وليســت كلهــا يف مرتبــة 
واحــدة وإن مايميــز كل مجهــور ليــس 
ــزه  ــا متي ــدر م ــا بق ــلم هب ــي يس ــم الت القي

طريقــة ترتيبــه إياهــا)20(.
حافــظ اإلمــام عــي )عليــه الســالم( 
ــم  ــي للقي ــب اهلرم ــىل الرتي ــده ع يف عه
ذات  بالقيــم  ابتــدأ  إذ  إليهــا،  املشــار 
األولويــة منتقــال منهــا للقيــم االقــل 

ــول: ــو يق ــة فه قيم
بغــري  وســفكها  والدمــاء  »ايــاك 
حلهــا فانــه ليــس يشء ادنــى للنقمــة وال 
ــة  ــزوال نعم ــرى ب ــة وال اح ــم لتبع اعظ
وانقطــاع مــدة مــن ســفك الدمــاء بغــري 
ــم  ــدئ باحلك ــبحانه مبت ــا ، واهلل س حقه

ــاء  ــن الدم ــافكوا م ــام تس ــاد في ــني العب ب
تقويــن ســلطانك  فــال  القيامــة،  يــوم 
لــك  عــذر  وال  حــرام..  دم  بســفك 
عنــد اهلل وال عنــدي يف قتــل العمــد الن 
ــاب  ــاك واالعج ــدن.. واي ــود الب ــه ق في
منهــا  يعجبــك  بــام  والثقــة  بنفســك 
ــق  ــن اوث ــك م ــان ذل ــراء ف ــب االط وح
ليمحــق  نفســه  يف  الشــيطان  فــرص 
املحســنني،  احســان  مــن  يكــون  مــا 
ــانك  ــك بإحس ــىل رعيت ــن ع ــاك وامل واي
ــك او ان  ــن فعل ــا كان م ــد يف م او التزي
تعدهــم فتتبــع موعــدك بخلفــك ....
وايــاك والعجلــة باألمــور قبــل اواهنــا او 
التســقط فيهــا عنــد امكاهنــا او اللجاجــة 
فيهــا اذا تنكــرت او الوهــن عنهــا اذا 
اســتوضحت ، فضــع كل امــر موضعــه 

واوقــع كل امــر موقعــه«)21(.
األوليــات  ترتيــب  اإلمــام  راعــى 
بطريقــة هرميــة فقــد اشــار للدمــاء كوهنا 
األهــم وأعــىل اهلــرم وقمتــه يف تسلســل 
النــاس  بحيــاة  لتعلقهــا  االولويــات 
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لذلــك  البــرشي،  النــوع  واســتمرارية 
عظيمــة  أمهيــة  اإلمــام  أوالهــا  فقــد 
جاعــال اياهــا بعــد العقيــدة مبــارشة، 
اذ ان الروريــات التــي أهتــم الديــن 
الديــن،  حفــظ  هــي  عليهــا  باحلفــاظ 
حفــظ النفــس، حفــض العــرض، حفــظ 

النســل، حفــظ املــال.
الكريــم هبــا  القــران  اهتــم  لذلــك 
ــْن  ــاىل ﴿َوَم ــال تع ــد ق ــا فق ــا بالغ اهتامم
ـُم  ــًدا َفَجــَزاُؤُه َجَهنَـّ َيْقُتــْل ُمْؤِمنًــا ُمَتَعمِّ
ــُه  ــِه َوَلَعنَ ــَب اهللَُّ َعَلْي ــا َوَغِض ــًدا فِيَه َخالِ
َوَأَعــدَّ َلــُه َعَذاًبــا َعظِياًم﴾ ]النســاء: 93[، 
ــَع  ــوَن َم ــَن اَل َيْدُع ِذي ــاىل ﴿َوالَّ ــال تع وق
ــي  تِ ــَس الَّ ــوَن النَّْف ــَر َواَل َيْقُتُل ــا َآَخ ً اهللَِّ إهَِل
َم اهللَُّ إاِلَّ بِاحْلَــقِّ َواَل َيْزُنــوَن َوَمــْن  َحــرَّ
َيْفَعــْل َذلـِـَك َيْلــَق َأَثاًمــا )68( ُيَضاَعــْف 
ُلــْد فِيــِه  َلــُه اْلَعــَذاُب َيــْوَم اْلِقَياَمــِة َوخَيْ
َوَآَمــَن  َتــاَب  َمــْن  إاِلَّ   )69( ُمَهاًنــا 
ُل  َوَعِمــَل َعَمــاًل َصاحِلًــا َفُأوَلِئــَك ُيَبــدِّ
ــوًرا  ــنَاٍت َوَكاَن اهللَُّ َغُف ــيَِّئاهِتِْم َحَس اهللَُّ َس
 ]70  -68 ]الفرقــان:   ﴾)70( َرِحيــاًم 

وقــال تعــاىل ﴿ِمــْن َأْجــِل َذلـِـَك َكَتْبنَا َعىَل 
ــرْيِ  ــَل َنْفًســا بَِغ ــْن َقَت ــُه َم اِئيــَل َأنَّ َبنِــي إرِْسَ
ــَل  ــاَم َقَت ــاٍد يِف اأْلَْرِض َفَكَأنَّ ــٍس َأْو َفَس َنْف
ــاَم َأْحَيــا  النَّــاَس مَجِيًعــا َوَمــْن َأْحَياَهــا َفَكَأنَّ
ُرُســُلنَا  ــْم  َجاَءهْتُ َوَلَقــْد  مَجِيًعــا  ـاَس  النَـّ
بِاْلَبيِّنَــاِت ُثــمَّ إِنَّ َكثِــرًيا ِمنُْهــْم َبْعــَد َذلـِـَك 
ُفــوَن﴾ ]املائــدة: 32[. يِف اأْلَْرِض مَلُْرِ
النبــوي  احلديــث  يف  ورد  وقــد 
اهلل  عنــد  الدنيــا  »لــزوال  الرشيــف 
حــق«  بغــري  مؤمــن  قتــل  مــن  اهــون 
الذمــي  حتــى  قتــل  االســالم  وحــرم 
ــوله  ــاد اهلل ورس ــامل حي ــلم( م ــري املس )غ
او يرتكــب جرمــا فقــد قــال الرســول 
»مــن  )صــىل اهلل عليــه والــه وســلم( 
قتــل قتيــال مــن اهــل الذمــة مل جيــد ريــح 
اجلنــة وان رحيهــا ليوجــد مــن مســرية 

عامــا«)22(. اربعــني 
)عليــه  عــي  اإلمــام  حــذر  لقــد 
توطيــد  حماولــة  مــن  واليــه  الســالم( 
ــا  ــاء موضح ــفك الدم ــه بس اركان دولت
لــه ان ســفك الدمــاء العامــل األســايس 
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واندثارهــا  الــدول  ســقوط  يف 
ــه  ــن حيابي ــه ل ــه ان ــا، مؤكــدا ل وضياعه
ــددا  ــم مه ــة الئ ــذه يف اهلل لوم ــن تأخ ول
اهلل  عنــد  عــذر  ينفعــه  لــن  بانــه  ايــاه 
وعنــد اإلمــام إن قتــل إنســانًا عمــدا، 
بالنفــس  االعجــاب  مــن  حيــذره  ثــم 
ــاب بالنفــس يفقــد العمــل  ألن االعج
ــس  ــاب بالنف ــل) االعج ــد قي ــه وق قيمت
والغــرور مفتــاح كل الــرشور( ولذلــك 
»اليدخــل  قولــه  الرســول  عــن  نقــل 
ــال ذرة مــن  ــه مثق ــة مــن كان يف قلب اجلن
كــر« الن االعجــاب بالنفــس يقــود اىل 
الغــرور ويــؤدي اىل التســلط، ثــم حيــذر 
ــدم  ــام ق ــة ب ــىل الرعي ــَن ع ــن امل ــه م والي
هلــا او التزيــد بــام قــدم وقــد وصــف اهلل 
ــوَن  ــَن ُينِْفُق ِذي تعــاىل املؤمنــني باهنــم ﴿الَّ
ُيْتبُِعــوَن  اَل  ُثــمَّ  اهللَِّ  َســبِيِل  يِف  َأْمَواهَلُــْم 
ـا َواَل َأًذى هَلُــْم َأْجُرُهــْم  َمــا َأْنَفُقــوا َمنًـّ
ــْم  ــْم َواَل ُه ــْم َواَل َخــْوٌف َعَلْيِه ِ ــَد َرهبِّ ِعنْ
َزُنــوَن )262( َقــْوٌل َمْعــُروٌف َوَمْغِفــَرٌة  حَيْ
َخــرْيٌ ِمــْن َصَدَقــٍة َيْتَبُعَهــا َأًذى َواهللَُّ َغنـِـيٌّ 

ــن  ــرة: 262- 263[ وامل ــٌم﴾ ]البق َحِلي
الشــخص  التــي يســدهيا  النعمــة  هــو 
هبــا  والتعيــري  التقريــع  هبــدف  لغــريه 
ــول اهلل  ــن رس ــن أيب ذر ع ــد روي ع وق
)صــىل اهلل عليــه والــه وســلم( انــه قــال 
»ثالثــة ال يكلمهــم اهلل يــوم القيامــة وال 
ينظــر اليهــم وال يزكيهــم وهلــم عــذاب 
اليــم :املنــان اذا اعطــى واملســبل ازاره 
واملنفــق ســلعته باحللــف الــكاذب«)23(، 
)عليــه  اإلمــام  ذلــك  بعــد  ينتقــل 
الســالم( للنهــي عــن العجلــة باألمــور، 
ويالحــظ ان االســالم هنــى كثــريا عنهــا 
والعجلــة طلــب الــيء وحتريــه قبــل 
ــادي ان العجلــة  ــه ويــرى الفريوزاب اوان
ــت  ــك ذم ــهوة لذل ــات الش ــن مقتضي م
ــاَل  ــه تعــاىل ﴿َق ــه وقول ــران بأكمل يف الق
ــَك  ــُت إَِلْي ــِري َوَعِجْل ــىَل َأَث ــْم ُأواَلِء َع ُه
فالعجلــة   ]84 ]طــه:  لِــَرْىَض﴾  َربِّ 
دعــا  فالــذي  مذمومــة  كانــت  وإْن 
ــَق  ــاىل ﴿ُخِل ــال تع ــود فق ــر حمم ــا أم إليه
َآَيــايِت  َســُأِريُكْم  َعَجــٍل  ِمــْن  ْنَســاُن  اإْلِ
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..........................................................................اأ. د حممد جواد حبيب البدراين

 ]37 ]األنبيــاء:  َتْســَتْعِجُلوِن﴾  َفــاَل 
 ِّ ْنَســاُن بِالــرشَّ وقــال تعــاىل ﴿َوَيــْدُع اإْلِ
ْنَســاُن َعُجــواًل﴾  ُدَعــاَءُه بِاخْلَــرْيِ َوَكاَن اإْلِ
]اإلرساء: 11[ وهكــذا رتــب اإلمــام 
األولويــات واســتطاع أن يقنــع املتلقــي 
بحجاجيتــه ويدخلــه يف دائــرة االقتنــاع.

املعاين واملواضع:
يســتخدم املحاجــج القيــم وهرميتهــا 
اجلمهــور  اذعــان  درجــة  مــن  للرفــع 
أعــم  مقدمــات  يســتخدم  أن  لــه  كــام 
منهــا وتســمى املعــاين، فاملعــاين عنــد 
ــارة عــن خمــازن للحجــج  شــيرشون عب
ــم  ــن اه ــج.... وم ــتودعات حج أو مس

املواضــع:
التــي  وهــي  الكــم:  مواضــع  )أ( 
مــا أفضــل مــن يشء  تثبــت أن شــيئا 
آخــر ألســباب كميــة مثــل قــول ارســطو 
إّن العــدل والعفــة أفضــل من الشــجاعة 
دائــام  نافعــني  والعفــة  العــدل  لكــون 
يف حــني أن الشــجاعة التصلــح إال يف 

أوقــات معينــة.

وتســتمد  الكيــف:  مواضــع  )ب( 
وحدانيتهــا وتفردهــا مــن مثــل احلقيقــة 
االهليــة واحلــق الــذي يعلــو وال يعــىل 

ــه. علي
يقــول االمــام عــي )عليــه الســالم(: 
إليــك  األمــور  أحــب  »وليكــن 
ــدل  ــا يف الع ــق وأعمه ــطها يف احل واوس
ــخط  ــإن س ــة، ف ــرىض الرعي ــا ل وأمجعه
اخلاصــة،  رىض  مــن  جيحــف  العامــة 
وإن ســخط اخلاصــة يغتفــر مــع رىض 
ــل  ــة أثق ــن الرعي ــد م ــس أح ــة ولي العام
ــاء، وأقــل  عــىل الــوايل مؤونــة يف الرخ
معونــة لــه يف البــالء، وأكــره لألنصــاف، 
ــد  ــكرا عن ــل ش ــاف، وأق ــال باإلحل وأس
املنــع،  عنــد  عــذرا  وأبطــأ  اإلعطــاء 
وأضعــف صــرا عنــد ملــامت الدهــر 
ــن  ــامد الدي ــام ع ــة، وإن ــل اخلاص ــن أه م
لألعــداء  والعــدة  املســلمني  ومجــاع 
صغــوك  فليكــن  األمــة،  مــن  العامــة 

معهــم«)24(. وميلــك  اليهــم 
)عليــه  عــي  اإلمــام  أن  نلحــظ 
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الســالم( قــدم األفضــل عــىل املفضــول 
وقــدم العــام الدائــم عــىل غــريه، لذلــك 
العــدل أساســا يف تعاملــه ألن  جعــل 
العــدل اســم مــن اســامء اهلل احلســنى 
وهــو إعطــاء املــرء مالــه وأخــذ مــا عليه، 
وقــد عــد القــرآن الكريــم العدل أساســا 
ــال  ــد ق ــا فق ــاموية مجيع ــاالت الس للرس
ــاِت  ــَلنَا بِاْلَبيِّنَ ــْلنَا ُرُس ــْد َأْرَس ــاىل: ﴿َلَق تع
ــا َمَعُهــُم اْلِكَتــاَب َوامْلِيــَزاَن لَِيُقــوَم  َوَأْنَزْلنَ
ـاُس بِاْلِقْســِط َوَأْنَزْلنَــا احْلَِديــَد فِيــِه  النَـّ
ـاِس َولَِيْعَلــَم  َبــْأٌس َشــِديٌد َوَمنَافِــُع لِلنَـّ
ــِب إِنَّ اهللََّ  ــَلُه بِاْلَغْي ُه َوُرُس ــرُصُ ــْن َينْ اهللَُّ َم
َقــِويٌّ َعِزيــٌز﴾ ]احلديــد: 25[ وقــال عــز 
ــوا  ــَن َآَمنُ ِذي ــا الَّ َ ــا َأهيُّ ــا ﴿َي ــال ايض ــن ق م
ــِط َواَل  ــَهَداَء بِاْلِقْس ــنَي هللَِِّ ُش اِم ــوا َقوَّ ُكوُن
ــوا  ــىَل َأالَّ َتْعِدُل ــْوٍم َع ــنََآُن َق ــْم َش ِرَمنَُّك جَيْ
ُقــوا اهللََّ  ــَرُب لِلتَّْقــَوى َواتَّ ــَو َأْق ــوا ُه اْعِدُل
إِنَّ اهللََّ َخبِــرٌي بِــاَم َتْعَمُلــوَن﴾ ]املائــدة: 8[ 
وا  وقولــه تعــاىل ﴿إِنَّ اهللََّ َيْأُمُرُكــْم َأْن ُتــَؤدُّ
ــنْيَ  ــْم َب ــا َوإَِذا َحَكْمُت ــاِت إىَِل َأْهِلَه اأْلََماَن
اهللََّ  إِنَّ  بِاْلَعــْدِل  ُكُمــوا  حَتْ َأْن  ـاِس  النَـّ

َســِميًعا  َكاَن  اهللََّ  إِنَّ  بِــِه  َيِعُظُكــْم  نِِعــامَّ 
َبِصــرًيا﴾ ]النســاء: 58[، وكان العــدل 
أساســا يف التعامــل النبــوي وتعامــل آل 
ــه  ــز علي ــد رك ــك فق ــرام لذل ــت الك البي
اإلمــام يف عهــده ثــم انتقــل لتوضيــح 
دور العــدل يف اســتقرار البلــد ورىض 
ــك إىل  ــد ذل ــام بع ــري اإلم ــة، ويش الرعي
قاعــدة مهمــة يف التعامــل الســيايس تــايت 
بمرتبــة ثانيــة بعــد العــدل وهــي مراعــاة 
عامــة النــاس وعــدم االجحــاف بحقهم 
اســرضاء للنخبــة )اخلاصة(وينبــه إىل 
ــن  ــم م ــا للحاك ــر إرهاق ــة أكث أن اخلاص
العامــة فهــم األكثــر مؤؤنــة، واألقــل 
ــة  ــم اخلاص ــن مآرهب ــون ع ــة يبحث معون
عــن  ويتخلــون  الذاتيــة  ومصاحلهــم 
احلاكــم بــل عــن البلــد بــأرسه حينــام 
ومصاحلهــم  امتيازاهتــم  يفقــدون 
عــىل  وحيــث  ومطامعهــم،  ورغباهتــم 
ــوع  ــة واملجم ــم األم ــة ألهن ــا العام رض
ــده  ــادر وح ــعب والق ــل الش ــذي يمث ال
ــتوجب  ــا يس ــداء مم ــة االع ــىل مواجه ع
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مراعاهتــم.
ولعــل مــا يمثــل مواضــع الكيــف 
)عليــه  عــي  اإلمــام  قــول  العهــد  يف 
الســالم( »وليكــن يف خاصــة مــا ختلــص 
ــي  ــي ه ــه الت ــة فرائض ــك اقام ــه هلل دين ب
بدنــك يف  لــه خاصــة فاعــط اهلل مــن 
ليلــك وهنــارك، ووف مــا تقربــت بــه 
اىل اهلل مــن ذلــك كامــال غــري مثلــوم وال 
منقــوص بالغــا مــن بدنــك مــا بلــغ واذا 
قمــت يف صالتــك للنــاس فــال تكــن 
منفــرا وال مضيعــا فــان يف النــاس مــن به 
العلــة ولــه احلاجــة وقــد ســالت رســول 
اهلل )صــىل اهلل عليــه والــه وســلم( حــني 
وجهنــي اىل اليمــن كيــف اصــي هبــم 
فقــال )صــل بصــالة اضعفهــم وكــن 

باملؤمنــني رحيــام(«.
البــارئ  أن حقــوق  اإلمــام  يــدرك 
ــاده فــوق حقــوق البــرش فحــق  عــىل عب
عبــد  يعدلــه حــق  العبــاد ال  عــىل  اهلل 
لذلــك حــث واليــه عــىل أداء حقــوق اهلل 
وفرائضــه فهــو الواحــد الــذي ال عديــل 

لــه وال كفــؤا لربوبيتــه لذلــك فالواجــب 
عــىل العبــد أن جيتهــد يف عبادتــه ورضــا 
ــت ردف  ــل كن ــن جب ــال معــاذ ب ــه، ق رب
والــه  عليــه  اهلل  )صــىل  اهلل  رســول 
وســلم( عــىل محــار يقــال لــه غفــري فقــال 
»يــا معــاذ اتــدري ماحــق اهلل عــىل العبــاد 
بــه شــيئا  اهلل وال يرشكــوا  يعبــدوا  ان 
ــاد عــىل اهلل عــز وجــل ان ال  وحــق العب
يعــذب مــن ال يــرشك بــه شــيئا، قــال 
قلــت يارســول اهلل افــال ابــرش النــاس 

قــال ال تبرشهــم فيتكلــوا«)25(.
عــن  للحديــث  ينتقــل  ذلــك  بعــد 
بــني  املمتــد  الصــالة بوصفهــا احلبــل 
ــاء  ــاس صف ــي اس ــامء وه االرض والس
والزاجــر  الفــؤاد  واطمئنــان  الــروح 
قــال  املحــارم  ارتــكاب  عــن  الناهــي 
ــُروا  ــاَلَة َفاْذُك ــُم الصَّ ــإَِذا َقَضْيُت تعــاىل ﴿َف
ُجنُوبُِكــْم  َوَعــىَل  َوُقُعــوًدا  ِقَياًمــا  اهللََّ 
إِنَّ  ــاَلَة  الصَّ َفَأِقيُمــوا  اْطَمْأَننُْتــْم  َفــإَِذا 
ِكَتاًبــا  امْلُْؤِمنِــنَي  َعــىَل  َكاَنــْت  ــاَلَة  الصَّ
والصــالة   ]103 ]النســاء:  َمْوُقوًتــا﴾ 
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أهــم األعــامل فهــي املنجيــة مــن النــار 
رســول  قــال  وقــد  للذنــب،  واملكفــرة 
ــا  ــلم(: »م ــه وس ــه وال ــىل اهلل علي اهلل )ص
تــرك  اال  يكفــر  ان  وبــني  املســلم  بــني 
الصــالة الفريضــة متعمــدا او يتهــاون هبــا 
ــراء  ــيدة الزه ــن الس ــال يصليها«)26(وع ف
اباهــا  ســألت  أهنــا  الســالم(  )عليهــا 
ــت:  ــلم( فقال ــه وس ــه وال ــىل اهلل علي )ص
»يــا ابتــاه مــا ملــن هتــاون بصالتــه مــن 
مــن  يافاطمــة  قــال  والنســاء  الرجــال 
هتــاون بصالتــه مــن الرجــال والنســاء 
ــت  ــة س ــرش خصل ــس ع ــاله اهلل ببخم ابت
منهــا يف دار الدنيــا وثــالث عنــد موتــه 
وثــالث يف قــره وثــالث يف القيامــة إذا 
ــه يف  ــي تصيب ــا الت ــر، فأم ــن الق ــرج م خ
عــن  الركــة  اهلل  يرفــع  فــاالوىل  الدنيــا 
رزقــه  عــن  الركــة  اهلل  ويرفــع  عمــره 
مــن  الصاحلــني  ســيمياء  اهلل  ويمحــو 
وجهــه وكل عمــل يعملــه ال يؤجــر عليــه 
والسادســة  للســامء  دعــاؤه  يرتفــع  وال 
ــأ وأمــا  ــه حــظ يف دعــاء الصاحلين ليــس ل

ــنَّ أن  ــه فأواله ــد موت ــه عن ــوايت تصيب الل
ــا،  ــوت جائع ــة يم ــال، والثاني ــوت ذلي يم
والثالثــة يمــوت عطشــان، فلــو ســقي من 
أهنــار الدنيــا مل يــرو عطشــه، وأمــا اللــوايت 
ــه  ــوكل اهلل ب ــنَّ ي ــره فاواله ــه يف ق تصيب
ــق  ــة يضي ــره، والثاني ــه يف ق ــكا يزعج مل
عليــه قــره والثالثــة تكــون الظلمــة يف 
قــره وامــا اللــوايت تصيبــه اذا خــرج مــن 
قــره فأوالهــن ان يــوكل اهلل بــه ملــكا 
ــق ينظــرون  يســحبه عــىل وجهــه واخلالئ
شــديدا  حســابا  حياســبه  والثانيــة  اليــه 
والثالثــة ال ينظــر اهلل اليــه وال يزكيــه ولــه 

اليــم«)27(. عــذاب 
ومــع أمهيــة الصالة فــان اإلمــام )عليه 
الســالم( يؤكــد عــىل األشــر أن ال يشــدد 
هبــا ويبالــغ يف تطويلهــا مســتندا إىل وصية 
الرســول األعظــم بالصــالة عــىل وفــق 
صــالة أضعــف القــوم تقديــرا مــن اهلل 
ورســوله لألحــوال التــي يمــر هبــا العبــد 
ومــا يعانيــه بعــض املصلــني مــن علــل 
ترهقهــم معهــا اطالــة الصــالة وتؤذهيــم.
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بعض اخلصائص االسلوبية عند بالريمان 
واثرها احلجاجي:

االطناب:
ــد  ــل والردي ــان أن التطوي ــرى بالريم ي
تزيــد مــن حضــور احلجــة يف ذهن الســامع 
توجــه  يدعــم  العجــل  )األســلوب  ألن 
اخلطــاب االســتداليل واألســلوب البطيء 
حيــدث لــدى ســامعيه االنفعــال وحيــرك 
وقــد  االقتنــاع،  جتــاه  عواطفهــم()28( 
ــم  ــان إىل قــول فيكــو )إن القائ اســتند بريمل
بكالمهــم عــىل االجيــاز والقــرص ال هيــزون 
ــرون اال  ــا وال يؤث ــزا خفيف ــوب اال ه القل

قليــال()29(.
العربيــة  أســاليب  مــن  االطنــاب  إن 
املعروفــة التــي عنــي العــرب هبــا كثــريا 
ووردت يف كتــب بالغتهــم وهــو زيــادة 
ــد  ــدة)30(، وال نري ــى لفائ ــىل املعن ــظ ع اللف
االطنــاب  فوائــد  عنــد  الوقــوف  هنــا 
كتــب  بذلــك  اهتمــت  فقــد  وأنواعــه 
وظيفتــه  هيمنــا  الــذي  لكــن  البالغــة 
احلجاجيــة التــي تعمــل عــىل تعزيــز الفكرة 

املتلقــي وزيــادة االقتنــاع هبــا. يف ذهــن 
حجاجيــة  وظيفــة  حيقــق  فاإلطنــاب 
مــن خــالل تعزيــز الفكــرة وتزيينهــا يقــول 
اإلمــام عــي )عليــه الســالم( يف العهــد: 
ــك  ــم يف نفس ــودك انصحه ــن جن ــول م »ف
جيبــا  وانقاهــم  وإلمامــك  ورســوله  هلل 
وافضلهــم حلــام ممــن يبطــئ عــن الغضــب 
بالضعفــاء  ويــراف  العــذر  اىل  ويــرع 
وينبــو عــىل االقويــاء وممــن ال يثــريه العنف 

وال يقعــد بــه الضعــف«)31(.
يطنــب  الســالم(  )عليــه  اإلمــام  ان 
االطنــاب  وهــذا  اجلنــود  وصــف  يف 
ــز  ــدف تعزي ــا- هب ــدو لن ــام يب ــود- ك مقص
يف  الفكــرة  وتثبيــت  احلجاجيــة  القــدرة 
ــم  ــد ه ــىل أن اجلن ــد ع ــي ليؤك ــن املتلق ذه
عــامد الدولــة وأســاس الدفــاع عــن الدولــة 
وتعزيــز  عليهــم  احلفــاظ  جيــب  لذلــك 
قدراهتــم القتاليــة واحســان اختيارهــم كــي 
يكونــوا ســندا يف امللــامت الكبــار، ولذلــك 
أوضــح تفصيــالت اجلنــدي املثــايل لتكــون 

حجتــه ابلــغ ووقعهــا أكثــر تاثــريا.
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التكرار:
ــدة  ــراز ش ــيلة الب ــرار وس ــد التك يعتم
حضــور الفكــرة إذ يقــول ليرمــان يكــون 
التكــرار التقنيــة األكثــر بســاطة النشــاء 
جتعــل  الفكــرة  فتكــرار  احلضــور،  هــذا 
ــراز  ــب اب ــها إىل جان ــه يعيش ــي وكان املتلق
شــدة حضــور الفكــرة فــان التكــرار يظهــر 
القيمــة  حممــل  للكلمــة  الثــاين  امللفــوظ 
احلجاجيــة  الوظيفــة  ان  يعنــي  وهــذا 
للتكــرار تظهــر مــن خــالل امللفــوظ الثاين.
ــت  ــي عني ــور الت ــن االم ــرار م والتك
هبــا العربيــة يف مجيــع اطوارهــا والتكــرار 
االعــادة وهــو يف االصطــالح البالغــي 
)ان يــايت املتكلــم بلفــظ ثــم يعيــده بعينــه 
خمتلفــا  أو  املعنــى  متفــق  اكان  ســواء 
ــن  ــذا م ــده، وه ــم يعي ــى ث ــأيت بمعن أو ي
رشطــه اتفــاق املعنــى األول والثــاين فان 
ــدة  ــاين فالفائ ــاظ واملع ــد االلف كان متح
يف اثباتــه تاكيــد ذلــك االمــر وتقريــره يف 
النفــس وكذلــك اذا كان املعنــى متحــدا، 
واملعنــى  متفقــني  اللفظــان  كان  وان 

ــة  ــه للدالل ــان ب ــدة يف االتي خمتلفــا فالفائ
ــني()32(. ــني املختلف ــىل املعني ع

ــن  ــرار م ــدرك )ان التك ــا ن ــن هن وم
ــي  ــلوبية الت ــات االس ــس واملنطلق االس
تســهم يف اضفــاء متانــة خاصــة عــىل 
ذات  اداة  منــه  جيعــل  بــام  االســلوب 
ــم الــدالالت  ــة يف تراك وظيفــة واضح
التــي  والالشــعورية()33(  الشــعورية 
ــا يف  ــد ثباهت ــاج وتزي ــرة احلج ــزز فك تع

ذهــن املتلقــي.
يقــول اإلمــام عــي )عليــه الســالم(: 
ــه  ــح اهل ــام يصل ــراج ب ــر اخل ــد ام »وتفق
ــا  ــم صالح ــه وصالحه ــان يف صالح ف
ــواهم  ــن س ــالح مل ــواهم وال ص ــن س مل
عــامرة  يف  نظــرك  وليكــن  هبــم..  اال 
اخلــراج  يف  نظــرك  مــن  ابلــغ  االرض 
ــن  ــامرة وم ــدرك اال بالع ــك ال ي الن ذل
طلــب اخلــراج بغــري عــامرة ارض بالبــالد 

واهلــك العبــاد«)34(.
ــا حياجــج  ــه الســال( هن إن اإلمــام )علي
يف مســالة االصــالح وبخاصــة اصــالح 



كره
 وف

الم
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
رية ا

ب�س
ة و

الغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

79

..........................................................................اأ. د حممد جواد حبيب البدراين

البلــد  قــوة  اىل  تــؤدي  التــي  االعــامل 
بتواشــج  اال  ذلــك  يتــم  وال  اقتصاديــا 
ليكــون  والتجــارة  والصناعــة  الزراعــة 
الشــعب مرفهــا اقتصاديــا يســتطيع دفــع 
ــة  ــة، ولقناع ــة الدول ــي رضيب ــراج وه اخل
سلســلة  االصــالح  بــان  التامــة  االمــام 
تتــم  وال  حلقاهتــا  تنفــك  ال  متكاملــة 
إىل  يلجــأ  األخــرى  دون  مــن  احداهــا 
تكــرار كلمــة الصــالح ومشــتقاهتا وكلمــة 
العــامرة الرتباطهــام مــع بعضهــام وتكاملهــا 
وظيفتــه  التكــرار  أدى  فقــد  وبذلــك   ،
احلجاجيــة واســتطاع تثبيــت الفكــرة يف 

ذهــن املتلقــي وزيــادة قناعتــه هبــا.
اللفظ احليس:

اللفــظ  اســتخدام  ان  املؤكــد  مــن 
احلــي أكثــر تاثــريا مــن يف املتلقــي مــن 
تكــون  الصــورة  الن  املجــرد  اللفــظ 
اكثــر وضوحــا وتاثــريا، ومــن هنــا رأى 
بريملــان )ان اللفــظ احلــي يســاهم يف 
حضــور الصــورة يف الذهــن والتاثــري 
عــىل االحســاس ممــا يــؤدي اىل التســليم 

اخرقــت  كقولنــا  للفكــرة  واالذعــان 
ــول  ــدل الق ــل ب ــدر الرج ــة ص الرصاص
عــاش  املتلقــي  فــكأن  الرجــل  قتــل 

املشــهد)35(.
ــالم(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــول االم يق
ــورك  ــن ام ــر م ــرأس كل ام ــل ل »واجع
وال  كبريهــا  يقهــره  ال  منهــم  راســا 

كثريهــا«)36(. عليــه  يتشــقق 
الســالم(  عليــه   ( عــي  االمــام  ان 
جيعــل لــكل امــر رأســا وقــد اختــار لفظة 
الــرأس وهــي لفظــة حســية ليزيــد ثبــات 
احلقيقــة يف ذهــن املتلقــي فمــن املعــروف 
ان الــراس عــامد كل جســد وهــو الــذي 

يقــود البــدن ويتحكــم بترصفاتــه.
ــة بريملــان عــىل نــص  ــق نظري ان تطبي
ــت ان  ــالم( يثب ــه الس ــي )علي ــام ع االم
العصــور  لــكل  االمــام يصلــح  نــص 
تدعمــه  حــي  نــص  وهــو  واالزمنــة 
نظريــات االلســنية والنقــد املعارصيــن، 
ولنــا وقفــة اطــول مــع هــذا املوضــوع يف 

قادمــات االيــام.
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عهد المام علي )( ملالك الأ�سرت )0( قراءة يف �سوء نظرية )بريملان( احلجاجية......................

اهلوامش
نظريــة احلجــاج دراســات وتطبيقــات  )1( يف 

.13 1ص 

)2( مصطلــح احلجــاج بواعثــه وتقنياتــه: ص 

267

)3( احلجــاج يف كتــاب املثــل الســائر البــن االثــري 

ص21.

اهــم  خــالل  مــن  القــران  يف  احلجــاج   )4(

7ص29. االســلوبية  خصائصــه 

)5( ينظــر اهــم نظريــات احلجــاج يف التقاليــد 

.307 الغربيــة: 

)6( نفسه.

)7( عهد االمام عي )عليه السالم(: 8- 9.

)8( يف بالغة اخلطاب االقناعي: ص24.

)9( عهد االمام عي )عليه السالم(: 15.

ص  احلجاجــي:  اخلطــاب  اســراتيجية   )10(

.4 8 9

)11( يف نظرية احلجاج: 24.

)12( احلجاج يف البالغة املعارصة: ص 21.

)13( عهد االمام عي عليه السالم(: 39.

)14( سنن الرمذي 249/1.

)15( اهم نظريات احلجاج /311.

ــكالم:  ــم ال ــد عل ــوار وجتدي ــول احل )16( يف اص

العــريب،  الثقــايف  املركــز  الرمحــن،  عبــد  طــه 

.65 2000ص

ــه الســالم(: 17-  )17( عهــد االمــام عــي )علي

.18

)18( ينظــر البنــاء القيمــي وعالقتــه بالتنشــئة 

.65 ص 

)19( جامع احاديث الشيعة: 27/14.

)20( يف نظرية احلجاج 242.

ــه الســالم(: 40-  )21( عهــد االمــام عــي )علي

.41

)22( السنن الكرى حديث 6743.

)23( وسائل الشيعة 17 / 422.

)24( عهد االمام عي )عليه السالم(: 13.

)25(

)26( وسائل الشيعة 43/4.

)27( مستدرك الوسائل 24/3.

)28( احلجاج اصوله ومنطلقاته 33.

)29( ينظر احلجاج يف املثل السائر26.

)30( املثل السائر 344/2.
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)31( عهد االمام عي )عليه السالم(: 20.

)32( معجم املصطلحات البالغية 287/1.

شــعر  يف  االيقاعــي  التشــكيل  مجاليــات   )33(

.150/ الســياب 

ــه الســالم(: 27-  )34( عهــد االمــام عــي )علي

.28

)35( ينظر احلجاج يف املثل السائر: 27.

)36( عهد االمام عي)عليه السالم(.

املصادر واملراجع
د.  احلجاجــي:أ.  اخلطــاب  اســراتيجية   )1(

بســكرة،  املخر،جامعــة  جملــة  دفــة،  بلقاســم 

.2013 لســنة  ع6  اجلزائــر، 

ــة  ــد الغربي )2( اهــم نظريــات احلجــاج يف التقالي

ارشاف  مؤلفــني،  اليوم:عــدة  اىل  ارســطو  مــن 

محــادي صمــود، مطبعــة اجلمهوريــة التونســية 

.2011

بالتنشــئة  وعالقتــه  القيمــي  البنــاء   )3(

جامعــة  امحــد،  الســيد  ابراهيــم  االجتامعيــة: 

.2005 مــرص  الزقازيــق، 

حســني  اقــا  الشــيعة:  احاديــث  جامــع   )4(

الطباطبائــي الروجــردي، دار االوليــاء بــريوت، 

.4 د.ت

الرمــذي،  عيســى  ابــو  الكبــري:  اجلامــع   )5(

الغــرب  دار  معــروف،  عــواد  بشــار  حتقيــق 

.1996 االســالمي 

شــعر  يف  االيقاعــي  التشــكيل  مجاليــات   )6(

الســياب: أ. د. حممــد جــواد حبيــب البــدراين، 

.2013 للموســوعات  العربيــة  الــدار 

)7( احلجــاج يف البالغــة املعــارصة، ســامل حممــد 

ــريوت 2008. ــد، ب ــاب اجلدي ــني، دار الكت االم

ــه  ــالل خصائص ــن خ ــران م ــاج يف الق )8( احلج

دار  ط2،  صولــة،  اهلل  عبــد  د.  االســلوبية: 

.2007 بــريوت  الفــارايب، 

الســائر: نعيمــة  املثــل  )9( احلجــاج يف كتــاب 

مولــود  جامعــة  ماجســتري،  رســالة  يعمرانــن، 

.2012 اجلزائــر  معمــري 

شــعيب  بــن  امحــد  الكــرى:  الســنن   )10(

املنعــم شــلبي،  النســائي، حتقيــق حســن عبــد 

.2011 الرســالة  مؤسســة 

)11( عهــد االمــام عــي ملالــك االشــر: مطبعــة 

االداب يف النجــف االرشف 1971.

)12( يف بالغــة اخلطــاب االقناعــي:د. حممــد 
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العمــري، ط2، افريقيــا الــرشق بــريوت 2002.

ــة احلجــاج دراســات وتطبيقــات:  )13( يف نظري

تونــس  للنــرش،  مســكيلياين  صولــة،  اهلل  عبــد 

.2012

ــاعر:  ــب والش ــائر يف ادب الكات ــل الس )14( املث

ــويف  ــد احل ــق امح ــري، حتقي ــن االث ــن ب ــاء الدي ضي

وبــدوي طبانــة، دار النهضــة 1976.

)15( مســتدرك الوســائل ومســتنبط املســائل: 

ــة ال  ــريس، مؤسس ــوري الط ــني الل ــريزا حس امل

البيــت د.ت.

وتقنياتــه:  بواعثــه  احلجــاج  مصطلــح   )16(

ــكرة،  ــة بس ــر، جامع ــة املخ ــاين، جمل ــاس خش عب

لســنة 2013. الســادس  العــدد  اجلزائــر 

)17( معجــم املصطلحــات البالغيــة املعــارصة: 

العلمــي  املجمــع  مطبعــة  مطلــوب،  امحــد  د. 

.1985 العراقــي، 





مناقب آل أيب طالب، ابن شهر آشوب، ج 1، ص326.

قال أمري املؤمنني )عليه السالم(



مقصدية التواصل
يف عهد اإلمام علي )j( لمالك األشرت )0(

دراسة تواصلية

أ. د. أناهيد عبد األمري الركايب
كلية الرتبية

اجلامعة املستنرصية 

The purpose of communication in the 

covenant of Imam Ali (peace be upon him) 

to Malic Bin Al_Ashtar continuity study

Asst. Prof. Dr. Anahed Al-Rikabi

College of Education

Al-Mustansiriya University
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مق�سدية التوا�سل يف عهد الإمام علي )( لـمالـك بن الأ�سرت )0(...................................

النخعــي  األشــر  بــن  ملالــك  الســالم( يف عهــده  اإلمــام عــي )عليــه  أكــد 
)رضــوان اهلل عليــه( مجلــة مــن القوانــني والقواعــد التــي تــدار وحتكــم مــن خالهلــا 
ــح  ــم الناص ــىل احلك ــًا ع ــد أيض ــد العه ــد أك ــة. وق ــؤون الرعي ــي ش ــة وتراع الدول
وإقامــة العــدل واملســاواة بــني الرعيــة وحفــظ كرامــة اإلنســان وحقوقــه واالبتعــاد 
ــزام بالذكــر احلســن وعــدم ظلــم اآلخريــن  عــن الطمــع وحــب الشــهوات وااللت
وغريهــا مــن املعــاين اإلنســانية الســامية التــي حيتوهيــا هــذا العهــد ليكــون دســتور 

ــرص. ــل يف م ــج وكام ــم ناض حك
كل ذلــك تــم بــني اإلمــام عــي ومالــك عــن طريــق اللغــة التــي هــي يف جوهرهــا 
ال تعــدو أن تكــون وســيلًة مــن وســائل تنظيــم املجتمعــات اإلنســانية إذ إهنا تســاعد 
عــىل الربــط بــني األفــراد واملجتمعــات بــل أهنــا وســيلة مــن وســائل التواصــل اذ 
ــًا يف األبحــاث والدراســات ويف  احتــل هــذا املصطلــح )التواصــل( موقعــًا مركزي
ــة  ــاين األمهي ــث اللس ــا البح ــي أواله ــات الت ــن املوضوع ــو م ــاالت، وه ــدة جم ع
القصــوى ســعيًا منــه للوصــول اىل طبيعتــه ولعلــه مصطلــح يكتنفــه الغمــوض 
لتداخلــه مــع غريه مــن املصطلحــات كالوصل واإليصــال واإلتصــال واإلبالغ....
ــىل  ــه ع ــل الحتوائ ــن التواص ــر م ــب واف ــر بنصي ــد ظف ــد ق ــذا العه ــون ه ــخ ولك ال
مظاهــر التواصــل وآلياتــه وقــع اختيارنــا عــىل العهــد الــذي كان بمنزلــة التواصــل 
بــني ثالثــة أركان رئيســة هــي املرِســل وهــو اإلمــام عــي )عليــه الســالم(، واملتلقــي 

وهــم الرعيــة والواســطة وهــو مالــك بــن األشــر )رضــوان اهلل عليــه(.

ملخص البحث



كره
 وف

الم
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
رية ا

ب�س
ة و

الغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

87

.............................................................................اأ. د اأناهيد عبد الأمريالركابي

Imam Ali (peace be upon him) make sure in his covenant to Malik  Bin 

Al-Ashtar Al-Nakhai (may Allah pleased him) a  set of laws and rules which 

is used by government  to governing and administering the state affairs of 

citizens . The covenant also stressed on the rule of justice , establishment of 

equality justice among citizens , preservation of human dignity and rights 

avoid greed , love of lusts , commitment to mention good speech and not to 

injustice others . And others human meaning which are contained in the letter 

to be the constitution of mature and complete rule in Egypt .

All this was done between Imam Ali (peace be upon him) and Malik Ibn 

Al-Ashtar  through the language which is in essence consider as means of 

organizing human societies. It's also considered as a means of communication 

as , the term of communication occupies a central position in research and 

studies in several field.

One of this topics that pragmatic  research has given the most importance 

in order to reach it's nature . It may be a vague  term for its overlap with 

other terms such as connecting , receipt, communication and announcement 

, ete.. for this covenant has contained a lot of communication to contain the 

manifestion of communication and it's means. The covenant was chosen as the 

communication between three main pillars : the sender Imam Ali (peace be 

upon him), the recipient, the citizens and the mediator , Malik Bin Al-Ashtar.

Abstract
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متهيد للموضوع وبيان األمهية:

ــد  ــة عه ــد أمهي ــىل أح ــى ع ــا ال خيف مم
اإلمــام عــي )عليــه الســالم( ملالــك بــن 
األشــر النخعــي )ريض اهلل عنــه( ذلــك 
الرجــل الشــجاع الــذي واله عــىل مــرص 
ــن ايب  وأعامهلــا حــني اضطــرب حممــد ب
ــه  ــع كتب ــد وأمج ــول عه ــو أط ــر، وه بك
للمحاســن وقــد ابتــدأه )عليــه الســالم( 
بالبســملة ثــم األمــر، رشع يف هــذا األمر 
مالــك  عــىل  ينبغــي  التــي  الواجبــات 
ــي  ــور الت ــا واألم ــام هب ــر القي ــن األش ب
ــي  ــة الت ــوق الرعي ــا وحق ــه مراعاهت علي
ــه املســؤول عــن هــذه  ــه تأديتهــا ألن علي
الرعيــة وحقوقهــا. وبــني يف هــذا العهــد 
أن العــدل أســاس احلكــم فيجــب عــىل 
احلاكــم واحلكومــة أن يكونــوا يف خدمــة 
النــاس ومهاراهتم وإال حتولت احلكومة 
إىل منصــب دنيــوي يلهــث وراءه كل 
وألمهيــة  واجلــاه.  املــال  عــن  باحــث 
ــه األقــالم بالدراســة  هــذا العهــد تناولت
ــد  ــرشح وق ــري وال ــص والتفس والتمحي

ترجــم اىل كثــري مــن اللغــات العامليــة 
معــاٍن  مــن  العهــد  هــذا  حيتويــه  ملــا 
إنســانية ســامية وعظيمــة ختــص خمتلــف 
احلاكــم  وواجبــات  احليــاة  شــؤون 
واملحكــوم فأكــد )عليــه الســالم( مجلــة 
تــدار  التــي  والقواعــد  القوانــني  مــن 
وحتكــم مــن خالهلــا الدولــة وتراعــي 
شــؤون الرعيــة. وقــد أكــد العهــد أيضــًا 
عــىل احلكــم الناصــح وإقامــة العــدل 
ــة  ــظ كرام ــة وحف ــني الرعي ــاواة ب واملس
عــن  واإلبتعــاد  وحقوقــه  اإلنســان 
وااللتــزام  الشــهوات  وحــب  الطمــع 
ــن  بالذكــر احلســن وعــدم ظلــم اآلخري
وغريهــا مــن املعــاين اإلنســانية الســامية 
ليكــون  العهــد  هــذا  حيتوهيــا  التــي 
دســتور حكــم ناضــج وكامــل يف مــرص.
كل ذلــك تــم بــني اإلمــام عــي )عليــه 
الســالم( ومالــك عــن طريق اللغــة التي 
هــي يف جوهرهــا ال تعــدو أن تكــون 
وســيلًة مــن وســائل تنظيــم املجتمعــات 
اإلنســانية إذ إهنــا تســاعد عــىل الربــط 
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أهنــا  بــل  واملجتمعــات  األفــراد  بــني 
وســيلة مــن وســائل التواصــل اذ احتــل 
موقعــًا  )التواصــل(  املصطلــح  هــذا 
ــات ويف  ــاث والدراس ــًا يف األبح مركزي
ــات  ــن املوضوع ــو م ــدة وه ــاالت ع جم
التــي أوالهــا البحــث اللســاين عامــة 
األمهيــة القصــوى ســعيًا منــه للوصــول 
يكتنفــه  مصطلــح  ولعلــه  طبيعتــه  إىل 
مــن  غــريه  مــع  لتداخلــه  الغمــوض 
واإليصــال  كالوصــل  املصطلحــات 
واإلتصــال واإلبــالغ.... إلــخ ولكــون 
وافــر  بقســط  ظفــر  قــد  العهــد  هــذا 
ــر  ــىل مظاه ــه ع ــل الحتوائ ــن التواص م
ــىل  ــا ع ــع اختيارن ــل وق ــات التواص وآلي
العهــد الــذي كان بمثابــة التواصــل بــني 
ــة أركان رئيســة هــي املرســل وهــو  ثالث
اإلمــام عــي )عليــه الســالم(، واملتلقــي 
وهــم الرعيــة والواســطة وهــو مالــك 

بــن األشــر )ريض اهلل عنــه(.
مــن  املوضــوع:  اختيارنــا  ســبب 
ــة  ــي املوســوم: بمقصدي ــا يأخــذ بحث هن

العهــد دواعــي وجــوده  التواصــل يف 
ترشيــف  يف  امللحــة  رغبتــي  يف  ممثلــة 
املحجلــني  الغــر  بإمــام  دراســتي 
عهــده. ســيام  وال  الديــن  ويعســوب 
ــي  ــكل تنظيم ــث يف هي ــم البح ارتس
ثــم  متهيــدًا ومبحثــني وخامتــة  قوامــه 
مظانــًا بأهم مصــادر البحــث ومراجعه. 
التواصــل  مفهــوم  عرفنــا  التمهيــد  يف 
ــخصية  ــا بش ــم عرفن ــًا ث ــة واصطالح لغ
ــث األول  ــر ويف املبح ــن األش ــك ب مال
ــراث  ــل يف ال ــح التواص ــنا مصطل درس
العــريب عرضنــا فيــه آراء كوكبــة مــن 
العلــامء العــرب وكيــف كانــت نظرهتــم 
إىل هــذا املصطلــح وكذلــك آراء بعــض 
مــن اللســانيني الغربيــني ونظرهتــم يف 
تعريفهــم للتواصــل ثــم املبحــث الثــاين 
مــن  نــامذج  دراســة  تضمــن  الــذي 
العهــد دراســة تواصليــة وقــد اعتمــدت 
مــن  يف دراســتي هــذه عــىل جمموعــٍة 
واحلديثــة  الراثيــة  العربيــة  املصــادر 
ونظريــة  اللســانيات  احلديثــة  فمــن 
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ــة  ــزايل واللغ ــادر غ ــد الق ــل لعب التواص

واحلــواس ملحمــد كشــاش وغريهــا.
أن  اهلل  أســأل  أقــول  اخلتــام  ويف 
ينفعنــي ويســدد خطــاي، إّنــه قريــب 
عليــه  بــاهلل  إال  توفيقــي  ومــا  جميــب 

أنيــب. وإليــه  توكلــت 
التمهيد

التواصـــل لغــًة واصطالحـــًا
مصطلــح التواصــل: )مشــتق مــن 
الفعــل وصــل الــذي جــذره ُ)و، ص، 
واالنقطــاع()1(  الفصــل  خــالف  ل( 
ملــا  )تفاعــل(  وزن  عــىل  والتواصــل 
يصــدر مــن أثنــني فصاعــدًا، و)تواصل( 
مفعــول  إىل  املتعــدي  )واصــل(  مــن 
)تواصــل(  ســيكون  وهبــذا  واحــد 
منــه  املقصــود  ألن  بالفاعــل؛  مكتفيــًا 
قيــام الفعــل بالفاعــل، فــال ينظــر إىل 
تعلــق الفعــل باملفعــول هنــا، ألن وضــع 
)تفاعــل( لنســبته إىل املشــركني فيــه مــن 

ــه)2(. ــق ب ــا تعل ــد إىل م ــري قص غ
)وصــل  الوســيط:  املعجــم  ويف 

ــُه  ــه: ضم ــاًل ومثل ــيء وص ــيء بال ال
تصارمــا()3(. والمــه  ومجعــه  بــه 

 )Lepetit Robert( معجــم  أمــا 
فأنــه ُيعــّرف التواصــل بأنــُه: اإلبــالغ 
ومســافة االطــالع واألخبــار أي نقــل 
خــر مــا مــن شــخص إىل آخــر أو إقامــة 

عالقــة مــع شــخص ٍآخــر()4(.
هــي  اللغــة  يف  فالتواصــل  وعليــه 
توحــي  التــي  الفعــل  صيــغ  أحــدى 
االقــران  بمعــاين  العــام  معناهــا  مــن 
ــالغ  ــع واإلب ــام واجلم ــط وااللتئ والراب
والتــامزج  واالحتــكاك  والتالقــي 
والتالقــح  والتبــادل  والتفاعــل 

املثمــر. واالتصــال 
أمــا يف االصطــالح فيعرفــه ُشــارل 
بقولــه:   )Charles Cooley(كــويل
)التواصــل هــو امليكانزم الذي بواســطته 
ــور،  ــانية وتتط ــات اإلنس ــد العالق توج
مــع  الذهــن  رمــوز  كل  يتضمــن  إنــه 
وســائل تبليغهــا عــر املجــال وتعزيزهــا 
تعابــري  أيضــًا  ويتضمــن  الزمــان  يف 
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واحلــركات  اجلســم  وهيئــات  الوجــه 
ونــرة الصــوت والكلــامت والكتابــات 
ــراف  ــارات والتلغ ــات والقط واملطبوع
والتلفــون وكل مــا يشــمله آخــر مــا تــم 
يف االكتشــافات يف املــكان والزمــان()5(.
إذن نســتطيع أن نتبــني أن هنــاك فرقــًا 
ــل  ــال والتواص ــي اإليص ــني مصطلح ب
مــن  واالتصــال  الداللــة  حيــث  مــن 
الفعــل )إتصــل، يتصــل( نقــول: إتصــل 
املعلــم باملتعلــم، أي أقــام معــُه صلــة، 
ــى أن الفاعــل واحــد  ويفيــد هــذا املعن

ــادرة. ــام باملب ــذي ق ــم ال ــو املعل وه
الفعــل  مــن  فهــو  التواصــل  أمــا 
نقــول:  إذ  يتواصــل(  )تواصــل- 
ويفيــد  والتالميــذ،  املعلــم  تواصــل 
ــن  ــر م ــل أكث ــاركة ألن الفاع ــك املش ذل

واحــد. فــرد 
 Dictionnaire( كــام جــاء يف معجــم
desconcepts( التواصــل: )هــو تبــادل 

املعلومــات والرســائل اللغويــة وغــري 
التبــادل  هــذا  أكان  ســواء  اللغويــة 

ــراد  ــني األف ــدي، ب ــري قص ــا أم غ قصدي
واجلامعــات()6(.

عرفــُه  فقــد  اخلطــاب  مفهــوم  أمــا 
ابــن منظــور بقولــه )مراجعــة الــكالم 
ــًا  ــًة وخطاب ــُه بالــكالم خماطب وقــد خاطب
ــوم  ــدو أن مفه ــان()7( ويب ــا يتخاطب ومه
مفهــوم  مــن  كثــريًا  يقــرب  اخلطــاب 
احلــوار عنــد ابــن منظــور وســوف نــأيت 

ــًا. ــه الحق علي
أمــا يف املعجــم الوســيط فاخلطــاب 
)أن ُيـــفر بالــكالم دون بيــان نوعــه 
الرســالة()8(  بمعنــى  واخلطــاب 
ــالح  ــن يف االصط ــد هارس ــحدد عن وُيـ
بأنــه: )متواليــة مــن امللفوظــات ذات 
ــة، أمــا بنفينســت فــريى أن  عالقــة معين
اخلطــاب هــو امللفــوظ منظــور إليــه مــن 
وجهــة آليــات وعمليــات اشــتغاله يف 

التواصــل()9(.
ــه  ــال عن ــد ق ــوار فق ــوم احل ــا مفه أم
ــه مأخــوٌذ مــن )حاورتــه،  الزخمــرشي أن
ــكالم  ــن ال ــو حس ــكالم، وه ــه ُال راجعت
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ــُه فــام رد عــىل حمــوره، ومــا صــار  وكلمت

ــع()10(. ــا رج ــًا أي م جواب
أمــا ابــن منظــور فــريى أن احلــوار 
ــْور بفتــح احلــاء وســكون  هــو مــن )احلـَ
ــيء وإىل  ــن ال ــوع م ــو الرج ــواو، وه ال
ــُه  ــيء، وعن ــار إىل ال ــال ح ــيء، فيق ال
وحــؤورًا:  وحيــاره،  وحمــارًا  حــورًا، 
رجــع عنــُه واليــه، واملحــاورة: مراجعــة 

املنطــق والــكالم يف املخاطبــة()11(.
ــاه:  أمــا الفريوزآبــادي فيقــول يف معن
)الرجــوع كاملحــار واملحــارة، واحلؤور، 
واملحــورة:  واملحــاورة  والنقصــان 
واحلــرية  واحلــوار  كاحلويــر  اجلــواب 
ــاوروا:  ــق وحت ــة املنط ــرة، مراجع واحلوي

تراجعــوا الــكالم بينهــم()12(.
احلــوار  فــأن  االصطــالح  يف  أمــا 
)Dialogue( فهــو شــكل مــن أشــكال 
حيــث  البــرش  مجيــع  بــني  التواصــل 
مــن  جمموعــة  متحــاور  كل  حيمــل 
للطــرف  إليصاهلــا  يســعى  األفــكار 
الثــاين وهــو )طريقــة مــن طرائــق التعبري 

األســاليب  أهــم  مــن  وهــو  املختلفــة 
اليوميــة  حياتنــا  يف  نعتمدهــا  التــي 
للتخاطــب  أساســية  وســيلة  لكونــه 

.)13 والتواصــل()
مــن خــالل هــذا العــرض التفصيــي 
هلــذه املصطلحــات الثــالث )التواصــل، 
واصطالحــًا  لغــة  احلــوار(  اخلطــاب، 
نجــد أن هــذه املصطلحــات تتفــاوت 
يف  تنتمــي  أهنــا  إال  دالليــًا،  معانيهــا 
الــذي  التواصــل  حقــل  إىل  جمملهــا 
وأســلوب  احلــوار  أســلوب  يشــمل 
يقتــي  منهــام  كل  أن  )إذ  اخلطــاب 
أن  يمكــن  ال  إذ  بالــرورة،  األخــر 
نبلــغ شــيئًا مــا دون وجــود اآلخــر، وال 
ــامعًا  ــتقباًل أو س ــر مس ــذا األم ــون ه يك
ــائاًل  ــاًل، أي س ــون فاع ــل يك ــدًا، ب حماي

نفســه()14(. اآلن  يف  وجميبــًا 
فاحلــوار يــُـَعدُّ جــزءًا مهــاًم مــن أجزاء 
التواصــل البــرشي ألن أي تداخــل بــني 
طرفــني أو أكثــر يتطلــب الفعــل وردة 
الفعــل، مــن أجــل غايــة إخباريــة أو 
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اقناعيــة أو تواصليــة أو حجاجيــة.
تتشــكل  أذن  التواصليــة  فالعمليــة 
مــن مصطلحــني رئيســني مهــا: مصطلح 
ومصطلــح   )Interaction( التفاعــل 
ونعنــي   )communication( التواصــل 
ــوار يف  ــريف احل ــاركة ط ــل: )مش بالتفاع
الــكالم حــول مضامــني إنســانية معينــة، 
أمــا التواصــل فهــو التبــادل الكالمــي 
 )Sujetparlant( متكلــم  شــخص  بــني 
خماطــب  إىل  موجهــًا  ملفوظــًا  ينتــج 
األخــري،  وهــذا   ،)Lnterlocuteure(
يلتمــس االســتامع أو اجلــواب الرصيــح 
ــوظ()15(. ــون امللف ــني يك ــر ح أو املضم

عنارص العملية التواصلية
العنــارص  مــن  جمموعــة  للتواصــل 
العمليــة  لتشــكل  بينهــا  فيــام  تتــآزر 

وهــي: التواصليــة 
أو  شــخص  وهــو  املرســل:   )1(
أن  تريــد  األشــخاص  مــن  جمموعــة 
تتصــل باآلخريــن عــىل وفــق طريقــة 
ســواء  االتصــال  طرائــق  مــن  معينــة 

أكانــت لغويــة أم غــري لغويــة ولكــي 
يتمكــن املرســل مــن إنجــاز رســالته ال 
بــد أن يراعــي التحكــم يف لغتــه إضافــة 
ألنــُه  بــه  املحيطــة  البيئــة  مراعــاة  إىل 
)مصــدر اخلطــاب املقــدم إذ يعتــر ركنــًا 
وهــو  التواصليــة،  الدائــرة  يف  حيويــًا 
خطــاب  إنشــاء  عــىل  األول  الباعــث 
شــكل  يف  إليــه  املرســل  إىل  يوجــه 

رســالة()16(.
)2( الرســالة: وهــي )عمليــة فــك 
إىل  الصــوت  يف  تنتقــل  التــي  الرمــوز 
املعنــى فتنتقــل الرســالة مــن املرســل إىل 
املرســل أليــه()17( وتتضمــن اخلطــاب 
إىل  إيصالــه  املرســل  يــود  الــذي 
املخاطــب وهــي جمموعــة مــن العنــارص 
اللغويــة املاديــة واملعنويــة التــي يصوغها 
املرســل لكــي يوجههــا إىل املرســل إليــه 
ــني  ــة ب ــة التواصلي ــرة العملي ــا ثم أي إهن
ــذ  ــي تتخ ــه( وه ــل ألي ــل واملرس )املرس
عــدة أشــكال فقــد تكــون كالمــًا شــفويًا 
أو إحيائيــًا عــن طريــق اإلشــارة وقــد 
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تكــون كتابــة. إذن هــي النــص الكالمــي 

أو الشــفوي أو الرمــزي.
)3( القنــاة: )وهــي الوســيلة التــي 
تنتقــل عرهــا الرســالة مــن املرســل إىل 
ــام  ــه وهــي التــي تســمح بقي املرســل إلي
التواصــل بــني املرســل واملرســل إليــه 
نقطــة  مــن  الرســالة  تصــل  وعرهــا 
معينــة إىل نقطــة أخــرى()18( وقــد تكــون 

لفظيــة أو كتابيــة أو رمزيــة.
)4( املرَســل إليــه: وهــو )اجلهــة التي 
توجــه لــه الرســالة مــن املرســل وال بــد 
مؤهــاًل  إليــه  املرســل  يكــون  أن  مــن 
لفهــم الرســالة()19( أي إن املرســل إليــه 
ــا  ــى م ــث يتلق ــالة حي ــي الرس ــو متلق ه
ــة  ــم يقــوم بعملي ــه املرســل ث يوجهــه إلي
اإلشــارات  باعتــامد  رموزهــا  فــك 
املخزونــة يف ذاكرتــه وهــذا يعتمــد عــىل 
ثقافتــه وجتاربــه إذ أن قيــام التواصــل 
مرتبــط أصــاًل بوجــود خماطــب يتفاعــل 
معرفتــه  خــالل  ومــن  املرســل  معــُه 
للمرســل إليــه تكــون طريقــة اخلطــاب.

)5( الســنن: وهــو )نســق القاعــدة 
واملتلقــي،  الباعــث  بــني  املشــركة 
والــذي بدونــه ال يمكــن للرســالة أن 
وجــود  إن  أي  تــؤول()20(  أو  تفهــم 
الســنن املشــركة بــني املرســل واملرســل 
ويعــني  املتكلــم  قصديــة  يبــني  إليــه 
الســامع عــىل الفهــم، ومــن ثــم تســتمر 
ــة وإذا جهــل املتلقــي  ــة التواصلي العملي
ــم  ــل ال تت ــة التواص ــإن عملي ــنن، ف الس

أصــاًل.
مــا  وضــع  وهــو  الســياق:   )6(
يتحــدث عنــه املرســل مــن موضوعــات 
يف ســياق معــني، حيث يتشــكل الســياق 
االتصــايل ويتضمــن املكونــات الفكريــة 
واالجتامعيــة للمرســل واملرســل أليــه 
ــني  ــياق مع ــل س ــالة داخ ــر الرس إذ تظه
ــد  ــي إىل قص ــل املتلق ــه يتوص ــن خالل م
إذ  بينهــام.  التواصــل  ليســتمر  امللقــي 
)ينشــأ الســياق نتيجــة تطبيــق إجــراءات 
ــول  ــق بروتوك ــىل وف ــددة ع ــيس حم تأس
مقبــول باإلمجــاع ونتيجــة وجــود إمكان 
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ــذا  ــة ه ــل متابع ــن أج ــاح ألي كان م مت
ــك()21(. ــه ذل ــنَّ ل ــى َع ــق مت التطبي

خطاطــة  جاكســون  وضــع  وقــد 
صغــرية يوضــح هبــا هــذه العنــارص التي 
ال يســتغني عنهــا التواصــل اللفظــي)22(

كــام يف شــكل رقــم )1(.
املبحث األول

مفهوم التواصل بني العرب 
والغرب

القدامــى  العــرب  النقــاد  أشــار 
غــري  إشــارة  التواصــل  مصطلــح  إىل 
مبــارشة عنــد تعريفهــم لللغــة والبالغــة 
ابــن ســنان أشــار إىل  فهــذا  والبيــان، 
التواصــل يف قولــه: )ومــن  مصطلــح 
رشوط الفصاحــة والبالغــة أن يكــون 
معنــى الــكالم ظاهــرًا جليــًا ال حيتــاج إىل 
ــه...  ــل لفهم ــتخراجه وتأم ــر يف اس فك
والدليــل عــىل صحــة مــا ذهبنــا اليــه.... 
إن الــكالم غــري مقصــود يف نفســه وإنــام 
احتيــج ليعــر النــاس عــن أغراضهــم 

املعــاين()23(. ويفهمــوا 

ففــي هــذا النــص أشــارة رصحيــة إىل 
التواصــل مــن خــالل توجيــه رســالة 
مــن املتكلــم إىل الســامع عــر قنــاة هــي 
الــكالم غايــة املتكلــم هــي إرســال هــذه 
الرســالة إىل الســامع عــن طريــق الــكالم 
وهــذا يعنــي أن عمليــة التواصــل تقــوم 
عــىل عنــارص أربعــة عنــد اخلفاجــي هــي 
ــاة(  ــالة، القن ــامع، الرس ــم، الس ) املتكل
و )وهكــذا جتــد أن حاجــة اإلنســان إىل 
اللغــة رشط مــن رشوط تواصلــه مــع 

ــن()24(. اآلخري
التواصــل  يظهــر مفهــوم  وكذلــك 
)يكفــي  قولــه  يف  ســنان  ابــن  عنــد 
مــن حــظ البالغــة إال يؤتــى الســامع 
مــن ســوء فهــم الناطــق، وال الناطــق 
ــز  ــا يرك ــامع( وهن ــم الس ــوء فه ــن س م
اإلفهاميــة  الوظيفــة  عــىل  اخلفاجــي 
ــامع  ــني الس ــام ب ــم وإفه ــي فه ــة فه للغ

واملتكلــم.
ــا العســكري فيشــري إىل مصطلــح  أم
التواصــل عنــد تعريفــه البالغــة فيقــول 
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ــه املعنــى قلــب  )البالغــة كل مــا تبلــغ ب
ــه يف  ــه مــن نفســه كتمكن الســامع فتمكن
ــرض  ــة ومع ــورة مقبول ــع ص ــك م نفس

حســن()25(.
نفهــم مــن هــذا النــص أن العســكري 
تواصــل  عــىل  يركــز  هــذا  تعريفــه  يف 
املتكلــم مــع نفســه أوالً وتفكــريه وبعــد 
إىل  إيصالــه  حيــاول  املعنــى  يفهــم  أن 

املتلقــي .
أســم  )البالغــة  املقفــع  ابــن  أمــا 
ملعــاٍن... منهــا مــا يكــون يف الســكوت، 
ومنهــا مــا يكــون يف االســتامع.... ومنها 

ــًا()26(. ــون خطي ــا يك م
نفهــم  النــص  هــذا  خــالل  ومــن 
واملتكلــم  الســامع  إىل  املقفــع  أشــارة 
ومهــا يمثــالن عنرصيــن مــن عنــارص 

التواصليــة. العمليــة 
أمــا اجلاحــظ فيشــري إىل مصطلــح 
يف  البيــان  يعــرف  عندمــا  التواصــل 
ــكل يشء  ــع ل ــم جام ــان اس ــه: )البي قول
وهتــك  املعنــى،  قنــاع  لــك  كشــف 

ــي  ــى يف ــري، حت ــاب دون الضم احلج
عــىل  وهيجــم  حقيقتــه،  إىل  الســامع 
البيــان  ذلــك  مــا كان  كائنــًا  حمصولــه 
ومــن أي جنــس كان الدليــل، ألن مــدار 
األمــر والغايــة التــي إليهــا جيــري القائــل 
والســامع إنــام هــو الفهــم واإلفهــام، 
فبــأي يشء بلغــت اإلفهــام وأوضحــت 
عــن املعنــى، فذلــك هــو البيــان يف ذلــك 

املوضــع()27(.
اجلاحــظ يف هــذا النــص حــدد لنــا 
كاملــة  التواصليــة  العمليــة  عنــارص 
الرســالة،  الســامع،  )املتكلــم،  وهــي 
ــن  ــل م ــالة تص ــفرة( فالرس ــاة، الش القن
الفهــم  غايتهــام  الســامع  إىل  املتكلــم 
واإلفهــام عــن طريــق اللغــة أمــا الشــفرة 
فأهنــا متثــل )كشــف قنــاع املعنــى وهتــك 

احلجــاب(.
إىل  باإلشــارة  اجلاحــظ  يكتــف  ومل 
عنــارص العمليــة التواصليــة وإنــام نجــده 
يف موضــع آخــر يشــري إىل أنــامط وأنــواع 
أصنــاف  )مجيــع  يقــول  إذ  التواصــل 
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لفــظ  مــن  املعــاين  عــىل  الــدالالت 
وغــري لفــظ مخســة أشــياء، ال تنقــص 
ــارة،  ــم اإلش ــظ ث ــا اللف ــد، أوهل وال تزي
ثــم العقــد، ثــم اخلــط، ثــم احلــال التــي 

نصيــة()28(. تســمى 
فالتواصــل حســب رأي اجلاحــظ يف 
هــذا النــص يكــون عــن طريــق الكتابــة، 
ــا  ــاء أم ــارة، أو اإلحي ــط، أو اإلش أو اخل
قولــه نصيــة فيقصــد هبــا احلــال الناطقــة 
بالداللــة وهــي ناجتــة عــن التأمــل أو 

التفكــر.
النقديــة  اآلراء  هــذه  خــالل  مــن 
العــرب  للعلــامء  املهمــة  والبالغيــة 
للتواصــل  رؤيتهــم  لنــا  اتضحــت 
ــن  ــح م ــذا املصطل ــروا إىل ه ــف نظ وكي
مهمــة  أداة  باعتبارهــا  اللغــة  خــالل 

. صــل ا للتو
ــح ذلــك مــن خــالل  ويمكــن توضي

ــم )2(. ــط رق املخط
ــرب  ــد الغ ــل عن ــوم التواص ــا مفه أم
فيـُــعد دي سوســري مــن أوائــل النقــاد 

التواصــل  نظريــة  إىل  أشــاروا  الذيــن 
اإلشــارة  الدمــاغ  نقــل  )إن  قولــه  يف 
األعضــاء  إىل  للصــورة  املناســبة 
املســتعملة إلنتــاج األصــوات فينتقــل 
الــكالم مــن الشخــــــص )أ املتكلــم( 
ــم  ــإذا تكل إىل الشــخص )ب املتلقــي( ف
ــن  ــد م ــل جدي ــدأ حق ــخص )ب( ب الش
دماغــه إىل دمــاغ الشــخص )أ(... وقــد 
وضــع خطاطــه لعمليــة التواصــل وهــي 

كــام يف خمطــط رقــم )3()29(.
ثــم جــاء بعــد دي سوســري الباحــث 
النفــي األملــاين كارل بوهلــر وأشــار إىل 
ــر  ــه فذك ــال ل ــري ومكم ــل دي سوس عم
العمليــة  عليهــا  تقــوم  حمــاور  ثالثــة 
)ضمــري  )املرســل  وهــي:  التخاطبيــة 
)ضمــري  إليــه  واملرســل  املتكلــم(، 
عــن  ويتــوىل  واملوضــوع،  املخاطــب( 
وعــن  االنفعاليــة  الوظيفــة  املرســل 
ــة وعــن  ــه الوظيفــة اإلفهامي املرســل إلي

املرجعيــة()30(. املوضــوع 
)إحــدى  أن:  فــريى  مارتينيــه  أمــا 
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وهــي  االتصــال  اللغــة،  وظائــف 
ملســتعمليها  تســمح  التــي  الوســيلة 
بعضهــم  مــع  عالقــات  يف  الدخــول 
بعضــًا، وهــي التــي تضمــن التفاهــم 

بينهــم()31(. املتبــادل 
نفهــم مــن ســياق النــص أن مارتينيــه 
يشــري إىل التواصــل الــذي يعــد أهــم 

ــة. ــف اللغ وظائ
ــدُّ  أمــا لينــش فــريى: )أن اللغــة تـُعـَـ
أنظمــة  يف  يعمــل  اتصاليــا  شــكاًل 
اجتامعيــة كــرى()32( وهنــا يشــري إىل أن 
التواصــل مــن بــني أهــم الوظائــف التــي 

ــة. ــا اللغ تؤدهي
اللغــة  ســوين(  )هنــري  ويــرى 
عــن  الفكــر  عــن  )التعبــري  بأهنــا: 
ــذا  ــة()33( وه ــوات اللغوي ــق األص طري
يســتوجب عنــارصًا لكــي تتــم العمليــة 
تتمثــل  العنــارص  هــذه  التواصليــة 
القنــاة. باملتكلــم، الســامع، الرســالة، 
اللغــة  فــريى  )ســابري(  أمــا 
األفــكار  لتوصيــل  )وســيلة  بأهنــا: 

واالنفعــاالت والرغبــات عــن طريــق 
يســتخدمها  التــي  الرمــوز  مــن  نظــام 

باختيــاره()34(. الفــرد 
هــذه التعريفــات املختلفــة للغــرب 
تتفــق عــىل أن الوظيفــة األساســية للغــة 
وخالصــة  التواصليــة  الوظيفــة  هــي 
وظيفــة التواصــل مــا يالحظــه )بينيــت( 
ــل  ــل تتمث ــة التواص ــرى: )أن وظيف إذ ي
إبــالغ  إىل  املتكلــم  ســعي  يف  أساســًا 
ــا  ــبة عمــل م ــا أو إىل نس ــٍر م ــي بأم املتلق

إليــه()35(.
ــو  ــان ه ــا أن اإلنس ــني لن ــذا يتب وهك
قــد  إذ  التواصليــة  العمليــة  أســاس 
يكــون متكلــاًم أو ســامعًا بينــه وبــني فــرد 
آخــر، أو مجاعــة، أو يكــون تواصلــه عــن 
طريــق اللغــة والكتــاب وهــو مــا يســمى 

ــايف. ــل الثق بالتواص
املبحث الثاين

دراسة تطبيقية لنظرة التواصل
ووظائفها يف العهد

يمثــل هــذا املبحــث لبنــة أساســية 
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اإلجرائــي  احلقــل  وهــو  للبحــث 
مهــام  لنــا  يبــني  الــذي  والتطبيقــي 
الوظيفــة التواصليــة يف نصــوص هــذا 
هــذه  اســتعراض  خــالل  مــن  العهــد 
النصــوص وبيــان الوظائــف التواصليــة 
ــم منهــا: ــه مــن خــالل بعــض املفاهي في

)1( اإلقناع والتواصل
يعتــر اإلقنــاع مــن أهــم وظائــف 
علــم  أن  حتــى  وغاياتــه  التواصــل 
أجــل  مــن  جــاء  العربيــة  البالغــة 
واإلمتــاع()36(. واإلقنــاع  )التواصــل 
ــة  ــريف العالق ــد ط ــو أح ــاع ه واإلمت
بــني رســالة هادفــة إىل توجيــه الفكــر أو 
االعتقــاد وطرفهــا اآلخــر هــو اإلقنــاع، 
وجــودا  متالزمــان  الطرفــان  وهــذان 
أو عدمــًا )فــال وجــود لإلقتنــاع مــن 
ــاع  ــاع()37( ألن اإلقتن ــود اإلمت دون وج
يكــون مــن طــرف املرســل إليــه )امللقي( 
واإلقنــاع يكــون مــن طــرف األول وهــو 
ــن األول  ــإْن مل يك ــي(، ف ــل )املتلق املرس
فــال وجــود للثــاين، وعندمــا نــأيت إىل 

العهــد نجــد أن املرســل هــو اإلمــام عــي 
)عليــه الســالم( واملتلقــي هــو مالــك بن 
األشــر )رضــوان اهلل عليــه( واملخطــط 

رقــم )4( يوضــح ذالــك.
بطريقــة  يكــون  أن  البــّد  واإلقنــاع 
مــا  كل  امللقــي  فيهــا  يســتجمع  منظمــة 
يملــك مــن وســائل خمتلفــة للتأثــري يف آراء 
جيعلهــم  بحيــث  وأفكارهــم  اآلخريــن 
وجدنــاه  مــا  وهــذا  ويوافقــون  يقبلــون 
ــالم(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــخص اإلم يف ش
اإلمــام احلكيــم العــادل الرشــيد. فتتــم 
املوافقــة عــىل وجهــة نظــره يف موضــوع 
ــاح نفــس امللتقــي إىل مــا كان  معــني وارتي
اإلقنــاع  كان  إذا  امللقــي خصوصــًا  مــن 
مبــارشًا مــن اإلمــام عــي )عليــه الســالم( 
بــن  الفــرد وهــو مالــك  وهــو خياطــب 
عهــده  يف  عليــه(  اهلل  )رضــوان  األشــر 

ــذا. ه
)2( اإلفهام والتواصل

إّن غايــة اإلمــام عــي )عليــه الســالم( 
يف كتابــه هــذا أن يصــل موضوعــه إىل 
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ذهــن املتلقــي فيقــع الفهــم، فمضمــون 
العهــد يقــع عىل الفهــم واإلفهــام فنجده 
وتوصيــة  اهلل  بذكــر  مقدمتــه  يف  ركــز 
ــره يف  ــاع أوام ــوى اهلل واتب ــه بتق أصحاب
قولــه )أمــره بتقــوى اهلل واتبــاع مــا أمــر 
ــي  ــننه الت ــه وس ــن فرائض ــه م ــه يف كتاب ب
ال يســعد أحــد إال باتباعهــا وال يشــقى 
إال مــع جحودهــا وإضاعتهــا()38( فقــد 
املقدمــة  عــىل  الســالم(  )عليــه  رّكــز 
اخلطابيــة لشــد انتبــاه اجلمهــور ويمكــن 
ــم )5(. ــط رق ــك يف املخط ــح ذل توضي

ُيراعــى  بــد أن  ويف هــذه احلــال ال 
ــدار  ــه فـــ )م ــه ومنزلت ــل إلي ــال املرس ح
بمقــدار  قــوم  كل  إفهــام  عــىل  األمــر 
ــدار  ــىل أق ــم ع ــل عليه ــم، واحلم طاقته
ــه  ــة اإلمــام عــي )علي منازهلــم()39( فغاي
الســالم( مــن التواصــل هــو الركيــز 
ــول  ــتطيع الوص ــى يس ــي حت ــىل املتلق ع

إفهامــه. اىل 
)3( الكالم والتواصل

ــم  ــو التفاه ــكالم ه ــن ال ــود م املقص

والتخاطــب أي مــا حيقــق التواصــل، 
ألن التفاهــم عــىل وزن تفاعــل دال عــىل 
ــب(  ــدم يف وزن )ختاط ــام تق ــاركة ك املش
أن  التفاهــم  ومعنــى  البحــث  أول  يف 
ــود، أي  ــىل مقص ــكالم داال ع ــون ال يك
املتلقــي  عنــد  جديــدة  معلومــة  يفيــد 
كــام حيــث النحــاة عــىل مفهــوم )حســن 
الســكوت( فهــل هــو وصــف للمتكلــم 
ــكوت  ــد س ــل يقص ــي؟ أي ه أم للمتلق
املتكلــم أم ســكوت املتلقــي؟ بحيــث 
ــى  ــام املعن ــل إمت ــن أج ــيئا م ــر ش ال ينتظ
ــاة أن  ــر النح ــح أكث ــود وقــد رج املقص
ــى  ــم فيكــون معن ــا للمتكل يكــون وصف
التعريــف )لفــظ مفيــد حيســن ســكوت 
الســامع  يصــري  ال  بحيــث  املتكلــم 

منتظــرا لــيء آخــر()40(.
مــا  التعريــف  هــذا  مــن  ونالحــظ 

يــأيت:
)أ( ذكــر أركان النظريــة التواصليــة 
ــه  ــل إلي ــم( واملرس ــل )املتكل ــن املرس م
)املتلقــي( والرســالة )املوضــوع( وهــذه 
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يف  متحققــة  نجدهــا  جمتمعــة  األركان 
ــالم(. ــه الس ــي )علي ــام ع ــد اإلم عه

لتواصــل  التعبرييــة  الوظيفــة  )ب( 
ــده  ــالم( يف عه ــه الس ــي )علي ــام ع اإلم
ــه  ــي )علي ــام ع ــخص اإلم ــل يف ش تتمث
ــه  ــوا في ــم إذ رشط ــو املتكل ــالم( وه الس

ــه. ــدا لكالم ــون قاص أن يك
)ج( الوظيفــة اإلفهاميــة وتعنــي ذكــر 
الســامع )املرســل إليــه( وقــد رشطــوا أن 
يكــون الســامع )املرســل إليــه( موجــودًا 

فيحصــل اإلفهــام عنــد املتلقــي حينئــٍذ.
)4( التواصل وأسامء اإلشارة واألسامء 

املوصولة
لكــي تتحقــق عمليــة التواصــل ال 
بــد مــن وجــود الصلــة بــني املتكلــم 
مــا  وجــد  فــإذا  الــكالم  يف  واملتلقــي 
واللبــس  اإلهيــام  يف  املتلقــي  يوهــم 
هــذا  يرفــع  أن  املتلقــي  عــىل  تعنــي 
اإلهيــام بالقرائــن احلســية كــام هــو احلــال 
يف أســامء اإلشــارة او بالقرائــن اللفظيــة 
كــام يف قولــه )عليــه الســالم( »فانظــر يف 

ذلــك نظــرًا بليغــا، فــإن هــذا الديــن قــد 
االرشار«)41(. أيــدي  يف  أســريا  كان 

ــم عــىل  ــد إذن أن يكــون املتكل ــال ب ف
علــٍم بوضــع املخاطــب ومــا حيتاجــه 
ومــا يمتلكــه مــن املعرفــة وهــذا هــو 

التواصليــة. العمليــة  أســاس 
)5( التواصل واألسلوب اإلنشائي

مــن خــالل قراءتنــا لعهــد اإلمــام 
عــي )عليــه الســالم( وجدنــا هيمنــة 
هيمنــة  وكذلــك  اإلنشــائية  اجلمــل 
ــق  ــه: »والص ــل قول ــر مث ــلوب األم أس
بأهــل الــورع والصــدق«)42( وكذلــك 
ــى  ــس يشء بأدع ــه لي ــم أّن ــه: »واعل قول
إحســانه  يف  برعيتــه  ظــن  حســن  إىل 
إليهــم«)43(. الغــرض مــن هــذا األمــر 
هــو أن يبقــى املتلقــي عــىل صلــة وثيقــة 
أن  امللقــي  أراد  الــذي  احلــدث  مــع 
اإلمــام  فيصــوغ  املتلقــي  إىل  يوصلــه 
ــري  ــه األم ــالم( خطاب ــه الس ــي )علي ع
مــن خــالل حتشــيد جمموعــة مــن أفعــال 
ــكال  ــص ش ــف إىل الن ــي تضي ــر الت األم
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هــذه  مجيــع  خرجــت  وقــد  هندســيا، 
األفعــال إىل طلــب النصــح واإلرشــاد. 
ألن  األمــر؛  أســلوب  غلبــة  وســبب 
املتلقــي شــخصية قياديــة فــال بــد أن حتقــق 
هــذه الشــخصية العطــاء والتقــدم لذلــك 

ناســبه أســلوب األمــر.
ــارضا  ــده ح ــي فنج ــلوب النه ــا أس أم
معنــى  ليــؤدي  العهــد  هــذا  يف  أيضــا 
ذلــك  قــوة  يؤكــد  فامللقــي  التوكيــد، 
املتلقــي وقدرتــه عــىل أداء مهامــه بالصورة 
الصحيحــة كــام يف قولــه: »وأفضلهــم حلام 
ــريح إىل  ــب ويس ــن الغض ــيء ع ــن يبط مم

بالضعفــاء«)44(. ويــرأف  العــذر 
اإلمــام  يشــدد  املشــورة  بــاب  ويف 
ــن  ــك ب ــىل مال ــالم( ع ــه الس ــي )علي ع
ــل  األشــر يف النهــي عــن إدخــال البخي
واجلبــان واحلريــص يف مشــورته بقولــه: 
»ال تدخلــن يف مشــورتك بخيــال يعــدل 
الفقــر،  ويعــدك  الفضــل  عــن  بــك 
وال جبانــًا يضعفــك عــن األمــور وال 

حريصــًا يزيــن لــك الــرشه«)45(.

)6( التواصل واإليقاع الصويت
كــام يالحــظ ميــل اجلمــل عمومــًا يف 
العهــد إىل حتقيــق اإليقــاع الصــويت عــن 
ــذي  ــجع ال ــلوب الس ــامد أس ــق اعت طري
كان حــارضا بوضــوح يف جممــل العهــد، 
والغــرض منــه إثــارة عاطفــة املتلقــي 
وحتريكهــا لتحقيــق العزيمــة عــىل املــي 
أن  كذلــك  ونجــد  كلهــا.  األمــور  يف 
ــده  ــالم( يف عه ــه الس ــي )علي ــام ع اإلم
النهــي  أو  األمــر  بتوجيــه  يكتفــي  ال 
ــذي  ــام يتبعــه بذكــر الســبب ال فقــط وإن
كان ألجلــه األمــر أو النهــي وهــذا إن 
عــىل ســعة  يــدلَّ  فإنــام  عــىل يشء  دل 
ــق  ــالم( بحقائ ــه الس ــام )علي ــم االم عل
األمــور وبواعثهــا كــام يف قولــه: »ثــم 
عــىل  فــولِّ  كّتابــك  حــال  يف  أنظــر 
أمــورك خريهــم، وأخصــص رســائلك 
التــي تدخــل فيهــا مكائــدك وأرسارك 
بأمجعهــم لوجــود صالــح األخــالق ممــن 
ال تبطــره الكرامــة فيجتــزيء هبــا عليــك 

يف خــالف لــك«)46(.
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ونالحــظ أيضــا غلبــة اجلمــل القصــرية 
املرســل مــن ذلــك  العهــد وغايــة  عــىل 
تقبلهــا مــن قبــل املتلقــي فيتمكــن مــن 
بيــر  مطالبهــا  وحتصيــل  متابعتهــا 
وســهولة؛ ألهنــا اعتمــدت عــىل اإلجيــاز 

املعنــى. وتركيــز 
اخلامتــــة

ويف هنايــة بحثنا ال بد أن نقول:
ــام  ــد اإلم ــن عه ــة م ــم غاي )1( إّن أه
التوصيــل  هــو  الســالم(  )عليــه  عــي 

الرعيــة. إىل  ألفــكاره 
ــاء  ــو بق ــل ه ــن التوصي ــم م )2( األه
هــذه األفــكار جيــال بعــد جيــل وبقــاء 
املتلقــني، هــذا  هــذه األفــكار يف ذهــن 
البقــاء الــذي إن دّل عــىل يشء فإنــام يــدل 
الســالم(  )عليــه  ألفاظــه  تــوازن  عــىل 

واعتداهلــا.
الســالم(  )عليــه  مقصديتــه   )3(
مــن هــذا العهــد تتجــىل يف الربــط بــني 
غــرض  ومراعــاة  اللغويــة  الراكيــز 

املتكلــم واملقصــد العــام ألن اإلمــام عــي 
)عليــه الســالم( حــني كتــب هــذا العهــد 
يصلــح  الــكالم  جلعــل  قصــد  لــه  كان 
التواصــل، ألن  يفهــم عــن طريــق  ألْن 
إذا مل حيــدث  يتــم بنجــاح  التواصــل ال 
واملعنــى  املرســل  قصــد  بــني  التطابــق 
إليــه ســواء  املــؤول مــن لــدن املرســل 
احلــريف  للمعنــى  مطابقــا  القصــد  أكان 
أم مفارقــا لــه، الن التواصــل مــرشوط 
التأثــري  يف  املتكلــم  وإرادة  القصديــة 
ــز  ــة ممي عــىل اآلخــر. وتعــُد هــذه القصدي

التداوليــة. اللســانيات  يف  منهجــي 
ــب األديب يف عهــد  )4( وضــوح اجلان
ــم  ــث ت ــالم( حي ــه الس ــي )علي ــام ع اإلم
ــخص عــريب ملــم بــكل  انشــاؤه مــن ش
رجــل  وهــو  ودقائقهــا  اللغــة  خفايــا 
قضــاء وفقيــه وفيلســوف وصاحــب إملــام 
االجتــامع  وعلــم  واإلدارة  بالسياســة 
ــامده  ــن مــن خــالل اعت واألخــالق والدي

أســاليب أدبيــة متنوعــة.
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سياق
رسالة
أتصال
سنن

مرسل اليهمرسل

شكل رقم )1(

شكل رقم )2(

اخلر)الرسالة(

اللغة )أداة التواصل(

السياق

الشفرة

السامع )املتلقى( املتكلم )امللقي(
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شكل رقم )3(

شكل رقم )4(

c sc s  C= concept  فكرة

 S = sound-image  صورة صوتية

Phonation

Audition

متلقي ملقي

إقتناع إمتاع

ا
ل
ر

س
ا

لة
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شكل رقم )5(

املرسل إليه املرسل

فهم إفهام

ال
م
و

ضـ
ـو
ع
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.............................................................................اأ. د اأناهيد عبد الأمريالركابي

اهلوامش
)1( ينظــر اســراتيجيات اخلطــاب، عبــد اهلــادي 

الكتــب  دار   ،185 ص  الشــهري،  ظافــر  بــن 

الوطنيــة، نغــازي، ليبيــا، ط1، د.ت.

)2( سورة البقرة: اآلية 260.

العــرب: مــادة وصــل، دار لســان  )3( لســان 

.1970 العــرب، 

ترصيــف  عــىل  التفتــازاين  رشح  ينظــر:   )4(

.38 الزنجــاين: 

ــة  ــع اللغ ــرشي جمم ــم الوســيط للزخم )5( املعج

ــريوت،  ــرش ب ــع والن ــث للطب ــة، دار احلدي العربي

.1037 ص   ،1980

(6) Edition sعليــه الســامniversitaires, 1969, p 

42.

(7) Charles cooley, Social organisation in“ 

alcomالســام “.niation anonymeعليــه 

(8) Dictionnare des concepts, eles Francoise 

Raynal etalain Rieــام ــه الس .nier, 1977, P 31علي

)9( لسان العرب: مادة خطب.

مصطفــى  إبراهيــم  الوســيط،  املعجــم   )10(

وآخــرون، دار الدعــوة، أســتنبول 1980، ص 

.243

عبــد  بــن  مجعــان  النــص،  إشــكاالت   )11(

.35 ص  الكريــم، 

أبــو  اهلل حممــود  البالغــة، جــار  أســاس   )12(

الرحيــم  عبــد  حتقيــق  الزخمــرشي،  القاســم 

حممــود، انتشــارات دفــر تبليغــات األمــري، د.ط، 

.98 ص  د.ت، 

ــادر  ــور، دار ص ــن منظ ــرب، اب ــان الع )13( لس

ــريوت، 1997، ص  مــادة: حــور، د.ط، ج 2، ب

.182

)14( القامــوس املحيــط، الفــريوز آبــادي، ج2، 

د.ط، د.ت، ص 151.

)التقنيــات  والتواصــل  التعبــري   )15(

واملجــاالت( ديداكيتــك، عــي آيــت أوشــان، دار 

أيب مرامــر للطباعــة والنــرش، الربــاط، 2010، 

.61 ص 

)16( عندمــا نتواصــل نغــري )معاديــة تداوليــة 

معرفيــة آلليــات احلجــاج(، عبــد الســالم عشــري، 

ــرب، 2006، ص 200. ــرشق، املغ ــا ال أفريقي

ــي،  ــل التواص ــص التفاع ــوار وخصائ )17( احل

الــدار  د.ط،  الــرشق،  أفريقيــا  نظيــف،  حممــد 
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.15 ص  البيضــاء، 

الطاهــر  والشــعرية،  اللســاين  التواصــل   )18(

الضــالف، ط1، 2007،  بومزيــر، منشــورات 

.24 ص 

لتحليــل  منهــج  نحــو  النــص  لســانيات   )19(

ــب  ــامل الكت ــداس ع ــد م ــعري، أمح ــاب الش اخلط

احلديثــة، أربــد، عــامن، ط 2، 2009.

)20( اللغــة واخلطــاب، عمــر أركان، أفريقيــا 

.49 ص   ،2000 املغــرب،  الــرشق، 

ياكوبســن،  رومــان  الشــعرية،  قضايــا   )21(

دار  حنــون،  ومبــارك  الــويل  حممــد  ترمجــة: 

ــرب، 1988، ص  ــاء، املغ ــدار البيض ــال، ال تويق

.3 0

ــر أركان، ص 48،  ــاب، عم ــة واخلط )22( اللغ

ــرشق، ط 1، 2001. ــا ال أفريقي

والتنــازع  األمجــاع  التواصــل-  حــدود   )23(

ــة  ــرد، ترمج ــك مانف ــار فران ــاس وليوب ــني هابرم ب

ــا الــرشق،  ــم، أفريقي ــم: عــز العــرب حلكي وتقدي

.45  ،2003 املغــرب، 

)24( قضايا الشعرية: 28.

)25( رس الفصاحــة، أبــن ســنان اخلفاجــي: ص 

220- 221، ط 1، دار الكتــب العلميــة، د. ت.

)26( اللغــة والفكــر واملعنــى، حممــد بــو عاممــة، 

ــرشق، ط 1، 2000. ــا ال ص 236، أفريقي

)27( الصناعتني، ص 19.

)28( م. ن: 23.

)29( البيان والتبيني: ص 76.

)30( املصدر نفسه والصفحة.

ــري،  ــد دي سوس ــام: فريائي ــة الع ــم اللغ )31( عل

ترمجــة ديوئيــل يوســف، مراجعــة النــص العــريب 

عربيــة،  أفــاق  املطلبــي،  يوســف  مالــك  د. 

.30 ص   ،1985

رومــان   ،30 ص  الشــعرية:  قضايــا   )32(

جاكســون، ترمجــة حممــد الــوايل ومبــارك حنــون، 

.1988 البيضــاء،  الــدار  للنــرش،  توفيــال  دار 

)33( اســراتيجيات التواصــل، ســعيد بنكــراد، 

ص 9.

اهلــادي  عبــد  اخلطــاب،  اســراتيجيات   )34(

.14 ص  الشــهري، 

العزيــز  عبــد  اللغــوي،  األعــالم  علــم   )35(

.70 ص  رشف: 

)36( حتليل اخلطاب: ج. بول، ص 2.
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الطاهــر  والشــعرية،  اللســاين  التواصــل   )37(

الضــالف، ط1، 2007،  بومزيــر، منشــورات 

.24 ص 

)38( العهــد: 22 وهنــاك الكثــري مــن االمثلــة يف 

ــه »ثــم الطبقــة الســفىل  هــذا البــاب وكذلــك قول

مــن أهــل احلاجــة واملســكنة الذيــن حيــق رفدهــم 

ومعونتهــم«)7(.

)39( العهد: 20.

)40( العهد: 18.

)41( م. ن. وللمزيــد مــن االمثلــة ينظــر: العهد: 

.30 ،29 ،27 ،26 ،25 ،24 ،21 ،19 ،17

)42( م. ن: 20.

)43( م. ن: 22.

)44( م. ن: 24.

)45( حاشــية يــس عــىل رشح الفاكهــي عــىل 

قطــر النــدى، يــس بــن زيــد الديــن احلمــي 

االرشــاد،  مكتبــة  )ت1061هـــ(  الشــافعي 

.88/1 تركيــا، 
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)46( العهد: 24.

قائمة املظان:
القرآن الكريم

أبــو  حممــود  اهلل  جــار  البالغــة،  أســاس   )1(

الرحيــم  عبــد  حتقيــق  الزخمــرشي،  القاســم 

حممــود، انتشــارات دفــر تبليغــات األمــري، د.ط، 

د.ت.

)2( اســراتيجيات التواصــل، ســعيد بنغــراد، 

املغــرب، افريقيــا الــرشق، 2000.

ــن  ــادي ب ــد اهل ــاب، عب ــراتيجيات اخلط )3( أس

ظافــر الشــهري، ص 185، دار الكتــب الوطنية، 

ــا، ط1، د.ت. بنغــازي، ليبي

الســالم  عبــد  واالســلوبية،  االســلوب   )4(

ط2. للكتــاب،  العربيــة  الــدار  املســدي، 

)5( أشكاالت النص، مجعان بن عبد الكريم.

)6( البيــان والتبيــني، اجلاحــظ، حتقيــق ورشح 

اخلانجــي،  مكتبــة  هــارون،  الســالم  عبــد 

ج1. القاهــرة، 

)7( حتليل اخلطاب: ج. بول.

)8( التعبــري والتواصــل )التقنيــات واملجــاالت( 

ديداكيتــك، عــي آيــت أوشــان، دار أيب مرامــر 

ــاط، 2010. ــرش، الرب ــة والن للطباع

الطاهــر  والشــعرية،  اللســاين  التواصــل   )9(

الضــالف، ط1، 2007. بومزيــر، منشــورات 

ــي،  ــل التواص ــص التفاع ــوار وخصائ )10( احل

الــدار  د.ط،  الــرشق،  أفريقيــا  نظيــف،  حممــد 

البيضــاء.

)11( رس الفصاحــة، أبــن ســنان اخلفاجــي: ص 

220- 221، ط 1، دار الكتــب العلميــة، د. ت.

)12( ســري اعــالم النبــالء شــمس الديــن حممــد 

بــن امحــد بــن عثــامن الذهبــي، حتقيــق ســعيد 

.1969 بــريوت،  الفكــر،  دار  االفغــاين، 

العزيــز  عبــد  اللغــوي،  األعــالم  علــم   )13(

. ف رش

ــري،  ــد دي سوس ــام: فريائي ــة الع ــم اللغ )14( عل

ترمجــة ديوئيــل يوســف، مراجعــة النــص العــريب 

د. مالــك يوســف املطلبــي، أفاق عربيــة، 1985.

ــة  ــة تداولي ــري ) معادي ــل نغ ــا نتواص )15( عندم

معرفيــة آلليــات احلجــاج(، عبــد الســالم عشــري، 

ــرب، 2006. ــا الــرشق، املغ أفريقي

ــه  ــب )علي ــن ايب طال ــي ب ــام ع ــد االم )16( عه

الســالم( اىل واليــه عــىل مــرص مالــك االشــر 
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.............................................................................اأ. د اأناهيد عبد الأمريالركابي
)رضــوان اهلل عليــه(، اعــداد: املستشــار فليــح 

النجــف،  املقدســة،  العلويــة  العتبــة  ســوادي، 

.2010

)17( القامــوس املحيــط، الفــريوز آبــادي، ج2، 

د.ط، د.ت.

رومــان   ،30 ص  الشــعرية:  قضايــا   )18(

جاكســون، ترمجــة حممــد الــوايل ومبــارك حنــون، 

.1988 البيضــاء،  الــدار  للنــرش،  توفيــال  دار 

)19( اللغــة واخلطــاب، عمــر أركان، أفريقيــا 

.2000 املغــرب،  الــرشق، 

)20( لســان العــرب: مــادة وصــل، دار لســان 

.1970 العــرب، 

)21( اللغــة والفكــر واملعنــى، حممــد بــو عاممــة، 

ــرشق، ط 1، 2000. ــا ال ص 236، أفريقي

مصطفــى  إبراهيــم  الوســيط،  املعجــم   )22(

.1980 أســتنبول  الدعــوة،  دار  وآخــرون، 

املصادر االجنبيـة
(1) Charles cooley, Social organisation in“ 

alcomuniation anonyme.“

(2) Dictionnare des concepts, eles Francoise 

Raynal etalain Rieunier, 1977.

(3) Edition suniversitaires, 1969.
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من صبر ظفر

قال أمير المؤمنين )عليه السالم(

املحجة البيضاء يف هتذيب األحياء، الفيض الكاشاين، ج 7، ص118. 



ب مبدأ التأدُّ
يف عهد اإلمام علّي )j( إىل مالك األشرت )0(

قراءة تداولية

أ.د. محيد عبد احلمزة الفتيل
كلية اآلداب
جامعة بغداد

Politeness principle in the covenant of Imam Ali (peace be upon him) 

which is send to Malik Al-Ashtar (Pragmatic reading)

Prof.Dr. Hameed Abdul Hamezah Al-Fatle

College of Arts

University of Baghdad
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................................)( اإىل مالك الأ�سرت )( مبداأ التاأدُّب يف عهد الإمام علّي

ُيعــدُّ مبــدأ التــأدب مــن املبــادئ التداوليــة اللســانية احلديثــة بعــد مبــدأ التعــاون 
ــدأ  ــذا املب ــف هب ــىل التعري ــث ع ــذا البح ــوم ه ــس، ويق ــده غراي ــى قواع ــذي أرس ال
ــه  ــم وأحاديــث الرســول صــىل اهلل علي ــه يف القــرآن الكري ــة إجيــاد جــذور ل وحماول
ــمَّ يكشــف  وآلــه وســلم والــراث الُلغــوّي العــريب والرهنــة عــىل وجــوده فيــه، ثــُ
ــذا  ــق ه ــن أن ينبث ــي يمك ــني الت ــات املحدث ــض دراس ــن بع ــًا ع ــث أيض ــذا البح ه
ــه  ــد معامل ــذي أوج ــايت ال ــواري أو املحادث ــتلزام احل ــل االس ــن قبي ــا، م ــدأ منه املب
ــمَّ يبــني أيضــًا جهــود علــامء العربيــة والســيَّام أربــاب البالغــة يف هــذا  غرايــس، ثــُ

ــريب. ــي الع ــراث البالغ ــوده يف ال ــث إىل وج ــل البح ــدأ، وتوّص املب
ــمَّ يتنــاول البحــث مراحــل تطــّور هــذا املبــدأ عنــد املحدثــني ومــا وّجــه إليــه  ثــُ
مــن نقــد وتقويــم يف ُكّل مرحلــة، فابتــدأ البحــث بعــرض مرحلــة غرايــس )مبــدأ 
ــأّدب  ــدأ الت ــش )مب ــمَّ ليت ــأّدب(، ثــُ ــدأ الت ــوف )مب ــة اليك ــمَّ مرحل ــاون(، ثــُ التع
األقــى(، ثـــُـمَّ بــراون ولفنســون )مبــدأ التواجه(، ثـــُـمَّ طه عبدالرمحــن الذي أطلق 
ــالمي  ــراث اإلس ــن ال ــه م ــتمّدًا مفاهيم ــق(، مس ــدق أو التصدي ــدأ الص ــه )مب علي

ــي. ــه بشــّقني: الشــّق التبليغــي، والشــّق التهذيب وتناول
ثـــُـمَّ أختــم البحــث بإجــراء دراســة تطبيقيــة عــىل مــا َوَرَد مــن عبــارات يف )عهــد 
اإلمــام عــّي )عليــه الســالم( إىل مالــك األشــر رضــوان اهلل عليــه( يمكــن أن 
ــاين  ــدأ اللس ــق املب ــىل وف ــتها ع ــة مناقش ــأّدب، وحماول ــدأ الت ــًا إىل مب ــا تداولي نعزوه

ــث. ــداويل احلدي الت

ملخص البحث
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.............................................................................اأ. د حميد عبد احلمزة الفتلي

The principle of politeness is one of the modern linguistic principles which 

is used after cooperation principle establish by Grace. This research depend on 

the definition of this principle, attempt to find it`s roots in the Holly Quran 

and speech of Prophet Muhammad (may Allah prays on him and his pure 

family) and in the Arabic linguistic  heritage to provide it.

This research reveals some of the modernist  studies that can emerge this 

principle from it. Before the obligation of dialogue or conversations which is 

created it`s featured by Grace.

It`s also show the effort of Arabic linguistic, those who are eloquent in this 

principle.

The search discour it`s presence in the Arabic rhetorical heritage.

After that, the research deals with stage of development by modernist and 

what is criticed during it`s stage. The research began by shows Grac`s stage 

(principle of cooperation), then Lycoff stage (principle of politeness ), after that 

Lench (principle of unlimited politeness) and Brown Wolfenson(principle of 

confrontation) finally, Taha Abd Rahman who called it`s principle ( principle 

of honesty or confirmation) which is extracting it`s concept from the Islamic 

heritage, where he deals with two part: The rhetorical and the rectification 

aspect.

Then he conclude the research by making an applied study on phrases at 

Imam Ali Bin Abi Talib covenant (peace be upon him) to Al-Ashtar ( may 

Allah pleased him) which can be attributed to the politeness principle to tray 

discuses it according to the pragmatic principle.

Abstract
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................................)( اإىل مالك الأ�سرت )( مبداأ التاأدُّب يف عهد الإمام علّي
مة املقدِّ

احلمــد هلل رّب العاملــني وصــىلَّ اهلل 
عــىل حُمّمــٍد وآلــه الطيبــني الطاهريــن.

أما بعد:
)عليــه  عــّي  اإلمــام  عهــد  فــإنَّ 
الســالم( إىل واليــه مالــك األشــر حــني 
ه مــرص جبايــَة خراجهــا، وجهــاد  والَّ
عدّوهــا، واســتصالح أهلهــا وعــامرة 
العهــود  أطــول  مــن  ُيَعــدُّ  بالدهــا، 
يــة يف فصاحتــه  املكتوبــة وأكثرهــا أمهِّ
وعمــق  عبارتــه  وتنســيق  وُأســلوبه 
وحســن  تنســيقه  ورونــق  دالالتــه 
ــدُّ دســتوًرا مهــامًّ  تنظيمــه، وهــو َبعــُد ُيَع
الســالم(  )عليــه  اإلمــام  فيــه  كشــف 
دولتــه  شــؤون  تدبــري  كيفيــة  لواليــه 
وتنظيــم عالقــات املجتمــع السياســية 
واالقتصاديــة،  والدينيــة  والعســكرية 
)عليــه  اإلمــام  حــرص  عــن   فضــاًل 
الســالم( عــىل وجــوب التــزام واليــه 
بالعــدل واإلنصــاف وحســن التدبــري 
املجتمــع. إدارة  يف  األخــالق  وســمّو 

ــد  ــذا العه ــة ه ــا دراس ــا هن ــذي هيّمن وال
مــا  والســيَّام  اللُّغــوّي،  اجلانــب  مــن 
فعقــدت  التداوليــة  بالدراســة  يتعّلــق 
مــن  مهــمٍّ  مبــدأ  دراســة  عــىل  العــزم 
مبــادئ التداوليــة مل حيــَظ بتلــك الشــهرة 
الدارســني وهــو  لــدن  مــن  يــة  واألمهِّ

التــأدُّب. مبــدأ 
كان  املبــدأ  هــذا  مفهــوم  أنَّ  واحلــّق 
معروًفــا يف الــراث اللُّغــوّي العــريب، 
أنَّ  إالَّ  اإلســالمي،  الــراث  والســيَّام 
علامءنــا مل يطلقــوا عليــه هــذه التســمية، 
وإنــَّــام كانــوا يومئــون إليه بالضمــري تارًة 
وبالتلويــح  ُأخــرى،  تــارًة  وبالكنايــة 
أحياًنــا. وقــد َوَرَدت يف القــرآن الكريــم 
ــذا  ــزام هب ــىل االلت ــثُّ ع ــرية حت ــات كث آي
﴿اْدُع  تعــاىل:  قولــه  قبيــل  مــن  املبــدأ 
َوامْلَْوِعَظــِة  ْكَمــِة  بِاحْلِ ــَك  َربِّ َســبِيِل  إىَِل 
ــي ِهــَي َأْحَســُن﴾  تِ احْلََســنَِة َوَجاِدهْلُــْم بِالَّ
ــاَل  ــه تعــاىل: ﴿َف ]النحــل: 125[، وقول
ــا َوُقــْل هَلُــاَم  َتُقــْل هَلُــاَم ُأفٍّ َواَل َتنَْهْرمُهَ

.]23 ]اإلرساء:  َكِريــاًم﴾  َقــْواًل 



117

كره
 وف

الم
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
رية ا

ب�س
ة و

الغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

.............................................................................اأ. د حميد عبد احلمزة الفتلي

ونجــد يف القــرآن عــدًدا مــن اآليــات 
قولــه  قبيــل  مــن  املبــدأ  هــذا  ــت  ضمَّ
ُســوِل  َمــاِل َهــَذا الرَّ تعــاىل: ﴿َوَقاُلــوا 
َعــاَم َوَيْمــِي يِف اأْلَْســَواِق﴾  َيــْأُكُل الطَّ
ــأكل  ــارة ي ــيَل: إنَّ عب ــان: 7[، قـِ ]الفرق
ألنــَّــه  احلــدث؛  عــن  كنايــة  الطعــام 
القــرآن  فــإنَّ  الطعــام)1(،  أكل  مــالزم 
اســتعمل الكنايــة لالبتعــاد عــن ذكــر مــا 

ًبــا. ُيســتقَبح ذكــره تأدُّ
ومنــه قولــه تعــاىل: ﴿َفْأُتوُهــنَّ ِمــْن 
َأَمَرُكــُم اهلل﴾ ]البقــرة: 222[. َحْيــُث 
و قولــه تعــاىل: ﴿نَِســاُؤُكْم َحــْرٌث َلُكــْم 
ــى ِشــْئُتْم﴾ ]البقــرة:  َفْأُتــوا َحْرَثُكــْم َأنَّ

.]223
ْقُتُموُهــنَّ  َطلَّ ﴿َوإِْن  تعــاىل:  وقولــه 
]البقــرة:   ﴾ ــوُهنَّ مَتَسُّ َأْن  َقْبــِل  ِمــْن 

. ]2 3 7
وقــد َعــرَّ القــرآن عــن تلــك املعــاين 
التعبــري  يف  ًظــا  حتفُّ األلفــاظ  هبــذه 
ــش، وهــي  ــا مــن الفح ــح وتصّوًن بالقبي
ــة يف أدب  ــة الراقي ــات املهّذب ــن الكناي م

القــرآين)2(. التعبــري 
﴿َواَل  تعــاىل:  قولــه  ومنــه 
َأْيِدهيِــنَّ  َبــنْيَ  ينَــُه  َيْفَرِ بُِبْهَتــاٍن  َيْأتِــنَي 
ـى  ﴾ ]املمتحنــة: 12[، فكنَـّ َوَأْرُجِلِهــنَّ
القــرآن بُأســلوٍب راٍق هبــذا التعبــري عــن 
ًبــا عــن  الــيء املســتقَبح، وهــو الزنــا تأدُّ

قبيــح)3(. ألنــَّــه  ذكــره؛ 
ــه: »إنَّ اهلل  ــاس قول ــن عّب ــن اب وُروَي ع

ــي مــا يشــاء«)4(. ــم يكنِّ كري
وغــري ذلــك مــن اآليــات القرآنيــة 
التــي يمكــن أن تكــون دراســة مســتقّلة 

ــاب. ــذا الب يف ه
وبعــد فــإنَّ مبــدأ التــأدُّب مــن املبادئ 
تعكــس  التــي  التداوليــة  التواصليــة 
اليــوم  فنحــن  املجتمعــات،  ثقافــة 
ضمــري  قبيــل  مــن  ألفاًظــا  نســتعمل 
فُيقــال:  لــه،  تعظيــاًم  للمفــرد  اجلمــع 
أهــاًل بكــم، ومرحًبــا بكــم، للمفــرد، 
أو اســتعامل عبــارات بعينهــا مــن قبيــل: 
وســامحتكم،  وجاللتكــم،  دولتكــم، 
بقــاؤه،  ودام  ظلــه،  دام  قبيــل  ومــن 
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................................)( اإىل مالك الأ�سرت )( مبداأ التاأدُّب يف عهد الإمام علّي
اهلل. وحفظــه 

وســيتكّفل هــذا البحــث بتعريــف هــذا 
املبــدأ بوصفــه مبــًدا ختاطبيًّــا تواصليًّــا 
أّولــه  يف  الباحــث  فيبــنّي  تداوليًّــا، 
تعريــف التداوليــة بصــورة يســرية، ثــُــمَّ 
ه  ــرَّ ــذي أَق ــاون ال ــدأ التع ــُرض إىل مب َيع
ــاول  غرايــس، وتوضيــح قواعــده، ويتن
التــأدُّب،  مبــدأ  تعريــف  البحــث 
ــوّي  ــا اللُّغ ــه يف تراثن ــّرق إىل ُأصول ويتط
األطــوار  أو  املراحــل  وأهــّم  العــريب، 
ــدًءا مــن  ــرَّ هبــا، ب أو االجّتاهــات التــي َم
غرايــس، فاليكــوف، ثــُــمَّ ليتــش، ثــُــمَّ 
ــم البحــث  ــمَّ خيت ــراون وليفنســون، ثــُ ب
باحلديــث عــن عبــد الرمحــن طــه ومبــدأ 
قــراءة  جتــري  ثــُــمَّ  عنــده،  الصــدق 
تطبيقيــة ملــا صــدر عــن اإلمــام عــّي 
ضمــن  يف  عهــده  يف  الســالم(  )عليــه 

ــدأ. ــذا املب ه
التداولية

املحدثــون  اللســانّيون  تنــاول 
عندهــم،  وشــاع  التداوليــة  مصطلــح 

اإلنجليــزي  للمصطلــح  ترمجــة  وهــو 
)pragmatics(، وهــو املذهــب التواصي 
ــا  اجلديــد، فالتداوليــة ليســت علــاًم ُلغويًّ
ــي  ــاًم يلتق ــدي، عل ــى التقلي ــا باملعن حمًض
ــد  ــف عن ــة ويتوّق ــى اللُّغوّي ــر البن ويف
ــه  ــرة، ولكنـَّ ــكاهلا الظاه ــا وأش حدوده
علــم جديــد للتواصــل يــدرس الظواهر 
اللُّغوّيــة يف جمــال االســتعامل، ويدمــج 
ــّددة يف  ــة متع ــاريع معرفي ــمَّ مش ــن ثــَ م
اللُّغــوّي  التواصــل  ظاهــرة  دراســة 

وتفســريه.
إجيــاد  هــي  التداوليــة  قضيــة  وإنَّ 
القوانــني الكليــة لالســتعامل اللُّغــوّي 
اإلنســانية  القــدرات  عــىل  ف  والتعــرُّ
ــمَّ  للتواصــل، وتصــري التداوليــة مــن ثــَ
ــتعامل  ــم االس ى )عل ــمَّ ــأن ُتس ــرة ب جدي

اللُّغــوّي()5(.
ــني  ــة ب ــها العالق ــم بأنــَّ ــا بعضه فه وَعرَّ

هــا)6(. ومفرِّ العالمــة 
وقــِـيَل: هــي التحديــد الضمني للســياق 

فيــام تــؤول إليــه الكلمــة)7(.



119

كره
 وف

الم
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
رية ا

ب�س
ة و

الغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

.............................................................................اأ. د حميد عبد احلمزة الفتلي

الــدرس  يف  اجّتــاه  هــي  وقـِــيَل: 
اللســاين معنــيٌّ بأثــر التفاعــل التخاطبــي 
يف موقــف اخلطــاب)8(، وُيفَهــم مــن ُكّل 
هــذه التعريفــات أنَّ وظيفــة التداوليــة 
إقامــة عالقــة بــني املتكّلــم والســياق.
ــَض  َع أو متخَّ والــذي يعنينــا هنــا مــا تفــرَّ
عــن التداوليــة مــن قواعــد ومبــادئ مــن 
ــه  ــأدُّب الــذي يقــوم علي ــدأ الت أمّههــا مب
هــذا البحــث. وقبــل اخلــوض يف ذلــك 
التعــاون  مبــدأ  عــن  احلديــث  ينبغــي 
املبــدأ  بوصفــه  غرايــس  َره  قــرَّ الــذي 
القاعــدة األُوىل مــن قواعــد  األّول أو 

التداوليــة.
مبدأ التعاون

املتخاطبــني  أنَّ  غرايــس  يــرى 
ممارســة  أثنــاء  ويلتزمــون  خيضعــون 
املبــادئ  ببعــض  التخاطــب  عمليــة 
وراء  مــن  غرايــس  وهيــدف  العاّمــة، 

يــأيت: مــا  حتقيــق  املبــادئ  هــذه 
)1( إنَّ اجلمــل اخلريــة ال ختضــع ُكّلهــا 

لــرشوط الصــدق.

آليــات  اشــتغال  كيفيــة  توضيــح   )2(
ل ينتقــل مــن  التأويــل التــي جتعــل املــؤوِّ
نــه  الشــكل اللُّغــوّي احلــريف إىل مــا يتضمَّ

ــى. امللفــوظ مــن معن
)3( فحــص اإلطــار النفــي ــــ املنطقــي 

الــذي يقــع فيــه التبــادل الكالمــي.
ــاح  ــبريبر أنَّ النج ــون وس ــرى ويلس وي
يعــود  غرايــس  حتليــل  قــه  حقَّ الــذي 
أساًســا إىل مبــدأ التعــاون، فقبــل ظهــور 
امللفــوظ  تأويــل  كان  غرايــس  أعــامل 

ــوم عــىل مبدأيــن: يق
ظ هبا. )1( معنى اجلملة املتلفَّ

)2( السياق.
لذلــك  ان؛  متغــريِّ عامــالن  ومهــا 
ــا هــو مبــدأ  أضــاف غرايــس عامــاًل ثالًث
مــن  جمموعــة  يضــّم  الــذي  التعــاون 
ــهم  ــا ُكّل مس ــة حيرمه ــم احلواري التعالي
ــد غرايس أنَّ  يف عمليــة التواصــل، ويؤكِّ
احلــوار ال تقــوم لــه قائمــة إالَّ إذا احــرم 
ــا وأساًســا قائــاًل:  املتخاطبــان مبــدًأ أّوليًّ
ــا  ــا مل ــوار مطابًق ــهامك يف احل ــن إس ليك
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................................)( اإىل مالك الأ�سرت )( مبداأ التاأدُّب يف عهد الإمام علّي
ــادل  ــاه التب ــدف واجّت ــك ه ــه علي يفرض

ــه. ــت ب ــذي التزم ــي ال الكالم
املامرســة  فــإنَّ  ذلــك  عــىل  وبنــاًء 
ــد غرايــس تقــوم باعتبارهــا  ــة عن اللُّغوّي
نشــاًطا إنســانًيا عــىل مبــدأ التعــاون بــني 
ــة  ــة التخاطبي ــق العملي األطــراف لتحقي

ــة. التاّم
ــاغ  ــاّم ص ــدأ الع ــذا املب ــىل ه ــاًء ع وبن
ــدأ  ــة بمب ــة متعّلق ــد فرعي ــس قواع غراي

ــي: ــاون، وه التع
بكّميــة  متعّلقــة  وهــي  الكــّم:  قاعــدة 
أو  عرضهــا  جيــب  التــي  املعلومــات 
تقديمهــا وترّتــب عنهــام القاعدتــان:
التخاطــب  يف  مســامهتك  لتكــن   )1(

حاملــًة مــا يفــي بحاجــة خماطبــك.
ــب  ــامهتك يف التخاط ــل مس )2( ال جتع

حاملــًة يف اإلفــادة أكثــر ممَّــا ينبغــي.
بقاعــدة  وترتبــط  الكيــف:  قاعــدة 
ــن  ــب، لتك ــدق يف التخاط ــا الص مفاده
صادقــًة،  التخاطــب  يف  مســامهتك 

قاعدتــان: تتفــّرع  كذلــك  ومنهــا 

)1( ال تقل ما تعتقد أنــَّه كذب.
)2( ال تقل ما ال متلك إثبات صّحته.

بقاعــدة  وتتعّلــق  العالقــة:  قاعــدة 
ــامهتك يف  ــن مس ــا: لتك ــية مفاده أساس
صلــب موضــوع التخاطــب، بمعنــى 
ــوب أو  ــو مطل ــا ه ــول م ــب الق أن يناس
بتعبــري البالغيــني لــُكّل مقــام مقــال.

ــس  ــىل عك ــط ع ــة: وترتب ــدة الصيغ قاع
ســابقاهتا بكيفيــة القــول وتنبنــي عــىل 
ــوح  ــّري الوض ــي حت ــية ه ــدة أساس قاع

ع إىل: يف العمليــة التخاطبيــة وتتفــرَّ
)1( اجتنْب الغموض.

)2( اجتنْب الَلْبس.
)3( ليكن كالمك موجًزا.

)4( ليكن كالمك مرّتًبا)9(.
ــدأ  ــذا املب َر ه ــرَّ ــني ق ــس ح وإنَّ غراي
وصــاغ قواعــده الفرعيــة مل جيعــل البــاب 
ــام تركــه مفتوًحــا لتنضــاف  ــا، وإنــَّ مغلًق
ــرى  ــة ُأخ ــد تداولي ــادئ وقواع ــه مب إلي
تكملــه وتســري معــه جنًبــا إىل جنــب 

ــا: ومنه
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االستلزام احلواري
ــا  ــى هب ــي أغن ــادئ الت ــن املب ــو م وه
وســامه  التــداويل  الــدرس  غرايــس 
مبــدأ  أو  التحادثــي  باالســتلزام 

.)1 0 ( ق لصــد ا
وهــو عبــارة عــن عمليــة تواصــل 
املرِســل  يظهــر  التعــاون  ضــوء  يف 
إمـَّــا بشــكل ظاهــري أو  مــا،  تعاوًنــا 
بشــكل فعــي، ومهــام يكــن مــن أمــر 
ــل  ــا مــا ال يّتص ــي تعاوًن يفــرض املتلّق
ــام  ــل ب ــل يّتص ــل، ب ــول املرِس ــول ق بمق
االســتلزام  ويقــوم  املرســل،  يقصــده 
احلــواري بفــّك شــفرة املرســِل وتأويــل 

.)11 مقصــده)
األحيــان  مــن  كثــري  يف  فاملتكّلــم 
ــن  يقــول شــيًئا )املعنــى املعلــن(، ويضمِّ
كالمــه معنـًـى آخــر غــري رصيــح )املعنــى 
املعنيــني  بــني  والفــرق  ــن(،  املضمَّ
يف  الكلمــة  تعنيــه  مــا  هــو  األّول  أنَّ 
ــري  ــن التعب ــا يمك ــرة، وم ــا الظاه قيمته
رشوط  بمصطلحــات  وتفســريه  عنــه 

ــا املعنــى الثــاين فهــو األثــر  الصــدق، أمـَّ
الــذي ينــوي املتكلِّــم إحداثه يف الســامع 
الً يف ذلــك عــىل قــدرة هــذا الســامع  معــوِّ
عــىل الوصــول إىل ذلــك املعنــى... ففــي 
ُكلٌّ  يضطلــع  احلــواري  االســتلزام 
ــني  ــركة ب ــارف املش ــياق واملع ــن الس م
ف عــىل  املتفاعلــني بــدور مهــمٍّ يف التعــرُّ
ــتلزامات  ــن اس ــوظ م ــه امللف ن ــا يتضمَّ م

واالصطــالح)12(. باملواضــع 
االســتلزام  أنَّ  بالذكــر  واجلديــر 
املصطلــح  عــن  مرجــم  احلــواري 
 ،)Implicaturecuture( االنجليــزي 
َمــْن  فمنهــم  ترمجتــه  اختلفــت  وقــد 
ــه  ــر ترمج ــني)13(، وآخ ــه إىل التضم ترمج
إىل االقتضــاء)14(، ومنهــم مــن أطلــق 

احلــواري)15(. التلويــح  عليــه 
ُيطلــق  كان  املفهــوم  هــذا  وإنَّ 
مصطلــح  العــرب  البالغيــون  عليــه 
التعريــض، وهــو أن يكنِّــي عــن الــيء 

ح)16(. يــرصِّ وال  بــه  ض  ويعــرِّ
املبــدأ  هــذا  يف  اخلــوض  نريــد  وال 
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................................)( اإىل مالك الأ�سرت )( مبداأ التاأدُّب يف عهد الإمام علّي
ــا  ــه م ــا من ــذي يعنين ــام ال ــده، إنــَّ وقواع
أن  يمكــن  إذ  التــأدُّب،  بمبــدأ  ــق  يتعلَّ
مبــدأ  ضمــن  يف  االســتلزام  ينــدرج 
التــأدُّب  مبــدأ  ويف  تــارًة،  التعــاون 
ــياق  ــى الس ــب مقت ــرى بحس ــارًة ُأخ ت

املتكّلــم. وقصــد 
مبدأ التأدُّب

ُيقــال: أُدَب يــأُدب أَدًبــا، فهــو أديب، 
أخالقــه  حُســنَت  الرجــل:  وأُدَب 
ًبــا فهــو  ُب تأدُّ َب يتــأدَّ وعاداتــه، وتــأدَّ

بــه)17(. متــأدِّب، واملفعــول متــأدَّب 
ــذا  ــون ه ــون املحدث ــاول اللُّغوّي ــد تن وق
التداوليــة؛  مباحــث  ضمــن  يف  املبــدأ 
يف  التفاعــي  بالبعــد  تعتــدُّ  ألنــَّــها 
أداًة  اللُّغــة  التداوليــون  وعــدَّ  اللُّغــة، 
للتطبيــع االجتامعــي لتمتــني الروابــط 
قضيــة  تناولــوا  وقــد  األفــراد،  بــني 
التفاعــل احلاصــل بــني املتكّلمــني ســاعة 
ــث  ــن املباح ــة م ــن مجل ــب ضم التخاط
ــأدُّب  ــدأ الت ــا مب ــن بينه ــادئ، وم أو املب
الــذي يعنــي )جمموعــة مــن الطرائــق 

ــة  ــة ُلغوّي ــل مجاع ــا داخ ــارف عليه املتع
يتمثــَّــل دورهــا يف احلفــاظ عــىل قــدر 
مــن االنســجام يف أثنــاء التفاعــل بــني 
املتكّلمــني برغــم مــا يرّتــب عــىل ُكّل 

أخطــار()18(. مــن  واحتــكاك  لقــاء 
وُيَعــدُّ هــذا املبــدأ ســلوًكا ختاطبًيــا 
حتكمــه األعــراف والقواعــد االجتامعية 
وهــي ختتلــف مــن شــخص إىل آخــر، 
ــأدُّب  ــدأ الت ــرى، فمب ــة إىل ُأخ ــن بيئ وم
مبــدأ اجتامعــي أخالقــي قبــل أن يكــون 
ــة  ــا حمــّدًدا فقــد تســتعمل بيئ ــا ُلغويًّ نمًط
ُلغوّيــة ُأســلوًبا ختاطبًيــا ال تســتعمله بيئــة 

ُأخــرى مــع وحــدة الظــرف بينهــام.
التداوليــون  ه  َعــدَّ املبــدأ  وهــذا 
التــي  املواضيــع  أهــّم  مــن  املحدثــون 
القــرن  منــذ هنايــة ســبعينيات  بــدأت 
املــايض )تســتقطب اهتــامم اللســانيني 
فشــيًئا  شــيًئا  ل  وتتحــوَّ التداوليــني 
فتئــت  مــا  للبحــث  جديــد  إىل حقــل 
ــاره  ــات يف إط ــاىل واملقارب ــات تتت الكتاب
عــىل  يســتدرك  واملحــدث  ع،  تتنــوَّ
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التــأدُّب  تنــاول  يف  ويفتــح  القديــم، 
بمقتضاهــا  اّتســعت  جديــدًة  آفاًقــا 
أكتــاف الظاهــرة وتعــّددت جمــاالت 
النشــأة  يف  كانــت  أن  بعــد  تطبيقهــا 
واألصــل مقصــورة عــىل املحادثــات 

.)19 الشــفوية()
جمموعــة  يضــّم  املبــدأ  هــذا  وإنَّ 
ــرد  ــىل الف ــي ع ــي ينبغ ــد الت ــن القواع م

مراعاهتــا.
ــني  ــن اللُّغوّي ــة م ــار جمموع ــد أش وق
تلــك  بعــض  إىل  االجتــامع  وعلــامء 
ــا  ــزر يف م ــامل فراي ــم الع ــد، ومنه القواع
املعيــاري  االجتامعــي  )املنظــور  ســاّمه 
يف  والوجيــز  املعــارشة  حســن  يف 
ــف  ــذا املصنّ ــوى ه ــد احت ــأدُّب(، فق الت
ــدف إىل  ــد هت ــن القواع ــة م ــىل جمموع ع
تعليــم النســاء سياســة اخلطــاب املتــأدِّب 
القاعدتــني )جتنَّبــي  مــن نحــو هاتــني 
ُيفــَرض  التــي  اخلــوض يف املواضيــع 
ــىل أحــداث  ــارشة ع ــة مب ــا إحال أنَّ فيه
إن  أليمــة،  تكــون  ــام  ربَّ مالبســات  أو 

كنــِت عــىل يقــني مــن عــدم صّحــة زعــم 
مــن املزاعــم، ومــن أنَّ يف ذلــك الزعــم 
أًذى لشــخص آخــر قــد يكــون غائًبــا 
فيمكنــك أن تشــعري الســامع يف لطــف 
وهــدوء بأنــَّــه أخطــأ أمـَّــا إذا كانــت 
الكذبــة ممَّــا ال يرّتــب عليهــا آثــار ُتذَكــر 

فغــي الطــرف عنهــا()20(.
ثـــُـمَّ تطــّورت هــذه القواعــد لتشــمل 
بموجبهــا  وحتــّددت  تــه  برمَّ املجتمــع 

ــراد. ــني األف ــب ب ــول التخاط ُأص
مبدأ التأدُّب عند العرب

قدمــاء  عنــد  املبــدأ  هــذا  حيــَظ  مل 
اللُّغوّيــني العــرب بعنايــة خاّصــة، ومل 
ُيفــَرد لــه بــاب مــن أبــواب اللُّغــة أو 
األدب، وإنــَّــام كان ُيفَهــم مــن عباراهتــم 
وُأســلوب كتاباهتــم وبحســب مــا تدعــو 
إليــه احلاجــة أو تقتضيــه املناســبة، ومل 
تكــن عنايتهــم بــه واضحــة؛ ألنَّ )تلــك 
مــن  التــأدُّب  تعــد  كانــت  الكتابــات 
وقتئــٍذ  تكــن  ومل  اللُّغــوّي  االســتعامل 
ــه جــزء مــن النحــو،  تنظــر إليــه عــىل أنــَّ
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................................)( اإىل مالك الأ�سرت )( مبداأ التاأدُّب يف عهد الإمام علّي
مــن  الكتابــات  تلــك  يف  يوجــد  ومــا 
إشــارات عابــرة يعكــس نظــرة معياريــة 

للظاهــرة()21(.
عــىل أنــَّــنا يمكــن أن نعثــر عــىل هــذا 
فقــد  البالغيــني  نتاجــات  يف  املبــدأ 
أشــاروا إليــه يف حديثهــم عــامَّ ُيعــَرف 
ــي  ــذي يعن ــم ال ــلوب احلكي ــم بُأس لدهي
ــون،  ــه املحدث ــصَّ علي ــذي ن ــأدُّب ال الت
أربــاب  بحثــه  احلكيــم  وُأســلوب 
البالغــة يف بــاب اخلــروج عــىل مقتــى 
البالغــة  علــامء  عنــد  وهــو  الظاهــر، 
ــائل  ــؤال الس ــم أو س رصف كالم املتكّل
عــن املــراد منــه، ومحلــه عــىل مــا هــو 
مــا  عــىل  إجابتــه  أو  بالقصــد،  األوىل 
الشــيخ  ه  وســامَّ بالقصــد،  األَوىل  هــو 

املغالطــة)22(. اجلرجــاين  عبدالقاهــر 
)وهلــذا  الســكاكي:  عنــه  وقــال 
ــىل  ــكالم ال ع ــراج ال ــي إخ ــوع- أعن الن
مقتــى الظاهــر- أســاليب متفنّنــة إذ 
مــا مــن مقتــى كالم ظاهــرّي إالَّ وهلــذا 
ــات  ــن جه ــة م ــه بجه ــل في ــوع مدخ الن

ــذ  ــه عــىل ذلــك، من البالغــة عــىل مــا ننّب
اعتنينــا بشــأن هــذه الصناعــة ونرشــد 
إليــه تــارًة بالترصيــح وتــارًة بالفحــوى، 
ــرق يف  ــاليب ع ــك األس ــن تل ــكلٍّ م ول
البالغــة يتــرّشب مــن أفانــني ســحرها، 

وال كأســلوب احلكيــم فيهــا()23(.
وألُسلوب احلكيم قسامن:

مــا  بغــري  املخاطِــب  )تلّقــي  األّول: 
ــه  ــل كالم ــون بحم ــك يك ــب، وذل يرقَّ
عــىل خــالف مــراده تنبيًهــا عــىل أنــَّــه 

إليــه. بالقصــد  األَوىل 
والثــاين: تلّقــي الســائل بغــري مــا يتطلَّــب 
بتنزيــل ســؤاله منزلــة غــريه تنبيًهــا عــىل 

أنــَّــه األَوىل بحالــه أو املهــّم لــه()24(.
القبعثــرى  فعلــه  مــا  األّول  فمثــال 
ــًدا:  باحلّجــاج، إذ قــال لــه احلّجــاج متوعِّ
يريــد   . األدهــم(  عــىل  )ألمحلنّــك 
احلّجــاج: القيــد احلديــد األســود: فقــال 
عــىل  حيمــل  األمــري  )مثــُل  القبعثــرى 
الفــرس  يعنــي:  األدهــم واألشــهب( 
فقــال  األبيــض،  والفــرس  األســود 
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فقــال  احلديــد،  أردت  احلّجــاج:  لــه 
خــرٌي  حديــًدا  يكــون  ألن  القبعثــرى: 
مــن أن يكــون بليــًدا، ومــراده ختطئــة 
ال  الوعــد  بــه  األليــق  بــأنَّ  احلّجــاج 

.)25 الوعيــد)
بــني  املحادثــة  هــذه  جــرت  وقــد 
الرجلــني بســبب أنَّ احلّجــاج بلغــه أنَّ 
ــه وبــني  ــَر احلّجــاج بين ــا ذَك ــرى مل القبعث
د  أصحابــه يف بســتان، قــال: اللَّهــم ســوِّ
وجهــه، واقطــع عنقــه، واســقني مــن 
دمــه، فــُويِشَ بــه إىل احلّجــاج فلـــامَّ مثـــُـل 
بــني يديــه وســأله عــن ذلــك، قــال: إنــَّــام 
أردت العنــب، فقــال لــه احلّجــاج مــا 

ــَر. ُذِك
ومثــال الثــاين قوله تعــاىل: ﴿َيْســأَُلوَنَك 
ــرْيٍ  ــْن َخ ــْم ِم ــا أَْنَفْقُت ــْل َم ــوَن ُق ــاَذا ُينِْفُق َم
َفِلْلَوالَِدْيــِن َواأْلَْقَربنَِي َواْلَيَتاَمى َوامْلََســاِكنِي 
ــبِيِل﴾ ]البقــرة: 215[، ســألوا  َواْبــِن السَّ
النبــّي )َصــىلَّ اهللُ َعليــِه َوآلِــِه َوَســلََّم( 
ماهلــم،  ينفقــون  مــا  حقيقــة  عــن 
فُأجيبــوا ببيــان طــرق إنفــاق املــال تنبيًهــا 

واألجــدر  األَوىل  هــو  هــذا  أنَّ  عــىل 
احلّجــاج  قــول  ومنــه  عنــه،  بالســؤال 

البغــدادي)26(:
ْلــُت إِْذ أتــَيــْــُت مـِــَراًرا َقــاَل: ثــَقَّ

ْلَت َكاِهي باألََياِدي ُقــْلــُت ثــَـقَّ
ْلُت. ُقْلُت: َأْوَلْيَت َطْوالً قاَل: َطوَّ

َقاَل: َأْبَرْمُت ُقْلُت: َحْبَل ِوَداِدي
فصاحــب ابــن حّجــاج يقــول لــه: 
زيــارايت،  بكثــَرة  عليــك  ثقلــت  قــد 
فيرصفــه عــن رأيــه يف أدب وظــرف، 
إىل معنــى  مــن معنــى  وينقــل كالمــه 

الشــاعر)27(: وكقــول  آخــر، 
وملَّا نــعــى الـنـاعـي سـَـألـنـَـاُه خـشيًة

وللـعـَـنِي خـوَف الـبنِي تـسكاُب أمطاِر
أجاب قى: قلنا قى حاجة العىل

فـَـقاَل مـَـَى: قــُلـنـَـا بــُِكلِّ فـَــخــَـــار
وقـِــيَل لشــيخ هــِرٍم: كــم ســنّك؟ 
فــرك  بالعافيــة،  أنعــم  إنــِّــي  فقــال: 
الســؤال  عــن  اإلجابــة  اهلــرم  الشــيخ 
املوّجــه إليــه، ورصف ســائله يف رفــق 
عــن ذلــك، وأخــره أنَّ صّحتــه موفــورة 
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................................)( اإىل مالك الأ�سرت )( مبداأ التاأدُّب يف عهد الإمام علّي
عــن  الســؤال  بــأنَّ  للســائل  إشــعاًرا 

وأجــدر)28(. َأوىل  الصّحــة 
مراحل التأدُّب

التداوليــني  لــدى  املبــدأ  هــذا  َمــرَّ 
ــل  ــل: مراح ــات أو ق ــني بمنعطف املحدث
عــامل  أو  وآخــر،  ُلغــوّي  بــني  تباينــت 
تشــخيص  ويمكــن  وآخــر،  اجتــامع 

اآلتيــة: املراحــل  يف  ذلــك 
)1( مرحلة غرايس

أعــالم  مــن  غرايــس  بــول  ُيَعــدُّ 
ــًة  ــَي عناي ــد ُعنـِ ــل، وق ــة األوائ التداولي
أرســى  الــذي  التعــاون  بمبــدأ  ُأوىل 
)املنطــق  الشــهري  مقالــه  يف  دعائمــه 
واملحادثــة( الــذي نــرشه عــام 1957م، 
يف  متعاونــون  املتكّلمــني  أنَّ  ويقتــي 
ــة التخاطــب، وهــو يــرى  تســهيل عملي
عــة عــن مبــدأ  أنَّ مبــادئ املحادثــة املتفرِّ
التعــاون هــي التــي تفــرِّ كيــف نســتنتج 
املفاهيــم اخلطابيــة، وهــي املبــادئ التــي 
مبــدأ  يــأيت:  مــا  تلخيصهــا يف  يمكــن 
النوعيــة، مبــدأ الكّميــة، مبدأ األُســلوب 

)الكيفيــة(، ومبــدأ العالقــة )املناســبة(.
عرضــه  بعــد  غرايــس  نبَّــَه  وقــد 
وجــود  عــىل  التعــاون  مبــدأ  قواعــد 
غريهــا مــن قبيــل قواعــد التــأدُّب التــي 
تتــمُّ مراعاهتــا مــن طــرف املتكّلمــني، 
ولكــنَّ مبــدأ التــأدُّب عنــده ال يرقــى 
يف تقديــره إىل تلــك القواعــد األربــع 

العاّمــة)29(.
املرحلــة يمكــن أن  فــإنَّ هــذه  إذن 
نطلــق عليهــا بأنــَّــها مرحلــة هتميــش 
مبــدأ التــأدُّب وجعلــه مبــًدا ثانوًيــا تالًيــا 

ملبــدأ التعــاون.
هــذا  بــرورة  ضمنًــا  اعــرف  وقــد 
التــداويل وأثــار يف  املبــدأ يف اخلطــاب 
هــذا املقــال مشــكاًل مهــامًّ يتمثــَّــل يف 
أنَّ املنــوال القائــم عــىل رشوط الصــدق 
ف عــىل املعــاين احلرفيــة  يمكننــا التعــرُّ
ــلُّ  ــه يظ ــات، ولكنـَّ ــة للملفوظ والعرفي
عــن  يضيــق  ألنــَّــه  حمــدوًدا؛  منــواالً 
اخلطــاب  عنــه  ُيعــرِّ  مــا  اســتيعاب 
البــرشي اليومــي مــن معــاٍن ُأخــرى.
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ــه:  ــدأ بقول ف غرايــس هــذا املب ــرَّ وَع
ــول  ــان يق ــن األحي ــري م ــم يف كث فاملتكلِّ
ــن كالمــه  شــيًئا )املعنــى املعلــن(، ويضمِّ
)املعنــى  رصيــح  غــري  آخــر  معنًــى 
املعنيــني  بــني  والفــرق  ــن(،  املضمَّ
يف  الكلمــة  تعنيــه  مــا  هــو  األّول  أنَّ 
قيمتهــا الظاهــرة ومــا يمكــن التعبــري 
رشوط  بمصطلحــات  وتفســريه  عنــه 
فهــو  الثــاين  املعنــى  أمـَّــا  الصــدق، 
ــه يف  ــم إحداث ــوي املتكّل ــذي ين ــر ال األث
قــدرة  ذلــك عــىل  الً يف  الســامع معــوِّ
ــك  ــول إىل ذل ــىل الوص ــامع ع ــذا الس ه
ــوظ كان- ال  ــوظ- أّي ملف ــم امللف الفه
ينفــع فيــه االكتفــاء بالتحليــل القضــوّي 
وال يســتوفيه الدليــل الــذي يقــف عنــد 

احلرفيــة)30(. املعــاين 
ــه  ــا قال ــام م ــو مت ــف ه ــذا التعري وه
البالغيــون مــا ُيعــَرف عندهــم بمخالفــة 
ــر  ه عبدالقاه ــامَّ ــا س ــال أو م ــى احل مقت
عليــه  وأطلــق  باملغالطــة،  اجلرجــاين 
ــرَّ  ــذي َم ــم ال ــلوب احلكي ــكاكي ُأس الس

ــره. ذك
)2( مرحلة روبن اليكوف

اقرحــت روبــن اليكوف مبــدًأ آخرًا 
إىل جانــب مبــدأ التعــاون الــذي اقرحــه 
ــأدُّب  ــدأ الت ــة مب ــمته رصاح ــس س غراي
الــذي يســتجيب للظواهــر ذات الطابــع 
االجتامعــي والعالئقــي وحيتــوي هــذا 
ــدأ عــىل قاعدتــني كريــني تندرجــان  املب
ــة، مهــا:  ــم التداولي ــاءة املتكّل ضمــن كف
وقــد  ًبــا،  متأدِّ وكــن  واضًحــا،  كــن 
العالقــة  أنَّ  إىل  اليكــوف  أشــارت 
بــني هاتــني القاعدتــني تّتســم أحياًنــا 
للتــأدُّب  تكــون  الغلبــة  وأنَّ  بالتقابــل 
حــني جيــد املتكّلــم نفســه مضطــًرا إىل 
ــّم  ــىل امله ــأدُّب( ع ــّم )الت م األه ــدِّ أن يق
)الوضــوح(، وأنَّ حــرص املتكّلــم عــىل 
ــه يف  ــب ومضايقت ــاج املخاَط ــدم إزع ع
ــىل أن  ــه ع ــوق حرص ــة يف ــاء املحادث أثن
التــه واضحــة مفهومــة)31(. تكــون تدخُّ
عــىل  عندهــا  املبــدأ  هــذا  ويقــوم 

ثــالث: قواعــد 
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................................)( اإىل مالك الأ�سرت )( مبداأ التاأدُّب يف عهد الإمام علّي
ــف، ومقتضاهــا: ال  )1( قاعــدة التعفُّ

تفــرض نفســك عــىل املخاَطــب.
ومقتضاهــا:  ك،  التشــكُّ قاعــدة   )2(

بنفســه. خيتــار  املخاَطــب  لتجعــل 
د، ومقتضاهــا: لتظهــر  )3( قاعــدة التــودُّ

ــوّد للمخاَطب)32(. ال
)3( مرحلة ليتش

املبــدأ  هــذا  أنَّ  إىل  ليتــش  أشــار 
ق  َفــرَّ إذ  بالغيــة،  مقاربــة  ضمــن  يف 
داخــل املقاربــة البالغيــة بــني بالغتــني: 
ــن  ــة م ــىل جمموع ــوم ع ــة تق ــة نّصي بالغ
التسلســل  مبــدأ  قبيــل  مــن  املبــادئ 
ومبــدأ الوضــوح ومبــدأ اإلجيــاز ومبــدأ 
التعبــري واإلفصــاح، وبالغــة تفاعليــة 
ثــالث  عــىل  حتتــوي  شــخصية  بــني 
جمموعــة  القواعــد:  مــن  جمموعــات 
ــدأ  ــار مب ــوي يف إط ــي تنض ــد الت القواع
التعــاون،  بمبــدأ  املعــروف  غرايــس 
يف  تنــدرج  التــي  القواعــد  وجمموعــة 
القواعــد  وجمموعــة  التــأدُّب  مبــدأ 

الســخرية)33(. ملبــدأ  التابعــة 

التــأدُّب  مبــدأ  أنَّ  ليتــش  ويعتقــد 
ــذي  ــدأ التعــاون ال ــة مب ي يفــوق يف األمهِّ
يف  منطلًقــا  غرايــس  قواعــده  أرســى 
تصــّوره هــذا مــن أنَّ ُكّل ســياق يوّجهــه 
ــة مــن  د، وأنَّ الغاي هــدف تواصــي حمــدَّ
اســتعامل املتكّلــم اللُّغــة هــو إحــداث 
أثــر يف ذهــن الســامع، وأنَّ الــدور املناط 
ــوي  ــى النح ــل املعن ــو جع ــة ه بالتداولي
ــة  للملفــوظ بســبب مــن القــّوة التداولي
التــي حيملهــا، فالــذي يشــغل بــال ليتش 
ــوم  ــي تق ــات الت ــك العالق ــم تل ــو فه ه
بــني املعنــى والقــّوة الكامنــة فيــه فهــاًم قد 

ــه. ــىل حتقيق ــاون ع ــدأ التع ــاعد مب يس
ومبــدأ التــأدُّب عنــد ليتــش ال حيــّل حمــّل 
ــه،  ــل يكمل ــه، ب ــاون وال يلغي ــدأ التع مب

ولــه صورتــان، مهــا)34(:
)1( أكثِر من الكالم املؤدَّب.

)2( قلِّْل من الكالم غري املؤدَّب.
التــأدُّب قواعــد  ملبــدأ  ليتــش  وجعــل 

هــي:
ــىل  ــوم ع ــي تق ــة، وه ــدة اللباق )1( قاع
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التقليــل مــن التكاليــف واخلســائر التــي 
يمكــن أن يتكبَّدهــا الســامع والرفيــع 

ــي جينيهــا. ــد الت مــن الفوائ
عــىل  ومدارهــا  الكــرم،  قاعــدة   )2(
الفوائــد  مــن  جينــي  املتكّلــم  جعــل 
أقّلهــا، وجعــل الســامع جينــي مــن تلــك 

أكثرهــا. الفوائــد 
ومدارهــا  االستحســان،  قاعــدة   )3(
ــدح  ــامع والق ــن ذّم الس ــل م ــىل التقلي ع
فيــه واإلكثــار مــن مدحــه والثنــاء عليــه.
)4( قاعــدة التواضــع، ومدارهــا عــىل 
التقليــل مــن إطــراء الــذات واإلكثــار 

ــا. ــن نقده م
)5( قاعــدة االّتفــاق، ومدارهــا عــىل 
ــىل أنَّ  ــة ع ــري الداّل ــن التعاب ــص م التقلي
الــذات يف خــالف اآلخــر واإلكثــار مــن 
التعابــري التــي تظهــر الــذات عــىل اّتفــاق 

ــامع. الس
ــىل  ــا ع ــف، ومداره ــدة التعاط )6( قاع
التقليــص عــىل ُكّل مــا مــن شــأنه أن 
يوّلــد الكراهــة والنفــور بــني املتكّلــم 

والســامع واإلكثــار مــن التعابــري الداّلــة 
ــام. ــف بينه ــىل التعاط ع

َد نوعــني مــن التــأدُّب  كــام أنــَّــه حــدَّ
نســبي. واآلخــر  مطلــق  األّول 

ويعتقــد ليتــش أنَّ األعــامل اللُّغوّيــة تــأيت 
يف أربعــة أنــامط:

باألمــر  وتتــمُّ  تنافســية،  أعــامل   )1(
واالعتــذار. والطلــب  والســؤال 

بالعــرض  وتتــمُّ  هبيجــة،  أعــامل   )2(
والشــكر  والتحيــة  واالســتدعاء 

. لتهنئــة ا و
)3( أعــامل تعاونيــة مــن قبيــل اإلخبــار 

واإلرشــاد.
االهتــام  مثــل  تصادميــة  أعــامل   )4(

والتقريــع. والشــتم  والتهديــد 
ــني  ــأدُّب يف ح ــن الت ــني م ــل األّوَل وجع

اســتبعد اآلخَريــن)35(.
)4( مرحلة براون وليفنسون

ــد  ــرًيا عن ــأدُّب كث ــدأ الت ــف مب مل خيتل
هذيــن العالـــَمني اللذيــن أشــارا إليــه يف 
كتاهبــام املشــرك )الســؤال والتــأدُّب( 
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................................)( اإىل مالك الأ�سرت )( مبداأ التاأدُّب يف عهد الإمام علّي
الــذي ُنــرِشَ عــام 1987م، فــإنَّ مبــدأ 
التــأدُّب عندمهــا رضب مــن االســتلزام 
ذكــره  الــذي  النحــو  عــىل  التحادثــي 
ين  ــرُّ ــم ي ــول متكل ــني يق ــس، فح غراي
زفــاف  حفــل  حلضــور  غــًدا  جميئــك 
ــن يف هــذا امللفوظ  ابنتــي، فإنــَّــه ال يضمِّ
أيًضــا  ــن  يضمِّ هــو  بــل  فقــط،  طلًبــا 
مقصــًدا آخــر يتمثــَّــل يف أن يظهــر يف 
د التــأدُّب  مظهــر املتــأدِّب، وهــذا مــا جيــرِّ
فردًيــا  ســلوًكا  وجيعلــه  العفويــة  مــن 

والقصــد. باالســراتيجية  ومّتســاًم 
ويكــون الغــرض منــه جتنُّــب مــا مــن 
ض  شــأنه أن يعطِّــل ســري املحادثــة ويعــرِّ
للخطــر  كليهــام  أو  طرفيهــا  أحــد 

واحلــرج)36(.
فــني ملبــدأ التأدُّب  ويقــوم تصــّور املؤلِّ
عــىل مفهــوم أســاس وهــو )مــاء الوجــه( 
ــر  ــد تقدي ــا يفي ــّم م ــن أه ــد م ــذي يفي ال
ــدأ  ــذا املب ــىل ه ــا ع ــه، وأطلق ــرد لذات الف
ــه  ــة الوج ــه مقابل ــه، وقوام ــدأ التواج مب
ــأيت:  ــام ي ــاغ ك ــن أن ُيص ــه، ويمك للوج

)لتُصــْن وجــَه غــريك(، ويرتكــز هــذا 
ــدأ عــىل مفهومــني، مهــا: املب

جيــب  االجتامعيــة:  الوجــه  قيمــة  )أ( 
عــىل املتكّلــم أن يصــون وجــه غــريه، 
ففــي ذلــك صيانــة لوجهــه، وهكــذا 
والتعــاون  االحــرام  عــىل  ينعكــس 

بينهــام. املتبــاَدل 
هــو  الوجــه:  هتديــد  نســبة  )ب( 
اســراتيجّيات  مــن  بعــدد  االلتــزام 
التخاطــب لضــامن االحــرام املتبــاَدل 
ــا  بــني املتخاطبــني، ممَّــا يســتدعي تصنيًف
فهــام  الوجــه،  د  هتــدِّ التــي  لألفعــال 
يربطــان بــني األفعــال اللُّغوّيــة وبــني 

للوجــه)37(. هتديدهــا  نســبة 
مبدأ التصديق

لقــد عــرض طــه عبدالرمحــن هــذه 
يوجــد  أن  وحــاول  ونقدهــا  املبــادئ 
مــن  مســتفيًدا  هلــا،  إســالمية  بدائــل 
وجــاء  اإلســالمي،  العــريب  الــراث 
ــق الــذي  ــدأ التصدي ــدأ آخــر هــو مب بمب
نجــد لــه جــذوًرا وصــوًرا خمتلفــة يف 
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املبــدأ  هــذا  وقــوام  العــريب،  الــراث 
اثنــان: عنــرصان 

أحدمهــا: نقــل القــول ويتعّلــق باجلانــب 
التبليغــي مــن املخاطبــة.

يتعّلــق  الــذي  القــول  تطبيــق  الثــاين: 
التهذيبــي. باجلانــب 

الــذي  التصديــق  مبــدأ  عــن  ع  ويتفــرَّ
ه طــه عبدالرمحــن ثــالث قواعــد: أَقــرَّ
ــدك يف ُكّل  ــد قص ــد: لتتفّق ــدة القص قاع

ــه إىل الغــري. قــول تلقــي ب
فيــام  صادًقــا  لتكــن  الصــدق:  قاعــدة 

غــريك. إىل  تنقلــه 
قاعــدة اإلخــالص: لتكــن يف تــوّددك 

ًدا مــن أغراضــك. للغــري متجــرِّ
ويــرى طــه عبدالرمحــن أنَّ هلــذه القواعد 

أفضليــات هي:
)1( أن يفعــل املتكّلــم مــا مل يقــل أفضــل 

لــه مــن أن يقــول مــا مل يفعــل.
قولــه  املتكّلــم  فعــل  يســبق  أن   )2(
ــه. ــه فعل ــبق قول ــن أن يس ــه م ــل ل أفض
)3( أن يكــون املتكّلــم أعمــل بــام يقــول 

ــل  ــريه أعم ــون غ ــن أن يك ــه م ــل ل أفض
به)38(.

وقــد أفــاد طــه عبدالرمحــن يف مبادئــه 
هــذه مــن الــراث اإلســالمي، والســيَّام 
يف جانبــه التبليغــي مــن كتــاب )أدب 

الدنيــا والديــن( للــاموردي.
مبدأ التأدُّب

يف عهد اإلمام عيّل )عليه السالم(
بعــد هــذه القــراءة املتأّملــة واإلمجالية 
يف هــذا املبــدأ والوقــوف عــىل قواعــده، 
ــان موقــف  ــرَّ هبــا وبي ــي َم واملراحــل الت
اللُّغوّيــني منــه، والوقــوف عىل مــا يرافقه 
مــن مبــادئ مــن نحــو مبــدأ التعــاون 
هــذا  جــذور  إىل  الوصــول  وحماولــة 
اللُّغــوّي والبالغــي  الــراث  املبــدأ يف 
العــريب، نعــرض يف قابــل الصفحــات 
ــه الســالم(،  إىل عهــد اإلمــام عــّي )علي

ــأدُّب. ــدأ الت ــن مب ــه م ــا َوَرَد في وم
وأّول مــا يطالعنــا يف عهــد اإلمــام 
)عليــه  قولــه  املبــدأ  هــذا  حامــاًل 
َخاِئــِر  الذَّ َأَحــبَّ  »َفْلَيُكــْن  الســالم(: 
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................................)( اإىل مالك الأ�سرت )( مبداأ التاأدُّب يف عهد الإمام علّي
الـِـِح، َفاْمِلــْك  إَِلْيــَك َذِخــرَيُة اْلَعَمــِل الصَّ
حَيِــلُّ  الَ  َعــامَّ  بِنَْفِســَك  َوُشــحَّ  َهــَواَك، 
ــَصاُف  ــِس اإِلنـْ ــحَّ بِالنَّْف ــإِنَّ الشُّ ــَك، َف َل

َكِرْهــت«)39(. أو  َأْحبَّــت  فيــام  ِمنَْهــا 
ة  ِعــدَّ عبــارات  هنــا  َوَرَدت  فقــد 
وّظفهــا اإلمــام )عليــه الســالم( توظيًفــا 
بًيــا رائًعــا توّزعــت بــني مجــل  تداولًيــا تأدُّ
مــن  وهــو  األمــر،  بُأســلوب  طلبيــة 
األعــامل التنافســية التــي جعلهــا ليتــش 
ــه  ــه )علي ــو قول ــأدُّب، وه ــدأ الت ــن مب م
َخاِئــِر  الذَّ َأَحــبَّ  »َفْلَيُكــْن  الســالم(: 
الســالم(:  )عليــه  وقولــه  إَِلْيــَك...« 
بِنَْفِســَك«،  َوُشــحَّ  َهــَواَك،  »َفاْمِلــْك 
ــِس  ــحَّ بِالنَّْف ــإِنَّ الشُّ ــة » َف ــرى خري وُأخ
أو  َأْحبَّــت  فيــاَم  ِمنَْهــا  اإِلنـْــَصاُف 

َكِرْهــت«.
)عليــه  لإلمــام  يمكــن  كان  فإنــَّــه 
الســالم( أن يكــون األُســلوب التــداويل 
لديــه عــىل وفــق مبــدأ التعــاون املبــارش، 
التــأدُّب،  ُأســلوب  إىل  مــال  ولكنـَّــه 
ــكل  ــاب بش ــه اخلط ــن أن يوجِّ ــدالً م فب

ملأمــوره،  األمــري  تقريــع  فيــه  مبــارش 
ــإِنَّ  وبُأســلوب األمــر املبــارش، قــال: »َف
ــحَّ بِالنَّْفــِس اإِلنـْــَصاُف ِمنَْهــا...«،  الشُّ
بمعنــى: أنــَّــك ينبغي أالَّ تكون جشــًعا، 
ــا  تــأكل أمــوال املســلمني أو تكــون ظامًل
ــي تقــول:  هــه باحلكمــة الت ــة، وجَّ للرعي
ــحَّ بِالنَّْفــِس اإِلنـْــَصاُف ِمنَْهــا َفَيام  »إِنَّ الشُّ
ــزم نفســك  ــت أو َكِرْهــت«، أي: أل َأْحبَّ

ــا. ــح مجاحه واكب
وقــد اســتعمل اإلمام )عليه الســالم( 
ــم املرشــد ففرَّ  مــع واليــه ُأســلوب املعلِّ
ــف  ــال: أن تنتص ــو، فق ــا ه ــحَّ م ــه الش ل
منهــا فيــام أحّبــت أو كرهــت، أي: ال 
نهــا مــن االسرســال يف الشــهوات،  متكِّ
ــا  ــيطًرا وقامًع ــا، ومس ــرًيا عليه ــن أم وك

هلــا مــن التهــّور واالهنــامك)40(.
كال  إنَّ  نقــول:  أن  يمكــن  فهنــا 
املبدأيــن: التعــاون والتــأدُّب، حــارضان 

يف هــذه القطعــة مــن العهــد.
لــه  ُأخــرى  إىل عبــارة  ننتقــل  ثــُــمَّ 
)عليــه الســالم( يّتضــح فيهــا هــذا املبدأ، 
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مْحَــَة  الرَّ َقْلَبــَك  »َوَأْشــِعْر  قولــه:  وهــو 
ْطــَف هِبـِـْم،  ِعيَّــِة، َواْلـــَمَحبََّة هَلـُـْم، َواللُّ لِلرَّ
َوالَ َتُكوَنــنَّ َعَلْيِهــْم َســُبًعا َضاِرًيــا َتْغَتنـِـُم 
ــا َأٌخ َلــَك يِف  ــاِن: إِمَّ ُــْم ِصنَْف َأْكَلُهــْم، َفإهِنَّ
ــرٌي َلــَك يِف اخْلَْلــِق«)41(. ــا َنظِ يــِن، َوإمَّ الدِّ
فهنــا يــِرُد هــذا املبــدأ بطريقــة النهــي، 
»َوالَ  الســالم(:  )عليــه  قولــه  وهــو 
َضاِرًيــا«،  َســُبًعا  َعَلْيِهــْم  َتُكوَنــنَّ 
الســالم(  )عليــه  اإلمــام  هنــى  فقــد 
واليــه بُأســلوب بالغــي غــري مبــارش 
قولــه  وهــو  التــأدُّب،  مبــدأ  نًــا  مضمِّ
)َســُبًعا َضاِرًيــا(، إذ املعنــى الوضعــي 
ــروف،  ــوان املع ــو احلي ــبع ه ــردة الس ملف
ن  تتكــوَّ )َضاِرًيــا(  لفظــة  وبضميمــة 
ؤ والتســلُّط  صــورة مــن صــور التجــرُّ
عــىل النــاس وهنــب أمواهلــم، فقــد طــرح 
اإلمــام )عليــه الســالم( هــذه الــدالالت 
وهــو  احلــواري،  االســتلزام  بطريقــة 
صــورة مــن صــور هــذا املبــدأ الــذي 
معانيهــا  عــىل  فيــه  األلفــاظ  تــدّل  ال 
َـّــام ُيــراد هبــذه األلفــاظ  املبــارشة، وإنـ

معــاين ُأَخــر، وهــو مــا ُيعــَرف لــدى 
البالغيــني بالكنايــة أو االســتعارة، أو 
ــه يف  ــا ل ــذي عرضن ــم ال ــلوب احلكي ُأس

البحــث. صــدر هــذا 
ــالم(  ــه الس ــام )علي ــد أوىص اإلم فق
الــوايل بالرعّيــة خــرًيا، وأالَّ يظلمهــم؛ 
يف  معــه  يشــركوا  أن  إمـَّــا  ألنــَّــهم 
وُأســلوب  الديــن،  يف  أو  اإلنســانية 
اخلريــة،  اجلملــة  يف  يتجــىلَّ  التــأدُّب 
ــم  ــّق ظلمه ــان، أي: ال حي ــهم صنف فإنــَّ
يف  لــك  إخــوة  ألنــَّــهم  هلــم؛  رعايــة 
الديــن أو اخللــق، ويشــري هــذا إىل قاعدة 
ــي أشــارت إليهــا اليكــوف. د الت ــودُّ الت
الســالم(  )عليــه  اإلمــام  ينتقــل  ثــُــمَّ 
خماطًبــا واليــه بمنتهــى أســاليب اللطــف 
بــه  يقرِّ بــام  فينصحــه  والرّقــة  واألدب 
إىل رّبــه فيقــول: »َوالَ َتنِْصَبــنَّ َنْفَســَك 
ــِه،  ــَك بِنِْقَمتِ ــَدْي َل ــْه الَ َي ــْرِب اهللِ، َفإِنَّ حِلَ
َوالَ ِغنَــى بِــَك َعــْن َعْفــِوِه َوَرمْحَتِــِه«)42(.
فحملــت هــذه العبــارة صــوًرا رائعة من 
االســتعارة فضــاًل عــن حســن الفاصلــة 
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................................)( اإىل مالك الأ�سرت )( مبداأ التاأدُّب يف عهد الإمام علّي
فابتــدأت  العبــارة  ودّقــة  والتضــاّد 
ــد بنــون التوكيــد  بُأســلوب النهــي املؤكَّ
( الــذي يــدّل عــىل حــرص  )َوالَ َتنِْصَبــنَّ
اإلمــام )عليــه الســالم( عــىل واليــه بــأالَّ 
يكــون يف هــذا املقــام الــذي يبعــده مــن 
اهلل، واإلمــام )عليــه الســالم( عندمــا 
ــاس  ــي ُكّل الن ــه يعن ــه فإنــَّ خياطــب والي
فهــو مــن بــاب )إيــَّــاك أعنــي واســمعي 

ــا جــارة(. ي
بُأســلوب هتذيبــي  لــه  يقــول  ثــُــمَّ 
بِنِْقَمتِــِه« فخــرق  َلــَك  َيــَدْي  ــْه الَ  »َفإِنَّ
ــتلزم  ــّص يس ــذا الن ــاون يف ه ــدأ التع مب
حوارًيــا أنَّ لفظــة اليــد هنــا ال تــدّل عــىل 
معناهــا الوضعــي، وإنــَّــام أراد هبــا القّوة 

أو الســلطة، ونحــو ذلــك.
)عليــه  اإلمــام  اســتوحى  وقــد 
الســالم( هــذا املعنــى مــن قولــه تعــاىل: 
]الفتــح:  َأْيِدهيِــْم﴾  َفــْوَق  اهللَِّ  ﴿َيــُد 
ــاب االســتعارة  ــا مــن ب ــد هن 48[، والي
ال  قــويٌّ  اهلل  أنَّ  بمعنــى  التخييليــة، 

قّوتــه)43(. يف  أحــد  يعلــوه 

بــني  مقحمــة  )لــك(  يف  والــالم 
املضــاف واملضــاف إليــه، كــام قالــوا: 
ال أبــا لــك، ثــُــمَّ يقــول اإلمــام: »َوالَ 
َوَرمْحَتِــِه«،  َعْفــِوِه  َعــْن  بِــَك  ِغنَــى 
فحســن الفاصلــة واضــح بــني نقمتــه 
ســائًغا  اخلطــاب  جيعــل  ـا  ممَـّ ورمحتــه 
وداللــة  املخاَطــب،  نفــس  يف  متقبَّــاًل 
ــح  ــة يوضِّ ــا الرمح ــي تضاّده ــة الت النقم
حــرص اإلمــام )عليــه الســالم( عــىل 
ببيــان  الربــوي  التأديبــي  األُســلوب 
ــل وســائل  ــي تقاب وســائل الرغيــب الت

الرهيــب.
ــمَّ يمــي اإلمــام )عليــه الســالم(  ثــُ
يف التواصــل التخاطبــي املفعــم بمبــدأ 
التــأدُّب لواليــه، إذ يقــول: »َوإَِذا َأْحَدَث 
ــًة  َ ــْلَطانَِك ُأهبَّ ــْن ُس ــِه ِم ــَت فِي ــا َأْن ــَك َم َل
اهللِ  ُمْلــِك  ِعَظــِم  إىَِل  َفاْنُظــْر  يَلــًة،  خَمِ َأْو 
َفْوَقــَك، َوُقْدَرتـِـِه َمنـْـَك َعــىَل َمــا الَ َتْقــدِرُ 
ــُن  ــَك ُيَطاِم ــإِنَّ ذلِ ــَك، َف ــْن َنْفِس ــِه ِم َعَلْي
إَِلْيــَك ِمــْن طِاَمِحــَك، َوَيُكــفُّ َعنـْـَك ِمــْن 
َغْربِــَك، وَيِفــيُء إَِلْيــَك بِــاَم َعــَزَب َعنْــَك 
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ــَك«)44(. ــْن َعَمِل ِم
فأمــره عنــد حــدوث األهُّبــة والعظمة 
يذكــر  أن  واإلْمــَرة  الرئاســة  ألجــل 
ــه عــىل إعدامــه  عظمــة اهلل تعــاىل وقدرت
ــة:  ــه، واملخيل ــه وإحيائ ــاده، وأماتت وإجي
وذو  ذو خــال  فــالٌن  وُيقــال:  الكــر، 

خميلــة)45(.
ثــُــمَّ ُيبــنيِّ اإلمــام )عليــه الســالم( 
ــطوتك  ــن س ــّف م ــك هلل يك أنَّ تواضع
ك وحّدتــك ورسعــة بطشــك،  وجتــرُّ
وُكّل هــذه املعــاين الربويــة مســتفادة من 
قولــه )عليــه الســالم(: »َيُكــفُّ َعنْــَك 
ِمــْن َغْربـِـَك«، وهــي اســتعارة لطيفــة، إذ 
ــيف،  ــّد الس ــو ح ــرب ه ــل يف الغ األص
ونشــاطه،  الشــباب  حلــّدة  وُيســتعَمل 
يف  اســتعمل  الســالم(  )عليــه  فنــراه 
االســتعارات  بعــض  هــذا  ختاطبــه 
والكنايــات التــي تفــي إىل ُأســلوب 
احلــواري)46(. االســتلزام  أو  التــأدُّب 

ــك  ــالم( ذل ــه الس ــردف )علي ــمَّ ي ثــُ
بتحذيــر يوّجهــه إىل واليــه، وهــو قولــه: 

ــاَك َوُمَســاَماَة اهللِ يِف َعَظَمتِِه، َوالتََّشــبَُّه  »إِيَّ
وتـِـِه، َفــإِنَّ اهللَ ُيــِذلُّ ُكلَّ َجبَّار،  بــِـِه يِف َجَرُ

ــاٍل«)47(. ــنُي ُكلَّ خُمَْت َوهُيِ
ومل خيــرق اإلمــام )عليــه الســالم( 
يف هــذا املقطــع مــن التخاطــب مبــدأ 
التعــاون، فــإنَّ حديثــه لواليــه مبــارش 
يمكــن  أنــَّــنا  إالَّ  الوضــوح،  يكتســيه 
ــس ُأســلوب التــأدُّب يف ذيــل  أن نتلمَّ
ــار،  ــِذلُّ ُكلَّ َجبَّ ــإِنَّ اهللَ ُي هــذا املقطــع »َف
ــه  ــال«، فــإنَّ اإلمــام )علي ــنُي ُكلَّ خُمَْت َوهُيِ
اهلل  بقــدرة  واليــه  ــر  يذكِّ الســالم( 
وعظمتــه، يريــد أن حيّثــه بُأســلوب بــارد 
ــلُّط. ــرُّ والتس ــرُّ والتك ــدم التج ــىل ع ع
ــالم(  ــه الس ــام )علي ــه اإلم ــمَّ يوجِّ ثــُ
واليــه بتعليمــه درًســا أخالقيًّــا ودينيًّــا 
احلكــم  إدارة  كيفّيــة  يف  واجتامعيًّــا 
والتعامــل مــع الرعيــة بُأســلوب هتذيبــي 
وقاعــدة  التــأدُّب  ُأســلوب  مســتعماًل 
ك التــي أشــارت إليهــا اليكــوف  التشــكُّ
إذ  البحــث،  هــذا  صــدر  يف  وبيَّنّاهــا 
ــَك  ــوِر إَِلْي ــبَّ األُُم ــْن َأَح ــول: »َوْلَيُك يق
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................................)( اإىل مالك الأ�سرت )( مبداأ التاأدُّب يف عهد الإمام علّي
ــْدِل،  ــا يِف اْلَع َه ، َوَأَعمُّ ــقِّ َأْوَســُطَها يِف احْلَ
ــْخَط  ــإِنَّ ُس ــِة، َف ِعيَّ ــِرىَض الرَّ ــا لِ َوَأمْجَُعَه
ــِة، َوإِنَّ  ــِة جُيِْحــُف بِــِرىَض اخْلَاصَّ اْلَعامَّ
ِرىَض  َمــَع  ُيْغَتَفــُر  ــِة  اخْلَاصَّ ُســْخَط 

ــِة«)48(. اْلَعامَّ
وال يبعــد هــذا األُســلوب التخاطبــي 
ــه  ــام )علي ــإنَّ اإلم ــرًيا، ف ــابقه كث ــن س ع
ُأمــوًرا  واليــه  مــن  طلــب  الســالم( 
ــه  ــا بنفس ــح منه ــا صل ــار م ــه خيت وجعل
َ لــه الصحيــح مــن غــريه  بعــد أن بــنيَّ
ــه  ــق علي ــا أطل ــه، وهــذا م ــه ل يف خطاب
تتــمُّ  التــي  البهيجــة  األعــامل  ليتــش 
والتحّيــة،  واالســتدعاء  بالعــرض 
ــا  ــأدُّب كــام أرشن ــدأ الت وجعلهــا مــن مب
ــه اإلمــام )عليــه  َف إليهــا عنــده، وقــد عرَّ
الســالم( )أنَّ قانــون اإلمــارة االجتهــاد 
يف رضــا العاّمــة فإنــَّــه ال مبــاالة بســخط 
ــا  خاّصــة األمــري مــع رضــا العاّمــة، فأمـَّ
رضــا  ينفعــه  مل  العاّمــة  ســخطت  إذا 
اخلاّصــة... ألنَّ اخلاّصــة ال ُيغنــون عنــه 
شــيًئا عنــد تنّكــر العاّمــة لــه، وكــذاك 

رضيــت  إذا  هــؤالء  ســخط  يــّر  ال 
العاّمــة؛ وذلــك ألنَّ هــؤالء عنهــم غنـًـى 
وهلــم بــدل، والعاّمــة ال غنــى عنهــم وال 

بــدل منهــم()49(.
ــالم( يف  ــه الس ــام )علي َ اإلم ــنيَّ ــد ب وق
خطابــه هــذا لواليــه أنَّ ميلــه للخاّصــة 
عــىل حســاب العاّمــة ال جيــوز لــه مــن 
وجهتــني: إمـَّــا )الوجهــة الدينيــة فواضح 
ملــكان الظلــم واجلــور، وإمـَّــا مــن الوجهة 
السياســية فــألنَّ ســخط العاّمــة هيــزُّ كيــان 
ــام  الدولــة باإلرضابــات واملظاهــرات وربَّ
ال  اخلاّصــة  ورضــا  املســلَّحة،  بالثــورة 
جُيــدي شــيًئا يف هــذه احلــال، والعنــف 

ــتعاالً()50(. ــار اش ــد الن يزي
فمــع أنَّ هــذا املقطــع يشــري إىل قضيــة 
إداريــة إالَّ أنــَّــه ال خيلــو مــن ُأســلوب 

التــأدُّب.
ثــُــمَّ يتواصــل اإلمــام )عليــه الســالم( 
مــع واليــه عــىل نســق واحــد مــن ُأســلوب 
ــَن مجيــع قواعــد هــذا  التــأدُّب الــذي تضمَّ
ــه(  ــدأ التواج ــه )مب ــه، ومن ــدأ وأنواع املب
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وليفنســون  بــراون  إليــه  أشــار  الــذي 
لذاتــه،  الشــخص  تقديــر  عــىل  يقــوم 
غــريك(،  وجــه  )لتُصــْن  ومفهومــه 
ــول:  ــالم( يق ــه الس ــام )علي ــمع اإلم فنس
»َوْلَيُكــْن َأْبَعــَد َرِعيَّتِــَك ِمنْــَك، َوأْشــنََأُهْم 
ِعنْــَدَك، َأْطَلُبُهــْم ملََِعاِئــِب النَّــاِس، فــإنَّ يف 
َها،  النَّــاِس ُعُيوًبــا، اْلــَوايِل َأَحــقُّ َمــْن َســَرَ
اَم  َفــاَل َتْكِشــَفنَّ َعــامَّ َغــاَب َعنـْـَك ِمنَْهــا، َفإنَّ
ُكــُم  َعَلْيــَك َتْطِهــرُي َمــا َظَهــَر َلــَك، َواهللُ حَيْ
ــَك، َفاْســُرِ اْلَعــْوَرَة َمــا  َعــىَل َمــا َغــاَب َعنْ
ُه  اْســَتَطْعَت َيْســُرِ اهللُ ِمنـْـَك مــا حُتِــبُّ َســْرَ

ــَك«)51(. ــْن َرِعيَّتِ ِم
ــب  ــالم( يطل ــه الس ــام )علي ــإنَّ اإلم ف
منــه أن يســر عيــوب رعّيته وأالَّ يكشــفها 
ــه  ــه رعّيت ــاء وج ــظ م ــن وأن حيف لآلخري
ــا لــه أنَّ َمــْن  وإن كان فيهــم عيــوب، مبيِّنً
ســر عيــوب النــاس ســر اهلل عيوبــه، 
وأنَّ حفــظ عيــوب اآلخريــن أو حفــظ 
مــاء وجوههــم هــو مــن مرتكــزات مبــدأ 
ــم أن  ــىل املتكلِّ ــب ع ــه )جي ــأدُّب، فإنــَّ الت
ــة  ــك صيان ــي ذل ــريه، فف ــه غ ــون وج يص

ــو()52(. ــه ه لوجه
)عليــه  اإلمــام  مــع  ــق  نحلِّ وهكــذا 
الســالم( يف عهــده إىل واليــه وهــو يســدي 
ــرى،  ــو األُخ ــدة تل ــح الواح ــه النصائ إلي
وحيثــُّــه عــىل رضورة التواضــع وعــدم 
الشــعور بالزهــّو واخليــالء، ويظهــر هــذا 
جليًّــا يف العبــارة التــي خاطبــه هبــا، وهــي 
ــِل  ــْق بَِأْه ــالم(: »َواْلَص ــه الس ــه )علي قول
ــىَل َأالَّ  ــْم َع ــمَّ ُرْضُه ــْدِق، ُث ــَوَرِع َوالصِّ اْل
ــُه،  ــل مَلْ َتْفَعْل ُحــوَك بَِباطِ ُيْطــُروَك َوالَ ُيَبجِّ
ْهــَو،  الزَّ ــِدُث  حُتْ االْْطــَراِء  َكْثــَرَة  َفــإِنَّ 

ِة«)53(. َوُتــْديِن ِمــَن اْلِعــزَّ
ــن  ــب يمك ــن التخاط ــط م ــذا النم فه
قاعــديت  دائــرة  ضمــن  يف  يكــون  أن 
التواضــع والتعاطــف اللتــني أشــار إليهــام 

ليتــش يف مبــدأ التــأدُّب عنــده.
فــإنَّ اإلمــام )عليــه الســالم( بخطابــه 
ــف  ــىل رضورة التزلُّ ــه ع ــثُّ والي ــذا حي ه
دهــم  ألهــل الــورع والتقــوى، وأن يعوِّ
وأالَّ  احلــّق،  إالَّ  فيــه  يقولــوا  أالَّ  عــىل 
ــدح؛  ــة امل ــه ُبغي ــس في ــا لي ــه م ــوا في يقول
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................................)( اإىل مالك الأ�سرت )( مبداأ التاأدُّب يف عهد الإمام علّي
واخليــالء،  الزهــّو  يــورث  ذلــك  ألنَّ 
وهــو خــالف مــا ينبغــي أن يكــون الــوايل 
ــه الســالم( أن  ــده اإلمــام )علي الــذي يري
يكــون متواضًعــا يف ختاطبــه وتعاملــه مــع 
ــه  ــوم علي ــراء الق ــده إط ــاس، وأالَّ يزي الن
إالَّ تواضًعــا، وقــد َوَرَد يف اخلــر أنَّ رجاًل 
)أثنــى عــىل اإلمــام عــّي )عليــه الســالم( 
ــاًء أوســع فيــه- وكان عنــده  يف وجهــه ثن
مّتهــاًم- فقــال لــه: أنــا دون مــا تقــول 

ــك()54(. ــا يف نفس ــوق م وف
ثــُــمَّ ينتقــل اإلمــام )عليــه الســالم( يف 
َ لواليــه كيفّيــة إدارة  عهــده املبــارك، إذ بــنيَّ
الدولــة وقيــادة املجتمــع وُيبــنيِّ لــه أيًضــا 
طبقــات ذلــك املجتمــع وواجبــات ُكّل 
طبقــة وحقوقهــا، ثــُــمَّ يرســم لــه الطريــق 
األمثــل لقضيــة اخلــراج وجبايتــه، وعامرة 
البــالد، ويوضــح لــه كيفّيــة التعامــل مــع 
ــًدا لذلــك املجتمــع  ــه قائ املجتمــع بوصف
بــذات األُســلوب الــذي ابتــدأ بــه العهــد 
حتــَّــى يصــل إىل آخــره عــىل هــذا النســق 
ــأدُّيب، وهــذه الطريقــة  مــن األُســلوب الت

ــًدا  ــه مرش ــع والي ــم م ــن احلاك ــة م الراقي
ُأخــرى،  تــارًة  لــه  ًرا  تــارًة وحمــذِّ إيــَّــاه 
باألمــر مــّرًة وبالنهــي ُأخــرى، حتــَّــى 
ــه  ه ــراه يوجِّ ــد، فن ــر العه ــل إىل أواخ نص
إىل عــدم الغضــب والــرّوي يف احلكــم 
وعــدم الشــموخ وعــدم البطــش بالرعيــة 
بُأســلوب تــأدُّيب حكيــم فنســتمع إليــه 
َوَســْوَرَة  َأْنِفــَك،  مَحِيَّــَة  »اْمِلــْك  يقــول: 
َك، َوَســْطَوَة َيــِدَك، َوَغــْرَب لَِســانَِك،  َحــدِّ
ْس ِمــْن ُكلِّ ذلِــَك بَِكــفِّ اْلَبــاِدَرِة،  َواْحــَرِ
ــْطَوِة، َحتَّــى َيْســُكَن َغَضُبــَك  َوَتْأِخــرِي السَّ

ــاَر«)55(. ــَك االْْختَِي َفَتْمِل
الســالم(  )عليــه  اإلمــام  فاســتعمل 
يف هــذا املقطــع أنامًطــا مــن االســتعارة 
إليصــال مــراده إىل خماطبــه بصــورة غــري 
ــا  ــاظ توظيًف ــف تلــك األلف ــارشة فوظَّ مب
مــن  التــأدُّب  مبــدأ  ضمــن  يف  تداولًيــا 
ــى  ــذا املعن ــق ه ــك، وُيطل ــة أنف ــل محي قبي
باخلزامــة،  أنفــه  املوجــع  اجلمــل  عــىل 
بأســك،  وحــّدك:  ســطوة،  وســورة: 

حــّده)56(. أي:  لســانك،  وغــرب 
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فخــرق مبــدأ التعــاون واضــح هنــا إىل 
ــف  ــواري بتوظي ــتلزام احل ــلوب االس ُأس
بطريــق  مبــارش  غــري  توظيًفــا  األلفــاظ 
َرهــا علــامء  االســتعارة أو الكنايــة التــي قرَّ
ــلوب  ــون بُأس ــا التداولي ــة وَعرفه البالغ

ــواري. ــتلزام احل االس
ــدع  ــأن ي ــك ب ــالل ذل ــن خ ــره م فأم
ال  النــاس  عــىل  والتعــايل  الشــموخ 
لــيء، إالَّ ألنــَّــه الــوايل، وأن يملــك 
عــن  ويكّفهــا  الغضــب،  عنــد  نفســه 
يمينًــا  لســانه  ُيطلــق  وأالَّ  األذى، 
حتــَّــى  هــًدى،  غــري  عــىل  وشــامالً 
يســكن غضبــه فيملــك االختيــار، ولــو 
اندفــع معــه لتغّلــب اهلــوى واجلهــل 
ــه،  ــب ل ــْن ال ذن ــب َم ــه وعاق ــىل عقل ع

وتكّلــم بــام يشــني، وجتــاوز احلــدود، 
ــب أن  ــه، فيج ــن نفس ــدّوه م ــن ع وأمك
يتذّكــر وقوفــه بــني يــدي اهلل للحســاب 

واجلــزاء)57(.
بعــض  مــع  وقفــة  هــذه  كانــت 
ــالم(  ــه الس ــام )علي ــد اإلم ــرات عه فق
وبحــث مبــدأ التــأدُّب فيــه، وحرصــُت 
ــح  ــي يّتض ــرات الت ــط الفق ــىل أن ألتق ع
اختيــاري  فــكان  املبــدأ،  هــذا  فيهــا 
قســاًم منهــا وتــرك القســم الــذي يتعّلــق 
بُأســلوب إدارة الدولــة وأحــكام احلكم 
والسياســة إذ مل يّتضــح فيهــا هــذا املبــدأ.
ــذا  ــي ه ــأل أن يقّربن ــرًيا اهللَ أس وأخ
العمــل إليــه وأن جيعلنــي خادًمــا بــام 

يتعّلــق بــراث حُمّمــد وآل حُمّمــد.
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................................)( اإىل مالك الأ�سرت )( مبداأ التاأدُّب يف عهد الإمام علّي
اهلوامش:

)1( ينظر: إعراب القرآن وبيانه: 672/6.

اخللقيــة  للقيــم  القــرآن  التصويــر  ينظــر:   )2(

.174/1 صبــح:  عــّي  عــّي  والترشيعيــة، 

)3( ينظر: الرهان: 306/2.

)4( معرك األقران: 218/1.

)5( التداوليــة عنــد العلــامء العــرب، د. مســعود 

ــراوي: 16. صح

)6( ينظر: وصف اللُّغة العربية دالليًا: 117.

ــوء  ــي يف ض ــاب املرح ــل اخلط ــر: حتلي )7( ينظ

ــة: 8. ــة التداولي النظري

)8( الراغامتية وعلم الداللة: 177.

)9( ينظــر: النظريــة التداوليــة املفهــوم والتصّور، 

ومفهــوم؟  )بحــث(،  الرقبــي  رضــوان  د. 

ومقتــى  التبليــغ  مقتــى  بــني  التخاطــب 

ــة كليــة اآلداب،  التهذيــب، طــه عبدالرمحــن، جملَّ

ص44-43.  ،1994  ،14 مــالل  بنــي 

)10( نظرية التأدُّب يف اللسانيات التداولية.

)11( االســتلزام احلــواري مــن ُأســس انســجام 

اخلطــاب )مقــال(.

اللســانيات  يف  التــأدُّب  نظريــة  ينظــر:   )12(

العــرب:  العلــامء  عنــد  والتداوليــة  التداوليــة، 

نــواس دراســة تداوليــة  34- 35، وشــعر أيب 

)أطروحــة دكتــوراه(، حســني عمــران حُمّمــد، 

ص248. ديــاىل،  جامعــة   ،2015

)13( ينظــر: التداوليــة، عبدالســالم عشــريي: 

.65

اللســاين  التــداول  يف  االقتضــاء  ينظــر:   )14(

ــر،  ــامل الفك ــة ع ــوري، جملَّ ــادل فاخ ــث(، ع )بح

 ،1989 ع3،  ديســمر،  نوفمــر/  أكتوبــر/ 

.141 م

ــة الفعــل الكالمــي بــني علــم  )15( ينظــر: نظري

اللُّغــة احلديــث واملباحــث اللُّغــوّي يف الــراث 

اخلليفــة،  عبــداهلل  هشــام  اإلســالمي،  العــريب 

مكتبــة لبنــان نــارشون، ط1، 2007.

)16( البديع يف البديع البن املعتز: 39/1.

ــري،  ــاح املن ــرب، واملصب ــان الع ــر: لس )17( ينظ

ومعجــم اللُّغــة العربيــة املعــارصة، مــاّدة )ادب(.

)18( نظريــة التــأدُّب يف اللســانيات التداوليــة 

)بحــث(.

)19( نظرية التأدُّب يف اللسانيات التداولية.

)20( نظرية التأدُّب يف اللسانيات التداولية.
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)21( نظرية التأدُّب يف اللسانيات التداولية.

)22( ينظر: البالغة العربية: 498/1.

ــاليب  ــر: أس ــوم: 155، وينظ ــاح العل )23( مفت

البالغــة: 264/1.

)24( أساليب البالغة: 264/1.

)25( جواهر البالغة: 319.

)26( ينظر: خزانة األدب: 259/1.

 ،319/1 البالغــة:  جواهــر  ينظــر:   )27(

.279/2 األفــراح:  وعــروس 

)28( ينظــر: علــم البديــع، عبدالعزيــز عتيــق: 

.182 /1

اللســانيات  يف  التــأدُّب  نظريــة  ينظــر:   )29(

التداوليــة.

اللســانيات  يف  التــأدُّب  نظريــة  ينظــر:   )30(

احلديثــة )بحــث(، ونظريــة غرايــس والبالغــة 

ــة املخــر، أبحــاث  العربيــة، باديــس هلويمــل، جملَّ

حُمّمــد  جامعــة  اجلزائــري،  واألدب  اللُّغــة  يف 

ص46.  ،2011 ع7،  بســكره،  خيــر، 

اللســانيات  يف  التــأدُّب  نظريــة  ينظــر:   )31(

)بحــث(. احلديثــة 

)املفهــوم  التداوليــة  النظريــة  ينظــر:   )32(

)بحــث(،  الرقبــي  رضــوان  والتصــّور(، 

ــة،  ــة تداولي ــة ُلغوّي ــاب مقارب ــراتيجية اخلط واس

.100 الشــهري:  ظافــر  بــن  عبداهلــادي 

اللســانيات  يف  التــأدُّب  نظريــة  ينظــر:   )33(

)بحــث(. احلديثــة 

احلديثــة  اللســانيات  يف  التــأدُّب  نظريــة   )34(

)بحــث(.

اللســانيات  يف  التــأدُّب  نظريــة  ينظــر:   )35(

التداوليــة.

اللســانيات  يف  التــأدُّب  نظريــة  ينظــر:   )36(

)بحــث(. التداوليــة 

)37( ينظــر: االســتلزام احلــواري يف الــدرس 

اللســاين احلديــث، طــه عبدالرمحــن أنموذجــًا: 

.177

)38( ينظر: اللسان وامليزان: 251-249.

)39( هنج البالغة: 22/17.

)40( ينظر: هنج البالغة: 23/17.

)41( هنج البالغة: 23/17.

)42( هنج البالغة: 23/17.

)43( ينظر: التحرير والتنوير: 157/26.

)44( رشح هنج البالغة: 23/17.
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)45( ينظر: هبج الصباغة: 13.

 ،23/17 البالغــة:  هنــج  رشح  ينظــر:   )46(

.13 الصباغــة:  وهبــج 

)47( رشح هنج البالغة: 23/17.

)48( ينظر: رشح هنج البالغة: 24/17.

)49( رشح هنج البالغة: 23/17.

)50( يف ظــالل هنــج البالغــة: 253/1، وينظر: 

دراســات يف هنــج البالغــة، حُمّمــد مهــدي شــمس 

.110/1 الدين: 

)51( رشح هنج البالغة: 25/17.

ــاين  ــدرس اللس ــواري يف ال ــتلزام احل )52( االس

احلديــث: 177.

)53( رشح هنج البالغة: 31/17.

)54( بحار األنوار: 103/46.

)55( رشح هنج البالغة: 77/17.

)56( ينظــر: املصبــاح املنــري مــاّدة )محــي، ســور، 

غــرب(.

)57( يف ظالل هنج البالغة: 2-1.

املراجع واملصادر
القرآن الكريم.

ُلغوّيــة  مقاربــة  اخلطــاب  اســراتيجية   )1(

تداوليــة، عبداهلــادي بــن ظافــر الشــهري، دار 

2004م. املّتحــدة،  اجلديــد  الكتــاب 

الديــن  حميــي  وبيانــه،  القــرآن  إعــراب   )2(

اجلامعيــة،  للشــؤون  اإلرشــاد  دار  درويــش، 

ــريوت،  ــق، ب ــة، دمش ــورية، دار اليامم ــص، س مح

1415هـــ. ط4، 

الكتــب  دار  للمجلــي،  األنــوار،  بحــار   )3(
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........................)(ملالك اال�سرت )( اجلمهور مركزًا للخطاب قراءة يف عهد االمام علي

مثــل مركزيــة اجلمهــور يف خطــاب امــري املؤمــني عــي )عليــه الســالم( مســاحة التقف 
عنــد النــوع يف اخلطــاب بــل هــي مشــغل تتحرك فيــه كل الرؤى إلنتــاج تنميط من سياســة 
تعــي قيمــة الوجــود اإلنســاين يف احليــاة وبذلــك فهــي قــراءة ال تنتــج معنــى أحاديــًا وال 
تفــي بالــرورة إىل قــراءة مطابقــة متامثلــة مــع التصــور الذهنــي الــذي يبتغيــه النــاس يف 
عالقتهــم باحلاكــم أو فيــام بينهــم، بــل إّن تلــك املركزيــة هــي حيــز كالمــي يتعــدد معنــاه 
وتتنــوع مقاماتــه وتتفاضــل دالالتــه حــني تكــون الصلــة بــني احلاكــم ورعيتــه ســائرة يف 
منطــق مــن التطــور واإلنتاج املثمريــِن  لتحوالت ســلوكية وثقافية يف الواقــع االجتامعي. 
وهــو مــا أراده اإلمــام )عليــه الســالم( يف ممارســته اإلجرائيــة عنــد خطــاب مالــك األشــر 
رضــوان اهلل عليــه، يف قالــب مــن االهتــامم يســتبطن احلفــر يف بواعــث تلــك التأسيســات 
االجتامعيــة املصنفــة يف ســلم مــن الطبقــات هلــا وجودهــا وشــأنيتها حــني تكــون يف ثنائيــة 
ــور  ــد اجلمه ــى جتري ــة ال تتوخ ــلطة واعي ــون احلاكــم س ــني يك ــم، وح ــع احلاك ــة م تبادلي
ــه  ــع وهواجس ــورات املجتم ــعار تص ــل أداة الستش ــه، ب ــه وحقوق ــوده وماهيت ــن وج م
وبتفصيــل دقيــق كاشــف عــن  الفاعليــة املؤثــرة يف كل طبقــة مــن تلــك الطبقــات، بــام هلــا 
مــن أثــٍر وقــرار ال يتامهــى بمجــرد املشــورة، بــل بــام متنحــه مــن اســراتيجيات يتكامــل 
معهــا قــرار احلاكــم وســلطته. مــن هــذا املنظــور حــاول البحــث مقاربــة تلــك املركزيــة يف 
خطــاب اجلمهــور مــن خــالل عهــد االمــام )عليــه الســالم( ملالــك، لــدواع واشــتغاالت 
ــراءة الفاحصــة خلطــاب  ــة تفــرض انتخــاب تلــك الثيمــة مــن املوضــوع، فالق هلــا هيمن
االمــام )عليــه الســالم( يف هــذا العهــد مقارنــة بنصوصــه األخــرى، تكشــف عــن منــزع 
ــر مــن غــريه، فلــم  ــز يف االشــتغال عــىل اجلمهــور يف هــذا العهــد أكث مــن التفــرد والتامي
ــن  ــة م ــون أو طبق ــكل مك ــك ل ــر والتفكي ــن احلف ــة م ــك الرؤي ــل تل ــص بمث ــظ أي ن حي
ــة  ــتورية لكيفي ــة دس ــل وثيق ــد يمث ــك العه ــول أّن ذل ــدا الق ــى غ ــع، حت ــات املجتم طبق
ــاب يف  ــراد اخلط ــو م ــور( ه ــة أو )اجلمه ــه، أي إّن الرعي ــم برعيت ــة احلاك ــيس عالق تأس
صناعــة اإلمــام )عليــه الســالم( بعيــدًا عــن املحتــوى األيديولوجيــا أو التمثــالت العالقــة 
ــة لنمــط قــادر عــىل  ــكارات تصــورات بديل بخصائــص املجتمعــات، فاهلاجــس هــو ابت
مواكبــة األحــداث والتطــورات مــن احلاكــم حــني يكــون منظــوره فاعــاًل يف تشــخيص 
ــة  ــك اإلجرائي ــث يف تل ــاه البح ــا توخ ــذا م ــه. وه ــي مع ــة أرسار التعاط ــع ومعرف املجتم

بمدخــل ومبحثــني، تــي ذلــك هوامــش البحــث وخامتتــه ومصــادره.

ملخص البحث
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The public as a center in Imam Ali's covenant represents an area which is not limited 

to the type of speech but it is a space in which all the views work to produce a type of 

politics that feels the human identity in life. So it is not a reading from one side and it is 

not an identical reading with that of the public in their relationship with the governor or 

among themselves. This centralization is a multifaceted space in which there are many 

meanings, different standings in which the link between the governor and his people 

goes on in a process of development and products that leads to behavioural and cultural 

changes in society. This is what Imam Ali (peace be upon him) wants to practice when he 

delivers Malik Al-Ashtar (may Allah be pleased with him) in a way in which he intends to 

dig deeper in the bases of the society which has many levels each has its uniqueness and 

at the same time each one represents a duality with the governor in which the latter is a 

conscious power who does not intend to divest the public from its existence and rights but 

it is a tool to discover the hopes and willingness of each level of the public. This does not 

mean stopping at this level but it goes further from questioning to the strategies of sharing 

the ruling between the governor and the public. From this perspective the present study 

tries to approach this centralization in the speech of Imam Ali ( peace be upon him) with 

the public through his covenant to Malik. A precise analysis of the words in this covenant 

in comparison with his other speeches reveals a unique and special inclination to work 

on the public in this covenant more than other speeches. No other speeches of him dig 

deeper into the levels of the public and it can be said that this covenant becomes a logical 

document of how to establish the relationship between the governor and the public. 

Generally, the public is the aim of Imam Ali(peace be upon him) beyond the ideologies 

and other things deal with the characteristics of the society. So the aim is to invent a new 

perspective able to convoy the events by the governor in which it becomes an effective way 

in discovering the society and knowing the secrets of how to rule it.

This is the aim of the present study which is composed of an introduction and two 

sections followed by the footnotes, conscious and bibliography.

Abstract
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........................)(ملالك اال�سرت )( اجلمهور مركزًا للخطاب قراءة يف عهد االمام علي
املقدمة

احلمــد هلل رب العاملــني وبــه نســتعني 
وصــىل اهلل عــىل حممــد وعــىل الــه الطيبني 

الطاهرين.
أما بعد:

التبــدو مركزيــة خطــاب اجلمهــور 
ــه الســالم( ــة أمــري املؤمنــني )علي يف رؤي
املســاءلة  أو  الــرف  مــن  هاجســا 
ــل إّن  ــي، ب ــع االجتامع ــطحية للواق الس
نزوعــا مــن الباعــث اإلنســاين املســؤول 
منهــج  هــو  ورؤًى  أفــكارا  املتالحــق، 
عــيِّ )عليــه الســالم(يف خلــق املتوقــع 
واملحتمــل لفعــل املجتمــع وســلوكه، 
بفهــم يضاعــف داللــة القيمــة اإلنســانية 
ويؤطــر وجودهــا بتلــك الدقائــق مــن 
التفصيــالت واإلشــارات املنفتحــة عــىل 
ُأفــٍق تتكامــل فيهــا الرؤيــة للحاكــم حــني 
تكــون لــه ســلطة عــىل اجلمهــور وحــني 
ــة االختــالف مرشوعــة يف  تغــدو إمكاني
ــق  مســاحة احلــوار بإطــار يؤنســن حلقائ
عــدم التطابــق يف الــرؤى بــني النــاس يف 

ــا. ــاش أحيان ــع املع الواق
ــور يف  ــة اجلمه ــان مركزي ــم ف ــن ث وم
خطــاب اإلمــام عــي )عليــه الســالم(
والتفــي  احاديــا  معنــى  تنتــج  ال 
بالــرورة إىل قــراءة مطابقــة متامثلــة مــع 
ــاس  ــه الن ــذي يبتغي ــي ال ــور الذهن التص
بينهــم،  فيــام  أو  باحلاكــم  عالقتهــم  يف 
بــل إّن تلــك املركزيــة هــي حيــز كالمــي 
يتعــدد معنــاه وتتنــوع مقاماتــه وتتفاضل 
دالالتــه حــني تكــون الصلــة بــني احلاكم 
ورعيتــه ســائرة يف منطــق مــن التطــور 
ــاج املثمريــن لتحــوالت ســلوكية  واإلنت

وثقافيــة يف الواقــع االجتامعــي.
)عليــه  اإلمــام  أراده  مــا  وهــو 
الســالم( يف ممارســته اإلجرائيــة عنــد 
خطــاب مالــك األشــر )رضــوان اهلل 
عليــه(، يف قالــب مــن االهتــامم يســتبطن 
التأسيســات  تلــك  بواعــث  يف  احلفــر 
مــن  ســلم  يف  املصنفــة  االجتامعيــة 
وشــانيتها  وجودهــا  هلــا  الطبقــات 
مــع  تبادليــة  ثنائيــة  يف  تكــون  حــني 
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ــلطة  ــم س ــون احلاك ــني يك ــم، وح احلاك
اجلمهــور  جتريــد  تتوخــى  ال  واعيــة 
مــن وجــوده وماهيتــه وحقوقــه، بــل 
أداة الستشــعار تصــورات وهواجــس 
املجتمــع وبتفصيــل دقيــق كاشــف عــن 
الفاعليــة املؤثــرة يف كل طبقــة مــن تلــك 
الطبقــات، بــام هلــا مــن أثــر وقــرار ال 
يتامهــى بمجــرد املشــورة، بــل بــام متنحــه 
مــن اســراتيجيات يتكامــل معهــا قــرار 

وســلطته. احلاكــم 
مــن هــذا املنظــور حــاول البحــث 
خطــاب  يف  املركزيــة  تلــك  مقاربــة 
اجلمهــور مــن خالل عهــد اإلمــام )عليه 
الســالم(ملالك، لــدواع واشــتغاالت هلــا 
هيمنــة تفــرض انتخــاب تلــك الثيمــة 
الفاحصــة  فالقــراءة  املوضــوع،  مــن 
خلطــاب اإلمــام )عليــه الســالم(يف هــذا 
األخــرى،  بنصوصــه  مقارنــة  العهــد 
تكشــف عــن منــزع مــن التفــرد والتاميــز 
هــذا  يف  اجلمهــور  عــىل  االشــتغال  يف 
ــظ أي  ــم حي ــريه، فل ــن غ ــر م ــد أكث العه

نــص بمثــل تلــك الرؤيــة مــن احلفــر 
ــن  ــة م ــون أو طبق ــكل مك ــك ل والتفكي
طبقــات املجتمــع، حتــى غــدا القــول 
إّن ذلــك العهــد يمثــل وثيقــة دســتورية 
احلاكــم  عالقــة  تأســيس  لكيفيــة 
برعيتــه، أي أن الرعيــة أو )اجلمهــور( 
ــام  ــة اإلم ــاب يف صناع ــراد اخلط ــو م ه
)عليــه الســالم( بعيــدًا عــن املحتــوى 
العالقــة  التمثــالت  أو  األيديولوجــي 
بخصائــص املجتمعــات، فاهلاجــس هــو 
ابتــكار تصــورات بديلــة لنمــط قــادر 
عــىل مواكبــة األحــداث والتطــورات 
منظــوره  يكــون  حــني  احلاكــم  مــن 
ــة  ــع ومعرف ــخيص املجتم ــال يف تش فاع
أرسار التعاطــي معــه. وهــذا مــا توخــاه 
البحــث يف تلــك اإلجرائيــة بمدخــل 
ومبحثــني، تــي ذلــك هوامــش البحــث 

ومصــادره. وخامتتــه 
مدخل أويل: أوال: سلطة اجلمهور يف 

خطابات اإلمام )عليه السالم(:
مقاربــة  يف  البحــث  هــذا  ينطلــق 
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........................)(ملالك اال�سرت )( اجلمهور مركزًا للخطاب قراءة يف عهد االمام علي
تراثــي  نــص  حتليــل  تتوخــى  قرائيــة 
التارخيــي  احلضــور  مــن  لــه  مكتنــز 
ــام  ــكان قدي ــي بم ــيايس واالجتامع والس
مقــوالت  تعــددت  حتــى  وحديثــا، 
التلقــي والقــراءة لــه عــىل وفــق قبليــات 
املتلقــي وميولــه املعرفيــة. ممــا شــكل 
يف  للحفــر  خصبــة  منطقــة  بالنهايــة 
ــاعد  ــكالته، تس ــه وتش ــه وُأسس مكونات
حمموالتــه  اســتنطاق  عــىل  القــاريء 
واملوضــوع  النــوع  دائــرة  يف  وأدواتــه 

النــي. والتمثــل 
فعــىل مســتوى نــوع النــص يمكــن 
املصنــف  اخلطــاب  هــذا  إن  القــول 
ــج  ــص النه ــع لن ــة اجلام ــق رؤي ــىل وف ع
الــرشاح  ورؤيــة  الــريض(  )الرشيــف 
كقســيم  الرســائل  ســياق  يف  ينــدرج 
التــي  واحلكــم  اخلطــب  يشــارك 
تتكــون منهــا نصــوص اإلمــام )عليــه 
ذلــك،  يف  خــالف  بــال  الســالم(، 
حقــل  إىل  األقــرب  فإّنــه  نوعــه  أمــا 
اخلطــاب الســيايس بوصفــه توجيهــات 

ــلوكا  ــة س ــم بالرعي ــة احلاك ــق لعالق توث
بثنائيــة  وختطيطــا،  ورؤيــة  وتــداوال 
تفــرض حــوارا بــني احلاكــم والــوايل 
قصديــة  مركــز  إىل  رســالة  إليصــال 
ــعيا  ــور. س ــم اجلمه ــة وه ــك احلواري تل
يف الرميــم والتعاطــي واالســتجابة يف 
تلــك اإلرســالية التواصليــة التي يســعى 
ــه الســالم( بوصفــه حاكــام  اإلمــام )علي
إىل تشــييدها يف املخيــال املتلقــي املتحرك 
مــن خــالل خماطبــة الــوايل الرمــز الــذي 
احلكومــات  دعامــة  أســس  تقــوم  بــه 

واســتقرارها.
ــور  ــة للجمه ــك املركزي ــاذا تل ــا مل أم
الســالم(؟  يف خطــاب اإلمــام )عليــه 
منهــا  تتشــكل  التــي  األســس  فــألّن 
ــالم( يف  ــه الس ــام )علي ــات اإلم مرجعي
نظرتــه لطبيعــة العالقــة بــني الســلطة 
يف  رشكاء  أهنــم  تفــرض  والنــاس 
احلكــم وأهنــم املقومــون لعمــل احلاكــم 
احلاكــم  فلســفة  يف  الوســيلة  وأهنــم 
ــة  ــوىل يف حقيق ــرادات امل ــوال إىل م وص
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القيمومــة عــىل النــاس وإدارة شــؤوهنم. 
)عليــه  الكثــرية  ترصحياتــه  ولعــل 
الســالم( تنبــيء بتلــك الفلســفة التــي 
ونشــبت  الكثــريون  عليهــا  اعــرض 
بســببها حــروب أودت بعــامد الدولــة 
اإلســالمية وجعلتهــا منقســمة اىل يومنــا 
ــلطة  ــة الس ــر إىل أحادي ــراء النظ ــذا ج ه
ــي  ــن دوره احلقيق ــور ع ــب اجلمه وتغيي
ــدي  ــبته والتص ــم وحماس ــم احلاك يف تقيي

ــه. ل
فهــو القائــل )عليــه الســالم(: »َاللَُّهمَّ 
ــا  ــِذي َكاَن ِمنَّ ــِن َالَّ ــُه مَلْ َيُك ــُم َأنَّ ــَك َتْعَل إِنَّ
ُمنَاَفَســًة يِف ُســْلَطاٍن َو الَ اِْلتِــاَمَس يشٍء 
ِمــْن ُفُضــوِل َاحْلَُطــاِم َو َلِكــْن لِنـَـِرَد َامْلََعــامِلَ 
ْصــاَلَح يِف بـِـاَلِدَك  ِمــْن ِدينـِـَك َو ُنْظِهــَر َاإْلِ
ــاَم  ــاِدَك َو ُتَق ــْن ِعَب ــوَن ِم ــَن َامْلَْظُلوُم َفَيْأَم
ويتكشــف  ُحــُدوِدَك«)1(  ِمــْن  َلــُة  َامْلَُعطَّ
اجلمهــور  ملركزيــة  اخلطــايب  احلــدث 
عنــد اإلمــام )عليــه الســالم( أكثــر حــني 
تكــون  حــني  بالنعــل  األمــرة  يقــارن 
فاقــدة لقيمتهــا احلقيقيــة حيــث إنصــاف 

النــاس وإحقــاق العدالــة: »َقاَل َعْبــُد اهللَِّ 
ــُت َعــىَل َأِمــرِي امْلُْؤِمنِــنَي  ــاِس َدَخْل ــُن َعبَّ ْب
ــَو خَيِْصــُف  ــاٍر َوُه ــِذي َق ــه الســالم بِ علي
النَّْعــِل  َهــَذا  ِقيَمــُة  َمــا  يِل  َفَقــاَل  َنْعَلــُه 
َفُقْلــُت اَل ِقيَمــَة هَلَــا َفَقــاَل عليــه الســالم 
ــَي َأَحــبُّ إيَِلَّ ِمــْن إِْمَرتُِكــْم إاِلَّ  هَلِ َواهللَِّ 
َباطِــاًل«)2(،  َأْدَفــَع  َأْو  َحّقــًا  ُأِقيــَم  َأْن 
وهــذا التأكيــد عــىل تلــك املركزيــة نابــع 
مــن تطــور يف فكــرة اســتقرار الدولــة 
ــة  ــوق االجتامعي ــني احلق ورضورة ترص
بينأفــراد  املســاواة  مبــادئ  وتفعيــل 
ــاس  ــه حممــد عب ــا يقول ــة، وهــو م الدول
العقــاد: )كانــت الظاهــرة الكــرى يف 
عــرص عــي ظاهــرة اجتامعيــة خاصــة 
ــه ومل  ــن قبل ــاء م ــور اخللف ــه دون عص ب
ــية، أو  ــرة سياس ــا ظاه ــن يف حقيقته تك
حزبيــة، أو عســكرية عــىل شــدة القتــال 
ــت يف  ــي اريق ــاء الت ــزارة الدم ــا وغ فيه
حروهبــا()3(، لذلــك تضمــن احلــدث 
اخلطــايب عنــد اإلمــام )عليــه الســالم( يف 
رؤيتــه بشــكل عــام، أو يف عهــده ملالــك 
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........................)(ملالك اال�سرت )( اجلمهور مركزًا للخطاب قراءة يف عهد االمام علي
الــذي مثــل صــورة خالصــة  األشــر 
ملركزيــة العالقــة بني احلاكــم واملحكوم، 
يف ثنائيــة تــرز منزلــة اجلمهــور كوجــود 
ــك  ــم. تل ــفة احلك ــوم فلس ــه تق ــه وعلي ب
ــة  ــن حلال ــي تقن ــة الت ــة االجتامعي التجرب
ــتجابات  ــىل اس ــتغال ع ــن االش ــىل م مث

اجلمهــور.
الســالم( )عليــه  اإلمــام  ويتمثــل 
مــن  تنطلــق  للواقــع  أخــرى  صــورة 
وعــي إىل فعــل يــروم إشــعار املخاطــب 
بمنهــج العالقــة بــني احلاكــم والــوايل 
مــن  اجلمهــور  يمتلكــه  ملــا  إدراكا 
صــورة حقيقيــة لوجــوده يقــول: )عليــه 
الســالم(: »َأَأْقنـَـُع ِمــْن َنْفــِي بـِـَأْن ُيَقــاَل: 
َأِمــريُ امْلُْؤِمنـِـنَي، َوالَ ُأَشــاِرُكُهْم يِف َمــَكاِرِه 
ْهــِر، َأْو َأُكــوَن ُأْســَوًة هَلـُـْم يِف ُجُشــوَبِة  الدَّ
َأْكُل  لَِيْشــَغَلنِي  ُخِلْقــُت  َفــاَم  اْلَعْيــِش! 
َهــا  مَهُّ امْلَْرُبوَطــِة  َكاْلَبِهيَمــِة  يَِّبــاِت،  الطَّ
ُمَهــا،  َتَقمُّ ُشــُغُلَها  امْلُْرَســَلِة  َأِو  َعَلُفَهــا، 
ُش ِمــْن َأْعاَلفَِهــا، َوَتْلُهــو َعــامَّ ُيــَراُد  َتْكــَرِ
ــًا،  ــَل َعابِث ــدًى، َأْو ُأمْهَ ــَرَك ُس ــا، َأْو ُأْت هِبَ

اَلَلــِة، َأْو َأْعَتِســَف  َأْو َأُجــرَّ َحْبــَل الضَّ
َطِريــَق امْلََتاَهــِة«)4(. وبذلــك يمكــن أْن 
ــات  ــور يف خطاب ــة اجلمه ــور مركزي تتبل
أويل  كمبــدأ  الســالم(  )عليــه  اإلمــام 
ليــس  ووظائفــه  ورؤيتــه  بواعثــه  لــه 
بوصــف اإلمــام )عليــه الســالم( حاكــام 
ــة  ــة ماثل ــز حلقيق ــو تعزي ــل ه ــب ب فحس
يرتكــن إليهــا اخلطــاب الســيايس تعتمــد 
ــة مــن املحــاور )اجلمهــور(  تلــك الثنائي

بوصفــه املتعــني يف دائــرة اخلطــاب.
ثانيا: سلطة اجلمهور يف اخلطاب 

السيايس:
يقــرح هــذا املــؤرش مقاربــة حمــور 
الســيايس،  اخلطــاب  يف  اجلمهــور 
بوصــف اخلطــاب الســيايس اهلاجــس 
اجلمهــور  ملنظومــة  احتضانــا  األكثــر 
)احتجاجيــا وأدائيــا ســلوكا وتنظــريا 
هنــا  مــن  ذلــك(،  وغــري  واســتجابة 
بــؤرة  اىل  حيتكــم  العالقــة  فتواشــج 
مشــركة يندمــج فيهــا الطرفــان إلنتــاج 

والداللــة. التشــكيل  أوليــات 
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ولعــل اخلطــاب الســيايس مقــرح 
إجرائــي لــه حمــددات تقــوم عىل سلســلة 
مــن املنطوقــات املعجميــة أو املــؤرشات 
التواصليــة يف ســياق تــداويل يتوخــى 
خطــاب  يف  تتضــح  مقيــدة  حقــوال 
الســلطة أكثــر مــن غريهــا عــىل وفــق 
ممارســات أدائيــة ومهــارات مــن القــول 
تــؤرش إىل تلــك املالمــح مــن اخلطــاب، 
اخلطــاب  صاحــب  هبــا  يقــوم  حيــث 
ــه  ــام يمتلكــه مــن ســلطة عــىل مــن دون ب
منزلــة يف أســس احلاكميــة ال يف األســس 
أمــرا  اجلمهــور  تتوخــى  اإلنســانية، 
وتكليفــا وامتثــاال. وصاحــب اخلطــاب 
ــالم( ــه الس ــي )علي ــام ع ــو اإلم ــا ه هن
ــة  ــىل منظوم ــه ع ــز يف خطاب ــث يرتك حي
ــه ســيادة يف إدارة أمــور  ــة جتعــل ل عقدي
تلــك  مرجعيــات  باختــالف  النــاس 
احلاكميــة ســواء أكانــت بالنــص كــام 
يعتقــد أغلــب الشــيعة، أو بالشــورى 
فإّنــه  األخــرى،  املذاهــب  تــرى  كــام 
يف كال احلالــني الينطلــق مــن فرضيــة 

ــىل  ــوم ع ــف وأداء دور يق ــن تكلي ــل م ب
ــا  ــه رض ــا في ــاس إىل م ــذ الن ــفة تأخ فلس
وحتقيــق  جانــب  مــن  ســبحانه  اهلل 
مصاحلهــم مــن جانــب آخــر. فالســلطة 
ــالم(  ــه الس ــام )علي ــا اإلم ــي يمتلكه الت
التوجيــه كحقيقــة  فيهــا  يــامرس  آليــة 
ظــل  يف  املســلمون  يعيشــها  واقعيــة 
البنيــة التكوينيــة التــي نشــأت عليهــا 
اخلطــاب  فبــؤرة  هنــا  مــن  الدولــة، 
اإلمــام  ملكانــة  الزمــة  هــي  الســيايس 
)عليــه الســالم( يف موقعيتــه مــن الدولــة 
وبــال شــك إّن تلــك الالزمــة تســتهدف 
مجهــورا لــه أحوالــه ومزاجاتــه وحقوقــه 
وخصائصــه التــي تبــدو متنافــرة أحيانــا 

ومتواشــجة أحيانــا أخــرى.
فتلــك الفئــة املخاطبــة إذن تســمى 
قبلــة  هــي  تكــون  حيــث  باجلمهــور، 
احلواريــة،  الثنائيــة  تلــك  يف  اخلطــاب 
وإْن كانــت تلــك املركزيــة للجمهــور هلا 
مســاحة مــن الغيــاب واحلضــور اســتنادا 
إىل فلســفة احلاكــم وإجرائيتــه يف النظــر 
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........................)(ملالك اال�سرت )( اجلمهور مركزًا للخطاب قراءة يف عهد االمام علي
إىل الســلطة باعتبارهــا أداة بنــاء أو قمــع 
كــام يــدون التاريــخ تلــك املقاربــات مــن 

ــاين. ــوروث اإلنس ــم يف امل احلك
يمتلــك  ال  مغيــب  مجهــور  فهنــاك 
فيغيــب  املعارضــة،  أو  البيــان  ســلطة 
االحتجــاج عنــد ذلــك نتيجــة هليمنــة 
قــوة اخلطــاب املتمثــل تقنيــات ســلوكية 
وتكميــم  اللجــم  سياســتي  إىل  تعمــد 
أيديولوجيــة  وفــق  عــىل  االفــواه 
يرشعهــا احلاكــم لضــامن الوجــود، كأن 
تكــون تلــك األدجلــة دينيــة أو قهريــة 
أو غــري ذلــك، وهنــاك مجهــور يقــف 
ــه  ــح ل ــات تتي ــن املوجه ــلة م ــىل سلس ع
ــني  ــه ح ــاركة يف التوجي ــة واملش املعارض
تكــون هنــاك فلســفة ترشعــن لــه ابــداء 
باحلقــوق  واملطالبــة  واحلــوار  الــرأي 
واٍع  فهــٍم  مــن  انطالقــا  واإلنصــاف 
يمهــد هلــم بذلــك الظهــور، وهــذا كلــه 
يفتــح  الــذي  احلاكــم  برؤيــة  يرتبــط 

. التهميــش  أو  احلضــور  مســاحة 
ولعــل قــراءة عهــد اإلمــام )عليــه 

الســالم( ملالــك األشــر تشــري إىل أّنــه 
التســاندية يف  تلــك  مــن  نســقا  يمثــل 
إبــراز منزلــة اجلمهــور عــىل وفق أنســاق 
حتــاول متتــني العالقــة بــني طــريف احلكــم 
ــب وتنشــُئ  ــة( مــن جان ــوايل والرعي )ال
ــوق  ــد حق ــة توط ــامل مركزي ــا ملع تأسيس
اجلمهــور يف تلــك احلاكميــة مــن جانــب 
آخــر. ففــي حقــوق الرعيــة عــىل الــوايل 
وحقــوق اخلاصــة والعامــة والضــامن 
ــف  ــة والعط ــرام األم ــي واح االجتامع
عــىل الرعية واآلثــار الســلبية الحتجاب 
يف  والعدالــة  مجهــوره  عــن  احلاكــم 
توزيــع احلقــوق، كلهــا قرائــن تؤكــد 
اخلطــاب  ميــزان  يف  املركزيــة  تلــك 
ــواهد  ــح. وش ــم الناج ــيايس للحاك الس
ــِعْر  ــالم(: »وَأْش ــه الس ــه )علي ــك قول ذل
ِعيَّــِة ، وامْلََحبَّــَة هَلُــْم  مْحَــَة لِلرَّ َقْلَبــَك الرَّ
ْطــَف هِبِــْم . وال َتُكوَنــنَّ َعَلْيِهــْم  ، واللُّ
ــْم  ُ ــْم ؛ َفإهِنَّ ــُم َأْكَلُه ــًا ، َتْغَتنِ ــُبعًا َضاِري َس
ــا  يــِن ، وإِمَّ ــَك يِف الدِّ ــا َأٌخ َل ــاِن : إِمَّ ِصنَْف
ــه  ــه )علي ــِق«)5( وقول ــَك يِف اخْلَْل ــرٌي َل َنظِ
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ــُر  ــِة ُيْغَتَف ــْخَط اخْلَاصَّ الســالم(: »وإِنَّ ُس
ــِة، وَلْيــَس َأَحــٌد ِمــَن  َمــَع رضــا اْلَعامَّ
يِف  َمُئوَنــًة  اْلــَوايِل  َعــىَل  َأْثَقــَل  ِعيَّــِة  الرَّ
َخــاِء، وَأَقــلَّ َمُعوَنــًة َلــُه يِف اْلَبــالِء،  الرَّ
ِة.  وَأْكــَرَه لإِِلْنَصــاِف... ِمــْن َأْهــِل اخْلَاصَّ
ــِلِمنَي،  ــاُع امْلُْس ــِن، ومِجَ ي ــاَمُد الدِّ ــاَم ِع وإِنَّ
ــِة.  ــَن األُمَّ ــُة ِم ــَداِء، اْلَعامَّ ُة لأَِلْع ــدَّ واْلُع
وَمْيُلــَك  هَلُــْم،  ِصْغــُوَك  َفْلَيُكــْن 
الســالم(:  )عليــه  وقولــه  َمَعُهــْم«)6( 
ــُح  ــَة َطَبَقــاٌت، ال َيْصُل ِعيَّ ــْم َأنَّ الرَّ »واْعَل
ــا  ــى بَِبْعِضَه ــٍض، وال ِغنَ ــا إاِلَّ بَِبْع َبْعُضَه
َعــْن َبْعــٍض، َفِمنَْهــا: ُجنُــوُد اهللَِّ، وِمنَْهــا: 
ــِة، وِمنَْهــا: ُقَضــاُة  ــِة واخْلَاصَّ ُكتَّــاُب اْلَعامَّ
اإلْنَصــاِف  ُل  ُعــامَّ وِمنَْهــا:  اْلَعــْدِل، 
ْزَيــِة واخْلَــَراِج  ْفــِق، وِمنَْهــا: َأْهــُل اجْلِ والرِّ
ـاِس،  النَـّ وُمْســِلَمِة  ــِة  مَّ الذِّ َأْهــِل  ِمــْن 
نَاَعــاِت،  الصِّ وَأْهــُل  ــاُر  التُّجَّ وِمنَْهــا: 
َذِوي  ِمــْن  ــْفىَل  السُّ َبَقــُة  الطَّ وِمنَْهــا: 
ى اهللَُّ  ــمَّ ــْد َس ــَكنَِة، وُكلٌّ َق ــِة وامْلَْس احْلَاَج
ــًة  ِه َفِريَض ــدِّ ــىَل َح ــَع َع ــْهَمُه وَوَض ــُه َس َل
ــه  ــىلَّ اهلل علي ــِه )ص ــنَِّة َنبِيِّ ــِه َأو ُس يِف ِكَتابِ

الســالم(:  )عليــه  وقولــه  وآلــه(«)7(. 
ِمــَن  ــْفىَل،  السُّ َبَقــِة  الطَّ يِف  اهللََّ  اهللََّ  »ُثــمَّ 
امْلََســاِكنِي  ِمــَن  هَلُــْم:  ِحيَلــَة  ال  ِذيــَن  الَّ
)شــدة  اْلُبــْؤَس  وَأْهــِل  وامْلُْحَتاِجــنَي 
ْمــَن )أصحــاب العاهــات(؛  الفقــر( والزَّ
ًا.  وُمْعــَرّ َقانِعــًا  َبَقــِة  الطَّ َهــِذِه  يِف  َفــإِنَّ 
ــِه  ــْن َحقِّ ــَتْحَفَظَك ِم ــا اْس ــِظ هللَِِّ َم واْحَف
التــي  فِيِهــْم«)8(. ولعــل تلــك الرؤيــة 
ترجــح كفــة اجلمهــور هــي مــا متيــل إليــه 
الدراســات املختصــة باجلمهــور: يقــول 
غوســتاف لوبــون: )التقاليــد السياســية 
والتوجهــات الفرديــة للملــوك واحلكام 
واملناقشــات الكائنــة بينهــم ال تؤثــر عــىل 
مســار األحــداث إاّل قليــال وقــد أصبــح 
ــو  ــا فه ــا وغالب ــري راجح ــوت اجلامه ص
الــذي يمــي عــىل امللــوك ترصفاهتــم()9(.
املحور األول: األسس األولية ملالمح 

إنتاج اخلطاب
ــم  ــل فه ــي: لع ــياق التارخي أوال: الس
الواقــع التارخيــي يف حلظــة إنتــاج النــص 
التكويــن  مقامــات  بإيضــاح  كفيــل 
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........................)(ملالك اال�سرت )( اجلمهور مركزًا للخطاب قراءة يف عهد االمام علي
واإلخــراج للبنــى النصيــة، وعهــد بمثل 
والتوجيــه  واإلحاطــة  الســعة  تلــك 
مقاميــة  ظــروف  تكتنفــه  أن  البــّد 
دشــنت ختطيطــا اســراتيجيا لبلورتــه 
ــم  ــه الســالم( ومــن ث ــد اإلمــام )علي عن
يف  املخاطــب  احلــدث  ملحــرك  تلقينــه 
النــص )مالــك األشــر( لتفعيــل مبانيــه 
املتعلقــة بمركزيــة اجلمهــور حــني تكون 
إحقــاق  تريــد  حاكمــة  ســلطة  هنــاك 
ــهور  ــة. فاملش ــات املحكوم ــق للطبق احل
عــي  اإلمــام  كتبــه  الكتــاب  هــذا  إّن 
ــرص  ــىل م ــه ع ــالم( إىل عامل ــه الس )علي
أعــامل  واله  حــني  األشــر(  )مالــك 
مــرص ســنة 39هـــ، وإْن كانــت هنــاك 
شــكوك أثــريت حــول ســنده وعــدم 
مناســبة مضامينــه لعــرص اإلمــام )عليــه 
ــب  ــد أجي ــكاالت ق ــي إش ــالم( وه الس

عنهــا مــن قبــل الدارســني.
يف  عنــه  مســكوتا  هنــاك  ولعــل 
مقامــات تصديــر النــص، منهــا مايتعلــق 
ببواعــث تأكيــد اإلمــام )عليــه الســالم( 

عــىل تلــك اإلصالحــات التــي تقــوم هبــا 
الدولــة ملالــك يف إمارتــه ملــرص، أي هــل 
إن هنــاك دالئــل مــن القصديــة توخاهــا 
كشــفه  يف  الســالم(  )عليــه  اإلمــام 
للطبيعــة النفســية للمجتمــع املــرصي 
حــني أمــر مالــكا بالتعامــل معهــم عــىل 
وفــق أنســاق خاصــة مل تكشــف قبــل 
هــل  ثــم  لوالتــه؟  رســائله  يف  ذلــك 
إّن العهــد أرســل ملالــك أم كتــب لــه 
اإلمــام  حــال  عــن  فضــاًل  مبــارشة؟ 
لتلــك  تدوينــه  يف  الســالم(  )عليــه 
الوثيقــة ويف أي وقــت وغــري ذلــك مــن 
املتالزمــات الظرفيــة الراهنــة لتدويــن 

النــص؟.
هــي  األســئلة  هــذه  تكــون  قــد 
منطلقــات لتوليــد دالالت باعثة كاشــفة 
للغايــات  الرئيســة  املحــددات  عــن 
واملقاصــد املبتغــاة يف ذلــك اخلطــاب، 
وإن كانــت النيــة التــي يعلنهــا النــص 
حتتضــن تأويليــة تارخييــة، فــإّن مقامــات 
اجلمهــور يف ذلــك النمــوذج ال تعــدو 
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أْن تكــون مــؤرشا يســتوجب التدقيــق 
ــة  ــة التارخيي ــه، فاملتتالي ــر يف بواعث واحلف
تقودنــا إىل طبيعــة األحــداث آنــذاك، 
حيــث النزاعــات الراهنــة يف أطــراف 
معســكري  بــني  اإلســالمية  الدولــة 
معاويــة وأتبــاع اإلمــام )عليــه الســالم(، 
حالــة  متثــل  الفــرة  تلــك  يف  ومــرص 
إرســاء  يف  االســراتيجي  اخلطــر  مــن 
عوامــل االســتقرار مــن عدمــه، فضــال 
عــن أن هلــا طبائعهــا ماختتلــف فيــه عــن 
غريهــا فقــد حكمــت بسياســات دوهنــا 
قبــل فكانــت  التاريــخ اإلنســاين مــن 
حمطــة تســتحق التأمــل والتعاطــي بدقــة 
الســالم(:  )عليــه  يقــول  أهلهــا  مــع 
ــَك  ْهُت ــْد َوجَّ ــُك َأينِّ َق ــا َمالِ ــْم َي ــمَّ اْعَل »ُث
ــَك  ــا ُدَوٌل َقْبَل ــَرْت َعَلْيَه ــْد َج ــاَلٍد َق إىَِل بِ
ــاَس َينُْظــُروَن  ِمــْن َعــْدٍل َوَجــْوٍر َوَأنَّ النَّ
ِمــْن ُأُمــوِرَك يِف ِمْثــِل َمــا ُكنْــَت َتنُْظــُر فِيــِه 
ِمــْن ُأُمــوِر اْلــُواَلِة َقْبَلــَك َوَيُقوُلــوَن فِيــَك 
ــاَم ُيْســَتَدلُّ  َمــا ُكنْــَت َتُقــوُل فِيِهــْم َوإِنَّ
ــِري اهللَُّ هَلُــْم َعــىَل  ــاَم جُيْ ــنَي بِ احِلِ َعــىَل الصَّ

ــة  ــظ أن صيغ ــاِدِه«)10( فاملالح ــِن ِعَب َأْلُس
متتاليــة  بالتأكيــد  املشــفوعة  األمــر 
حتريــك  يف  اإلثــارة  تســتميل  لغويــة 
املخاطــب إىل طبيعــة املجتمــع املكلــف 
بــإدارة شــؤوهنم وقيادهتــم. وكــام قيــل: 
)اخلطــاب الســيايس خطــاب اجتامعــي 
الــذي  الســيايس  باملجتمــع  يرتبــط 
يوجــه إليــه وحيمــل قيمــه()11( وهــذا 
يضعنــا أمــام خطــاب ســيايس لــه بواعثه 
بــني  املواجهــة  فيــه  متــت  االجتامعيــة 
ــني  ــي لره ــياق االجتامع ــوظ والس امللف
النــص بجملــة مــن املؤكــدات تســتظهر 
ــب  ــوع ال املخاط ــور الن ــة اجلمه مركزي

فحســب يف ذلــك الزمــن.
تتجــىل  النفــيس:  :الســياق  ثانيــا 
عالقــة املتكلــم باملخاطــب يف صــورة 
ممارســة  تعتمــد  إجرائيــة  حركــة  مــن 
إلنتــاج  وثقافيــة  ودينيــة  اجتامعيــة 
اخلطــاب، تقتــي يف غايتهــا النهائيــة 
الكامــن  القصــد  مــن  تشــكيل داللــة 
يف النــص املتــداول، والفعــل القرائــي 
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........................)(ملالك اال�سرت )( اجلمهور مركزًا للخطاب قراءة يف عهد االمام علي
العالقــة  تلــك  يف  بنــاءه  نــروم  الــذي 
بــني  النفــي  التجــاور  هــو  اخلطابيــة 
املتكلــم اإلمــام عــي )عليــه الســالم( 
واملخاطــب مالــك األشــر ملــا يف ذلــك 
مــن تفكيــك ملحوريــة الباعــث يف ذلــك 
اخلطــاب كنــص أوال وكشــخص حمــدد 
ــه الســالم(  ــام )علي ــٍق خلطــاب اإلم متل
ثانيــا، ألن اإلجابــة عــىل ذلــك تربــط 
لنــا بــني النــص وســياقه النفــي املتوفــر 
عــىل بالغــة يف اخلطــاب اســتدعت هــذا 

املتلقــي دون غــريه.
يف  التارخيــي  الــرد  أّن  واحلقيقــة 
هــذا الصــدد قــد خيلــق لنــا مفتاحــا مــن 
الفهــم يف تأشــري تلــك العالقــة الســياقية 
النفســية بــني اإلمــام )عليــه الســالم( 
انتجــت  التــي  األشــر  مالــك  وبــني 
مــرارا  الــذي رشح  العهــد  ذلــك  لنــا 
ظاهــرة  أن  فاملألــوف  وتكــرارا)12(، 
اإلســالمي  التاريــخ  يف  األصحــاب 
دونــت كظاهــرة هلــا وجودهــا ومرراهتا 
ــن الفكــر اإلســالمي إذ وردت  يف تكوي

مجلــة مــن اإلشــارات عــىل لســان النبــي 
بخصــوص  وآلــه(  عليــه  اهلل  )صــىل 
ــى  ــودة تتوخ ــدالالت مقص ــه ل أصحاب
األمــة  وجــدان  يف  تأثرييــا  مســلكا 
وكذلــك أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( 
عــىل  يقــوم  عنــده  الفعــل  هــذا  فــإّن 
ملالــك  فإشــاراته  والداللــة  القصــد 
ــة  توزعــت يف إطــار بيــاين يتوخــى مكان
ــوى  ــا وتق ــل إيامن ــايب اجللي ــذا الصح ه
ــه  ــان صحبت ــدة، ففــي بي ــة وعقي وصالب
ــه الســالم(:  ــه يقــول )علي ــه من ــه وقرب ل
»كان األشـــر يل كــام كنــت لرســول اهلل 

)صــىل اهلل عليــه وآلــه(«)13(
ويقــول أمــري املؤمنــني عــي )عليــه 
الســالم( يف كتــاب لــه عندمــا ويّل حممــد 
ــا  ــر، موضح ــًا لألشتـ ــر خلف ــن أيب بك ب
ــة  ــر لوالي ــك األش ــاره مال ــبب اختي س
ــه أمــر مــرص كان  ــت وليت ــذي كن »إن ال
رجــاًل لنــا ناصحــًا وعىل عـــدونا شــديدًا 
ناقــاًم، فرمحــه اهلل، فلقــد اســتكمل أيامــه 
ــون،  ــه راضـ ــن عن ــه، ونح ــى محام والق



161

كره
 وف

الم
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
رية ا

ب�س
ة و

الغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

......................................................................اأ. م. د. هادي �سندوخ حميد

ــواب  ــف الث ــه، وضاع أواله اهلل رضوان
لــه«)14( ويقــول )عليــه الســالم( :»هلل 
دّر مالــك، لــو كان مــن جبــل لــكان 
أعظــم أركانــه، ولــو كان مــن حجــر كان 
ــًا،  ــك عامل ــا واهلل ليهــدن موت ــدًا. أم صل
البواكــي«)15(  فلتبــك  مثلــك  فعــىل 
عــىل  ســم  حــني  فقــده  عنــد  ويقــول 
ــه  ــا إلي ــا هلل وإّن ــة »إّن ايــدي جنــود معاوي
العاملــني،  رّب  هلل  واحلمــد  راجعــون 
ــه  ــإّن موت ــدك، ف ــبه عن ــم إين أحتس الله
مــن مصائــب الدهــر، فرحــم اهلل مالــكًا، 
فقــد وىف بعهــده وقــى نحبــه ولقــي 
ربــه، مــع أنــا قــد وّطنــا أنفســنا أن نصــر 
بعــد مصابنا لرســول اهلل )صــىل اهلل عليه 
وآلــه( فإهّنــا مــن أعظــم املصيبــة«)16( 
وبذلــك فــإّن إنتــاج الصــورة النهائيــة 
ــا  ــرح واقع ــياقية تط ــة الس ــك العالق لتل
حقيقيــا يمثــل يقينيــة ثابتــة عــن أفــق 
)مالــك  العهــد  ذلــك  يف  املخاطــب 
األشــر( بــام لــه مــن مركزيــة يف اإليــامن 
والعقيــدة والقــرب مــن بيــت النبــوة 

منهجــا وســلوكا ونقمــة عــىل أعــداء 
مــع  فيهــا  المقايســة  والديــن  احلــق 
اآلخريــن يف ذلــك التصــور الــذي كفــه 
اإلمــام )عليــه الســالم( بتلــك األنســاق 

اإلبالغيــة عــن مالــك وحقيقتــه.
ــت  ــاذا أوكل ــد ومل ــا دالالت العه أم
تلــك الوثيقــة الدســتورية ملالــك دون 
غــريه؟ فــإن ذلــك الخيلــو مــن نســق 
نفــي حتــام بــني اإلمــام )عليــه الســالم( 
ــد  ــيخ املفي ــول الش ــر، يق ــك األش ومال
)رمحــه اهلل( يف االختصــاص عــن مالــك 
ــان  ــي لإلنس ــوذج واقع ــه نم ــر أن األش
ــني  ــري املؤمن ــة أم ــن خاّص ــل وم املتكام
أن  دون  مــن  الســالم()17(  عّي)عليــه 
تكــون العالقــة حبيســة النســق النفــي، 
الفاعــل  أّن  فأغلــب املعطيــات تؤكــد 
املعــريف يف املنظور الســيايس لــدى مالك 
ــول  ــني، تق ــور عالي ــة وتص ــىل دق كان ع
ــن  ــر كان م ــادر: )إن األشـ ــض املص بع
ُدهــاة وعقــالء العــرب، وأبطــال الدهــر 
وخطيبهــم  قومــه  وســّيد  وشــجعانه، 
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........................)(ملالك اال�سرت )( اجلمهور مركزًا للخطاب قراءة يف عهد االمام علي
وفارســهم()18( فتوافــر عوامل التكاملية 
يف الــذات فكــرا ونزاهــة عوامــل تفــي 
فاعــل  خطــاب  إنتــاج  يف  ترابــط  إىل 
اإلمــام  كان  وإْن  الواقــع،  يف  مؤثــر 
ــع  ــه الســالم( هــو الفاعــل والصان )علي
املأمــور  هــو  مالــكا  أّن  إال  للخطــاب 
اخلطابيــة  التمثــالت  تلــك  حتقيــق  يف 
ــم  ــور وقيمته ــة اجلمه ــل مكان ــي متث الت
احلقيقــة، ومــن ثــم فــإّن هــذا التأســيس 
لتلــك املدونــة التارخييــة )وثيقــة العهــد( 
لصــريورة  قصديــة  حالــة  أهنــا  تبــدو 
ــاء والتشــكيل  حــدث يقــوم عــىل االنتق

ــا. ــا وموضوع ذات
املحور الثاين : تقنيات االستعامل 

اللغوي يف إنتاج اخلطاب
إّن  األســلوبية:  التقنيــات  أوال: 
عمليــة التواصــل يف النــص املنطــوق أو 
املكتــوب تتأســس بــني املخاطبــني عــىل 
وفــق نســق مــن الطابــع التعاقــدي يف 
عمليــة اإلفهــام واحلــوار أو اجلــدل، ويف 
ــة التواصليــة  منحــى آخــر تغــدو العملي

ســياقا للتأويــل، حينــام تكــون هنــاك 
رمزيــة يف النــص فيغيــب حتصيــل الفهــم 
وإنتــاج الداللــة يف مركزيــة اخلطــاب 

احلــواري.
بوصفــه  اإلبــالغ  أّن  نــرى  لذلــك 
مــن  تنميطــا  يتوخــى  لغويــة  تقنيــة 
املامرســة االقناعيــة خللــق املقبوليــة عنــد 
املتلقــي باالســتاملة أو االســتدالل تــارة 
التــي تشــكل  املهيمنــات  أو احلفــر يف 
ــرى،  ــارة أخ ــاب ت ــي اخلط ــة متلق ذهني
للتســاند  آليــة  التواصــل  فيصبــح 
ــل  ــد ب ــراض املقاص ــف ال يف اف والتثاق
ــة  ــك املامرس ــراءة يف تل ــة الق أداة لتعددي
القوليــة إلبــراز أنــامط الوعــي املتحكمــة 
ــن  ــه م ــام ل ــص ب ــة الن ــتنطقة لطبيع واملس
أدوات أو مرجعيــات تؤمــن دور قضايــا 
ــة مــن  إزاحــة املختلــف يف تلــك الركيب

اخلطــاب.
ــن  ــص يؤم ــص للن ــل الفاح والتحلي
مســاحة مــن التقنــني اللغــوي يف حتريــك 
اجلمهــور من خــالل القنــوات التي أراد 
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اإلمــام )عليــه الســالم( منهــا إيصــال 
احلامــل  طريــق  عــن  إليهــم  رســالته 
األشــر،  باملــك  املتمثــل  والوســيط 
يف  اخلطــاب  مراتــب  تنــوع  فظاهــرة 
سلســلة لغويــة خمتلفة متثل دواال كاشــفة 
ــارة واإلقنــاع يف  ملهيمنــات تتوخــى اإلث

عهــد اإلمــام )عليــه الســالم(لواليه.
ــر  ــاب يف النظ ــوع اخلط ــك تن ــن ذل م
طبقــات  إىل  املجتمــع  تقســيم  إىل 
َأنَّ  »َواْعَلــْم  الســالم(:  )عليــه  يقــول 
ــا إاِلَّ  ــُح َبْعُضَه ــاٌت اَل َيْصُل ــَة َطَبَق ِعيَّ الرَّ
ــٍض  ــْن َبْع ــا َع ــى بَِبْعِضَه ــٍض َواَل ِغنَ بَِبْع
ــِة  ــاُب اْلَعامَّ ــا ُكتَّ ــوُد اهللَِّ َوِمنَْه ــا ُجنُ َفِمنَْه
ــا  ــْدِل َوِمنَْه ــاُة اْلَع ــا ُقَض ــِة َوِمنَْه َواخْلَاصَّ
ــُل  ــا َأْه ــِق َوِمنَْه ْف ــاِف َوالرِّ ْنَص ُل اإْلِ ــامَّ ُع
ــِة  مَّ الذِّ َأْهــِل  ِمــْن  َواخْلَــَراِج  ْزَيــِة  اجْلِ
ــُل  ــاُر َوَأْه ــا التُّجَّ ــاِس َوِمنَْه ــِلَمِة النَّ َوُمْس
ــْفىَل  السُّ َبَقــُة  الطَّ َوِمنَْهــا  نَاَعــاِت  الصِّ
ِمــْن َذِوي احْلَاَجــِة َوامْلَْســَكنَِة َوُكلٌّ َقــْد 
َعــىَل  َوَوَضــَع  َســْهَمُه  َلــُه  اهللَُّ  ى  َســمَّ
َنبِيِّــِه  ُســنَِّة  َأْو  ِكَتابِــِه  يِف  َفِريَضــًة  ِه  َحــدِّ

)صــىل اهلل عليــه وآلــه( َعْهــدًا ِمنـْـُه ِعنَْدَنــا 
حَمُْفوظــًا«)19( مــن ذلــك قولــه )عليــه 
ــوُن  ــإِْذِن اهللَِّ ُحُص ــوُد بِ ــالم(: »َفاجْلُنُ الس
يــِن  الدِّ َوِعــزُّ  اْلــُواَلِة  َوَزْيــُن  ِعيَّــِة  الرَّ
ــُة إاِلَّ  ِعيَّ ــوُم الرَّ ــَس َتُق ــِن َوَلْي َوُســُبُل اأْلَْم
ــِرُج  ــاَم خُيْ ــوِد إاِلَّ بِ ــَواَم لِْلُجنُ ــمَّ اَل ِق ــْم ُث هِبِ
ــِه  ــَوْوَن بِ ــِذي َيْق ــَراِج الَّ ــَن اخْلَ ــْم ِم اهللَُّ هَلُ
ــِه  ــُدوَن َعَلْي ــْم َوَيْعَتِم ِه ــاِد َعُدوِّ ــىَل ِجَه َع
َوَراِء  ِمــْن  َوَيُكــوُن  ُيْصِلُحُهــْم  فِيــاَم 
ــنْيِ  نَْف ــِن الصِّ ــَواَم هِلََذْي ــمَّ اَل ِق ــْم ُث َحاَجتِِه
اْلُقَضــاِة  ِمــَن  الثَّالِــِث  نْــِف  بِالصِّ إاِلَّ 
ِل َواْلُكتَّــاِب ملَِــا حُيِْكُمــوَن ِمــَن  َواْلُعــامَّ
َمُعــوَن ِمــَن امْلَنَافِــِع َوُيْؤمَتَنُوَن  امْلََعاِقــِد َوجَيْ
َهــا  َعَلْيــِه ِمــْن َخــَواصِّ اأْلُُمــوِر َوَعَوامِّ
ــاِر َوَذِوي  َواَل ِقــَواَم هَلـُـْم مَجِيعــًا إاِلَّ بِالتُّجَّ
َتِمُعــوَن َعَلْيــِه ِمــْن  نَاَعــاِت فِيــاَم جَيْ الصِّ
َأْســَواِقِهْم  ِمــْن  َوُيِقيُموَنــُه  َمَرافِِقِهــْم 
َمــا  بَِأْيِدهيِــْم  ــِق  فُّ َ الرَّ ِمــَن  َوَيْكُفوهَنُــْم 
َبَقــُة  الطَّ ُثــمَّ  ِهــْم  َغرْيِ ِرْفــُق  َيْبُلُغــُه  اَل 
َوامْلَْســَكنَِة  احْلَاَجــِة  َأْهــِل  ِمــْن  ــْفىَل  السُّ
َويِف  َوَمُعوَنُتُهــْم  ِرْفُدُهــْم  حَيِــقُّ  ِذيــَن  الَّ
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........................)(ملالك اال�سرت )( اجلمهور مركزًا للخطاب قراءة يف عهد االمام علي
اْلــَوايِل  َعــىَل  َولِــُكلٍّ  َســَعٌة  لِــُكلٍّ  اهللَِّ 
ــُه«)20( فالتــدرج  َحــقٌّ بَِقــْدِر َمــا ُيْصِلُح
باجلنــود  بــدءا  الطبقــي  التصنيــف  يف 
يعطــي ســمة دالليــة يعتورهــا أســلوب 
التقديــم والتأخــري فالعــرب التقــدم إال 
بــام كانــت عنايتــه أهــم وأوفــر يقــول 
ــام يقّدمــون الــذي  ســيبويه: )كأهّنــم إنَّ
َأْعنَــى؛  ببيانــه  وُهــْم  هلــم  أهــمُّ  بيانــه 
وَيْعنِياهنــم( هُياِّمهِنــم  مجيعــًا  كانــا  وإن 
عــىل  يقــوم  نمــط  بالشــك  وهــو   )21(

ــة  ــك الطبق ــىل لتل ــط األع ــف التنمي كش
أمــان  صــامم  )فاجلنــود(  االجتامعيــة 
مواطنيهــا  واســتقرار  الدولــة  حلاميــة 
ــة  ــن عل ــد م ــك القص ــظ ذل ــك يلح لذل
التقديــم والتأكيــد عليهــم تفصيــال يف 
مركزيــة مهمــة مــن اخلطــاب. ثــم يــويل 
القــادة العســكرية العليــا مكانــة خاصــة 
منهــم يقــول )عليــه الســالم(: »َفــَولِّ 
ِمــْن ُجنُــوِدَك َأْنَصَحُهــْم يِف َنْفِســَك هللَِِّ 
َجْيبــًا  َوَأْنَقاُهــْم  َماِمــَك  َوإِلِ َولَِرُســولِِه 
َعــِن  ُيْبطِــُئ  ـْن  مِمَـّ ِحْلــاًم  َوَأْفَضَلُهــْم 

ــْرَأُف  ــْذِر َوَي يُح إىَِل اْلُع ــَرِ ــِب َوَيْس اْلَغَض
َعَفــاِء َوَينُْبــو َعــىَل اأْلَْقِوَيــاِء َومِمَّــْن اَل  بِالضُّ
ْعــُف ُثــمَّ  ُيثـِـرُيُه اْلُعنـْـُف َواَل َيْقُعــُد بـِـِه الضَّ
اْلَصــْق بِــَذِوي امْلُــُروَءاِت َواأْلَْحَســاِب 
ــَوابِِق  احِلَــِة َوالسَّ َوَأْهــِل اْلُبُيوَتــاِت الصَّ
ــَجاَعِة  احْلََســنَِة ُثــمَّ َأْهــِل النَّْجــَدِة َوالشَّ
مِجَــاٌع  ُــْم  َفإهِنَّ ــاَمَحِة  َوالسَّ ــَخاِء  َوالسَّ
ــْرِف«)22(  ــَن اْلُع ــَعٌب ِم ــَرِم َوُش ــَن اْلَك ِم
بمحوريــة تقــوم عــىل التعــدد يف ســامت 
تلــك الثلة مــن طبقات املجتمــع بمتتالية 
والتوظيــف  االنتخــاب  عــىل  تقــوم 
املعتمديــن عــىل )أفعــل التفضيــل( تــارة 
وأفضلهــم(  وأنقاهــم،  )أنصحهــم، 
والتكــرار يف العطــف بالــواو والتكثيــف 
يف اعتــامد الفعــل املضــارع والتوكيــد، 
عــىل  إال  التقــوم  مــؤرشات  وكلهــا 
داللــة تســتجمع الثبــوت واالشــراك 
ــل تلــك الصفــات  واالســتمرارية يف متث
ــه. ــن التوجي ــق م ــني كمنط ــن احلاكم م
الــّذات  هــو  )املتكلــم  كان  وإذا 
ــه هــو  ــة يف إنتــاج اخلطــاب، ألّن املحوري
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الــذي يتلفــظ بــه، مــن أجــل التعبــري عــن 
مقاصــد معّينــة وبغــرض حتقيــق هــدف 
تلــك  عــىل  تأكيداتــه  فــإّن  فيــه()23( 
ــأيت مــن فلســفة  ــة ي الطبقــات االجتامعي
تقــوم عــىل يقــني وتصــور يف أمهيتهــا 

واالجتامعيــة. السياســية 
طبقتــي  عــن  قولــه  ذلــك  مــن 
اخلاصــة والعامــة ففــي الطبقــة العامــة، 
»َوْلَيُكــْن  الســالم(:  )عليــه  يقــول 
ــقِّ  َأَحــبَّ اأْلُُمــوِر إَِلْيــَك َأْوَســُطَها يِف احْلَ
لِــِرىَض  َوَأمْجَُعَهــا  اْلَعــْدِل  يِف  َهــا  َوَأَعمُّ
جُيِْحــُف  ــِة  اْلَعامَّ ُســْخَط  َفــإِنَّ  ِعيَّــِة  الرَّ
ــِة  ــِة َوإِنَّ ُســْخَط اخْلَاصَّ بِــِرىَض اخْلَاصَّ
ــِة َوَلْيــَس َأَحــٌد  ُيْغَتَفــُر َمــَع ِرىَض اْلَعامَّ
ِعيَّــِة َأْثَقــَل َعــىَل اْلــَوايِل َمُئوَنــًة  ِمــَن الرَّ
َخــاِء َوَأَقــلَّ َمُعوَنــًة َلــُه يِف اْلَبــاَلِء  يِف الرَّ
حْلَــاِف  ْنَصــاِف َوَأْســَأَل بِاإْلِ َوَأْكــَرَه لإِْلِ
َوَأْبَطــَأ  ْعَطــاِء  اإْلِ ِعنْــَد  ُشــْكرًا  َوَأَقــلَّ 
ــَد  ــِع َوَأْضَعــَف َصــْرًا ِعنْ ــَد امْلَنْ ُعــْذرًا ِعنْ
ــاَم  ــِة َوإِنَّ ْهــِر ِمــْن َأْهــِل اخْلَاصَّ ِت الدَّ ُمِلــامَّ
ُة  ــدَّ ــِلِمنَي َواْلُع ــاُع امْلُْس ــِن َومِجَ ي ــاَمُد الدِّ ِع

َفْلَيُكــْن  ــِة  اأْلُمَّ ِمــَن  ــُة  اْلَعامَّ لأِْلَْعــَداِء 
ِصْغــُوَك هَلـُـْم َوَمْيُلــَك َمَعُهــْم«)24( ويقول 
ــالم(:  ــه الس ــفىل )علي ــة الس ــن الطبق ع
ِمــَن  ــْفىَل،  السُّ َبَقــِة  الطَّ يِف  اهللََّ  اهللََّ  »ُثــمَّ 
امْلََســاِكنِي  ِمــَن  هَلُــْم:  ِحيَلــَة  ال  ِذيــَن  الَّ
)شــدة  اْلُبــْؤَس  وَأْهــِل  وامْلُْحَتاِجــنَي 
ْمــَن )أصحــاب العاهــات(؛  الفقــر( والزَّ
ًا.  وُمْعــَرّ َقانِعــًا  َبَقــِة  الطَّ َهــِذِه  يِف  َفــإِنَّ 
ــِه  ــْن َحقِّ ــَتْحَفَظَك ِم ــا اْس ــِظ هلل َم واْحَف
كتقنيــة  الرتيــب  يظهــر  إذ  فِيِهــْم«)25( 
ــة  ــتحضار مركزي ــق اس ــلوبية يف منط أس
اجلمهــور يف تلــك الوثيقــة الدســتورية، 
فاخلطــاب: )يعتمــد نوعــا مــن البنــاء 
والتفكــري  الكلــامت  عــىل  املعتمــد 
واليتــم هــذا البنــاء عــىل حمــض الصدفــة 
بــل البــد مــن احــرام معايــري املعــامر 
وقواعــده()26( وترتيــب البنــاء هنــا يقوم 
عــىل املقارنــة بــني أســلوبني يف التعامــل 
ــح  ــة ترجي ــون النهاي ــور لتك ــع اجلمه م
ــون  ــم تك ــاس فبه ــن الن ــة م ــة العام كف
االســتمرارية،  عوامــل  ودوام  القــوة 
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........................)(ملالك اال�سرت )( اجلمهور مركزًا للخطاب قراءة يف عهد االمام علي
)فمــن  جاســم:  الســيد  عزيــز  يقــول 
ماحتتهــا  العليــا خيــر  الفئــات  يربــح 
ــن  ــني أن م ــي يف ح ــلم االجتامع يف الس
العريضــة  القاعــدة االجتامعيــة  يربــح 
يربــح أغلبيــة املجتمــع وقــد الخيــر 
مــن  العامــة  إن  ثــم  اخلاصــة،  كل 
ــواردات  ــم لل ــدر الدائ ــم املص ــة ه األُم
عــىل  فيرتــب  املتجــددة.  االجتامعيــة 
ذلــك أن التعامــل املبدئــي مــع عامــة 
تارخييــا  تعامــال  حتــام  يصبــح  األمــة 
ــه ينطــوي عــىل عوامــل  بعيــد املــدى ألّن
والقــوة.  والثبــات  االســتمرارية 
ــص  ــخيص خصائ ــغ تش ــخص أبل ويش
الــوايل  أثقــل عــىل  فأفرادهــا  اخلاصــة 
ــالء  ــة هلــم يف الب ــل معون يف الرخــاء وأق
وأكــره لالنصــاف()27( ثــم يــأيت التوكيــد 
بلفــظ  الســفىل  الطبقــة  مــع  بالتكــرار 
مــؤرش  إلحــداث  اهلل(  )اهلل  اجلاللــة 
مــن التنبيــه عــىل أمهيــة تلــك الطبقــة 
التــي الحيلــة هلــا إال عطــف احلاكــم 
وإنصافــه، ملزيــد مــن العنايــة والرغيــب 

يف النظــر واالهتــامم هبــم.
ولعــل  التقنيــات االقناعيــة:  ثانيــا: 
أكثــر مــا حيــدد تلــك التقنيــات نــوع 
ــة بمقاصــد  اخلطــاب، واملامرســة الواعي
الرســالة املتوخــاة مــن قبــل املنــيء ، 
ويف اخلطــاب الســيايس، بــال شــك أّن 
املامرســة تقــوم عــىل حركــة مــن االمتداد 
ــب  ــي املخاط ــكيل وع ــدي يف تش القص
واســتاملته أو تضليلــه يف أدوات أخــرى 
بعــض األحيــان ، عــىل وفــق أهــداف 
ــيلة أو  ــلطة كوس ــره اىل الس ــاث ونظ الب

غايــة يف إدارة أمــور النــاس.
ــني  ــري املؤمن ــة أم ــتنادا إىل سياس واس
ــه  ــام تروي ــم ك ــالم( يف احلك ــه الس )علي
املدونــة التارخييــة، فــإّن أول مايلحــظ 
خماطبــة  يف  اإلقنــاع  تقنيــات  أن 
يف  االجرائيــات  تتكلــف  ال  اجلمهــور 
الطريقــة  إّن  بــل،  واالســتاملة  التأثــري 
هــي حتريــك منطقــة الفطــرة أو إثــارة 
مــا  وهــذا  أحيانــا،  العقــي  اهلاجــس 
يلحــظ ويــرز بشــكل جــي يف عهــده 
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فاملتأمــل  مالــك،  إىل  الســالم(  )عليــه 
للنــص يلتمــس أن مركزيــة اجلمهــور 
عنــده )عليــه الســالم( تقــوم عــىل إدراٍك 
واحتياجاتــه،  اجلمهــور  بطبيعــة  واٍع 
ــالم(  ــه الس ــده )علي ــاس عن ــذا فاألس ل
االشــتغال عــىل حفريــات البنــى املكونــة 
للحاكــم  رؤيتــه  يف  اجلمعــي  للنســيج 
مقرونــة  املخاطبــة  فتــايت  والســلطة، 
الســلوكيات  تلــك  مــع  بالتعاطــي 
واملكونــات عــىل ضــوء منهــج اختــط 
عــىل وفــق أســس متينــة هلــا أثرهــا يف 

النتائــج. احــراز 
مــن ذلــك مــا يلحــظ يف االســتاملة 
يــويص  حــني  للجمهــور  العاطفيــة 
ــَة  مْحَ ــَك الرَّ ــِعْر َقْلَب ــه: »َوَأْش ــكا بقول مال
ــْم َواَل  ْطــَف هِبِ ــَة هَلـُـْم َواللُّ ــِة َوامْلََحبَّ ِعيَّ لِلرَّ
َتْغَتنِــُم  َضاِريــًا  َســُبعًا  َعَلْيِهــْم  َتُكوَنــنَّ 
ــا َأٌخ َلــَك يِف  ُــْم ِصنَْفــاِن إِمَّ َأْكَلُهــْم َفإهِنَّ
ــا َنظِــرٌي َلــَك يِف اخْلَْلــِق َيْفــُرُط  يــِن َوإِمَّ الدِّ
اْلِعَلــُل  هَلُــُم  َوَتْعــِرُض  َلــُل  الزَّ ِمنُْهــُم 
ــإِ  ــِد َواخْلََط ــْم يِف اْلَعْم ــىَل َأْيِدهيِ ــى َع َوُيْؤَت

ــِل  ــَك ِمْث ــِوَك َوَصْفِح ــْن َعْف ــْم ِم َفَأْعطِِه
ــِذي حُتِــبُّ َوَتــْرىَض َأْن ُيْعطَِيــَك اهللَُّ  الَّ
َفْوَقُهــْم  ــَك  َفإِنَّ َوَصْفِحــِه  َعْفــِوِه  ِمــْن 
ــْوَق  ــَك َواهللَُّ َف ــَك َفْوَق ــِر َعَلْي َوَوايِل اأْلَْم

َك«)28(. َوالَّ َمــْن 
اإلمــام  عنــد  املتأصــل  فالســعي 
املوجهــات  بتلــك  الســالم(  )عليــه 
تتوالــد  أســئلة  إىل  يقــود  املركزيــة، 
مــن النــص تتكــور عــن أرسار تلــك 
فلســفة  عــن  باإلحلــاح  التأكيــدات 
مــن  فاملطلــوب  باجلمهــور،  االهتــامم 
صانــع احلــدث أن يقــوم بام يــي: )الرمحة 
والعفــو  والرفــق  واللطــف  واملحبــة 
ــا  ــق أنموذج ــم ختل ــي قي ــح( وه والصف
لسياســة مثاليــة يف التعامــل بــني احلاكــم 
والرعيــة، وتؤســس ألداء مؤهــل لقيــادة 
ناجحــة، وربــام هــذا النحو مــن االقراح 
اخلطــايب يعــر عــن حقيقــة تفكــري العامة 
جــاء  لذلــك  احلاكــم،  إىل  ومنظارهــا 
املكنونــات  بتلــك  العميــق  الفهــم 
اجلمهــور،  حــرية  قلــق  عــن  إجابــة 
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........................)(ملالك اال�سرت )( اجلمهور مركزًا للخطاب قراءة يف عهد االمام علي
وبالقــدر الــذي تتبــني بــه تلــك املركزيــة 
للجمهــور، فــإن التقنيــات املســتعملة يف 
إثــارة املخاطــب )اجلمهــور( شــكلت 
ــتوى  ــول مس ــركا يف حص ــال مش تواص
معــني مــن التفاهــم بــني األطــراف يف 
ــل  ــا، ولع ــوص عليه ــم املنص ــك القي تل
ــر، إّن  ــور أكث ــة اجلمه ــرز منزل ــذي ي ال
إطــار االشــتغال عــىل الوصايــا املتعلقــة 
هبــم هــي األكــر واألوســع ورودا يف 
ــري  ــن التأث ــد م ــع مزي ــص، م ــن الن تدوي
ــة  ــة ذات دالل ــورة بالغي ــب ص يف تركي
عنــد  االطمئنــان  مــن  مســارا  تؤمــن 
ــق  ــه احل ــس ل ــم لي ــأّن احلاك ــور ب اجلمه
أن يكــون كالســبع الــذي يتجــاوز عــىل 

واماهلــم. حقوقهــم 
ويقــول )عليــه الســالم(: »َواْعَلــْم 
ــنِّ  ــِن َظ ــى إىَِل ُحْس ــَس يَشْ ٌء بَِأْدَع ــُه َلْي َأنَّ
ِفيِفــِه  َراٍع بَِرِعيَّتـِـِه ِمــْن إِْحَســانِِه إَِلْيِهــْم َوخَتْ
اْســتِْكَراِهِه  َوَتــْرِك  َعَلْيِهــْم  امْلَُئوَنــاِت 
ــُه ِقَبَلُهــْم َفْلَيُكــْن  اُهــْم َعــىَل َمــا َلْيــَس َل إِيَّ
بِــِه  َلــَك  َتِمــُع  جَيْ َأْمــٌر  َذلِــَك  يِف  ِمنْــَك 

ُحْســَن  َفــإِنَّ  بَِرِعيَّتِــَك  الظَّــنِّ  ُحْســُن 
ــاًل َوإِنَّ  ــًا َطِوي ــَك َنَصب ــُع َعنْ ــنِّ َيْقَط الظَّ
ــْن َحُســَن  ــِه مَلَ ــَك بِ ــْن َحُســَن َظنُّ َأَحــقَّ َم
َبــاَلُؤَك ِعنـْـَدُه َوإِنَّ َأَحــقَّ َمــْن َســاَء َظنُّــَك 
بِــِه مَلَــْن َســاَء َبــاَلُؤَك ِعنْــَدُه«)29( وهنــا 
ــور  ــع اجلمه ــي م ــوم التعاط ــرن مفه يق
حــارضة  تكــون  أن  البــد  بــأدوات 
واإلدارة،  األمــرة  حركــة  مشــهد  يف 
فالفاعــل القرائــي اجلوهــري يف تلــك 
املعادلــة هــو حســن الظــن بالرعيــة وهــو 
للتصديــق  القابــل  الصحيــح  الفهــم 
لتطمــني  احلقيقيــة  التجربــة  بوصفــه 
ــد اجلمهــور. يقــول  هاجــس الرضــا عن
ابــن أيب احلديــد: )إّن مــن أحســن إليــك 
ــك  ــاء إلي ــن أس ــك، وم ــه في ــن ظن حس
اســتوحش منــك، و ذلــك ألنــك إذا 
منــك  تكــرر  و  إنســان،  إىل  أحســنت 
أّنــه  اعتقــادك  تبــع  اإلحســان  ذلــك 
ــر  ــاد أم ــك االعتق ــع ذل ــم يتب ــك، ث أحب
آخــر، وهــو أنــك حتبــه، ألن اإلنســان 
جمبــول عــىل أن حيــب مــن حيبــه، وإذا 
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أحببتــه ســكنت إليــه، وحســن ظنــك 
فيــه، وبالعكــس مــن ذلك اذا أســأت اىل 
زيــد، ألنــك إذا أســأت إليــه و تكــررت 
اإلســاءة تبــع ذلــك اعتقــادك انــه قــد 
االعتقــاد  ذلــك  يتبــع  ثــم  أبغضــك، 
أمــر آخــر، هــو أن تبغضــه أنــت، واذا 
ــت،  ــه واستوحش ــت من ــه إنقبض أبغضت
ــة  ــك كثاف ــه()30( ويف ذل ــك ب ــاء ظن وس
بوســاطة  املشــهدية  تلــك  إلنتــاج 
ــبكة  ــل ش ــلوكيات متث ــن الس ــلة م سلس
يف  املفتوحــة  اإلنســانية  املعــاين  مــن 
الواقــع االجتامعــي حــني تكــون سياســة 
ثقافــة  وجيعلهــا  احلاكــم  هبــا  ينطلــق 
ــه  ــالل تعاطي ــن خ ــاس م ــرك يف الن تتح
هبــا مــع النــاس، يقــول أحــد الباحثــني: 
ــون أّن ذوي القلــوب  )يــرى االجتامعي
ــامية  ــة الس ــف الرشيف ــة والعواط الرقيق
ــوا الويــالت واآلالم  ــون أن خيفف حياول
والبــؤس عــن الطبقــات التعســة الشــقية 
ــؤالء يف  ــن ه ــان()31( واألوىل م باإلحس
نظــر اإلمــام )عليــه الســالم(هم احلــكام 

بتلــك  اجلمهــور  مــع  تعاملهــم  يف 
واألســلوب. الطريقــة 

)عليــه  يقــول  آخــر  نــص  ويف 
َلــنَّ  ُتَطوِّ َفــاَل  َبْعــُد  ــا  »َوَأمَّ الســالم(: 
اْحتَِجاَبــَك َعــْن َرِعيَّتِــَك َفــإِنَّ اْحتَِجــاَب 
ــِق  ي ــَن الضِّ ــْعَبٌة ِم ــِة ُش ِعيَّ ــِن الرَّ ــُواَلِة َع اْل
َوااِلْحتَِجــاُب  بِاأْلُُمــوِر  ِعْلــٍم  ــُة  َوِقلَّ
ــوا  ــا اْحَتَجُب ــَم َم ــْم ِعْل ــُع َعنُْه ــْم َيْقَط ِمنُْه
ــُم  ــرُي َوَيْعُظ ــُم اْلَكبِ ــُر ِعنَْدُه ــُه َفَيْصُغ ُدوَن
ِغــرُي َوَيْقُبــُح احْلََســُن َوحَيُْســُن اْلَقبِيُح  الصَّ
ــاَم اْلــَوايِل  َوُيَشــاُب احْلَــقُّ بِاْلَباطِــِل َوإِنَّ
ــاُس  ــُه النَّ ــَواَرى َعنْ ــا َت ــِرُف َم ــرَشٌ اَل َيْع َب
بِــِه ِمــَن اأْلُُمــوِر َوَلْيَســْت َعــىَل احْلَــقِّ 
ــْدِق  الصِّ وُب  رُضُ ــا  هِبَ ُتْعــَرُف  ِســاَمٌت 
ــنْيِ  ــُد َرُجَل ــَت َأَح ــاَم َأْن ــِذِب َوإِنَّ ــَن اْلَك ِم
ــا اْمــُرٌؤ َســَخْت َنْفُســَك بِاْلَبــْذِل يِف  إِمَّ
َواِجــِب  ِمــْن  اْحتَِجاُبــَك  َفِفيــَم  احْلَــقِّ 
َحــقٍّ ُتْعطِيــِه َأْو فِْعــٍل َكِريــٍم ُتْســِديِه َأْو 
ـاِس  النَـّ َكــفَّ  َع  َأرْسَ َفــاَم  بِامْلَنْــِع  ُمْبَتــىًل 
َعــْن َمْســَأَلتَِك إَِذا َأِيُســوا ِمــْن َبْذلـِـَك َمــَع 
ــا اَل  ــَك مِمَّ ــاِس إَِلْي ــاِت النَّ ــَر َحاَج َأنَّ َأْكَث
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........................)(ملالك اال�سرت )( اجلمهور مركزًا للخطاب قراءة يف عهد االمام علي
ــٍة  ــَكاِة َمْظِلَم ــْن َش ــَك ِم ــِه َعَلْي ــَة فِي َمُئوَن
ُمَعاَمَلــٍة«)32(  يِف  إِْنَصــاٍف  َطَلــِب  َأْو 
ــار  ــالم( يف إط ــه الس ــام )علي ــا اإلم وهن
ــة  ــتثمر الطاق ــل يس ــز التواص ــني حي متك
التــي يتمتــع هبــا احلاكــم مــن ســلطة 
أدوات  تكــون  قــد  وأعــوان  ومــال 
متويــه وخــداع وإيقــاع يف فــخ الــرف 
النــاس،  عــن  واالحتجــاب  واللهــو 
يف  الوســائل  تلــك  كل  تنــرصف  ألن 
باجلامهــري  العالقــة  تضعيــف  طريــق 
عــىل وفــق تفاعليــة وحواريــة وديمومــة 
ــار تقــود إىل زعزعــة  ملــا يف ذلــك مــن آث
ســخط  ثــم  ومــن  واهنيارهــا  الدولــة 
اجلمهــور وانقالبــه عــىل فلســفة الدولــة 

وحكمهــا.
وهنا تم االشــتغال يف تلك االســتاملة 
اجلمهــور،  عنــد  النفــي  املنــزع  عــىل 
ــرة  ــول فك ــن بقب ــور( يؤم ــون )اجلمه ك
عــدم احتجــاب الــوايل عنهــم والنظــر يف 
ــاء  ــك ج ــم، لذل ــم واحتياجاهت مصاحله
امليثــاق باســتظهار ســامت االحتياجــات 

ــجاياهم  ــن س ــم وم ــن واقعه ــة م املنبثق
ــارة  ــىل اإلث ــوم ع ــة تق ــية، وبطريق النفس
مــن خــالل تقنيــات اإلمجــال والتفصيــل 
جممــال  مفهومــا  مّثــل  فاالحتجــاب 
ليــأيت بعــد ذلــك تفصيــل آثــار ذلــك 
املجمــل ونتائجــه الوخيمــة عــىل الواقــع 
ــوا  ــا اْحَتَجُب ــَم َم ــْم ِعْل ــُع َعنُْه ــه َيْقَط ألن
ــُم  ــرُي َوَيْعُظ ــُم اْلَكبِ ــُر ِعنَْدُه ــُه َفَيْصُغ ُدوَن
ِغــرُي َوَيْقُبــُح احْلََســُن َوحَيُْســُن اْلَقبِيُح  الصَّ
ويتوافــر  بِاْلَباطِــِل.  احْلَــقُّ  َوُيَشــاُب 
يف  الســالم(  )عليــه  اإلمــام  خطــاب 
عهــده عــىل تقنيــة أخــرى تقــوم عــىل 
االســتاملة بالتقريــظ، بوصفــه أســلوبا 
الــرشوع  أجــل  مــن  عــادة  يســتعمل 
يف التأثــري عــىل املخاطــب مــن خــالل 
وجدانــا  حيركــه  مــا  عــىل  االشــتغال 
ــه اىل  ــل ب ــن التوغ ــا يمك ــوال إىل م وص
ــا  ــم حتريكه ــن ث ــب وم ــات املخاط قناع

ــد. ــى واملقص ــار املبتغ ــق مس ــىل وف ع
ولعــل تقريــظ بعــض الطبقــات مــن 
)عليــه  اإلمــام  خطــاب  يف  اجلمهــور 
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الســالم( مل يكــن عمــال اعتباطيــا بــل هو 
ــات ومــا  ــد تلــك الفئ إحيــاء لضــامن تأيي
تشــكله مــن أثــر يف اســتقرار املامرســة 
السياســية للدولــة، أو مــا متنحــه مــن 
تعاطيــه  احلاكــم يف  توافــق ملوجهــات 
أحــد  يقــول  النــاس،  مــع  الســيايس 
ــي  ــور احلقيق ــظ اجلمه ــني: )تقري الباحث
أو املســتهدف أحــد االســتامالت األكثــر 
بوجــه  الســيايس  شــيوعا يف اخلطــاب 
الســالم(:  )عليــه  يقــول  عــام()33(، 
ــَدَك  ــِي ُء ِعنْ ــُن َوامْلُ ــنَّ امْلُْحِس »َواَل َيُكوَن
َتْزِهيــدًا  َذلِــَك  يِف  َفــإِنَّ  َســَواٍء  بَِمنِْزَلــٍة 
ْحَســاِن َوَتْدِريبــًا  ْحَســاِن يِف اإْلِ أِلَْهــِل اإْلِ
َســاَءِة َوَأْلــِزْم ُكالًّ  َســاَءِة َعىَل اإْلِ أِلَْهــِل اإْلِ
ــور  ــن اجلمه ــُه« فم ــَزَم َنْفَس ــا َأْل ــْم َم ِمنُْه
ــكل منهــم  يكــون املحســن واملــيء ول
قــوة ومتثــل يف تشــكيل مســاحته، داخــل 
ــه  ــام )علي ــد اإلم ــك أوج ــع لذل املجتم
الســالم( فلســفة للتعاطــي مــع ذلــك 
النســيج ال متثــل رؤيــة للحاكم فحســب 
بــل هــو متييــز لتلــك الطبقــة مــن فئــات 

املجتمــع عــىل وفــق معطيــات اإلحســان 
االقــراب  إىل  وصــوال  واإلســاءة 
ــل  ــور األمث ــن إجيــاد اجلمه ــي م احلقيق
ــامن. مــن  ــادئ الوعــي واإلي ــع ملب الصان
خــالل االشــتغال عــىل أهــل اإلحســان 
وبيــان قيمتهــم احلقيقيــة يف املجتمــع، 
ــاءة  ــل اإلس ــد أله ــا حتيي ــك أيض ويف ذل
يف  اإلحســان  ألهــل  مشــاركتهم  يف 
ــازات والقيــم. الســيام  احلقــوق واالمتي
ــام  ــرص اإلم ــة يف ع ــات الثقافي إّن املعطي
يف  تداخــال  مثلــت  الســالم(  )عليــه 
ومنهــم  املؤيــد  فمنهــم  القيــم  تلــك 
وأغلبهــم  الرافــض  ومنهــم  املحايــد 
يبحــث عــن مســاحة حضــور يف الدولــة 
اجلديــدة ولــو كان مســيئا بعيــدا عــن 
ــالم( ــه الس ــي )علي ــة ع ــم وسياس تعالي

يف احلكــم.
ويؤكــد اإلمــام )عليــه الســالم( يف 
»ُثــمَّ  نــص آخــر عــىل طبقــة اخــرى: 
اْلَصــْق بِــَذِوي امْلُــُروَءاِت َواأْلَْحَســاِب 
ــَوابِِق  احِلَــِة َوالسَّ َوَأْهــِل اْلُبُيوَتــاِت الصَّ
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........................)(ملالك اال�سرت )( اجلمهور مركزًا للخطاب قراءة يف عهد االمام علي
ــَجاَعِة  احْلََســنَِة ُثــمَّ َأْهــِل النَّْجــَدِة َوالشَّ
ــَن  ــاٌع ِم ــْم مِجَ ُ ــاَمَحِة َفإهِنَّ ــَخاِء َوالسَّ َوالسَّ
ــْد  ــمَّ َتَفقَّ ــْرِف ُث ــَن اْلُع ــَعٌب ِم ــَرِم َوُش اْلَك
ــْن  ــَداِن ِم ــُد اْلَوالِ ــا َيَتَفقَّ ــْم َم ــْن ُأُموِرِه ِم
ــا َواَل َيَتَفاَقَمــنَّ يِف َنْفِســَك يَشْ ٌء  َوَلِدمِهَ
ــْم  ِقــَرنَّ ُلْطفــًا َتَعاَهْدهَتُ ْيَتُهــْم بِــِه َواَل حَتْ َقوَّ
ــُه َداِعَيــٌة هَلُــْم إىَِل َبــْذِل  بِــِه َوإِْن َقــلَّ َفإِنَّ
ــنِّ بِــَك«)34(  النَِّصيَحــِة َلــَك َوُحْســِن الظَّ
ففــي املقــام األول تبــدو العنايــة منصبــة 
عــىل حتفيــز االهتــامم بتلــك الطبقــات 
ملــا  الذكــر،  يف  أولويــات  وفــق  عــىل 
احلقيقــة  تشــكيل  يف  آثــار  مــن  هلــم 
ــا  ــام وعرف ــة للمجتمــع كرمــا وقي النوعي
وأهــل  واألحســاب  املــروءات  )ذوو 
ــنة  ــوابق احلس ــة والس ــات الصاحل البيوت
ثــم أهــل النجــدة والشــجاعة والســخاء 
منهــم  طبقــة  كل  أن  إذ  والســامحة( 
تشــغل حيــزا مــن املنظــور اإلنجــازي يف 
ــق  ــي وتعمي ــك االجتامع ــد التامس توطي
لذلــك  الدولــة،  هيكليــة  اســتقرار 
توخاهــم اإلمــام )عليــه الســالم( وأكــد 

منــاط  ألهنــم  هبــم  االلتصــاق  عــىل 
االرتقــاء ونواتــه اجتامعيــا.

ــة  ــظ لطبق ــدح والتقري ــياق امل ويف س
الســالم(:  )عليــه  يقــول  اجلنــود 
»َوْلَيُكــْن آَثــُر ُرؤوِس ُجنـْـِدَك ِعنـْـَدَك َمــْن 
َواَســاُهْم يِف َمُعوَنتِــِه، َوَأْفَضــَل َعَلْيِهــْم 
ِمــْن ِجَدتِــِه بِــاَم َيَســُعُهُم َمــْن َوَراَءُهــْم 
ــًا  ُهــْم مَهّ ِمــْن ُخُلــوِف َأْهــِي َيُكــوَن مَهُّ
ــَك  ــإِنَّ َعْطَف ، َف ــُدوِّ ــاِد اْلَع ــدًا يِف ِجَه َواِح
َعَلْيــَك.«)35(  ــْم  ُقُلوهَبُ َيْعطِــُف  َعَلْيِهــْم 
ــعا  ــا واس ــالم( اهتامم ــه الس ــا )علي مبدي
وعميقــا ليــس باجلنــود بشــكل عــام بــل 
هنــاك خصوصيــة ملــن امتلــك إيثــارا 
يف املواســاة والنبــل، النجــاز وظائــف 
عمليــة تتمثــل بتحقيــق غايــة االنســجام 
بــني معســكر اجليــش دفعــا للخــالف 
باهلزيمــة  يوديــان  َذْيــن  اللَّ والتفرقــة 
ــاع  ــم ضي ــني ومــن ث واالنكســار املعنوي

الرســالة واملبــدأ.
ــة  ــة تراتبي ــيس وظيف ــياق تأس ويف س
مــن  الدولــة  ســلطة  منهــا  تتشــكل 
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احلاكميــة  يف  األصلــح  إقــرار  خــالل 
والقيــادة، يقــوم اإلمــام )عليــه الســالم( 
أن  يمكــن  معيــار  تقنــني  إىل  بالدفــع 
يكــون مقياســا يتجــاوز مســاحة الزمــن 
التارخييــة، ليكــون أداة تنفيــذ واحتــكام 
يرجــع إليهــا عنــد القيــام بتوليــة مــن هــو 
أهــل للقيــادة واملامرســة يف عمليــة إدارة 
احتياجاهتــم  وتلبيــة  النــاس  شــؤون 

وهواجســهم.
ــَرْ  ــمَّ اْخ ــالم(: »ُث ــه الس ــول )علي يق
ــَك يِف  ــاِس َأْفَضــَل َرِعيَّتِ ــنْيَ النَّ لِْلُحْكــِم َب
َنْفِســَك، مِمَّــْن الَ َتِضيــُق بِــِه األُمــوُر، َوالَ 
ــِة  لَّ ُكــُه اخْلُُصــوُم َوالَ َيَتــامَدى يِف الزَّ مُتَحِّ
ــرَصُ ِمــَن اْلَفــْيِء، ؟إىَِل احْلَــقِّ إَذا  َوالَ حَيْ
ــٍع،  ــىَل َطَم ــُه َع ُف َنْفُس ــرْشِ ــُه، َوالَ ُت َعَرَف
اإلمــام  فيبيــح  َأقَصــاُه«)36(  ُدوَن  َفْهــٍم 
)عليــه الســالم( أحقيــة التوليــة ألفضــل 
الرعيــة عــىل وفــق تأسيســات تتمخــض 
عــن  بعيــدا  االختيــار،  عنهــا عوامــل 
األهــواء  عــىل  تقــوم  التــي  املامرســة 
واالنتخــاب لألقربــني بــال إحــراز لتلك 

املواصفــات. وبذلــك  األفضليــة مــن 
مــن  اإلشــارات  تلــك  أغلــب  فــإن 
ــامم بطبقــات املجتمــع املنصــوص  االهت
الســالم(  )عليــه  خطابــه  يف  عليهــا 
تســتلهم منظومــة تقــوم عليهــا فكــرة 
ــام عــىل تســاند مــن  ــة، وهــي القي الدول
العالقــة التبادليــة بينهــا وبــني اجلمهــور 
دون تغييــب، أو هتميــش، أو تشــكيل 
ــرأي عــىل حســاب تلــك  ــة يف ال ألحادي
ــاح  ــة الواســعة مــن النــاس. فاالنفت الفئ
باالختيــار والتواصــل والتقييــم كلهــا 
كيانــات  أهنــا  يف  تنحــرص  ال  تقنيــات 
ــل هــي خطاطــة عمــل تشــتغل  ــة ب نصي
النســيج  يف  األوارص  تلــك  بــث  عــىل 
حركــة  مســتودع  ألن  االجتامعــي 
ــة  الدولــة وقيمومتهــا يقــوم عــىل مركزي
اجلمهــور يف أي تصــور يريــد الديمومــة 

واالســتقرار. والتفاعليــة 
يف  اخلطــاب  بنــاء  إعــادة  ويشــكل 
صــريورة تقــوم عــىل التنــاص الدينــي 
وهــو: )تداخــل نصــوص دينيــة خمتارة- 
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........................)(ملالك اال�سرت )( اجلمهور مركزًا للخطاب قراءة يف عهد االمام علي
عــن طريــق االقتبــاس، أو التضمــني من 
القــرآن الكريــم، أو احلديــث الرشيــف، 
الدينيــة()37(  األخبــار  أو  اخلطــب،  أو 
ــان  ــىل كي ــد ع ــور والتأكي ــل احلض لتفعي
اجلمهــور يف ذلــك اإلنتــاج، فالتضعيــف 
باإلحالــة إىل تلــك التمثــالت لــه دور يف 
ــراد  ــداليل امل ــى ال ــف املعن ــاء تكثي إضف
ــق  ــىل وف ــه ع ــص وإنتاج ــراج الن يف إخ
قصديــة متينــة، ألن تعــدد األصــوات 
للفاعــل النــي ســواء مــن القــرآن أو 
مــن احلديــث النبــوي يقــود إىل حالــة 
مــن التعضيــد الــداليل يف أمــر املوضــوع 
املتحــدث عنــه، مــن ذلــك يقــول )عليــه 
ــَك  ــىَل َرِعيَّتِ ــنَّ َع ــاَك َوامْلَ ــالم(: »َوإِيَّ الس
ِمــْن  َكاَن  فِيــاَم  ــَد  التََّزيُّ َأِو  بِإِْحَســانَِك، 
فِْعِلــَك، َأْو َأْن َتِعَدُهــْم َفُتْتبِــَع َمْوِعــَدَك 
بُِخْلِفــَك، َفــإِنَّ امْلَــنَّ ُيْبطِــُل اإلْحَســاَن، 
ــَف  ، َواخلُْل ــقِّ ــوِر احْلَ ــُب بِنُ ــَد َيْذَه َوالتََّزيُّ
ــاَل  ــاِس؛ َق ــَد اهللِ َوالنَّ ــَت ِعنْ ــُب امْلَْق ُيوِج
اهللُ ســبحانه: ﴿َكــُرَ َمْقتــًا ِعنْــَد اهللِ َأْن 
ــة  ــوَن﴾«)38( فالعالق ــا الَ َتْفَعُل ــوا َم َتُقوُل

هنــا تكشــف عــن اســراتيجية تتبلــور يف 
إضفــاء نــوع مــن الســلوك عــىل احلاكــم 
ألن  اجلمهــور  مــع  بــه  يتعاطــى  أن 
املــنَّ عــىل الرعيــة واملبالغــة يف الفخــر 
واخــالف الوعــد هــو مــن املقــت الــيء 
الــذي أكدتــه الســامء يف الكتــاب املجيــد، 
إقناعيــة  إجرائيــة  توفــر  تقنيــة  وتلــك 
حتقــق مســتويني مــن اإلبالغيــة األول 
ــز آرصة املكاشــفة يف التعاطــي مــع  تعزي
ــٍد أو كــذٍب  اجلمهــور بــال مــنٍّ أو َتَزيُّ
والثــاين، اســتثامر التبليــغ الســاموي يف 
تأكيــد تلــك املوجهــات الســلوكية التــي 
تعــزز قيمــة اجلمهــور يف منظــار احلاكــم.
مــن  خيلــو  ال  اســتدعاء  وهــو 
اســتحضار  عــىل  تقــوم  مرجعيــات 
عليــه  درج  كعــرف  القــرآين  النــص 
املخيــال العــريب، إيامنــا بقداســته وتأثــريه 
ــن  ــول اب ــه يق ــرى ملتلقي ــه الك وإقناعيت
وهــب: )وكل خطبــة مل توشــح بالقــرآن 
بالشــوهاء()39(. توصــف  األمثــال  أو 
ويقــول )عليــه الســالم( يف نــصٍّ آخٍر 
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مســتثمرا احلديــث النبــوي الرشيــف: 
ــَك ِقْســاًم  »َواْجعــْل لِــَذِوي احْلَاَجــاِت ِمنْ
ِلــُس  َوجَتْ َشــْخَصَك،  فِيــِه  هَلُــْم  ُغ  ُتَفــرِّ
هلل  فِيــِه  َفَتَتواَضــُع  َعاّمــًا،  جَمِْلســًا  هَلُــْم 
ــَدَك  ــْم ُجنْ ــُد َعنُْه ــَك، َوُتقِع ــِذي َخَلَق الَّ
طِــَك  َورُشَ َأْحَراِســَك  ِمــْن  َوَأْعَواَنــَك 
ــٍع  ــرْيَ ُمَتَتْعتِ ــْم َغ ُمُه ــَك ُمَتَكلِّ َم ــى ُيَكلِّ َحتَّ
َفــإيِنِّ َســِمْعُت َرُســوَل اهللِ عليــه الســالم 
ــٌة  َس ُأمَّ ــٍن )َلــْن ُتَقــدَّ َيُقــوُل يِف َغــرْيِ َمْوطِ
ِمــَن  ــُه  َحقُّ فِيَهــا  ِعيــِف  لِلضَّ ُيْؤَخــُذ  الَ 
فالتنــاص  ُمَتَتْعتِــع(«)40(  َغــرْيَ  اْلَقــِويِّ 
ــد  ــوي يوح ــث النب ــون احلدي ــع مضم م
ــاج  ــدالالت إلنت ــا ال ــر فيه ــرة تتظاف فك
بالضعفــاء  واالهتــامم  الركيــز  معنــى 
مــن األُمــة، فالضعفــاء إْن تعــاىل عليهــم 
ــا أراده اهلل  ــة مل ــه تعري ــك في ــُم فذل احلاك
ــانية  ــىل اإلنس ــوم ع ــم تق ــوق هل ــن حق م
والرأفــة بعبــاده، وهنــا ينتقــل اإلمــام 
)عليــه الســالم( إىل توزيــع تلــك الثقافــة 
يف رؤيــة احلــكام بوصفهــا منهجــا نبويــا 
يعــر عــن االنفتــاح والتســامي يف حتقيــق 

اقــراب محيــم مــن تلــك الطبقــة مــن 
اجلمهــور بسياســة تقــوم عــىل التواضــع 

والتقــرب هبــم اىل اهلل ســبحانه.
اخلامتة

مــن  حركــة  اخلطــاب  مثــل   )1(
ــام  ــاب )اإلم ــريف اخلط ــني ط ــة ب التواصلي
)عليــه الســالم( ومالــك األشــر( إلنتــاج 
أنســاق مــن املوجهــات حتتضــن اجلمهــور 

ومتنحــه املركزيــة يف رؤيــة احلاكــم.
)2( انفتــاح اخلطــاب عــىل اجلمهــور 
ــع  ــه الســالم( لصان يف عهــد اإلمــام )علي
احلــدث )مالــك األشــر( مل يكــن ترفــا 
فكريــا بــل لقواعــد حاكمــة يف التفكــري 
يف  واالجتامعــي  والعقــدي  الســيايس 

منظومــة عــي )عليــه الســالم(.
والقصــد  االســتهداف  تعــدد   )3(
عــىل  اجلمهــور  طبقــات  خطــاب  يف 
ــؤرشات  ــن امل ــددات م ــامت وحم ــق س وف
املوضوعيــة واللغوية يمثل نتاجــا وإحاطة 
ــن  ــه يف تكوي ــه مؤثرات ــي ل ــياق اجتامع بس

رؤيــة الدولــة واســتقرارها.
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........................)(ملالك اال�سرت )( اجلمهور مركزًا للخطاب قراءة يف عهد االمام علي
)4( بــني البحــث محولة مــن املتواليات 
الدالليــة مل تقــف عنــد ضبــط املفاهيــم يف 
الطبقــات االجتامعيــة، بــل إّن التســاند 
والتقابــل يف التفصيل والرتيــب والتقديم 
أنســاق أثبتــت قدرهتــا عــىل إشــباع املعنــى 
نافــذة  صــوب  املخاطــب  وحتريــك 
املقصوديــن باخلطاب من تلــك الطبقات.
ــك  ــور يف تل ــة اجلمه ــراد مركزي )5( إي
تناســق  عــىل  دليــل  اخلطابيــة  املثاقفــة 
وانســجام بني موضوع اخلطاب الســيايس 
واســتجابات اجلمهــور، فاإلنتــاج املبــارش 
يف معاينــة خطــاب اجلمهــور ضمــن نطاق 
الفعــل الســيايس كفيل بخلق لغــة إجرائية 

مؤثــرة يف املتلقــي.
)6( تالقــي مالمح األســس األولية يف 

تشــكيل خطــاب اإلمــام )عليــه الســالم( 
ــرية  ــات مث ــت التفات ــياقات خلق ــق س وف
ــة مــن  ــني تلــك املوجهــات اخلطابي يف تقن
خــالل الســياق النفــي والتارخيــي اللذين 
أَثبــت مــن خالهلــام بواعــث تلــك الردية 
واحلميميــة يف ذلــك اإلجــراء القائــم عــىل 
الســعة واإلحاطة والقــرب من املخاطب.
)7( اســتحرت املقاربــة اخلطابيــة يف 
حتديــد مركزيــة اجلمهور تقنيات أســلوبية 
وإقناعيــة حققــت نمطــا مــن الفاعليــة 
والتأثــري يف اإلجــراء واملامرســة مــن خالل 
ــل  ــب والتفضي ــف والرتي ــات )العط آلي
والعالقــات  والتأخــري  والتقديــم 
ــظ  ــال والتقري ــل واإلمج ــة بالتفصي النصي

والتنــاص(.
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عــهد الإمام علي )j( ملالــك الأ�سرت )0( درا�سة يف هدي التحليل النقدي للخطاب........................

بعــد أن تأســس مفهــوم اخلطــاب، وتعــددت حــدوده، واتســعت آفاقــه، ظهــر 
ــاة  ــل احلي ــىل مفاص ــة ع ــه، املتوزع ــاه، ومضمرات ــس خباي ــذي يلتم ــج ال ذاك املنه
كافــة، والطافيــة إىل الســطح عــر النــص، وهنــا يتمظهــر الفــرق اجلــي بــني النــص 

ــل اخلطــاب. واخلطــاب، هــذا املنهــج الــذي يشــتغل عــىل األخــري مســمى بتحلي
ــة  ــدت رؤي ــل اخلطــاب، تولَّ ــة املتســعة بعــض الــيء يف حتلي وبعــد هــذه الرؤي
أخــرى تنظــر إىل ذلــك املجــال الفاعــل للنــص يف زاويتــي السياســة واملجتمــع عــر 
التكنيــك اللســاين، وكيفيــة متريــر املقاصــد عــر أنســاقه احلّيالــة، ينطبــق عــىل هــذه 
ــن  ــًا م ــاب، منطلق ــل اخلط ــدي لتحلي ــج النق ــمي املنه ــج، فس ــوم املنه ــة مفه الرؤي
ــه،  ــه إلي ــاء عــىل النقــد املوّج ــه بن ــة معاجلت تشــخيص العيــوب يف اخلطــاب، وحماول
وبنــاء عــىل صياغتــه اللســانية التــي انــرى فيهــا ذلــك املنتــوج اخلطــايب، وألن عهــد 
ــًا بوصفــه وثيقــة  ــًا سياســيًا، واجتامعي ــه الســالم( ممــا يعــد خطاب اإلمــام عــي )علي
تتســم بالعامليــة، واألدجلــة، وذات هيمنــة، وســلطة تنتمــي إىل جمــال إســالمي، 
ذلــك وغــريه  فــكل  األفعــال،  مــن  توظيفــه يف مســاحات واســعة  إىل  تســعى 
ــان  ــه، فجــاء املحــور األول لبي ــدرس يف هــدي هــذا املنهــج ومقوالت ــه ألن ي يؤهل
ــاين رضوَب  ــل النقــدي للخطــاب، ويتحــّرى املحــور الث أساســيات منهــج التحلي
اخلطاب)جدائــل اخلطــاب كــام بمصطلــح فوكــو( يف العهــد، فتبــني أهنــا: الــرب 
الســيايس، واالجتامعــي، واالقتصــادي، والقضائــي. ثــم الصياغــات اللســانية التي 
متــرر هبــا تلــك الــروب، فكانــت موزعــة عــىل العالقــات النحويــة، والداللية مثل 
املرادفــات، واالســتعارات، واالســتبداالت، واحلجــج عــىل وفــق مفهــوم النظريــة 

ــة يف اللســانيات احلديــث، وكذلــك الفعــل الكالمــي وغــري ذلــك. احلجاجي
ثــم يــأيت املحــور الرابــع كاشــفًا عــن مقاصــد العهــد األشــري وهــي بيــان 

الســلطة، واحلاكميــة، واهليمنــة، واألدجلــة املحمــل هبــا العهــد.

ملخص البحث
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After the emergence of the concept of discourse and its prospects are 

enlarged, it becomes evident that there is a need for a method which aims 

at exploring its embedded elements which are spread over the life besides 

those clear elements through the text. Here lies the difference between the 

text and the discourse. The method which pays attention to the latter is called 

discourse analysis. Besides this wide vision to the discourse, there's another 

one which looks to the aspects of politics and society and how do people refer 

to their intents through their speech. This is what is called the critical method 

for analyzing the discourse which starts from diagnosing the defects in the 

discourse and trying to deal with such defects through criticizing the discourse.

Because Imam Ali's (peace be upon him) Covenant is considered a political 

and social one characterized as a global and ideological  covenant which has 

an influential power and authority on the Islamic world. All these make that 

covenant the aim of the present study.

The first section of the present study aims at analyzing the basics of the 

critical analytic method of the discourse.

The second part sheds light on types of discourse and it concludes that there 

are many different types of discourse such as, the political, social, economical, 

and judicial. Then how these types are composed which is discussed in the 

third section.

The fourth section sheds light on the intents of the covenant through 

analyzing the authority, magistracy, domination and ideologies which are 

mentioned widely in the covenant.

Abstract
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ديباجة البحث:
اللهــم انــا نحمــدك، ونســتعني بــك، 
ونتــوب إليــك مــن كل ذنــب عظيــم، 
ونصــي، ونســلم عــىل حممــد املصطفــى 
ــه  ــىل آل ــليم، وع ــالة والتس ــل الص افض

ــني. ــر امليام ــه الغ وصحب
أما بعد:

عهــد  عــىل  تطبيقــي  بحــث  فهــذا 
اإلمــام عــي )عليــه الســالم( ملالــك بــن 
حــارث األشــر )ريض اهلل عنــه( عــىل 
وفــق مقــوالت املنهــج النقــدي لتحليــل 
انــامز  الــذي  املنهــج  ذاك  اخلطــاب، 
بميــزات عــدة؛ إذ إّنه مجع بني االســتعانة 
بالنظــام اللغــوي، وبالنظــام االجتامعي، 
ومــدى املامزجــة بينهــام، وأحيانــا ينتقــل 
أخــر،  خطــاب  مــن  رضوب  صــوب 
واخلطــاب  الســيايس،  اخلطــاب  مثــل 
االقتصــادي يف ضــوء توظيفهــام يف رفــد 
إىل  يســعى  التــي  االجتامعيــة  احلركــة 
كشــف زيــغ اخلطــاب التســويقي، أو 
العيــوب املخفيــة فيــه، تلــك العيــوب 

اللغويــة،  التــي مــّرت عــر األنســاق 
ثــري  العلــوي  العهــد  أن  خيفــى  وال 
بنقــد اإلمــام )عليــه الســالم( للخطــاب 
ومــدى رغبتــه يف خلــق  االجتامعــي، 
ــة اإلســالم،  قائــد مثــال منطلــق مــن ُهويَّ
ســبيل  تعــد  التــي  ورؤاه  وعامليتــه، 
ازدهــاره، وحتقيــق لتلــك الســعادة التــي 

تنشــدها شــعوب العــامل مجيعهــا.
مــن  البحــث  هــذا  أمهيــة  جــاءت 
عوامــل عــدة، أمههــا حداثــة هــذا املنهج 
ــه مــن  يف املنهــج اللســاين احلديــث إذ إن
إذ  اللســانية،  املناهــج  منتجــات  آخــر 
ولــد يف تســعينيات القــرن العرشيــن. 
العلــوي  العهــد  غنــى  وكذلــك 
بمفاصــل اخلطــاب االجتامعــي، فضــال 
عــن معاجلــة اإلمــام )عليــه الســالم( 
الســابق  القائــد  عنــد  اخللــل  ملناطــق 
ــون  ــم يك ــن ث ــر، وم ــك االش ــىل مال ع
العهــد العلــوي بيئــة رحبــة هلــذا املنهــج، 

وجــاءت اخلطــة عــىل أربعــة حمــاور.
التأسيســية  املقــوالت  األول  بــني 
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للمنهــج عــىل يــد نورمــان فاكلــوف، 
وفــان دايــك، وروث فــوداك، وميشــيل 
ــوم،  ــة املفه ــن جه ــم، م ــو، وغريه فوك
وامليــزات، واملكونــات، وطبيعــة تناولــه 

ــص. للن
الضــوء  الثــاين  املحــور  ســلط  ثــم 
ــامها  ــام س ــاب، أو ك ــىل رضوب اخلط ع
فوكــو جدائــل اخلطــاب املتضافــرة يف 
االجتامعــي،  اخلطــاب  وهــي  العهــد 
والســيايس، واإلداري، واالقتصــادي، 
متازجهــا،  وأحيانــا  والقانــوين، 
وتداخلهــا، والشــك أهنــا تصــب كلهــا 
يف ســاقية التنظيــم االجتامعــي للدولــة.
وحتــرى املحــور الثالــث انــامط املعنى 
يف اخلطــاب وهــي مــا يقــارب وظائــف 
اخلطــاب يف البحــث اللســاين فكانــت 
ــل،  ــال، والتمثي ــج الفع ــالح املنه باصط

وحتديــد اهلويــة.
ــن  ــع ســجل التكوي ــم املحــور الراب ث
بأربــع  فجــاء  العهــد،  يف  اللســاين 
النحــوي،  الركيــب  وهــي  جزئيــات 

وحجاجيــة  الدالليــة،  والعالقــات 
الطــرح، وتداوليتــه عــىل وفــق األفعــال 

الكالميــة.
نرغــب  إنــا  اللهــم  دعوانــا  وآخــر 
إليــك بدولــة كريمــة كــام رغــب هبــا 

الســالم(. )عليــه  عــي  اإلمــام 
املحور األول: أساسيات املنهج النقدي 

لتحليل اخلطاب
ــل سوســري  مــر البحــث األلســني قب
مرحلــة  األوىل:  ثــالث،  بمراحــل 
املعيــاري،  األســاس  عــىل  التقعيــد 
بتتبــع  الفيلولوجيــة  املرحلــة  ثــم 
والنظــم  والعــادات،  األدب،  تاريــخ 
ــة، وقــد كانــت هــذه املرحلــة  االجتامعي
مهــادا لعلــم اللغــة التارخيي، ثــم املرحلة 
الثالثــة ظهــور املقارنــة عىل أســاس إبداء 
التشــاهبات، واالختالفــات يف الظاهــرة 
اللســانية)1(، وهنــا يــرى سوســري قصــور 
دراســة  فريشــح  اللغــوي،  التعاطــي 
املعطيــات  وفــق  عــىل  بنيويــا  اللغــة 
فناقشــها  الركيــب،  يف  اللســانية 
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صوتيــا، ورصفيــا، ونحويــا، ودالليــا 
مبديــا مــا ســامه بالوصفيــة عــىل وفــق 
ارتبــاط علــم اللغــة بالعلــوم األخــر، 
ــامع،  نحــو: علــم النفــس، وعلــم االجت
ــرصف  ــوم ال ــن املفه ــدا ع ــا بعي وغريمه
هــذه  ــج  نضَّ ثــم  العلــوم)2(.  لتلــك 
ــة بلومفيلــد الــذي حلــل  ــة البنائي الزاوي
الــكالم بنــاء عــىل املوقــع، والتوزيــع، 
ــة  ــكي القائم ــة جومس ــوال إىل رؤي وص
يف  والتحويــل  التوليــد  دراســة  عــىل 
ــل  ــريها، وحتلي ــا وتفس ــل، وفهمه اجلم
الــذي  احلــدس  إىل  اســتنادا  تراكيبهــا 
الضمنيــة  ومعرفتــه  املتكلــم،  يملكــه 
البوتقــة  انفتحــت  ثــم  بالقواعــد)3(، 
يف  الوظيفيــة  اجلنبــة  عــىل  اللســانية 
ــًا  ــاًل رئيس ــياق عام ــح الس ــة، فأصب اللغ
يف فهــم الركيــب وهنــا توالــت املناهــج 
فــكان  عــدة،  بنظريــات  الوظيفيــة 
األبــرز فيهــا املنهــج التــداويل بمقوالتــه 
الكثــرية، بنــاء عــىل دراســة الركيــب 
املكــون  موريــس  مثلــث  ضــوء  يف 

والتداوليــة  والداللــة،  النحــو،  مــن 
ــال  ــوء أفع ــص يف ض ــت الن ــي درس الت
واملعنــى  التعــاون،  ومبــادئ  الــكالم، 
مــع  يتزامــن  ثــم  واملضمــر،  احلــريف 
ــاج أي  ــانيات احلج ــداويل لس ــر الت النظ
ــاع. ــع اإلقن ــي تصن ــج الت ــة احلح دراس
اجلمــي  البحــث  ذلــك  خضــم  يف 
النتائــج  بقصــور  الدارســون  أحــس 
ــي أو  ــث الوصف ــن البح ــر م ــي تظه الت
البحــث  بوصلــة  فتغــريت  البنيــوي، 
دراســة  عــىل  بنــاء  النــي  النظــر  إىل 
والعــزوف  فيــه،  املتعــددة  اجلمــل 
ــا  ــا م ــه، وهن ــزيء في ــة التج ــن دراس ع
ــىل  ــة ع ــص القائم ــانيات الن ــمى لس يس
ــداويل  ــداليل، والت ــوي، وال ــر النح الس
الــكالم  أفعــال  وهــو  منــه  جــزء  يف 
حــرصا، أضيــف إىل لســانيات النــص 
منهــج حتليــل اخلطــاب الــذي ينطلــق 
واخلطــاب  النــص  بــني  التفريــق  مــن 
لــدى فوكــو مثــال، الــذي يــدل مفهــوم 
اخلطــاب عنــده عــىل املجــاالت املحركــة 
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تكــون  فقــد  لــه،  والصانعــة  للنــص 
واملجــال  الســيايس،  املجــال  مثــال 
االجتامعــي،  واملجــال  االقتصــادي، 
األديب،  واملجــال  العلمــي،  واملجــال 
اخلطــاب  يســمى  مــا  يتولــد  وحينهــا 
االقتصــادي،  واخلطــاب  الســيايس، 
واخلطــاب  االجتامعــي،  واخلطــاب 
وهكــذا  األديب  واخلطــاب  العلمــي، 
النســق  عــىل  اخلطابــات  هــذه  تقــوم 
املضمــر فيهــا عــر التنســيقات اللســانية 
ــدم  ــاع لع ــع اإلمل ــد، م ــة باملقاص املحمل
ــي وردت  ــوالت الت ــض املق ــد ببع التقي
يف تلــك املناهــج الســابقة عليــه، فقــد 
يســتعني باللغــة، وبالســياق، وبالبنيوية، 

ذلــك. وغــري  وبالوظيفيــة 
يتســم  املنهــج  هــذا  ألن  ونظــرا 
ــرة  ــم الظاه ــاع يف فه ــمول واالتس بالش
النصيــة، ونظــرا لشــيوع ثقافــة اهليمنــة، 
والتســلط، وارتــكاز سياســة العــامل عــىل 
األدجلــات التــي تــرى خلــق املركزيــة 
معاجلــة  ويف  اخلطــاب  صياغــة  يف 

ومتريــر  الراهــن،  الســيايس  الوضــع 
األنســاق عــىل الذهــن االجتامعــي يف 
ــل  ــا يســمى منهــج التحلي ــد م العــامل ول
ــىل  ــوم ع ــذي يق ــاب، ال ــدي للخط النق
اللســاين يف املجــال الســيايس،  التتبــع 
هبــدف  واالجتامعــي؛  واالقتصــادي، 
معاجلــة األخطــاء الراهنــة، مثــل الظلــم، 
ــة)4(،  ــادرة احلري ــاواة، ومص ــدم املس وع
ــد مــن أطروحــات اللســانيني  ــا يفي وهن
كافــة يف حماورهــم اللغويــة، مــع وجــود 
العيــوب اخلطابيــة، وحماولــة التغطيــة 
عليهــا، ثــم انطالقــه مــن أطروحــات 
يف  األدجلــة  جمــايل  يف  فوكــو  ميشــيل 
إعــادة  ثــم  فيــه.  والســلطة  اخلطــاب 
واخلطــاب،  اللغــة،  مفهــوم  يف  النظــر 
فتكــون اللغــة فيــه ممارســة اجتامعيــة، 
اللغــة  اســتعامل  اخلطــاب:  ويكــون 
املقــروءة واملكتوبــة يف ضــوء املامرســة 
البعــد  إليــه  يضــاف  االجتامعيــة)5(، 
باملجتمــع  يرتبــط  الــذي  العالمــايت 
ارتباطــا جدليــا، ومــن َثــمَّ يشــتغل عليــه 
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النقــدي  والتحليــل  اخلطــاب  حتليــل 
.)6 للخطــاب)

التمهيديــة  اخلطــوة  هــذه  ومــن 
اللســانيات  بنشــأة  املتلعقــة  البســيطة 
طــرح  ينبغــي  اللســانية  والنظريــات 
منهــج  ينتميــان  هــل  املهــم  الســؤال 
النقــدي  واملنهــج  اخلطــاب،  حتليــل 
املناهــج  تلــك  إىل  اخلطــاب  لتحليــل 
كونــه  ذلــك  يف  الشــك  اللســانية؟ 
يشــتغل عــىل النــص بلحــاظ مــا يتفــوه به 
اللســان بغــض النظر عــن اســراتيجياته 
وســنكون  التواصليــة،  أو  اللســانية 
ــدي  ــج النق ــوم املنه ــان مفه ــني ببي معني
األساســيات  عــر  اخلطــاب  لتحليــل 

الرئيســة. مقوالتــه  وإجــالء  فيــه، 
ــذ ترشــيح  ــه حيب قبــل ذكــر املفهــوم ل
ــي أطلقــت  واحــد مــن التوصيفــات الت
وصفــوه  فقــد  املدلــول،  ذلــك  عــىل 
ومذهــب،  ونظريــة،  برنامــج،  بأنــه 
ومدرســة، وتيــار، وممارســة، وظاهــرة.
بــني  التقاربــات  وجــود  ومــع 

األداء،  طبيعــة  وبــني  املفاهيــم  هــذه 
النــي  الطــرح  هــذا  يف  والســريورة 
اجلديــد القائــم عــىل النقــد، والتحليــل، 
ــرب  ــة( أق ــنيات، إال أن )مدرس واأللس
إىل االختيــار وذلــك بســبب أن رواده 
قــد اجتمعــوا، وأسســوا منطلقاتــه يف 
ــب  ــر يف غال ــا ال يتوف ــذا م ــرب، وه الغ
الطــرح األلســني الســابق عليــه؛ لــذا 
يفضــل روث فــوداك اختيــار )مدرســة( 
وأحيانــا يســتبدله ب)برنامــج( إال أن 
غلبــة اجلنبــة املدرســية واألكاديميــة فيــه 

جعلتــه خيتــار توصيــف مدرســة)7(.
جمموعــة  فــوداك  لنــا  مجــع  وقــد 
ــوف،  ــك، وفاكل ــان داي ــن ف ــاث ع أبح
)مناهــج  عليهــا  وأطلــق  وفوكــو، 
وكــام  للخطــاب(  النقــدي  التحليــل 
يبــدو مــن عنــوان الكتــاب أنــه وصــف 

باملنهــج.
وعــىل الرغــم مــن االســتقرار الــذي 
ينعــم بــه هــذا املنهــج، وحتديــد التاريــخ 
ال  ذلــك  أن  إال  لنشــأته،  املضبــوط 
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مصطلحاتــه،  تعــدد  مــن  لــه  يشــفع 
مصطلحــات  عليــه  توافــرت  فقــد 
ومنهــا: اللغويــات النقديــة، الدراســات 
النقديــة للخطــاب، التحليــل النقــدي 
للخطــاب، ويبــدو أن فــان دايــك خيتــار 
هــذا  يف  والســبب  الثانيــة،  التســمية 
تشــعرك  التســمية  هــذه  أن  االختيــار 
ســوء  وجتنبــك  وبالتحليــل،  بالنقــد 
النقديــة  املقاربــة  بــأن  املنتــرش  الفهــم 
هــي منهــج لتحليــل اخلطــاب، بــل هــو 
ــي)8( ــدي االجتامع ــل النق ــد التحلي يؤك
ــة؛  ــمية الثالث ــار التس ــوداك خيت وورث ف
يف  وتفضيــال  انتشــارا  األكثــر  كوهنــا 

املعرفيــة)9(. البيئــة 
ــن  ــار يمك ــه: )باختص ــل يف تعريف قي
النقــدي للخطــاب  تعريــف التحليــل 
بتحليــل  أساســا  هيتــم  مــا  أنــه  عــىل 
ــة  ــة، واجللي ــة الغامض ــات البنائي العالق
والســلطة،  والتمييــز،  املهيمنــة، 
اللغــة،  يف  تتجــىل  كــام  والتحكــم، 
التحليــل  هيــدف  أخــرى،  وبعبــارة 

عــدم  فحــص  إىل  للخطــاب  النقــدي 
ــري  ــم التعب ــي ت ــة الت ــاواة االجتامعي املس
عنهــا، وتشــكيلها، وإضفــاء الرشعيــة 
عليهــا مــن خــالل اســتخدام اللغــة )أو 

اخلطــاب()10(. يف 
وإذا ُأريــد التحــدث عــن طبيعــة هــذا 

املنهــج، فســتخترص بمحورين.
بالســعة،  باتســامه  يتمثــل  األول: 
والشــمول، والتنــوع، واالنفتــاح عــىل 
ــات اللســانية بتعــدد ســريوراهتا،  املعطي
اخلــارج  عــن  ناهيــك  وكينوناهتــا، 
مــع  العلــوم  بتداخــل  املتمثــل  لســاين 
واالجتــامع،  الفلســفة  أي  اللســانيات 
ــارف  ــن املع ــا م ــس، وغريه ــم النف وعل
)وتعتمــد  الصــدد:  هــذا  يف  فقيــل 
النقــدي  للتحليــل  املتعــددة  اجلــذور 
للخطــاب عــىل البالغــة، واللغويــات 
النصيــة، واالنثربولوجيــا، والفلســفة، 
وعلــم النفــس االجتامعــي، والعلــوم 
األدبيــة،  والدراســات  املعرفيــة، 
وكذلــك  االجتامعيــة،  واللغويــات 
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اللغويــات التطبيقيــة والتداوليــة()11(، 
ضــوء  يف  اإلجــراءات  تلــك  توظَّــف 
املعطــى االجتامعــي، وهــذا املــد النوعي 
والكمــي يف التنــاول- يف نظــر بعضهم- 
يربــك هــذا التوجــه األلســني احلديــث، 
ويفقــده املنهجيــة الصارمــة، حتــى نعت 
بفقــدان املنهــج )إن الدراســات النقديــة 
ولكنهــا  منهجــا،  ليســت  للخطــاب 
باألحــرى )منظــور( نقــدي أو )وضــع( 
بينــي  نظــام  إطــار  يف  )موقــف(  أو 

اخلطــاب...()12(. لدراســات 
مــن  العكــس  إىل  النظــر  ويمكــن 
ــرى  ــة أخ ــن زاوي ــق م ــك، أي التدقي ذل
إغــراء  فيكــون عــدم  التنــوع،  لذلــك 
التحليــل  ملنظــور  الســابقة  املناهــج 
يعنــي  ال  أحدهــا  اعتــامد  يف  النقــدي 
اإلربــاك، واالضطــراب فيــه، بــل عهــد 
عــىل خطواتــه التبايــن يف املنهجيــات، 
لتحــدي  الــرؤى  يف  واالختــالف 
بالعامليــة  واملتســم  املؤدلــج،  اخلطــاب 
االنســاق  عــر  غاياتــه  يمــرر  الــذي 

والنحويــة.  واالســتعارية،  الدالليــة، 
ــه،  ــراء ل ــل ث ــكل عام ــدوره يش ــذا ب وه
اللســاين  يــرشك  كونــه  قــوة  ومراكــز 
وغــري اللســاين، أي ينطلــق مــن اللغــة، 
ومــن العلــوم األخــر يف رصــد الظاهــرة 
مــن  فيهــا  والتمعــن  االجتامعيــة، 

كافــة. زواياهــا 
وإذا حاولــت تتبــع النشــأة التارخييــة 
نورمــان  قــول  يصادفنــا  املنهــج  هلــذا 
ــفة  ــر بفلس ــه إىل التأث ــا ب ــوف راجع فاكل
ميشــيل فوكــو بقولــه: )وغالبــا مــا يكون 
ــة  ــوم االجتامعي ــاب يف العل ــل اخلط حتلي
فوكــو()13(،  بكتابــات  جــدا  متاثــرا 
ــك أول مــن دشــن هــذا  ــان داي ويعــد ف
املنهــج بحســب قــول فــوداك: )وقــد 
كانــت حلظــة تدشــني التحليــل النقــدي 
للخطــاب هــو االســتهالل الــذي قدمــه 
فــان دايــك يف جريــدة Discoعليــه الســام
وكذلــك   ،1990  rse and Scciety

بتلــك الكتــب املتعــددة التــي تــم نرشهــا 
باملصادفــة يف وقــت واحــد، وأدت إىل 
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ــث()14(. ــة للبح ــداف ماثل ــاد أه إجي
املناهــج  نشــأة  اختلفــت  وقــد 
العــرص  يف  املعرفــة  بتقــدم  األلســنية 
ــايت  ــع املؤسس ــب الطاب ــث؛ إذ غل احلدي
عــىل نشــأهتا كــام احلــال يف اجتــامع علــامء 
نــدوة  يف  امســردام  يف  املنهــج  هــذا 
ــن  ــم م ــر 1991، وبدع ــرية يف يناي صغ
جامعــة امســردام بحضــور فــان دايــك، 
ــان  ــريس، وثيوف ــري ك ــوف، وجنث وفاكل

فــوداك)15(. وروث  ليفــن، 
ومــن أهــم صفــات هــذا املنهــج هــي 
عــىل  واالشــتغال  والنقــد،  التحليــل، 
ــة اخلطــاب العاملــي، واالنطــالق  بوصل
ــات يف  ــن املهيمن ــث ع ــوي، والبح اللغ

ــلطة(. ــاب )الس اخلط
االجتامعيــة  املشــكالت  حتليــل  أي 
احللــول  طــرح  وحماولــة  اخلطــرية، 
التــي  املشــكالت  لتلــك  البديلــة 
يتولــد مــن جرائهــا الظلــم اخلطــايب، 

.)16 ( تــه وتبعا
ــا  ــد مفهوم ــوم النق ــل مفه ــد حيم وق

مغايــرا للنقــد األديب، أي نقــد الظاهــرة 
وهنــا  خطاهبــا،  وحتــري  اخلطابيــة، 
يكــون غــري نقــد النــص عــر معايــري 
اجلــامل ومقومــات النــص التــي تعــورف 
ــة أو  ــة احلديث ــة النقدي ــا يف املنظوم عليه

القديمــة.
االجتامعــي  النقــد  ويتحاشــى 
اإلمــكان،  قــدر  املحــي  اخلطــاب 
وينطلــق مــن املســلامت، واملشــركات 
املشــركات  تلــك  اخلطــاب،  يف 
التــي تســعى إىل اهليمنــة عــىل العــامل 
ــا  ــة، وتزويقه ــات اللغوي ــر املنطلق ع
باســتعارات، وجمــازات، واختيــارات 
ــا  ــر معه ــتبدلت ال يتوف ــة، إن اس لغوي
املعنــى املطلــوب، املعنــى الذي يســعى 
إىل )اســتعامل الســلطة مــن قبــل مجاعة 
مــا ضــد مجاعــات أخــرى، وكيــف أن 
املجموعــات املهيمــن عليهــا يمكــن 
بشــكل  التعســف  هــذا  تقــاوم  أن 

خطــايب()17(.
والــذي يلفــت النظــر أن اهلــدف مــن 
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هــذا املنهــج يفصــح بــه عنوانــه )اخــريا 
ــل النقــدي  وليــس آخــرا هيــدف التحلي
للخطــاب عــىل نحــو مــا يتفــق مع اســمه 
وإخضاعهــا  اخلطابــات  مســاءلة  إىل 
للنقــد()18(، أي فــك كتلــة اخلطــاب، 
يمكــن  ومــا  قيــل  مــا  وتشــخيص 
وكشــف  بعينــه،  جمتمــع  يف  يقــال  أن 
ترســخ  التــي  اللغويــة  اإلرســاليات 
ذلــك اخلطــاب، وتعريــة التناقضــات 
اخلطــاب)19(،  ذلــك  هبــا  يتســم  التــي 
و)صياغــة املعايــري التــي تعــرف الظلــم 
هــذا  جتنــب  يف  واملســاعدة  اخلطــايب، 
الظلــم، وهتــدف الدراســات النقديــة 
الظلــم  هــذا  تعريــة  إىل  للخطــاب 

عليــه()20(. القضــاء  يف  وتســاهم 
وقــد تعــدد املؤسســون هلــذا املنهــج، 
ــؤال  ــرح الس ــود إىل ط ــدد يق ــذا التع وه
هــؤالء  افــرق  أم  اتفــق  هــل  املهــم: 
النقــدي  تفصيلهــم  يف  املؤسســني 

للخطــاب؟.
وقــد جــاءت جهودهــم عــىل شــكل 

مفاصلهــا  بعــض  تلتقــي يف  نظريــات 
مفاصــل  يف  وتفــرق  اللغــة،  الســيام 
أخــر، وســيتضح مــن تلخيــص تلــك 
االلتقــاء  ثنائيــة  حتققــات  النظريــات 

واالفــراق.
فهنالــك نظريــة فوكــو يف التحليــل 
عــىل  تركــز  للخطــاب  النقــدي 
املعرفــة، والســلطة يف حتــري اخلطــاب 
االجتامعــي. أي دراســة عالقــة اخلطاب 
اخلطــاب،  ســلطة  وتعيــني  بالواقــع، 
واجلدائــل املتضافــرة يف ذلــك اخلطــاب 
فيــه)21(. املحمولــة  املوضوعــات  أي 
ثــم نظريــة فــان دايــك التــي تقــوم 
ــع  ــي توض ــة الت ــة االجتامعي ــىل املعرف ع
يف نطــاق البعــد النفــي واالجتامعــي 
البنــى  حتليــل  ثــم  التحليــل،  يف 
الكــرى، واملعــاين اجلزئيــة والداخليــة، 
املبــارشة،  والركيبــات الشــكلية غــري 
اجلزئيــات  ثــم  والبنيــات،  والصيــغ 
ــة كل ذلــك يف نظومــة الســياق،  البالغي
منطلقــا مــن املثلــث املهــم: اخلطــاب، 
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واملجتمــع. واإلدراك، 
االجتامعيــة  الفواعــل  ونظريــة 
ملالينوفســكي وبارســنز أي أثــر احلــدث 

االجتامعــي. اهليــكل  تأســيس  يف 
ــي تنطلــق مــن  ــة فاكلــوف الت ونظري
املقاربــة اجلليــة- العالئقيــة: توضيــح 
ــاء عــىل  ــة يف اخلطــاب بن املظاهــر اللغوي
الــرصاع االجتامعــي الــذي حتمــل كل 
ــددا،  ــيميائيا حم ــرصا س ــه عن ــة في ممارس
ــاعي  ــاميت، الس ــه الراك ــوء التوج يف ض
التعريــف  بعــد  املشــكالت،  حــل  إىل 
جيــب  التــي  االجتامعيــة،  باملشــكلة 
وصفهــا وحتليلهــا، ثــم الركيــز عــىل 
االختيــارات اللســانية، والراكيــب مــن 

لــدن الفاعلــني يف زمــن معــني.
وفــوداك  ريزجيــل  نظريــة  وهنــاك 
يف  اللغويــة  املدونــة  أثــر  تــرى  التــي 
ــه، ونقــده)22(. صياغــة اخلطــاب وحتليل
يف  املخــل  اإلجيــاز  هــذا  فمــن 
النظريــات والعجالــة يتضــح  عــرض 
أهنــا تعمــل كلهــا يف ضــوء االشــتغال 

يف  االجتامعــي  والــوازع  اللســاين، 
اخلطــاب، مــع االضافــات املتنوعــة مــن 
لــدن بعــض مــن العلــامء كأن يكــون 
النفــي، أو اجلانــب املعــريف  اجلانــب 
التارخيــي لــدى فوكــو، والنظــر احلفــري 

الظاهــرة. يف  اجلينالوجــي 
هــذا  عــىل  العاملــون  درج  وقــد 
املنهــج، أو املؤسســون لــه أوليــات تعــد 

فيــه)23(: انطــالق  نقــاط 
عــىل  االقتصــادي  التأثــري  فهــم   )1(

. ملجتمــع ا
املركزيــة  الــرؤى  جتــاوز  كيفيــة   )2(
الغــريب. الثقــايف  والســياق  األوربيــة، 
ــدة  ــر اجلدي ــري الظواه ــل وتفس )3( حتلي

ــة السياســية. يف النظــم الغربي
وســائل  تأثــري  وتفســري  حتليــل،   )4(

اجلديــدة. اإلعــالم 
التارخييــة  العمليــات  حتليــل   )5(

ــة. اهلُويَّ وســياقات 
وثمة أبعاد مركزية فيه)24(:

)1( الركيز عىل االستعامل اللغوي.
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)2( الركيــز عــىل النــص او اخلطــاب 
ــة. ــل املنفصل ــن اجلم ــدال م ب

ــا وراء  ــات إىل م ــع يف اللغوي )3( التوس
ورد  الفعــل  اجتــاه  يف  اجلملــة  نحــو 

الفعــل.
)4( التعويــل عــىل اجلوانــب الســيميائية 

لقيــاس التفاعــل واالتصــال.
االســراتيجيات  عــىل  الركيــز   )5(
والتحــركات الديناميكيــة، واالجتامعية، 

واملعرفيــة.
)6( دراسة سياقات االستعامل اللغوي.

مــن  حمــدد  غــري  عــدد  حتليــل   )7(
ظواهــر نحــو النــص: احلبــك، اإلحالــة، 
املوضوعــات، البنــى الكــرى، أفعــال 

الــكالم.
ثــم يــأيت الــدور للحديث عــن املقوالت 
اذكرهــا  املنهــج،  هــذا  يف  األساســية 
ــني  ــات املؤسس ــن كتاب ــا م ــا اياه منتخب
وهــم فوكــو، وفــان دايــك، وفاكلــوف.
)1( اللغــة: ينفتــح احلضــور اللغــوي 
النقــدي لتحليــل اخلطــاب  املنهــج  يف 

)املجــاز،  كثــرية  مــؤرشات  عــىل 
احلجــاج.... وأنــواع  واملفــردات، 
الضمنيــة، والتلميحــات غــري  املعــاين 
املبــارشة، اإلحاالت...النــر والتنغيــم...
ــاص  ــلوب اخل ــامت، األس ــب الكل ترتي
باملفــردات، احلبك...أفعــال الــكالم...
الصــور البالغيــة، البنــى الركيبيــة...

القضويــة..()25(. الركيبــات 
ويلحــظ عــىل اجلنبــة اللغويــة انفتــاح 
بوتقتهــا عــىل علــوم البالغــة، والنحــو، 
والتداوليــة،  واملعجــم،  والصــوت، 
واحلجــاج، وغــري ذلــك. ومــا هــو جدير 
ــرص  ــوي مل ينح ــاء اللغ ــر أن العط بالذك
املنهــج،  زوايــا  مــن  حمــددة  زاويــة  يف 
اساســيات  يف  حضورهــا  يتكــرر  بــل 
عــدة منــه، فقــد يكــون حضورهــا يف 
الــروب االجتامعيــة وعالقتهــا هبــا، 
وقــد يكــون يف انــامط اخلطــاب، وقــد 
يكــون يف مبحــث الصياغــات التعبريية، 

واالســاليب وهكــذا.
)2( التأويــل: تقتــي صناعــة النص 
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االجتامعــي املؤهــل للتحليــل والنقــد 
االجتامعــي أن حتــر رهانــات التأويــل 
يشــتغل  التــي  النصــوص  ألن  فيــه؛ 
ــام تتســم  عليهــا مل تتســم بالرصامــة، وإن
باملنــزع االحتــاميل؛ لــذا )يضــع التحليــل 
عــىل  منهجيتــه  للخطــاب  النقــدي 
النمــط التأويــي )التفســريي( أكثــر مــن 

االســتنتاجي()26(. التحليــي  النمــط 
اجلانــب  أي  االيديولوجيــا:   )3(
وتعــد  للعــامل،  الرؤيــة  يف  األُحــادي 
وهــي  للخطــاب،  األســايس  املحــرك 
إذ  املنهــج؛  هــذا  يف  األهــم  املقولــة 
ــع  ــا يصن ــة كالمه ــام متبادل ــة بينه العالق
االيديولوجيــة  النتائــج  )إن  بعــض: 
ــببها  ــي تس ــج الت ــواع النتائ ــد أن ــي أح ه
باهتــامم  حتظــى  والتــي  النصــوص، 
تأثــري  للخطــاب:  النقــدي  التحليــل 
ــات  ــت االيديولوجي ــوص يف تثبي النص

تغيريهــا(. او  دعمهــا  أو 
عــىل  وتبنــى  الســلطة:   )4(
تشــري  )والســلطة  الســابقة  املقولــة 

بــني  املتكافئــة  غــري  العالقــة  إىل 
ــون  ــن يتول ــني الذي ــني االجتامعي الفاعل
ــون  ــة، أو ينتم ــة خمتلف ــف اجتامعي وظائ
متباينــة()27(. اجتامعيــة  ملجموعــات 
النقــد  النقــد: ويقــوم مفهــوم   )5(
ونقــد  االجتامعــي،  التشــخيص  عــىل 
ــة يف اخلطــاب  ــة املنزوي ــم االجتامعي القي
بعيــدا  اللغــوي،  النســق  طريــق  عــن 
النقــد)28(،  دراســة  يف  التقليديــة  عــن 
وهنــا هيــدف إىل دراســة التجــاوزات، 
والتناقضــات الذاتية املنتــرشة يف اهلياكل 

أو للخطــاب)29(. للنــص  الركيبيــة 
ــاب  ــر إىل اخلط ــاب: وينظ )6( اخلط
عــر  االجتامعيــة  الذاكــرة  أنــه  عــىل 
املســموعة)30(،  أو  املرئيــة  اللغــة، 
وامكانيــة حتليلــه عــىل وفــق التجزئــة 

. تــه نا للمكنو
مفهــوم  يتســع  قــد  الســياق:   )7(
ــال  ــون فض ــج فيك ــذا املنه ــياق يف ه الس
عــن الظــروف املصاحبــة للنــص هنالك 
التمثيــل العقــي. وهــذا مــا يتضــح يف 
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قــول فــان دايــك: )وجيــب التأكيــد عــىل 
أن الســياق كــام أعرفــه ليــس فقــط نوعــا 
مــا مــن البيئــة أو املوقــف أو اهليــكل 
االجتامعــي، مثــل املتغــريات االجتامعية 
يف  العنــرص  أو  العمــر  أو  للجنــس 
الكالســيكية.  االجتامعيــة  اللغويــات 
ــي ذايت،  ــل عق ــو متثي ــياق ه ــن الس ولك
ونمــوذج آين فعــال للمشــاركة حــول 
اآلن  هلــم  بالنســبة  النســبية  الصفــات 
ــا أســمي هــذا  للموقــف االتصــايل، وأن
ــذا  ــو ه ــياق( وه ــوذج الس ــل )نم التمثي
الــذي  للموقــف  العقــي  التعريــف 
إلنتــاج  الــكايف  التكليــف  يف  يتحكــم 
ــة( ــه االجتامعي ــه يف بيئت ــاب وفهم اخلط

.)31 (

املحور الثاين: رضوب اخلطاب
تصنــع  التــي  العــوامل  هبــا  ونعنــي 
هلــا،  بتمثــالت  الــذي حفــل  النــص، 
ــز األســاس  ــق خمتلفــة، وهــي املائ بطرائ
يف اخلطــاب، وقــد أرجعهــا فاكلــوف 
ــد تنتمــي  ــه، وق إىل ميشــيل فوكــو وآرائ

ــكار،  ــامز بأف ــذي ين ــي ال ــامل العق إىل الع
ومشــاعر خاصــة مســتوحاة مــن معتقــد 
مــا، يقــول يف ذلــك فاكلــوف: )أرى أن 
رضوب اخلطــاب طــرق خمتلفــة يف متثيل 
والعالقــات،  الســريورات،  العــامل: 
والبنــى يف العــامل املحســوس، والعــامل 
األفــكار،  حيــوي  الــذي  العقــي 
واملشــاعر، واملعتقــدات ومــا إىل ذلــك، 

االجتامعــي()32(. والعــامل 
وهــذه الــروب هلــا ســامت تتصــف 
هبــا، وهــدف)33(، فمــن ســامت هــذه 
املتواشــجة  الصلــة  الــروب وجــود 
يف  هلــا  املنتــج  ومواقــع  عواملهــا  بــني 
ــة االجتامعية،  نقــاط حمــددة، ومنهــا اهلُويَّ
والشــخصية، والعالقــات االجتامعيــة 
بــني النــاس، فضــال عــن أهنــا ختضــع 
تتســم  ثــم  ومــن  الفرديــة،  للتجربــة 
باإلســقاطية، وخياليتهــا. والبــد مــن 
أي  واجلامعيــة،  بالتكــرار  تتســم  أهنــا 
بوصفهــا  هبــا  يشــركون  النــاس  أن 
مســلام مــن مســلامت احليــاة، رشيطــة 
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عــن  واالبتعــاد  العاملــي  التوصيــف 
النطــاق املحــي يف التأســيس للتغيــري، 
ذلــك التغيــري بوصفــه هدفــا إلنجــاز 
بحســب  معينــة  اجتاهــات  يف  العــامل 
ذي  اخلطــاب  تنتظــم  التــي  الفلســفة 
ــرؤى  ــحون ب ــة، واملش ــالت النصي التمث

تســريِّ العــامل نحــو بوصلــة النجــاح.
ــج  ــرح املنه ــن ط ــد ع ــوم بعي وبمفه
النقــدي لتحليــل اخلطاب يقــرب معنى 
الــرب مــن الصنــف، واملجــال؛ وألن 
فهــام خاصــا  الصنــف  املنهــج يعطــي 
متصــال بطريقة طــرح النــص كأن يكون 
تقريــرا أو حمادثــة، أو رسدا أو غــري ذلــك 
رغبــت عــن تســمية الصنــف، وكذلــك 
نتمســك  أن  ممــا جيعلنــا  فإنــه  املجــال 
بمقــوالت حتليــل اخلطــاب، حاولــت 
أن التــزم مفهــوم الــرب، وهــو ممــا 
ــص،  ــد الن ــذي يولِّ ــل ال ــىل احلق ــدل ع ي
السياســة،  يكــون هــذا احلقــل:  وقــد 
اجلنبــة  أو  اإلدارة،  أو  االقتصــاد،  أو 
العهــد  يف  القانــون  أو  العســكري، 

بحــث  ثــم  األشــر،  ملالــك  العلــوي 
الــرب  أوتــار  بــني  النــي  النســيج 
ــني الــروب نفســها أو  ــم ب الواحــد، ث

فلنقــل العنايــة بتداخلهــا.
جــاءت تلــك الــروب اخلطابيــة 
أنــواع  مــن  حمــدد  نــوع  يف  ممتزجــة 
ــلها  ــي أرس ــالة الت ــو الرس ــاب وه اخلط
ــه  ــالم( إىل والي ــه الس ــي )علي ــام ع اإلم
حــارث  بــن  مالــك  مــرص  وحاكــم 

األشــر.
موزعــة  الــروب  تلــك  جــاءت 
عــىل طــول مســاحة العهــد العلــوي، 
مبتعــدة عــن الرتيــب، أي مــا خيــص 
جــزء  يكــون  قــد  الســيايس  الــرب 
يقاطعــه  ثــم  العهــد  بدايــة  يف  منــه 
الــرب االقتصــادي مثــال، فيــأيت بعــده 

وهكــذا. الســيايس 
تتضــح تلــك الــروب يف العهــد 
تســميتها  يمكــن  األوىل  بصورتــني 
واألخــرى  اإلمجاليــة،  بالصــورة 

التفصيليــة. بالصــورة 
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ــالم(  ــه الس ــام )علي ــل اإلم ــد أمج فق
تلــك الــروب يف اســتهالله للعهــد 
ــد اهلل عــي  ــه عب ــه: »هــذا مــا أمــر ب بقول
احلــارث  بــن  مالــك  املؤمنــني  أمــري 
واله  حــني  إليــه،  عهــده  يف  األشــر 
وجهــاد  خراجهــا،  جبايــة  ِمــرص: 
ــامرة  ــا، وع ــتصالح أهله ــا، واس عدوه

بالدهــا«)34(.
يف  االقتصاديــة  اجلنبــة  فتتضــح 
أي  اخلَــَراج(  )جبايــة  األوىل  الفقــرة 
السياســية  واجلنبــة  املاليــة،  الوظائــف 
عدوهــا(  )جهــاد  الثانيــة  الفقــرة  يف 
الــدول،  مــع  التعامــل  طريــق  عــن 
وصناعــة العالقــات، واجلنبــة القانونية، 
واجلنبــة االجتامعيــة يف الفقــرة الثالثــة 
)اســتصالح أهلهــا(، واجلنبــة القانونيــة 
بوصفــه  القانــون  اختــاذ  طريــق  عــن 
النــاس، فضــال  منظــام يصلــح ســرية 
االجتامعــي  التامســك  خلــق  عــن 
األهــل  بــني  االصــالح  طريــق  عــن 
والطبقــات، واجلنبــة اإلداريــة يف الفقــرة 

ــار  ــر اختي ــا( ع ــامرة بالده االخرية)وع
واملوظفــني. املستشــارين، 

ثــم جــاء احلديــث بالتفصيــل عــن 
تفكــري  املجــاالت،  بتلــك  التفكــري 
تــرى  التــي  األدجلــة  عامــل  يف  يســري 
يف اإلســالم مســارا هلــا- إن صــح أن 
نســمي اخلــط االســالمي أدجلــة- أي 
رؤاه،  وتطبيــق  فيــه،  الذوبــان  عــر 
ــجم  ــذي ينس ــرآين ال ــط الق ــب اخل بحس
املنطلــق  االجتامعــي  االصــالح  مــع 
مــن االصــالح النفــي أو االصــالح 

الفــردي.
ــيايس  ــرب الس ــيم ال ــن تقس ويمك
األول  نمطــني.  عــىل  العهــد  يف 
ــة  ــر السياس ــة، واآلخ ــة الداخلي السياس
بالسياســة  يبــدأ  أن  وقبــل  اخلارجيــة. 
احلاكــم  ملؤهــالت  يعــرض  الداخليــة 
الذاتيــة عــىل مســتوى صناعــة الفــرد، 
أو الــذات، التــي تراعــي اآلخــر بعــد 
أن تتســم باالنــرشاح الدينــي؛ لــذا جتــد 
عليــًا )عليــه الســالم( أول مــا يطلبــه 
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لبلــده  سياســيًا  بوصفــه  احلاكــم  مــن 
والعمــل  داخلــه،  يف  التقــوى  حتقيــق 
بكتــاب اهلل »أمــره بتقــوى اهلل، وإيثــار 
طاعتــه، واتبــاع مــا أمــر بــه يف كتابــه: 
مــن فرائضــه وســننه، التــي ال يســعد 
أحــد إال باتباعهــا، وال يشــقى إال مــع 
جحودهــا واضاعتهــا، وأن ينــرص اهلل 
ســبحانه بقلبــه ويــده ولســانه: فإنــه جــل 
اســمه قــد تكفــل بنــرص مــن نــرصه، 

واعــزاز مــن أعــزه«)35(.
فقــد يكــون هــذا الســلوك الشــخي 
للحاكــم تأسيســا لنََفــس نقــدي ينطلــق 
مــن تشــخيص عيــوب احلاكــم بصــورة 
ــة  باهلُويَّ املتحــي  غــري  الســيام  عامــة 
اإلســالمية، وكذلــك تأسيســا لرقابــة 
مجاهرييــة عــىل احلاكــم وهــذا مــا يميــزه 
اإلمــام )عليــه الســالم( بقولــه: »وإن 
النــاس ينظــرون مــن أمــورك يف مثــل 
ــوالة  ــور ال ــن أم ــه م ــر في ــت تنظ ــا كن م
قبلــك، ويقولــون فيــك مــا كنــت تقــول 
فيهــم، وإنــام يســتدل عــىل الصاحلــني بــام 

ــاده«)36(. جيــري اهلل هلــم عــىل ألســن عب
الســيايس  الــرب  يســاق  ثــم 
الداخــي يف فقــرة الحقــة ومتسلســلة 
مــع املفصلــني الســابقني بقضيــة التعامل 
مــع الرعيــة، واالنفتــاح عــىل اآلخــر مــن 
التداخــل  مــن  انطالقــا  احلاكــم  لــدن 
ــا أي  ــه الحق ــنأيت علي ــذي س ــرآين ال الق
ــة  ــل، وممارس ــة بالتعام ــق الرق ــن طري ع
العفــو، والصفــح، وتذكــر فوقيــة اهلل 
ــة  ــة للرعي ــك الرمح ــِعر قلب ــاىل: »وأش تع
وال  هبــم،  واللطــف  هلــم،  واملحبــة 
تكونــن عليهــم ســُبعا ضاريــا، تغتنــم 
َأكَلهــم، فإهنــم صنفــان: إمــا أخ لــك يف 
ــرط  ــق، يف ــك يف اخلل ــري ل ــن أو نظ الدي
منهــم الزلــل، وتعــرض هلــم العلــل، 
ويؤتــى عــىل أيدهيــم يف العمــد واخلطــأ، 
ــل  ــك مث ــوك وصفح ــن عف ــم م فأعطه
الــذي حتــب وتــرىض أن ُيعطُيــك اهلل 
مــن عفــوه وصفحــه«)37(. وهــذه مــن 
أهــم املفاهيــم املنضويــة يف االلتــامس 
النقــدي للخطــاب الســيايس يف زمــن 
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وعــدم  الصفــح،  عــدم  فيــه  طغــى 
الغفــران  او  التســامح  وعــدم  العفــو، 
لزلــل الرعيــة، وهــذا معــول مــن معاول 
ــن  ــامرس م ــي امل ــق الظالم ــم النس حتطي

لــدن الطبقــات السياســية احلاكمــة.
ــث  ــن الباح ــل م ــذا التحلي ــرى ه ج
يف ضــوء فهــم السياســة عــىل أهنــا ليــس 
فــن اخلديعــة أو املكــر، بــل تعنــي ساســة 
أمــور البــالد، والعبــاد يف ضــوء املنهــاج 
األســاس  هــذا  وعــىل  اإلســالمي، 
يعــرض اإلمــام )عليــه الســالم( سياســة 
ــاء  ــن جهــة اللق ــه م ــاه رعيت ــم جت احلاك
ــار  ــم، واالنتص ــامع حلاجاهت ــم، والس هب
أمــور  متشــية  أو  فيهــم،  للضعيــف 
العمــل بأوقاهتــا، مبديــا ذلــك بأســلوب 
احلاجــات  لــذوي  »واجعــل  األمــر 
ــخصك،  ــه ش ــم في ُع هل ــرِّ ــام ُتَف ــك قس من
وجتلــس هلــم جملســا عامــا، فتتواضــع 
فيــه هلل الــذي خلقــك، وَتْقِعــُد عنهــم 
جنــدك وأعوانــك... وأمــِض لــكل يــوم 

ــه«)38(. ــا في ــوم م ــكل ي ــإن ل ــه، ف عمل

فضــال عــن هــذه السياســة الداخليــة 
الســالم(  )عليــه  اإلمــام  لنــا  يرســم 
السياســة اخلارجيــة للحاكــم، والتأكيــد 
تــرك  عــىل  يقــوم  واحــد  منــزع  عــىل 
إىل  واللجــوء  والبغضــاء،  العــداوة، 
يتحقــق  وهنــا  العــدو،  مــع  الصلــح 
معــه  وتتحقــق  الصداقــة،  عامــل 
ــة،  ــع الدول ــي تنف ــر الت ــب األُخ املكاس
وتســعى إىل تقدمهــا، وحتقيــق مصاحلهــا 
الســيام عــدم بــذل املجهــود احلــريب مــن 
األمــوال  هتــك  وعــدم  اجلنــد،  لــدن 
ــم  ــه احلاك ــرب، فيوج ــذخ باحل ــي تب الت
ــول الصلــح إن  ــاه مــن عــدم قب ــا إي ناهي
الوقــت نفســه حيــذر مــن  توفــر، ويف 
العــدو،  لــدن  مــن  واملباغتــة  الغــدر، 
بلــغ  وممــا  األعــداء،  بخديعــة  وينبــه 
ــن  ــب املوازي ــا، أن قل ــر هن ــد التحذي ح
اإلســالم  يراهــا  التــي  االجتامعيــة 
جتــاه  الظــن  بحســن  يوجــه  الــذي 
ــا فــال يشــتغل  األمــة، أو الفــرد، أمــا هن
ــن  ــدو »وال تدفع ــع الع ــن م ــن الظ حس
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ُصلحــا دعــاك إليــه عــدوك، وهلل فيــه 
ــودك،  ــة جلن ــح دع ــإن يف الصل رىض، ف
ــالدك،  ــا لب ــك، وأمن ــن مهوم ــة م وراح
ولكــن احلــذر كل احلــذر مــن عــدوك 
ــارب  ــام ق ــدو رب ــإن الع ــه، ف ــد صلح بع
ــم يف ذلــك  ــل، فخــذ باحلــزم، واهتِ ليتغفَّ

الظــن«)39(. حســن 
ومــن آخــر القوالــب السياســية التــي 
تنضــوي يف مفصــل السياســة اخلارجيــة 
ــن  ــر م ــب التحذي ــده قال ــم يف بل للحاك
ــود  ــه يع ــدو؛ ألن ــع الع ــاء م ــة الدم إراق
بالــرر عــىل مســببه، وينــزل النقمــة 
عليــه، ويزيــل النعمــة: »إيــاك والدمــاء، 
ــه ليــس يشء  وســفكها بغــري حلهــا؛ فإن
لتبعــة، وال  أعظــم  لنقمــة، وال  أدنــى 
ــدة،  ــاع م ــة، وانقط ــزوال نعم ــرى ب أح
مــن ســفك الدمــاء بغــري حقهــا،.... وال 
ــل  ــدي يف قت ــد اهلل وال عن ــك عن ــذر ل ع

ــدن«)40(. ــود الب ــه ق ــد، ألن في العم
لإلســهام  بســيطة  وبمراجعــة 
بنوعيــه  العلــوي  العهــد  يف  الســيايس 

مــدى  يتضــح  واخلارجــي  الداخــي 
الفــن  يف  اإلســالمية  ــة  اهلُويَّ إثبــات 
ذلــك  مصاديــق  وأوىل  الســيايس، 
ــة اإلهليــة عــر إيــكال األمــر  حتقيــق اهلُويَّ
ــني،  ــاده املخلص ــارص لعب ــو الن ــه، فه إلي
الشــعب  واملتوكلــني، وكذلــك هويــة 
املحكــوم يف ســياقه التارخيــي مــن لــدن 
ــون  ــد تك ــة ق ــابقة، وجترب ــات س حكوم
اإلســالمي،  النظــام  لتجربــة  مغايــرة 
ذي  احلكــم  ممارســة  إال  ينبغــي  فــام 
ــل  ــىل العم ــم ع ــالمية القائ ــة اإلس اهلُويَّ

الصالــح.
ــي أن  ــياق التوجيه ــوه الس ــد يدع وق
يفصــح عــن طبيعــة املكونــات للشــعب 
ــكوت  ــن املس ــح م ــام يتض ــرصي، وك امل
عــدة،  ألــوان  مــن  مزيــج  أنــه  عنــه 
فجــاءت الوصيــة خلــط العالقــة بــني 
القائــد واملقــوود عــىل أســاس الراحــم، 
املــرصي-  الشــعب  بــأن  وااليقــان 
عــن  بعيــدا  فيــه  العهــد  إذا خصصنــا 
مســتحيل  أنــه  مــع  العامليــة  الرســالة 
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هــذا- أفــراده أمــا أخ لــك أو نظــري لــك 
ــم  ــة احلاك ــىل هوي ــد ع ــق. ويؤك يف اخلل
القائمــة عــىل التواضــع هلل، املتذكــرة لــه، 

وغــري املتجــرة.
ــه  ومــا هيــم يف العهــد العلــوي حديث
يف  الســائر  االجتامعــي  الــرب  عــن 
الفكــر  ))يف  العــدل  سياســة  ضــوء 
اجلــذور،  متكاملــة  الســلوك،  ويف 
يف  والثــامر،  واألزهــار،  واألغصــان، 
جدليــة النمــو الدائــم()41( ملنهاجه )عليه 
الســالم(، بوصفها - أي العدالة- باعثا 
عــىل خطــوط متوازيــة تســعى إىل حتقيــق 
املبتغــى اإلهلــي الــذي يتســم بالعموميــة 
ــة  ــدا عــن الفردي ــة يف العــدل بعي والكلي
كــام يــرى عزيــز الســيد جاســم )ومــا 
فيــام  الفــردي،  العــدل  يف  فائــدة  مــن 
العــدل االجتامعــي  إذا كانــت رشوط 
معدومــة؛ ألن العــدل الفــردي خيــص 

بعينــه...()42(. فــردا 
وال نــكاد نبــدأ بالــرب االجتامعــي 
والعدالــة  باإلنصــاف  واألمــر  إال 

أول مــا يبــدأ بــه بقولــه: »أنصــف اهلل 
وأنصــف النــاس مــن نفســك، ومــن 
ــوى  ــه ه ــك في ــن ل ــك، وم ــة أهل خاص

رعيتــك«)43(. مــن 
ــة  اهلُويَّ عــىل  التأكيــد  ســياق  ويف 
اإلســالمية يف إقــرار العدالــة االجتامعية 
بــني العبــاد، وأفــراد املجتمــع، حيــذر 
ــب  ــن العواق ــالم( م ــه الس ــام )علي اإلم
وتلــك  العبــاد،  ظلــم  عــىل  املرتبــة 
العواقــب ليســت ردود افعــال املجتمــع 
وإنــام ردة فعــل ربانيــة تتمثــل باخلصومة 
بــني اهلل وبــني الظــامل »وَمــن َظَلــم عبــاَد 
ــن  ــاده، وم ــه دون عب اهلل كان اهلل خصم
وكان  حجتــه،  أدحــض  اهلل  خاصمــه 
يتــوب«)44(.  أو  ينــزع  هلل حربــا حتــى 
واجلزئيــة األخــرية التــي ذيــل فيهــا قولته 
جعلهــا مــن حصــة بــاب التوبــة للحاكم 

ــه. ــوءا يف رعيت ــر س ــذي نظ ال
ُيســتنتج  نقــدي  بطــراز  وحيــاول 
باملســكوت عنــه معاجلــة بعــض العيوب 
مــن لــدن احلــكام، أهــم تلــك العيــوب 



203

كره
 وف

الم
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
رية ا

ب�س
ة و

الغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

.................................................................................اأ. م. د. خالد حوير �سم�س

هــي عــدم القــدرة عــىل حــل املشــكالت 
االجتامعيــة، والتشــهري بعيــوب النــاس، 
الســيام املعارضــني مــن العامــة لسياســة 
بلــم  أوىل  فاحلاكــم  مثــال،  مــا  حاكــم 
النــاس  يف  »فــإن  االجتامعيــة  اهلــوة 
ــال  ها، ف ــَرَ ــن س ــق َم ــوايل أح ــا، ال عيوب
ــام  ــا، فإن ــك منه ــاب عن ــام غ ــفن ع تكش
عليــك تطهــري مــا ظهــر لك...فاســِر 
العــورَة مــا اســتطعت يســر اهلل منــك 

ــك«)45(. ــن رعيت ــره م ــب س ــا حت م
بــني  العالقــة  ُيكســب  ولكــي 
احلاكــم وشــعبه املتانــَة حــاول توجيــه 
ســهام النقــد االجتامعــي إىل الســاعني 
منهــم،  احلاكــم  وحتذيــر  بالوشــاية، 
وحطهــم  وشــايتهم،  تصديــق  كــون 
للنــاس أدعــى إىل االهنيــار االجتامعــي، 
احلاكــم  بــني  االجتامعيــة  والعالقــة 
وحمكوميــه: »وال تعجلــن إىل تصديــق 
ســاع، فــإن الســاعي غــاٌش، وإْن تشــبَّه 

.)46 بالناصحــني«)
تفهــم  مســؤولية  باحلاكــم  وأنــاط 

يف  الســابقة  ــنن  والسُّ األعــراف، 
املجتمــع، وإمجاعــه عليها رغبــة بصناعة 
التامســك االجتامعــي واملجتمع املســتقر 
البعيــد عــن البــدع، واالبتــكارات التــي 
»وال  الرعيــة  اذهــان  يف  القلــق  تثــري 
َتنُْقــْض ُســنَّة صاحلــة عمــل هبــا صــدور 
هــذه األمــة، واجتمعــت هبــا األلفــة، 
ــن  ِدُث ــة، وال حُتْ ــا الرعي ــت عليه وصلح
تلــك  مــايض  مــن  بــي  تــر  ســنة 

ــنن«)47(. السُّ
ــر  يذكِّ االجتامعــي  الــرب  ويف 
بأنــواع  الســالم(  )عليــه  اإلمــام 
عــىل  ويصنفــه  املحكــوم،  املجتمــع 
ــع  ــل م ــة التعام ــن طريق ــات، ويس طبق
ــد،  تلــك الطبقــات. فكانــت طبقــة اجلن
والكتَّــاب، والقضــاة، والعامل،وجبــاة 
اجلزيــة، والتجــار، واحلرفيــني، والطبقــة 
الســفىل ويضــع خريطــة التعامــل مــع 
تلــك الطبقــات املتنوعــة: »واعلــم أن 
ــا إال  ــح بعضه ــات ال يصل ــة طبق الرعي
ببعــض«)48(. أي قضيــة اصالحهــا ال 
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تنبنــي عــىل أســاس املنــوال الواحــد، 
ــز  ــة )ويرك ــاس اخلصوصي ــىل أس ــل ع ب
عــي بــن ايب طالــب )عليــه الســالم( 
الركيبــة  يف  والتنــوع  الوحــدة  عــىل 
يرفــض  فهــو  للرعيــة،  االجتامعيــة 
عموميــة التحــدث عــن وحــدة الرعيــة. 
فهــو يشــخص ببعــد نظــر شــديد طبيعــة 
كل طبقــة، وموقف الســلطة اإلســالمية 
العموميــة  النظــرة  ملغيــا  منهــا، 

.)49 الســطحية()
هــذ  بــني  التالزمــات  ويؤكــد 
التنوعــات املجتمعيــة، فبعــد أن يعــرض 
مهمــة اجلنــود، واجلبايــة للخــراج يركــز 
عــىل التالزميــة مــع القضــاة »ثــم ال قوام 
ــث  ــف الثال ــني إال بالصن ــن الصنف هلذي
ــاب...وال  ــامل والكت ــاة والع ــن القض م
قــوام هلــم مجيعــا إال بالتجــار، وذوي 

الصناعــات«)50(.
وبولــوج مســافة التأويــل يتبــني أن 
األســاس االنطولوجــي لعــرض فكــرة 
ــل  ــة التعام ــات هوي ــو إلثب ــات ه الطبق

مــع هــذه الطبقــات الــواردة يف املجتمــع 
تعامــال منبثقــا مــن اإللــزام اإلهلــي هلــا، 
املفصــل  آخــر  يف  األفــق  هــذا  فجــاء 
االجتامعــي مــن العهــد العلــوي »وليس 
خيــرج الــوايل مــن حقيقــة مــا ألزمــه اهلل 
واالســتعانة  باالهتــامم  إال  ذلــك  مــن 
لــزوم  عــىل  نفســه  وتوطــني  بــاهلل، 
ــه  ــف علي ــام خ ــه في ــر علي ــق، والص احل
أو َثُقــل«)51(. فجــاء التصنيــف الطبقــي 
اجتامعيــة  نقديــة  رؤيــة  مــن  منبثقــا 
ملعاجلــة مســاحة القصــور املمتــد مــن 
لــدن احلاكــم بصــورة عامــة يف مــدن 
األمــة، وبصــورة خاصــة يف مــرص، ومــا 
متييــز  إال  االجتامعــي  النقــد  مــن  كان 

هــذا مــن ذاك يف صــالح اجلمهــور.
الســالم(  )عليــه  اإلمــام  ورشح 
اختيــار  طريقــة  اإلداري  الــرب  يف 
»وال تدخلــن يف مشــورتك  املستشــار 
الفضــل،  عــن  بــك  يعــدل  بخيــال 
يضعفــك  جبانــا  وال  الفقــر،  ويعــدك 

األمــور...«)52(. عــن 
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التــي  االختيــار  ديناميكيــة  وبعــد 
إدارة  عــىل  وســلبا  إجيابــا  تنعكــس 
الختيــار  منهاجــا  يضــع  الدولــة، 
ــع  ــم م ــل للحاك ــة تعام ــر، وطريق الوزي
يصنفــون  الذيــن  الــوزراء  أو  الوزيــر 
ــك  ــوء »إن رش وزرائ ــة الس ــن بطان ضم
مــن كان لــألرشار قبلــك وزيــرا، ومــن 
َكهــم يف اآلثــام، فــال يكونــن لــك  رَشِ
بِطانــة، فإهنــم أعــوان األََثمــة، وإخــوان 
الظََّلمــة ثــم ليكــن آثُرهــم عنــدك أقوهُلــم 
بُِمــرِّ احلــق لك...وأْلَصــق بأهــل الــورع 
والصــدق، ثــم ُرضهــم عــىل أال ُيطــروك 
ُحــوك بباطــل مل تفعلــه، فــإن  ُيَبجِّ وال 
ــو، وتــدين  ه ــِدث الزَّ ــراء حُتْ كثــرة اإلط
ثــم يســتمر بعــرض  العــزة«)53(.  مــن 
الــوزراء  أو  املوظفــني  إدارة  كيفيــة 
باتبــاع سياســة التكريــم أو التمييــز بــني 
الصالــح والطالــح منهــم: »وال يكونــن 
املحســن واملــيء عنــدك بمنزلــة ســواء، 
ــدا ألهــل اإلحســان  فــإن يف ذلــك تزهي
ــا ألهــل اإلســاءة  يف اإلحســان، وتدريب

مــا  منهــم  وألــزم كال  عــىل اإلســاءة، 
ألــزم نفســه«)54(.

اإلداري  الــرب  يســتمر  ثــم 
املوظفــني  اختيــار  كيفيــة  بتحديــد 
ــاز  ــة وانج ــق التجرب ــن طري ــإلدارة ع ل
أمــور عاملــك  انظــر يف  »ثــم  العمــل: 
ــم  ُتَوهلِّ وال  اختبــارا،  فاســتعملهم 
ــَعٍب  ــن ُش ــاع م ــام مج ــَرة، فإهن ــاة وأَث حماب
أهــل  منهــم  وتــوخَّ  واخليانــة،  اجلــور 
التجربــة واحليــاء مــن أهــل البيوتــات 

.)55 الصاحلــة«)
ونتيجــة إلنجــاز االختيــار الســليم 
للــوزراء واملوظفــني ســيجري العمــل 
إنجــاز  عــىل  ركــز  وقــد  حــال،  بأتــم 
ــه؛ لتمشــية  ــة كال بوقت األعــامل اإلداري
أمــور البــالد »ثــم أمــور مــن أمــورك 
ــة  ــا إجاب ــا: منه ــن مبارشهت ــك م ــد ل الب
عاملــك بــام يعيــا عنــه ُكتَّابُّــك، ومنهــا 
إصــدار حاجــات النــاس يــوم ورودهــا 
عليــك بــام حتــرج بــه صــدور أعوانــك. 
ــكل  ــإن ل ــه، ف ــوم عمل ــكل ي ــض ل وام
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ــه«)56(. ــا في ــوم م ي
احلديــث  يوجــه  النقــد  وبسياســة 
وهــي  املديــر  عيــوب  أحــد  صــوب 
فجــاء  الرعيــة،  عــن  االحتجــاب 
ــن  ــال تطول ــد ف ــا بع ــي: »أم ــياق النه س
احتجابــك عــن رعيتــك؛ فــإن احتجاب 
الــوالة عــن الرعيــة ُشــعبة مــن الضيــق، 
وقلــة علــم باألمور....ففيــم احتجابــك 
مــن واجــب حــق تعطيــه، أو فعــل كريــم 

تســديه او مبتــىل باملنــع«)57(.
اإلداري  الــرب  عــىل  يلحــظ 
ألن  االجتامعــي؛  بالــرب  ارتباطــه 
مــن  جــزء  اإلدارة  عــىل  العاملــني 
املجتمــع، ويف سياســته النقديــة لالجتــاه 
اإلداري للبــالد يدحــض األشــخاص 
ــراض  ــني بأم ــوزارة املصاب ــني لل املنتخب
إذ  واجلبــن؛  البخــل،  نحــو  املجتمــع 
اإلهلــي  املســعى  حيقــق  ال  توفرمهــا 
وأداء األمانــة )اإلدارة( جتــاه املداريــن 
ــة  ــى اهلُويَّ ــا تتالش ــعب، وهن ــة الش عام
واجلُْبــن،  البخــل،  »فــإن  اإلســالمية 

ــوء  ــا س ــتى جيمعه ــز ش ــرص غرائ واحل
الظــن بــاهلل«)58(. فضــال عــن تقريــب 
ملبــدأ  اســتنزاف  فيــه  الســوء  بطانــة 
ــة  اإلحســان الــذي تبحــث عنــه اهلُويَّ
اإلســالمية، وتدريــب املســلمني عليــه: 
ــدك  ــيء عن ــن وامل ــن املحس »وال يكون
بمنزلــة ســواء، فــإن يف ذلــك تزهيــدا 
ألهــل  وتدريبــا  اإلحســان،  ألهــل 

اإلســاءة«)59(. عــىل  اإلســاءة 
مــن  العســكري  الــرب  ويف 
خطابــه يف العهــد حتــرك عــىل نوعــني 
مــن االســراتيجيات العســكرية التــي 
العــدو  عــىل  االنتصــار  إىل  توصلــه 
النــوع  يتعلــق  األمــة،  مــاء  وحتفــظ 
األول بالقائــد، والثــاين بطريقــة تواصــل 
احلاكــم مــع القائــد، وهــذان اخلطــان مها 
الضلعــان املتوازيــان أو اللذان يشــكالن 
ــؤزر.  ــرص امل ــق الن ــة يف حتقي ــة قائم زاوي
التــي  العــام  القائــد  ســامت  فوضــَع 
تنتمــي إىل جهــة النصيحة هلل ولرســوله، 
واألمانــة، واحللــم، والرأفــة بالضعيف، 
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االســالمية:  اهلويــة  جتليــات  وهــذه 
»فــول مــن جنــودك أنصحهم يف نفســك 
وأنقاهــم  وإلمامــك،  ولرســوله  هلل 
يبطــئ  ممــن  حلــام،  وأفضلهــم  جيبــا، 
عــن الغضــب، ويســريح إىل العــذر، 

بالضعفــاء«)60(. ويــرأف 
العالقــة  توصيــف  إىل  ينتقــل  ثــم 
أن  بعــد  العســكرية  القيــادات  بــني 
عنــد  بينهــم  منزلــة  األفضــل  حيــدد 
ــر رؤوس  ــن آث ــول: »وليك ــم، فيق احلاك
يف  واســاهم  مــن  عنــدك  جنــدك 
ــِه،  ــن ِجَدتِ ــم م ــل عليه ــه، وأفَض معونت
ــن  ــم م ــن وراءه ــُع َم ــعهم، ويس ــام يس ب
ُخُلــوف أهليهــم، حتــى يكــون مههــم 
العــدو«)61(.  جهــاد  يف  واحــدا  ــا  مَهًّ
وبعــد ذاك يــأيت احلديــث عــن طبيعــة 
حاكــام  بوصفــه  مالــك  بــني  العالقــة 
ــادة  ــحا للقي ــه مرش ــد بوصف ــني القائ وب
العســكرية ويؤســس لسياســة اجلــزل 
ــو،  ــف وحن ــه بعط ــل مع ــه، والتعام علي
وتشــجيع، وثنــاء: »فــإن عطفــك عليهــم 

يف  عليك...فافســح  قلوهبــم  يعطــف 
الثنــاء  حســن  يف  وواصــل  آماهلــم، 
عليهــم، وتعديــد مــا أبــىل ذوو البــالء 
منهــم، فــإن كثــرة الذكــر حلســن أفعاهلــم 
إن  النــاكل،  وحتــرض  الشــجاع،  هُتــزُّ 

اهلل«)62(. شــاء 
سياســة  يف  اخلطــوات  تلــك  كل 
عــن  بحثــا  تعــد  العســكري  التعامــل 
هويــة النجــاح يف خلــق جيــش قــوي 
تأخــذ  التــي  الدولــة  هيبــة  حيفــظ 
ــل  ــني بالني ــد الطامع ــاح ض ــنة الرم بأس
إىل  يســعون  ممــن  أو  وجودهــا،  مــن 
بحــب  تشــبعوا  ممــن  اســتصغارها 

. لســلطة ا
ببيــان  العلــوي  العهــد  يــرشع  ثــم 
متشــية  يف  وأثــره  القانــوين،  الــرب 
معطياهتــا  تنــوع  عــىل  الدولــة  أمــور 
االجتامعيــة، والسياســية، واالقتصادية، 
تلــك  احتيــاج  ومــدى  والعســكرية، 
قانــون،  إىل  احليــاة  يف  القطاعــات 
وســلطة، وقــاض يرشعــون األحــكام، 
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ويضعــون حــدودا للجريمــة، والتنكيــل 
ــاب  ــرز اخلط ــالمي، في ــرشوع اإلس بامل
القانــوين بجزئيتــني مهمتــني مهــا اختيــار 

القــايض، وكيفيــة التعامــل معــه.
ــذي  ــايض ال ــات الق ــدد صف ــد ح وق
للحكــم  اخــر  »ثــم  اختيــاره:  جيــب 
بــني النــاس أفضــل رعيتــك يف نفســك، 
ــه  ــه األمــور، وال مُتِْحُك ــق ب ممــن ال تضي
وال  الزلــة،  يف  يتــامدى  وال  اخلصــوم، 
ــه،  ــق إذا َعَرف ــيء إىل احل ــن الف ــرص م حي
وال  طمــع،  عــىل  نفســه  ُتــرْشف  وال 
يكتفــي بأدنــى فهــم دون أقصــاه«)63(. 
ثــم يوجــه باتبــاع سياســة العطــاء الكبــري 
عــىل القــايض حتــى يتمكــن مــن ردع 
ــال  ــة، فض ــراءات املالي ــن اإلغ ــه ع نفس
»وافســح  احلاكــم:  مــن  تقريبــه  عــن 
لــه يف البــذل مــا يزيــل علتــه، وتقــل 
معــه حاجتــه إىل النــاس، وأعطــه مــن 
ــريه  ــه غ ــع في ــا ال يطم ــك م ــة لدي املنزل
مــن خاصتــك، ليأمــن بذلــك اغتيــاَل 

الرجــال لــه عنــدك«)64(.

ــة  ــروب اخلطابي ــذه ال ــل ه وتكتم
بالــرب االقتصــادي، اذ يعــد العامــل 
االقتصــادي املفصــل املهــم يف مباحــث 
التحليــل النقــدي للخطــاب؛ ملـِـا لــه مــن 
ــره،  ــه، وتأخ ــع وتقدم ــىل املجتم ــر ع أث
لــذا يعــول عليــه اإلمــام )عليــه الســالم( 
يف العهــد العلــوي عــر اإلحاطــة بتعداد 
مجــع  طريقــة  وإجيابيــات  ســلبيات، 
ــرق  ــت الط ــة، فكان ــة الدول ــال خلزين امل
عــىل  املبنيــة  اخلَــَراج،  هــي  املعتمــدة 
عــامرة األرض، فهنــاك عالقــة تــالزم 
ــى مــا صلحــت االرض، زاد  بينهــام، مت
اخلَــَراج، ومتــى مــا ســاءت االرض قــل 
اخلـَـَراج »وتفقــد أمــر اخلـَـَراج بــام يصلــح 
وصالحهــم  صالحــه  يف  فــإن  أهلــه، 
صالحــا ملــن ســواهم، وال صــالح ملــن 
كلهــم  النــاس  إال هبــم، ألن  ســواهم 
وليكــن  وأهلــه.  اخلَــَراج  عــىل  عيــال 
مــن  أبلــغ  األرض  عــامرة  يف  نظــرك 
ألن  اخلَــَراج؛  اســتجالب  يف  نظــرك 
ومــن  بالعــامرة،  إال  يــدرك  ال  ذلــك 
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أخــرب  عــامرة  بغــري  اخلَــَراج  طلــب 
البــالد، وأهلــك العبــاد«)65(، وجيمــل 
ــز  ــادي املرتك ــور االقتص ــل التده عوام
عــىل إصــالح األرض، ومنهــا حــدوث 
االمــراض للــزروع، أو انقطــاع املــاء، 
ــكوا  ــإن ش ــا »ف ــر، وغرقه ــر املط أو تكاث
ثقــال أو علــة أو انقطــاع رشب أو بالــة، 
أو إحالــة أرض اغتمرهــا غــرق«)66(، 
ومــن تلــك األســباب التدهــور والعــوز 
الــذي يمــر بــه أهــل الفالحــة »وانــام 
إعــواِز  مــن  األرض  خــراب  يؤتــى 
بتخفيــف  اإلمــام  فيأمــر  أهلهــا«)67(، 
اخلَــَراج، ومدخــول الدولــة متــى مــا 
توافــر  مــع  فعلــه  إذ  ذلــك؛  حــدث 
ــل  ــول القلي ــلبية، واملحص ــواء الس األج
توفيــق  يقــول  حياتيــا،  تدنيــا  يســبب 
فــإن  القــول  )وصفــوة  الفكيكــي: 
ــرش  ــالد، وين ــرب الب ــل خي ــَراج الثقي اخلَ
وينفــر  االقتصــاد،  ويعرقــل  الفســاد، 

العبــاد()68(.
االقتصاديــة  الظــروف  وحتتــم 

الدولــة،  خلزينــة  املــال  مجــع  يتــم  أن 
ومتشــية األحــوال املعيشــية للرعيــة عــن 
ــة،  ــارة، والصناع ــلكي التج ــق مس طري
لــذا  ـاع؛  والصنَـّ بالتجــار،  واالهتــامم 
اقتــى االهتــامم هبــم، وعمــل اخلــري 
ــار وذوي  ــتوص بالتج ــم اس ــم: »ث معه
الصناعــات، وأوص هبــم خــريا: املقيــم 
واملرفــق  باملــه،  واملضطــرب  منهــم 

ببدنــه«)69(.
مســتويات  مــن  مســتوى  وهنــاك 
عــىل  قائــم  االقتصــادي  اخلطــاب 
يف  حتــدث  التــي  االمــراض  حماربــة 
حــدوث  الســيام  االقتصــادي  املســار 
االحتــكار للبضائــع والســلع، ورضورة 
التخلــص منــه »واعلــم- مــع ذلــك- أن 
ــحا  ــا، وش ــا فاحش ــم ضيق ــري منه يف كث
وحتكــام  للمنافــع،  واحتــكارا  قبيحــا، 
مــرة  بــاب  وذلــك  البياعــات،  يف 
للعامــة، وعيــب عــىل الــوالة، فامنــع 

االحتــكار«)70(. مــن 
هــذه  بــني  اجلامــع  والقــدر 
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الثالثــة،  االقتصاديــة  القطاعــات 
الزراعــة، والتجــارة، والصناعــة هــي 
هبــم  يســتوصيه  إذ  العــامل،  طبقــة 
خــريا، ويــرشح حاهلــم »فــإن يف هــذه 
ــا  ــظ هلل م ا، واحف ــرَّ ــا ومع ــة قانع الطبق
ــل  ــم، واجع ــه فيه ــن حق ــتحفظك م اس
هلــم قســام مــن بيــت مالــك، وقســام مــن 

اإلســالم«)71(. صــوايف  ت  غــالَّ
يف  االقتصــادي  املرفــق  مالمســة 
العهــد العلــوي نتيجــة هويــة احلاكــم 
ة  املثــايل املتتبــع هلذا الــرب، تلــك اهلُويَّ
التــي تنادي بشــعار النجــاح االقتصادي 
ــاج  عــر املالزمــة بــني الرائــب واإلنت
وعــدم  االحتــكار،  وحماربــة  املحــي، 
حماربتــه يعــد مــن عيــوب ذلــك احلاكــم 
يقــول  اذ  االســالمية  هلويتــه  الفاقــد 
ــوالة«)72(.  ــىل ال ــب ع ــام »وعي ــه اإلم في
وكذلــك عــن طريــق إنــزال العقوبــة 
ُحكــرة  قــارف  »فمــن  باملحتكريــن 
ــه يف  ــه، وعاقب ل ب ــكِّ ــاه فن ــك إي ــد هني بع
هــذه  إىل  واللجــوء  غــري إرساف«)73(. 

ــق النمــو  ــة مــن الرصامــة يف حتقي الكيفي
االنصــاف  ممارســة  يعــد  االقتصــادي 
الســن  وكبــار  اليتيــم  للرعيــة الســيام 
الرقــة يف  اليتــم وذوي  »وتعهــد أهــل 

ــه«)74(. ــة ل ــن ال حيل ــن، مم الس
ومطالعــة العهــد العلــوي، والتحري 
عــن الــروب اخلطابيــة فيــه ال متــل 
والســبب يف  مفارقتــه؛  بــودك  وليــس 
ــي  ــة الت ــة املتقن ــك بالنظري ــك التمس ذل
يف  العلــوي  اخلطــاب  منهــا  ينطلــق 
عهــده؛ إذ تســري تلــك الطبقات الــواردة 
فيــه يف ضــوء احلركــة االجتامعيــة، أي 
ــة مــن  انعــكاس تلــك املســائل اجلوهري
وسياســة  وإدارة،  وصناعــة،  جتــارة، 
عــىل الوجهــة االجتامعيــة، فمتــى مــا 
صلحــت االدارة والقضــاء، والسياســة، 
الــذي  املجتمــع  صلــح  واالقتصــاد، 
ــه االســالمية  ينبغــي احلفــاظ عــىل هويت
املنطلقــة مــن العدالــة بوصفهــا مؤدجِلــا 
العلــوي،  اخلطــاب  يف  جوهريــا 
الرقــي  إذ  العلميــة؛  األبعــاد  وحتقيــق 
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إال  يكــون  ال  والســيايس  االجتامعــي 
بالتقــدم العلمــي، وكذلــك االقتصــادي 
والصناعــي، وهنــا بحــث عــن دولــة 
متقدمــة ناميــة: )وأمــا النظريــة املاليــة 
اعتــرت  فقــد  احلديثــة  واالقتصاديــة 
ــم  ــن أه ــارة م ــة والتج ــؤازرة الصناع م
املرافــق إلنــامء االنتــاج القومــي()75(.
املحور الثالث: أنامط املعاين النصية

ــى( مــن  يقــرب مفهــوم )نمــط املعن
مفهــوم الوظيفــة يف اللغــة، وتعــدد النظر 
إىل وظائــف اللغــة يف البحــث االلســني، 
ــة،  ــة، واملرجعي ــة، والندائي ــني التعبريي ب
والتنبيهيــة، والشــعرية، ومــاوراء اللغــة 
ــد دي  ــة عن ــن)76(، والنصي ــد ياكوبس عن
الغذامــي،  عنــد  والثقافيــة  بوكرانــد، 
ــة،  ــد أوســتني، والفكري ــة عن واإلنجازي
ــك  ــم هنال ــداي، ث ــد هالي ــة عن والتبادلي
وظائــف أخر تضــاف من لــدن فاكلوف 
يف منهجــه النقــدي لتحليــل اخلطــاب 
ــل،  ــرق التمثي ــل، وط ــرق الفع ــي: ط ه
أنــه يفضــل أن  وطــرق الكينونــة، إال 

يتحــدث عــن أنــامط املعنــى التــي تقابــل 
تلــك الوظائــف الثالثــة التــي تقابــل 
الوظائــف اللغويــة يف البحــث األلســني 
بــني  موازنــة  وجيــري  عليــه،  الســابق 
هــذه األنــامط والوظائــف تلــك، فيكون 
التمثيــل مطابقــا للوظيفــة الفكريــة عنــد 
هاليــداي، والفعــال قريبــا مــن الوظفيــة 
ــي  ــة الت ــة الكينون ــم الوظيف ــة، ث التبادلي
ــة ليــس هلــا مقابــل يف  تعنــي حتديــد اهلُويَّ

ــابقة)77(. ــج الس املناه
ويســتلزم يف هــذا املقــام بيــان معــاين 

هــذه األنــامط:
يمثلهــا  التــي  العالقــة  التمثيــل: 
يتحــدث  التــي  أي  املنتــج،  النــص 
املتكلــم، فمثــال عنــد احلديــث  عنهــا 
عــن منجــزات نظــام العــراق الســابق 
قبــل 2003 ومــن ثــم احلديــث عــن 
منجــزات نظــام العــراق بعــد 2003 
املمثــل  هــي  العالقــة  تلــك  ســتكون 
للخطــاب، أي احلديــث عــن دولتــني 

كليــا. خمتلفتــني 
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اللســاين  الكــم  أي  الفعــال: 
ــذي ينتجــه املتكلــم عــىل  )الركيــب( ال
ممثــل مــا، كأن تكــون كميــة األخبــار 
واملعلومــات، وابــداء الــرأي، والوعــد، 
والتوبيــخ،  والتحذيــر،  والتهديــد، 

ذلــك. غــري  أو  واالســتهزاء 
ــة  ــة: يقــوم مفهــوم اهلُويَّ ــد اهُلويَّ حتدي
اعتبــار  األول  عــدة،  اعتبــارات  عــىل 
الوجــود  اعتبــار  والثــاين  املاهيــة، 
االعتبــار  والثالــث  اخلارجــي، 
االخــر  باعتبــار  والرابــع  الشــخي، 
)هــي  تكــون  وبــذا  لألنــا،  املضــاد 
ــوا احلقيقــة  ــة، حيــث قال احلقيقــة اجلزئي
ــة  ــي أن املاهي ــة يعن ــمى هوي ــة تس اجلزئي
ســميت  التشــخص  مــع  اعتــرت  اذا 
ــة بمعنــى  هويــة، وقــد تســتعمل اهلُويَّ
هبــا  يــراد  وقــد  اخلارجــي،  الوجــود 
ــة مأخــوذة مــن  التشــخص، وقالــوا اهلُويَّ
اهلــو هــو وهــي يف مقابلــة الغرييــة()78(.
النقــدي  املنهــج  إليهــا  نظــر  وقــد 
األول  باعتباريــن.  اخلطــاب  لتحليــل 

يف  حــدد  مــا  وهــذا  الشــخي،  هــو 
النــص  يف  رأينــا  كــام  قديــام  تعريفهــا 
الســابق، واآلخــر االجتامعــي وهــو ممــا 
يضــاف إليهــا، فيبقــى املنهــج باحثــا عــن 
ــا  ــور جتميله ــة، وص ــك اهلُويَّ ــد تل حتدي
مــع حلــاظ الفــارق بــني اهلويتــني يقــول 
ــة  ــني اهلُويَّ ــل ب ــز التحلي ــوف: )يمي فاكل
ــة  اهلُويَّ )أو  والشــخصية  االجتامعيــة 
الشــخصية(؛ إذ مهــا جانبــان خمتلفــان 

ــة()79(. مــن اهلُويَّ
ــة  اهلُويَّ طبيعــة  عــن  يتحــدث  ثــم 
ــة  ــن هوي ــزء م ــط ج ــة: )يرتب االجتامعي
املــرء االجتامعيــة بالظــروف االجتامعيــة 
الدمــج  ومرحلــة  فيهــا،  يولــد  التــي 
االجتامعــي األوىل يف حياتــه- جــواين 
املثــال.  ســبيل  عــىل  اجلنســية  ــة  اهلُويَّ
ويكتســب املــرء الحقــا جــزءا آخــر مــن 
هويتــه االجتامعيــة- عــىل ســبيل املثــال، 
الدمــج االجتامعــي يف )أدوار اجتامعيــة( 

كــدور الســيايس أو املعلــم()80(.
يتجــىل التمثيــل يف عهد اإلمــام )عليه 
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مســتويني.  عــر  مالــك  إىل  الســالم( 
يتمثــل  جزئــي.  واآلخــر  كي،  األول 
ــني  ــني كيان ــة ب ــكي بالعالق ــتوى ال املس
الكائــن  كائــن،  والــال  الكائــن  مهــا 
بعيــد عــن اهلل وعــن  بانتشــار حاكــم 
ــي أن  ــذي ينبغ ــن ال ــال كائ ــة، وال الرعي
يكــون ذلــك احلاكــم العامــل بــرشع اهلل، 
وبأحــكام دينــه. وهــذا مــا يشــتغل عليــه 

ــه. ــه إىل ختام ــن أول ــد م العه
ويتضــح املســتوى اجلزئــي بعالقــة 
ــى  ــني يمكن ــني خمتلف ــني منهج ــة ب جدلي
الثنائيــات  معــول  عــر  مالحظتهــام 
واإلرجــاع،  املصــادرة  ثنائيــة  ومنهــا 
للرعيــة  الرغيــدة  احليــاة  مصــادرة 
بالرشيعــة  املتــزن  غــري  احلاكــم  مــن 
اإلدارة،  ملعايــري  والفاقــد  اإلســالمية، 
وإرجــاع تلــك احليــاة امُلصــادَرة عــىل يــد 
ــي  ــة الت ــور بالرشيع ــم املأم ــك احلاك ذل
ــر اإلمــام )عليــه الســالم( بمعاملهــا،  يذكِّ
ومعــامل ذلــك احلاكــم يف عهــده فيقــول: 
»هــذا مــا أمــر بــه عبــد اهلل عــي أمــري 

املؤمنــني مالــك بــن احلــارث األشــر يف 
عهــده إليه....أمــره بتقــوى اهلل، وإيثــار 
طاعتــه، واتبــاع مــا أمــر بــه يف كتابــه: من 
فرائضــه وســننه...«)81(، ويــرشح ذلــك 
الظــرف الــذي يمــر بــه احلاكــم حــني مــا 
يصــادف أمــرا يف دكــة احلكــم فيأمــره 
بالرجــوع إىل تعاليــم اهلل: »واردد إىل اهلل 
ــوب،  ــن اخلط ــك م ــا يضلع ــوله م ورس

ــور«)82(. ــن األم ــك م ــتبه علي ويش
ومــن التمثيــالت اجلزئيــة االتــزان 
وعــدم االتــزان، احلاكــم غــري املتــزن 
ــات  ــوب، واملغري ــه اخلط ــر ب ــذي تؤث ال
امامهــا  الهيتــز  الــذي  ذلــك  عكــس 
الســالم(  )عليــه  اإلمــام  فيــويص 
آداب  لــه  متزنــا،  يكــون  أن  احلاكــم 
ــاب  ــاك واإلعج ــة: »وإي ــوالة احلقيقي ال
بــام يعجبــك منهــا،  بنفســك، والثقــة 
عــىل  واملــن  االطراء...وإيــاك  وحــب 
فيــام  التزيــد  أو  بإحســانك  رعيتــك 
كان مــن فعلــك، أو أن تعدهــم فتتبــع 
والعجلــة  بخلفك...وإيــاك  موعــدك 
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ــا  ــور قبــل أواهنــا او التســقط فيه باألم
إذا  فيهــا  اللجاجــة  أو  إمكاهنــا،  عنــد 
بــام  واالســتئثار  ...وإيــاك  تنكــرت، 
النــاس فيــه أســوة، والتغــايب عــام ُيعنــى 

بــه ممــا قــد وضــح للعيــون...«)83(.
وعــدم  الوجــود  ثنائيــة  ومنهــا 
ــكام  ــض احل ــود بع ــدم وج ــود، ع الوج
وطاعتــه،  اهلل،  بتقــوى  املتصفــني 
ــات  ــك الصف ــف بتل ــن يتص ــود م ووج
التــي حتقــق ســعادة الرعيــة انطالقــا مــن 
اإلقــرار بأوامــر اهلل تعــاىل وتطبيقهــا عىل 
ــوى  ــره بتق ــم: »أم ــدة احلك ــة يف م الرعي
ــه  ــاع مــا أمــر ب ــه، واتب ــار طاعت اهلل، وايث
ــي ال  ــننه الت ــه وس ــن فرائض ــه م يف كتاب
يســعد أحــد إال باتباعهــا، وال يشــقة إال 
ــرص  ــا، وأن ين ــا واضاعته ــع جحوده م
ــانه«)84(. ــده ولس ــه وي ــبحانه بقلب اهلل س
ــاه  ــرك جت ــام إىل التح ــو اإلم ــم يدع ث
العــدل واجلــور، عــىل أســاس  ثنائيــة 
وإرســاء  وجتــاوزه،  اجلــور،  حماربــة 
ــك أين  ــم يامال ــم اعل ــدل: »ث ــة الع ثقاف

قــد وجهتــك إىل بــالد قــد جــرت عليهــا 
دول قبلــك، مــن عــدل وجــور، وأن 
النــاس ينظــرون مــن امــورك يف مثــل 
ــوالة  ــور ال ــن أم ــه م ــر في ــت تنظ ــا كن م

قبلــك«)85(.
بــني  حتــدث  التــي  األمــور  ومــن 
الرمحــة  ثنائيــة  واحلاكــم  الرعيــة 
والقســوة؛ إذ يتعامــل احلــكام بقســوة 
منطــق  مــع  تتجــاىف  نظــري  هلــا  ليــس 
الرمحــة  قلبــك  »واشــعر  اإلنســانية: 
ــم،  ــم، واللطــف هب ــة هل ــة، واملحب للرعي
وال تكونــن عليهــم ســبعا ضاريــا تغتنــم 
ــك يف  ــا أخ ل ــان أم ــم صنف ــم، فإهن أكله
اخللــق«)86(. يف  لــك  نظــري  او  الديــن 

بــه احلــكام  مــا وقــع  يعــرض  ثــم 
وغــري  املوفــق  االختيــار  جهــة  مــن 
يف  تدخلــن  »وال  للمستشــار:  املوفــق 
عــن  بــك  يعــدل  بخيــال  مشــورتك 
جبانــا  وال  الفقــر،  ويعــدك  الفضــل، 
األمــور، وال حريصــا  يضعفــك عــن 
يزيــن لــك الــرشه باجلــور«)87(. وكذلــك 
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ــايض،  ــكري، والق ــد العس ــار القائ اختي
وهكــذا. املوظفــني  وانتخــاب 

ثنائيــة  عــن  احلديــث  ركــز  ثــم 
للبلــد،  االقتصــادي  والبنــاء  اهلــدم 
األول  اقتصاديــني،  طريقــني  فوضــع 
ــة  ــني الريب ــة ب ــامم بالعالق ــدم االهت ع
االعتــامد  واآلخــر  األرض،  وعــامرة 
األوفــق،  فســيكون  تالزمهــام،  عــىل 
انضــاج  عليــه  يرتــب  الــذي  وهــو 
ــَراج  البــالد اقتصاديــا: »وتفقــد أمــر اخلَ
نظــرك يف  أهله...وليكــن  يصلــح  بــام 
يف  نظــرك  مــن  أبلــغ  األرض  عــامرة 
اســتجالب اخلـَـَراج؛ ال، ذلــك ال يــدرك 
ــَراج بغــري  إال بالعــامرة، ومــن طلــب اخلَ
ــم يســتمر  ــالد«)88(. ث عــامرة أخــرب الب
االقتصــادي  البنــاء  بتمثيــل  احلديــث 
والصناعــة،  بالتجــارة  االهتــامم  عــر 
اســتوص  »ثــم  االحتــكار:  وعــدم 
وأوص  الصناعــات،  وذوي  بالتجــار 

خــريا...«)89(. هبــم 
ذات  لألفــكار  التمثيــل  ذلــك 

املــردود االجتامعــي، ينحــرص يف ضــوء 
خطــني متوازيــني متســابقني يف مــا بينهــام 
يقــع أحدمهــا أســفل اآلخــر، وذلــك 
اخلــط املتســافل هــو مــا ينعــش العيــوب 
ذلــك  وجــود  ويصــادر  االجتامعيــة، 
املجتمــع، أمــا اخلــط املتعــايل أو األعــىل 
ــب  ــع، ويتجن ــورة املجتم ــش ص ــا ينع م
إىل  يوصلــه  ثــم  ومــن  فيــه،  العيــوب 
ســلم الُعــىل، وهــو اهلــدف األســايس 
مــن خلــق اإلنســان، املرتبــط بجانــب 
ــة  ــق الرشيع ــىل تطبي ــة ع ــادة املتوقف العب
اإلســالمية، جــاء ذلــك التمثيــل بــال 
شــك عــر فعــال لســانية، كأن تكــون 
العلــوي  العهــد  يف  تراكيــب  أو  مجــال 
بــني  تتنــوع  اللســانية  الفعــال  هــذه 
اإلخبــار، واألمــر، والنهــي، والتحذيــر، 

وهكــذا مــا ســنقف عليــه بأمثلتــه:
التمثيــل والفعــال  بــني  انفــكاك  ال 
ــد  ــا، فق ــة، وحتديده ــام اهلُويَّ ــق هب ويلح
ــامم  ــة االهت ــد ثنائي ــن العه ــزء م ــل ج مث
ــامم  ــدم االهت ــكريني، وع ــد والعس باجلن
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هبــم، ففــي قالــب االهتــامم هبــم أصــدر 
اإلخبــار  عــىل  مبنيــا  لســانيا  فعــال 
حصــون  اهلل  بــإذن  »فاجلنــود  بقولــه: 
الرعيــة، وزيــن الــوالة، وعــز الديــن، 
وســبل األمــن، وليــس تقــوم الرعيــة 
هــذا  بــرشح  ويســتمر  هبــم«)90(.  إال 
الــكالم، وإلقــاء احلجــة عــىل املتلقــي 
احلاكــم إذا نظرنــا إىل اخلطــاب عامــة أو 
مالــك إذا نظرنــا بخصوصيــة، ثــم يــأيت 
يف ســياق متثيــل عالقــة احلاكــم بامتــه 
ــاماة اهلل يف  ــاك ومس ــا: »إي ــال حتذيري فع
ــإن اهلل  ــه، ف ــه، والتشــبه يف جروت عظمت
يــذل كل جبــار، وهيــني كل خمتــال«)91(. 
مواضــع  يف  التحذيــر  فعــل  ويتكــرر 

عــدة، وبــاألداة إيــاك.
ســياق  العهــد  يف  الســياق  وألن 
إقــرار  وســياق  للعيــب،  تشــخيص 
للطريقــة املثــىل يف فــن القيــادة يتكــرر 
فعــل النهــي الســيام يف متثيــل العالقــة 
والطاحلــة،  الصاحلــة  البطانــة  بــني 
املحســن  يكونــنَّ  »وال  النهــي:  فيــأيت 

واملــيء عنــدك بمنزلــة ســواء؛ فــإن 
يف ذلــك تزهيــدا ألهــل االحســان يف 

.)92 اإلحســان«)
ــل  ــر فع ــها يظه ــة نفس ــك للعل وكذل
كل  غلبــت  كثــر  مواضــع  يف  األمــر 
الفعــال األخــر، ومنــه النظــر يف امــور 
امــور  يف  انظــر  »ثــم  عنــده:  العــامل 
اختبارا...ثــم  فاســتعملهم  عاملــك 
تفقــد  االرزاق...ثــم  عليهــم  اســبغ 
أهــل  مــن  العيــون  وابعــث  أعامهلــم، 

عليهــم...«)93(. والوفــاء  الصــدق 
النصيــة  والفعــال  التمثيــل  ذلــك 
ــعى  ــي يس ــة الت ــد اهلُويَّ ــة حتدي ــاء بغي ج
حتقيقهــا  إىل  الســالم(  )عليــه  اإلمــام 
ــدى احلاكــم بصــورة  ــدى املجتمــع ول ل
ــة،  ــورة خاص ــك بص ــدى مال ــة ول عام
ــة ال  ــك اهلُويَّ ــة تل ــىل عمومي ــم ع واحلك
ســيام أن مالــكا ممــن عــرف بالفضــل، 
ــدم  ــة، وع ــة بالسياس ــوى، واحلنك والتق
ــه موضــع ثقــة  ــة؛ الن احتياجــه إىل وصي
عنــد اإلمــام )عليــه الســالم( حتــى قــال 
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موتــه:  بعــد  الســالم(  )عليــه  اإلمــام 
كــام  يل  كان  فلقــد  مالــكا،  اهلل  »رحــم 
كنــت لرســول اهلل )صــىل اهلل عليــه والــه 

وســلم(«)94(.
ــة  اهلُويَّ حتديــد  إىل  اإلمــام  ســعى 
اإلســالمية وعــدم التــامس مــا يضادهــا 
ــاء  ــوم، فج ــدى املحك ــم ول ــدى احلاك ل
العهــد تذكــريا بــاهلل، وجتديــدا لتلــك 
ــة متجــددة كل  ــة الســيام وأن اهلُويَّ اهلُويَّ
حــني، ومتناميــة بتنامــي املجتمــع كــام 
تعريفــه  يف  ميكشــيلي  أليكــس  يــرى 
ــة ببســاطة هــي مركــب مــن  هلــا: )اهلُويَّ
العنــارص املرجعيــة املاديــة واالجتامعيــة 
تســمح  والتــي  املصطفــاة  والذاتيــة 
ــي،  ــل االجتامع ــاص للفاع ــف خ بتعري
فهــي ليســت كيانــا يعطــى دفعــة واحــدة 
وإىل االبــد اهنــا حقيقــة تولــد وتنمــو 
وتتكــون وتتغــري وتشــخُّ وتعــاين مــن 
األزمــات الوجوديــة واالســتالب()95(.
ويبقــى الســؤال املهــم مــا هــي تلــك 
ــة التــي أراد اإلمــام )عليه الســالم(  اهلُويَّ

ــح  ــك؟ يتض ــده إىل مال ــا يف عه حتديده
ة الشــخصية االســالمية حرصا  أهنا اهلُويَّ
ــة، وهــذا مــا  ــة االجتامعي املندحمــة باهلُويَّ
يريــده املنهــج النقــدي لتحليــل اخلطاب 
الــذي  هــو  االجتامعــي  الفاعــل  أي 
يســتطيع أن يوظــف األدوار االجتامعيــة 
مطواعــة  وجيعلهــا  شــخصيا  توظيفــا 
اهلويتــني)96(،  بــني  الدمــج  عــر  هلــا 
ويتضــح تطبيــق هــذا يف كالم اإلمــام؛ 
وااللتــزام  بالتقــوى  مالــكا  يأمــر  إذ 
يــأيت  ثــم  والســنة،  الكتــاب  بأوامــر 
ــق  ــع والتدقي ــم املجتم ــق بتفه ــر الح أم
فيــه: »أمــره بتقــوى اهلل، وإيثــار طاعتــه، 
واتبــاع مــا أمــر بــه يف كتابــه، ...ثــم اعلم 
ــد  ــالد ق ــك إىل ب ــد وجهت ــك أين ق يامال
ــدل  ــن ع ــك، م ــا دول قبل ــرت عليه ج

وجــور...«)97(.
ال  االجتامعيــة  ــة  اهلُويَّ أن  ويبــدو 
تتحقــق يف املجتمــع ويف نظــر احلاكــم 
إال باالنعــكاس اإلســالمي عليهــا عــر 
إبــراز حاكميــة اإلســالم يف املجتمــع، 
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وعامليتــه كذلــك، وإرســاء مبــدأ العــدل، 
وتشــخيص عيــوب احلــكام.

ــة  ــوم احلاكمي ــزل مفه ــن ع ــد م والب
عــن  الســالم(  )عليــه  اإلمــام  لــدى 
القــوم  مــن  لــدى جمموعــة  مفهومهــا 
ــودودي،  ــم امل ــر أيب األعل ــيام يف نظ الس
وتلميــذه ســيد قطــب؛ إذ تعنــي عنــد 
ســيد افــراد احلكــم هلل وحــده يف مناهــج 
احليــاة كافــة)98(. بينــام تكــون يف نظــر 
يشــكل  مــا  الســالم(  )عليــه  اإلمــام 
ــوة  ــا مــن النــص والنب ــا مهــام مكون مثلث
قولــه  يتضــح يف  مــا  واإلمامــة وهــذا 
ــم  ــودك أنصحه ــن جن ــولِّ م ــك: »ف ملال
يف نفســك هلل ولرســوله وإلمامــك«)99(. 
ويقــول جعفــر عبــد اهلــادي يف كتابــه 
يتبــني  )بحيــث  القــرآن:  مفاهيــم 
بوضــوح أن احلكــم والواليــة يف منطــق 
القــران ليــس إال هلل تعــاىل وحــده، وأنــه 
ــه،  ــاد دون ــم العب ــد أن حيك ــق ألح ال حي
اآلخريــن،  حلاكميــة  رشعيــة  ال  وأنــه 
الواليــة  مــن  مســتمدة  كانــت  إذا  إال 

تعــاىل  اهلل  اإلهليــة...إن  واحلاكميــة 
أمــر بطاعــة األنبيــاء، واألوليــاء؛ لــذا 
أوامرهــم  واتبــاع  طاعتهــم  وجبــت 

ألقواهلــم...()100(. واإلنقيــاد 
وتعنــي احلاكميــة يف املنهــج النقــدي 
يف  نشــاط  )كل  اخلطــاب  لتحليــل 
تنظيــم  هدفــه  تنظيــم  أو  مؤسســة 
ممارســة اجتامعيــة أخــرى أو شــبكة مــن 
املامرســات االجتامعيــة أو إدارهتا()101(، 
ــوي  ــوي والعل ــعى النب ــا املس ــو متام وه
رشيطــة اقرانــه بـــ )اإلســالمي(، فتــدل 
ــالم  ــىل أن اإلس ــالمية ع ــة اإلس احلاكمي
هــو احلاكــم الوحيــد للمجتمــع وللفــرد 
يف  اإلبحــار  هــي  اخلطــاب  ومهمــة 
ــرآن  ــق الق ــدى تطبي ــم وم ــلوك احلاك س
الكريــم واتبــاع أوامــر اهلل، والتذكــري 
ــة،  ــع الرعي ــة م ــالق العالي ــاع األخ باتب
والعــدل واالنصــاف، والتذكــري بالعمل 
الصالــح »فليكــن أحــب الذخائــر إليــك 
ذخــرية العمــل الصالــح«)102(. ومــن َثــمَّ 
ــاد، والتعامــل معهــم  االئتــامن عــىل العب
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نفســك  تنصبــن  »وال  ورمحــة:  بعفــو 
حلــرب اهلل، فإنــه ال يــد لــك بنقمتــه، 
وال غنــى بــك عــن عفــوه ورمحتــه«)103(.
ــث  ــالمية بالبح ــة اإلس ــدد اهلُويَّ وحت
انفتــاح  عــر  اإلســالم  عامليــة  عــن 
إلدارة  والســنة  القــرآن  عــىل  احلاكــم 
اهلدايــة،  جانــب  مــن  احليــاة  مرافــق 
والعبــادات، وأحــكام الصــالة والصيام 
ــه يف  ــة توظيف ــم صالحي ــك، ث ــري ذل وغ
ــل  ــاء هــذا يف مقتب ميــدان احلكــم، وج
عهــده ليــدل عــىل أنــه املشــغل األســاس 
ــاع مــا  يف احلكــم »أمــره بتقــوى اهلل واتب
اإلحالــة  ثــم  كتابــه«)104(،  بــه يف  أمــر 
ــن اإلســالمي  ــق هــذا الدي عــىل أن تطبي
تقــود  التــي  الدنيويــة  الســعادة  حيقــق 
إىل الســعادة األخرويــة »التــي ال يســعد 
والتأكيــد  باتباعهــا...«)105(  إال  أحــد 
ــن اهلل،  ــىل ع ــا خت ــىل عنه ــن خت ــىل أن م ع
واســتبدهلا  الســعادة،  تلــك  وســلب 
بالشــقاء: »وال يشــقى إال مــع جحودهــا 

واضاعتهــا«)106(.

العامليــة  تلــك  مصاديــق  مــن  ثــم 
ــة اإلســالمية وضــع  التــي حتقــق اهلُويَّ
ــة  ــه يف كيفي ــع إلي ــي يرج ــتور للراع دس
واملحكــوم  احلكــم،  مــع  الصناعــة 
ــق  لكــي تقــوده تلــك الصناعــة إىل حتقي
ــا  ــق رض ــم حيق ــن ث ــن، وم ــا املواط رض
ــن  ــك م ــىل ذل ــس أدل ع ــاىل، ولي اهلل تع
ــة اإلحســان التــي ســجلها  تطبيــق نظري
اإلمــام يف العهــد: »ثــم اهلل اهلل يف الطبقــة 
الســفىل مــن الذيــن ال حيلــة هلــم«)107(. 
ــة اإلســالمية  وال يوجــد مثــال عــىل اهلُويَّ
احتــواء  مــن مســألة  أجــىل  العهــد  يف 
النظــر  بغــض  احلاكــم  عنــد  اآلخــر 
أو جنســه  املحكــوم  ذلــك  ديــن  عــن 
بوصفــه مواطنــا، فعــىل احلاكــم عــدم 
والتخنــدق  األفــق،  بضيــق  االلتــزام 
تــرى  التــي  الواحــدة،  الطبقــة  جتــاه 
ــر  ــل األجــدر النظــر يف اكث التعصــب، ب
مــن ذلــك امليــزان بنــاء عــىل أن املحكــوم 
إنســان أكثــر منــه مســلام أو غــري مســلم 
ــة  ــك الرمح ــعر قلب ــص : »واش ــاء الن فج
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للرعيــة، واملحبــة هلــم... فإهنــم صنفــان 
ــك يف  ــري ل ــن او نظ ــك يف الدي ــا أخ ل أم

اخللــق«)108(
اخلطــاب  ذلــك  رسد  مــن  يتضــح 
ــة  اهلُويَّ تذويــب  باحلكــم  اخلــاص 
ــكاز عــىل  ــخصية للحاكــم، واالرت الش
ــة  اهلُويَّ ــن  تؤمِّ التــي  الدينيــة  ــة  اهلُويَّ
االجتامعيــة، وحتقــق العدالــة االجتامعية 
والعــدل،  باإلنصــاف،  تنــادي  التــي 
ــن  ــذي يؤم ــاح ال ــلم النج ــل إىل س لتص
بخلــق ســلطة إســالمية مهيمنــة عــىل 
تلــك  تتوفــر  احلاكــم واملحكــوم، وال 
النقــد  ســهام  بتوجيــه  إال  الســلطة 
الــذي ســلكها اإلمــام يف  االجتامعــي 
ــابق  ــدا خمتصــا باحلاكــم الس ــه، نق خطاب
ــا؛  ــه أيض ــق علي ــر والالح ــك األش ملال
ألنــه وضــع مرايــا للحــكام تدخلهــم يف 
دائــرة اإلنجــاز، والفعــل االجتامعــي.
املحور الرابع: الصياغات اللسانية

ــج  ــاين يف املنه ــاول اللس ــتمل التن يش
النقــدي لتحليــل اخلطــاب عــىل مســاحة 

حمــدودة مــن األبعــاد اللغويــة، ويتجنب 
عــىل  اللغويــة  باجلزئيــات  االختــالط 
تنوعهــا، بــل ينتقــي مــا خيــدم الطابــع 
االجتامعــي والنقــدي فيــه، وهــذا مــا 
يشــتمل  )ومل  ورث:  مــن  بــه  يــرصح 
التحليــل النقــدي للخطــاب بالــرورة 
الفئــات  مــن  واســعة  جمموعــة  عــىل 
يتكــون  فقــد  حتليــل:  كل  يف  اللغويــة 
ــط  ــل فق ــأن القلي ــاع ب ــرد انطب ــدى الف ل
أساســيا  يعــد  اللغويــة  األدوات  مــن 
بالنســبة لدراســات التحليــل النقــدي 
فــإن  املثــال  ســبيل  فعــىل  للخطــاب. 
النقــدي  التحليــل  الكثــري مــن علــامء 
ــق  ــكل متس ــتخدمون بش ــاب يس للخط
ــق  ــل العامــل االجتامعــي عــن طري حتلي
والصفــات،  الضامئــر  عــىل  الركيــز 
وكذلــك األســلوب اللفظــي، والوقت، 
اســتخدام  يتــم  مــا  وغالبــا  والزمــن 
التحليــل التحويــي هلاليــداي والتحليــل 
ــني  ــامء اجتامعي ــل عل ــن قب ــي م احلجاج

آخريــن()109(.
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يف  اللغــوي  التنــاول  وســيجري 
اآليت: عــىل  العهــد 

)1( الصياغة النحوية.
)2( العالقات الداللية.

)3( اجلنبة احلجاجية.
)4( اجلنبة التداولية/ أفعال الكالم.

االجتامعــي  التوظيــف  حلــاظ  مــع 
إضافتهــا  ومــدى  املعطيــات،  لتلــك 
لــه عــىل أســاس دعــم قيــم مــرشوع 
النقــدي للخطــاب انطالقــا  التحليــل 
ــة  ــاط اللغ ــرى ارتب ــي ت ــة الت ــن احلقيق م

وثيقــا)110(. ارتباطــا  باملجتمــع 
اجلزئيــات  تأشــري  أن  شــك  وال 
النحويــة ســيكون بحثــا عــن الــدالالت 
العهــد  أجلهــا  مــن  ينطلــق  التــي 
العلــوي، وتنضــوي تلــك الــدالالت 
والسياســية،  املجتمعيــة،  القضايــا  يف 
واالقتصاديــة، والعســكرية أو فلنقــل يف 
ــه.  ــت في ــي أحصي ــاب الت ــل اخلط جدائ
ــف  ــة العط ــات جزئي ــك اجلزئي ــن تل وم
قــول  بــني اجلمــل يف  الــواو  باحلــرف 

اإلمــام )عليــه الســالم( »واشــعر قلبــك 
الرمحــة للرعيــة واملحبــة هلــم، واللطــف 
هبــم، وال تكونــن عليهــم ســبعا ضاريــا 
تغتنــم أكلهــم«)111(. ليــدل عــىل تناســق 
ــول  ــد، ويف مفع ــت واح ــال يف وق األفع
بــدوره  وهــذا  الرعيــة،  هــم  واحــد 
املكونــة  االجتامعيــة  املنظومــة  خيــدم 
مــن احلاكــم واملحكــوم. وقــد حيــدث 
مفصــل  يف  )ثــم(  بــاألداة  العطــف 
الوصيــة باجلنــود: »فاجلنــود بــإذن اهلل 
ــز  ــوالة، وع ــن ال ــة، وزي ــون الرعي حص
الديــن، وســبل األمــة، وليــس تقــوم 
ــم ال قــوام للجنــود  ــم. ث الرعيــة إال هب
إال بــام خيــرج اهلل هلــم مــن اخلـَـَراج الــذي 
ــم«)112(،  ــاد عدوه ــىل جه ــه ع ــوون ب يق
فتــأيت األداة يف ســياق الراخــي الرابــط 
ــَراج  بــني وجــود اجلنــود واالهتــامم باخلَ
ــا  ــدر بالقــوت عليهــم وبالعطاي الــذي ي
العاطفــة  األداة  فكانــت  واملراتــب، 
ــي  ــك الن ــا التامس ــكني مه ــة متاس حمقق
بحســب اصطــالح لســانيات النــص، 
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احلاكــم  بــني  االجتامعــي  والتامســك 
واملحكــوم.

يف  يف  اإلحالــة  حدثــت  وقــد 
بالضمــري  اإلحالــة  ومنهــا  العهــد، 
ــة يف  ــظ اجلالل ــىل لف ــو( ع ــل )ه املنفص
أدعــى  يشء  »وليــس  ســابق:  ســياق 
نقمتــه  وتعجيــل  اهلل  نعمــة  تغيــري  إىل 
ــميع  ــإن اهلل س ــم، ف ــىل ظل ــة ع ــن إقام م
للظاملــني  وهــو  املظطهديــن،  دعــوة 

.)113 باملرصــاد«)
العنــارص  بعــض  اتســمت  وقــد 
ومنهــا  باهليمنــة،  العهــد  يف  النحويــة 
هيمنــة أفعــل التفضيــل فيــه عــىل طولــه 
ــخص املســتحق أن  ــل الش ــا تفضي ومنه
يكــون قاضيــا: »ثــم اخــر للحكــم بــني 
النــاس أفضــل رعيتــك يف نفســك...
وآخذهــم  الشــبهات،  يف  وأوقفهــم 
بمراجعــة  ترمــا  وأقلهــم  باحلجــج، 
تكشــف  عــىل  وأصرهــم  اخلصــم، 
اتضــاح  عنــد  وأرصمهــم  األمــور، 
احلكــم«)114(. فقــد رســم اإلمــام )عليــه 

اختيــار  يف  احلاكــم  طريــق  الســالم( 
الشــخص املتســم باألفضلية عــىل أقرانه 
مــن جهــة حكمــه باحلقائــق والنصــوص 
بعيــدا عــن الشــبهات، وأكثرهم التامســا 
بامللــل،  شــعورا  وأقلهــم  للحجــة، 
ومتســام بالصــر، وقطــع اخلصومــة مــع 
غــريه، ودواعــي التفضيــل؛ ألن القايض 
ــدل  ــرار الع ــد إلق ــق األوح ــد الطري يع
ــذي  ــق الكامــل ال االجتامعــي، والتحقي
ــه الســالم( يف  ــام )علي ــه اإلم ــعى إلي يس
فلســفته، وحكمــه، وإدارتــه للدولــة، 

وحرصــه عــىل الرعيــة.
ألفعــل  كثيــف  حضــور  وهنالــك 
حيمــل  العلــوي،  العهــد  يف  التفضيــل 
عــىل  قائــام  نقديــا،  منظــورا  طياتــه  يف 
ــح،  ــني، االول صال ــني رضب ــة ب املفاضل
إىل  اإلمــام  ويدعــو  طالــح،  واآلخــر 
جتنــب الطالــح منــه، والعمــل بالصالح، 
وقــد تــوزع عــىل مســاحات متكــررة 
مــن العهــد الســيام يف اختيــار املوظــف، 
والقــايض، والقائد، واجلنــدي، والتعامل 



223

كره
 وف

الم
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
رية ا

ب�س
ة و

الغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

.................................................................................اأ. م. د. خالد حوير �سم�س

ــليم. الس
والتجــدد  الثبــوت  حيقــق  ولكــي 
لــدى  العســكري  القائــد  صفــات  يف 
املضــارع-  صيــغ  خيتــار  احلاكــم 
بوصفهــا عنــرصا مهيمنــا- يف عهــده 
ذات  القائــد  صفــات  هبــا  لُيلبِــس 
ــاة األمــة، التــي تســعى إىل  العالقــة بحي
ــن  ــع: »مم ــات املجتم ــع طبق ــل م التعام
إىل  ويســريح  الغضــب،  عــن  يبطــئ 
العــذر، ويــرأف بالضعفــاء، وينبــو عــىل 
العنــف، وال  يثــريه  األقويــاء، ممــن ال 

الضعــف«)115(. بــه  يقعــد 
القائــد  عنــد  األمــر  يقــف  ومل 
ــد  ــار القائ ــبقه باختي ــل س ــكري، ب العس
اهلل،  لديــن  املنتمــي  املســلم،  العــام 
عليــه  اهلل  النبــي )صــىل  تابعــي  ومــن 
ــه الســالم(،  ــه(، واإلمــام عــي )علي وآل
أســاس  عــىل  انتقائــه  طريقــة  فجــاء 
ــام  ــب ك ــل الطي ــنة، والنس ــرية احلس الس
ــظ  ــالم( بلف ــه الس ــام )علي ــه اإلم وصف
)البيوتــات( الدالــة عــىل مجــع اجلمــع 

لبيــت، ليعطيهــا داللــة اســتحبابية، أو 
الــرشف،  بطابــع  مــع متتعهــا  انتقائيــة 
فجــاء  الالفتــة،  واملكانــة  واحلســب، 
األســلوب أســلوب أمــر بذلــك )ثــم 
األحســاب،  بــذوي  يلصــق  أن  أمــره 
وأهــل البيوتــات، أي يكرمهــم وجيعــل 
معّولــه يف ذلــك عليهــم وال يتعداهــم 
عليكــم  يقــال:  وكان  غريهــم،  إىل 
بــذوي األحســاب؛ فــإن هــم مل يتكرمــوا 

.)116 اســتحيوا()
ــون  ــد بالن ــارع املؤك ــا املض ويصادفن
العهــد،  يف  كذلــك  مهيمنــة  بصــورة 
مــن  العلــوي  العهــد  يمتلــئ  ويــكاد 
ــه إىل آخــره هبــذا العنــرص املهيمــن،  أول
الــواردة  املعــاين  تلــك  عــىل  للتوكيــد 
يف األفعــال املؤكــدة أشــد التوكيــد، ال 
ــى  ــادة املعن ــث زي ــديد يبع ــيام أن التش س
ــع  ــن م ــد تزام ــظ، وق ــه اللف ــذي حيمل ال
هــذا التوكيــد النهــي بــال الناهيــة، ومــن 
األمثلــة عــىل ذلــك يف موضــوع سياســة 
الدولــة مــع العــدو اخلارجــي، وتوجيــه 
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باإللتــزام  الســالم(  )عليــه  اإلمــام 
مقاتلــة  وطريقــة  واملواثيــق،  بالعهــود 
وال  بذمتــك،  تغــدرنَّ  »فــال  العــدو: 
ختيســنَّ بعهــدك، وال ختتلــنَّ عــدوك، 
جاهــل  إال  اهلل  عــىل  جيــرئ  ال  فإنــه 

شــقي«)117(.
النحويــة  املهيمنــات  تلــك  ومــن 
تكــرار  عــىل  منــه  ووقفــت  التكــرار، 
وتكــرار  املفــردة،  وتكــرار  الصيغــة، 
األمــر  تكــرار صيغــة  فيــأيت  العبــارة. 
»وأشــعر  مفرطــة  بصــورة  )افعــل( 
ــم  ــه: »فاعطه ــة«)118( وقول ــك الرمح قلب
مــن عفــوك وصفحــك«)119( وقولــه: 
النــاس«)120(  وأنصــف  اهلل  »أنصــف 
وقولــه: »وأرَع ذمتــك باألمانــة«)121(، 
ــد(  ــل( يف الفعــل )تفقَّ ومنــه صيغــة )تفعَّ
ــة للفــظ أمــر أو بصيغــة اجلمــع  مصاحب
ــد  ــل القائ ــة عم ــب متابع ــور، يف جان أم
ــري  ــىل معاي ــاء ع ــاره بن ــد اختي ــة بع لألم
ــم  ــن أموره ــد م ــم تفق ــه: »ث ــا ل وضعه
ــدان مــن ولدمهــا«)122(،  مــا يتفقــد الوال

وكذلــك أمــره بتفقــد العــامل يف الدولــة: 
»ثــم تفقــد أعامهلــم، وابعــث العيــون من 
ــأيت  ــم ي ــاء«)123(، ث ــدق والوف ــل الص أه
ــر  ــد أم ــَراج: »وتفقَّ ــد اخلَ ــل يف تفق الفع
اخلـَـَراج بــام يصلــح أهلــه«، ثــم يف ســياق 
الصناعــات:  وأهــل  التجــار،  متابعــة 
ويف  بحرتــك  أمورهــم  ــد  »وتفقَّ
حــوايش بــالدك«)124(، وهكــذا ممــا ينــم 
عــن ســلطه خطابــه جتــاه احلاكــم بوصفه 
خريطــة عمــل اجتامعيــة أو سياســية، أو 
اقتصاديــة. ثــم تــأيت صيغــة املضــارع 
ــا  ــت يف م ــام وضح ــرة ك ــا بكث وتكراره

ــة. ــن أمثل ــبق م س
وبعدهــا يــأيت تكــرار لفــظ )خاصــة( 
بحســب ســياقها مــرة دالــة عــىل األهــل، 
ومــرة دالــة عــىل خاصــة الــوايل، وهكــذا 
هــو ينبــه عــىل االهتــامم هبــا أو احلــذر 
النــاس  اهلل وأنصــف  »أنصــف  منهــا: 
مــن نفســك ومــن خاصــة أهلــك«)125(، 
وقولــه: »ثــم إن للــوايل خاصــة وبطانــة، 
فيهــم اســتئثار وتطــاول، وقلــة انصــاف 
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يف معاملــة، فاحســم مــادة أولئــك بقطــع 
أســباب تلــك األحــوال«)126(.

ثــم يــأيت تكــرار العبارة)حســن الظن 
بــاهلل( مــرات عــدة، ومنــه قولــه: »واعلم 
ــن  ــن ظ ــى إىل حس ــس يشء بأدع ــه لي أن
اليهــم... إحســانه  مــن  برعيتــه  راع 
فليكــن منــك يف ذلــك أمــر جيتمــع لــك 
بــه حســن الظــن برعيتــك، فــإن حســن 
الظــن يقطــع عنــك نصبــا طويــال«)127(، 
ليضــع قاعــدة حســن الظــن مــن قواعــد 

ــة. التعامــل بــني الراعــي والرعي
تلــك الرعيــة التــي شــغلت ممارســاته 
فقــد  والتنظرييــة،  الفعليــة،  اخلطابيــة 
ذكــر اإلمــام )عليــه الســالم( األشــر 
بــأن اجلنــود هــم مــن حيفــظ الرعيــة، 
ويزيــن الــوالة، ويعــز الدين، فاســتعمل 
قولــه:  يف  )فعــول(  املبالغــة  صيغــة 
الرعيــة،  بــإذن اهلل حصــون  »فاجلنــود 
الديــن«)128(.  وعــز  الــوالة،  وزيــن 
التــي  احلاميــة  يف  مبالغــة  فحصــون 
يقــوم هبــا اجلنــود جتــاه دولتهــم كــي 

ــاه املتلقــي األشــر أو غــريه.  يلفــت انتب
كــام أشــار عــىل احلاكــم بالرجــوع إىل 
اهلل تعــاىل يف كل خطــب يلــم بــه عنــد 
مســتعمال صيغــة  العســكرية  امللــامت 
اخلطــوب:  لفظــة  يف  نفســها  املبالغــة 
مــا يضلعــك  إىل اهلل ورســوله  »واردد 
ــن  ــك م ــتبه علي ــا يش ــوب، م ــن اخلط م

األمــور«)129(.
واملوصــوف  الصفــة  ذكــر  وهنــاك 
يف العهــد حينــام يتكلــم عــىل التجــار، 
فيصفهــم بالضيــق الفاحــش، والشــح 
يف  أن  ذلــك  مــع  »واعلــم  القبيــح: 
وشــحا  فاحشــا،  ضيقــا  منهــم  كثــري 
وحتكــام  للمنافــع،  واحتــكارا  قبيحــا، 
مــرة  بــاب  وذلــك  البياعــات،  يف 
بالصفــات  فاإليغــال  للعامــة«)130(، 
اخلاصــة بالتجــار لرســم سياســة احلــذر 
بــاب  بــدوره  جتاههــم، وهــذا احلــذر 
أمــور االقتصــاد،  أبــواب متشــية  مــن 
ــن  ــة م ــة العادي ــاد الطبق ــدا اقتص وحتدي
ــه  ــام )علي ــميهم اإلم ــام يس ــاس أو ك الن
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)العامــة(. آخــر نصــه  الســالم( يف 
العامــة  حضــور  نســبة  شــكلت 
)الرعيــة( يف خطابــة رقــام عاليــا، وال 
أمــر  كلــه  العهــد  إن  قلــت  إذا  أبالــغ 
باإلحســان إليهــم، وكذلــك أمــر مــن 
ــة الوقــوع بحيــز ظلمهــا، وحتذيــر  مغب
مــن ســلطتها، كوهنــا الفاضــح األول 
يف  نلمســه  مــا  وهــذا  احلــكام  لســرية 
ــات  ــتقاقات أو الترصيف ــتعامله االش اس
للفعــل )ســر( ملــا يوجــه اإلمــام )عليــه 
الســالم( بحــل املشــكالت التــي تواجــه 
احلاكــم: »فاســر العــورة مــا اســتطعت 
يســر اهلل منــك مــا حتــب ســره مــن 
رعيتــك«)131(. فجــاء االشــتقاق حممــال 
بداللــة التــوايل التــي تبــدأ بنــاء عــىل 
الــرشط واجلــزاء، أو بنــاء عــىل تبــادل 
األدوار بــني احلاكــم واملحكــوم، فمتــى 

ــم. ــِر احلاك ــة، ُس ــر العام ــا ُس م
الســالم(  )عليــه  اإلمــام  ويأخــذ 
بتحذيــر احلاكــم مــن ســفك الدمــاء، 
اهلل،  لنقمــة  ادعــى  أنــه  واإليضــاح 

ولــزوال نعمته، ويســتمر، فيقــول: »وال 
ــل  ــدي يف قت ــد اهلل وال عن ــك عن ــذر ل ع
البــدن«)132(،  قــود  فيــه  ألن  العمــد،؛ 
فجــاء بركيــب املتضايفــني: قــود البــدن 
بــدل مــن غــريه لبالغتــه )واملــراد إرهابه 
ــول  ــن أن يق ــغ م ــا أبل ــة أهن ــذه اللفظ هب

ــود()133(. ــه الق ــإن في ــه: ف ل
الدالليــة  العالقــات  هنالــك  ثــم 
ــة  ــة يف صياغ ــات النصي ذات االنعكاس
اخلطــاب االجتامعــي، وقبــل املبــارشة 
بأمثلتهــا يف العهــد العلــوي، يستحســن 
النقــدي  املنهــج  يف  مدلوهلــا  بيــان 
لتحليــل اخلطــاب، فقــد يفهــم منهــا مــا 
يتعلــق باملفــردة كأن يكــون الــرادف، 
يف  األضــداد  أو  اللفظــي  املشــرك  أو 
املنظــور العــام لعلــم اللغــة. وقــد دلــت 
العالقــات الدالليــة يف منظــور فاكلــوف 
الكلــامت  بــني  املعنــى  عــىل عالقــات 
العبــارات  أو  الطويلــة،  والتعابــري 
الطويلــة، أو اجلمــل، وأحيانــا حتــى بني 
أجــزاء لنــص الكبــرية، فمنهــا عالقــة 
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واإلســهاب،  والــرشط،  الســببية، 
والزمــن. واالســتدراك)134(، 

الســالم(  )عليــه  اإلمــام  وحــاول 
ــة  ــلوكات االجتامعي ــض الس ــل بع تعلي
يف العهــد، وبيــان األســباب والنتائــج 
باحلســبان  مأخــوذا  ليكــون  عليهــا 
مــن لــدن احلاكــم الســيام يف موضــع 
تقديــم  وبطريقــة  املستشــار،  اختيــار 
ــن يف  ــبب »وال تدخل ــىل الس ــة ع النتيج
مشــورتك بخيــال بــك عــن الفضــل، 
يضعفــك  جبانــا  وال  الفقــر،  ويعــدك 
ــك  ــن ل ــا يزي ــور، وال حريص ــن األم ع
الــرشه باجلــور، فــإن البخــل واحِلــرص 
الظــن  ســوء  جيمعهــا  شــتى  غرائــز 
الســببية  األداة  فجــاءت  بــاهلل«)135(. 
)إن( الدالــة عــىل توكيــد االبــالغ الــذي 
حيملــه النــص بأنــه مــن حبائــل ســوء 

الظــن بــاهلل.
وألن العهــد رســالة تتضمن تأســيس 
نظــام يديــر الكــون بطريقــة منبثقــة مــن 
اإلمــام  حــاول  االســالمية  الرشيعــة 

)عليــه الســالم( يوضــح بعــض احلقائــق 
عــىل أســاس الــرشط واجلــزاء يف ســياق 
االجتامعــي،  العــدل  عــن  احلديــث 
فجــاء اســم الــرشط )َمــن( حميــال عامــا 
عــىل كل ظــامل يف قــول اإلمــام )عليــه 
الســالم(: »ومــن ظلــم عبــاد اهلل كان 
اهلل خصمــه دون عبــاده، ومــن خاصمــه 
فيســتمر  حجتــه«)136(.  أدحــض  اهلل 
أن  إىل  الظلــم  إقامــة  عــن  احلديــث 
خيتــم بنســق تذكــريي يــراد بــه جتنــب 

االضطهــاد.
العلــوي  العهــد  زخــر  وقــد 
باإلســهاب يف عــرض بعــض أفــكاره 
ــواو  عــىل أســاس عالقــات العطــف بال
ليكــون أدعــى إىل االســتيعاب والعمــل 
بــه يف النظــام االجتامعــي، أو يف حــدود 
واملحكــوم  احلاكــم  بــني  العالقــة 
الدمــاء  ســفك  موضــوع  يف  الســيام 
»إيــاك  األمــر:  هــذا  مــن  والتخلــص 
والدمــاء وســفكها بغــري ِحلِّهــا، فإنــه 
ليــس شــئ أدعــى لنقمــة، وال أعظــم 
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لتبعــة وال أحــرى بــزوال نعمــة وانقطاع 
ــاء بغــري حقهــا!  مــدة، مــن ســفك الدم
بــني  باحلكــم  مبتــدئ  ســبحانه  واهلل 
ــوم  ــاء ي ــن الدم ــافكوا م ــام تس ــاد في العب
القيامــة، فــال تقويــن ســلطانك بســفك 
يضعفــه  ممــا  ذلــك  فــإن  حــرام،  دم 
ويوهنــه بــل يزيلــه وينقلــه«)137(. فأخــذ 
يســهب يف تعــداد التبعــات املرتبــة عــىل 
ســفك الدمــاء؛ إذ إهنــا مدعــاة للنقمــة، 
وحــدوث التبعــات، وبــه زوال النعمــة، 
يف  يســهل  وكذلــك  املــدة،  وانقطــاع 

والســلطة. امللــك  زوال 
ــص أن  ــة الن ــرض طبيع ــك تف وكذل
يلجــأ إىل عالقــة التبايــن أو االســتدراك 
حينــام يوجــه اإلمــام )عليــه الســالم( 
مــع  الصلــح  دفــع  بعــدم  احلاكــم 
العــدو اخلارجــي، وجتنــب احلــروب، 
جنــوده  عــىل  يــدر  ألنــه  وخوضهــا 
أمــن  وينعــش  والدعــة،  بالراحــة، 
تدفعــن  »وال  يســتدرك:  ثــم  البــالد، 
فيــه  عــدوك وهلل  اليــه  دعــاك  صلحــا 

رضا...ولكــن احلــذر كل احلــذر مــن 
صلحــه«)138(. بعــد  عــدوك 

ــة  ــة املاضي ويســتعمل العالقــة الزمني
ــاف  ــن وانكش ــالء الزم ــريه بانج يف تذك
يوجــب  ثــم  )قليــل(  بعــد  األمــور، 
الســابقة  احلكومــات  مراجعــة  عليــه 
ــام  ــى(: »وع ــا )م ــادة مم ــة واإلف العادل
قليــل تنكشــف عنــك أغطيــة األمــور 
وينتصف منــك للمظلــوم... والواجب 
عليــك أن تتذكــر مــا مــى ملــن تقدمــك 
ــة،  ــنة فاضل ــة، أو س ــة عادل ــن حكوم م
ــاب  ــة يف كت ــا، أو فريض ــن نبين ــر ع أو أث
اهلل، فتقتــدي بــام شــاهدته ممــا عملنــا بــه 

فيهــا«)139(.
يف  اخلطابيــة  املامرســة  واقتضــت 
تقنيــات  اســتعامل  العلــوي  العهــد 
الرهنــة عــىل بعــض األفــكار، ومــن 
ــة يف  ــط احلجاجي ــات الرواب ــك التقني تل
موضــع إقــرار دخــل البلــد عــن طريــق 
اخلَــَراج، ورضورة التعويــل عليــه فيبــدأ 
األداة  عــر  املتلقي/احلاكــم  بإقنــاع 
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)ألن(: »وتفقــد أمــر اخلـَـَراج بــام يصلــح 
وصالحهــم  صالحــه  يف  فــإن  أهلــه، 
صالحــا ملــن ســواهم، وال صــالح ملــن 
كلهــم  النــاس  إال هبــم؛ ألن  ســواهم 

عيــال عــىل اخلَــَراج وأهلــه«)140(.
التــي  احلجاجيــة  التقنيــات  ومــن 
أســهمت يف خلــق العالقــة بــني النــص 
ــام  ــا اإلم ــدث عنه ــي يتح ــه الت وقاعدت
القــرآن الكريــم بوصفــه حجــة يتوخاهــا 
إحــداث  يف  الســالم(  )عليــه  اإلمــام 
ــالمية  ــلطة اإلس ــرض الس ــاع يف ف اإلقن
عــىل احلاكــم واملحكــوم فيوجــه احلاكــم 
إدارة  يف  االســالمية  الرشيعــة  باتبــاع 
أيضــا:  األزمــات  وإدارة  الدولــة، 
»واردد إىل اهلل ورســوله مــا يضلعــك 
مــن  عليــك  ويشــتبه  اخلطــوب  مــن 
األمــور فقــد قــال اهلل تعــاىل لقــوم أحــب 
آَمنُــوا  ِذيــَن  الَّ َــا  َأهيُّ ﴿َيــا  إرشــادهم: 
َوُأويِل  ُســوَل  الرَّ َوَأطِيُعــوا  اهللََّ  َأطِيُعــوا 
ٍء  يَشْ يِف  َتنَاَزْعُتــْم  َفــإِْن  ِمنُْكــْم  األَْمــِر 
ُســوِل﴾، فالــرد إىل  وُه إىَِل اهللَِّ َوالرَّ َفــُردُّ

اهلل األخــذ بمحكــم كتابــه، والــرد إىل 
الرســول األخــذ بســنته اجلامعــة غــري 

املفرقــة«)141(.
الســالم(  )عليــه  اإلمــام  ويســتمر 
معــول  أي  املعــول  هــذا  عــىل  بالنقــر 
األدجلــة اإلســالمي، واالنطــالق منــه يف 
ــاع  ــه باتب ــام وج ــالمي، فك ــم اإلس احلك
القــرآن، وجهــه باتبــاع الســنة املحمديــة 
بقــول  تتمثــل  حجــة  ابــداء  وحــاول 
النبــي )صــىل اهلل عليــه وآلــه( يف ارجــاع 
هلــم،  واالنتصــار  الضعفــاء  حقــوق 
وعــدم االنقطــاع عــن الرعيــة، فهــذه 
التشــكيلة احلجاجيــة ذات املوضــوع، 
ــا  ــاج لتعضيده ــي احت ــدف، واملتلق واهل
لــذوي  »واجعــل  نبويــة:  بحجــة 
ــه  ــم في ــرغ هل ــاًم تف ــك قس ــات من احلاج
ــًا  ــًا عام ــم جملس ــس هل ــخصك، وجتل ش
فتتواضــع فيــه هلل الــذي خلقــك، وتقعــد 
عنهــم جنــدك وأعوانــك مــن أحراســك 
متكلمهــم  يكلمــك  حتــى  ورشطــك 
غــري متتعتــع، فــإين ســمعت رســول اهلل 
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)صــىل اهلل عليــه وآلــه( يقــول يف غــري 
أمــة ال يؤخــذ  موطــن: »لــن تقــدس 
للضعيــف فيهــا حقــه مــن القــوي غــري 
منهــم  اخلــرق  احتمــل  ثــم  متتعتــع«. 
ــَف  ــق واألَن ــك الضي ــحِّ عن ــّي، ون والع
يبســط اهلل عليــك بذلــك أكنــاف رمحتــه، 

ويوجــب لــك ثــواب طاعتــه«)142(.
احلجاجــي  اخلطــاب  عــىل  وتوافــر 
احلجــج،  تعــدد  العهــد  يف  العلــوي 
يف  يــدرس  مــا  وهــذا  وتدرجهــا، 
الســلم  يف  احلجاجيــة  اللســانيات 
احلجاجــي، وبصــورة غزيــرة بوصفــه 
مهيمنــا حجاجيــا يف صناعــة النصــوص 
التــي تتعلــق بعالقــة احلاكــم باملحكــوم 
التــي يفــرض أن تقــوم عــىل غفــران 
والصفــح،  بالعفــو،  والعمــل  الزلــل، 
وهــذه عالقــة متبادلــة يتمناهــا املحكــوم 
مــن احلاكــم، ويتمناهــا احلاكــم مــن اهلل 
ــأيت احلجــج بســلمية أوهلــا  ــم ت تعــاىل، ث
ــني،  ــوق املحكوم ــر ف ــم األش أن احلاك
فــوق  الســالم(  )عليــه  اإلمــام  ثــم 

فــوق اإلمــام وهــذا  ثــم اهلل  احلاكــم، 
منبــع الوصيــة، واالهتــامم بتلــك العالقة 
بــني احلاكــم واملحكــوم: »فأعطهــم مــن 
عفــوك وصفحــك مثــل الــذي حتــب أن 
يعطيــك اهلل مــن عفــوه وصفحــه، فإنــك 
فوقهــم، ووايل األمــر عليــك فوقــك، 

ك«)143(. والَّ مــن  فــوق  واهلل 
مــع  التواصــل  خلــق  طــور  ويف 
املتلقــي عــىل أســاس النــص احلــاوي 
للقيــم اللســانية حيتــوي العهــد العلــوي 
التــي  التداوليــة  القيــم  بعــض  عــىل 
لتحليــل  النقــدي  املنهــج  يوظفهــا 
ســلطة  عــن  البحــث  يف  اخلطــاب 
ــك  ــن تل ــاقه، وم ــر أنس ــاب، ومتري اخلط
احليثيــات اللســانية مــا يســمى أفعــال 
واجلزئــي،  الــكي  بنوعيهــا  الــكالم، 
ويضــم اجلزئــي املعنــى املبــارش وغــري 
ــارش  ــى املب ــزم أن املعن ــع اجل ــارش. م املب
هــو األبــرز، واألكثــر يف العهــد مقارنــة 
بغــري املبــارش، يــكاد يشــغل مســافة متثــل 
80% قياســا بغــري املبــارش، والســبب يف 
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ذلــك أن العهــد العلــوي ورقة تأسيســية 
لنظــام حكــم ذي منطلــق إســالمي فــال 
ــر إال يف  ــق املضم ــتعامل النس ــرر الس م
احلــاالت التــي تســتوجب هــذا النســق، 
املحامــد،  ببعــض  أوامــر  كلــه  فجــاء 

ونــواه عــن بعــض املعايــب.
)عليــه  اإلمــام  أمــر  ذلــك  ومــن 
الســالم( للحاكــم بــان يــزج نفســه يف 
املســلك االجتامعــي للرعيــة، الســيام 
ومدارســتهم،  العلــامء،  مراجعــة 
أهــل احلكمــة  مــع  األمــور  ومداولــة 
الروحيــة،  باملنافــع  عليــه  لــإلدرار 
العقــد  حــل  اســرتيجيات  وتعلــم 
املجتمعيــة،  واألزمــات  اإلداريــة، 
العلــامء  مدارســة  »وأكثــر  فيقــول: 
ــح  ــا صل ــت م ــامء، يف تثبي ــة احلك ومنافث
ــتقام  ــا اس ــة م ــالدك، وإقام ــر ب ــه أم علي

قبلــك«)144(. النــاس  بــه 
اخلــراء  مــع  احلــال  وكذلــك 
يكــون  العســكر  وقــواد  العســكريني، 
تواصلــه معــه عــر الفعــل اإلنجــازي 

واملــؤازرة،  بالتشــجيع،  املبــارش، 
»فافســح  عليهــم،  والثنــاء  واملتابعــة، 
يف آماهلــم، وواصــل يف حســن الثنــاء 
عليهــم، وتعديــد مــا أبــىل ذوو البــالء 

.)145 ( منهــم«
غــري  الكالمــي  الفعــل  وهنالــك 
بطبقــات  االهتــامم  مقطــع  يف  املبــارش 
ــارا  ــي إخب ــياق الن ــاء الس ــة، فج الرعي
ــم يف  ــم، وقيمته ــن وظائفه ــم، وع عنه
االخبــار  هــذا  وحيمــل  الدولــة،  بنــاء 
ــري  ــا غ ــدا انجازي ــة بع ــه الداخلي يف طيات
مبــارش يقــوم عــىل التوجيــه، والتوصيــة، 
ينتجــه  مــا  وهــذا  والنهــي  واألمــر، 
اإلضــامر قــد ال يتوفــر مــع اإلظهــار: 
ــح  ــات ال يصل ــة طبق ــم أن الرعي »واعل
ــى ببعضهــا  بعضهــا إال ببعــض، وال غن
ــا  ــود اهلل، ومنه ــا جن ــض. فمنه ــن بع ع
ومنهــا  واخلاصــة،  العامــة  كتــاب 
قضــاة العــدل، ومنهــا عــامل اإلنصــاف 
ــَراج  ــة واخلَ والرفــق، ومنهــا أهــل اجلزي
النــاس،  ومســلمة  الذمــة  أهــل  مــن 
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الصناعــات،  وأهــل  التجــار  ومنهــا 
ومنهــا الطبقــة الســفىل مــن ذوي احلاجة 
ــث  ــتمر باحلدي ــم يس ــكنة«)146(، ث واملس
اهلل  بــإذن  »فاجلنــود  اجلنــود:  عــن 
ــز  ــوالة، وع ــن ال ــة، وزي ــون الرعي حص
الديــن، وســبل األمــن، وليــس تقــوم 
ــم ال قــوام للجنــود  ــم. ث الرعيــة إال هب
اخلَــَراج  مــن  هلــم  اهلل  خيــرج  بــام  إال 
الــذي يقــوون بــه يف جهــاد عدوهــم، 
يصلحهــم،  فيــام  عليــه  ويعتمــدون 

حاجتهــم«)147(. وراء  مــن  ويكــون 
الســالم(  )عليــه  اإلمــام  يوظــف 
االقتصــاد،  بــني  املمتــزج  خطابــه  يف 
والسياســة، وقضايــا املجتمــع بعــض 
السياســات اللغويــة التــي ختــدم القصــد 
وهــو  عليــه  يشــتغل  الــذي  اخلطــايب 
صناعــة خطــاب احلكــم الــذي يســريِّ 
العامليــة  ــة  اهلُويَّ أســاس  عــىل  الدولــة 
ناصعــا  منهجــا  اإلســالم  تــرى  التــي 
ــم  ــني احلاك ــالف ب ــة االخت ــك أزم يف ف
إىل  الرجــوع  وفــق  عــىل  واملحكــوم 

التــر املســبوك بوســاطة مــاء القــرآن، 
واألئمــة  الرســول،  وتطبيقــات 

األطهــار.
اخلامتة:

العهــد  أن  التنبيــه  جيــدر  اخلتــام  يف 
العلــوي وثيقــة متعــددة الــرؤى، وميــزة 
ــرؤى أهنــا متامســة مــع صناعــة  تلــك ال
خطــاب اجتامعــي يســعى إىل تلمــس 
ــة االجتامعية،  العيــوب التــي متحــق اهلُويَّ
املتعلقــة  الشــخصية  ــة  اهلُويَّ وُتغلِّــب 
بالتجربــة الفرديــة، وســعى اإلمــام عــي 
تلــك  تشــخيص  إىل  الســالم(  )عليــه 
العيــوب لقائــد مــن قادتــه، وهــو مالــك 
األشــر يف مــدة كلفــه هبــا إلدارة مــرص، 
هــذه املفاهيــم املتوافــرة عليــه انطلــق 
منهــا املنهــج النقــدي لتحليــل اخلطــاب 
والتحليــل  النقــد،  معيــار  وفــق  عــىل 
لذلــك اخلطــاب الســيايس واالجتامعــي 
بحثــا عــن مقاصــد يتغياهــا الناقــد وهــي 
مســألة متريــر العيــوب عــر األنســاق 
التــي جتلــت عــر حلاظــني:  اللســانية 
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ــري  األول: املفهــوم نفســه، أي عــدم تغي
االجرائيــة  أو  اللســانية  مكوناتــه  يف 
والعالقــات  احلجــاج،  تقنيــات  مثــل 
النحويــة،  واجلزئيــات  الدالليــة، 
واالفعــال الكالميــة، واآلخــر إضافــة 
النــص،  مثــل  هلــا  جديــدة  مفاهيــم 
ــز  ــا يمي ــذا م ــة، وهك ــاب، واللغ واخلط
عــىل  وانفتاحــه  جدتــه،  املنهــج  هــذا 

املناهــج اللســانية كلهــا.
ســعى اإلمــام )عليــه الســالم( إىل 
نظريــة  يف  اإلســالمية  ــة  اهلُويَّ تغليــب 
النظريــة  تلــك  مســتوحاة  احلكــم، 

العطــاء  ومــن  الكريــم،  القــرآن  مــن 
عــن  بعيــدا  املحكــوم،  املجتمعــي 
الشــخصنة، وحتقيــق تلــك اهلويــة يكون 
يف رضوب احليــاة كافــة نحــو اإلدارة، 
والقضــاء،  واالقتصــاد،  واملجتمــع، 
ــة  ــك اهلوي ــاف إىل تل ــك. يض ــري ذل وغ
ــن  ــة م ــاىل املنطلق ــة اهلل تع ــراز حاكمي إب
َلــة بالعطــاء النبــوي واملــد  النــص وامُلَكمَّ
تلــك  مســري  مــع  اإلمامــي،  العلــوي 
ــرى  ــي ت ــة الت ــوازة األدجل ــة بم احلاكمي
يف اإلســالم ســلطة كــرى عــىل احلاكــم 

واملحكــوم.
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الهوامش:
)1( ينظــر: علــم اللغــة العــام )سوســري(: 19 

ــا بعدها. وم

)2( ينظر: علم اللغة العام: 24.

)3( األلســنية التوليديــة والتحويليــة وقواعــد 

اللغــة العربيــة )د.ميشــال زكريــا(: 12.

للتحليــل  عالئقيــة  جدليــة-  مقاربــة   )4(

االجتامعــي  البحــث  يف  للخطــاب  النقــدي 

)نورمــان فاكلــوف(، بحــث منشــور يف كتــاب 

.340 للخطــاب:  النقــدي  التحليــل  مناهــج 

للخطــاب  النقــدي  التحليــل  ينظــر:   )5(

التاريــخ والرنامــج والنظريــة واملنهجيــة، )روث 

فــوداك وميشــيل مايــر(، بحــث منشــور يف كتــاب 

مناهــج التحليــل النقــدي للخطــاب: 25- 26.

عالئقيــة  جدليــة-  مقاربــة  ينظــر:   )6(

البحــث  يف  للخطــاب  النقــدي  للتحليــل 

.238 االجتامعــي: 

للخطــاب  النقــدي  التحليــل  ينظــر:   )7(

التاريــخ والرنامــج والنظريــة واملنهجيــة: 25.

النقــدي:  اخلطــاب  دراســات  ينظــر:   )8(

فــان  أ  )تــون  االجتامعيــة،  املعرفيــة  املقاربــة 

دايــك( بحــث منشــور يف كتــاب مناهــج التحليــل 

.138 للخطــاب:  النقــدي 

النقــدي:  اخلطــاب  دراســات  ينظــر:   )9(

وينظــر:   ،138 االجتامعيــة:  املعرفيــة  املقاربــة 

التحليــل النقــدي للخطــاب التاريــخ والرنامــج 

.18 واملنهجيــة:  والنظريــة 

ــاب:  ــدي للخط ــل النق ــج التحلي )10( مناه

.35  -34

ــخ  ــاب التاري ــدي للخط ــل النق )11( التحلي

ــة: 18. ــة واملنهجي ــج والنظري والرنام

ــة  ــدي: املقارب ــاب النق ــات اخلط )12( دراس

ــة: 138. ــة االجتامعي املعرفي

)13( حتليــل اخلطــاب التحليــل النــي يف 

االجتامعــي: 20. البحــث 

ــخ  ــاب التاري ــدي للخط ــل النق )14( التحلي

ــة: 22. ــة واملنهجي ــج والنظري والرنام

النقــدي للخطــاب  التحليــل  ينظــر:   )15(

التاريــخ والرنامــج والنظريــة واملنهجيــة: 21.

)16( ينظــر: دراســات اخلطــاب النقــدي: 

املقاربــة املعرفيــة االجتامعيــة: 140.

ــة  ــدي: املقارب ــاب النق ــات اخلط )17( دراس
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املعرفيــة االجتامعيــة: 138- 139.

يف  واملنهجيــة  النظريــة  اجلوانــب   )18(

التحليــل النقــدي للخطــاب وحتليــل الترصفــات 

لــدى فوكــوه، )ســيجفريد ياجــر وفلورينتايــن 

مايــر(، بحــث منشــور ضمــن كتــاب مناهــج 

.83 للخطــاب:  النقــدي  التحليــل 

)19( ينظــر: اجلوانــب النظريــة واملنهجيــة يف 

التحليــل النقــدي للخطــاب وحتليــل الترصفــات 

لــدى فوكــوه: 82- 83.

ــة  ــدي: املقارب ــاب النق ــات اخلط )20( دراس

ــة: 139. ــة االجتامعي املعرفي

)21( ينظــر: اجلوانــب النظريــة واملنهجيــة يف 

التحليــل النقــدي للخطــاب وحتليــل الترصفــات 

لــدى فوكــوه: 85، 105.

ــخ  ــاب التاري ــدي للخط ــل النق )22( التحلي

والرنامــج والنظريــة واملنهجيــة: 60- 73.

ــخ  ــاب التاري ــدي للخط ــل النق )23( التحلي

والرنامــج والنظريــة واملنهجيــة: 35- 36.

ــخ  ــاب التاري ــدي للخط ــل النق )24( التحلي

ــة: 19. ــة واملنهجي ــج والنظري والرنام

ــخ  ــاب التاري ــدي للخط ــل النق )25( التحلي

والرنامــج والنظريــة واملنهجيــة: 67- 69.

ــخ  ــاب التاري ــدي للخط ــل النق )26( التحلي

ــة: 67. ــة واملنهجي ــج والنظري والرنام

)27( املقاربــة التارخييــة للخطــاب، )مارتــن 

ــوداك(: 184. ــل وروث ف زايزجي

النقــدي للخطــاب  التحليــل  ينظــر:   )28(

التاريــخ والرنامــج والنظريــة واملنهجيــة: 27.

)29( املقاربــة التارخييــة للخطــاب: 182- 

.183

ــخ  ــاب التاري ــدي للخط ــل النق )30( التحلي

ــة: 27. ــة واملنهجي ــج والنظري والرنام

ــة  ــدي: املقارب ــاب النق ــات اخلط )31( دراس

ــة: 144. ــة االجتامعي املعرفي

)32( حتليــل اخلطــاب التحليــل النــي يف 

.235 االجتامعــي:  البحــث 

يف:  واهلــدف  الســامت  تلــك  ينظــر   )33(

يف  النــي  التحليــل  اخلطــاب  حتليــل  ينظــر: 

.235 االجتامعــي:  البحــث 

)34( هنج البالغة: 400.

)35( هنج البالغة:400.

)36( هنج البالغة: 400.
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)37( هنج البالغة: 400- 401.

)38( هنج البالغة: 412- 413.

)39( هنج البالغة: 415.

)40( هنج البالغة: 416.

احلــق  ســلطة  طالــب  أيب  بــن  عــي   )41(

.290 جاســم(:  الســيد  )عزيــز 

احلــق:  أيب طالــب ســلطة  بــن  عــي   )42(

.2 9 2

)43( هنج البالغة: 401.

)44( هنج البالغة: 402-401.

)45( هنج البالغة: 402.

)46( هنج البالغة: 402.

)47( هنج البالغة: 404.

)48( هنج البالغة: 404.

احلــق:  أيب طالــب ســلطة  بــن  عــي   )49(

.2 9 3

)50( هنج البالغة: 405.

)51( هنج البالغة: 405.

)52( هنج البالغة: 403.

)53( هنج البالغة: 403.

)54( هنج البالغة: 403.

)55( هنج البالغة: 408.

) ( هنج البالغة: 413.

)56( هنج البالغة: 413- 414.

)57( هنج البالغة:403.

)58( هنج البالغة: 403.

)59( هنج البالغة: 405.

)60( هنج البالغة: 406.

)61( هنج البالغة: 406- 407.

)62( هنج البالغة: 407.

)63( هنج البالغة: 408.

)64( هنج البالغة: 409.

)65( هنج البالغة: 409.

)66( هنج البالغة: 409.

)67( الراعي والرعية: 292.

)68( هنج البالغة: 410- 411.

)69( هنج البالغة: 411.

)70( هنج البالغة: 411.

)71( هنج البالغة: 411.

)72( هنج البالغة: 411.

)73( هنج البالغة: 412.

)74( الراعي والرعية: 320.
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)75( ينظــر: وظائــف اللغــة عنــد ياكوبســن، 

 12 العنكبوتيــة،  الشــبكة  عــىل  منشــور  مقــال 

wedo ،مايــو 2013م، حممــد عبــد الــودود أبغــش

d.blogspot.comــام ــه الس علي

التحليــل  اخلطــاب  حتليــل  ينظــر:   )76(

.67  -66 االجتامعــي:  البحــث  يف  النــي 

العلــوم  جامــع  أو  العلــامء  دســتور   )77(

يف اصطالحــات الفنــون )القــايض عبــد النبــي 

.330  /3 نكــري(:  االمحــد 

)78( حتليــل اخلطــاب التحليــل النــي يف 

.314 االجتامعــي:  البحــث 

)79( حتليــل اخلطــاب التحليــل النــي يف 

.314 االجتامعــي:  البحــث 

)80( هنج البالغة: 400.

)81( هنج البالغة: 407.

)82( هنج البالغة: 416- 417.

)83( هنج البالغة: 400.

)84( هنج البالغة: 400.

)85( هنج البالغة: 400.

)86( هنج البالغة:403.

)87( هنج البالغة: 409.

)88( هنج البالغة: 410.

)89( هنج البالغة: 405.

)90( هنج البالغة:401.

)91( هنج البالغة: 403.

)92( هنج البالغة: 408.

)93( رشح هنج البالغة: 15/ 67.

ــة، )اليكــس ميكشــيلي(: 169-  )94( اهلُويَّ

.170

التحليــل  اخلطــاب  حتليــل  ينظــر:   )95(

.414 االجتامعــي:  البحــث  يف  النــي 

)96( هنج البالغة: 400.

القــرآن:  )97( ينظــر: احلاكميــة يف ظــالل 

.1 6

)98( هنج البالغة: 405

)99( مفاهيــم القــرآن: 1/ 10- 12 نقــال 

ــرآن: 18. ــالل الق ــة يف ظ ــن احلاكمي ع

ــل النــي يف  ــل اخلطــاب التحلي )100( حتلي

ــي: 76. ــث االجتامع البح

)101( هنج البالغة: 400.

)102( هنج البالغة: 401.

)103( هنج البالغة: 400.
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عــهد الإمام علي )j( ملالــك الأ�سرت )0( درا�سة يف هدي التحليل النقدي للخطاب........................
)104( هنج البالغة: 400.

)105( هنج البالغة: 400.

)106( هنج البالغة: 411.

)107( هنج البالغة: 400.

)108( التحليــل النقــدي للخطــاب التاريــخ 

والرنامــج والنظريــة املنهجيــة: 55.

وتوازنــات  فحــوص  ينظــر:   )109(

كيــف تضيــف املدونــات اللغويــة إىل التحليــل 

النقــدي للخطــاب، )جريلنــد ماونــر(، بحــث 

منشــور ضمــن كتــاب مناهــج التحليــل النقــدي 

.263 للخطــاب: 

)110( هنج البالغة: 400.

)111( هنج البالغة: 405.

)112( هنج البالغة: 402.

)113( هنج البالغة: 407.

)114( هنج البالغة: 405.

)115( رشح هنج البالغة: 9/ 38.

)116( هنج البالغة: 415.

)117( هنج البالغة: 400.

)118( هنج البالغة: 401.

)119( هنج البالغة: 401.

)120( هنج البالغة: 415.

)121( هنج البالغة: 406.

)122( هنج البالغة: 408.

)123( هنج البالغة: 409.

)124( هنج البالغة: 401.

)125( هنج البالغة: 414.

)126( هنج البالغة: 404.

)127( هنج البالغة: 405.

)128( هنج البالغة: 407.

)129( هنج البالغة: 411.

)130( هنج البالغة: 402.

)131( هنج البالغة: 416.

)132( رشح هنج البالغة: 9/ 80.

التحليــل  اخلطــاب  حتليــل  ينظــر:   )133(

البحــث االجتامعــي: 84 و: 179. النــي يف 

)134( هنج البالغة: 403.

)135( هنج البالغة: 401- 402.

)136( هنج البالغة: 416.

)137( هنج البالغة: 415.

)138( هنج البالغة: 417.

)139( هنج البالغة: 409.
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)140( هنج البالغة: 407.

)142( هنج البالغة: 412.

)143( هنج البالغة: 401.

)144( هنج البالغة: 404.

)145( هنج البالغة: 406.

)146( هنج البالغة: 404.

)147( هنج البالغة: 405.
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عــهد الإمام علي )j( ملالــك الأ�سرت )0( درا�سة يف هدي التحليل النقدي للخطاب........................

املصادر
ــد  ــة وقواع ــة والتحويلي ــنية التوليدي )1( األلس

اللغــة العربيــة، تأليــف الدكتــور ميشــال زكريــا، 

املؤسســة اجلامعيــة للدراســات والنــرش والتوزيــع، 

بــريوت- لبنــان، د.ط، 1982م.

يف  النــي  التحليــل  اخلطــاب  حتليــل   )2(

البحــث االجتامعــي، تأليــف نورمــان فاكلــوف، 

ــة  ــورات املنظم ــه، منش ــالل وهب ــور ط ــة دكت ترمج

ط1،  احلمــراء،  بــريوت-  للرمجــة،  العربيــة 

2009م.

التاريــخ  للخطــاب  النقــدي  التحليــل   )3(

روث  تأليــف  واملنهجيــة،  والنظريــة  والرنامــج 

ــاب  ــور يف كت ــث منش ــر، بح ــيل ماي ــوداك وميش ف

مناهــج التحليــل النقــدي للخطــاب، حتريــر روث 

أمحــد  حســام  ترمجــة  مايــر،  وميشــيل  فــوداك، 

الفــرج وعــزة شــبل، مراجعــة عــامد عبــد اللطيــف، 

مــرص-  للرمجــة،  القومــي  املركــز  منشــورات 

2014م. ط1،  القاهــرة، 

ــل  ــة يف التحلي ــة واملنهجي ــب النظري )4( اجلوان

لــدى  الترصفــات  وحتليــل  للخطــاب  النقــدي 

وفلورينتايــن  ياجــر  ســيجفريد  تأليــف  فوكــوه، 

مناهــج  كتــاب  ضمــن  منشــور  بحــث  مايــر، 

التحليــل النقــدي للخطــاب، حتريــر روث فــوداك، 

ــر، ترمجــة حســام أمحــد الفــرج وعــزة  وميشــيل ماي

ــورات  ــف، منش ــد اللطي ــامد عب ــة ع ــبل، مراجع ش

املركــز القومــي للرمجــة، مــرص- القاهــرة، ط1، 

2014م.

الكريــم،  القــران  ظــالل  يف  احلاكميــة   )5(

عبــد  احلميــد  عبــد  عمــر  احلميــد  عبــد  تأليــف 

النجــاح  جامعــة  ماجســتري،  رســالة  الواحــد، 

2004م. العليــا،  الدراســات  كليــة  الوطنيــة، 

املقاربــة  النقــدي:  اخلطــاب  دراســات   )6(

ــث  ــك( بح ــان داي ــون أ ف ــة، )ت ــة االجتامعي املعرفي

النقــدي  التحليــل  مناهــج  كتــاب  يف  منشــور 

ــر،  ــيل ماي ــوداك، وميش ــر روث ف ــاب، حتري للخط

ترمجــة حســام أمحــد الفــرج وعــزة شــبل، مراجعــة 

عــامد عبــد اللطيــف، منشــورات املركــز القومــي 

2014م. ط1،  القاهــرة،  مــرص-  للرمجــة، 

يف  العلــوم  جامــع  أو  العلــامء  دســتور   )7(

اصطالحــات الفنــون، تأليــف القــايض عبــد النبــي 

بــن عبــد الرســول األمحــد نكــري، عــرب عباراتــه 

منشــورات  فحــص،  هــاين  حســن  الفارســية 
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ط1،  بــريوت،  لبنــان-  العلميــة،  الكتــب  دار 

2000م. 1421هـــ- 

توفيــق  تأليــف  والرعيــة،  الراعــي   )8(

إيــاد  ســيد  متونــه  وضبــط  صحــح  الفكيكــي، 

احلســيني، منشــورات دار الغديــر، مطبعــة معــراج، 

1429هـــ. ط1، 

أيب  بــن  تأليــف-  البالغــة،  هنــج  رشح   )9(

دار  للمطبوعــات،  الصفــاء  مؤسســة  احلديــد، 

ــريوت، ط2، 2012-  ــان- ب ــريب، لبن ــاب الع الكت

1433هـــ.

)10( علــم اللغــة العــام، تأليــف فردينــان دي 

ــز،  ــف عزي ــل يوس ــور يوئي ــة الدكت ــري، ترمج سوس

ط2، مطبعــة جامعــة املوصــل، 1988م.

)11( عــي بــن أيب طالــب ســلطة احلــق، تأليف 

الشــؤون  دار  منشــورات  الســيد جاســم،  عزيــز 

الثقافيــة العامــة، العــراق- بغــداد، ط2، 2012م.

تضيــف  كيــف  وتوازنــات  فحــوص   )12(

املدونــات اللغويــة إىل التحليــل النقــدي للخطــاب، 

ــاب  ــن كت ــور ضم ــث منش ــر(، بح ــد ماون )جريلن

مناهــج التحليــل النقــدي للخطــاب، حتريــر روث 

أمحــد  حســام  ترمجــة  مايــر،  وميشــيل  فــوداك، 

الفــرج وعــزة شــبل، مراجعــة عــامد عبــد اللطيــف، 

مــرص-  للرمجــة،  القومــي  املركــز  منشــورات 

2014م. ط1،  القاهــرة، 

للتحليــل  عالئقيــة  جدليــة-  مقاربــة   )13(

النقــدي للخطــاب يف البحــث االجتامعــي، تأليــف 

نورمــان فاكلــوف، بحــث منشــور يف كتــاب مناهــج 

التحليــل النقــدي للخطــاب، حتريــر روث فــوداك، 

ــر، ترمجــة حســام أمحــد الفــرج وعــزة  وميشــيل ماي

ــورات  ــف، منش ــد اللطي ــامد عب ــة ع ــبل، مراجع ش

املركــز القومــي للرمجــة، مــرص- القاهــرة، ط1، 

2014م.

عبــده،  حممــد  حتقيــق  البالغــة.  هنــج   )14(

مطبعــة  1429هـــ،  ط3،  القربــى،  ذوي  النــارش 

ســتارة ، قــم ايــران.

ــال  ــن، مق ــد ياكوبس ــة عن ــف اللغ )15( وظائ

مايــو   12 العنكبوتيــة،  الشــبكة  عــىل  منشــور 

wedoud. ،2013م، حممــد عبــد الــودود أبغــش

blogspot.com

ميكشــيلي،  أليكــس  تأليــف  ــة،  اهلُويَّ  )16(

ترمجــة عي وطغــة، دار الوســيم، دمشــق، 1993م.
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مرجعيات اخلطاب اخلارجية
يف عهد اإلمام علي )j( لمالك األشرت )0(

م. د. حكيم سلامن السلطاين
الكلية اإلسالمية اجلامعة يف النجف األرشف

Discourse Referential Belonging in Imam Ali's (peace be 

upon him) Covenant to Malik Al- Ashtar.

Dr.Hekeem Salman Al-Sultani.

Islamic University College- Sacred Najaf.
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مرجعيات اخلطاب اخلارجية يف عهد الإمام علي )j( ملالك الأ�سرت )0(............................

مــن املعلــوم أّن لــكل مــن النــص أو اخلطــاب األديب إحالــة مرجعيــة وســياقية ومقامية 
ــقة  ــة متس ــة عضوي ه كلي ــدِّ ــاب بَع ــي أو اخلط ــوظ الن ــم امللف ــن فه ــال يمك ــة، ف وتداولي

ومنســجمة إال إذا راعينــا مفهــوم اإلحالــة النصيــة واملقاميــة والســياقية. 
وقــد حتــدث )هاليــداي ورقيــة حســن، يف كتاهبام(االتســاق يف اللغــة اإلنجليزيــة 
ــص؛  ــاج الن ــهم يف إنت ــة تس ــة املقامي ــا إىل أّن اإلحال ــريا وذهب ــة كث ــن اإلحال 1976م ع
ألهنــا تربــط اللغــة بســياق املقــام، عــىل حــني تقــوم اإلحالــة النصيــة بأثــر فعــال يف اتســاق 

ــص. الن
ــم  ــنْيِ )املتكل ــع املتخاطَب ــىل أن ترج ــة ع ــدة اللغوي ــدرة الوح ــة ق ــت اإلحال وإذا كان
واملخاطــب( إىل يشء موجــود يف الواقــع هــو مــا ســامه املحدثــون »مرجعــًا« وســامه علــامء 
ــىل  ــر ع ــة تتواف ــدة لغوي ــإّن كل وح ــًا« ف ــة »خارج ــة القديم ــات اللغوي ــى يف الدراس املعن

ــة، داللتهــا أو معناهــا، مرجعهــا أو خارجهــا ــة: صيغتهــا اللفظي ــب اآلتي اجلوان
واخلــارج هــو اجلــزء مــن العــامل الــذي حتيــل عليــه اإلشــارات أي الوحــدات اإلشــارية 
بوصفهــا عالمــات. واملالحــظ أّن هــذه االشــارات جــزء مــن العــامل وأن عمليــة التواصل 

قــد حتيــل عــىل عمليــة تواصــل أخــرى تكــون خارجهــا ومرجعهــا. 
وتنقســم اإلحالــة عــىل قســمني: )إحالــة نصيــة: وهــي التــي حتيــل إىل عنــرص ســابق 
أو الحــق داخــل النــص، وإحالــة مقاميــة: وهــي التــي حتيــل إىل عنــرص خــارج النــص.
ــام  ــة(، ب ــة )املرجعي ــا هــو خــارج اللغ ــة إىل م ــذا البحــث هــو اإلحال ــا يف ه ــا هيمن وم
ــل  ــا حيي ــوع إىل م ــث الرج ــن حي ــالم( م ــه الس ــي )علي ــام ع ــد اإلم ــم عه ــىل فه ــا ع يعينن
ــة أو  ــة أو اجتامعي ــة أو مكاني ــخوص( أو زماني ــخصية )ش ــارات ش ــن إش ــد م ــه العه إلي

ــة.  اقتصادي
)عليــه  عــي  اإلمــام  املقاميــة يف عهــد  اإلحــاالت  هــذه  مــن  كثــري  وقــد وردت 
ــة يف  ــة اخلارجي ــات اإلحال الســالم( ملالــك األشــر، وقــد قســمتها عــىل: )أوالً: مرجعي
بعدهــا الســيايس/ ثانيــًا: مرجعيــات اإلحالــة اخلارجيــة يف بعدهــا االقتصــادي/ ثالثــًا: 

مرجعيــات اإلحالــة اخلارجيــة يف بعدهــا االجتامعــي(.

ملخص البحث
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It is known that  for each literary text or discourse there must be a contextual, 

basic referential belonging. Because of that we cannot comprehend the text or 

discourse unless we have an idea about the contextual, basic referential belonging. 

In 1976,Halliday and Ruqya Hasan discussed in their book «the consistency in 

English» the referential belonging. They believe that the place belonging shares in 

building the text because it links the language with the place. While the content 

belonging works with the consistency of the text.

The referential belonging refers to the content ability to link the interlocutor, 

the speaker and the listener, with something in the real world. This is called «the 

referential» by the modernists, while linguists called it «reference» in old studies. 

Therefore, each simple word has the following characteristics: its pronunciation, 

denotation, and reference. The reference is that part of the world to which all the 

signs or symbols are referenced. It is worth mentioning that these signs are parts 

of the world and the process of communication may reference to another way of 

communication which is its reference. The reference can be divided into two parts: 

content reference which refers to a preceding or a following element inside the text. 

The second part is the standing reference which refers to an element outside the 

text. What is worthing in the present study is the reference outside the text which 

enable us to comprehend Imam Ali's (peace be upon him) Covenant when we refer 

to its personal, temporal, spatial, social, and economical referent. Many of these 

references are mentioned in Imam Ali's (peace be upon him) Covenant to Malik 

and it is classified into:

First, exterior references in its political dimension.

Second, exterior references in its economical dimension.

Third, exterior references in its social dimension.

Abstract
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املقدمة:
)عليــه  عــي  اإلمــام  عهــد  يمثــل 
ــا  ــا مفتوح ــر نص ــك األش ــالم( ملال الس
مكتنِــز  فهــو  شــتى،  فضــاءات  عــىل 
متعــدد  العبــارة،  مكثَّــف  املعنــى، 
واالقتصاديــة  السياســية  املضامــني؛ 
واالجتامعيــة، فضــال عــن اإلنســانية، 
احليــاة،  مقاليــد  َخــِر  صاحبــه  وكأّن 
فيــام  بــرع  فقــد  األحــوال.  وتــرّصف 
تراكــم مــن معرفتنــا باألنظمــة، وبــّذ 
إليــه  فيــام طمحــوا  اختصاصنــا  أهــل 
كل  مــع  فجــاء  وعنــاء.  نصــب  بعــد 
ذلــك ســهل العبــارة منســاب املعنــى 
يفصــح عــن قصــد واع ونيــة صادقــة يف 

األمــة. وسياســة  العبــاد  رعايــة 
ــا  ــة األوىل وأن ولقــد شــككت للوهل
أطالــع العهــد بأّنــه قــد يكــون مــن نتــاج 
حضــارة القــرن الرابــع اهلجــري، ومــن 
روح فكرهــا الفلســفي واملنطقــي، ومــن 
صياغــة عقلهــا املتمــدن املتحــر، فقــد 
أهبــرين مــا بــه مــن تقســيامت إداريــة، 

وسياســات  اجتامعيــة،  وطبقــات 
يف  عنهــا  نســمع  نكــن  مل  اقتصاديــة، 
جزيــرة العــرب التــي أّثــرت يف تكويــن 
ويف  الســالم(  اإلمام)عليــه  وعــي 

صياغــة ثقافتــه.
ــات  ــن املرجعي ــتي ع ــاءت دراس فج
اخلطــاب  هــذا  إليهــا  حييــل  التــي 
انســجام  مــدى  ومعرفــة  )العهــد(، 
الثقافــة  أنســاق  مــع  اللفظــي  نســقه 
الرجــوع  خــالل  مــن  إليهــا.  املحيــل 
الثقــايف،  التــداول، والنســق  إىل زمــن 

املجتمعــي. والنظــام 
فتوّصلــت إىل رّس هــذا اخلطــاب مــن 
خــالل صياغاتــه اإلحاليــة اخلارجيــة 
التــي جاءت متناســبة وفهــم اخلطاب يف 
جمالــه التــداويل الــذي صــدر فيــه وأشــار 
ــر  ــك األش ــد ملال ــاء العه ــد ج ــه، فق إلي
ــية،  ــة سياس ــة خارجي ــاالت خطابي بإح
واقتصاديــة، واجتامعيــة متناســبا ومــا 
ووقائــع  ســياقات  مــن  إليــه  ُأحيــل 
ــا،  ــرص ووالهت ــم م ــق بحك ــة تتعل مقامي
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ــتصالح  ــة اس ــا، وكيفي ــدار خراجه ومق
ــا. ــدات جمتمعه ــا، وتعقي أرضه

التمهيد: اإلحالة يف الدراسات 
اللسانية احلديثة

أو  نــص  لــكل  أّن  املعلــوم  مــن 
ــياقية  ــة وس ــة مرجعي ــاب أديب إحال خط
ومقاميــة وتداوليــة، فــال يمكــن فهــم 
امللفــوظ النــي أو اخلطــاب باعتبــاره 
كليــة عضويــة متســقة هلــا مرجعياهتــا 
ــرك  ــم املش ــىل الفه ــة ع ــة القائم اخلاص
بــني املتكلــم واملتلقــي، إال إذا راعينــا 
ــود  ــا وج ــد هب ــة. ويقص ــوم اإلحال مفه
عنــارص لغويــة ال تكتفــي بذاهتــا مــن 
ــرص  ــل إىل عن ــام حتي ــل وإن ــث التأوي حي
آخــر؛ ولــذا تســمى عنــارص حميلــة مثــل 
واألســامء  اإلشــارة  وأســامء  الضامئــر 

املوصولــة)1(.
ورقيــة  هاليــداي  حتــدث  وقــد 
حســن، يف كتاهبــام االتســاق يف اللغــة 
اإلحالــة  عــن  1976م  اإلنجليزيــة 
كثــريا وذهبــا إىل أّن اإلحالــة املقاميــة 

ــط  ــا ترب ــص؛ لكوهن ــق الن ــهم يف خل تس
ــوم  ــني تق ــىل ح ــام، ع ــياق املق ــة بس اللغ
ــاق  ــال يف اتس ــر فع ــة بأث ــة النصي اإلحال

النــص)2(.
فاإلحالــة املقاميــة )املرجعيــة( تعمــل 
ــز  ــالل تعزي ــن خ ــص م ــاج الن ــىل إنت ع
اخلارجــي  بســياقها  بربطهــا  الفكــرة 
املقامــي الــذي صيغــت فيــه. وتســهم 
يف انفتــاح النــص ممــا يبقــي النــص حيــا 
دليــل  وهــو  للتجــدد.  قابــال  ديناميــا 
عــىل قــوة النــص وعمقــه، وكاشــف يف 
ــن  ــة م ــه املتكون ــن بنيت ــه ع ــت نفس الوق
ــأ تشــري  ــا تفت ــة م داالت متشــابكة خمتلف
تعــر  واســعة.  دالالت  إىل  وتلمــح 
ــازه بمدلــوالت  ــراء النــص واكتن عــن ث
ــاءات  ــر إىل فض ــه أن يع ــح ل ــرية تتي كث

ــدوده. ــن ح ــد م أبع
ــدة  ــدرة الوح ــة ق ــت اإلحال وإذا كان
املتخاطبــنِي  ترجــع  أن  عــىل  اللغويــة 
)املتكلــم واملخاطــب( إىل يشء موجــود 
املحدثــون  أســامه  مــا  هــو  الواقــع  يف 
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يف  املعنــى  علــامء  وأســامه  )مرجعــا( 
الدراســات اللغويــة القديمــة )خارجــا( 
عــىل  تتوافــر  لغويــة  وحــدة  كل  فــإّن 

اآلتيــة: اجلوانــب 
)1( صيغتها اللفظية.

)2( داللتها أو معناها.
)3( مرجعها أو خارجها.

واخلــارج هــو اجلــزء مــن العــامل الذي 
ــدات  ــارات أي الوح ــه اإلش ــل علي حتي
اإلشــارية بوصفها عالمــات. واملالحظ 
أّن هــذه االشــارات جــزء مــن العــامل 
وأّن عمليــة التواصــل قــد حتيــل عــىل 
عمليــة تواصــل أخــرى تكــون خارجهــا 

ومرجعهــا)3(.
أّن  الدارســون  الحــظ  وقــد 
ــارج  ــط باخل ــة ال ترتب ــدات اللغوي الوح
عــىل الصــورة نفســها، فمنهــا مــا يتصــل 
دون  مــن  مبــارشا  اتصــاال  باخلــارج 
وســاطة أمــر آخــر، ومنهــا مــا ال يتــم 
لــه ذلــك إال بواســطة فــال يتــم ارتباطــه 
بــه إال هبــا. ثــم ذهبــوا إىل التمييــز يف 

الــرب األول بــني مــا تكــون اإلشــارة 
عــن  مســتقل  الواقــع  يف  يشء  إىل  بــه 
عمليــة التخاطــب ومــا تكــون اإلشــارة 
إال  يكــون  ال  الواقــع  يف  يشء  إىل  بــه 
وكان  التخاطــب.  عمليــة  باعتبــار 
مــن  األول  الــرب  عــىل  اطلــق  أن 
اإلشــارية  العنــارص  اســم  العنــارص 
deictiques، وعــىل الــرب الثــاين اســم 

.)4(referenciels اإلحاليــة  العنــارص 
وتنقسم اإلحالة عىل قسمني:

إحالــة  وهــي  نصيــة:  إحالــة   )1(
ــرص  ــل إىل عن ــص، وحتي ــل الن ــع داخ تق
ســابق؛ وفيهــا يشــري العنــرص املحيــل إىل 
ــل إىل  ــه. أو حتي ــابق علي ــر س ــرص آخ عن
عنــرص الحــق؛ وفيهــا يشــري العنــرص 
ــه. ــق علي ــر الح ــرص آخ ــل إىل عن املحي
إحالــة  مقاميــة: وهــي  إحالــة   )2(
تقــع خــارج النــص، وفيهــا حييــل عنــرص 
يف النــص إىل يشء خــارج النــص يدركــه 

منتــج النــص ومتلقيــه كالمهــا.
ــة التــي مل تعــد  ومــن خــالل التداولي
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علــام لغويــا حمضــا، ينحــرص اهتاممهــا 
بالراكيــب اللغويــة جمــردة عن ســياقاهتا 
االجتامعيــة، رصنــا نحلــل النصــوص 
ــىل  ــدل ع ــات ت ــوزا وعالم ــا رم بوصفه
ــارة  ــة ق ــة وثقافي ــى سياســية واجتامعي بن
ــح  ــى أصب ــي. )فاملعن ــع اخلارج يف الواق
ــا  ــة وحده ــة اللغوي ــن البني ــرف م ال يع
ــل  ــة، ب ــل التداولي ــروف قب ــو مع ــام ه ك
عــىل  االنفتــاح  خــالل  مــن  يعــرف 
الكلــامت  تســتوعب  التــي  الســياقات 

والعبــارات()5(.
منظــور  مــن  ينــدرج  مــا  وهــو 
ضمــن  التداوليــة  اللســانيات 
العامــة  التســييق  إجــراءات 
وهــي   ،Contextualisationalisation

عمليــة مشــتقة مــن الســياق، وتعنــي: 
ربــط الــكالم )امللفوظــات( بســياقاهتا 
ــة واللســانية الســابقة والالحقــة،  النصي
ــة  ــاهتا االجتامعي ــا بمالبس ــا أيض وربطه
ــكالم واســتخدامه  ــراء ال الداعيــة إلج
اللغــة  ألّن  آخــر؛  دون  وجــه  عــىل 

)ليســت حســابا منطقيــا دقيقــا، لــكل 
كلمــة معنــى حمــدد، ولــكل مجلــة معنــى 
حمــدد، بحيــث يمكنــك االنتقــال مــن 
مجلــة إىل مــا يلــزم عنهــا مــن مجل حســب 
لكــن  املنطقــي،  االســتدالل  قواعــد 
الكلمــة الواحــدة تتعــدد معانيهــا بتعــدد 
اليوميــة،  احليــاة  يف  هلــا  اســتخدامنا 
الواحــدة  اجلملــة  معــاين  وتتعــدد 
ــه()6(،  ــر في ــذي تذك ــياق ال ــب الس حس
ــأّن املعنــى  وهلــذا يــرّصح فــريث Firth ب
تســييق  خــالل  مــن  إال  ينكشــف  ال 
يف  وضعهــا  أي  اللغويــة،  الوحــدة 
ســياقات خمتلفــة، وهــو يــرى أّن الوقــت 
قــد حــان للتخــي عــن البحــث يف املعنى 
بوصفــه عمليــات ذهنيــة كامنــة، والنظر 
ــات  ــن العالق ــب م ــه )مرك ــىل أّن ــه ع إلي
الســياقية، وعليــه تكــون دراســة املعنــى 
تتطلــب عــىل الــدوام حتليــال للســياقات 
واملواقــف التــي تــرد فيهــا حتــى مــا كان 

منهــا غــري لغــوي()7(.
وبذلــك يأخــذ الســياق مســارا أكثــر 
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بعــدا مــع الدراســات التداوليــة التــي 
عّمــق أصحاهبــا مســألة الســياق اعتــامدا 
عــىل جتــاوز اإلطــار اللغــوي املحض إىل 
الســياق االجتامعــي والنفــي والثقــايف، 
)رودلــف  حددهــا  مثلــام  فالتداوليــة 
اللســانيات  قاعــدة  هــي  كارنــاب( 
وتســعى أساســا لإلجابــة عــن أســئلة 
ودراســة  باملتلقــي،  وعالقتــه  املتكلــم 
اللغــة يف عالقتهــا بالعــامل اخلارجــي أي 

عالقتهــا بظــروف إنتاجهــا)8(.
إىل  ذلــك  يف  االســتناد  ويمكــن 
اقرنــت  التــي  الســياقية  النظريــة 
مــن  اقتبســها  والتــي  فــريث.  باســم 
االنربولوجــي مالينوفســكي بخاصــة 
إذ  يف حديثــه عــن ســياق املوقــف)9(، 
عــّد مالينوفســكي اللغــة )متأصلــة يف 
حقيقــة الثقافــة ونظــم احليــاة والعــادات 
عنــد كل مجاعــة، وال يمكــن إيضــاح 
ــط  ــم إىل املحي ــوع الدائ ــة إال بالرج اللغ
األوســع، وهــو الظــروف التــي يتــم فيها 
ــرف  ــار اع ــذا اإلط ــق()10(، ويف ه النط

ــن ملالينوفســكي بفكــرة  ــه مدي فــريث أن
دراســة  إىل  ودعــا  احلــال)11(،  ســياق 
مجيــع  مــن  الكالمــي  احلــدث  أبعــاد 
اخلطابــات  بدراســة  وذلــك  جوانبــه، 
املختلفــة مــن خــالل قراءهتــا يف ســياقها 
ومــا  والثقــايف)12(.  واملقامــي  احلــايل 
هــو معــروف يف الدراســات اللســانية 
املعــارصة بــأّن اللغــة ترتبــط ارتباطــًا 
ــًا  ــًا مادي ــا تراث ــة بوصفه ــًا بالثقاف عضوي
لشــعب مــن الشــعوب. وقــد عــّر كثــري 
مــن علــامء اللســانيات عــن هــذه العالقة 
رأســهم  وعــىل  الوطيــدة،  التارخييــة 
ــه  ــوان ماي ــي أنط ــاين الفرن ــامل اللس الع
ومــن  1936م(.   -1866(  A.meillet

أبــرز آرائــه أّن اللغــة )نتــاج اجتامعــي 
ــا  ــا بمحيطه ــط تطوره ــة يرتب أو مؤسس
واالجتامعــي،  والثقــايف  التارخيــي 
هــذا  بمحيطهــا  بالنتيجــة،  وتنــدرج 
وترتبــط بــه ارتباطــًا وثيقــًا()13(. وإذا 
احلديثــة  للنظريــات  املســتقرئ  كان 
اعتبــار  عــىل  اللســانيني  إرصار  يلفــي 
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الســياق  مالمــح  مــن  ملمحــًا  اللغــة 
فهــذا  واحلضــاري،  االجتامعــي، 
ــم  ــل إىل فه ــة التوص ــدم إمكاني ــي ع يعن
ــروف  ــن ظ ــدا ع ــة بعي ــا النصي معطياهت

تكوينهــا.
هــو  البحــث  هــذا  يف  هيمنــا  ومــا 
اللغــة؛  خــارج  هــو  مــا  إىل  اإلحالــة 
ــي  ــة، وه ــاب اخلارجي ــات اخلط مرجعي
إحالــة عنــرص لغــوي إحــايل عــىل عنــرص 
ــام  ــود يف املق ــاري موج ــوي إش ــري لغ غ
اخلارجــي؛ كأن حييــل ضمــري املتكلــم 
املتكلــم  صاحبــه  ذات  عــىل  املفــرد 
إحــايل  لغــوي  عنــرص  ارتبــاط  وهــو 
ــو ذات  ــاري ه ــوي إش ــري لغ ــرص غ بعن
املتكلــم)14(. فاإلحالــة املقاميــة تعمــل 
عــىل ربــط عــامل النــص بالعــامل األوســع 
عنــه.  بعيــدا  يبــدو  مــا  فيــه  وتدخــل 
ممــا يــؤدي إىل توســيع داللــة النــص، 
تكــون  تــكاد  عــوامل  عــىل  واالنفتــاح 
يف  والوســع  اجلهــد  ببــذل  إال  مغلقــة 

املعنــى. ومفصلــة  الداللــة  إغنــاء 

إىل  الرجــوع  خــالل  فمــن  وعليــه 
مــا حييــل إليــه عهــد اإلمــام عــي )عليــه 
الســالم( مــن مرجعيــات مقاميــة ســوف 
نقــف عــىل أهــم مــا تضمنــه العهــد مــن 
إحــاالت كانــت هلــا األثــر األبــرز يف 
بيــان دالالتــه ومضامينــه مــن خــالل 
ــة يف بعدهــا  ــات اخلارجي رصــد املرجعي
الســيايس واالقتصــادي واالجتامعــي يف 

ــد(. ــاب )العه خط
)أوال(: مرجعيات اخلطاب اخلارجية 

يف بعدها السيايس
)عليــه  عــي  اإلمــام  بيــان  بعــد 
الســالم( لألمــر الــذي وّجهــه ملالــك 
مــرص  واليــة  عهــد  وهــو  األشــر، 
ومــا يرّتــب عــىل ذلــك مــن »ِجَباَيــِة 
ــتِْصالِح  ــا واْس َه ــاِد َعُدوِّ ــا وِجَه َخَراِجَه
ــا« رشع بذكــر مــا  ــاَمَرِة باِلِدَه ــا وِع َأْهِلَه
يســتحره  أن  اجلديــد  احلاكــم  عــىل 
املتواليــة  للــدول  تارخيــي  عمــق  مــن 
ــا  ــْم َي ــمَّ اْعَل عــىل هــذه البــالد، بقولــه »ُث
ْهُتــَك إىَِل بِــالٍد َقــْد  َمالِــُك َأينِّ َقــْد َوجَّ
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َجــَرْت َعَلْيَهــا ُدَوٌل َقْبَلــَك ِمــْن َعــْدٍل 
ــالم(  ــه الس ــه )علي ــْوٍر«)15( وتصنيف وَج

الــدول إىل عادلــة وجائــرة. هــذه 
خــالل  مــن  نالحــظ  ثــم  ومــن 
)عليــه  اإلمــام  خطــاب  تفكيــك 
مرجعياتــه  عــن  والبحــث  الســالم( 
اخلطابيــة أننــا دخلنــا يف دائــرة تأويليــة يف 
حتديــد املرجــع اخلارجــي املناســب ملــراد 
َعَلْيَهــا  اإلمــام يف عهــده »َقــْد َجــَرْت 
ُدَوٌل َقْبَلــَك ِمــْن َعــْدٍل وَجــْور« وَمــْن 
هــذه الــدول التــي تقّلبــت وتعاقبــت من 
ــام يف  ــا اإلم ــي قصده ــور الت ــدل وج ع

خطابــه؟.
ــدول  ــك ال ــوده تل ــون مقص ــد يك فق
الســابقة عــىل احلكــم اإلســالمي، ومــن 
يصــف  مل  اإلمــام  أّن  بالذكــر  اجلديــر 
احلكــم  عــىل  الســابقة  الــدول  تلــك 
االســالمي باجلائــرة كّلهــا، وكأّن املعيــار 
عنــده يف البعــد الســيايس وحكــم البــالد 
هــو مقــدار مــا تقدمــه تلــك الــدول مــن 
بالديــن  تديــن  مل  وإن  إنســانية  عدالــة 

إىل  اإلشــارة  أراد  أّنــه  أو  اإلســالمي، 
ــِك يوســف )عليــه الســالم( العــادل  ُمْل
ملــرص يف عهــد اهلكســوس)16(. وهــي 
عــرص  مــن  عــرشة  اخلامســة  األرسة 
االنتقــال الثــاين وهــو العــرص املمتــد مــن 
ــو 1550 ق.  ــو 1650 ق. م إىل نح نح
م)17(. فقــد كان احلكــم العــدل ســاريًا 
بــني اهلكســوس، قــال تعــاىل ﴿ُيوُســُف 
ــِك  ــَتْغِفِري لَِذْنبِ ــَذا َواْس ــْن َه ــِرْض َع َأْع
ــِك ُكنْــِت ِمــَن اخْلَاطِِئــنَي﴾ ]يوســف/  إِنَّ
ــف  ــوا يوس ــن احتضن ــم الذي 29[. وه
ــه الســالم( وجعلــوه عــىل خزائــن  )علي
امْلَِلــُك  ﴿َوَقــاَل  تعــاىل  قــال  األرض، 
َفَلــامَّ  لِنَْفــِي  َأْســَتْخِلْصُه  بِــِه  اْئُتــويِن 
ــَك اْلَيــْوَم َلَدْينَــا َمِكــنٌي  َمــُه َقــاَل إِنَّ َكلَّ
ــِن  ــاَل اْجَعْلنِــي َعــىَل َخَزاِئ َأِمــنٌي )54( َق
 )55( َعِليــٌم  َحِفيــٌظ  إيِنِّ  اأْلَْرِض 
اأْلَْرِض  يِف  لُِيوُســَف  ـا  نَـّ َمكَّ َوَكَذلِــَك 
ُأ ِمنَْهــا َحْيــُث َيَشــاُء ُنِصيــُب بَِرمْحَتِنـَـا  َيَتَبــوَّ
َمــْن َنَشــاُء َواَل ُنِضيــُع َأْجــَر امْلُْحِســننَِي 
وقــد  يوســف.[  ]ســورة   ﴾)56(
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بــني  الســالم(  )عليــه  ليوســف  كان 
اهلكســوس مــا يشــبه الوضــع امللكــي 
ْمَتنِــي  ﴿َربِّ َقــْد َآَتْيَتنِــي ِمــَن امْلُْلــِك َوَعلَّ
اأْلََحاِديــِث﴾ ]يوســف/  َتْأِويــِل  ِمــْن 
تتضــح اإلشــارة يف  مــن هنــا   .]101
ــم  ــحيق يف حك ــايض الس ــتحضار امل اس
بــالد مــرص املوّجــه إليهــا مالــك األشــر 

احلاكــم اجلديــد.
املجتمــع  بخطابــه  قصــد  أّنــه  أو 
املــرصي املوّجــه إليهــم مالــك الذيــن 
عايشــوا حكــم اإلمراطوريــة البيزنطيــة 
إىل  323م  نحــو  مــن  حكمــت  التــي 
641م، وحكــم الدولــة اإلســالمية مــن 

الفتــح ســنة 641م/ 20ه بوالهتــا:
)1( عمــرو بــن العــاص، يف عهــد 
عمــر بــن اخلطــاب مــن 20هـــ- 25هـ/ 

646م. 641م- 
ح،  )2( عبــد اهلل بن ســعد بــن أيب رَسْ
يف عهــد عثــامن بــن عفــان مــن 25هـــ- 

35هـ/ 646م- 656م.
ــن أيب حذيفــة، يف عهــد  )3( حممــد ب

عثــامن بــن عفــان مــن 35هـــ- 36هـــ/ 
657م. 656م- 

عبــادة  بــن  ســعد  بــن  قيــس   )4(
ــن  ــي ب ــام ع ــد اإلم ــاري، يف عه األنص
36هـــ/  الســالم(  )عليــه  طالــب  أيب 

. 6م 5 7
فقــد  الــروم  حكــم  إىل  جئنــا  وإذا 
ــم  ــاء ُحكمه ــني يف أثن ــتعبدوا املرصي اس
لإلمراطــور  ضيعــة  مــرص  وجعلــوا 
الرومــاين  قبلــه  ومــن  البيزنطــي، 
رومــا.  غــالل  بمخــزن  وُعرفــت 
وكان اختــالف عقيــدة املرصيــني عــن 
اضطهادهــم  يف  ســببًا  الــروم  عقيــدة 
اختــذ  فقــد  ــة،  اإلمراطوريَّ ِقَبــل  مــن 
ــذي  ــون املذهــب اخللقــدوين ال البيزنطّي
ينــص عــىل احتــاد الطبيعتــني، اإلهليَّــة 
ــاًدا  ــيح، احت ــخص املس ــة، يف ش والبرشيَّ
ــميًّا  ــا رس ــام، مذهًب ــل لالنفص ــري قاب غ
بينــام  غــريه،  دون  ــة  لإلمراطوريَّ
باملذهــب  يأخــذون  املرصّيــون  كان 
الالخلقــدوين املونوفيزيتــي )اليعقويب(، 
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وقــد حــاول الــروم فــرض مذهبهــم عىل 
ــر منهــم املســيحّيون  ــا، فنف ــع الرعاي مجي
اليعاقبــة، ومتّيــزت األحــوال يف مــرص 
اســتمرت  التــي  الفــرة  هــذه  إّبــان 
بازديــاد  ملــرص  العــريب  الفتــح  حتــى 
املســيحية  وبانتصــار  الكنيســة  ســلطة 
ــام  ــكان، إذ ق ــة الس ــارها يف غالبي وانتش
هريقليــوس )هرقــل( امراطــور بيزنطــة 
بتعيــني البطــرك كــريس )املقوقــس()18( 
واليــا عــىل مــرص وبطريــرك عــىل كنيســة 
االســكندرية ســنة 631م ضــد رغبــة 
األقبــاط الذيــن كانــوا يتبعــون املذهــب 
اليعقــويب وبــدأ يف تنفيــذ خططــه بــال 
ســنوات  عــرش  خــالل  ويف  هــوادة 
البيزنطيــني  الــوالة  أكثــر  مــن  غــدا 
ــخ مــرص. )واســتمر  املكروهــني يف تاري
تعــرض األقبــاط املرصيــون لالضطهــاد 
والثــورات الدمويــة واملذابــح البشــعة 
هبــا  قــام  التــي  تلــك  فاقــت  والتــي 
األباطــرة الوثنيــون، وهــرب الرهبــان 
واألديــرة  اجلبــال  إىل  والقساوســة 

ــل والســجن  ــا مــن القت والكهــوف هرب
احلــال  ذلــك  واســتمر  واالضطهــاد. 
ــىل  ــني ع ــذ املرصي ــاء اهلل أن ينق ــى ش حت
العــاص  بــن  عمــرو  جيــوش  أيــدي 
ــم بجيوشــه حــدود مــرص  الــذي اقتح
عــام 641م يف عهــد عمــر بــن اخلطاب، 
ــون  ــاقفة املرصي ــان واألس ــل الرهب وهّل
والكهــوف  الصحــاري  يف  اهلاربــون 
واعطاهــم عمــرو األمــان()19(. وقــام 
املقوقــس بمصاحلــة عمــرو بــن العــاص 
عــىل أن يفــرض عــىل القبــط ديناريــن 
ديناريــن، فبلــغ ذلــك هرقــل فتســّخطه 
اجليــوش  وبعــث  التســخط،  أشــد 
ــرو  ــوا عم ــكندرية، وآذن ــوا االس فأغلق
بــن العــاص باحلــرب فقاتلهــم وفتــح 
االســكندرية عنــوة قــرا بــال عهــد وال 
عقــد)20(. وعليــه فمــرص فتحــت صلحا 
مــا عــدا االســكندرية وثــالث قريــات.
ــي  ــة الت ــة البيزنطي ــت الدول وإذا كان
ــام  ــرة مثل ــرص جائ ــم م ــىل حك ــرت ع ج
ــه  ــي )علي ــام ع ــارة اإلم ــن إش ــم م يفه
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فــال  خطابــه،  يف  اخلارجيــة  الســالم( 
ــه  ــرص كّل ــالمي مل ــم اإلس ــور احلك نتص
ــان  ــن عف ــامن ب ــوىّل عث ــا ت ــدل، فعندم ع
بــن  عمــر  مقتــل  بعــد  مــن  اخلالفــة 
اخلطــاب عــزل عمــرو بــن العــاص، 
أيب  بــن  ســعد  بــن  اهلل  عبــد  وويل 
رسح)21( عــىل مــرص ســنة 24 هـــ. وأّن 
ســبب عــزل عمــرو بــن العــاص وتوليــة 
عبــد اهلل بــن أيب رسح، أّن عمــرا طلــب 
مــن عثــامن عــزل عبــد اهلل بــن ســعد عــن 
واليــة صعيــد مــرص، فرفــض عثــامن 
وقــام بعــزل عمــرو وتوليــة عبــد اهلل 
بــن ســعد بــن أيب رسح واليــة مــرص 

كّلهــا)22(.
اهلل  عبــد  سياســة  اختلفــت  وقــد 
بــن أيب رسح عــن واليــة عمــرو بــن 
العــاص فقــد تشــّدد يف مجــع الرائــب 
وعامــل املرصيــني بقســوة ترّتــب عليهــا 
دولــة  اإلســكندرية  أهــل  حــّرض  أن 
الــروم عــىل غــزو مدينتهــم. فعــاد الــروم 
مــدن  وبعــض  اإلســكندرية  حيتلــون 

املرصيــون  فبعــث  البحــري،  الوجــه 
ــون  ــان يطلب ــن عف ــامن ب ــة عث إىل اخلليف
العــاص  بــن  عمــرو  تكليــف  منــه 
بقتــال الــروم البيزنطيــني. فاســتجاب 
العــاص  بــن  عمــرو  وأرســل  عثــامن 
ــال  ــره بقت ــكندرية وأم ــىل اإلس ــًا ع والي
الــروم، ونجــح عمــرو يف مهمتــه وطــرد 
الــروم ســنة 25هـ/ 646م. واســتمرت 
واليــة عبــد اهلل بــن ســعد حــوايل عــرش 
ــان  ــن عف ــامن ب ــل عث ــى ُقت ــنوات، حت س
ــن أيب  ــام اإلمــام عــي ب عــام 35هـــ، وق
ــه الســالم( بعــزل عبــد اهلل  طالــب )علي
وويل قيــس بــن ســعد بــن عبــادة واليــة 

ــرص. م
يف  يكــن  )مل  أّنــه  الطــري  ويــرى 
ــن  ــد اهلل ب ــن عب ــوأ م ــامن، أس وكالء عث
أّن  تارخييــا  واملعــروف  رسح()23(  أيب 
ســببا  كان  إليــه،  املشــار  الســوء  هــذا 
ــن  ــامن ب ــىل عث ــة ع ــق األم ــا يف حن رئيس
عفــان وسياســته يف توليتــه ألقاربــه عــىل 
عليهــم  األمــة  اعــراض  مــن  الرغــم 
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اهلل)24(. رســول  صحابــة  ومنهــم 
عــي  اإلمــام  عهــد  يف  جــاء  وممــا 
فيــام  األشــر  ملالــك  الســالم(  )عليــه 
ينضــوي حتــت رؤيــة املجتمــع السياســية 
للحكــم، أو مــا يســمى سياســيا بالــرأي 
العــام قولــه: »وَأنَّ النَّــاَس َينُْظــُروَن ِمــْن 
ُأُمــوِرَك يِف ِمْثــِل َمــا ُكنْــَت َتنُْظــُر فِيــِه ِمــْن 
فِيــَك  وَيُقوُلــوَن  َقْبَلــَك  اْلــُوالِة  ُأُمــوِر 
ــذا  ــي ه ــْم«)25(، فف ــوُل فِيِه ــَت َتُق ــا ُكنْ َم
النــص تذكــري مــن اإلمــام ملالك األشــر 
بــأّن النــاس ســينظرون مــن أمــورك، 
ويقولــون فيــك مــا كنــت تنظــر فيــه مــن 
أمــور والتــك ومــا كنــت تقــول فيهــم. 
ممــا يشــري بداللــة واضحــة أّن مالــكا 
كان ذا رأي يف والتــه وأّنــه كان يقــول 
ــه،  ــام عن ــا اإلم ــد عرفه ــواال ق ــم أق فيه
ــة  ــة تواصلي ــود لغ ــه وج ــب علي ــا ترت مم
إليــه  بــني املتكلــم واملرســل  مشــركة 
ُضّمنــت يف رســالة العهــد، وهــو مــا 
يعــرف بـ)الســنن( وهــي عبــارة عــن 
نظــام ترميــز مشــرك كليــا أو جزئيــا بــني 

ــة  ــاح أي ــون نج ــي، ويك ــل واملتلق املرس
عمليــة إبالغيــة معتمــدا عليهــا، بحيــث 
اســتقبال  مــن  إليــه  املرســل  يتمكــن 
ــن  ــا ع ــا بحث ــك رموزه ــالة وتفكي الرس
ــا.  ــحنت هب ــي ش ــة الت ــة اإلخباري القيم
ــول  ــام يق ــي، ك ــدث الكالم ــة احل ففّعالي
جاكبســون )مرهونــة باســتخدام شــيفرة 

ــه()26(. مشــركة بــني املســامهني في
ومــن تضطلــع بكشــفها هــي الوظيفة 
ــة؛ إحــدى وظائــف جاكبســون  املرجعي
الســت، وقــد ترمجهــا بعضهــم بالوظيفــة 
ــة، لكوهنــا تتحــدث  ــة أو اإلحيائي املعرفي
خارجيــة  وموجــودات  أشــياء  عــن 
الرســالة ســوى  وتركــز عليهــا. ومــا 
عنهــا،  وتعبــري  األشــياء  هلــذه  رمــز 
فهــي توحــي بأهنــا اســتعاضت عنهــا 
عنهــا.  نابــت  أو  مكاهنــا  وأخــذت 
أو  دليــل  بمثابــة  الرســالة  فتكــون 
عالمــة لغويــة اســتعملت يف العمليــات 
ــياء  ــن أش ــة ع ــة بوصفهــا نائب التخاطبي
اســتحضارها  بــدل  عنهــا  تتحــدث 
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اخلطــايب)27(. الســياق  داخــل 
وهــذا يتوافــق مــع جعــل سوســري 
بالــدال  متقّومــة  األلســنية  العالمــة 
واملدلــول، إذ يقــوم الذهــن عنــد حضور 
الــدال مــن خــالل صورتــه الســمعية إىل 
ــن  ــول م ــارش وآيل للمدل ــتحضار مب اس

ــي)28(. ــور ذهن ــو تص ــث ه حي
مالــك  ســرية  نطالــع  وحــني 
عــن  منافحــا  كان  نــراه  األشــر  بــن 
مــن  الظاملــني  متوّعــدا  املظلومــني 
احلــّكام، فقــد أســهم يف عــزل بعــض 
اخللفــاء،  ِقَبــل  مــن  امُلعّينــني  الــوالة 
عــر اعراضــه عــىل ســلوكّياهتم، ممّــا 
املظلومــني  إلنصــاف  الظــروف  هّيــأ 
واالســتجابة لشــكاوى املســلمني. ومن 
جرائــم  عــىل  اعراضــه  ذلــك،  مجلــة 
ــه  ــا أّدى إىل تنحيت ــة، ممّ ــن عقب ــد ب الولي
عــن واليــة الكوفــة. كــام اشــتكى مالــك 
ســعيد  ظلــم  مــن  الصحابــة  وبعــض 
ــة،  ــن العــاص، وهــو واٍل آخــر للكوف ب
ــاالً بشــدة إىل قومــه  لكــّن عثــامن كان مّي

ــادر إىل نفــي  وعشــريته، ولذلــك فقــد ب
مالــكا وعــددًا مــن األجــالء مثــل كميــل 
صوحــان  بــن  وصعصعــة  زيــاد  بــن 
ــا مل  ــم مّل ــام، ث ــس إىل الش ــن قي ــت ب وثاب
يســتطع معاويــة بن أيب ســفيان إســكات 
صــوت مالــك الصــادح باحلقيقــة، فقــد 
ُأبِعــَد هــؤالء األكارم بأمــر عثــامن إىل 
محــص- التــي كان حيكمهــا عبــد الرمحن 
ــة املطــاف أثمــرت  بــن خالــد- ويف هناي
خلــع  يف  الشــجاعة  مالــك  مســاعي 
ــن  ــوة ع ــا بالق ــاص أيض ــن الع ــعيد ب س

واليــة الكوفــة.
كان مالــك مــن أولئــك النفــر مــن 
كانــوا  الذيــن  والتابعــني  الصحابــة 
اجلرائــم  حقيقــة  للنــاس  يكشــفون 
وأنــواع اخليانــة التــي كانــت ُترتكــب 
أّدى  مــا  ووالتــه،  عثــامن  قبــل  مــن 
ينالــوا جزاءهــم، وبعــد مقتــل  إىل أن 
يدعــو  األشــر  مالــك  راح  عثــامن، 
النــاس بُخَطــٍب اســتداللية وترصحيــات 
منطقيــة ومقنعــة، إىل مبايعــة مــواله أمري 
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وهيّيــئ  الســالم(  عي)عليــه  املؤمنــني 
خلالفتــه. املناســبة  الظــروف 

)ثانيا(: مرجعيات اخلطاب اخلارجية يف 
بعدها االقتصادي

مل خيتلــف الوضــع االقتصــادي كثــريا 
يف مــرص بانتقاهلــا مــن الدولــة البيزنطيــة 
إىل الدولــة االســالمية، فمثلــام كانــت 
مــرص خزانــة للدولــة البيزنطيــة صــارت 
خزانــة للعــرب، ومثلــام كانــت مــرص 
قمحــا  وترســل  عينيــة  جزيــة  تدفــع 
ترســل  أصبحــت  القســطنطينية،  إىل 
إىل مقــر اخلالفــة آنــذاك وهــي املدينــة 
ــون  ــام كان املرصي ــراج، ومثل ــم اخل باس
لكوهنــم  الــرأس  رضيبــة  يدفعــون 
ــا  ــوا يدفعوهن ــروم، أصبح ــني لل خاضع

يف اإلســالم بوصفهــم ذميــني)29(.
بيــد أننــا نالحــظ يف عهــد اإلمــام عي 
ــزه  ــه الســالم( ملالــك األشــر تركي )علي
عىل عــامرة األرض أكثر من اســتحصال 
اخلــراج بــل هــو يوصيــه بأمهيــة العــامرة، 
»وْلَيُكــْن  اجلبايــة  عــىل  مــة  مقدَّ وأهنــا 

ِمــْن  َأْبَلــَغ  األْرِض  ِعــاَمَرِة  يِف  َنَظــُرَك 
َنَظــِرَك يِف اْســتِْجالِب اخْلـَـَراِج ألَنَّ َذلـِـَك 
َطَلــَب  وَمــْن  بِاْلِعــاَمَرِة  إاِل  ُيــْدَرُك  ال 
اْلبِــالَد  َأْخــَرَب  ِعــاَمَرٍة  بَِغــرْيِ  اخْلَــَراَج 
وَأْهَلــَك اْلِعَبــاَد«)30(، ويف هــذا النــص 
مرجعيــات مكانيــة ومقاميــة، تتطلــب 
موقعهــا،  وطبيعــة  بالبــالد،  معرفــة 
ــتصالح  ــة اس ــا، وكيفي ــدار خراجه ومق

أرضهــا.
املنظــور  مــن  األرض  تقّســم 
أقســام: أربعــة  عــىل  اإلســالمي 
)1( أرض تــم إحياؤهــا مــن قبــل 
املســلمني، مــن قبيــل إحيــاء املــوات، 

فهــي أرض عــرش، لإلمــام عرشهــا.
أحــق  فهــم  املســلمني،  أرض   )2(

هبــا، وهــي أيضــا أرض عــرش.
)3( أرض افتتحــت صلحــا، فهــي 
خــرج  مــن  عليــه  صوحلــوا  مــا  عــىل 

معلــوم، ال يلزمهــم أكثــر منــه.
)4( وأرض أخــذت عنوة، فحكمها 
والنظــر فيهــا لإلمــام، إن رأى أن جيعلها 
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غنيمــة، فيخّمســها ويقّســمها، كــام فعــل 
وآلــه(  عليــه  اهلل  )صــىل  اهلل  رســول 
بخيــر، وإن رأى أن جيعلهــا فيئــا بــأن 
ــة،  ــلمني عام ــىل املس ــة ع ــون موقوف تك

ــواد. ــر بالس ــع عم ــام صن ك
وعندمــا تــم لعمــرو بــن العــاص فتح 
مــرص، طالبــه العــرب بتقســيمها، إال 
أنــه عندمــا اســتطلع رأي اخلليفــة عمــر 
بــن اخلطــاب رفــض وقــال: )ولعمــري 
جلزيــة قائمــة تكــون لنــا وملــن بعدنــا مــن 
املســلمني أحــب إيل مــن يفء يقّســم(. 
وقــد صالــح عمــرو بــن العــاص أهلهــا 
ــا مــن الرجــال مــن  ــع مــن فيه عــىل مجي
ــوق  ــا ف ــم إىل م ــق احلل ــن راه ــط مم القب
ذلــك، ليــس فيهــم امــرأة وال صبــي وال 
شــيخ عــىل ديناريــن ديناريــن، فأحصــوا 
آالف  ثامنيــة  عّدهتــم  فبلغــت  لذلــك 

ألف)31(.
وهنــا جيــدر بنــا أن نفــّرق بــني مــا 
ــة  ــد قيم ــن حتدي ــالم م ــه اإلس ــص علي ن
كل مــن اجلزيــة واخلــراج تبعــا لطاقــة 

الفــرد، وبــني السياســة التــي طّبقــت 
ــل  ــن قب ــاء أو م ــل اخللف ــن قب ــل م بالفع
الــوالة يف البــالد التــي تولُّوهــا. فلــاّم 
اخلــراج  اخلطــاب  بــن  عمــر  اســتبطأ 
بــن العــاص كتــب  مــن قبــل عمــرو 
ــرك  ــرت يف أم ــإين فّك ــد ف ــا بع ــه )أم إلي
والــذي أنــت عليــه فــإذا أرضــك أرض 
ــى اهلل  ــد أعط ــة ق ــة رفيع ــعة عريض واس
أهلهــا عــددا وجلــدا وقــوة يف بــر وبحــر 
وإهّنــا قــد عاجلتهــا الفراعنــة وعملــوا 
فيهــا عمــال حمكــام مــع شــدة عتوهــم 
وكفرهــم فعجبــت مــن ذلــك وأعجــب 
ــا  ــف م ــؤدي نص ــا ال ت ــت إهّن ــا عجب مم
ــك  ــل ذل ــراج قب ــن اخل ــه م ــت تؤدي كان
ــد  ــدوب ولق ــوط وال ج ــري قح ــىل غ ع
عــىل  الــذي  يف  مكاتبتــك  يف  أكثــرُت 
أرضــك مــن اخلــراج وظننــُت أّن ذلــك 
ســيأتينا عــىل غــري نــزر ورجــوُت أن 
تفيــق فرفــع إيّل ذلــك فــإذا أنــت تأتينــي 
بمعاريــض تغتاهلــا وال توافــق الــذي يف 
ــذي  ــك دون ال ــال من نفــي ولســت قاب
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قبــل  اخلــراج  مــن  بــه  تؤخــذ  كانــت 
ذلــك()32(.

وكان عمــرو قــد جباهــا اثنــي عــرش 
ألــف ألــف، وجباهــا املقوقــس قبلــه 
ــك  ــد ذل ــف فعن ــف أل ــن أل ــنة عرشي بس
كتــب إليــه عمــر بــن اخلطــاب بــام كتــب، 
وشــّدد يف خطابــه ليحّصــل مــن خــراج 
الــروم  حيّصلــه  كان  مــا  بمثــل  مــرص 

ــه. ــن قبل ــني م والفراع
نصــوص  مقارنــة  خــالل  ومــن 
هــذه املكاتبــات بنــص العهــد يتضــح 
الفــارق املضمــوين بــني سياســة عمــر 
بــن اخلطــاب ومــا يريــده مــن واليــه 
)عمــرو بــن العــاص(، وبــني سياســة 
اإلمــام عــي )عليــه الســالم( القائمــة 
أساســا عــىل عــامرة األرض ومطالبــة 
تكــون  بــأن  األشــر(  )مالــك  واليــه 
ــتجالب  ــن اس ــره م ــغ يف نظ ــامرة أبل الع
ــه مــن وجهــة نظــر اإلمــام  اخلــراج؛ ألّن
االقتصاديــة أّن اخلــراج ال يطلــب إال 

بالعــامرة.

انتهجهــا  التــي  نفســها  والسياســة 
ــن  ــامن ب ــا عث ــاب طّبقه ــن اخلط ــر ب عم
عفــان، فحينــام اســتعمل عبــد اهلل بــن أيب 
رسح عــىل مــرص، كانــت جبايتهــا أربعــة 
عــرش ألــف ألــف، فقــال عثــامن لعمــرو 
بعدمــا عزلــه عــن مــرص: يــا أبــا عبــد اهلل 
ــا األول،  ــن دّره ــر م ــة بأكث دّرت اللقح

ــم بولدهــا. فقــال عمــرو: أرضرت
ــام  ــاهبتان بأهّن ــراج متش ــة واخل واجلزي
يؤخــذان مــن غــري املســلمني، ومهــا مــن 
ــات  ــان بأوق ــيء وجيبي ــوال الف ــة أم مجل
خيتلفــان  ولكنّهــام  ســنة،  كل  معينــة 
ــرؤوس  ــىل ال ــة ع ــة موضوع ــأّن اجلزي ب
اخلــراج  وأمــا  باإلســالم،  وتســقط 
فيوضــع عــىل األرض وال يســقط)33(. 
واخلــراج* هــو مــا يوضــع مــن الرائب 
عــىل األرض أو حمصوالهتــا، وهــو أقدم 
أنــواع الرائــب)34(. وهنــاك مــن خلــط 
واخلــراج(  )اجلزيــة  املفهومــني  بــني 
ولكــن نجــد دّقــة توظيــف اإلمــام )عليه 
الســالم( يف خطابــه ملفــردة اخلــراج عــىل 
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مــا يؤخــذ مــن األرض مــن خــالل قرنــه 
ــامرة األرض. ــا بع هل

الرائــب  زيــادة  كانــت  ومّلــا 
االقتصــاد  بحالــة  مرتبطــة  ونقصاهنــا 
الزراعــي- خاصــة- يف مــرص، فلذلــك 
ــالم( يف  ــه الس ــي )علي ــام ع ــار االم أش
عهــده ملالــك أن هيتــم بعــامرة األرض 
مــن خــالل حفــر الــرع وإقامــة اجلســور 
وبنــاء القناطــر وغــري ذلــك ممــا يلــزم 

والزراعــة. للــري 
)ثالثا(: مرجعيات اخلطاب اخلارجية 

يف بعدها االجتامعي
ــه  ــي )علي ــام ع ــد اإلم ــرزت يف عه ب
جمموعــة  األشــر  ملالــك  الســالم( 
مكّونــات نصّيــة كشــفت عــن معرفــة 
دقيقــة بالطبقــات االجتامعيــة وأنظمتهــا 
اجتامعيــا  خطابــا  بمجموعهــا  مّثلــت 
ــة  ــي والدراي ــن الوع ــال م ــدر ع ــىل ق ع
بأحــوال املجتمــع املــرصي، فبتحديــد 
هلــذا  االجتامعــي  املرجعــي  البعــد 
اخلطــاب تتحــدد املعــاين داخــل النــص 

بعنــارص  مكوناتــه  ربــط  خــالل  مــن 
االجتامعيــة. املقــام 

)عليــه  عــي  اإلمــام  حــّدد  وقــد 
األشــر  ملالــك  عهــده  يف  الســالم( 
ــْم َأنَّ  ــه: »واْعَل ــع، بقول ــات املجتم طبق
ــا إاِل  ــُح َبْعُضَه ــاٌت ال َيْصُل ــَة َطَبَق ِعيَّ الرَّ
ــٍض  ــْن َبْع ــا َع ــى بَِبْعِضَه ــٍض وال ِغنَ بَِبْع
ــِة  ــاُب اْلَعامَّ ــا ُكتَّ ــوُد اهللَِّ وِمنَْه ــا ُجنُ َفِمنَْه
ــا  ــْدِل وِمنَْه ــاُة اْلَع ــا ُقَض ــِة وِمنَْه واخْلَاصَّ
ــُل  ــا َأْه ــِق وِمنَْه ْف ــاِف والرِّ ُل اإلْنَص ــامَّ ُع
ــِة  مَّ الذِّ َأْهــِل  ِمــْن  واخْلَــَراِج  ْزَيــِة  اجْلِ
ــُل  ــاُر وَأْه ــا التُّجَّ ــاِس وِمنَْه ــِلَمِة النَّ وُمْس
ــْفىَل ِمــْن  َبَقــُة السُّ نَاَعــاِت َو ِمنَْهــا الطَّ الصِّ
َذِوي احْلَاَجــِة وامْلَْســَكنَِة«)35(. ونالحــظ 
يف هــذا النــص أّن اإلمــام جعــل املجتمع 

يف ثــامين طبقــات:
)1( جنود اهلل.

)2( كّتاب العامة واخلاصة.
)3( قضاة العدل.

)4( عاّمل اإلنصاف والرفق.
)5( أهل اجلزية واخلراج.
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)6( التّجار.
)7( أهل الصناعات.

)8( ذوو احلاجة واملسكنة.
أّن  العهــد  يف  اإلمــام  بــنّي  وقــد 
ــا إاِل  ــُح َبْعُضَه ــات )ال َيْصُل ــذه الطبق ه
بَِبْعــٍض وال ِغنَــى بَِبْعِضَهــا َعــْن َبْعــٍض( 
ــاون،  ــل والتع ــىل التكام ــة ع ــي قائم فه
الفكــري والتفــاوت  التفــاوت  إّن  )إذ 
فضــال  العمــل  ونوعيــة  القــدرة  يف 
الوظيفيــة  واألهــداف  امليــول  عــن 
قيــام  تؤكــد  الطبقــات،  بــني  املتنوعــة 
يف  تتكامــل  فئــات  عــىل  املجتمعــات 
ــي  ــل الوظيف ــاون يف العم ــاج وتتع االنت
كل  يأخــذ  إذ  احلضــاري،  والتطويــر 
يف  الوظيفــي  واختيــاره  دوره  فــرد 
أو  التجــاري  أو  املهنــي  التخصــص 

وســواها()36(. اإلداري. 
هــذه  عنــد  الوقــوف  أردنــا  وإذا 
مــن  بينهــا  ومــا  املجتمعيــة  الطبقــات 
ضــوءا  يلقــي  بــام  وتكامــل،  ترابــط 
يف  اخلطــاب  وفهــم  يتناســب  عليهــا 

جمالــه التــداويل املجتمعــي الــذي صــدر 
فيــه. نــرى أّن اإلمــام بــدأ بطبقــة اجلنــد، 
دولــة  أّول  الفرعونيــة  مــرص  وتعــد 
جيشــًا  جنّــدت  فقــد  اجلنــد،  نّظمــت 
مــن الزنــوج واألحبــاش حــوايل القــرن 
ــالد، أخضعــت هبــم  ــل املي ــن قب العرشي
ثــم  البحــر األمحــر.  ســكان ســواحل 
انتــرش أمــر التجنيــد يف الــدول القديمــة 
واليونــان  وفينيقيــة  وبابــل  أشــور  يف 

واإلســالم)37(. والرومــان 
ويشــري املــاوردي يف كتابــه )األحكام 
مــن  قســمني  وجــود  إىل  الســلطانية( 

القــوات العســكرية:
القسم األول: ويتمثل يف املسرزقة.

القسم الثاين: ويتمثل يف املتطّوعة.
وهــم  األول  للقســم  وبالنســبة 
النظاميــون  اجلنــود  فهــم  املســرزقة؛ 
أصحــاب الديــوان مــن أهــل الفــيء 
واجلهــاد الذيــن ُيفــرض هلــم العطــاء 
مــن بيــت املــال مــن الفــيء بحســب 
الغنــى واحلاجــة. وهــؤالء موقوفــون 



263

كره
 وف

الم
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
رية ا

ب�س
ة و

الغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

............................................................................. م. د. حكيم �سلمان ال�سلطاين

للجهــاد ال يشــتغلون بغــريه مــن جتــارة 
فعلــوا  وإن  غريهــا،  أو  زراعــة  أو 
عبــد  ابــن  يقــول  للعقــاب.  تعرضــوا 
أمــر  اخلطــاب  بــن  عمــر  إن  احلكــم: 
األجنــاد  أمــراء  إىل  خيــرج  أن  مناديــه 
قائــم،  عطاءهــم  )أّن  الرعيــة  إلبــالغ 
وأن رزق عياهلــم ســائل، فــال يزرعــون 

يزارعــون(. وال 
أمــا بالنســبة لوقــت رصف الرواتــب 
)العطــاء( للجنــد، فيذكــر املــاوردي: 
ــه  ــا يتوقع ــاء كان معلوم ــت العط أّن وق
اجليــش عنــد االســتحقاق، وهــو معتــر 
فيــه حقــوق  الــذي تســتوىف  بالوقــت 
يف  تســتوىف  كانــت  فــإن  املــال،  بيــت 
وقــت واحــد مــن الســنة ُجعــل العطــاء 
ــتوىف  ــت تس ــنة، وإن كان يف رأس كل س
العطــاء يف كل ســنة  يف وقتــني جعــل 
مرتــني، وإن كانــت تســتوىف يف كل شــهر 
ُجعــل العطــاء يف رأس كل شــهر ليكــون 
املــال مرصوفــا إليهــم عنــد حصولــه، 
وإذا  اجتمــع.  إذا  عنهــم  حيبــس  فــال 

ــتحقاقه،  ــد اس ــاء عن ــم العط ــر عنه تأّخ
ــم  ــال، كان هل ــت امل ــال يف بي وكان حاص

ــتحّقة. ــون املس ــه كالدي ــة ب املطالب
كانــت  فقــد  الكّتــاب،  طبقــة  أمــا 
ال  احلكومــة  مناصــب  مــن  منصبــا 
يســتغنى عنــه، ومّلــا فتحــت األمصــار 
بــن  عمــر  عــنّي  الدواويــن  وتدونــت 
ــب يف  ــة يكت ــكل والي ــا ل ــاب كاتب اخلط
ــب يف أول  ــب يكت ــا. وكان الكات ديواهن
ــم  ــد وبيــت املــال. ث ــوان اجلن األمــر لدي
يف عهــد اإلمــام عــي )عليــه الســالم( 
واحــد  يف  منحــرصة  الكتابــة  كانــت 
يضبــط حســاب الديــوان مــن أعطيــات 
ــد وأســامئهم ويكتــب املراســالت،  اجلن
وربــام كانــا اثنــني يتــوىل الثــاين كتابــة 

بيــت املــال)38(.
يف  ذكــرت  التــي  الطبقــات  ومــن 
نــص العهــد طبقــة )قضــاة العــدل(، 
وهــم أصنــاف، فعندمــا فتــح العــرب 
القضائــي  النظــام  عــىل  أبقــوا  مــرص 
البيزنطــي مــع تغيــري يف التســميات مــن 
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جانــب، وتغيــري يف الوظيفــة مــن جانــب 
ــواع مــن  ــاك أربعــة أن آخــر. فكانــت هن

ــي)39(: ــم، ه املحاك
النوع األول: املحاكم العادية.

النوع الثاين: حمكمة النظر يف املظامل.
النوع الثالث: حماكم أهل الذمة.

النوع الرابع: قضاء اجلند.
ــح العــرب مــرص، كتــب  ــا فت وعندم
بــن  عمــرو  إىل  اخلطــاب  بــن  عمــر 
ــاص  ــن أيب الع ــس ب ــة قي ــاص بتولي الع
القضــاء، فــويل القضــاء عــام 23هـــ، ثــم 
ــه،  ــن توليت ــهور م ــة ش ــد ثالث ــات بع م
وبعــد موتــه كتــب إليــه أن يســتقي 
كعبــا بــن يســار، وكان ممــن قــى يف 
اجلاهليــة. فأبــى، وقــال: )قضيــت يف 
ــه يف اإلســالم(.  ــة وال أعــود إلي اجلاهلي
فــوىل عمــرو بــن العــاص عثــامن بــن 
القضــاء  العــاص عــىل  أيب  بــن  قيــس 
كان  فقــد  اخلطــاب،  بــن  عمــر  بــإذن 
بعــض القضــاة يعينهــم الــوالة بتفويــض 

مــن اخلليفــة)40(.

وتذكــر الدكتــورة ســيدة إســامعيل 
كانــوا  مــرص  يف  القضــاة  أّن  كاشــف 
مــن  مناصبهــم  يف  اســتقالال  أكثــر 
الــوالة، وهــو أمــر كان يســتدعيه حســن 
ســري العدالــة. ففــي كثــري مــن األحيــان 
ــود  ــه يف عه ــغل منصب ــايض يش كان الق
والة خمتلفــني، وكثــريا مــا مــات القضــاة 
القــايض  فنجــد  مناصبهــم.  يف  وهــم 
ســليم بــن عــر التجيبــي يتــوىل القضــاء 

عرشيــن ســنة )40-60هـــ()41(.
وكان القــايض يف مــرص يعــنّي مــن 
جــاء  أن  إىل  األمــري،  أو  الــوايل  قبــل 
بنــي العبــاس فجعلــوا توليــة القضــاة 

إليهــم)42(.
طبقــة  تــأيت  القضــاة  طبقــة  وبعــد 
ويعــد  واخلــراج(،  اجلزيــة  )أهــل 
الرجــل  واخلــراج  اجلزيــة  صاحــب 
الثــاين يف الدولــة بعــد الــوايل مــن حيــث 
املكانــة واألمهيــة. وقــد حــرص اخللفــاء 
عــىل جعــل عــامل اخلــراج مســتقلني عــن 
نفوذهــم،  الــوالة، وذلــك إلضعــاف 
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مثلــام فعــل عثــامن بــن عفــان عنــد توليتــه 
عمــرو بــن العــاص عــىل احلــرب، وعبــد 
اهلل بــن أيب رسح عــىل اخلــراج، فرفــض 
عمــرو ذلــك، وقــال قولتــه املشــهورة 
ــر  ــا وآخ ــرة بقرهن ــك البق ــا كامس )إذا أن

حيلبهــا()43(.
يكــن  مل  السياســة  هــذه  ولكــّن 
ــالم(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــا اإلم يرتضيه
يكــن  فلــم  عنــه،  معروفــة  هــي  وال 
اســتضعافه،  نيتــه  ويف  واليــًا  لريســل 
خاصــة مــا ملالــك األشــر مــن منزلــة 
ــم  ــا يف حك ــّول عليه ــة ُيع ــه، وحنك لدي

مــرص.
وتــأيت طبقــة التجــار، وقــد كانــت 
البيزنطــي  العــرص  يف  التجــار  طبقــة 
تركــز بصــورة رئيســية يف االســكندرية، 
اليهــود خاصــة  وكانــت تتكــّون مــن 
الذيــن اشــتهروا بمهارهتــم التجاريــة، 
والســوريني  واألقبــاط  الــروم  ومــن 
اســتمرت  وقــد  أخــرى.  وعنــارص 
للتجــارة  مزاولتهــا  يف  التجــار  طبقــة 

حتــت احلكــم العــريب، بعــد أن أضيفــت 
إليهــا طبقــة مــن التجــار العــرب الذيــن 

اســتوطنوا مــرص)44(.
مــرص،  العــرب  دخــل  وعندمــا 
الوضــع  اســتغالل  عــىل  عملــوا 
لصاحلهــم،  فيهــا  املزدهــر  التجــاري 
الدولــة  سياســة  نفــس  عــىل  فســاروا 
البيزنطيــة وهــي سياســة حريــة التجارة. 
ويف ذلــك يقــول الدكتــور عــي حســني 
اخلربوطــي: إّن القــرن الســابع امليــالدي 
)األول اهلجــري( كان عــرص جتــارة غــري 
مقّيــدة يف البحــر املتوســط. حتــى يقــول 
الرحالــة األوريب )آركولــف( الــذي زار 
مــرص عــام 670م )حــوايل 50هـــ(: إّن 
االســكندرية أصبحــت ملتقــى جتــارة 
العــامل كلــه، وتوافــدت عليهــا أعــداد 
ــن  ــا م ــا هب ــرشاء م ــار ل ــن التج ــرية م غف

بضائــع)45(.
الرغــم  عــىل  الصناعــات،  وأهــل 
يف  الرئيســة  اإلنتــاج  وســيلة  أّن  مــن 
وكانــت  األرض،  هــي  كانــت  مــرص 
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الزراعــة هــي احلرفــة الرئيســة ألهلهــا، 
إال أّنــه كان مــن الطبيعــي أن تنشــأ إىل 
ــرى  ــة أخ ــة حرف ــة الزراع ــب حرف جان
تواجــه حاجــات املجتمــع األخــرى مــن 
مصنوعــات، وكانــت هــذه احلرفــة هــي 

حرفــة الصناعــة.
ــرص  ــاع يف م ــة الصن ــت طبق ــد كان وق
قبــل الفتــح العــريب تتكــون مــن األقباط، 
بالصناعــة  يعملــون  األقبــاط  واســتمر 
حتــت احلكــم العــريب أيضــا، ســواء مــن 
بقــي عــىل دينــه، أو مــن أســلم منهــم، 
الصناعــات  يف  يعملــوا  مل  فالعــرب 
وغريهــا مــن املهــن، وإنــام كانــوا يعنــون 
باألمــور السياســية يف الدولــة، وحتــى 
االختــالط  يف  العــرب  بــدأ  أن  بعــد 
واالشــتغال  األرض  ومتلــك  باألهــايل 
الثــاين  القــرن  منــذ  وذلــك  بالزراعــة، 
اهلجــري، وســقوطهم مــن الديــوان يف 
عهــد املعتصــم 218هـــ ظــل أهــل البــالد 
ــاع)46(. األصليــني يشــكلون طبقــة الصن
واملســكنة،  احلاجــة  ذوو  وأخــريا 

وهــم الطبقــة الســفىل التــي عــىل الــوايل 
الــرؤف هبــم ورعايــة مصاحلهــم.

اخلامتة:
خــالل  مــن  الدراســة  كشــفت 
العهــد  مرجعيــات  عــن  البحــث 
ــة  ــرة تأويلي ــا يف دائ ــا دخلن ــة أنن اخلطابي
يف حتديــد املرجــع اخلارجــي املناســب 

عهــده. يف  اإلمــام  ملــراد 
ــة  ــالل الوظيف ــن خ ــث م ــت البح لف
ــة؛ إحــدى وظائــف جاكبســون  املرجعي
تواصليــة  لغــة  وجــود  إىل  الســت 
عــي  )اإلمــام  املتكلــم  بــني  مشــركة 
عليــه الســالم( واملرســل إليــه )وهــو 
هنــا مالــك األشــر( ُضّمنــت يف رســالة 
)الســنن(  جاكبســون  أســامها  العهــد 
وهــي عبــارة عــن نظــام ترميــز مشــرك 
ــي،  ــل واملتلق ــني املرس ــا ب ــا أو جزئي كلي
عمليــة  أيــة  نجــاح  يكــون  بحيــث 

إبالغيــة معتمــدا عليهــا.
النــص  تضّمــن  أّن  البحــث  بــنّي 
مرجعيــات مكانيــة ومقاميــة، تتطلــب 
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وطبيعــة  )مــرص(،  بالبــالد  معرفــة 
موقعهــا، ومقــدار خراجهــا، وكيفيــة 

أرضهــا. اســتصالح 
توظيــف  يف  دقــة  الــدارس  وجــد 
اإلمــام ملفــردة اخلــراج وهــي مــا يؤخــذ 
مــن األرض مــن خــالل قرهنــا يف العهــد 
بعــامرة األرض. بيــد أن هنــاك مــن خلط 

ــة واخلــراج(. ــني مفهومــي )اجلزي ب

بــرزت يف عهــد اإلمام عــي )عليه 
جمموعــة  األشــر  ملالــك  الســالم( 
عــن  كشــفت  نصيــة  مكونــات 
معرفــة دقيقــة بالطبقــات االجتامعيــة 
بمجموعهــا  مّثلــت  وأنظمتهــا 
خطابــا اجتامعيــا عــىل قــدر عــال مــن 
ــع  ــوال املجتم ــة بأح ــي والدراي الوع

املــرصي.
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اهلوامش:
)1( ظ: لســانيات النــص مدخــل إىل انســجام 

اخلطــاب حممــد خطــايب، املركــز الثقــايف العــريب، 

بــريوت، 1991م، 16- 19.

)2( ظ: م. ن 16- 17.

النظريــة  يف  اخلطــاب  حتليــل  أصــول  ظ:   )3(

ــة )تأســيس نحــو النــص( حممــد  ــة العربي النحوي

جامعــة  اآلداب،  كليــة  منشــورات  الشــاوش، 

.960  /2 2001م،  ط1،  منوبــة، 

)4( ظ: م. ن 2/ 963.

ــد  ــة، عب ــاق الثقاف ــاب وأنس ــانيات اخلط )5( لس

الفتــاح يوســف، الــدار العربيــة للعلــوم نارشون، 

ــالف، ط1، 2010، 275. ــورات االخت منش

)6( يف فلســفة اللغــة، حممــود فهمــي زيــدان، دار 

النهضــة العربيــة، بــريوت، )د. ت(، 56- 57.

ترمجــة  ويــول،  بــراون  اخلطــاب،  حتليــل   )7(

حممــد لطفــي الزليطنــي ومنــري الريكــي، جامعــة 

امللــك ســعود، 1997م، 6.

)8( ظ: الســياق والنــص الشــعري مــن البنيــة إىل 

ــرش  ــة للن ــان، دار الثقاف ــت أوش ــي آي ــراءة، ع الق

ــدار البيضــاء، ط1، 2000م، 16. ــع، ال والتوزي

ــادر  ــة عبــد الق ــم اللســانيات احلديث )9( ظ: عل

والنــرش  للطباعــة  الصفــاء  دار  اجلليــل،  عبــد 

علــم  وظ:   .65 2002م  ط1،  والتوزيــع، 

ــة  ــة دار العروب ــار عمــر، مكتب ــة، أمحــد خمت الدالل

.71 1982م،  ط1،  والتوزيــع،  للنــرش 

)10( اللغــة يف املجتمــع، م. م لويــس، ترمجــة 

متــام حســان، مراجعــة إبراهيــم أنيــس، دار إحيــاء 

ــي ورشكاه  ــايب احللب ــة، عيســى الب ــب العربي الكت

.48 1959م، 

ــريب،  ــارئ الع ــة للق ــة مقدم ــم اللغ )11( ظ: عل

ــرة،  ــريب، القاه ــر الع ــعران، دار الفك ــود الس حمم

.310 1992م، 

)12( ظ: اخلطــاب القــرآين دراســة يف العالقــة 

بــني النــص والســياق خلــود العمــوش، عــامل 

.30 2008م،  ط1،  احلديــث،  الكتــب 

ــادئ  ــث( املب ــة احلدي ــم اللغ ــنية )عل )13( األلس

واألعــالم، ميشــال زكريــا، املؤسســة اجلامعيــة 

للدراســات والنــرش والتوزيــع، بــريوت، ط2، 

.280 1983م، 

)14( ظ: النــص واخلطــاب واإلجــراء، روبــرت 

عــامل  حســان،  متــام  د.  ترمجــة  بوجرانــد،  دي 
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.174 2007م،  ط2،  القاهــرة،  الكتــب- 

أمــري  كالم  مــن  املختــار  البالغــة  هنــج   )15(

العتبــة  الــريض،  الرشيــف  جلامعــه  املؤمنــني 

احليدريــة  الروضــة  مكتبــة  املقدســة،  العلويــة 

.4 5 0

)16( وهــم الذيــن احتضنــوا يوســف )عليــه 

الســالم( وجعلــوه عــىل خزائــن األرض، قــال 

تعــاىل ﴿َوَقــاَل امْلَِلــُك اْئُتويِن بـِـِه َأْســَتْخِلْصُه لِنَْفِي 

ــنٌي  ــنٌي َأِم ــا َمِك ــْوَم َلَدْينَ ــَك اْلَي ــاَل إِنَّ ــُه َق َم ــامَّ َكلَّ َفَل

إيِنِّ  اأْلَْرِض  َخَزاِئــِن  َعــىَل  اْجَعْلنِــي  َقــاَل   )54(

ــَف يِف  ــا لُِيوُس نَّ ــَك َمكَّ ــٌم )55( َوَكَذلِ ــٌظ َعِلي َحِفي

ــا  ُأ ِمنَْهــا َحْيــُث َيَشــاُء ُنِصيــُب بَِرمْحَتِنَ اأْلَْرِض َيَتَبــوَّ

َمــْن َنَشــاُء َواَل ُنِضيــُع َأْجــَر امْلُْحِســننَِي )56(﴾ 

]ســورة يوســف[. وقــد كان ليوســف )عليــه 

الوضــع  يشــبه  مــا  اهلكســوس  بــني  الســالم( 

ــي  ْمَتنِ ــِك َوَعلَّ ــَن امْلُْل ــي ِم ــْد َآَتْيَتنِ ــي ﴿َربِّ َق امللك

ِمــْن َتْأِويــِل اأْلََحاِديــِث﴾ ]يوســف/ 101[ وقــد 

كان احلكــم العــدل ســاريًا بــني اهلكســوس ﴿

ــِك  ــَتْغِفِري لَِذْنبِ ــَذا َواْس ــْن َه ــِرْض َع ــُف َأْع ُيوُس

ــِك ُكنـْـِت ِمــَن اخْلَاطِِئنَي﴾ ]يوســف/ 29[. كل  إِنَّ

ــدة  ــن م ــدث ع ــي تتح ــم الت ــرآن الكري ــات الق آي

وجــود يوســف عليــه الســالم يف مــرص تطلــق 

ــُك  ــاَل امْلَِل ــك ﴿َوَق ــب املل ــرص لق ــم م ــىل حاك ع

إيِنِّ َأَرى َســْبَع َبَقــَراٍت ِســاَمٍن﴾ ]يوســف/ 43[، 

﴿َوَقــاَل امْلَِلــُك اْئُتــويِن بِــِه﴾ ]يوســف/ 50[، 

ــِي﴾  ــَتْخِلْصُه لِنَْف ــِه َأْس ــويِن بِ ــُك اْئُت ــاَل امْلَِل ﴿َوَق

ــُد ُصــَواَع امْلَِلــِك﴾  ــوا َنْفِق ]يوســف/ 54[، ﴿َقاُل

]يوســف/ 72[، ﴿َمــا َكاَن لَِيْأُخــَذ َأَخــاُه يِف ِديــِن 

النبــي  أّمــا يف مــدة  امْلَِلــِك﴾ ]يوســف/ 76[، 

ــم  ــرآن الكري ــد الق ــالم( فنج ــه الس ــى )علي موس

يطلــق عــىل حاكــم مــرص لقــب )الفرعــون(. 

ُموَســى  َنَبــإِ  ِمــْن  َعَلْيــَك  ﴿َنْتُلــوا  تعــاىل  قــال 

ــص/  ــوَن﴾ ]القص ــْوٍم ُيْؤِمنُ ــقِّ لَِق ــْوَن بِاحْلَ َوفِْرَع

ــح  ــة يتض ــارة القرآني ــذه اإلش ــالل ه ــن خ 3[، م

أن لقــب فرعــون مل يكــن يطلــق عــىل احلاكــم 

يف زمــن النبــي يوســف )عليــه الســالم( وقــد 

ــالف  ــبب اخت ــم أّن س ــرص القدي ــخ م ــت تاري أثب

اللقــب بــني هذيــن احلاكمــني يف مــرص: أّن النبــي 

يوســف عــاش يف العهــد امللكــي القديــم/ عــرص 

ــتعمل  ــب املس ــن اللق ــذا مل يك ــاين؛ ل ــال الث االنتق

ــب  ــل لق ــون(، ب ــب )فرع ــرص لق ــكام م ــد ح عن

)امللــك( أمــا النبــي موســى فقــد عــاش يف العهــد 
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ــة، الــذي  ــة احلديث امللكــي اجلديــد/ عــرص الدول

بــدأ يف عهــد األرسة الثامنــة عــرشة، وهــو العــرص 

ــذي كان  ــن 1550 إىل 1069ق. م وال ــد م املمت

ــون(. ظ:  ــب، )فرع ــم لق ــىل احلاك ــه ع ــق في يطل

مــرص الفرعونيــة منــذ أقــدم العصــور حتــى عــام 

332 قبــل امليــالد، أمحــد فخــري، مكتبــة األرسة، 

.205 2012م، 

)17( ظ: تاريــخ مــرص القديــم مــن أفــول الدولة 

يوســف  زكيــه  األرسات،  هنايــة  إىل  الوســطى 

طبــوزادة، القاهــرة، 2008، 10.

)18( الــذي وصفــه الرســول )صــىل اهلل عليــه 

وآلــه( بعظيــم القبــط يف رســالته لــه »بســم اهلل 

إىل  اهلل  رســول  حممــد  مــن  الرحيــم.  الرمحــن 

ــع  ــن اتب ــىل م ــالم ع ــط: س ــم القب ــس عظي املقوق

اهلــدى، أمــا بعــد فــإين أدعــوك بدعــوة اإلســالم، 

أســلم تســلم يؤتــك اهلل أجــرك مرتــني ﴿ُقــْل 

ــا  ــَواٍء َبْينَنَ ــٍة َس ــْوا إىَِل َكِلَم ــاِب َتَعاَل ــَل اْلِكَت ــا َأْه َي

بِــِه َشــْيًئا  َك  ُنــرْشِ َنْعُبــَد إاِلَّ اهللََّ َواَل  َوَبْينَُكــْم َأالَّ 

َواَل َيتَِّخــَذ َبْعُضنـَـا َبْعًضــا َأْرَباًبــا ِمــْن ُدوِن اهللَِّ َفــإِْن 

ــا ُمْســِلُموَن﴾«. ــْوا َفُقوُلــوا اْشــَهُدوا بَِأنَّ َتَولَّ

ــمري  ــة، س ــرص القديم ــارة م ــخ وحض )19( تاري

أديــب، مكتبــة االســكندرية، 1997، 318.

مــن  اإلســالمية  مــرص  يف  املجتمــع  ظ:   )20(

هويــدا  الفاطمــي،  العــرص  إىل  العــريب  الفتــح 

عبــد العظيــم رمضــان، اهليئــة املرصيــة العامــة 

.78  /1  ،1994 للكتــاب، 

)21( وهــو عبــد اهللّ بــن ســعد بــن أيب رسح، 

ــّد يف  ــاع. إرت ــن الّرض ــان م ــن عف ــامن ب ــو عث أخ

عهــد النبــي )صــىّل اهللّ عليــه وآلــه( وكان مــن 

ــي  ــدر النب ــار، فأه ــق بالكّف ــي، فلح ــاب الوح كّت

ــوم الفتــح، مــع  دمــه، فســره عثــامن بــن عفــان ي

أن النبــي )صــىّل اهللّ عليــه وآلــه (كان قــد قــال 

ــّل وال  ــم يف ح ــة ال أومنّه ــوم: »أربع ــك الي يف ذل

ــه إىل  يف حــرم« وأحدهــم ابــن أيب رسح، فجــاء ب

النبــي، فاســتوهبه منــه، فعفــا عنــه. قالــوا: وكان 

ــن أيب  ــل اب ــذر أن يقت ــد ن ــار ق ــن األنص ــل م رج

رسح، إذ رآه إطاعــة ألمــر النبــي )صــىّل اهللّ عليــه 

ــى أن  ــد النبــي- وكان يأب ــاّم وجــده عن ــه(، فل وآل

ــه النبــي )صــىّل اهللّ  يبايعــه- هــاب قتلــه، فقــال ل

عليــه وآلــه(: انتظرتــك أن تــويف نــذرك. قــال: 

يــا رســول اهللّ هبتــك، أفــال أومضــت. قــال: إنــه 

ليــس لنبــّى أْن يغمــز أو يومــض. ويف روايــة: إنــه 
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)صــىّل اهللّ عليــه وآلــه( قــال ملــن حولــه: أمــا كان 

فيكــم رجــل رشــيد يقــوم إىل هــذا حيــث رآين 

ــه. ــه فيقتل ــن بيعت ــدي ع ــت ي كفف

األثــري  ابــن  التاريــخ،  يف  الكامــل  ظ:   )22(

)630هـــ(، حتقيــق أيب الفــداء عبــد اهلل القــايض، 

دار الكتــب العلميــة، لبنــان، ط1، 1987م، 3/ 

.65

ــوك،  ــل واملل ــخ الرس ــري تاري ــخ الط )23( تاري

أليب جعفــر حممــد بــن جريــر الطــري، 310هـــ، 

حتقيــق حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار املعــارف 

بمــرص، ط2، 4/ 255.

)24( أخــرج ابــن عســاكر بإســناده عــن الزهــري 

ــن  ــر م ــه نف ــره واليت ــا ويّل، ك ــامن مل ــال: )إّن عث ق

أصحــاب النبــي )صــىّل اهللّ عليــه وآلــه(، ألّن 

اثنتــي  النــاس  فــويل  قومــه،  عثــامن كان حيــّب 

عــرشة ســنة، وكان كثــريًا مــا يــويّل بنــي أميــة 

ــه  ــه مــع رســول )اهللّ صــىّل اهللّ علي ممــن مل يكــن ل

مــا  أمرائــه  مــن  فــكان جيــيء  وآلــه( صحبــة، 

ــه(،  ــه وآل ينكــره أصحــاب حممــد )صــىّل اهللّ علي

ــاّم  ــامن يســتعتب فيهــم، فــال يعزهلــم، فل وكان عث

بنــي  اســتأثر  األواخــر  حجــج  الســّت  يف  كان 

عمــه، فوالّهــم، ومــا أرشك معهــم، وأمرهــم 

بتقــوى اهللّ، وىّل عبــد اهللّ بــن أيب رسح مــرص، 

فمكــث عليهــا ســنني، فجــاء أهــل مرص يشــكونه 

ويتظّلمــون منــه، وقــد كان قبــل ذلــك مــن عثــامن 

هنــات إىل عبــد اهللّ بــن مســعود، وأيب ذر، وعــامر 

ــرة يف  ــو زه ــل وبن ــو هذي ــت بن ــارس، فكان ــن ي ب

قلوهبــم مــا فيهــا حلــال ابــن مســعود، وكانــت 

بنــو غفــار وأحالفهــا ومــن غضــب أليب ذر يف 

قلوهبــم مــا فيهــا، وكانــت بنــو خمــزوم قــد خنقــت 

ــل  ــاء أه ــارس. وج ــن ي ــاّمر ب ــال ع ــامن حل ــىل عث ع

مــرص يشــكون ابــن أيب رسح، فكتــب إليــه كتابــًا 

يتهــدده فيــه، فأبــى ابــن أيب رسح أن يقبــل مــا هنــاه 

ــل  ــن قب ــاه م ــن أت ــض م ــامن، ورضب بع ــه عث عن

عثــامن مــن أهــل مــرص ممــن كان أتــى عثــامن، 

فقتلــه. فخــرج مــن أهــل مــرص ســبعامئة رجــل، 

فنزلــوا املســجد، وشــكوا إىل أصحــاب حممــد 

الصــالة  مواقيــت  يف  وآلــه(  عليــه  اهللّ  )صــىّل 

ــن  ــة ب ــام طلح ــم، فق ــن أيب رسح هب ــع اب ــا صن م

عبيــد اهللّ فكّلــم عثــامن بــن عفــان بــكالم شــديد، 

وأرســلت عائشــة إليــه، فقالــت: تقــّدم إليــك 

أصحــاب حممــد )صــىّل اهللّ عليــه وآلــه( وســألوك 
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عــزل هــذا الرجــل، فأبيــت إالّ واحــدة، فهــذا 

قــد قتــل منهــم رجــاًل، فأنصفهــم مــن عاملــك. 

ودخــل عليــه عي بــن أيب طالــب )عليه الســالم(، 

وكان متكّلــم القــوم، فقــال: إنــام يســألونك رجاًل 

مــكان رجــل، وقــد اّدعــوا قبلــه دمــًا، فاعزلــه 

ــق  ــه ح ــب علي ــإن وج ــم، ف ــض بينه ــم، واق عنه

فأنصفهــم منــه، فقــال هلــم: اختــاروا رجــاًل ُاوّليــه 

عليكــم مكانــه، فأشــار النــاس عليــه بمحمــد 

ــن  ــد ب ــه حمم ــتعمل علي ــال: اس ــر، فق ــن أيب بك ب

ــم  ــرج معه ــده، ووالّه وخ ــب عه ــر، فكت أيب بك

عــدد مــن املهاجريــن واألنصــار ينظــرون فيــام 

ــد  ــرج حمم ــن أيب رسح. فخ ــرص واب ــل م ــني أه ب

ومــن معــه، فلــاّم كان عــىل مســرية ثــالث مــن 

ــط  ــري خيب ــىل بع ــود ع ــالم أس ــم بغ ــة، إذا ه املدين

البعــري خبطــًا، كأنــه رجــل يطلــب أو يطلــب، 

فقــال لــه أصحــاب حممــد )صــىّل اهللّ عليــه وآلــه( 

ــب؟  ــارب أو طال ــأنك؟ ه ــا ش ــك؟ وم ــا قّصت م

فقــال هلــم: أنــا غــالم أمــري املؤمنــني؛ وّجهنــي إىل 

عامــل مــرص، فقــال لــه رجــل: هــذا عامــل مــرص 

قــال: ليــس هــذا أريــد وأخــر بأمــره حممد بــن أيب 

ــيء  ــذه، فج ــاًل، فأخ ــه رج ــث يف طلب ــر، فبع بك

ــت؟  ــن أن ــالم م ــال: غ ــه، فق ــر إلي ــال فنظ ــه، ق ب

املؤمنــني،  أمــري  أنــا غــالم  يقــول  مــّرة  فأقبــل 

ومــّرة يقــول أنــا غــالم مــروان، حتــى عرفــه رجل 

ــه حممــد: إىل مــن أرســلت؟  ــامن، فقــال ل ــه لعث أن

قــال:  بــامذا؟  قــال:  مــرص،  عامــل  إىل  قــال: 

برســالة، قــال: معــك كتــاب؟ قــال: ال، ففّتشــوه 

ــد  ــه إداوة ق ــت مع ــًا، وكان ــه كتاب ــدوا مع ــم جي فل

يبســت، فيهــا يشء يتقلقــل، فحّركــوه ليخــرج 

فلــم خيــرج فشــقوا اإلداوة، فــإذا فيهــا كتــاب: 

مــن عثــامن إىل ابــن أيب رسح. فجمــع حممــد مــن 

ــده مــن املهاجريــن واألنصــار وغريهــم،  كان عن

ثــم فــك الكتــاب بمحــر منهــم، فــإذا فيــه: 

ــل قتلهــم،  ــاك فــالن وحممــد وفــالن، فاحت إذا أت

ــك  ــى يأتي ــك حت ــىل عمل ــر ع ــه، وق ــل كتاب وأبط

رأيــي، واحبــس مــن جيــيء إيّل يتظلــم منــك، 

ــرؤا  ــام ق ــاء اهللّ، فل ــك إن ش ــي يف ذل ــك رأي ليأتي

ــة،  ــوا إىل املدين ــوا، فرجع ــوا وأزمع ــاب فزع الكت

وختــم حممــد الكتــاب بخواتيــم نفــر كانــوا معــه، 

ودفــع الكتــاب إىل رجــل منهــم. وقدمــوا املدينــة، 

وســعدًا،  وعليــًا،  والزبــري،  طلحــة،  فجمعــوا 

ومــن كان مــن أصحــاب حممــد )صــىّل اهللّ عليــه 



273

كره
 وف

الم
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
رية ا

ب�س
ة و

الغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

............................................................................. م. د. حكيم �سلمان ال�سلطاين
منهــم،  بمحــر  الكتــاب  فّضــوا  ثــم  وآلــه(، 

وأخروهــم بقّصــة الغــالم، وأقرؤهــم الكتــاب، 

فلــم يبــق أحــد مــن املدينــة إال حنــق عــىل عثــامن، 

وزاد ذلــك مــن كان غضــب البــن مســعود وأيب 

ذر وعــاّمر، حنقــًا وغيظــًا، وقــام أصحــاب حممــد 

)صــىّل اهللّ عليــه وآلــه( فلحقــوا بمنازهلــم مــا 

ــاب،  ــرأوا الكت ــا ق ــّم مل ــو مغت ــد إال وه ــم أح منه

ــد  ــه حمم ــب علي ــامن، وأجل ــاس عث ــارص الن وح

بــن أيب بكــر ببنــي تيــم وغريهــم. فلــام رأى ذلــك 

عي)عليــه الســالم( بعــث إىل طلحــة والزبــري 

حممــد  أصحــاب  مــن  ونفــر  وعــاّمر  وســعد 

)صــىّل اهللّ عليــه وآلــه(، كّلهــم بــدري، ثــم دخــل 

عــىل عثــامن ومعــه الكتــاب والغــالم والبعــري، 

فقــال لــه عــي )عليــه الســالم(: هــذا الغــالم 

غالمــك؟ قــال: نعــم، قــال: والبعــري بعــريك؟ 

ــاب؟  ــذا الكت ــت ه ــت كتب ــال: فأن ــم، ق ــال: نع ق

قــال: ال، وحلــف بــاهللّ مــا كتبــُت هــذا الكتــاب، 

ــه  ــي )علي ــه ع ــال ل ــه. ق ــم ب ــه، وال عل ــر ب وال أم

ــال:  ــم، ق ــال: نع ــك؟ ق ــم خامت ــالم(: فاخلات الس

فكيــف خيــرج غالمــك ببعــريك بكتــاب عليــه 

خامتــك ال تعلــم بــه؟ فحلــف بــاهللّ مــا كتبــت 

هــذا الكتــاب، وال أمــرت بــه، وال وّجهــت هــذا 

ــه  ــوا أن ــّط فعرف ــا اخل ــط، وأم ــرص ق ــالم إىل م الغ

ــألوه  ــامن، وس ــر عث ــكوا يف أم ــروان، وش ــط م خ

أن يدفــع إليهــم مــروان، فأبــى، وكان مــروان 

عنــده يف الــدار. فخــرج أصحــاب حممــد مــن 

أن  وعلمــوا  أمــره،  يف  وشــّكوا  غضابــًا  عنــده 

عثــامن ال حيلــف بباطــل، إال أن قومــًا قالــوا: لــن 

يــرأ عثــامن مــن قلوبنــا إال أن يدفــع إلينــا مــروان 

حتــى نبحثــه ونعــرف حــال الكتــاب، وكيــف 

يؤمــر بقتــل رجــل مــن أصحــاب حممــد بغــري 

حــق، فــإن يكــن عثــامن كتبــه عزلنــاه، وإن يكــن 

مــروان كتبــه عــىل لســان عثــامن نظرنــا مــا يكــون 

منــا يف أمــر مــروان، ولزمــوا بيوهتــم، وأبــى عثامن 

ــل،  ــه القت ــي علي ــروان، وخ ــم م ــرج إليه أن خي

ــأرشف  ــاء، ف ــوه امل ــامن ومنع ــاس عث ــارص الن وح

ــوا: ال،  ــي؟ فقال ــم ع ــال: أفيك ــاس، فق ــىل الن ع

أفيكــم ســعد؟ قالــوا: ال، فســكت، ثــم قــال: 

ــًا،  ــك علّي ــغ ذل ــاء، فبل ــقينا م ــغ فيس ــد يبل أال أح

كادت  فــام  مملــؤة،  قــرب  بثــالث  إليــه  فبعــث 

تصــل إليــه وجــرح يف ســببها عــّدة مــن مــوايل بني 

هاشــم وبنــي أميــة حتــى وصــل املــاء إليــه، فبلــغ 
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علّيــًا أن عثــامن يــراد قتلــه، فقــال: إنــام أردنــا منــه 

ــن  ــال للحس ــال، وق ــامن ف ــل عث ــا قت ــروان، فأم م

ــىل  ــا ع ــى تقوم ــيفيكام حت ــا بس ــني: إذهب وللحس

بــاب عثــامن، فــال تدعــا أحــدًا يصــل إليــه، وبعث 

الزبــري ابنــه وبعــث طلحــة ابنــه، وبعــث عــّدة مــن 

أصحــاب حممــد أبناءهــم، يمنعــون النــاس أن 

يدخلــوا عــىل عثــامن، ويســألونه إخــراج مــروان( 

تاريــخ دمشــق، أبــو القاســم عــي بــن احلســن بــن 

ــاكر )ت 571هـــ(،  ــن عس ــروف باب ــة اهلل املع هب

حتقيــق: عمــرو بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر 

 /39 1995م،  والتوزيــع،  والنــرش  للطباعــة 

.418  -415

)25( هنج البالغة 450.

)26( نظريــة النــص مــن بنيــة املعنى إىل ســيميائية 

منشــورات   ،1 ط  مخــري،  د.حســني  الــدال، 

 .277-265  ،2007 اجلزائــر،  االختــالف، 

وظ: الســيميائية وفلســفة اللغــة امرتــو ايكــو، 

ترمجــة د. أمحــد الصمعــي، ط 1، املنظمــة العربيــة 

.440-390 2005م،  بــريوت،  للرمجــة 

آفــاق جديــدة  أدبيــة عامــة،  )27( ظ: قضايــا 

ايامنويــل  موراليــس،  برنــار  األدب،  نظريــة  يف 

فريــس، ترمجــة لطيــف زيتــوين، عــامل املعرفــة، 

واآلداب،  والفنــون  للثقافــة  األعــىل  املجلــس 

.46-45 2004م،   ،300

)28( ظ: م. ن.

)29( ظ: املجتمع يف مرص االسالمية 115.

)30( هنج البالغة 458.

)31( )وهــذا نــص املعاهــدة: هــذا مــا أعطــى 

عمــرو بــن العــاص أهــل مــرص مــن األمــان 

وملتهــم وكنائســهم وصلبهــم وبرهــم وبحرهــم. 

ال يدخــل عليهــم يشء مــن ذلــك وال ينتقــص 

أن  مــرص  أهــل  وعــىل  النــوب.  يســاكنهم  وال 

ــح  ــذا الصل ــىل ه ــوا ع ــة إذا اجتمع ــوا اجلزي يعط

وانتهــت زيــادة هنرهــم مخســني ألــف ألــف. ومــا 

ــر أحــد منهــم  عليهــم مــا جنــى لصوهتــم فــإن أب

بقدرهــم.  اجلــزاء  مــن  عنهــم  رفــع  أن جييــب 

ــة. وإن نقــص هنرهــم مــن  ــى بريئ ــا ممــن أب وذمتن

ــع بقــدر ذلــك. ومــن دخــل  ــه إذا انتهــى رف غايت

ــه  ــوب فل ــروم والن ــن ال ــم م ــل يف صلحه يف دخ

مثــل مــا هلــم، وعليــه مثــل مــا عليهــم. ومــن أبــى 

ــه  ــغ مأمن ــى يبل ــن حت ــو آم ــاب فه ــار الذه واخت

أو خيــرج مــن ســلطاننا عليهــم مــا عليهــم أثالثــًا 
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يف كل ثلــث جبايــة ثلــث مــا عليهــم. عــىل مــا 

ــة رســوله  ــه وذم ــاب عهــد اهلل وذمت يف هــذا الكت

وذمــة اخلليفــة أمــري املؤمنــني وذمــم املؤمنــني. 

ــذا  ــوا بك ــتجابوا أن يعين ــن اس ــة الذي ــىل النوب وع

وكــذا رأســًا وكــذا وكــذا فرســًا عــىل أن ال يغــزوا 

وال يمنعــوا مــن جتــارة صــادرة وال واردة. شــهد 

وردان  وكتــب  بنــاة  وحممــد  اهلل  وعبــد  الزبــري 

وحــر. ظ: كتــاب األمــوال، أبــو عبيــد القاســم 

الســالم، تقديــم ودراســة وحتقيــق حممــد  بــن 

ــرشوق، ط1، 1989م، 62. وظ:  ــامرة، دار ال ع

تاريــخ دمشــق، ابــن عســاكر 2/ 194.

ويف   .544  -543  /3 املقريــزي  ظ:   )32(

كتــاب آخــر )مــن عمــر بــن اخلطــاب إىل عمــرو 

ــن العــاص ســالم عليــك فــإين أمحــد إليــك اهلل  ب

الــذي ال إلــه إال هــو أمــا بعــد فقــد عجبــت مــن 

كثــرة كتبــي إليــك يف إبطائــك باخلــراج وكتابــك 

لســت  إين  علمــت  وقــد  الطــرق  ببنيــات  إيل 

إىل  أقدمــك  ومل  البــني  باحلــق  إال  منــك  أرىض 

مــرص أجعلهــا لــك طعمــة وال لقومــك ولكنــي 

اخلــراج  توفــريك  مــن  رجــوت  ملــا  وجهتــك 

وحســن سياســتك فــإذا أتــاك كتــايب هــذا فامحــل 

اخلــراج فإنــام هــو يفء املســلمني وعنــدي مــن قــد 

ــه  ــب إلي ــالم(. فكت ــورون والس ــوم حمص ــم ق تْعَل

عمــرو بــن العــاص بســم اهلل الرمحــن الرحيــم 

لعمــر بــن اخلطــاب مــن عمــرو بــن العــاص 

ســالم عليكــم فــإين أمحــد إليــك اهلل الــذي ال إلــه 

إال هــو أمــا بعــد فقــد أتــاين كتــاب أمــري املؤمنــني 

يســتبطئني يف اخلــراج ويزعــم أين َأْعنـَـد عــن احلق 

وأنكــب عــن الطريــق وإين واهلل مــا أرغــب عــن 

صالــح مــا تعلــم ولكن أهــل األرض اســتنظروين 

إىل أن تــدرك غلتهــم فنظــرت للمســلمني فــكان 

الرفــق هبــم خــريا مــن أن خيــرق هبــم فيصــريوا إىل 

ــالم. ــه والس ــم عن ــى هب ــا ال غن ــع م بي

)33( ظ: تاريــخ التمــدن اإلســالمي، جرجــي 

ــريوت  ــاة، ب ــة احلي ــورات دار مكتب ــدان، منش زي

لبنــان 1/ 220.

* إّن كلمــة اخلــراج ليســت عربيــة أصليــة، وإنــام 

هــي نقلــت عــن اللغــة اليونانيــة عــن طريــق 

البيزنطيــني، أو هــي تعريــب الكلمــة اآلراميــة 

بصفــة  الريبــة  تعنــي  وكانــت   “Choregia“

ــذه  ــرب هل ــتعارة الع ــه رأى أن اس ــري أن ــة. غ عام

الكلمــة كانــت قبــل جمــيء اإلســالم عــىل اعتبــار 
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أهنــا قــد اســتعملت يف القــرآن، وتكــرر ورودهــا 

قبــل  العــرب  لســان  وعــىل  األحاديــث،  يف 

بــدء الفتــوح. اخلــراج والنظــم املاليــة للدولــة 

ــس، ط5،  ــن الري ــاء الدي ــد ضي ــالمية، حمم اإلس

.8 1985م، 

)34( ظ: تاريخ التمدن اإلسالمي 1/ 221.

)35( هنج البالغة 454.

اللغــة  علــم  ضــوء  يف  البالغــة  هنــج   )36(

نعمــة دهــش فرحــان، أطروحــة  االجتامعــي، 

دكتــوراه، جامعــة بغــداد كليــة الربيــة ابــن رشــد، 

.150 2011م، 

)37( ظ: تاريخ التمدن اإلسالمي 158.

)38( ظ: م. ن 1/ 245.

)39( ظ: املجتمع يف مرص االسالمية 300.

)40( ظ: م. ن 306.

)41( ظ: مــرص يف فجــر اإلســالم مــن الفتــح 

اهليئــة  الطولونيــة،  الدولــة  قيــام  إىل  العــريب 

.87  ،1994 للكتــاب،  العامــة  املرصيــة 

)42( ظ: تاريخ التمدن اإلسالمي 1/ 236.

)43( ظ: املجتمع يف مرص االسالمية 249.

)44( ظ: م. ن 194.

)45( ظ: احلضــارة العربيــة اإلســالمية: حضــارة 

السياســة واإلدارة والقضــاء واحلــرب واالجتــامع 
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لإلمــام عــي )عليــه الســالم( يف عهــده- موضــع الــدرس هنــا - اســراتيجيات 
خاصــة يف تشــكيل اخلطــاب املوّجــه نحــو املتلقــي اخلــاص )مالــك األشــر( 
بوســاطة خطــاب قريــب املــدى، والعــام )الساســة يف كّل زمــان ومــكان( بوســاطة 
ــذي  ــل( ال ــاب املتداخ ــراتيجيات )اخلط ــذه االس ــن ه ــدى، وم ــد امل ــاب بعي خط
ــايف  ــريف الثق ــزون املع ــف املخ ــىل توظي ــتغل ع ــتدعائية تش ــائل اس ــه بوس ــّم انتاج يت
/ اخلطــاب املــايض، وإعــادة تشــكيله يف اخلطــاب احلــارض )عهــد مالــك األشــر( 
؛ لينتــج عــن ذلــك تداخــٌل خطــايبٌّ لــه دوٌر كبــرٌي يف احِلجــاج، واإلقنــاع، وإيصــال 
ــة شــديدة، والســيام املتلقــي املســلم بنحــو عــام /  اخلطــاب للمتلقــي بقــّوة اقناعي
ــل  ــة التداخ ــاطة آلي ــّم بوس ــك يت ــاص، وكل ذل ــو خ ــني بنح ــري املؤمن ــوايل ألم وامل

ــّي. الن
وقــد اقتضــت طبيعــة الدراســة أن تتشــّكل مــن مبحثــني، وقــع عــىل عاتــق األّول 
منهــام مهّمــة الكشــف النظــري عــن مصطلحــات الدراســة ومنهجهــا املّتبــع فــكان 
عنوانــه )البعــد التنظــريي - يف مصطلحــات الدراســة ومنهجهــا املّتبــع(، وانقســم 
لذلــك عــىل حموريــن أوهلــام ُوِســم بـ)اخلطــاب، اإلســراتيجية، اخلطــاب املتداخــل  
– املفهــوم واألبعــاد( واآلخــر ُعنــِوَن بـــ)يف املنهــج املّتبــع– أبعــاده وآلياتــه( بوصفــه 
منهجــًا مقرحــا ســتتبناه الدراســة وســتنهض عــىل حيثياتــه، وتســتهدف ترســيخه 
ــس  ــا الرئي ــول يف متنه ــل الدخ ــه قب ــن جتليت ــك - م ــد ذل ــّد  - بع ــال ب ــا، ف إجرائي
ــي  ــد اإلجرائ ــَم بـــ )البع ــذي ُوِس ــاين ال ــث الث ــل باملبح ــي املتمّث ــد اإلجرائ ذي البع
– اســراتيجيات اخلطــاب املتداخــل مــع اخلطــاب القــرآين( وفيــه اشــتغال عــىل 

ــاص(. ــرار، واالمتص ــراتيجيات )االج اس

ملخص البحث
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Imam Ali (peace be upon him) uses a special strategies for composing his 

speech aimed to special recipient, Malik Al-Ashtar, through a narrow speech 

or to the public recipient through an abroad speech. One of  these strategies 

is the Nested Speech which is composed by using many techniques aims at 

employing the cultural knowledge, previous speeches and recompose it in 

present speech (The era of Malik Al-Ashtar). This process produces a nested 

speech which has a very big role in convincing the Muslim recipients in a very 

good way and especially those who believe in the prince of believers(Imam 

Ali).

The present study consists of two sections. The first entitled «the theoretical 

scope in the study and its method» aims at studying the theoretical background 

of the key words of the study and the method it follows in the present study. 

So it is divided into two parts, the first entitled «the discourse, strategy, nested 

discourse: concept and consequences», the other part entitled «the followed 

approach: techniques and consequences», which is a suggested approach 

followed by the present study. The second section is the main section which is 

entitled ‘procedures- strategies of the nested speech with the Qur'anic discourse' 

in which the strategies of rumination and absorption are investigated.

Abstract
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املقدمة:
يف  الســالم(-  عي)عليــه  لإلمــام 
هنــا-  الــدرس  موضــع  عهــده- 
تشــكيل  يف  خاصــة  اســراتيجيات 
اخلطــاب املوّجــه نحــو املتلقــي اخلــاص 
خطــاب  بوســاطة  األشــر(  )مالــك 
قريــب املــدى، والعــام )الساســة يف كّل 
زمــان ومــكان( بوســاطة خطــاب بعيــد 
اإلســراتيجيات  هــذه  ومــن  املــدى، 
يتــّم  الــذي  املتداخــل(  )اخلطــاب 
تشــتغل  اســتدعائية  بوســائل  انتاجــه 
عــىل توظيــف املخــزون املعــريف الثقــايف، 
تشــكيله  وإعــادة  املــايض،  اخلطــاب 
مالــك  )عهــد  احلــارض  اخلطــاب  يف 
تداخــٌل  ذلــك  عــن  لينتــج  األشــر(؛ 
احِلجــاج،  يف  كبــرٌي  دوٌر  لــه  خطــايبٌّ 
واإلقنــاع، وإيصــال اخلطــاب للمتلقــي 
بقــّوة اقناعيــة شــديدة، والســيام املتلقــي 
املســلم عامــة، واملــوايل ألمــري املؤمنــني 
)عليــه الســالم( بخاصــة، وكل ذلــك 
يتــّم بوســاطة آليــة التداخــل النــّي.

اخلطــايب  التداخــل  هــذا  ويتوّلــد 
شــمولية  نصــوص  تالقــي  مــن 
موروثــة تربــط امُلخاطِــب بامُلخاَطــب 
ــا:  ــا منه ــق عليه ــركة مّتف ــأوارص مش ب
)النصــوص العليــا(، - القــرآن الكريم، 
واحلديــث النبــوي الرشيــف- ؛ لكوهنــا 
نصوصــا متــارُس ســلطة عقديــة عــىل 
املتلقــي، فُتســهم يف اســتاملته، وتســاعد 
ــو كان  ــا ل ــكل أرسع مم ــه بش ــىل إقناع ع
ــة  ــا مــن التداخلي ــا خالي اخلطــاب إحادي

املتشــابكة.
الدراســة  طبيعــة  اقتضــت  وقــد 
أن تتشــّكل مــن مبحثــني، وقــع عــىل 
الكشــف  مهّمــة  منهــام  األّول  عاتــق 
الدراســة  مصطلحــات  عــن  النظــري 
ــد  ــه )البع ــكان عنوان ــع ف ــا املّتب ومنهجه
التنظــريي- يف مصطلحــات الدراســة 
لذلــك  وانقســم  املّتبــع(،  ومنهجهــا 
عــىل حموريــن أوهلــام ُوِســم بـ)اخلطــاب، 
املتداخــل-  اخلطــاب  اإلســراتيجية، 
املفهــوم واألبعــاد( واآلخــر ُعنــِوَن بـ)يف 
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املنهــج املّتبــع- أبعــاده وآلياتــه( بوصفــه 
الدراســة  ســتتبناه  مقرحــا  منهجــا 
وســتنهض عــىل حيثياتــه، وتســتهدف 
ترســيخه إجرائيــا، فــال بّد- بعــد ذلك- 
متنهــا  يف  الدخــول  قبــل  جتليتــه  مــن 
ــل  ــي املتمّث ــد اإلجرائ ــس ذي البع الرئي
باملبحــث الثــاين الــذي ُوِســَم بـــ )البعــد 
اخلطــاب  اســراتيجيات  اإلجرائــي- 
ــه  ــرآين( وفي ــاب الق ــع اخلط ــل م املتداخ
اشــتغال عــىل اســراتيجيات )االجرار، 

واحلــوار(. واالمتصــاص 
َقنــا  وبعــد فأســأُل اهلل تعــاىل أن يوفِّ
وجيعــل  معاصيــه،  وجينبنــا  ملراضيــه 
عملنــا هــذا خالصــا خلدمــة دينــه ووليــه 
وال  الســالم(،  )عليــه  املؤمنــني  أمــري 
لعهــِده  بختامــه  نختــَم  أن  مــن  أجــّل 
ــا إىَِل َاهللَِّ  )عليــه الســالم( حــني قــال: »إِنَّ
ــاَلُم َعــىَل َرُســوِل َاهللَِّ َصىلَّ  َراِغُبــوَن َوَالسَّ
ــنَي َالطَّاِهِريــَن  يِّبِ ــِه َالطَّ ــِه َوَعــىَل آلِ َاهللَِّ َعَلْي

َم َتْســِلياًم َكثِــريًا(«. َوَســلَّ

املبحث األّول
البعد التنظريي

يف مصطلحات الدراسة ومنهجها املّتبع
أّوال: اخلطاب، اإلسرتاتيجية، اخلطاب 

املتداخل- املفهوم واألبعاد:
)1( اخلطاب:

ُيعــّد مفهــوم اخلطــاب- يف األدبيــات 
احلديثــة- من املفاهيــم التي ناهلــا التعّدد 
الدراســات  بتأثــري  وذلــك  والتنــّوع، 
التــي أجراهــا عليــه الباحثــون، بحســب 
ــكلّية  ــة الش ــات اللغوي ــْي الدراس اجتاَه
فهــو  ولــذا  التواصليــة؛  والدراســات 
ــني  ــد مفهوم ــىل أح ــاالً- ع ــق- إمج ُيطل
يّتفــق يف أحدمهــا مــع مــا ورد قديــام عنــد 
العــرب، أمــا يف املفهــوم اآلخــر، فيّتســم 
ــث،  ــاين احلدي ــدرس اللس ــه يف ال بجّدت

وهــذان املفهومــان مهــا:
األّول: أّنــه ذلــك امللفــوظ املوّجــه إىل 

الغــري، بإفهامــه قصــدا معّينــا.
اآلخــر: الشــكل اللغــوي الــذي يتجاوز 
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اجلملــة، وهــذا املفهــوم هــو الغالــب 
اللســانية  اللغويــة  الدراســات  يف 

احلديثــة)1(.
حديــث  لســاين  فهــم  وبحســب 
تعميمــي آخــر ُيعــّد خطابــًا كلُّ ملفوٍظ/ 
مكتــوب يشــّكل وحــدة تواصليــة قائمة 
الــذات، وُيفــاد مــن هــذا الفهــم احلداثي 

ــة أمــور هــي: للخطــاب ثالث
أوالً: حتييــد الثنائيــة التقابليــة مجلــة/ 
خطــاب حيــث أصبــح اخلطــاب شــامال 

للجملــة.
معيــارا  التواصليــة  اعتــامد  ثانيــًا: 

. بيــة للخطا
ثالثــًا: إقصــاء معيــار احلجــم مــن 
حتديــد اخلطــاب؛ إذ أصبــح مــن املمكــن 
ــٌة،  ــٌل، أو مجل ــصٌّ كام ــًا ن ــّد خطاب أن ُيع

ــة)2(. ــبه مجل ــٌب، أو ش أو مرّك
ويطلــق وصــف )امللفــوظ(- الــوارد 
ــث/  ــىل احلدي ــابق- ع ــف الس يف التعري
مظهــر  فهــو  اخلطــاب؛  أو  الــكالم 
ــات  ــن تقطيع ــف م ــوي يتأل ــي لغ كالم

ومجــل، وهــو أكــر مــن اجلملــة داللــة، 
فيــه  كالميًّــا  موقفــًا  يمّثــل  أنــه  كــام 
داخــي  وســياق  وخُماَطــب  متكّلــم 
وال  )مقــام(،  وخارجــي  )لغــوي( 
يمكــن فهــم هــذا امللفــوظ بمعــزل عــن 
ــال  ــة اّتص ــو عملي ــياقني وه ــن الس هذي
ــي  ــذا يعن ــر، وه ــة املظاه ــالغ متنّوع وإب
يكــون جمــّرَد وحــدٍة  قــد  امللفــوظ  أّن 

كالميــٍة، أو قــد يكــون خطابــًا.
واخلطــاب مثلــام يتجــىّل يف معظــم 
الدراســات اللســانية املختلفــة عملّيــة 
اإلطــار  إطاريــن:  يف  تتــمُّ  اّتصــال 
الّلغــوي؛ فقــد يكــون متواليــة مجليــة من 
اجلمــل املكتوبــة أو املنطوقــة، ينتجهــا 
مرســٌل واحــد أو عــّدة متخاطبــني مثلــام 
وإطــار  غــريه،  أو  احلــوار  يف  حيــدث 
ــادات  ــة الع ــمل منظوم ــوي يش ــري لغ غ
ــا ُأطلــق  ــد، وهــو م واألعــراف والتقالي
عليــه مصطلــح )إثنوجرافيــا اخلطــاب(، 
كالمّيــًا  حدثــًا  بوصفــه  واخلطــاب 
يتشــّكل مــن عــّدة عنارص هي: املرِســل، 



287

كره
 وف

الم
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
رية ا

ب�س
ة و

الغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

...........................................................................م.د. �سباح ح�سن عبيد التميمي

والرســالة  اجلمهــور،  أو  واملســَتقبِل 
هــذا  ويؤّثــر  واهلــدف،  املوضــوع،  أو 
اســراتيجية  يف  جلّيــا  تأثــريا  اهلــدف 
ــة  ــارات معّين ــه اختي ــي علي ــل فيم املرِس
لــه  يتيحهــا  التــي  البدائــل  بــني  مــن 
ــكل  ــر يف ش ــد يؤّث ــوي، وق ــام اللغ النظ

وبنيتــه)3(. وصورتــه  احلديــث 
إن  القــول  يمكــن  النهايــة  ويف 
مصطلــح )اخلطــاب( يشــري إىل الطريقــة 
التــي ُتشــّكل هبــا اجلُمــُل نظامــًا متتابعــًا 
ــِد  ــرًا ومتح ــًا متغاي ــقًا كّلي ــه نس ــهم ب ُتس
ــه أن  ــن مع ــو يمك ــىل نح ــواص، وع اخل
ــّكل  ــه لتش ــام بعين ــل يف نظ ــف اجلُم تتأل
النصــوص  تتألــف  أو  مفــردًا،  نصــًا 
لتشــّكل  متتابــع  نظــام  يف  نفســها 
ــن  ــر م ــىل أكث ــوي ع ــع ينط ــًا أوس خطاب
نــص مفــرد، وقــد يوصــف اخلطــاب 
أشــكال  مــن  دالــة  جمموعــة  بأّنــه 
مــن  تنتجهــا جمموعــة  اللفظــي  األداء 
مســاق  بأّنــه  يوصــف  أو  العالمــات، 
ــتخدم  ــي ُتس ــة الت ــات املتعّين ــن العالق م

هــو  أو  متعّينــة)4(،  أغــراض  لتحقيــق 
التشــّكالت  أو  املنطوقــات  مــن  مجلــة 
ــة  ــلة معّين ــم يف سلس ــي تنظ ــة الت األدائي
لتنتــج داللــة مــا، وحُتّقــق أثــرًا معّينــًا)5(.
ويتداخــل مفهومــا النــّص واخلطــاب 
النقــدي  اخلطــاب  يف  كبــريا  تداخــال 
ــة، لدرجــة تصــل  ــث عام ــريب احلدي الع
بينهــام،  التمييــز  صعوبــة  إىل  أحيانــا 
إىل  والباحثــني  النّقــاد  بعــض  فذهــب 
ــام  ــايب في قــرص النــص عــىل املظهــر الكت
يقــرص مفهــوم اخلطــاب عــىل املظهــر 

الشــفوي)6(.
ــاب( متصــل  ــة أّن )اخلط ويف احلقيق
مشــاع  ملــك  وهــو  العامــة  بالكتابــة 
للعامــة مــن القــّراء، بينــام خيتــّص النــّص 
ــن  ــوع م ــة بن ــة اخلاص ــة اإلبداعي بالكتاب
ــع  ــن طاب ــبب م ــني بس ــاب واملبدع الكّت
التمــّرد والفــرادة والتجديــد التــي يتمّيــز 

ــاب)7(. ــن اخلط ــص ع ــا الن هب
ــتخالصية  ــا االس ــة نظرن ــن وجه وم
متواليــة  )اخلطــاب(  عــّد  يمكــن 



288

ال�سنة الثانية- العدد الرابع- 1438هـ / 2017م

اإ�سرتاتيجية اخلطاب املتداخل يف عهد الإمام علي )( ملالك الأ�سرت )0(..................................

شــمولية ســياقية تتشــّكل مــن مجلــة، 
ــط  ــوص ترتب ــص، أو نص ــٍل، أو ن أو مج
ــأ  ــد ينش ــياقيٍّ واح ــط س ــا براب ــام بينه في
يف ظــل مقصديــة )امُلخاطِــب( الــذي 
حيــاول إيصــال )رســالة( لغويــة شــكاًل 
)صــورة ماديــة ملموســة( حتمــل صــورا 
)املدلــول  ســطحية  دالليــة  ذهنيــة 
ــي(  ــول اإلحيائ ــة )املدل ــارش( وعميق املب
إىل )خُماَطــب قريــب( وهــو الــذي يتجىّل 
يف الســياق القريــب مــن اخلطــاب أو 
)خُماَطــب بعيــد( ليــس لــه جتــلٍّ مبــارش، 
بــل إن اخلطــاب يقصــده دون حتديــد 
الراكــم  ســمة  حيمــل  وهــو  مبــارش، 
األمــد،  البعيــد  أو  األمــد  القريــب 
بمعنــى إّن اخلطــاب يمكــن أن يتمّثــل يف 
نتــاج واحــد أو سلســلة مــن النتاجــات.
وقــد يتعــّدى شــكل )الرســالة( يف 
اخلطــاب ماديتهــا امللموســة )برصيــا( 
يف جمــال حتققهــا الكتــايب، إىل ماديتهــا 
جمــال  يف  أيضــا(  )برصيــا  امللموســة 
والنحــت  )الرســم  البــرصي  حتققهــا 

عــىل  تنطــوي  فكّلهــا  واإلشــهار( 
يضمنهــا  معّينــة  ذهنيــة  خطابــات 
إليصاهلــا  فيهــا؛  امُلخاطِــب  املبــدع/ 
للجمهــور الــذي ُيدِخــل هــذه األعــامل 
منهــا  يستشــفُّ  ذهنيــة  نمذجــة  يف 
الفحــوى املطلــوب كلٌّ بحســب خرتــه 

التلقــي. يف 
يمكــن  هــذا  تصورنــا  ظــّل  ويف 
يف  واخلطــاب  النــص  بــني  التفريــق 
صفــة  تتلبســه  كتــايب  جتــلٍّ  األول  أن 
عــامٍّ  جتــلٍّ  والثــاين  )اخلصــوص(، 
ــهدي...( يّتســم  )بــرصي، كتــايب، مش
يشــتمل عــىل  فهــو  )العمــوم(  بصفــة 
النــص ويتعــداه، أمــا النــص فال يشــتمل 
ــز داليل  ــا حي ــة هل ــة مجلي ــىل متوالي إالّ ع
ــاب  ــة اخلط ــن عمومي ــال ع ــنّي، فض مع
املتأتيــة مــن منحــاه اجلامهــريي العــام 
الفئــات،  لــكّل  توجهــه  خــالل  مــن 
الــذي  األديب  النــص  وخصوصيــة 
ــة خاصــة مــن املتلقــني  ينحــرص عــىل فئ
يف الغالــب ومــن هنــا شــاع اســتعامل 
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التــي  اخلطابــات  مــن  متعــددة  أنــواع 
ُتوصــف بـ)سياســية، اجتامعيــة، دينيــة، 
أدبيــة(، يف حــني أننــا ال نجــد شــيوع 
اجتامعــي(  دينــي،  ســيايس،  )نــص 
ــا واحــًدا يشــتمل عــىل  بــل نجــد نصًّ
دالالت دينيــة اجتامعيــة أدبيــة سياســية 

ومــا إىل ذلــك.
وقــد ال يتحــّدد اخلطــاب بمســاحة 
ــة معّينــة، فربــام يتشــّكل اخلطــاب  ظّي تلفُّ
ظــي موجــز جــّدا لكــنَّ  مــن حّيــز تلفُّ
تتمــدد  والدالليــة  التأويليــة  أبعــاده 
تســتقبل  أن  بعــد  شاســعة  ملســاحات 
نحوهــا  املوجــه  التلقــي  منظومــة 
متعــددة  بتأثــريات  املحّملــة  ِشــيفراته 
املنظومــة  هــذه  إخضــاع  يف  ُتســهم 
لالســتجابة لذلــك اخلطــاب املوجــز.
التــي  اخلصوصيــة  إىل  وباالســتناد 
يتمّتــع هبــا اخلطــاب املــدروس )العهــد( 
ــىل  ــاب أع ــي خلط ــا ينتم ــه خطاب بوصف
وهــو )هنــج البالغــة( الــذي يمّثــل أروع 
مــا أنشــأه العقــل اإلنســاين األكمــل، 

ــوق  ــق وف ــار )دون كالم اخلال ــى ص حت
ــام-  ــف قدي ــام ُوِص ــوق(- ك كالم املخل
فـــإن اخلطــاب فيــه )يمّثــل أيدلوجيــا 
تنتظــم عــر ممارســات غايتهــا اإلخضاع 
أن  يمكــن  ال  الــذي  القــري  غــري 
أو  الدكتاتوريــة  اخلطابــات  متارســه 
تلــك التــي تصــادر الــرأي اآلخــر أو 
ــا تؤّســُس  ــه، ولكنّه تســعى إىل مصادرت
لعمليــة إقنــاع عقليــة تنشــأ أساســا عــىل 
ــة  ــة العملي ــدق واملامرس ــن الص ــذر م ج
التــي تتآلــف مــع املعتقــد، وبذلــك فهــي 
ــق()8(. ــّدد بالقل ــري مه ــوخ غ ــئ لرس هتي

)2( اإلسرتاتيجية:
عــاٍم  فهــٍم  مــن  االنطــالق  يمكــن 
لإلســراتيجية يف دراســتنا هــذه ينطلــق 
؛ يوّظفــه ُمنتـِـج  مــن أهّنــا تكتيــٌك إنتاجــيٌّ
اخلطــاب إلنتــاج )ملفــوظ( يتشــّكل منه 
متعــدد،  متلــٍق  نحــو  املوّجــه  خطابــه 
ــج  ــني امُلنتِ ــام ب ــياق الع ــاة الس ــع مراع م
واملتلقــي، وبتعبــري آخــر فإهّنــا )خطــة 
يف املقــام األّول للوصــول إىل الغــرض 
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ــة،  ــك، أي خط ــا كذل ــام أهن ــود، وب املنش
البعــد  أوهلــام:  بعديــن؛  ذات  فهــي 
البعــد يتحقــق يف  التخطيطــي، وهــذا 
البعــد  وثانيهــام:  الذهنــي،  املســتوى 
االســراتيجّية  جيّســد  الــذي  املــادي 
ــل يف  ــز العم ــال، ويرتك ــه فع ــور في لتتبل
الرئيــس،  الفاعــل  عــىل  البعديــن  كال 
وخيّطــط  الســياق،  حُيّلــل  الــذي  فهــو 
مــا  االمكانــات  مــن  ليختــار  لفعلــه، 
يفــي بــام يريــد فعلــه حّقــا، ويضمــن لــه 

أهدافــه()9(. حتقيــق 
ــار املرســل إســراتيجية خطابــه  وخيت
التــي  الســياق  دواعــي  وفــق  عــىل 
تصبــح معايــري لتصنيــف اســراتيجيات 
اخلطــاب، انطالقــا مــن أحــد تعريفــات 
اخلطــاب الــذي ينظــر إليــه بأّنــه: كّل 
منطــوق موّجــه بــه إىل الغــري للتعبــري 
عــن قصــد املرســل ولتحقيــق هدفــه؛ إذ 
يرّكــب هــذا التعريــف مــن حمــاور ثالثة 
هــي: أّن اخلطــاب جيــري بــني ذاتــني، 
بــه املرســل عــن قصــده،  ُيعــّر  وأّنــه 

وإّنــه حيقــق هدفــًا، ومــن هنــا كانــت 
معايــري  هــي  الثالثــة  املحــاور  هــذه 
تصنيــف اإلســراتيجية التــي يراعيهــا 
امُلْرِســل عــن إنتــاج خَطاَبــه، ممـّـا يؤّصــل 
بمعطيــات  االســراتيجيات  عالقــة 
إنتــاج اخلطــاب، أي بعنــارص الســياق 
التواصليــة التــي نتــج فيهــا، وكذلــك 
أطرافــه  بــني  العالقــة  أو  بالتفاعــل 
ومــن  إليــه،  وُمرَســل  ُمرِســل  مــن 
باملرســل؛  ذاتــه  اخلطــاب  عالقــة  ثــمَّ 
إلدراك اآلليــات املســتعملة فيــه مثــل 

واحلجــاج)10(. االســتدالل 
العــام  الفهــم  هــذا  ضــوء  ويف 
)النــص  ســُيمّثل  لإلســراتيجية 
الغائــب/ القــرآن( املخــزون يف ذهــن 
الســالم(  )عليــه  اإلمــام  امُلخاطِــب/ 
التخطيطــي  البعــد  مــن  مهــاّم  جانبــا 
الــذي يتشــّكل بوســاطته البعــد املــادي 
امُلَتَداِخــل  بملفــوظ اخلطــاب  املتمّثــل 
وداللتــه/ العمــل )النــص احلــارض/ 
ينّفــذ  تكتيــٌك  وهــو  العهــد(،  نــص 
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بوســاطة آليــة التنــاص املتداعــي مــع 
القــرآن.

)3( اخلطاب املتداخل:
مــن  الفقــرة  هــذه  إطــار  يف  نــروم 
ــد  ــدة، وق ــمية جدي ــرح تس ــة ط الدراس
قلنــا تســميًة ومل نقــل مصطلحــا مــن 
منظــور أن املصطلــَح تســميٌة حّققــت 
تكتســب  أن  نأمــل  ولكنّنــا  الشــيوع، 
ــة يف  ــة الكافي تســميتنا املطروحــة القابلي
املســتقبل لتظهــر بوصفهــا مصطلحــا 
نقديــا ناجــزا بعــد أن ُيكتــب هلــا الشــيوع 

النقــدي. واإلنجــاز 
وتنهــض هــذه التســمية عــىل مقولــة 
)التداخــل( وهــي وإن كانــت مقولــة 
امتزاجهــا  أن  إالّ  باجلديــدة  ليســت 
مصطلــح  مــع  واحــد-  تركيــب  -يف 
)اخلطــاب( عــىل وفــق املنظــور الــذي 
مــا  هــو  الدراســة  هــذه  يف  طرحنــاه 
ُيكســبها  قــد  مغايــرا  بعــدا  يمنحهــا 

اجِلــدة.
ــل( يف  ــة )التداخ ــرت مقول ــد ظه لق

خضــّم مقــوالت )مــا بعــد البنيويــة( 
وكرســتيفا  باختــني،  طروحــات  يف 
وغريهــم، وهــي يف عمومهــا توصيــف 
القائــم  )التنــاص(  مفهــوم  يكــّرس 
ــع  ــه، وجتمي ــدد األوج ــّكل متع ــىل تش ع
ــّص الحــق  مــن نصــوص ســابقة مــع ن
ــة  ــل آلي ــزء كاّل يف ظ ــري اجل ــث يص بحي
جســد  يف  وصهــره  املــايض  تفتيــت 

احلــارض.
خلاصيــة  كرســتيفا  أشــارت  وقــد 
ملفهــوم  مقاربتهــا  يف  هــذه  التداخــل 
بعــض  أّنــه- يف  )النــص( حــني رأت 
حاالتــه- )ترحــال للنصــوص وتداخل 
نــّي. ففــي فضــاء نــصٍّ معــنّيٍ تتقاطــع 
وتتنــاىف ملفوظــات عديــدة ُمْقَتَطَعــة مــن 

أخــرى()11(. نصــوص 
إنَّ مصطلــح )النصــوص املتداخلة/ 
Intertextuality( أو التداخــل النــّي- 

ــح  ــو مصطل ــتيفا- ه ــص كرس ــام يف ن ك
ــار  ــد أش ــي(، وق ــيميولوجي )ترشحي س
اليــه روبــرت شــولز قائــال: )النصــوص 
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بــه  أخــذ  اصطــالح  املتداخلــة 
ــه  ــارت وجيني ــل ب ــيميولوجيون مث الس
وكرســتيفا وريفاتــري وهــو اصطــالح 
اخلصوصيــة،  وثيقــة  معــاين  حيمــل 
واملبــدأ  وآخــر،  ناقــد  بــني  ختتلــف 
ــري إىل  ــوص تش ــو إنَّ النص ــه ه ــام في الع
ــارات  ــام إنَّ اإلش ــرى، مثل ــوص أخ نص
إىل  وليــس  ُأَخــر،  إشــارات  إىل  تشــري 
األشــياء املعنيــة مبارشة، والفنــان يكتب 
ويرســم، ال مــن الطبيعــة، وإّنــام مــن 
ــة إىل  ــل الطبيع ــالفه يف حتوي ــائل أس وس
ــو:  ــل ه ــص املتداخ ــإن الن ــذا ف ــص، ل ن
نــص يتــرب إىل داخــل نــص آخــر، 
أوعــى  ســواء  املدلــوالت،  ليجســد 

يــِع()12(. أو مل  بذلــك  الكاتــب 
يف  يتجــه  الطــرح  هــذا  كان  وإذ 
ليكــّرس  )النــص(  نحــو  مقصديتــه 
أخــرى  بنصــوص  تداخلــه  مقولــة 
ــو  ــه نح ــذا يتج ــا ه ــإن طرحن ــالفة، ف س
مقولــة )تداخــل خطــاب( ال تداخــل 
نــص، وبــام أّننــا فيــام مــى قــد فّرقنــا بني 

مصطلحــي )اخلطــاب( و)النــص( مــن 
منطلــق عموميــة األول، وخصوصيــة 
وضيــق  األول،  أفــق  انفتــاح  الثــاين، 
أفــق الثــاين، كلّيــة األول وجزئيــة الثــاين 
فــإن هــذا ُيرشعــن مقولــة )اخلطــاب 
صفــات  ليكتســب  املتداخــل(؛ 
التداخــل املأخــوذة مــن الطــرح )مابعــد 
)اخلطــاب(  وصفــات  البنيــوي(، 
النــّص بخصائــص  انــامز عــن  الــذي 
أثبتناهــا ســابقا، ويف ضــوء ذلــك يأخــذ 
مــن  الركيــب اجلديــد رشعيتــه  هــذا 
ــة  طروحــات ســبقت )التداخــل( ورؤي
)اخلطــاب(. ســابق  ملطــروح  جديــدة 
املفهومــي  بعــده  حتديــد  ويمكننــا 
ــابقة  ــات س ــق خطاب ــو تعال ــول: ه بالق
ــور  ــق يف ط ــاب الح ــع خط ــددة، م متع
الــوالدة، بغيــة انتــاج حضــور جديــد 
الــذي  املراكــم  املــايض  الغيــاب  مــن 
ُأعيــد انتاجــه بعــد دخولــه يف عمليــة 
يف  تفاصيلهــا  تــدور  ذهنيــة  إنتاجيــة 
أروقــة عقليــة املبــدع الــذي يرتكــز يف 
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انتاجهــا عــىل الذاكــرة طويلــة األمــد 
املخزونــة يف ذهنــه، فضــال عــن وســائل 
تشــكيله االبداعيــة األخــرى التــي ُتتيــح 
مغايــر  إبداعــي  خطــاب  تشــكيل  لــه 

يرّكــب مــن املــايض واحلــارض.
ثانيًا: يف املنهج املّتبع- أبعاده وآلياته-:

ضــوء  يف  الدراســة  هــذه  تســري 
طــرٍح مغايــر يف منظــوره جتــاه مقولــة 
)التنــاص(، فهــو ينظــر إليــه بوصفــه 
منهجــًا حتليلّيــا، وآليــة قرائيــة ملقاربــة 
طــرح  وهــو  املتداخلــة،  اخلطابــات 
اإلحاديــة  النظــرة  حتطيــم  يســتهدف 
للتنــاص القائمــة عــىل مســّلمة كونــه 
ــا متلّبســا يف النــص الرئيــس  حتّققــا نّصي
الكشــف  أّن  )امُلتنــاص( فقــط؛ ذلــك 
التــي  املاضيــة  النــّص  نويــات  عــن 
يتــّم  احلــارض ال  تشــّكله  أســهمت يف 
وتصنيــف  فــرز  آليــة  طريــق  عــن  إالّ 
آليــة  يف  متحقــق  وذلــك  تلفيــق،  ثــّم 
مجلــة  رؤى  مــن  انطالقــا  )التنــاص(، 
مــن الدارســني الذيــن )جعلــوا التنــاص 

للنــص تكشــف عــن  قرائيــة  ممارســة 
خفايــاه وحمتوياتــه العالميــة الراجعــة 

ســابق()13(. متــن  إىل 
ــىل  ــدّل ع ــا ي ــو وإن كان مصطلح فه
للــدالالت  والنمــو  التكــّون  طبيعــة 
إذ  القــراءة؛  قيــد  احلــارض  النــص  يف 
النــص،  ذلــك  أبعــاد  عنــه  تتمّخــض 
ال  ذلــك  أن  إالّ  حيثياتــه،  وتتجــىّل 
يعفيــه مــن أن يكــون منهجــا يســتعني 
ــاد  ــترشاف أبع ــي الس ــي الواع ــه املتلق ب

مقاربتــه. يــروم  الــذي  اخلطــاب 
فهــذا الطــرح ال ُيقــي املقــوالت 
)تشــكيل  التنــاص  أّن  تــرى  التــي 
ســابقة  نصــوص  مــن  جديــد  نــّص 
النّــص  يغــدو  بحيــث  معــارصة،  أو 
املتنــاّص خالصــة لعــدد مــن النصــوص 
ــدت  ــا، وأعي ــدود بينه ــي احل ــي متح الت
مل  بحيــث  جديــد،  بشــكل  صياغتهــا 
الســابقة ســوى  النصــوص  مــن  يبــق 
مادهتــا. وغــاب )األصــل( فــال يدركــه 
إال ذوو اخلــرة واملــران. هكــذا يبــدو 
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)الّتنــاّص( عالقــة تفاعــل بــني نصــوص 
ــق  ــو تعال ــارض. أو ه ــّص ح ــابقة، ون س
مــع  نصــوص  عالقــة(  يف  )الدخــول 
خمتلفــة( بكيفيــات  حــدث  نــّص، 
ــة  ــات املختلف ــذه الكيفي ــري أن ه )14(، غ

بحاجــة إىل آليــة كشــف قرائــي تقارهبــا، 
التكوينــي. فضاءهــا  وتوّضــح 

ويف ضــوء ذلــك تنظــر هــذه الدراســة 
يتوزعهــا  ثنائيــة  نظــرة  )التنــاص(  إىل 
)التنــاص(  أن  يــرى  األول  بعــدان 
ويمتــُص  يســتوعُب  إبداعــيٌّ  تشــّكٌل 
كلَّ هــذه التداخــالت التــي حصلــت 
ينظــر  واآلخــر  معهــا،  ويتفاعــل  بــه 
يمتلــك  قرائيــًا  منهجــًا  بوصفــه  إليــه 
قــراءة واعيــة تســر  الكفايــة ملامرســة 
أغــوار النص/اخلطــاب، وختــرق كلَّ 

والعموديــة. األفقيــة  خطوطــه 
وتنطلــق الدراســة يف تبنيهــا هــذا مــن 
آليــة التلفيــق التــي اســتند إليهــا )املنهــج 
ــي(؛ إذ  ــج القرائ ــه )املنه ــايص( ومع التن
يمّثــل األول أحــد أهــم املناهــج احلداثية 

الداخــي  املنهــج  بــني  جتمــع  التــي 
ــل، وهــي  واخلارجــي يف النقــد والتحلي
دعــوى قــال هبــا الناقــد الدكتور مشــتاق 
ــا: ــور منه ــا إىل أم ــن، ورّده ــاس مع عب

التنــايص  املنهــج  كالمهــا-   )1(
عــىل  يشــتغالن  القرائــي-  واملنهــج 
نقطتــي الداخــل واخلــارج يف التحليــل.
ــة  ــص بثقاف ــان الن ــا يربط )2( كالمه
املتلقــي واملنتــج، وذلــك مــن خــالل 
كشــف املؤثــرات اخلارجيــة يف النــص 
أو اإلفــادة العالميــة للنــص مــن اخلــارج 
- كــام هــو احلــال يف التنــاص-، أو مــن 
خــالل الربــط بــني إمــكان التحليــل: 
امُلنتِــج أو االســتهالكي أو املضيــف مــن 
ــص  ــفرات الن ــك ش ــو تفكي ــي نح املتلق
ومغــزاه الداخــي- كــام هــو احلــال يف 
القــراءة، وتأسيســا عــىل هــذا الطــرح 
يكــون الفكــر التنــايص فكــرا نقديــا/ 
ــة  ــج النقدي ــة املناه ــرا لبقي ــفيا مغاي فلس
املضمــون  ســبيل  عــىل  ال  األخــرى 
النقــدي وبنــود التحليــل فقــط، بــل عــىل 
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ألدوات  االشــتغالية  الكيفيــة  أســاس 
التحليــل أيضــا)15(.

فمثلــام يقــارب )املنهــج األســلويب(- 
، ويفــّكك  عــىل ســبيل املثــال- النــصَّ
مســتويات  إىل  إيــاه  مقّســام  أوارصه 
متعــددة، فكذلــك )املنهــج التنــايص( 
تشــكيل  عــن  الكشــف  عــىل  يشــتغل 
املبينــة  النصّيــة  التكوينــات  واقــع 
للنــص املــدروس، ِعــر تقســيمها إىل 
أنــامط خمتلفــة تتحــّدد باآلليــات التــي 
نفســه  النــص  مبــدع  عليهــا  اشــتغل 
التنــاص؛  بقوانــني  ســّميت  والتــي 
وهــي ممارســة ال تكتفــي بتعيــني النــص 
املتنــاص وإرجاعــه إىل أصولــه ومؤّثراته 
فحســب، بــل تتجــاوز ذلــك إىل حتديــد 
قانــون هــذا التنــاص، وحماولــة تصنيــف 
نصــوص  مــع  املتناصــة  النصــوص 
أخــرى ضمــن هــذه القوانــني- التــي 
ــارئ-  ــد-، وللق ــام بع ــا في ــريد ذكره س
يف هــذه املامرســة- دوٌر فاعــٌل؛ ملــا يقــوم 
بــه مــن اســرجاع ومقارنــة وموازنــة 

يزيــل  إذ  وتأويــل؛  ومعاينــة  ورصــد 
هــو  وبينــام  وينّقــب  وحيفــر  ويمحــو 
حيفــر فإّنــه يدّمــر، ويفّتــت، إنــه حيفــر 
خلــف النــص للعثــور عــىل نــّص فرعــيٍّ 
ــل األصــل احلقيقــي للنــص  غائــب يمّث

احلــارض)16(.
املبحث الثاين

البعد اإلجرائي
اسرتاتيجيات اخلطاب املتداخل مع 

اخلطاب القرآين
ــه  ــي )علي ــام ع ــد اإلم ــت يف عه جتّل
ــك األشــر اســراتيجيات  الســالم( ملال
املتداخــل  اخلطــاب  إلنتــاج  متعــددة 
مــع اخلطــاب القــرآين امُلســتدعى، وهــي 
وفــق  عــىل  نقســمها  اســراتيجيات 
كلَّ  ألّن  املعروفــة؛  التنــاص  قوانــني 
ــة  ــو بمثاب ــني ه ــك القوان ــن تل ــوٍن م قان
منــيء  يّتبعهــا  كتابيــة  اســراتيجية 
النــص النتــاج خطابــه املتداخــل املولود 
ــارض يف  ــب باحل ــاء الغائ ــّراء إلتق ــن ج م
توليفــة إبداعيــة حمكمــة الصنــع أتقــَن 
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ــه الســالم(: صنَعهــا ســّيُد البلغــاء )علي
)1( إسرتاتيجية االجرتار:

وتتحــّدد هــذه اإلســراتيجية بتكــرار 
أو  تغيــري  دون  مــن  الغائــب  النــص 
حتويــر واإلكتفــاء بإعادتــه كــام هــو أو 
يمــّس  ال  طفيــف  تغيــري  إجــراء  مــع 
ــس  ــرة التقدي ــن نظ ــبب م ــره؛ بس جوه
بعــض  هبــا  حُتــاط  التــي  واالحــرام 
النصــوص واملرجعيــات الســّيام الدينيــة 

منهــا)17(.
عــىل أّن منتــج اخلطــاب املــدروس- 
اإلمــام )عليــه الســالم(- كان مغايــرا 
املغايــرة  وهــذه  عــادي،  ُمنتِــج  ألي 
احلكمــة  خالصــة  كونــه  مــن  متأّتيــة 
اإلهليــة والنبويــة؛ لــذا فــإّن اســتحضاره 
للنصــوص املقّدســة كان بمثابــة توكيــد 
ــي  ــىل املتلق ــريه ع ــتغل تأث ــّي يش أيدلوج
كّل   - والعــام  مالــك-،  اخلــاص- 
ســيايس بل كل إنســان مســلم -، فيكون 
يف  الثنائيــة  وهــذه  مضاعفــا،  اإلقنــاع 
مــن  نابعــة  فيــه  واملضاعفــة  التأثــري، 

صــدوره عــن حقلــني حقــٌل مقــّدس 
وحقــل   ،- الكريــم  القــرآن  غائــب- 
)عليــه  عــي  اإلمــام  كالم  حــارض- 
الســالم( -، وهبــذا ترتفــع نســبة التأثــري 
ملتبســا  القــرآن-  الغائــب-  كان  وإن 
باحلــارض- العهــد- كــام هــو دون تغيري؛ 
نتيجــًة ملــا حيتفــظ بــه النــّص الغائــب مــن 

منزلــة مقّدســة يف نظــر املتلقــني.
وقــد اشــتغل االمــام )عليــه الســالم( 
مواطــن  يف  اإلســراتيجية  هــذه  عــىل 
متعــددة مــن العهــد منهــا قولــه: »َوُاْرُدْد 
ِمــَن  ُيْضِلُعــَك  َمــا  َوَرُســولِِه  َاهللَِّ  إىَِل 
ــوِر  ــَن َاأْلُُم ــَك ِم ــَتبُِه َعَلْي ــوِب َو َيْش َاخْلُُط
لَِقــْوٍم  َتَعــاىَل  ُســْبَحاَنُه  َاهللَُّ  َقــاَل  َفَقــْد 
ِذيــَن آَمنُــوا  ــا َالَّ َ َأَحــبَّ إِْرَشــاَدُهْم ﴿يــا َأهيُّ
َوُأويِل  ُســوَل  َالرَّ َوَأطِيُعــوا  َاهللََّ  َأطِيُعــوا 
ٍء  يَشْ  يِف  َتناَزْعُتــْم  َفــإِْن  ِمنُْكــْم  َاأْلَْمــِر 
إىَِل  دُّ  َفالــرَّ ُســوِل﴾  َوَالرَّ َاهللَِّ  إىَِل  وُه  َفــُردُّ
دُّ إىَِل  َاهللَِّ َاأْلَْخــُذ بُِمْحَكــِم ِكَتابِــِه َو َالــرَّ
ُســوِل َاأْلَْخــُذ بُِســنَّتِِه َاجْلَاِمَعــِة َغــرْيِ  َالرَّ

َقــِة«)18(. َامْلَُفرِّ
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يف  الرئيســية  اخلطــاب  ثيمــة  إّن 
هــي  امُلْقَتَبــس  املتداخــل  اخلطــاب 
)الــرد(، وهــو إرجاُع األمــور إىل نصاهبا 
بحتــا،  عقائديــا  إرجاعــا  الصحيــح 
َيعتمــُد عــىل الكتــاب املقــّدس )القرآن(، 
ــنة النبويــة الرشيفــة، وهنــا وجــب  والسُّ
ــو دون  ــام ه ــرآن ك ــص الق ــتحضار ن اس
تغيــري؛ النتــاج خطاب متداخــل إقناعي 
يــامرس ســلطته الدينيــة الضاغطــة عــىل 
التابــع؛ ألّن التبنـّـي العقائــدي حيّتــم عــىل 
امُلتبنِّــي األخــذ بــام يمليــه امُلَتَبنَّــى بوصفــه 
مســّلامت  وهــي  عقائديــة،  مســلامت 
متــارس تأثــريا عــايل الدرجــة يف املتلقــي 

ــة. ــلطتها الروحي ــت س ــع حت الواق
ويبــدو أن اإلمــام )عليــه الســالم( مل 
ــة  ــوب- اآلي ــص املجل ــىل الن ــتغل ع يش
تغيرييــا؛  حتويريــا  اشــتغاال  القرآنيــة- 
االقتبــاس  تأثــري  إن  أمّههــا:  ألســباب 
تأثــري  أقــوى مــن  القــرآن نصّيــا  مــن 
أّنــه  ذلــك  بالفحــوى؛  اســتجالبه 
اخلطــاب املقــّدس األعــىل، فحضــوره 

اإلمــام  خطــاب  حضــور  يضاهــي 
ــام  ــتدعاءه ك ــإن اس ــا ف ــن هن ــه، وم نفس
هــو ســيكون ذا تأثــري واســع النطــاق 
هــذا  اســتحضار  ألّن  املتلقــي؛  عــىل 
النــّص املقــّدس هــو- مــن دون شــك- 
اســتحضاٌر للــذات امُلنتِجــة لــه يف ذهنيــة 
املتلقــي، وهــي ذات قدســية هلــا تأثريهــا 

اخلــاص.
ويف خطــاب متداخــل آخــر يســتعني 
ــه الســالم( باالســراتيجية  االمــام )علي
املتداخــل  خطابــه  النتــاج  نفســها؛ 
قولــه:  الثنائــي وذلــك يف  التأثــري  ذي 
ــَك بِإِْحَســانَِك  ــنَّ َعــىَل َرِعيَّتِ ــاَك َوَامْلَ »َوإِيَّ
ــَد فِيــاَم َكاَن ِمــْن فِْعِلــَك َأْو َأْن  َأِو َالتََّزيُّ
َتِعَدُهــْم َفُتْتبِــَع َمْوِعــَدَك بُِخْلِفــَك َفــإِنَّ 
ــُب  ــَد َيْذَه ــاَن َوَالتََّزيُّ ْحَس ــُل َاإْلِ ــنَّ ُيْبطِ َامْلَ
َامْلَْقــَت  بِنُــوِر َاحْلَــقِّ َوَاخْلُْلــَف ُيوِجــُب 
ُســْبَحاَنُه  َاهللَُّ  َقــاَل  ـاِس  َوَالنَـّ َاهللَِّ  ِعنْــَد 
ــوا  ــَد َاهللَِّ َأْن َتُقوُل ــًا ِعنْ ــُرَ َمْقت ــاىَل ﴿َك َوَتَع

َتْفَعُلــوَن﴾«)19(. مــا ال 
يرّكــب اخلطــاب املتداخــل امُلقَتَبــس 
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ــي مســتجلب  مــن حقــل ألفــاظ معجّم
مــن  ابتــداء  أعــىل  قــديّس  مــن حقــل 
 ، مدخلــه وحتــى ختامــه، فألفــاظ )امَلــنَّ
واخللــف،  والوعــد،  واإلحســان، 
واهلل(  واملقــت،  والنــور،  واإلبطــال، 
حلقــل  تنتمــي  قدســية  ألفــاظ  كّلهــا 
ــز، وهــذا التامهــي العــام  ــاب العزي الكت
ــّية  ــل قدس ــص املتداخ ــىل الن ــي ع ُيضف
مــن نــوع خــاص، ويكشــف عــن واقعية 
لإلمــام  تنظــر  ذكُرهــا  ســبق  مقولــة 
خالصــة  أّنــه:  عــىل  الســالم(  )عليــه 
احلكمــة اإلهليــة، وأّن تداخــل خطابــه 
مــن  يتأّتــى  إّنــام  القــرآين  النــص  مــع 
املخــزون القــرآين الــذي ورثــه عــن نبــّي 
ــة  ــه(، مدين ــه وآل ــىل اهلل علي ــة )ص الرمح
العلــم الــذي كان هــو باهُبــا، وقــد ُختِــم 
ــا  ــا نصّي ــل ختام ــاب املتداخ هــذا اخلط
ــز،  ــاب العزي ــن الكت ــًا م ــارشا ُمقتبس مب
ــارشة  ــه قدســية مب لُيضفــي عــىل صياغت
ــية يف  ــاظ القدس ــت األلف ــد أن تدخل بع

تشــّكله مــن مبدئــه إىل منتهــاه.

)2( إسرتاتيجية االمتصاص:
االمتصــاص  إســراتيجية  ُتعــد 
مرحلــة أعــىل يف قــراءة النــص الغائــب، 
فهــي- عــىل الرغــم مــن انطالقهــا مــن 
اإلقــرار بأمهيــة هــذا النــص وقداســته- 
تتعامــل معــه تعامــال حركيــا حتويليــا ال 
ــل ُيســهم يف اســتمراره  ينفــي األصــل ب
ــذا  ــى ه ــد، ومعن ــال للتجدي ــرا قاب جوه
أن االمتصــاص ال جيّمــد النــص الغائب 
ــب  ــه فحس ــد صوغ ــه ُيعي ــده أن وال ينق
عــىل وفــق متطلبــات تارخييــة مل يكــن 
ــي  ــة الت ــص يف املرحل ــك الن ــها ذل يعيش
ُأنتـِـج هبــا، وبذلــك يســتمر النــص غائبــا 
ــوت)20(. ــدل أن يم ــا ب ــو وحيي ــري ممح غ

ونعثــر- يف اخلطــاب حّيز الدراســة- 
اإلســراتيجية  هــذه  تطبيقــات  عــىل 
ــام  ــد اإلم ــع؛ إذ ُيعي ــن موض ــر م يف أكث
النــص  إنتــاج  الســالم(  )عليــه  عــي 
ــم- يف  ــرآن الكري ــب- الق ــي الغائ الدين
ضــوء املتطلبــات اجلديــدة التــي يتطلبهــا 
ــدالالت  ــّوُر ال ــارض، فُيح ــاب احل اخلط
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الغائبــة وحيّوهُلــا ويدجمهــا يف  القرآنيــة 
ُتعفــي  ال  بطريقــة  احلــارض  خطابــه 
األصليــة  صورهتــا  تــدع  وال  آثارهــا، 
كــام هــي دون تغيــري، بــل تشــتغل عليهــا 
اشــتغاال جيعلهــا تتبــّدى غائبــًة حــارضة 

يف امُلنَتــج اجلديــد.
ــالم اهلل  ــه )س ــك قول ــة ذل ــن أمثل وم
عليــه(: »َوَأْن َينْــرُصَ َاهللََّ ُســْبَحاَنُه بَِيــِدِه 
ــلَّ  ــُه َج ــانِِه َفإِنَّ ــِدِه َولَِس ــِه َوَي ــِه بَِقْلبِ َوَقْلبِ
ُه  َنــرَصَ َمــْن  بِنَــرْصِ  ــَل  َتَكفَّ َقــْد  اِْســُمُه 

ُه«)21(. َوإِْعــَزاِز َمــْن َأَعــزَّ
يف هــذه القطعــة يتداخــل اخلطــاب 
وهــو  األعــىل  اخلطــاب  مــع  املوّجــه 
املوّجــه  العمومــي  القــرآين  اخلطــاب 
﴿ تعــاىل:  قولــه  ومنــه  عامــة  للبــرش 
وا اهللََّ  َتنْــرُصُ َآَمنُــوا إِْن  ِذيــَن  الَّ َــا  َيــا َأهيُّ
ُكــْم َوُيَثبِّــْت َأْقَداَمُكــْم﴾ ]حممــد:  َينرُْصْ
اآليــة 7[، وقــد أدى اســتعامل ضامئــر 
بَِيــِدِه،  )َينْــرُص،  النــص:  يف  الغائــب 
ــم  ــِه( إىل تعمي ــِدِه، َقْلبِ ــِه، َي ــانِِه، بَِقْلبِ لَِس
اخلطــاب، وإحاطتــه بالشــمولية التــي 

جتعــل )امُلخاَطــب( مفتــوح األفــق، غــري 
ــل  ــا يتداخ ــنّي، وهن ــخص مع ــدد بش حم
ــه االمــام  اخلطــاب اخلــاص الــذي حّول
مــع  عــام  اىل  الضامئــر  لغــة  بوســاطة 
ــرآن  ــمويل )الق ــي الش ــاب العموم اخلط
داللــة  ذلــك  مــن  لُتخلــق  الكريــم(؛ 
ــادا  ــص أبع ــح الن ــة متن ــة مزدوج عمومي
يتلقــى  متلــٍق  لــكّل  توّجــه  عموميــة 
النــص يف كّل فضــاء زمــاين ومــكاين، 
ــي  ــداليل؛ لُيعط ــاح ال ــذا االنفت ــأيت ه وي
رشعيــة  مســاحة  االمــام  خلطــاب 
مــن  رشعيتهــا  تكتســب  تعميميــة 
عــن  احلاصــل  اخلطــايب(  )التداخــل 
االمتصــاص(  )اســراتيجية  طريــق 
التــي أفــاد اخلطــاب مــن خالهلــا مــن 
اآليــة الســابقة، فضــال عــن أهنــا منحــت 
النــص املقتطــع- الــذي صــار خطابــا- 
بعــدا تقديســيا نابعــا مــن قداســة النــص 
الــذي  اآليــة-،  نــص  املســتجَلب- 
أضفــى عــىل النــص قداســة ورشعيــة 
وعموميــة شــملت املجتمــع اإلســالمي 
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ــه. كّل
العهــد  يف  املتجــّي  اخلطــاب  إّن 
يّتجــه  األبعــاد  ثنائــي  خطــاب  هــو 
مالــك  وهــو  قريــب-  خُمَاَطــب  إىل 
بعيــد  وخُماَطــب  خــاص،   - األشــر 
ــي  ــيايس املنتم ــم الس ــو احلاك ــام- وه ع
فإّننــا  لــذا  االســالمية-،  للمنظومــة 
ال جيــب أن نفهمــه يف ســياقه اخلــاص 
يف  اخلطــاب  قصديــة  إّن  إذ  فقــط؛ 
ألّن  العمــوم؛  تســتهدف  أساســها 
مالــك  اخلــاص-  القريــب  املخاطــب 
ــاب  ــص أصح ــن ُخلَّ ــو م ــر-، ه األش
متبــنٍّ  فهــو  الســالم(،  )عليــه  اإلمــام 
ومــن  كّلهــا،  اإلمــام  ملنظــورات  واٍع 
يف  الــواردة  السياســية  فالوصايــا  هنــا 
العهــد معروفــة ســلفا عنــده، ويف ضــوء 
ذلــك يكــون القصــد البعيــد املــدى هــو 
اهلــدف الرئيــس يف انتــاج هــذا اخلطــاب 
التداخــل  اســراتيجيات  بوســاطة 

اخلطــايب.
ومــن هــذا النمــط مــن االســراتيجية 

ــنَّ  ــد: »َو الَ ُتْدِخَل ــام يف العه ــول االم ق
يِف َمُشــوَرتَِك َبِخيــاًل َيْعــِدُل بِــَك َعــِن 
َجَبانــًا  الَ  َو  َاْلَفْقــَر  َيِعــُدَك  َو  َاْلَفْضــِل 
َحِريصــًا  الَ  َو  َاأْلُُمــوِر  َعــِن  ُيْضِعُفــَك 
َه بِاجْلـَـْوِر َفــإِنَّ َاْلُبْخــَل َو  َ ــُن َلــَك َالــرشَّ ُيَزيِّ
َمُعَهــا  ــُز َشــتَّى جَيْ ــْرَص َغَراِئ ــَن َو َاحْلِ َاجْلُْب

.)22(» ــاهللَِّ ــنِّ بِ ــوُء َالظَّ ُس
مــن  املتداخــل  اخلطــاب  ينطلــق 
قاعــدة )الشــورى( التــي متنــح السياســة 
أن  قبــل  ديمقراطًيــا  بعــدا  اإلســالمية 
ُتعــرف الديمقراطيــة يف العــامل الســيايس 
املعــارص، وهــي تنهــض عــىل التشــاور، 
احلكــم،  يف  اآلخــر  الــرأي  وتقّبــل 
الفــردي  بالــرأي  االعتــداد  وعــدم 
الــذي ُيكــّرس مقولــة )الدكتاتوريــة( 
أّن  عــىل  الشــورى،  ملقولــة  املضــادة 
مهّمــة  قواعــد  الســيايس  للتشــاور 
ــد  ــار، وق ــر االعتب ــذ بنظ ــب أن تؤخ جي
ــه  ــام عــي )علي فّصــل فيهــا القــول االم
هــذا،  املتداخــل  خطابــه  يف  الســالم( 
وصنّــف أنــامط الشــخصيات التــي ال 
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ــدان  ــتبعدهم يف مي ــيايس أن يس ــّد للس ب
ــذ  ــدم األخ ــىل ع ــرص ع ــاور، وحي التش
بآرائهــم، وهــم: )البخيــل، واجلبــان، 
)ســالم  يســتجلب  ثــّم  واحلريــص( 
هــذه  اســتبعاد  يف  حّجتــه  عليــه(  اهلل 
الفئــات مــن سياســة التشــاور فيقــول : 
ــُز  ــْرَص َغَراِئ ــَن َوَاحْلِ »َفــإِنَّ َاْلُبْخــَل َوَاجْلُْب
«، وبنــاء  ــنِّ بـِـاهللَِّ َمُعَهــا ُســوُء َالظَّ َشــتَّى جَيْ
ــد  ــن أن يعتم ــة ال يمك ــذه املقول ــىل ه ع
الســيايس امُلشــاور عــىل بطانــة يشــاورها 
وفيهــا هــؤالء الثالثــة؛ ألّن ســوء الظــن 
ــن  ــوط م ــباب القن ــن أس ــبب م ــاهلل س ب
رمحتــه، وســعته، وهــي أســباب جُيّذرهــا 
الشــيطان يف نفــس اإلنســان حتــى يصل 

إىل مرحلــة: ســوء الظــن بــاهلل.
وقــد اســتدعى هــذا اخلطـــــــــاب 
ــْيَطاُن  املتداخــل قولـــــــه تعــاىل: ﴿الشَّ
َيِعُدُكــُم اْلَفْقــَر َوَيْأُمُرُكــْم بِاْلَفْحَشــاِء َواهللَُّ 
َيِعُدُكــْم َمْغِفــَرًة ِمنـْـُه َوَفْضــاًل َواهللَُّ َواِســٌع 
البقــرة(،  مــن   286 )اآليــة  َعِليــٌم﴾ 
وأفــاد منــه بطريقــة ُتغــرّي صورتــه النصّية 

ــالءم  ــام يت ــه ب ــد إنتاج ــا، وُتعي وال تنفيه
ــاطة  ــاص، بوس ــاب امُلَتن ــداف اخلط وأه
االمتصــاص(،  )اسراتيجيـــــــة 
فتعامــل معــه تعامــال حركيــا حتويليــا ال 
ُيلغــي أصلــه بــل ُيســهم يف اســتمراره 
وامتــداده، مــن خــالل إعــادة صوغــه 
عــىل وفــق متطلبــات جديــدة ظهــرت يف 

اخلطــاب املتداخــل اجلديــد.
خامتُة الدراسِة ونتائجها

ــا أن نخــرج  مــن كّل مــا تقــّدم يمكنن
بنتائــج عــّدة أمههــا:

املتداخــل(  )اخلطــاب  طــرح  إّن   )1(
التناصيــة  )التداخــل(  مقولــة  يتعــّدى 
التــي تتجــه نحــو )النــص( فحســب، 
ــا  ــل، وينقله ــرة التداخ ــن دائ ــع م فيوّس
مــن مســاحة النــص الضّيقــة إىل مســاحة 
اخلطــاب الشاســعة، متِكئا عــىل انفتاحية 
وشــموليته،  واتســاعه،  )اخلطــاب(، 

وكّليتــه، باملقارنــة مــع النــص.
ــد  ــل( يف عه ــاب املتداخ )2( كان )اخلط
نــًا  ُمَكوِّ الســالم(  )عليــه  عــي  االمــام 
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القصديــة  مزدوجــة  أبعــاٍد  ذا  لســانيا 
منبنيــة عــىل ثنائيــة )احلضــور والغيــاب( 
ــذا  ــب ه ــاطة تركي ــه بوس ــت ل ــي تأت الت
اخلطــاب مــن خطــاب أعــىل ُمْســَتْدَعى- 
أدنــى  وخطــاب  الكريــم-،  القــرآن 
اإلمــام عــي )عليــه  ُمْســَتْدِعي- كالم 
الســالم(؛ لتقويــة حجاجيــة اخلطــاب 

بعــد تشــّكله مــن خطابــني مؤّثريــن.
االجــرار(  )إســراتيجية  مّثلــت   )3(
إحــدى أهــم آليــات االســتدعاء التــي 
)عليــه  االمــام  عهــد  عليهــا  اشــتغل 
املتداخــل  خطابــه  النتــاج  الســالم(؛ 
املــزدوج؛ ألهّنــا ُتتيــح اســتجالب النــص 
دون  مــن  وتكــراره  الغائــب  القــرآين 
واإلكتفــاء  معّينــة  تعديــالت  إجــراء 
بإعادتــه كــام هــو أو مــع إجــراء تغيــريات 
طفيفــة ال متــّس جوهــره؛ بســبب مــن 
نظــرة التقديــس واالحــرام التــي حُتــاط 
واملرجعيــات  النصــوص  بعــض  هبــا 

يؤّمــن  وهــذا  منهــا؛  الدينيــة  الســّيام 
للُمْســَتْقبِل مســاحة إقناعيــة شاســعة، 
االمــام  بخطــاب  قناعتــه  وُيعــّزز 
املتداخــل؛ ألّنــه تناغــم مــع أبــرز منظومة 
املســلمون  يّتفــق  إســالمية  ترشيعيــة 
هــذه  شــاعت  وقــد  قدســيتها،  عــىل 
االســراتيجية يف متــن العهــد شــيوعا 
فــاق غريهــا مــن االســراتيجيات، عــىل 
أّن ضيــق مســاحة الدراســة اآلن قّيــد 
اســتجالب شــواهد متعــددة، واالكتفــاء 

املذكــورة. بالنــامذج 
)4( جــاءت )إســراتيجية االمتصــاص( 
لتشــتغل عــىل إعــادة انتــاج النــص املقــّدس 
امُلْســَتْدَعى يف ضــوء خصوصيات اخلطاب 
املتداخــل اجلديــد، الــذي أفــاد مــن النــص 
الغائــب، بعــد أن أعــاد هيكليتــه، وحــّوره، 
وفــّكك أوارص شــكليته؛ لُيوّظــف أبعــاده 
ــة العامــة، ويقــّوي هبــا اخلطــاب  املضموني

امُلنَتــج اجلديــد.
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هوامش الدراسة
 -36 اخلطــاب:  اســراتيجيات  ينظــر:   )1(

.3 7

العربيــة،  اللغــة  وخصائــص  اخلطــاب   )2(

والنمــط: 24. والبنيــة  الوظيفــة  دراســة يف 

يف  دراســة  القــرآين-  اخلطــاب  ينظــر:   )3(

.23 والســياق:  النــص  بــني  العالقــة 

النظريــة  يف  اخلطــاب  مفهــوم  ينظــر:   )4(

املعــارصة، جملــة عالمــات، ج57،  النقديــة 

.126  -125 م15: 

)5( ينظــر: النــص القــرآين مــن اجلملــة إىل 

.17 العــامل: 

)6( ينظــر: النــص بوصفــه إشــكالية راهنــة 

ــالم، ع 3- 4:  ــة األق ــث، جمل ــد احلدي يف النق

.16

)7( ينظر: التناص يف شــعر الرواد: 13.

)8( اخلطــاب يف هنــج البالغــة، بنيتــه وأنامطــه 

ومســتوياته- دراســة حتليليــة-: 11- 12.

ــة  ــة لغوي ــاب، مقارب ــراتيجيات اخلط )9( اس

ــة: 53. تداولي

)10( اسراتيجيات اخلطاب: 86.

)11( علم النص: 21.

إىل  البنيويــة  مــن  والتكفــري  اخلطيئــة   )12(

ــارص:  ــوذج مع ــة لنم ــراءة نقدي ــة- ق الترشحيي

.325  -324

النــص )قــراءة يف أيدلوجيــا  )13( تأصيــل 

.119 التنــاص(: 

)14( النــص الغائــب، جتليــات التنــاص يف 

الشــعر العــريب: 29.

)15( ينظــر: تأصيل النص: 9.

)16( ينظر: التناص يف شــعر الرواد: 42.

)17( ينظر: م. ن: 43.

ــد:  ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ )18( رشح هن

مــج9 /ج 17/ 36.

)19( م. ن: مــج9/ ج17: 76- 77.

)20( ينظــر: التنــاص يف شــعر الــرواد: 47- 

.48

ج17:  مــج9/  البالغــة:  هنــج  رشح   )21(

.2 2

)22( م. ن: مــج9/ ج17: 26.
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مصادر الدراســة ومراجعها :

)1( اســراتيجيات اخلطــاب، مقاربــة لغويــة 

ــهري،  ــر الش ــن ظاف ــادي ب ــد اهل ــة، عب تداولي

املتحــدة،  اجلديــدة  الكتــاب  دار  ط1، 

2004م. بــريوت، 

أيدلوجيــا  يف  »قــراءة  النــص  تأصيــل   )2(

التنــاص«، د. مشــتاق عبــاس معــن، ط1، 

مركــز عبــادي للدراســات والنــرش، صنعــاء، 

2003م. اليمنيــة،  اجلمهوريــة 

ــرواد، أمحــد ناهــم،  ــاص يف شــعر ال )3( التن

بغــداد-  الثقافيــة،  الشــؤون  دار  ط1، 

2004م. األعظميــة، 

ــة  ــة يف العالق ــرآين- دراس ــاب الق )4( اخلط

خلــود  الدكتــورة  والســياق،  النــص  بــني 

الُعمــوش، ط1، جــدارا للكتــاب العاملــي، 

2008م. األردن،  احلديــث،  الكتــب  عــامل 

بنيتــه  البالغــة،  هنــج  يف  اخلطــاب   )5(

حتليليــة-،  دراســة  ومســتوياته-  وأنامطــه 

الدكتــور حســني العمــري، ط1، دار الكتــب 

2010م. بــريوت،  العلميــة- 

العربيــة،  اللغــة  )6( اخلطــاب وخصائــص 

والنمــط،  والبنيــة  الوظيفــة  يف  دراســة 

أمحــد املتــوّكل، ط1، دار األمــان، الربــاط، 

الــدرا  اجلزائــر،  االختــالف،  منشــورات 

ــان،  ــارشون، بــريوت- لبن ــة للعلــوم ن العربي

2010م.

إىل  البنيويــة  مــن  والتكفــري  اخلطيئــة   )7(

الترشحييــة- قــراءة نقديــة لنمــوذج معــارص، 

اهليئــة  ط4،  الغذامــي،  حممــد  اهلل  عبــد  د. 

1998م. للكتــاب،  العامــة  املرصيــة 

احلديــد  أيب  ابــن  البالغــة،  )8( رشح هنــج 

ط1،  إبراهيــم،  حمّمــد  حتقيــق  )656هـــ(، 

والتوزيــع،  والنــرش  للطباعــة  األمــرية 

العــريب،  الكتــاب  دار  لبنــان،  بــريوت- 

2007م. بغــداد،  املتنّبــي،  شــارع 

ــا كرســتيفا، ترمجــة:  ــم النــص، جولي )9( عل

اجلليــل  عبــد  مراجعــة:  الزاهــي،  فريــد 

الــدار  للنــرش،  توبقــال  دار  ط2،  ناظــم، 

1997م. البيضــاء، 

ــة  ــة النقدي ــاب يف النظري ــوم اخلط )10( مفه

جملــة  حجــازي،  الرمحــن  عبــد  املعــارصة، 

2005م. م15،  ج57،  عالمــات، 
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راهنــة  إشــكالية  بوصفــه  النــص   )11(

جملــة  ثامــر،  فاضــل  احلديــث،  النقــد  يف 

1992م. ســنة   ،4  -3 ع  األقــالم، 

ــاص يف  ــات التن ــب، جتلي ــص الغائ )12( الن

ام، مــن منشــورات  الشــعر العــريب، حمّمــد عــزَّ

احتــاد الكّتــاب العــرب، دمشــق، 2001م.

)13( النــص القــرآين مــن اجلملــة إىل العــامل، 

للفكــر  العاملــي  املعهــد  منــري،  وليــد  د. 

1997م. القاهــرة،  االســالمي، 
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Praise be to Allah (God) ,who is not praised by those who say and do not 

count his hidden treasures by thinking people. Pray and peace be upon the 

best of all creatures ;Muhammad and his pure family. The Arabic language 

and its science has fertile ground in Nahj Al balagha books, why not if the 

language scholars traveled to its master and prince Imam Ali bin Abi Talib 

(peace be upon him).

But those who traveled to this area have lost in the spells of words and 

imprisoned in vocabulary. They are alienated because of strangeness of 

meaning and the distance of purpose.

Our choice of this issue of AlMubeen journal for scientific research which 

deal with language research and its rights and linguistics so, become an 

model of what was discussed in Al- Sharif covenant. such as, study meaning 

,purpose, approaches ,arguments and other things that consider our days 

as attraction place of linguistics. Moreover, this research is the result of the 

first national scientific conference with the Kufa studies center which was 

held on Saturday and Sunday 24_25\12\2016 last year.

We asked Allah (God) to grant us and all workers successes to revive the 

heritage of the Emir(prince)of the believers Ali Ibn Abi Talib(peace be upon 

him)and spreading his knowledge. You are all hearing and acceding(Allah).

Editor chief
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period from the submission date.

(15) It is the right of the journal to translate a research paper into other lan-

guages without giving notice to the researcher.

(16) You can deliver your research paper to us either via Al- Mubeen journal 

email:-

Inahj.org@gmail.com, or Al.Mubeen journal building, in this address: 

Iraq/ Holy Karbala/ Al.Sadraa street/ behind Ali Akbar shrine(A.S)/ Nahjul 

Balagha Sciences Foundation.



in part the researcher is to make a covenant certifying the abovementioned 

cases.

(10) Attaching the curriculum vitae, if the researcher cooperates with the 

journal for the first time.

(11) In the journal do all the published ideas manifest the viewpoints of the 

researcher himself; it is not necessary to come in line with the issuing vicini-

ty, in time, the research stratification is subject to technical priorities.

(12) All research exposed to confidential revision to state their reliability for 

publication. No research retrieved to researchers; whether they are approved 

or not; it takes the procedures below:

a: A researcher should be notified to deliver the meant research for publica-

tion in a two-week period maximally from the time of submission.

b:  A researcher whose paper approved is to be apprised of the edition chief 

approval and the eminent date of publication.

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth, before pub-

lishing, the research are to be retrieved to the researchers to accomplish 

them for publication.

d: Notifying the researchers whose research papers are not approved; it is not 

necessary to state the whys and wherefores of the  disapproval.

e: A researcher bestowed  a version in which the meant research published, 

and a financial reward.

(13) Taking into consideration some points for the publication priorities, as 

follows:

a: Research participated in conferences and adjudicated by the issuing vicin-

ity.

b:  The date of research delivery to the edition chief.

c: Ramifying the scope of the research when possible.

(14) With the researcher is not consented to abort the process of publication 

for his research after being submitted to the edition board, there should be 

reasons the edition board convinced of with provision it is to be of two-week 



Nahjul  Balagha Sciences Foundation greats to publish all the original scien-

tific research in Al- Mubeen journal, under the provisos below:

(1) The journal publishes the original scientific articles which adhere to the 

scientific procedures and the global common standards, and are written ei-

ther in Arabic or English.

(2) The research should be compatible with the Identity of the journal in the 

dissemination of competent research of Road of Eloquence (Nahjul Balagha) 

and the chronicle of Imam Ali (A.S) and his thought in all fields of knowl-

edge.

(3) The author should provide 1 copies of the original article printed on A4 

size, together with a CD copy, within 10,000 – 15,000 words in length, using 

(Simplified Arabic) font in the Arabic researches and (Times New Roman) 

font in the English researches.

(4) Abstract should be submitted in a separate page written in both Arabic 

and English, and include the title of the article.

(5) The front page should have; the name of the researcher/ researchers, 

address, occupation, (English& Arabic), telephone number and email, and 

taking cognizance of averting a mention of the researcher/ researchers in the 

context.  

(6) Making an allusion to all sources in  the endnotes, and taking cognizance 

of the common scientific procedures in documentation; the title of the book 

and page number.

(7) Submitting all the attached sources for the marginal notes, in the case of 

having foreign sources, there should be a bibliography apart from the Arabic 

one, and such books and research should be arranged alphabetically.

(8) Printing all tables, pictures and portraits on attached papers, and making 

an allusion to their sources at the bottom of the caption, in time there should 

be a reference to them in the content.

(9) For the research should never have been taken from a thesis or disser-

tation or published previously, or submitted to any means of publication; 
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 In the Name of Allah, Most 
Gracious, Most Merciful 

And all things we have 
enumerated in a clear book  

(of evidence)(1).

1- Abodullah Yussif Ali, The 
Holy Quran, Text Translation 

and Comment,(Kuwait: 
That El-salasil,1989) , Iyat 

12,Sura,Yasin.
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