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عهد اإلمام علي )( ملالك األشرت )(أمنوذجًا 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة املؤسسة

احلمــد هلل عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر بــا أهلــم والثناء 
بــا قــدم مــن عمــوم نعــٍم ابتدأهــا وســبوغ آالء أســداها 
والصــاة والســام عــى خــر اخللــق أمجعــن حممــد وآلــه 

الطاهرين.

أما بعد:

فــإن مــن أبــرز احلقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة 
القــرآين  النــص  بــن  املازمــة  حقيقــة  هــي  النبويــة 
والنــص النبــوي ونصــوص األئمــة املعصومــن )عليهــم 
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أثر القوائم يف تكشيف الدالالت

أمجعــن(. الســام 

إليــه يف املصاديــق حَلديــث  وإّن خــر مــا ُيرجــع 
الثقلــن »كتــاب اهلل وعــريت أهــل بيتــي« هــو صاحيــة 
ــة  ــع صاحّي ــًا م ــة متازم ــكل األزمن ــرآين ل ــص الق الن

النصــوص الرشيفــة للعــرة النبويــة لــكل األزمنــة.

ومــا كتــاب اإلمــام أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالب 
الرمحــة  )عليــه  األشــر  ملالــك  عليــه(  اهلل  )صلــوات 
املئــات  بــن  مــن  واحــدًا  أنموذجــًا  إال  والرضــوان( 
ــزت  ــي اكتن ــامية والت ــة اإلس ــا املكتب ــرت هب ــي زخ الت
ــك  ــرة بذل ــة مظه ــول املعرفي ــن احلق ــر م ــا الكث يف متوهن
احتيــاج اإلنســان إىل نصــوص الثقلــن يف كل األزمنــة.

من هنا:

ــص  ــة أن ختص ــج الباغ ــوم هن ــة عل ــأت مؤسس ارت
حقــًا معرفيــًا ضمــن نتاجهــا املعــريف التخصــي يف 
حيــاة أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب  )عليــه الســام( 



7

عهد اإلمام علي )( ملالك األشرت )(أمنوذجًا 

وفكــره، مّتخــذة مــن عهــده الرشيــف إىل مالــك األشــر 
ــي  ــي ه ــانية الت ــوم اإلنس ــة للعل ــادة خصب ــه اهلل( م )رمح
أرشف العلــوم ومــدار بنــاء اإلنســان وإصــاح متعلقاتــه 
احلياتيــة وذلــك ضمن سلســلة بحثيــة علمية واملوســومة 
بـ)سلســلة دراســات يف عهــد اإلمــام عي )عليه الســام( 
ملالــك األشــر )رمحــه اهلل(، التــي ســتصدر بــإذن اهلل 
اإلســامية  املكتبــة  إثــراء  عــى  منهــا  تباعــًا، حرصــًا 
ــي  ــة والت ــات العلمي ــك الدراس ــانية بتل ــة اإلنس واملكتب
ــان  ــاء اإلنس ــوص يف بن ــذه النص ــر ه ــان أث ــدف إىل بي هت
واملجتمــع والدولــة متازمــة مــع هــدف القــرآن الكريــم 
يف إقامــة نظــام احليــاة اآلمنــة واملفعمــة باخلــر والعطــاء 

ــة. ــة وكرام ــش بحري والعي

تكشــيف  يف  القوائــم  بـ)أثــر  املوســوم  والبحــث 
الــدالالت عهــد اإلمــام عــي )عليه الســام( ملالك األشــر 
)رضــوان اهلل عليــه( أنموذجــًا/ مقاربــة تداوليــة(  ضمــن 
ــن  ــد الباحث ــز جه ــة، إذ ترك ــة العربي ــوم اللغ ــدة عل وح
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أثر القوائم يف تكشيف الدالالت

ــع  ــمى جيم ــت مس ــاق حت ــي تنس ــاظ الت ــر األلف ــى ح ع
داللتهــا العامــة، ثــم رصــد مــا تفيــض بــه هــذه األلفــاظ 
مــن دالالت تقــرب املقاصــد الكامنــة يف طياهتــا، وتطلعــا 
الباحثــن أيضــًا إىل مناقشــتها مــن منظورمهــا التــداويل 
عــى وفــق أهــم املحــاور التداوليــة وهــي متضمنــات 
القــول واألفعــال الكاميــة بغيــة الوصــول إىل فهــم أدق 

ــة. ــد اإلصاحي ــن العه ــع لكوام وأوس

بــذال  فقــد  اجلــزاء  خــر  الباحثــن  اهلل  فجــزى 
أجرمهــا. اهلل  وعــى   جهدمهــا  

واحلمد هلل رب العاملن.

السيد نبيل احلسني الكربائي
رئيس مؤسسة علوم هنج الباغة
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عهد اإلمام علي )( ملالك األشرت )(أمنوذجًا 

بسم اهلل الرمحن الرحيم
                    

املقدمة                       

ــه، وال  ــِه وآالئ ــم َنْعاِئ ــدُّ قواُئ ــذي الُتع ــُد هلل ال احلم
ــور  ــى حم ــّى اهللُ ع ــانِه، وَص ــِه وإحس ــارُص َفْضل ــد عن ُتقيَّ
ــاِن  ــه تِبي ــى آل ــِد، وع ــة حمّم ــّي الرمح ــدى نب ــوى واهلُ التق

ــكام. شــاد، واألح الــّدالالت  والرَّ

ــة  ــج ُمعِجب ــول إىل نتائ ــِل الوص ــن أج ــُد، فِم ــا َبْع أّم
مَلنَْهــج ُيْيــي الــّدالالِت، وُيِشــيُع ثقافــة الفهــم الرسيــع، 
ــة  والتصــّور الامتناهــي للمفاهيــم، نعتمــد آليــة منهجّي
لفهــم خطــاب اإلمــام عــّي ) عليــه الســام( عــر صنــع 
قوائــم وجــداول  َنْســج  عــى  قائــم  منّظــم،  منهجــّي 
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أثر القوائم يف تكشيف الدالالت

ــة التــي تنتظــم يف ســياق  للمفاهيــم، والكلــات املحورّي
ــا مــّرة  واحــد مــن أجــل حرهــا مــّرة، ومقاربتهــا دالليًّ
أخــرى، وهــي مســألٌة - فيــا نخــاُل - مل تطــرْح مــن 
قبــُل، ممّــا جيعــل دراســتنا جديــدة يف باهبــا، إذ مل نجــْد - 
ــا  ــِق م ــى َوْف ــه ع ــبقنا إلي ــا ُس ــا - صنيًع ــب اّطاعن بحس

.)*( ــا ــًرا أو تطبيًق ــمه إْن تنظ نرّس

وهــذا مــا سيتناوُشــه البحــُث يف ضــوء مباحثتنــا 
التــي جعلــت اخلطــاب العلــّوي اإلصاحــّي -يف ظــّل 
عهــد اإلمــام عــّي )عليــه الســام( لواليــه مالــك األشــر 
ــا  ــادة بحثن ــر- م ــا واّله م ــه ( حين ــوان اهلل علي ) رض

ــه. ــم في ــرة القوائ ــا كث وحمــط دراســتنا إذ ألفين

يف  املتبــرة  واإلملاحــة  املعاينــة،  هــذه  ظــّل  ويف 
البحــُث عــى ثاثــة  يقــوم  أْن  نــرى  املبــارك،  العهــد 

ــْدء األمــر - فكــرة قــدح  ــة البحــث الطريفــة   - كانــت يف َب )*( نكت
ــم  ــا يف قس ــات العلي ــة الدراس ــّي إىل طلب يف ــم الرشَّ ــور رحي ــا الدكت هب

ــة يف 8/ 11/ 2016 م.  ــات القرآني ــة الدراس ــرآن، كلي ــوم الق عل
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عهد اإلمام علي )( ملالك األشرت )(أمنوذجًا 

هــّي: مطالــَب، 

املطلب األول: أثر القوائم يف صنع الثقافة 

إذ ال خيفــى عــى املتبــّر أّن القوائــم واجلــداول 
ُتعــّد أساًســا يف ضبــط البيانــات، واحلــؤول دون تشــظّيها 
يف  صلبــًة  ركيــزًة  تعــّد  أهّنــا  عــن  فضــًا  وتناثرهــا، 
ــر يف  ــي يرقبهــا القــارئ، واملتدّب تكشــيف الــدالالت الت

هــذه البيانــات ) العنــارص( التــي تنتظــم فيهــا 

الثــاين: القوائــم يف رســالة اإلمام)عليــه  املطلــب 
الســام( ملالــك األشــر دراســًة تطبيقيــًة.                                                                               

َســنَْفي يف هــذا املطلــب القوائــم التــي ترّشــحت 
ــة  ــُس للقائم ــواُن الرئي ــل العن ــارك، إذ يمّث ــد املب يف العه
ــن  ــة م ــتدعاء جمموع ــى اس ــادرة ع ــَة، الق ــؤرَة املركزّي الب
َنْســِج شــبكة مــن  فيــه، عــر  تنتظــم  التــي  العنــارص 
املســارات والتتابعــات، واملجــاالت الّدالليــة التــي ُتعــّد 

عنــارص متضافــرة يف اســتجاء مفهــوم العنــوان.
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أثر القوائم يف تكشيف الدالالت

ــم يف  ــة للقوائ ــات التداولّي ــث: املقارب ــب الثال املطل
ــر. ــك األش ــام( ملال ــه الس ــام )علي ــد اإلم عه

يف هــذا املطلــب ســنقارب تداوليًّــا بــن العنــارص 
الســياقات  بمعاينــة  الواحــدة  القائمــة  يف  املنتظمــة 
أم  لفظّيــًة  كانــت  أ  ســواٌء  العنــارص  هلــذه  املصاحبــة 
ــى  ــُس ع ــواُن الرئي ــَب - العن ــا َرْي ــُل- ب ــًة إذ يعم مقامّي
هــذه  املرشــحة يف  اللفّظيــة  فاالقرانــات  اســتدعائه، 
القوائــم ) العنــارص(، أو ) املصاحبــات ( هلــا أثــٌر يف 

الــّدالالت. وتكشــيف  املعــاين،  اســتظهار 

واحلمــد هلل ربِّ العاملــن وصــّى اهلل عــى حمّمــد وآلــه 
الطاهريــن   .



املطلب األول

أثُر القوائم يف الثقافة

)مقاربة تداولية(
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عهد اإلمام علي )( ملالك األشرت )(أمنوذجًا 

أمريــن  عــن  اخِلــار  سنكشــف  املطلــب  هــذا  يف 
إىل  الوصــول  عــى  يعينــاِن  أهّنــا  نحســب  مهّمــن، 
املقاربــات الّدالليــة التداُولّيــة ملصطلــح القوائــم مــن 
ــة  ــة التداولي ــة االجتاعي ــا يف الثقاف ــان أمهيته ــة، وبي جه

مــن جهــة أخــرى.

أواًل: القوائم مقاربة تأصيلية:

1. يف اللغة:

أصــاِن  ت395هـــ(  فــارس  ابــن  لـــ)  تبــّدى 
ــا َعــَى مَجَاَعــِة  صحيحــاِن ملــادة )ق وم( )َيــُدلُّ َأَحَدمُهَ
ِهــْم. َواآْلَخــُر َعــَى اْنتَِصــاٍب  ــَا اْســُتِعَر يِف َغْرِ َنــاٍس، َوُربَّ
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َعــْزٍم()1(. َأْو 

ويتكّشــف لنــا يف ضــوء هــذا النــّص أنَّ القائمــة 
حاصلــة يف ضــوء جمموعــة مــن العنــارص، وهــذا مــا 
ــا اســتعر  ــاٍس(، ورّب ــارس بـ)مجاعــة ن ــن ف ــه اب عــّر عن
ــم  ــدلُّ عــى احلَْت يف غرهــم، ِزْد عــى ذلــك أنَّ القائمــة ت

بــط؛ ملقتــى جميئهــا هلــذا الغــرض. والَعــْزم والضَّ

االســتعال  يف  )القائمــة(  لفظــة  داللــة  وتتجــّى 
ــات  ــارص واملكون ــوع العن ــداويّل، بمجم ــّي الت االجتاع
فيهــا كقائمــة الرسيــر والدابــة وقوائــم اخلــوان، وصــوالً 
)538هـــ(:  الزخمــرشي  قــال  الكتــاب،  قائمــة  إىل 
ــَواِن  ــِة اخِل ــذه َقاِئَم ــا،  وه ــى قواِئَمه ــُة ع ــْت الداب )وقاَم
يــِر )...( وقاَمــت لعبــُة الشــطرنج صــاَرْت قائَمــٌة  ِ والرسَّ
ــم والَكْرمــَة بالقاِئمــَة (،)2(  ــْرَم بالَقَواِئ ــَع الَك )...(،  وَرَف

)1( مقاييــس اللغــة: 730 )مــادة قــوم( وينظــر: املصبــاح املنــر، 
الفيومــي، 338 )مــادة قــوم(

)2(  أساس الباغة: 284. 285 )مادة قوم(
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قــال الفــروز آبــادي )ت 817هـــ(: )والقائمــُة واحــدُة 
ــيِف  ــن الس ــاِب، وِم ــن الكت ــُة م ــِة، والورق ــِم الداب قوائ

مقبُضــُه()1(.

بيــدّي  وَنْرُقــُب هــذا البيــان تداولًيــا عنــد مرتــى الزَّ
)1205هـــ(، قــال: )الَقاِئَمــُة: الَوَرَقــُة من الِكَتــاِب، َوقد 
يــِر  ِ ُتْطَلــُق عــى جَمُْمــوع الَرَناَمــج... َقاِئَمــِة اخِلــَواِن والرسَّ

ــِة.! وَقِواِئــُم اخِلــَواِن وَنحُوَهــا()2(. ابَّ والدَّ

تداوليــة  مقاربــة  َنْرصــُد  ذلــك  عــى  وتأسيســًا 
ــي  ــة الت ــي الورق ــا وه ــق بمباحثتن ــة ألص ــة القائم لدالل
ــم)3( ، ويف  ــف قائ ــياء يف صن ــاء، واألش ــا األس ــد هب تقّي
صــورة صفــوة وأعمــدة، وتكــون عــى هيــأة عنــارص 

)1(  القاموس املحيط: 4/ 168 )مادة قوم(
)2(  تاج العروس من جواهر القاموس: 33/ 314 )مادة قوم(

 768  /2 وزمــاؤه،  مصطفــى  إبراهيــم  الوســيط،  املعجــم    )3(
ــوم( ــادة ق )م
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زمــرة، َحْلقــة، أو بنيــة جرّيــة)1(، باســتحضار االنتظــام، 
والتتابــع، واالّطــراد.

2. يف االصطالح:

    يف ظــّل معاينــة حــّد القائمــة يف الكتــب التــي وقفنا 
ــرج  ــًا – ال خت ــا مصطلح ــا . بوصفه ــا أهّن ــا، وجدن عليه
عــن الداللــة الّلغويــة، التــي َرَصْدناهــا يف املعجــات 
األســاء،  هبــا  تقّيــد  التــي  الورقــُة  وهــي  العربيــة، 
واألشــياء يف صــفٍّ قائــم أو عمــودّي َرْغبــًة يف اختصــار 
ــة)2(. ــات برسع ــل املعلوم ــافات، وحتصي ــن، واملس الزم

ــْرف الــذي  ومــن هنــا فالقائمــة هــي الوعــاء، أو الظَّ
تنتظــم فيــه العنــارص واألرقــام وغرهــا؛ مــن أجــل 

ــار  ــد خمت ــور أمح ــارصة، الدكت ــة املع ــة العربي ــم اللغ ــر معج )1(  ينظ
عمــر: 1/ 353.

)2(  ينظــر املصــدر نفســه  ،  وينظــر: موســوعة املصطلــح يف الــراث 
العــريب الدينــي والعلمــي واألديب، د. حممــد الكتــاين: 2/ 1911، 
واجلــداول اجلامعــة يف العلــوم النافعــة، جاســم مهلهــل اهلاشــمي: 6
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ــّوة)1(.  ــج املرج ــا إىل النتائ ــول يف ضوئه ــا والوص حتليله
وهــي أيضــًا جمموعــة مــن العنــارص التــي تنتظــم فيهــا، 
ــض  ــى بع ــول ع ــًة يف احلص ــتها، َرْغب ــب يف دراس ونرغ
ــة التــي  ــة القصدي ــا فهــي العتب النتائــج حوهلــا، ومــن هن
جيــري البحــث عنهــا، والتي حتّقــق أغراض الدراســة)2(.

ثانيًا: أهمية القوائم يف الثقافة التداولية:

ال خيفــى عــى ذي هُنيــة أّن العقــَل قائــٌم عــى التنظيــم 
والرتيــب، وحــر العنــارص يف قوائــَم وجــداوَل خوفــًا 
مــن تشــّظيها وتناثرهــا، ويبدو أّن مســايرة العقــل الفّعال 
ــن  ــب التعي ــاة تتطل ــى أّن احلي ــدّل ع ــع ي ــذا الصني يف ه
والتخصــص، ال العبثيــة والفوضويــة من أجــل الوصول 
ــة، واملحــّددات الواضحــة للعلــم  ــات احلقيقي إىل املقارب
املــراد بيانــه َبْلــَه املوضوعــات واملطالــب واملفــردات 

)1(  مجع البيانات وطرق املعاينة، د. حسن علوان مطلق: 27.
)2(  ينظــر: دليــل الباحثــن يف املنهجيــة والرقيــم والعــدد والتوثيــق، 

د. عبــد الرمحــن إبراهيــم الشــاعر، ود. حممــود شــاكر ســعيد: 36.
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املرغــوُب تفضيلهــا واســتظهارها، وتفصيلهــا، ومــن 
هنــا جــاءت تلكــُم القوائــُم واجلــداول.

العقــل  انــرى  والتصــور  الَفْهــم  هلــذا  وتأسيســًا 
إىل التفكــر يف تقييــد العلــم، وَجْدَولتــه يف اســترشافه 
ــده  ــه، ونرص ــا نلمح ــذا م ــا، وه ــدث عنه ــة املتح القضي

يف املنظومــة الثقافيــة اإلســامية.

وقبــل أن نســتحرض مــا يعــّن لنــا مــن ُمُثــل هبــذا 
مفادهــا  حقيقــة  نســتحرض  أن  بنــا  جيــدر  الصــدد، 
العربيــة األكــر،  الكريــم بوصفــة كتــاب  القــرآن  أّن 
ــة العظمــى الــذي انطــوى عــى املســائل  ــة اإلهلي واملدّون
ــة  ــة واالجتاعي ــت األخاقي ــة والثواب ــة والفقهي العقدي
ــاءت  ــي ج ــا، الت ــة، وغره ــة والعلمي ــا الكوني والقضاي
بأســلوب غايــر أســاليب العــرب وفــارق نظمهــم يف 
الســمّو والعلــّو، فجــاء نســيج وحــده وفريــد نظمــه َبْلــَه 
أرسه للقلــوب، وأخــذه بمجاميعهــا، ونستشــعر الوجــه 
التأثــري املتحصــل لكتــاب اهلل )عــّز وجــّل( يف قلــوب 
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ــرآين،  ــّص الق ــازي للن ــه اإلعج ــد الوج ــامعيه، إذ نج س
بوصفــه وجهــًا لــه ُســهمة يف وجــوه إعجــاز القــرآن 
الكريــم، قــال أبــو ســليان اخلّطــايّب )388هـــ(: )ُقلــُت 
ــاس فــا  ــه الن يف إعجــاز القــرآن وجهــًا آخــر ذهــب عن
ــه  ــك صنيع ــم، وذل ــن آحاده ــاذ م ــه إال الّش ــكاد يعرف ي
ــك ال تســمع كامــًا  بالقلــوب وتأثــره يف النفــوس، فإّن
الســمع  قــرع  إذا  منثــورًا  وال  منظومــًا  القــرآن  غــر 
خلــص لــه إىل القلــب مــن الّلــذة واحلــاوة يف حــال 
ــه  ــه إلي ــص من ــا خيل ــرى م ــة يف أخ ــة واملهاب ــن الروع وم

ــرشح لــه الصــدور()1(. تســتبرش بــه النفــوس وتن

    فالنصــوص اإلبداعيــة العاليــة البنــاء الفنيــة األداء 
غزيــرة الوجــود إنتاجــًا مــن العقليــة البرشيــة، مهــا بلــغ 
ــرب  ــرآين، أو تق ــص الق ــغ الن ــل إىل مبل ــا، ال تص مداه
، فعامــل التأثــر يف النــص القرآين  منــه عــى اســتحياء قــطُّ
ليــس لــه نظــر يشــاهبه، وال يدانــى بنظــر ألبتــة، وهبــذا 

)1(  بيان إعجاز القرآن: 65.
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جتلــت ســمة االخــراق بــن مــا هــو كام بــرشّي، ومــا 
هــو كام إهلــّي، فتتحقــق يف الثــاين قــوة التأثــر اخلطــايب، 
وعامــل اإلقنــاع النــّي الــذي ُيغــّر حيــاة اإلنســان 
كلّيــًا، وهــذا مــا ال يمكــن أن يّققــه أّي نــّص آخــر غــر 

النــّص القــرآين)1(.

وَعــْوًدا عــى بِــْدء والعــود أمحــُد، فإّننــا نــرى أّن 
القــرآن الكريــم إذا مــا اســتثنينا املدّونــات التــي ســبقت 
ــاوية أم  ــًا س ــت كتب ــواء أكان ــّل( س ــّز وج ــاب اهلل )ع كت
كتبــًا فلســفية ومقــاالت أخاقيــة وأدبيــة نــّدت مــن لــدن 
نــا نجــزم  كبــار فاســفة اليونــان والرومــان واهلنــود، فإنَّ
قاطعــن أّن القــرآن الكريــم قــد أّســس لتغطيــة القوائــم 
ــامية  ــة اإلس ــة الثقافي ــاالت التداولي ــداول يف املج واجل

ــارة ماّدهتــا، ودراســتها. ــات املخت ــل العتب ــي متّث الت

هــذا  إىل  أملــح   قــد  القــرآين  النــص  أّن  ويبــدو 

)1(  ينظــر: قــراءات لغويــة يف النــص القــرآين )دراســة يف النقــد 
التفســري( ســروان عبــد الزهــرة اجلنــايب: 2.
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التبويــب والتفصيــل املنّظــم للقضايــا واملســائل املختلفــة 
التــي عرضهــا، قــال تعــاىل: ﴿كَِتــاٌب ُأْحكَِمــْت آَياُتــُه ُثــمَّ 

ــٍر﴾)1(. ــٍم َخبِ ــُدْن َحكِي ــْن َل ــْت ِم َل ُفصِّ

ــِه  ــْنَ َيَدْي ــِذي َب ــَق الَّ ــْن َتْصِدي ــاىل: ﴿َوَلكِ ــه تع وقول
َوَتْفِصيــَل اْلكَِتــاِب﴾)2(.

ْلنَــا َعَلْيــَك اْلكَِتــاَب تِْبَياًنــا لـِـُكلِّ  وقولــه تعــاىل: ﴿َوَنزَّ
ــًة ﴾)3(. ٍء َوُهــًدى َوَرمْحَ َشْ

اْلُقــْرآِن  َهــَذا  يِف  ْفنَــا  َصَّ ﴿َوَلَقــْد  تعــاىل:  وقولــه 
َمَثــٍل﴾)4(. ُكلِّ  ِمــْن  لِلنَّــاِس 

والنطــق  والتنويــر  والتبيــان  والبيــان  فالتفصيــل 

)1( سورة هود: اآلية 1.

)2( سورة يونس: اآلية37.

)3( سورة النحل: اآلية 89.

)4( سورة الكهف: اآلية 54.
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باحلــق والتريــف كّلهــا أمــارات ودالئــل عــى القوائــم 
واجلــداول بوصفهــا آلّيــة مــن آلّيــات التفصيــل والتبيــان 

ــل(. ــّز وج ــاب )اهلل ع ــان يف كت والبي

وإذا مــا ُرْحنــا إىل كتــاب اهلل )جــّل جالــه( وجدنــا 
هــذه القوائــم واجلــداول شــاخصة أمامنــا، ففــي ســورة 
الفاحتــة بوصفهــا الســورة األوىل يف املصحــف الرشيــف 
أوصــاف  معنــا  تأّمــل  حــارضة،  التقنيــة  هــذه  نجــد 
مــن  مؤّلفــة  قائمــة  هيــأة  عــى  )اهلل(  اجلالــة  لفــظ 
ــارص احلمــد هلل: )رّب العاملــن(، )الرمحــن(،  أربعــة  عن
ــات  ــة آي ــذه القائم ــن(، ه ــوم الدي ــك ي ــم(، )مال )الرحي
ــا  ــا وجَهن ــا رصفن ــل، وإذا  م ــّز وج ــات اهلل ع ــن صف ع
تلقــاء ســورة اإلخــاص التــي متّثــل الســورة الـــ)112( 
مــن ســور القــران الـــ)114( نجــد هــذه التقنيــة  حــارضة 
يف وصــِف اهللِ )عــّز وجــّل(  أيضــًا: )قــل هــو اهلل أحــد - 
اهلل الصمــد- مل يلــد -ومل يولــد- مل يكــن لــه كفــوًا أحــد(

ــاب  ــّل( يف اخلط ــّز وج ــم اهلل )ع ــواع تكّل ــد أن ونج



25

عهد اإلمام علي )( ملالك األشرت )(أمنوذجًا 

القــرآين بوصفهــا قوائــم واضحــة املعــامل: ﴿َوَمــا َكاَن 
ــاٍب َأْو  ــْن َوَراِء ِحَج ــا َأْو ِم ــُه اهلل إاِلَّ َوْحًي َم ــَرٍ َأْن ُيَكلِّ لَِب

ُيْرِســَل َرُســواًل﴾)1(.

)وحّيا، ِمْن وراء حجاب،  يرسل رسوالً( 

ويمكــن القــول: إّن األمثلــة كثــرة جــدًا ال ُتعــّد 
وال حُتــى نخشــى مــن اإلطالــة و اخلــروج عــن اإلجيــاز 

ــب. ــذا املطل ــده يف ه ــذي ننش ال

ويبــدو أّن هــذا التأســيس القــرآين, قــد أفاد منــه علاء 
العربيــة، فنجــُد النحويــن يركنــون إىل هــذا الصنيــع مــن 
ــد والتبــن والتفصيــل قــال ابــن مالــك) ت  أجــل التقيي

672هـ(: 

كامنا لفٌظ مـفيٌد كاســتقم
واسٌم وفعٌل ثم حرُف الكلم)2(.

)1( سورة الشورى: اآليثة 51
)2(  رشح ابن عقيل، ابن عقيل:  13/1.
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الكلمــة ثاثــة أقســام اســم، فعــل، حــرف، والفعــل 
مــاض، مضــارع، أمــر، وغرهــا...

وعنــد الباغيــن أقســام علــم الباغــة, علــم املعــاين، 
وعلــم البيــان، وعلــم البديــع)1(، وغرها من التقســيات 

يف معــارف العربيــة املختلفة.

)1(  ينظــر: اإليضــاح يف علــوم هنــج الباغــة، اخلطيــب القزوينــي: 
11/1



املطلب الثاني

القوائم يف عهد اإلمام )( ملالك 

األشرت )( دراسة تطبيقية
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عهد اإلمام علي )( ملالك األشرت )(أمنوذجًا 

الســام(  )عليــه  عــي  اإلمــام  كام  أنَّ  َجــَرَم  ال 
الــذي انتظــم يف النهــج املبــارك، وغرهــا مــن املدّونــات 
التــي توافــرت عــى نقــل كامــه )عليــه الســام(، دليــل 
عــى أهّنــا تنبــع ومتتــح مــن مصــدر واحــد، إذ إّن جــاء 
النصــوص ورصفهــا وتناســب موضوعاهتــا ومضامينهــا 
ــا  ــم، وأهّن ــح العظي ــّاق، واملت ــع اخل ــذا النب ــى ه ــدّل ع ت

جتــري كالسلســبيل مــن جمــرى واحــد)1(.

املعتــزيل  احلديــد  أيب  ابــن  إليــه  فطــن  مــا  وهــذا 
ــال: )وأنــت إذا تأملــت هنــج  ــُل ق )ت 656هـــ( مــن قب

)1(  ينظــر: الرنامــج األمثــل إلدارة الدولــة وقيــادة املجتمــع يف 
عهــد اإلمــام  )عليــه الســام  ( ملالــك األشــر، الســيد حســن بركــة 

الشــامي: 22. 23
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الباغــة وجدتــه كّلــه مــاًء واحــدًا، ونفســًا واحــدًا، 
وأســلوبًا واحــدًا كاجلســم البســيط الــذي ليــس بعــض 
املاهيــة،  يف  األبعــاض  لباقــي  خمالفــًا  أبعاضــه  مــن 
ــره،  ــطه كآخ ــطه، وأوس ــه كأوس ــز أّول ــرآن العزي وكالق
وكّل ســورة وكّل آيــة مماثلــة يف املأخــذ واملذهــب والفــّن 
ــو كان  ــور، ول ــي اآليــات والس ــم لباق والطريــق والنظ
بعــض هنــج الباغــة منحــوالً وبعضــه صحيحــًا مل يكــن 
ذلــك كذلــك، فقــد ظهــر لــك هبــذا الرهــان الواضــح 
ضــال َمــن زعــم أّن الكتــاب أو بعضــه منحــوالً إىل 

أمــر املؤمنــن()1(.

وعندمــا نبــر عهــده الرشيــف لـــ) مالــك األشــر( 
أمــارات  مــن  املحكــم واملتقــن، وهــي  النــّص  نجــد 
صحــة ســنده؛ وذلــك ملــا يمتــاز بــه هــذا املتــن مــن ســبك 
منقطــع النظــر يف املعنــى واملبنــى، وإّن الباحــث اخلبــر 

ــة  ــزيل : 1 /  )مقدم ــد املعت ــن أيب احلدي ــة، اب ــج الباغ )1(  رشح هن
ــق( 9. املحق
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ــن  ــارة م ــن وراء كّل عب ــة تكم ــًا نوراني ــعر أّن روح ليش
عباراتــه، وأّن هنــاك خيوطًا نســجت أفــكاره، ومفاهيمه 
ال يدركهــا إاّل َمــن توّغــل يف أعاقهــا، واكتشــف الــروح 
الســامية واملعــاين العاليــة مــن وراء األلفــاظ التــي تعــّر 
عنهــا، يقــول الدكتــور عبــاس عــي الفّحــام: )ومــن 
الــكام يف  نســبة  ُيطَعــَن يف صحــة  أن   )...( الغرابــة 
هنــج الباغــة إىل أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( بحّجــة 
اشــتاله عــى التقســيم العــددي )...( وهــذا خمالــف ملــا 
ــن  ــر م ــتعاله وأكث ــد اس ــرآيّن، وأك ــلوب الق ــه األس أثبت
ــام  ــا اإلم ــة، أم ــياته األخاقي ــوّي يف تقس ــث النب احلدي
عــي )عليــه الســام( فغــر مســتكثر عليــه أســلوب 
احلــر والتقســيم العــددي، ملــا عــرف مــن ملــكات 
لغويــة هائلــة وتنظيــم فكــري عجيــب، يســتطيع بــه 
التوليــد عــى األثــر القــرآين والنبــوّي يف جمــايل الفــّن 

ــتعال( )1(. ــا هــذا االس ــائع فيه ــوع الش واملوض

)1(  ينظــر: باغــة النهــج يف هنــج الباغــة، 183. 184، واألثــر 
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التــي  القوائــم  أهــم  نستكشــف  أن  األوان  وآن 
انطــوى عليهــا هــذا العهــد املبــارك، الــذي يعــّد مــن 
أهــّم النصــوص وأغناهــا، وأمجعهــا ملحاســن األخــاق، 
والقيــم واملعــارف يف جماالت احلكم والسياســة وحقوق 
اإلدارة واالجتــاع واالقتصــاد والربيــة، وهــو الرنامــج 
ــع)1(، يف  ــادة املجتم ــة وقي ــل إلدارة الدول ــي األمث العلم
ظــّل اســترشاف العنــوان الرئيــس للقائمــة الــذي يمثــل 
ــن  ــة م ــتدعاء جمموع ــى اس ــادرة ع ــة الق ــؤرة املركزي الب
عــر  منهــا  املنتظمــة  واألرقــام  والبيانــات،  العنــارص 
الســياقات  باســرفاد  القائمــة  ســطح  عــى  تناســلها 

والتتابعــات الكاميــة.

ــن  ــها م ــتغوار القوائــم، واستنباش ــا أّن اس وبــدا لن
املتــن العلــوّي املبــارك )العهــد( يتطّلــب خــرة وإحالــة 
ــد، إال  ــكّل أح ــرّسًا ل ــس متي ــو لي ــرة، إذ ه ــة للفك عميق

القرآين يف هنج الباغة، عباس عي الفحام، 220. 235.
)1(  ينظر: الرنامج األمثل إلدارة الدولة    وقيادة املجتمع، 28.
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ألولئــك الذيــن امتلكــوا زمــام اللغــة، وخــروا دقائقهــا 
)عليــه  عــي  اإلمــام  املتكّلــم  ســّيا  وال  وأرسارهــا، 
عنــارص  اســتظهار  يف  فكــره  أعمــل  الــذي  الســام( 
القضّيــة املــراد بياهنــا وتنفيلهــا، فضــًا عــن ذلــك مقدرته 
عــى مَلَْلمــة األفــكار وتســييجها مــن أجــل اإلحاطــة هبــا 

ــاء)1(. ــا مجع ــن أنحائه م

القائمة األوىل: أعمال الوالي ووظائفه:

جباية اخلراج. 1

جهاد العدو. 2

استصاح األهل. 3

عارة الباد.. 4

قــال اإلمــام عــي )عليــه الســام(: »َهــَذا َمــا َأَمــَر بـِـِه 
ــاِرِث اأْلَْشــَرَ  ــَك ْبــَن احْلَ َعْبــُد اهلل َعــِيٌّ َأِمــُر امْلُْؤِمنـِـَن َمالِ

)1(  ينظر: باغة النهج يف هنج الباغة، 180.
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ُه ِمــْرَ ِجَباَيــَة َخَراِجَهــا َو ِجَهــاَد  يِف َعْهــِدِه إَِلْيــِه ِحــَن َوالَّ
َهــا َو اْســتِْصَاَح َأْهلَِهــا َو ِعــَاَرَة بَِاِدَهــا«)1(. َعُدوِّ

اجلهــاد،  )اجلبايــة،  األربــع  الكلــات  هــذه 
االســتصاح، العــارة( متّثــل عنــارص وأرقامــًا وبيانــات 
فهــي مرتكــزات رئيســة, وأركان مهمــة تقــوم عليهــا 

الدولــة.

فالعنــر األول: يمّثــل املــدار االقتصــادي للدولــة, 
والثــاين: يمثــل املــدار العســكري واألمنــي, والثالــث: يعني 
والرابــع:  واألخاقــي,  واالجتاعــي  اإلداري  باجلانــب 

ــاد. ــة الب ــول بتنمي ــراين املوص ــب العم ــل باجلان يتص

هــي  للقائمــة  الرئيســة  البــؤرة  أّن  لنــا  ويتجــّى 
مهامــه,  تنحــر  إذ  شــعبة,  اجتــاه  احلاكــم  مســؤولية 
)عليــه  اإلمــام  حّددهــا  عنــارص  أربعــة  يف  وترتكــز 
الــذي يســتدعي  تنامــي فكــره  باســترشاف  الســام( 

)1(  هنج الباغة:   426 - 427.



35

عهد اإلمام علي )( ملالك األشرت )(أمنوذجًا 

ــارص  ــرفاد عن ــرة باس ــر الفك ــة يف ح ــن الرؤي ــًا م نوع
مســتوفية. منتظمــة 

)عليــه  عــي  اإلمــام  أّن  بالذكــر  احلقيــق  ومــن 
ــه قــد قــدم عنــر )جبايــة  الســام( عــى الرغــم مــن أنَّ
أّنــه يف  إاّل  البــاد(  )عــارة  عنــر  وآخــر  اخلــراج(، 
ــه مالــكًا عــى تقديــم  مطــاوي العهــد الرشيــف نــراه  ينّب
ــم,  ــد التزاح ــراج عن ــتجاب اخل ــى اس ــارة األرض ع ع

الراجــح)1(. دون  باملرجــوح  والعمــل 

قــال )عليــه الســام(: »َوْلَيُكــْن َنَظــُرَك يِف ِعــَاَرِة 
أِلَنَّ  ــَراِج  اْلَ اْســتِْجَاِب  يِف  َنَظــِرَك  ِمــْن  َأْبَلــَغ  اأْلَْرِض 
ــْرِ  ــَراَج بَِغ ــَب اْلَ ــْن َطَل ــَاَرِة َو َم ــْدَرُك إاِلَّ بِاْلِع ــَك اَل ُي َذلِ
ــُرُه  ــَتِقْم َأْم ــاَد َو َلْ َيْس ــَك اْلِعَب ــَاَد َو َأْهَل ــَاَرٍة َأْخــَرَب اْلبِ ِع

َقلِيــًا«)2(. إاِلَّ 

)1(  فرائد األصول: الشيخ مرتى األنصاري: 2/ 769.
)2(  هنج الباغة: 436
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القائمة الثانية: صفات الوالي والقائد اإلميانية:

تقوى اهلل )جّل جاله(.. 1

إيثار طاعة اهلل )جّل جاله(.. 2

وفرائضــه . 3 جالــه(  )جــّل  اهلل  أحــكام  اّتبــاع 
وســننه.

نرة اهلل )عّز وجّل( بالقلب واليد واللسان.. 4

كــرس النفــس عــن الشــهوات، ومنعهــا مــن . 5
الصاحلــة. غــر  املــآرب 

قــال )عليــه الســام(: »َأَمــَرُه بَِتْقــَوى اهلل َو إِْيَثــاِر 
َبــاِع َمــا َأَمــَر بـِـِه يِف كَِتابـِـِه ِمــْن َفَرائِِضــِه َو ُســنَنِِه  َطاَعتـِـِه َو اتِّ
َباِعَهــا َو اَل َيْشــَقى إاِلَّ َمــَع  الَّتِــي اَل َيْســَعُد َأَحــٌد إاِلَّ بِاتِّ
ُجُحوِدَهــا َو إَِضاَعتَِهــا َو َأْن َينْــُرَ اهلل ُســْبَحاَنُه بَِقْلبِــِه 
ــْن  ــْرِ َم ــَل بِنَ ــْد َتَكفَّ ــُمُه َق ــلَّ اْس ــُه َج ــانِِه َفإِنَّ ــِدِه َو لَِس َو َي
ــَن  ــُه ِم ــِرَ َنْفَس ــَرُه َأْن َيْك ُه َو َأَم ــزَّ ــْن َأَع ــَزاِز َم ُه َو إِْع ــَرَ َن
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ــاَرٌة  َمَحــاِت َفــإِنَّ النَّْفــَس َأمَّ ــَد اْلَ ــَهَواِت َو َيَزَعَهــا ِعنْ الشَّ
ــَم اهلل«)1(. ــا َرِح ــوِء إاِلَّ َم بِالسُّ

ذكــر اإلمــام عــي )عليــه الســام( وصايــا مخســًا يف 
إصــاح النفــس وهــي مقدمــات الزمــة يف حتــي الــوالة 
ــران،  ــر العم ــام بأم ــاد، والقي ــويل إدارة الب ــل ت ــا، قب هب
ــر،  ــواٍل دون آخ ــّص ب ــة ال ختت ــارات العلوي ــذه اإلش ه
ــل  ــن أج ــع م ــمل اجلمي ــا تش ــدان، إهّن ــن البل ــد م وال بل

ــول)2(.  ــتقبل املأم ــودة،  واملس ــعادة املنش ــذّوق الس ت

ــد اســتثمر  ــه الســام( وق ــام )علي ــا أّن اإلم ــدا لن وب
املعجــم القــرآين يف رسد هــذه العنارص املتصلــة بالقائمة، 
هــذا التثمــر املاتــع الناجــع يمثــل قرينــة ســياقّية عظيمــة 
ــاُأوِل  ــوِن َي ُق ــاىل: ﴿َواتَّ ــال تع ــان، ق ــة البي املوضــوع عالي

)1(  هنج الباغة: 426
)2(  ينظــر: ميثــاق إدارة الدولــة )يف عهــد أمــر املؤمنــن )عليــه 
الســام( ملالــك األشــر، الشــيخ زيــن العابديــن قربــاين: 102.
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ــاِب﴾)1(. اأْلَْلَب

وا اهللََّ  ــُرُ ــوا إِْن َتنْ ــا الَِّذيــَن آَمنُ َ وقولــه تعــاىل: ﴿َياَأيُّ
ــْت َأْقَداَمُكــْم﴾)2(. ُكــْم َوُيَثبِّ َينُْرْ

ُة  ــزَّ ــِه اْلِع َة َفلِلَّ ــزَّ ــُد اْلِع ــْن َكاَن ُيِري ــاىل: ﴿َم ــه تع وقول
الِــُح  مَجِيًعــا إَِلْيــِه َيْصَعــُد اْلَكلِــُم الطَّيِّــُب َواْلَعَمــُل الصَّ

َيْرَفُعــُه ﴾)3(.

القائمة الثالثة: قائمة ذخائر العمل الصاحل والسعادات:

العمــل الصالــح: )كبــح مجــاح النفــس، البخــل . 1
يف رغباهتــا(.

التعامــل مــع النــاس )الرمحــة هلــم، املحبــة هلــم، . 2
اللطــف هبــم، العفــو والصفــح(.

)1( سورة البقرة: اآلية 197.

)2( سورة حممد: اآلية 7.

)3( سورة فاطر: اآلية 10.
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االبتعاد عن عداوة اهلل )عّز وجّل(... 3

عدم الندم عى العفو... 4

عدم التبّجح بالعقوبة.. 5

عدم الترسع عى عمل فيه سعة من العفو.. 6

ترك الغرور بإقامة احلّد.. 7

    قال اإلمام عي )عليه السام (:

اْلَعَمــِل  َذِخــَرُة  إَِلْيــَك  َخائِــِر  الذَّ َأَحــبَّ  »َفْلَيُكــْن 
الِــِح َفاْملِــْك َهــَواَك َو ُشــحَّ بِنَْفِســَك َعــاَّ اَل َيِــلُّ  الصَّ
ــْت  ــَا َأَحبَّ ــا فِي ــاُف ِمنَْه ْنَص ــِس اإْلِ ــحَّ بِالنَّْف ــإِنَّ الشُّ ــَك َف َل
ــْم  ــَة َلُ ــِة َو امْلََحبَّ ِعيَّ ــَة لِلرَّ مْحَ َأْو َكِرَهــْت َو َأْشــِعْر َقْلَبــَك الرَّ
ــِوَك َو َصْفِحــَك  ــْن َعْف ــْم ِم ــْم )... ( َفَأْعطِِه ْطــَف ِبِ َو اللُّ
ــِوِه َو  ــْن َعْف ــَك اهلل ِم ــْرَض َأْن ُيْعطَِي ــبُّ َو َت ــِذي ُتِ ــِل الَّ ِمْث
ــَك َفْوَقُهــْم َو َواِل اأْلَْمــِر َعَلْيــَك َفْوَقــَك َو اهلل  َصْفِحــِه َفإِنَّ
َك َو َقــِد اْســَتْكَفاَك َأْمَرُهــْم َو اْبَتــَاَك ِبـِـْم َو  َفــْوَق َمــْن َوالَّ
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ــِه َو  ــَك بِنِْقَمتِ ــَد َل ــُه اَل َي ــْرِب اهلل َفإِنَّ ــنَّ َنْفَســَك حِلَ اَل َتنِْصَب

تـِـِه َو اَل َتنَْدَمــنَّ َعــَى َعْفــٍو َو  اَل ِغنـَـى بـِـَك َعــْن َعْفــِوِه َو َرمْحَ
َعــنَّ إىَِل َبــاِدَرٍة َوَجــْدَت ِمنَْهــا  اَل َتْبَجَحــنَّ بُِعُقوَبــٍة َو اَل ُتْرِ

ــًة«)1(. َمنُْدوَح

   ممّــا ال شــّك فيــه أّن خــر مــا يذخــره اإلنســان 
لدنيــاه وآخرتــه هــو العمــل الصالــح؛ ألّن املــال إىل نفــاد 
ْنَيــا  َيــاِة الدُّ ــُة احْلَ ــوَن ِزينَ ــاُل َواْلَبنُ وزوال، قــال تعــاىل: ﴿امْلَ
ــَك َثَواًبــا َوَخــْرٌ  ــاُت َخــْرٌ ِعنْــَد َربِّ احِلَ َواْلَباِقَيــاُت الصَّ

َأَمــًا﴾)2(.

والباقيــات الصاحلــات هــي الرصيــد الــذي خيتزنــه 
اإلنســان يف كتــاب ال يضــّل ريب وال ينســى، وإّن مــن 
العبــادات  أداء  الصالــح  العمــل  مصاديــق  أصــدق 
الرشعيــة الواجبــة واملســتحّبة، وقضــاء حوائــج النــاس، 

)1(  هنج الباغة: 427.
)2( سورة الكهف: اآلية 46.
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ــهوات)1(. ــوى والش ــاع اهل ــدم اّتب وع

ونلمــح الرمحــة واملحبــة للنــاس بوصفهــا عنريــن 
أساســن مــن عنــارص نجــاح القائــد، قــال تعــاىل: ﴿َوَمــا 

ــًة لِْلَعامَلـِـَن﴾)2(. َأْرَســْلنَاَك إاِلَّ َرمْحَ

القائمة الرابعة:  معايري قبول األعمال لدى اإلنسان

أوسطها يف احلق.. 1

أعّمها يف العدل.. 2

أمجعها لرىض الرعية.. 3

قــال اإلمــام عــي )عليــه الســام(: »َوْلَيُكــْن َأَحــبَّ 
ــْدِل َو  ــا يِف اْلَع َه ــقِّ َو َأَعمُّ ــُطَها يِف احْلَ ــَك َأْوَس ــوِر إَِلْي اأْلُُم

)1(  ينظــر: الرنامــج األمثــل إلدارة الدولــة وقيــادة املجتمــع: 159. 
.160

)2( سورة االنبياء: اآلية 107.
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ــِة«)1(. ِعيَّ ــِرَض الرَّ ــا لِ ُعَه َأمْجَ

ترّســم  قــد  الســام(  )عليــه  اإلمــام  أّن  ال جــرم 
األمــور  حــب  اســتظهار  يف  متظافــرة  ثاثــة  عنــارص 
لــدى الــوايل، مــن أجــل ضــان ســعادة النــاس وإحــراز 
رضاهــم، وقــد اســتعمل اإلمــام )عليــه الســام( صيغــة 
أمريــة مــؤّداة بالفعــل املضــارع املقــرن بـــ)الم الطلــب( 
قاصــدًا الوجــوب زد عــى ذلــك توّخــى )عليــه الســام( 
ــع مــّرات، مــن أجــل شــّد  ــل أرب اســتعال اســم التفضي
)عنــوان  الرئيســة  البــؤرة  مــع  القائمــة  يف  العنــارص 
ــة  ــارص الثاث ــاءت العن ــور، إذ ج ــّب األم ــة( أح القائم
ــا(. ــا، أمجعه ــطها، أعّمه ــل )أوس ــم التفضي ــة باس مبتدئ

)1(  هنج الباغة:429
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القائمة اخلامسة: صفات امُلبعدين عن املشاورة.

البخيل.. 1

اجلبان.. 2

احلريص.. 3

وزير األرشار.. 4

الرشيك يف اآلثام.. 5

عون األثمة.. 6

أخو الظلمة.. 7

ُتْدِخَلــنَّ يِف  »َواَل    قــال اإلمــام )عليــه الســام(: 
َمُشــوَرتَِك َبِخيــًا َيْعــِدُل بِــَك َعــِن اْلَفْضــِل َو َيِعــُدَك 
ــًا  ــوِر َو اَل َحِريص ــِن اأْلُُم ــَك َع ــًا ُيْضِعُف ــَر َو اَل َجَبان اْلَفْق
ْرَص  ْبــَن َو احْلِ ــْوِر َفــإِنَّ اْلُبْخــَل َو اْلُ َه بِاْلَ َ ــُن َلــَك الــرَّ ُيَزيِّ
ــَك  ــاهللَِّ إِنَّ َشَّ ُوَزَرائِ ــنِّ بِ َمُعَهــا ُســوُء الظَّ ــُز َشــتَّى َيْ َغَرائِ
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َكُهــْم يِف اْلَثــاِم  اِر َقْبَلــَك َوِزيــرًا َو َمــْن َشِ َمــْن َكاَن لـِـْأَْشَ

ــَواُن  ــِة َو إِْخ ــَواُن اأْلََثَم ــْم َأْع ُ ــًة َفإهِنَّ ــَك بَِطاَن ــنَّ َل ــَا َيُكوَن َف
ــِة«)1(. الظََّلَم

ــام(  ــه الس ــام )علي ــيات اإلم ــا يف تقس ــى لن ويتج
الدقــة، والتثّبــت مــن رسد عنــارص القائمــة، فضــًا عــن 
ذلــك بيــان صفــة كّل عنــر إمتامــًا للمعنــى، وإزادة يف 
الفكــرة واملضمــون، وال يغيــب عــن الذهــن تراتبيــة 

ــلب. ــا يف الس ــب قّوهت ــارص بحس ــذه العن ه

  القائمة السادسة: طبقات الرعّية:

جنود اهلل.. 1

كتاب العاّمة واخلاّصة.. 2

قضاة العدل.. 3

عّال اإلنصاف والرفق.. 4

)1(  هنج الباغة: 430.
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أهل اجلزية واخلراج.. 5

مسلمة الناس.. 6

التجار.. 7

أهل الصناعات.. 8

الطبقة السفى من ذوي احلاجة واملسكنة.. 9

ــَة  ِعيَّ ــْم َأنَّ الرَّ ــام(: »َواْعَل ــه الس ــام )علي ــال اإلم ق
َطَبَقــاٌت اَل َيْصُلــُح َبْعُضَهــا إاِلَّ بَِبْعــٍض َو اَل ِغنَــى بَِبْعِضَها 
ــِة َو  َعــْن َبْعــٍض َفِمنَْهــا ُجنُــوُد اهلل َو ِمنَْهــا ُكتَّــاُب اْلَعامَّ
ــاِف  ْنَص ُل اإْلِ ــاَّ ــا ُع ــْدِل َو ِمنَْه ــاُة اْلَع ــا ُقَض ــِة َو ِمنَْه اصَّ اْلَ
ــِة  مَّ ــَراِج ِمــْن َأْهــِل الذِّ ْزَيــِة َو اْلَ ْفــِق َو ِمنَْهــا َأْهــُل اْلِ َو الرِّ
ــاِت َو  نَاَع ــُل الصِّ ــاُر َو َأْه ــا التُّجَّ ــاِس َو ِمنَْه ــلَِمِة النَّ َو ُمْس
ــَكنَِة«)1(. ــِة َو امْلَْس اَج ــْن َذِوي احْلَ ــْفَى ِم ــُة السُّ ــا الطََّبَق ِمنَْه

)1(  هنج الباغة:  431 -432.
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ــه الســام(  يف هــذه اللوحــة مــن كام اإلمــام )علي
ــة  ــا يقّســم الرعي نجــد تعّمقــًا يف اخلطــاب العلــوّي حين
ومســتحّقها،  حقهــا  طبقــة  كّل  معطيــًا  طبقــات، 
)عليــه  فهــو  اإلنســايّن،  املجتمــع  يف  ألثرهــا  وفاقــًا 
قوامهــا  التــي  الفاضلــة  للمدينــة  يؤّســس  الســام( 
والتحابــب  التعــاون  وأساســها  واإلنصــاف،  العــدل 

والتــوادد)1(. 

إّن هــذا التقســيم األنثروبولوجــي الرائــع للمجتمــع 
مــن لــدن اإلمــام )عليــه الســام( يوحــي بدرايــة طبقات 
املجتمــع وتصــّوره احلقيقــي املدعــوم باألدلــة عــى الفهم 

الكامــل باملنظومــة املجتمعيــة كاّفــة.

ــوء  ــام ( يف ض ــه الس ــّي )علي ــام ع ــانية اإلم ــامل إنس ــر: مع )1(  ينظ
عهــده لـــ) مالــك األشــر( دراســة حتليليــة )خمطــوط(، د. رحيــم 

الرشيفــي، ود. حســن كاظــم أســد: 11.
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القائمة السابعة: واجبات اجلنود ومسؤولياتهم:

ُحُصون الرعية.. 1

َزْيُن الُوالِة. 2

ِعزُّ الدين.. 3

ُسُبل األمن.. 4

نُــوُد بِــإِْذِن اهلل  قــال اإلمــام )عليــه الســام(: »َفاْلُ
يــِن َو ُســُبُل  ِعيَّــِة َو َزْيــُن اْلــُواَلِة َو ِعــزُّ الدِّ ُحُصــوُن الرَّ
ِعيَّــُة إاِلَّ ِبـِـْم ُثــمَّ اَل ِقــَواَم لِْلُجنُــوِد  اأْلَْمــِن َو َلْيــَس َتُقــوُم الرَّ
ــَراِج الَّــِذي َيْقــَوْوَن بـِـِه َعــَى  ــْم ِمــَن اْلَ ــِرُج اهلل َلُ إاِلَّ بـِـَا ُيْ
َو  ُيْصلُِحُهــْم  فِيــَا  َعَلْيــِه  َيْعَتِمــُدوَن  َو  ِهــْم  َعُدوِّ ِجَهــاِد 

َيُكــوُن ِمــْن َوَراِء َحاَجتِِهــْم«)1(.

أبــان اإلمام )عليه الســام( بتقســيم حمكــم واجبات 
اجلنــود ومهاّمهــم، بعنــارص أربعــة ُأّديــت بمركبــات 

)1(  هنج الباغة: 432
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ــيات  ــذه التقس ــع هل ــظ أّن اجلام ــة، ويلح ــة ناقص إضافي
ــاد  ــل بحفــظ الب ــو الغــرض األمنــي املتمّث ــة ه األربع
والعبــاد، فأعظــم بــه مــن غــرض عظيــم، ومــن هنــا 
نلمــح أّن اإلمــام قــد ســّن هلــم قانونــًا حلفــظ حقوقهــم، 

ــم. ــوق عوائله وحق

القائمة الثامنة: صفات القائد املثالي:

اهلل . 1 ولرســول  جالــه(،  )جــّل  هلل  الناصــح 
)صــّى اهلل عليــه وآلــه( واإلمــام املعصــوم )عليــه 

الســام(.

نقّي اجليب.. 2

احلليم.. 3

 بطيء الغضب.. 4

قابٌل للعذر. . 5

رؤوف بالضعفاء.. 6
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قوّي.. 7

صبور.. 8

غر مستكن.. 9

من أهل املروءة.. 10

ذو حسب.. 11

أصله كريم.. 12

تارخيه مرّشف )َحَسن(.. 13

شجاع.. 14

كريم.. 15

سمح.. 16

ــوِدَك  ــْن ُجنُ ــَولِّ ِم ــام(: »َف ــه الس ــام )علي ــال اإلم ق

َماِمــَك     َوَأْنَقاُهْم  َأْنَصَحُهــْم يِف َنْفِســَك هللَِِّ َو لَِرُســولِِه َو إِلِ
َو  اْلَغَضــِب  َعــِن  ُيْبطِــُئ  ـْن  َـّ ِم ِحْلــًا  َأْفَضَلُهــْم  َو  َجْيبــًا 
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َعَفــاِء   َوَينُْبــو َعــَى  يُح إىَِل اْلُعــْذِر َو َيــْرَأُف بِالضُّ َيْســَرِ

ْعــُف  َّــْن اَل ُيثِــُرُه اْلُعنْــُف َو اَل َيْقُعــُد بِــِه الضَّ اأْلَْقِوَيــاِء َو ِم
َأْهــِل  َو  َواأْلَْحَســاِب  امْلُــُروَءاِت  بِــَذِوي  اْلَصــْق  ُثــمَّ 
َســنَِة ُثــمَّ َأْهــِل النَّْجــَدِة  ــَوابِِق احْلَ ــِة َو السَّ احِلَ اْلُبُيوَتــاِت الصَّ

ــَخاِء والّســاح«)1(. ــَجاَعِة َوالسَّ َو الشَّ

تفصيليــًا  مــرسدًا  الســام(  )عليــه  اإلمــام  نقــش 
بصفــات القائــد، مســتغرقًا يف ذكرهــا؛ فهــي متّثــل حقــًا 
ــة  ــة القائــد، وجال ــا أّن عظمــة مهّم ــّدى لن ــًا، ويتب داللي
مســؤولّيته تتطلــب صفــات خاّصــة أشــار إليهــا اإلمــام 
)عليــه الســام(، وهــي صفــات عظيمــة املضمــون، 

ــدر. ــة الق جليل

)1(  هنج الباغة: 432- 433
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   القائمة التاسعة: صفات القاضي: 

أفضل الرعية.. 1

ال تضيق به األمور.. 2

ال متّحكه اخلصوم.. 3

ال يتادى يف الزّلة.. 4

يتابع احلق إذا عرفه.. 5

ال ترشف نفسه عى طمع.. 6

يتقّى الفهم.. 7

َوقوف بالشبهات.. 8

أخوذ باحلجج.. 9

قليل التّرم بمراجعة اخلصم.. 10

صبور يف تكّشف األمور.. 11

قوّي عند اّتضاح األمور.. 12
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ال يزهو باإلطراء.. 13

ال ُيستال لإلغراء.. 14

ــِم  ــَرْ لِْلُحْك ــمَّ اْخ ــام(: »ُث ــه الس ــام )علي ــال اإلم ق
ــُق  ــْن اَل َتِضي َّ ــَك ِم ــَك يِف َنْفِس ــَل َرِعيَّتِ ــاِس َأْفَض ــْنَ النَّ َب
ــِة  لَّ ــَاَدى يِف الزَّ ــوُم َو اَل َيَت ُص ــُه اْلُ ُك ــوُر َو اَل ُتَحِّ ــِه اأْلُُم بِ
ُف  ــْرِ ــُه َو اَل ُت ــقِّ إَِذا َعَرَف ــيْ ِء إىَِل احْلَ ــَن اْلَف ــَرُ ِم َو اَل َيْ

َنْفُســُه َعــَى َطَمــٍع َو اَل َيْكَتِفــي بَِأْدَنــى َفْهــٍم ُدوَن َأْقَصــاُه َو 
مًا  ُهــْم َتَبُّ َجــِج َو َأَقلَّ ــُبَهاِت َو آَخَذُهــْم بِاحْلُ َأْوَقَفُهــْم يِف الشُّ

ــوِر َو  ــِف اأْلُُم ــَى َتَكشُّ ــْم َع ُه ــِم َو َأْصَبَ ْص ــِة اْلَ بُِمَراَجَع
ــَراٌء َو  َّــْن اَل َيْزَدِهيــِه إِْط ْكــِم ِم َضــاِح احْلُ ــَد اتِّ ــْم ِعنْ َمُه َأْصَ

ــَراٌء«)1(. ــَتِميُلُه إِْغ اَل َيْس

ــت  ــي حفل ــة الت ــذه القائم ــارص ه ــرة عن ــر كث   نب
ــاء،  ــوص القض ــام( بخص ــه الس ــام )علي ــات اإلم بكل

)1(  هنج الباغة : 434 - 435.
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يف  احلّساســة  املراكــز  مــن  ألنــه  القــايض؛  وصفــات 
ــه الســام(  ــة اإلســامية، إذ اشــرط اإلمــام )علي الدول
يف القضــاة أن يكونــوا أفضــل أبنــاء األمــة تقــًوى وورعــًا 
وكــاالً ونزاهــًة، إذ ُتعــّد من العنــارص املرّشفــة والبيانات 

ــة)1( العظيم

  القائمة العاشرة: واجبات الوالي جتاه القاضي:

تعاهد أحكامه الصادرة.. 1

إكرامه وبذل العطاء له.. 2

إنزاله منزلة رفيعة.. 3

   قــال اإلمــام عــي )عليــه الســام(: »ُثــمَّ َأْكثِــْر 
ــُه َو  َت ــُل ِعلَّ ــا ُيِزي ــْذِل َم ــُه يِف اْلَب ــْح َل ــِه َو اْفَس ــَد َقَضائِ َتَعاُه
َتِقــلُّ َمَعــُه َحاَجُتــُه إىَِل النَّــاِس َو َأْعطِــِه ِمــَن امْلَنِْزَلــِة َلَدْيــَك 
تِــَك لَِيْأَمــَن بَِذلِــَك  ُه ِمــْن َخاصَّ َمــا اَل َيْطَمــُع فِيــِه َغــْرُ

)1(  ينظر: املعامل احلضارية يف هنج الباغة، باقر رشيف القريش: 67
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ــًا  ــرًا َبلِيغ ــَك َنَظ ــْر يِف َذلِ ــَدَك َفاْنُظ ــُه ِعنْ ــاِل َل َج ــاَل الرِّ اْغتَِي
اِر ُيْعَمــُل  يــَن َقــْد َكاَن َأِســرًا يِف َأْيــِدي اأْلَْشَ َفــإِنَّ َهــَذا الدِّ

ــا«)1( . ْنَي ــِه الدُّ ــُب بِ ــَوى َو ُتْطَل ــِه بِاْلَ فِي

حــرص اإلمــام )عليــه الســام( عــى إســباغ القايض 
مجلــة مــن النعــم الظاهــرة املشــّجعة، واحلوافــز الســخّية؛ 
ــه  ــه، ألنَّ ــة القضــاء واإلبقــاء عــى مهابت مــن أجــل صيان
بصــاح القــايض، وقّوتــه يصلــح القضــاء ويّتســم بالقوة 
واملهابــة، ومــن هنــا جــاءت عنارص هــذه القائمــة مؤكدة 
الثقــة التامــة بأحــكام القــايض وتعاهدهــا، وإجــزال 
ــة الرفيعــة،  ــه املنزل ــه، وإنزال ــوي ل ــادي واملعن العطــاء امل
ــوة أو  ــه إىل رش ــّد عين ــة، وال يم ــن جه ــاس م ــة الن مهاب
هبــة أو عطيــة وإىل ذلــك؛ لعلــم اإلمــام )عليــه الســام(
ــاه يف  ــا ألفين ــذا م ــة وه ــاز يف الدول ــّم جه ــاء أه أّن القض

بيــان علــة هــذه العنــارص يف اخلطــاب العلــوّي.

)1(  هنج الباغة:  435.
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القائمة احلادية عشرة: معايري اختيار العّمال:

االختبار.. 1

االبتعاد عن املحاباة يف اختيارهم.. 2

استعال أهل التجربة.. 3

العّفة واحلياء.. 4

قدمة يف اإلسام.. 5

ــوِر  ــْر يِف ُأُم ــمَّ اْنُظ ــام(: »ُث ــه الس ــام )علي ــال اإلم ق
ــَرًة  ــاًة َو َأَث ــْم حُمَاَب ِ ــارًا َو اَل ُتَولِّ ــَتْعِمْلُهُم اْختَِب ــَك َفاْس لِ ُعاَّ
ــْم  ــَوخَّ ِمنُْه ــِة َو َت َياَن ــْوِر َو اْلِ ــَعِب اْلَ ــْن ُش ــاٌع ِم ــَا مِجَ ُ َفإهِنَّ
ــِة َو  احِلَ ــاِت الصَّ ــِل اْلُبُيوَت ــْن َأْه ــاِء ِم َي ــِة َو احْلَ ــَل التَّْجِرَب َأْه

ـُـْم َأْكــَرُم َأْخَاقــًا َو َأَصــحُّ  َمــِة َفإهِنَّ ْســَاِم امْلَُتَقدِّ اْلَقــَدِم يِف اإْلِ
ــِب  ــُغ يِف َعَواِق ــًا َو َأْبَل اق ــِع إِْشَ ــلُّ يِف امْلََطاِم ــًا َو َأَق َأْعَراض

ــرًا«)1(. ــوِر َنَظ اأْلُُم

)1(  هنج الباغة: 435.
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ــط  ــر وضواب ــام ( معاي ــه الس ــام )علي ــم اإلم ترّس
التفصيــل  تقنّيــة  باســرفاد  العــّال  اختبــار  جليلــة يف 
إذ  هبــا،  واإلحاطــة  الــدالالت،  اســتيفاء  أجــل  مــن 
العنــارص  هــذه  مــن  عنــر  كّل  ماهيــة  عــن  كشــف 
التــي انتظمــت يف هــذه القائمــة، وهــذا مــا نســترشفه 
ــة  ــارك، وال خيفــى اســتلاح ثيمــة األفضلي ــّص املب يف الن
واألحســنية يف النــّص بلحــاظ كثــرة أســاء التفضيــل 
فيــه مــن نحــو: أكــرم، أصــّح، أقــّل، أبلــغ، زد عــى ذلــك 
معاينــة دالالت الكلــات، )اختبــارًا( تــوّخ منهــم، مــن 
أهــل البيوتــات الصاحلــة واملتقّدمــة؛ ألّن اإلمــام )عليــه 
ــب،  ــن الصائ ــر التعي ــتظهار معاي ــاب اس ــام( يف ب الس

وضوابــط االختبــار املوّفــق.
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القائمة الثانية عشرة: صفات ُكّتاب الديوان:

استصفاء اخلّر واملحمود السرة.. 1

 شاكر للنعمة.2. 

فطن ال يعرف الغفلة.. 3

مطيع.. 4

يثق بنفسه.. 5

قوّي يف التريح.. 6

عامل باألمور.. 7

له منزلة وأثر يف القوم.. 8

أمن.. 9

قــال اإلمام)عليــه الســام(: »ُثــمَّ اْنُظــْر يِف َحــاِل 
ُهــْم َو اْخُصــْص َرَســائَِلَك  ُكتَّابـِـَك َفــَولِّ َعــَى ُأُمــوِرَك َخْرَ
ِعِهــْم لُِوُجــوِه  اَرَك بَِأمْجَ ــَدَك َو َأْسَ الَّتِــي ُتْدِخــُل فِيَهــا َمَكايِ
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ــا  َئ ِبَ ــَرِ ــُة َفَيْج ــُرُه اْلَكَراَم ــْن اَل ُتْبطِ َّ ــَاِق ِم ــِح اأْلَْخ َصالِ
ِة َمــَإٍ َو اَل َتْقُرُ بـِـِه اْلَغْفَلُة  َعَلْيــَك يِف ِخــَاٍف َلــَك بَِحــْرَ

ــا  لِــَك َعَلْيــَك َو إِْصــَداِر َجَواَباِتَ َعــْن إِيــَراِد ُمَكاَتَبــاِت ُعاِّ
ــَك َو  ــي ِمنْ ــَك َو ُيْعطِ ــُذ َل ــَا َيْأُخ ــَك فِي ــَواِب َعنْ ــَى الصَّ َع
ــَاِق  ــْن إِْط ــُز َع ــَك َو اَل َيْعِج ــَدُه َل ــدًا اْعَتَق ــُف َعْق اَل ُيْضِع
َهــُل َمْبَلــَغ َقــْدِر َنْفِســِه يِف اأْلُُمــوِر  َمــا ُعِقــَد َعَلْيــَك َو اَل َيْ
ِه َأْجَهــَل ُثــمَّ  اِهــَل بَِقــْدِر َنْفِســِه َيُكــوُن بَِقــْدِر َغــْرِ َفــإِنَّ اْلَ
ــتِنَاَمتَِك َو  ــتَِك َو اْس ــَى فَِراَس ــْم َع اُه ــاُرَك إِيَّ ــِن اْختَِي اَل َيُك
ُضــوَن لِِفَراَســاِت  َجــاَل َيَتَعرَّ ــإِنَّ الرِّ ــَك َف ــنِّ ِمنْ ُحْســِن الظَّ
اْلــُواَلِة بَِتَصنُِّعِهــْم َو ُحْســِن ِخْدَمتِِهــْم َو َلْيــَس َوَراَء َذلِــَك 
ُهــْم بـِـَا ُولُّــوا  ِمــَن النَِّصيَحــِة َو اأْلََماَنــِة َشْ ٌء َو َلكـِـِن اْخَتِبْ
ــِة َأَثــرًا  ــَن َقْبَلــَك َفاْعِمــْد أِلَْحَســنِِهْم َكاَن يِف اْلَعامَّ احِلِ لِلصَّ

ــِة َوْجهــًا..«)1(. ــْم بِاأْلََماَن َو َأْعَرفِِه

)1(  هنج الباغة  437.



59
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ويتجــى األمــن الثقــايف يف عنــارص هــذه القائمــة 
املّتصلــة بصفــات الكّتــاب، إذ حــرص اإلمــام )عليــه 
جيــدر  الــذي  الكاتــب  صفــات  رسد  عــى  الســام( 
ــه،  ــا في ــى وجوده ــرص ع ــا، وي ــه عليه ــوايل أن ينتب بال
فهــو موضــع رّسه، ويــده اليمنــى، واألمــن عــى صناعــة 
إنشــاء الكتــب، والدواويــن والرســائل والوصايــا التــي 

ــارة. ــة واإلم ــن دار الوالي ــرج م خت

القائمة الثالثة عشرة: أقسام التجار وأهل الصناعات:

1. املقيم منهم.

2. املضطرب باله. )املرّدد به بن البلدان(

3. املرّفق ببدنه )املكتسب(.

ــاِر     قــال )عليــه الســام(: »ُثــمَّ اْســَتْوِص بِالتُّجَّ
نَاَعــاِت َو َأْوِص ِبِــْم َخــْرًا امْلُِقيــِم ِمنُْهــْم َو  َو َذِوي الصِّ
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ــِق بَِبَدنِــِه«)1(. فِّ امْلُْضَطــِرِب بَِالِــِه َو امْلَُرَ

شــّخص اإلمــام )عليــه الســام( أقســام التجــار 
ــاء  ــت بأس ــارص، إذ ُأّدي ــة عن ــات يف ثاث وذوي الصناع
الفاعلــن: املقيــم، املضطــرب، املرّفــق، ألّن الثاثــة مــن 

جنــس واحــد، فناســب بينهــا.

القائمة الرابعة عشرة: أعمال التّجار اإلجيابية:

مواّد املنافع )أصلها(.. 1

أســباب املرافــق )مــا ينتفــع بــه مــن األدوات . 2
واآلنيــة()2(.

القريبــة . 3 األماكــن  مــن  البضائــع  ُجــّاب 
. ة لبعيــد ا و

أمان من العوز والفقر.. 4

)1(  هنج الباغة:  438.
)2(  هنج الباغة، حتقيق السيد هاشم املياين: 488.
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اطمئنان ووثاقة بمعاماهتم التجارية.. 5

ُــْم َمــَوادُّ امْلَنَافِــِع َو  قــال اإلمام)عليــه الســام(: »َفإهِنَّ
َك  ــا ِمــَن امْلََباِعــِد َو امْلََطــاِرِح يِف َبــرِّ ُبَ َأْســَباُب امْلََرافـِـِق َو ُجاَّ
ــاُس  ــُم النَّ ــُث اَل َيْلَتئِ ــَك َو َحْي ــْهلَِك َو َجَبلِ ــِرَك َو َس َو َبْح
ــاُف  ــْلٌم اَل ُتَ ــْم ِس ُ ــا َفإهِنَّ ُءوَن َعَلْيَه ــَرِ ــا َو اَل َيْ ملََِواِضِعَه

ــُه«)1(. َشــى َغائَِلُت ــٌح اَل ُتْ ــُه َو ُصْل َبائَِقُت

عنــارص  مخســة  الســام(  اإلمام)عليــه  عــّد  فقــد 
مــن قائمــة أعــال التّجــار اجليــدة، إذ جــاءت عــى هيــأة 
ــدة بـــ)إّن( املشــبهة بالفعــل عــى نســق  مخــس مجــل مؤّك

ــاهبًا. ــون متش ــكاد يك ي

القائمة اخلامسة عشر: صفات التّجار السلبية:

الضيق الفاحش.. 1

الشحيح القبيح.. 2

)1(  هنج الباغة: 438.
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املحتكر.. 3

املتحّكم بالبِياعات.. 4

قــال اإلمــام )عليــه الســام(: »إنَّ يِف َكثِــٍر ِمنُْهــْم 
لِْلَمنَافِــِع  اْحتِــَكارًا  َو  َقبِيحــًا  ُشــّحًا  َو  َفاِحشــًا  ِضيقــًا 
ــِة َو  ٍة لِْلَعامَّ ــًا يِف اْلبَِياَعــاِت َو َذلِــَك َبــاُب َمــَرَّ كُّ َو َتَ

ــوَل  ــإِنَّ َرُس ــَكاِر َف ــَن ااِلْحتِ ــْع ِم ــُواَلِة َفاْمنَ ــَى اْل ــٌب َع َعْي
ــُع َبْيعــًا  ــُه َو ْلَيُكــِن اْلَبْي ــَع ِمنْ اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( َمنَ
ــْنِ  ِحــُف بِاْلَفِريَق ــَعاٍر اَل ُتْ ــْدٍل َو َأْس ــِن َع َســْمحًا بَِمَواِزي

ــاُه  ِمــَن اْلَبائـِـِع َو امْلُْبَتــاِع َفَمــْن َقــاَرَف ُحْكــَرًة َبْعــَد هَنْيـِـَك إِيَّ
اٍف«)1(. ْل بِــِه َو َعاِقْبــُه يِف َغــْرِ إِْسَ َفنَــكِّ

فاملتأّمــل يف النــّص جيــْد أّن اإلمــام َقــْد أبــاَن عــن 
ــل،   ــة والبخ ــرس املعامل ــن ع ــلبّية م ــار السَّ ــات التّج صف
وَحْبــس املطعــوم، ونحــوه عــن النــاس ال يســمحون بــه 

)1(  هنج الباغة:  438.
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ــه الســام(  ــَب اإلمام)علي ــاٍن فاحشــٍة، وقــد أطنَ إالَّ بأث
ــة  ــة، ومذّم ــرّضة للعام ــن م ــا م ــا هل ــكار، مل ــة االحت بصف

ــوالة. ــى ال ع

ونرصــد يف النــص العلــوّي املعاَيــن قائمــة صغــرى 
ــْمح( إذ انتظمــت يف عنريــن؛ )البيــع السَّ

 األول: امليزان العدل واآلخر: األسعار العادلة.

ويتبــّدى لنــا أّن تداخــل القوائــم يف النــّص العلــوّي 
دليــل عــى الرؤيــة العلويــة الثاقبــة، واإلحاطــة الوســيعة 

بأحــوال املجتمــع.

القائمة السادسة عشرة: أصناف الطبقة السفلى:

املساكن.. 1

املحتاجن.. 2

أهل البؤسى.. 3

منى.. 4 الزَّ
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ــِة  ــمَّ اهللََّ اهللََّ يِف الطََّبَق ــام(: »ُث ــه الس ــال اإلمام)علي ق
َو  امْلََســاكِِن  ِمــَن  ــْم  َلُ ِحيَلــَة  اَل  الَِّذيــَن  ِمــَن  ــْفَى  السُّ

ْمنَــى«)1(. الزَّ َو  اْلُبْؤَســى  َأْهــِل  َو  امْلُْحَتاِجــَن 

القائمة السابعة عشرة: مساويء احتجاب الوالي عن الرعية:

شعبة من الضيق.. 1

قّلة علم باألمور.. 2

اشتباه األمور وخلطها عند العامة.. 3

تصغر الرعية للعظيم من األمور.. 4

تعظيم الرعية لصغار األمور.. 5

حتسن الرعية القبيح.. 6

تقبيح الرعية احلسن.. 7

خلــط الرعيــة العمــل الصالــح بالعمــل الطالــح . 8
)احلــق بالباطــل(.

)1( هنج الباغة: 438..
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َلــنَّ  ــا َبْعــُد َفــَا ُتَطوِّ قــال اإلمام)عليــه الســام(: »َأمَّ
اْحتَِجاَبــَك َعــْن َرِعيَّتِــَك َفــإِنَّ اْحتَِجــاَب اْلــُواَلِة َعــِن 
َو  بِاأْلُُمــوِر  ِعْلــٍم  ــُة  ِقلَّ َو  يــِق  الضِّ ِمــَن  ُشــْعَبٌة  ِعيَّــِة  الرَّ
اْحَتَجُبــوا  َمــا  ِعْلــَم  َعنُْهــْم  َيْقَطــُع  ِمنُْهــْم  ااِلْحتَِجــاُب 
ِغــُر َو َيْقُبــُح  ُدوَنــُه َفَيْصُغــُر ِعنَْدُهــُم اْلَكبِــُر َو َيْعُظــُم الصَّ
ــقُّ       بِاْلَباطـِـِل«)1(. َســُن َو َيُْســُن اْلَقبِيــُح َو ُيَشــاُب احْلَ احْلَ

ــعة  ــة واس ــن دراي ــام ( ع ــه الس ــام )علي ــان اإلم أب
بنتائجــه  الرعيــة، عارفــًا  بمســاوي االحتجــاب عــن 
ــارص  ــذه العن ــي هل ــل الواع ــى التسلس ــه وال خيف ومآالت

التــي متثــل بيانــات واضحــات للقائمــة الرئيســة.

)1(  هنج الباغة: 441.
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القائم��ة الثامنة عش��رة: وصاي��ا تعامل الوالي م��ع البطانة 
)احلاشية(:

املنع من االستئثار والتطاول وقلة االنصاف.. 1

عدم املِنحِة من األرض.. 2

التمسك باحلّق. . 3

ًة َو  قــال اإلمام)عليــه الســام(: »ُثــمَّ إِنَّ لِْلــَواِل َخاصَّ
ــُة إِْنَصــاٍف يِف ُمَعاَمَلــٍة  بَِطاَنــًة فِيِهــُم اْســتِْئَثاٌر َو َتَطــاُوٌل َو ِقلَّ
ــَواِل َو  ــَك اأْلَْح ــَباِب تِْل ــِع َأْس ــَك بَِقْط َة ُأوَلئِ ــادَّ ــْم َم َفاْحِس
تِــَك َقطِيَعــًة َو اَل  اَل ُتْقطَِعــنَّ أِلََحــٍد ِمــْن َحاِشــَيتَِك َو َحامَّ
ــَن  ــا ِم ــْن َيلِيَه ــُرُّ بَِم ــَدٍة َت ــاِد ُعْق ــَك يِف اْعتَِق ــنَّ ِمنْ َيْطَمَع
ِمُلــوَن َمُئوَنَتــُه َعــَى  ٍك َيْ ٍب َأْو َعَمــٍل ُمْشــَرَ ــاِس يِف ِشْ النَّ

ــْم ُدوَنــَك َو َعْيُبــُه َعَلْيــَك يِف  ِهــْم َفَيُكــوَن َمْهنَــُأ َذلـِـَك َلُ َغْرِ
ــقَّ َمــْن َلِزَمــُه ِمــَن اْلَقِريــِب َو  ْنَيــا َو اْلِخــَرِة َو َأْلــِزِم احْلَ الدُّ

اْلَبِعيــِد َو ُكــْن يِف َذلِــَك َصابِــرًا حُمَْتِســبًا)1(.

)1(  هنج الباغة: 441.
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القائمة التاسعة عشرة: فوائد الصلح احملمود: 

الدعة للجنود.. 1

الراحة من اهلموم.. 2

أمن للباد. . 3

ــنَّ  ــقِّ َو اَل َتْدَفَع ــام (: »احْلَ ــه الس ــام )علي ــال اإلم ق
ْلِح  َك و هللَِِّ فِيــِه ِرًضــا َفــإِنَّ يِف الصُّ ُصْلحــًا َدَعــاَك إَِلْيــِه َعــُدوُّ
وِمــَك َو َأْمنــًا لِبـِـَاِدَك«)1(. نُــوِدَك َو َراَحــًة ِمــْن ُهُ َدَعــًة ِلُ

اســتوىف  قــد  الســام(  )عليــه  اإلمــام  أّن  نلحــظ 
ــة،  ــة عام ــام جوهري ــي أقس ــح، وه ــد الصل ــام فوائ أقس

بكلــات قصــار.

)1(  هنج الباغة: 442.
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القائمة العشرون: عواقب سفك الدماء:

َجْلُب النّقمة.. 1

سوء العاقبة.. 2

زوال النعمة.. 3

ِقَرُ الُعُمر.. 4

َو  َمــاَء  الدِّ َو  ــاَك  »إِيَّ الســام(:  اإلمام)عليــه  قــال 
ــٍة َو اَل  ــى لِنِْقَم ــَس َشْ ٌء َأْدَع ــُه َلْي ــا َفإِنَّ َه ــْرِ ِحلِّ ــْفَكَها بَِغ َس
ٍة  ــدَّ ــاِع ُم ــٍة َو اْنِقَط ــَزَواِل نِْعَم ــَرى بِ ــٍة َو اَل َأْح ــَم لَِتبَِع َأْعَظ

ــا«)1(. َه ــْرِ َحقِّ ــاِء بَِغ َم ــْفِك الدِّ ــْن َس ِم

وعــى اإلمــام )عليــه الســام( َمعَلــم حقــن الدمــاء، 
ــاس  ــو أس ــته ه ــان وقداس ــة اإلنس ــا إذ إّن رشاف وحفظه
ــه بغــر وجــه حــّق  ــإّن ســفك دم ــا ف الوجــود، ومــن هن

ــرّس. ــج ال ت يوجــب عواقــب ال حُتمــد، ونتائ

)1(  املصدر نفسه.
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وال بــّد مــن القــول: إّن هنــاك قوائــم نــّدت مــن هــذا 
ــاط  ــة عنارصهــا، واخت ــناها لقّل ــارك دسس ــد املب العه
التــي ذكرناهــا، وكذلــك رغبــة يف  بعضهــا بالقوائــم 

ــزال. ــاز واالخت اإلجي





املطلب الثالث

املقاربات التداولية
)(يف قوائم عهد اإلمام
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ــة  ــات التداُوليَّ ــم املقارب ــنَْفي أه ــب َس ــذا املطل يف ه
ــوى  ــِد انط ــارك َق ــوّي املب ــد العل ــُب أّن العه ــي َنْحَس الت
عليهــا، وســيكون اإلجيــاز واالختــزال الطريــق امُلْثــى 
متاشــًيا مــع ســنن البحــث العلمــّي تــارًة، ولكــون البحث 
مّتِصــًا بتكشــيف القوائــم واجلــداول التــي انتظمــت يف 
ــات  ــم املقارب ــتغوار يف تلك ــف، وإّن االس ــد الرشي العه
التداوليــة قــد ُيْبعدنــا عــّا َيَمْمنــا وَقَصْدنــا تــارًة أخــرى.

مــن  حتّصلــت  التــي  البيانــات  أو  العنــارص  إّن 
ــاين، -  ــل يف املطلــب الث ــي رسدناهــا مــن قب ــم الت القوائ
نقطــع جازمــن  - مــن أهّنــا جــاءت مطابقــة للمجتمــع 
املجــال  تاطــف  أهّنــا  جهــة  مــن  آنــذاك  اإلســامّي 
التــداويل وتغازلــه، وأّن العهــد الرشيــف يمّثــُل -بــا 
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شــّك- جمتمــع الدراســِة.

ــة  ــت َمْألوف ــة أصبح ــات التداُولّي ــر أنَّ املقارب وَيْظَه
ــّيا يف  ــة، وال س ــانّية احلديث ــات اللس ــائدة يف الدراس وس
حتليــل اخلطــاب ســواٌء أكانــت الراثيــة أم املعــارصة، 
إذ ال تكتفــي هــذه املقاربــات عــى القــراءة، والــرؤى 
مــن داخــل النــّص، بــل تســتدعي القــراءة الفاحصــة 
والدقيقــة قــراءة األفــكار واملقاصــد باســترشاف الواقــع 
املعيــش فيــه، ومعاينــة الظــروف والقرائــن املختلفــة 
بالنــّص،  املحيطــة  املقاميــة  أم  احلاليــة  أكانــت  ســواء 
واالجتاعيــة  النفســية  بالعوامــل  التبــرة  وكذلــك 

والتارخييــة املتصلــة بالنــّص)1(

)عليــه  عــي  اإلمــام  عهــد  يف  ألفينــاه  مــا  وهــذا 
الســام( لـــ )مالــك األشــر(، فليــس العهــد نّصــًا أدبيــًا 
ــتُّ  ــّردة ال مت ــة جم ــات مثالي ــال، أو نظري ــارًحا يف اخلي س

)1(  ينظــر: الرنامــج األمثــل إلدارة الدولــة وقيــادة املجتمــع، 24، 
والتحليــل اإلحصائــي للبيانــات، 29.
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ــا هــو منهــج واقعــي،  إىل الواقــع بلحمــة وَنســب، إنَّ
املجتمــع  يف  حــارضة  وأســس  وقواعــد  وتعاليــم 
اإلنســاين جّســدها أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( يف 
حكومتــه الراشــدة عــى األرض، ويف جتربتــه السياســية 
جّســد  )لقــد  الدولــة)1(  إدارة  يف  املعّقــدة  واإلداريــة 
ــاملها  ــم وس ــط القي ــام( خرائ ــه الس ــّي )علي ــام ع اإلم
السياســية اإلداريــة واالجتاعيــة واألخاقيــة والثقافيــة 
يف أهبــى صــورة، وأمجــل متثيــل، فتلمــح القائــد الســيايس 
ــوّي  ــم الرب ــايّل، واملعل ــاين املث ــام اإلنس واإلداري واإلم

ــا()2( . وغره

ــف  ــد الرشي ــة يف العه ــات التداولي ــم املقارب وترسَّ
باستكشــاف حقيقــة: أّن نصــوص هــذا العهــد ودالالته، 
وال ســّيا القوائــم واجلــداول والعنــارص التــي انتظمــت 

)1(  ينظر: املصدر السابق: 40.
)2(  إســهام احلكومــة العلويــة املثاليــة يف رمزيــة مدينــة الكوفــة 

الرشيفــي، 9. كريــم  د. رحيــم  )خمطــوط(، 
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وتشــعُّ  والقوانــن،  واملبــادئ  بالقيــم  تزخــر  فيهــا 
معلــم  نحــو:  مــن  واإلنســانية  األخاقيــة  بالتعاليــم 
إصــاح املجتمــع، والتعايــش الســلمّي، وحــّب الفقــراء 
واإلحســان إليهــم، والعفــو والصلــح والعــدل، وحقــن 
الدمــاء، وغرهــا،)1( وهــي بطبيعتهــا ال ترتبــط باملــايض 
ــا  ــه الســام(، إّن ــام عــّي )علي ــد زمــن اإلم أو تقــف عن
تاطــف احلــارض واملســتقبل،       وال ســّيا املجتمعــات 
ــًا  ــا خصوص ــون إليه ــا تك ــوُج م ــوَم - أح ــة - الي البرشي
يف هــذا الزمــن الــذي يشــهُد رصاًعــا حضارًيــا يف الفكــر 
ــام  ــرب، ونظ ــة الغ ــهد هيمن ــا يش ــة، ك واإلرادة واهلُِوي

ــفها)2(.  ــتبّدة وتعّس ــات املس ــم احلكوم ــة، وظل العومل

ــد  ــا يف العه ــي َنْرُقُبه ــة الت ــات التداولي ــن املقارب وم
ــأيت: ــا ي ــف، م الرشي

)1(  معــامل إنســانية اإلمــام عــي )عليــه الســام( يف ضــوء عهــده 
ــم الرشيفــي ود.  ــم كري ــة، د. رحي لـــ) مالــك األشــر( دراســة حتليلي

ــد: 20. ــم أس ــن كاظ حس
)2(  ينظر: الرنامج األمثل إلدارة الدولة: 62.
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أواًل: املعجم الُقرآنّي واحلديثي:

ــارك  ــده املب ــام( يف عه ــه الس ــام )علي ــتثمر اإلم اس
ــْرآيّن واحلديثــي فنجــد الذوبــان واالنصهــار  املعجــم الُق
ــة األكــر )القــرآن الكريــم( إذ  الكامــل يف كتــاب العربي
متثــل كتــاب اهلل )جــّل جالــه( متثيــًا عميقــًا، فنجــد 
ــّص القــرآين،  االســتحضار واالســترشاف الواعيــن للن
وكذلــك الســنّة النبويــة املطّهــرة، فقــد انرسبــت نصوص 
قرآنيــة ومضامــن ودالالت قرآنيــة وحديثيــة يف النهــج 

ــف)1(  ــد الرشي ــّيا العه ــارك، وال س املب

ــِع الصــايف  ــَح اخلــّاَق مــن النب ونســترشُف هــذا املت
ــرِة( يف  ــنِة املطّه ــْذب )الس ــورِد الَع ــم، وامل ــرآن الكري الق
ضــوء حكــم اإلمــام )عليــه الســام( بالنــّص اجلــّي، 
ــن طــاووس احلــّي )ت644هـــ(: )الّلهــم صــّل  ــال اب ق
وَســّلم وزْد وبــارْك عــى الســيد املطّهــر واإلمــام املظّفــر 
ــن  ــبر )...( ويّل الدي ــّر وُش ــر أيب ُش ــجاع الغضنف والش

)1(  ينظر: األثر القرآين يف هنج الباغة، د. عباس الفحام، 83.
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الــوايل الــويل الســيد الــريّض اإلمــام الــويّص احلاكــم 
بالنــّص اجلــّي املخلــص الصفــّي )...( أمــر املؤمنــن 

ــه(()1(  ــوات اهلل علي ــب )صل ــن أيب طال ــي ب ع

ونرصــد هــذا التثمــر املاتــع يف العهــد املبــارك يف 
ظــّل اإلشــارات البّينــات لــدى اإلمــام )عليــه الســام( 
ــن  ــفى م ــة الس ــة الطبق ــارص قائم ــن عن ــه ع ــد حديث عن
الســام(:  )عليــه  قــال  واملســكنة،  احلاجــات  ذوي 
ــَكنَِة َو  ــِة َو امْلَْس اَج ــْن َذِوي احْلَ ــْفَى ِم ــُة السُّ ــا الطََّبَق »َوِمنَْه
ِه َفِريَضــًة  ى اهلل َلــُه َســْهَمُه َو َوَضــَع َعــَى َحــدِّ ُكلٌّ َقــْد َســمَّ
ــُه  ــِه )صــى اهلل عليــه وآلــه( َعْهــدًا ِمنْ ــِه َأْو ُســنَِّة َنبِيِّ يِف كَِتابِ

ــًا«)2(. ــا حَمُْفوظ ِعنَْدَن

وقــال )عليــه الســام( يف ضــوء اســتحضار عنــارص 
ــولِِه  ــة: »َواْرُدْد إىَِل اهلل َو َرُس ــوايل املرضّي ــال ال ــة أع قائم

)1(  منهج الدعوات ومنهج العنايات: 336.
)2(  هنج الباغة: 433.
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ُطــوِب َو َيْشــَتبُِه َعَلْيــَك ِمــَن اأْلُُمــوِر  َمــا ُيْضلُِعــَك ِمــَن اْلُ
ــا الَِّذيــَن  َ َفَقــْد َقــاَل اهلل َتَعــاىَل لَِقــْوٍم َأَحــبَّ إِْرَشــاَدُهْم يــا َأيُّ
ُســوَل َو ُأوِل اأْلَْمــِر ِمنُْكــْم  آَمنُــوا َأطِيُعــوا اهللََّ َو َأطِيُعــوا الرَّ
دُّ إىَِل  ُســوِل َفالــرَّ وُه إىَِل اهلل َو الرَّ َفــإِْن َتناَزْعُتــْم يِف َشْ ٍء َفــُردُّ

ــُذ  ــوِل اأْلَْخ ُس دُّ إىَِل الرَّ ــرَّ ــِه َو ال ــِم كَِتابِ ــُذ بُِمْحَك اهلل اأْلَْخ
َقــِة«)1(. اِمَعــِة َغــْرِ امْلَُفرِّ بُِســنَّتِِه اْلَ

الســياقات  الســام(  )عليــه  اإلمــام  وَيْســتْحرِضُ 
ِده عنــارص قائمــة )فوائــد الصلــح(  الُقرآنيــة عنــد رَسْ
ــِه  ــاَك إَِلْي ــنَّ ُصْلحــًا َدَع ــه الســام(: »َواَل َتْدَفَع قــال )علي
ــوِدَك َو  نُ ــًة ِلُ ــِح َدَع ْل ــإِنَّ يِف الصُّ ــا َف ــِه ِرًض َك واهلل فِي ــُدوُّ َع

ــَاِدَك«)2(. ــًا لِبِ ــَك َو َأْمن وِم ــْن ُهُ ــًة ِم َراَح

ْلُح َخْرٌ ﴾)3(. قال تعاىل: ﴿َوالصُّ

)1( هنج الباغة:  434
)2(  هنج الباغة: 442

)3( سورة النساء: من اآلية 128.
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ــا  ــْلِم َفاْجنَــْح َلَ وقولــه تعــاىل: ﴿َوإِْن َجنَُحــوا لِلسَّ
ــِميُع اْلَعلِيــُم﴾)1(. ــُه ُهــَو السَّ ْل َعــَى اهلل إِنَّ َوَتــَوكَّ

أّمــا فيــا يّتصــل باملعجــم احلديثــي، فنجــد املتــَح 
املثمــَر مــن النبــع الصــايف كام املصطفــى )صــّى اهلل 
ــي يف  ــر احلديث ــذا األث ــد ه ــّلم(، وَنْرُص ــه وس ــه وآل علي
تعابــر اإلّمــام عــي )عليــه الســام(، قــال: »َواْجَعــْل 
ــْم فِيــِه َشــْخَصَك َو  ُغ َلُ اَجــاِت ِمنْــَك ِقْســًا ُتَفــرِّ لـِـَذِوي احْلَ
ــْم َمْلِســًا َعاّمــًا َفَتَتَواَضــُع فِيــِه هللَِِّ الَّــِذي َخَلَقــَك  لِــُس َلُ َتْ

َو  َأْحَراِســَك  ِمــْن  َأْعَواَنــَك  َو  ُجنْــَدَك  َعنُْهــْم  ُتْقِعــُد  َو 
ُمُهــْم َغــْرَ ُمَتَتْعتِــٍع َفــإِنِّ  َمــَك ُمَتَكلِّ طِــَك َحتَّــى ُيَكلِّ ُشَ
َســِمْعُت َرُســوَل اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( َيُقــوُل يِف َغــْرِ 
ــُه  ِعيــِف فِيَهــا َحقُّ ــٌة اَل ُيْؤَخــُذ لِلضَّ َس ُأمَّ ــْن ُتَقــدَّ ــٍن َل َمْوطِ

.)2(» ــِويِّ ــَن اْلَق ِم

)1( سورة األنفال: اآلية 16.
)2(  هنج الباغة:  431.
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وقــال )عليــه الســام( مبّينــًا عنــارص صــاة الــوايل: 
ــَن  ــه( ِح ــه وآل ــى اهلل علي ــوَل اهلل )ص ــَأْلُت َرُس ــْد َس »َوَق
ــْم  ــلِّ ِبِ ــاَل َص ــْم َفَق ــيِّ ِبِ ــَف ُأَص ــِن َكْي ــي إىَِل اْلَيَم َهنِ َوجَّ

ــًا«)1(. ــَن َرِحي ــْن بِامْلُْؤِمنِ ــْم َو ُك ــَاِة َأْضَعِفِه َكَص

فهــم  أثــر يف  هلــا  املرجعيــة  اإلحالــة  أّن  َجــَرَم  ال 
ــا يف األداء، إذ إّن تتمــة  اخلطــاب، إذ تعطيــه بعــًدا حقيقًي
الفائــدة يف الــكام تتوّقــف عــى مــدى مطابقــة اخلطــاب 
للواقــع، فــكّل وحــدة لغويــة تتوافــر عــى اجلوانــب 
واملرجعّيــة  والداللــة،  اللفظيــة،  الصيغــة  االتيــة: 

)اخلــارج()2(.

ومــن هنــا فــإّن اســتثار املرجعيــات هــو عمليــة 
)اســرجاع ملدلــوالت ذكــرت يف مرحلــة ســابقة، أو 
جميئهــا  القــارُئ  يتوقــع  مدلــوالت  اســتقدام  عمليــة 

)1(  هنج الباغة: 440.
)2(  ينظــر: اخلطــاب القــرآين )دراســة يف البعــد التــداويل(، د. مؤيــد 

آل صوينــت: 71
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ــّم عــن  ــة تت بمرحلــة الحقــة يف اخلطــاب، وهــذه العملي
ــص  ــُق يف اخلصائ ــذي يتطاب ــايل ال ــر اإلح ــق العن طري

الدالليــة مــع العنــر املحيــل إليــه()1(.

وَعــْوٌد عــى َبــْدٍء،  فــإّن اإلمــام علّيــًا )عليــه الســام( 
ــكام  ــي ل ــتثار الواع ــن االس ــرة م ــة كب ــى درج كان ع
ــًا  ــد كان خمصوص ــه( فق ــه وآل ــى اهلل علي ــى )ص املصطف
مــن دون الصحابــة بخلــوات كان خيلــو هبــا مــع رســول 
اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(  )ال يطلــع أحــد مــن النــاس 
عــى مــا يــدور بينهــا وكان كثــر الســؤال للنبــي )صــى 
اهلل عليــه وآلــه( عــن معــاين القــرآن وعــن معــاين كامــه 
)صــى اهلل عليــه وآلــه( وإذا مل يســال ابتــداه النبــي )صــى 
اهلل عليــه وآلــه( بالتعليــم والتثقيــف ومل يكــن أحــد مــن 
أصحــاب النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( كذلــك بــل كانوا 
أقســاما فمنهــم مــن هيابــه أن يســأله وهــم الذيــن يبــون 

)1(  رســائل ابــن األثــر دراســة يف ضــوء علــم اللغــة النــّي )رســالة 
ماجســتر( عــي صــري علــوان: 25.
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ــمعون  ــم يس ــأله وه ــارئ فيس ــرايب أو الط ــئ األع أن جي
ومنهــم مــن كان بليــدا بعيــد الفهــم قليــل اهلمــة يف النظــر 
والبحــث ومنهــم مــن كان مشــغوال عــن طلــب العلــم 
ــرى  ــد ي ــم املقل ــا ومنه ــادة أو دني ــا بعب ــاين أم ــم املع وفه
ــض  ــم املبغ ــؤال ومنه ــرك الس ــكوت وت ــه الس أن فرض
مــا  املوقــع  مــن  عنــده  للديــن  ليــس  الــذي  الشــانئ 
ــه  ــه وغوامض ــن دقائق ــؤال ع ــه بالس ــه وزمان ــع وقت يضي
وانضــاف إىل االمــر اخلــاص بعــي )عليه الســام( ذكاؤه 
ــا وإذا  ــه وضوءه ــه وإرشاق نفس ــارة طينت ــه وطه وفطنت
ــودا  ــر موج ــل املؤث ــا كان الفاع ــا متهيئ ــل قاب كان املح
واملوانــع مرتفعــة حصــل األثــر عــى أتــم مــا يمكــن 
ــن  ــال احلس ــا ق ــام( - ك ــه الس ــي )علي ــك كان ع فلذل
- البــري ربــاين هــذه األمــة وذا فضلهــا ولــذا تســميه 

ــرب()1( . ــم الع ــة وحكي ــام األئم ــفة إم الفاس

وتتجــّى هــذه املقاربــة التداولّيــة يف اســتحضار قــول 

)1(  رشح هنج الباغة ابن أيب احلديد املعتزيل: 11/ 48 
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النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( يف قــول اإلمــام )عليــه 
الســام( يف قائمــة الصفــات الســلبية للتجــار، قــال:  
ِمــَن ااِلْحتِــَكاِر  َفاْمنَــْع  ــاِر)...(،  بِالتُّجَّ اْســَتْوِص  »ُثــمَّ 
َفــإِنَّ َرُســوَل اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( َمنَــَع ِمنْــُه َو ْلَيُكــِن 
ِحــُف  ــُع َبْيعــًا َســْمحًا بَِمَواِزيــِن َعــْدٍل َو َأْســَعاٍر اَل ُتْ اْلَبْي

ــاِع«)1(. ــِع َو امْلُْبَت ــَن اْلَبائِ ــْنِ ِم بِاْلَفِريَق

وال خيفــى االســترشاُف الثَّْبــُت مــن كام املصطفــى 
إاِلَّ  َتكِــُر  َيْ »اَل  أحاديثــه:  يف  وآلــه(  عليــه  اهلل  )صــى 

َخاطِــٌئ«)2(.

ــَى  ــَر َع ــِن اْحَتَك ــه(: »َم ــه وآل ــى اهلل علي ــه )ص وقول
ْفــَاِس«)3(. ــَذاِم َواإْلِ ــُه اهلل بِاْلُ َب امْلُْســلِِمَن َطَعاَمُهــْم، َضَ

ــام  ــّص اإلم ــن ن ــة م ــة الثاني ــل باجلنب ــا يتص ــا في   أم

)1(  هنج الباغة: 438.
)2(   صحيح مسلم: 3 / 1228

)3(  سنن ابن ماجه: 2/ 729.
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)عليــه الســام( املــؤّداة بأســلوب األمــر بصيغــة الفعــل 
املضــارع املقــرون بـــام األمــر )وليكــْن البيــع ســمًحا(، 
ــه(:    ــه وآل ــى اهلل علي ــى )ص ــث املصطف ــترشافه حدي اس
ى، َوإَِذا  »َرِحــَم اهلل َرُجــًا َســْمًحا إَِذا َبــاَع، َوإَِذا اْشــَرَ

ــَى«)1(. اْقَت

باالســتثار  الســام(  )عليــه  اإلمــام  يكتــف  ومل 
القــرآين واحلديثــي بوصفهــا جمالــن تداولّيــن عظيَمــن 
ــن  ــع م ــرى تنب ــة أخ ــاالت تداولي ــف جم ــراه ياط ــل ن ب
)عليــه  قــال  املحمــودة  والســنن  الصاحلــة  البيئــات 
ــا ُصــُدوُر  ــَل ِبَ ــًة َعِم ــنًَّة َصاحِلَ ــْض ُس الســام(: »َواَل َتنُْق
ــا  ــْت َعَلْيَه ــُة َو َصَلَح ــا اأْلُْلَف ــْت ِبَ ــِة َو اْجَتَمَع ــِذِه اأْلُمَّ َه
ــَك  ــاِض تِْل ــْن َم ــَيْ ٍء ِم ــُرُّ بِ ــنَّ ُســنًَّة َت ِدَث ــُة َو اَل ُتْ ِعيَّ الرَّ

ــَا  ــَك بِ ــِوْزُر َعَلْي ــنََّها َو اْل ــْن َس ــُر ملَِ ــوَن اأْلَْج ــنَِن َفَيُك السُّ

)1(  صحيح البخاري: 3/ 57.
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َنَقْضــَت ِمنَْهــا«)1( .

ــَر  وقــال )عليــه الســام(: َواْلَواِجــُب َعَلْيــَك َأْن َتَتَذكَّ
َمَك ِمــْن ُحُكوَمــٍة َعاِدَلــٍة َأْو ُســنٍَّة َفاِضَلٍة  َمــا َمــَى ملَِــْن َتَقدَّ

ــٍة يِف  ــه( َأْو َفِريَض ــه وآل ــى اهلل علي ــا )ص ــْن َنبِيِّنَ ــٍر َع َأْو َأَث
َّــا َعِمْلنَــا بـِـِه فِيَهــا«)2( . كَِتــاِب اهلل َفَتْقَتــِدَي بـِـَا َشــاَهْدَت ِم

ثانيًا:  قواعد التخاطب اللساني:

مــن  اللســانّية  التخاُطــب  قواعــُد  أصبحــت 
املســّلات التحاُورّيــة، وهــي تعنــي جمموعــة مــن املعايــر 
واألســس التــي يفــرض أْن يقــَف عندهــا كلُّ متكّلــم يف 
ــة  ــاءة التداُولي ــى أّن الكف ــره، بمعن ــع غ ــه م ــاء حديث أثن
ــاُور  ــل والتح ــة التواص ــم خريط ــها يف رس ــرض نفس تف
بــن املتكلــم واملخاطــب، وهــذا مــا نّبــه عليــه )أوســتن( 

)1(  هنج الباغة: 431.

)2(  هنج الباغة: 445.
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ــو  ــه نح ــه بحث ــاور()1(، إذ وّج ــق والتح ــه )املنط يف مقالت
للتواصــل  املنظمــة  املبــادئ  مــن  اســتخراج جمموعــة 
املثــايل، واهتــّم أيضــًا باملعــاين الضمنيــة اهتامــًا واضحــًا، 
وهــذا دليــل عــى أّن جتليــات املعنــى ال حتكمهــا قواعــد 
لغويــة دالليــة فحســب، بــل حتكمهــا طريقــة إنجــاز 

ــل. ــة للتواص ــادئ العام ــام، واملب ــل املق ــوظ داخ امللف

ومــن هنــا فإننــا ســنبر قاعدتــن مــن هــذه القواعد 
عــى  القائــم  اللســاين  التخاطــب  مــن  ترشــح  التــي 
ــام  ــد اإلم ــيا يف عه ــم، وال س ــل املنظ ــوار، والتواص احل

ــه الســام( لـــ )مالــك األشــر(. )علي

1- االفرتاض املسبق:

ــم حديثــه عــى االفراضــات املســبقة  يبنــي املتكلِّ
الازمــة لنجــاح كّل تواصــل كامــّي، عــى أســاس 

ــد  ــة، عب ــة تداولي ــة لغوي ــاب مقارب ــراتيجيات اخلط ــر: اس )1(  ينظ
اهلــادي بــن ظافــر الشــهري، 96، واللســان وامليــزان أو التكوثــر 

ــن: 238.  ــد الرمح ــه عب ــي، ط الفع
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ــه معلــوم لــه، وقــد لوحــظ أّن  مــا يفــرض- ســلفًا - أنَّ
االفــراض الســابق يكــون مرتبطــًا ببعــض العبــارات 
اللغويــة دون بعــض، فــإذا قــال رجــٌل آلخــر: َأغلــق 
النافــذة، فاملفــرض -قبــًا - أّن النافــذة مفتوحــة، وأّن 
ــادر  ــه، وأّن املخاطــب ق ــاك مســوًغا يدعــو إىل إغاق هن
عــى احلركــة، وأّن املتكلــم يف منزلــة اآلمــر، وكّل ذلــك 

ــم)1(. ــة املتكل ــال وعاق ــياق احل ــول بس موص

   ال َجــَرَم أّن اخلطــاب أصبــح عــى َوْفــق مقــوالت 
التداوليــة احلامــل اللغــوّي ملقاصــد املتكلــم موّجهــًا إىل 
املتلقــّي، وبــا أّن اخلطــاب يولد يف ســياق ختاطبي، وبلغة 
مشــركة فهــو يقــوم عــى افراضــات مســبقة، ومــن هنــا 
ــة،  فاالفــراض املســبق يّتســع ليشــمل املعلومــات العاّم
والعهديــن  االجتاعــي،  والعــرف  احلــال  وســياق 

)1(  آفــاق جديــدة يف البحــث اللغــوي املعــارص، حممــد أمحــد نحلــة: 
.27 ،26
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املخاطبــن الــذي جيعــل املتلقــي يفهــم مــراد املتكلــم)1( 

ومــن املواضــع التــي رصدناهــا يف عهــد اإلمــام 
)عليــه      قولــه  األشــر(،  لـ)مالــك   ) الســام  )عليــه 
الســام ( يف بيــان عنــارص قائمــة )صفــات املستشــار 
اإلجيابيــة(: »َواَل ُتْدِخَلــنَّ يِف َمُشــوَرتَِك َبِخيــًا َيْعــِدُل 
ــَك  ــًا ُيْضِعُف ــَر َو اَل َجَبان ــُدَك اْلَفْق ــِل َو َيِع ــِن اْلَفْض ــَك َع بِ
ــْوِر َفــإِنَّ  َه بِاْلَ َ ــُن َلــَك الــرَّ َعــِن اأْلُُمــوِر َو اَل َحِريصــًا ُيَزيِّ
ــا ُســوُء  َمُعَه ــُز َشــتَّى َيْ ــْرَص َغَرائِ ــَن َو احْلِ ْب اْلُبْخــَل َو اْلُ

الظَّــنِّ بــاهلل«)2(.

ــاء،  ــورده احلك ــن م ــتقي م ــاٍل يس ــف ع كام رشي
ــاهلل )عــّز  ــوء الظــّن ب ــو س ــؤالء ه فــإّن اجلامــع بــن ه
وجــّل( وقــد أملــح ابــن أيب احلديــد املعتــزيل إىل مقــوالت 

ــة محــو احلــاج:  ــة واســراتيجية التواصــل: ذهبي )1(  ينظــر: التداولي
.227

)2(  هنج الباغة:430.
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االفــراض املســبق يف الــكام العلــوّي املعايــن، فاجلبــان 
يقــول يف نفســه إن أقدمــُت قتلــت، والبخيــل يقــول: 
ــول: إن  ــص يق ــرت، واحلري ــُت افتق ــمحُت وأنفق إن س
مل أجــّد واجتهــد وأدأب فاتنــي مــا أروم، وكل هــذه 
األمــور ترجــع إىل ســوء الظــّن بــاهلل )جــّل جالــه(، 
ــًا  ــه صادق ــاهلل، وكان يقين ــو أحســن الظــّن اإلنســان ب ول
لعلــم أّن األجــل مقــّدر وأّن الــرزق مقــّدر، وأّن الغنــي 
ــه ال يكــون مــن ذلــك إاّل مــا قــى  والفقــر مقــّدران وأنَّ

اهلل تعــاىل)1( .

وقــال )عليــه الســام( يف بيــان وتنفيــل عنــارص 
قائمــة صفــات الــوايل: »َأَمــَرُه بَِتْقــَوى اهلل َو إِْيَثــاِر َطاَعتـِـِه 
َبــاِع َمــا َأَمــَر بـِـِه يِف كَِتابـِـِه ِمــْن َفَرائِِضــِه َو ُســنَنِِه الَّتـِـي اَل  َو اتِّ
ــا  ــَع ُجُحوِدَه ــَقى إاِلَّ َم ــا َو اَل َيْش َباِعَه ــٌد إاِلَّ بِاتِّ ــَعُد َأَح َيْس

ــا«)2(  َو إَِضاَعتَِه

)1(  ينظر: رشح هنج الباغة، ابن أيب احلديد، 9/ 30.
)2(  هنج الباغة: 427



91

عهد اإلمام علي )( ملالك األشرت )(أمنوذجًا 

تبــّدى لنــا أّن اإلمــام )عليه الســام( يف بيــان عنارص 
هــذه القائمــة )صفــات الــوايل( أّنــه قــد اعتمــد عــى 
ــك للفرائــض  ــد َوعــى فهــم مال االفــراض املســبق، فق
والســنن التــي ذكرهــا اهلل )عــّز وجــّل( يف كتابــه، بمعنــى 
أّن االفــراض مســّلٌم بــه مــن لــدن املتكلــم اإلمــام )عليــه 
الســام( والطــرف اآلخــر يف اخلطــاب )املخاَطــب( 
ــنن،  ــض والس ــم الفرائ ــى تلك ــر، وال خيف ــك األش مال
التوحيــد   ( أم فروعــه  الديــن  أكانــت أصــول  ســواٌء 
وكالصــاة  واملعــاد(،  واإلمامــة  والنبــّوة  والعــدل 
ــي  ــروف والنه ــر باملع ــزكاة واألم ــج وال ــام واحل والصي
ــا، وال  ــّق وغره ــول احل ــة وق ــر، وأداء األمان ــن املنك ع
ُبــّد مــن القــول: إّن مواضــع االفــراض املســبق يف العهــد 
املبــارك كثــرة، بســبب املعرفــة املشــركة بــن املتخاطَبــن  
ــر )رضــوان اهلل  ــك األش ــه الســام ( ومال ــام )علي اإلم
عليــه( إذ إّن املعرفــة املشــركة بينهــا تعــّد األرضيــة التــي 
يّتكــئ عليهــا طــرف اخلطــاب يف التواصــل والتحــاور.
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2- القول امُلْضَمر:

التخاطــب  قواعــد  مــن  األخــرى  القاعــدة  هــو 
الّلســاين، ويرتبــط بوضعيــة اخلطــاب ومقامــه عــى عكــس 
ــات  ــاس معطي ــى أس ــدد ع ــذي ي ــبق ال ــراض املس االف
لغويــة، ومــن هنــا فــإّن القــول املضمر هــو كتلــة املعلومات 
التــي يمكــن للخطــاب أن يتوهيــا، ولكــن حتقيقهــا يف 

ــث)1(. ــياق احلدي ــواّص س ــن خ ــى ره ــع يبق الواق

إّن الــكام ال يعنــي دائــًا التريــح، بــل يعنــي 
أحيانــًا محــل املتلقــي عــى التفكــر يف يشء غــر مــّرح 
بــه، ومــن هنــا فالعبــارات اللغويــة تصنّــف صنفــن 
املعــاين الريــة، وتــدّل عليهــا الصيغــة احلرفيــة للعبارة 
اخلطــاب  قرائــن  عــن  ونكشــف  الضمنيــة  واملعــاين 

وســياقاته)2(.

)1(  ينظر: التداولية عند العلاء العرب، 32
)2(  ينظــر: اللســانيات التداوليــة يف اخلطــاب القانــوين، د. مرتــى 

جبــار كاظــم، 75.
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وقــد تبــدى لنــا يف ضــوء اســتغوار العهــد الرشيــف 
أّن اإلمــام )عليــه الســام( قــد أكثــر مــن القــول املضمــر، 
ــة ويظهــر أّن اضطــام  ــّم اســتتار املعــاين الضمني ومــن ث
النــّص الرشيــف عــى القوائــم املتعــددة واملتنّوعــة، ومــا 
ــدة أن  ــذه القاع ــن ه ــل م ــارص جع ــن عن ــا م ــم فيه تنتظ
حتــوز مســاحة واســعة، زد عــى ذلــك تقّصــد اإلمــام 
)عليــه الســام( إىل هــذا الصنيــع مــن اإلضــار مــن 

ــكام ملقتــى احلــال. ــة ال ــق مطابق أجــل حتقي

اْعَلــْم  »ُثــمَّ  الســام(:  )عليــه  قولــه  معنــا  تأّمــل 
ــا  ــَرْت َعَلْيَه ــْد َج ــَاٍد َق ــَك إىَِل بِ ْهُت ــْد َوجَّ ــُك َأنِّ َق ــا َمالِ َي
ُدَوٌل َقْبَلــَك ِمــْن َعــْدٍل َو َجــْوٍر َو َأنَّ النَّــاَس َينُْظــُروَن ِمــْن 
ــُواَلِة  ــوِر اْل ــْن ُأُم ــِه ِم ــُر فِي ــَت َتنُْظ ــا ُكنْ ــِل َم ــوِرَك يِف ِمْث ُأُم
ــَا  َقْبَلــَك َو َيُقوُلــوَن فِيــَك َمــا ُكنْــَت َتُقــوُل فِيِهــْم َو إِنَّ
ــِن  ــَى َأْلُس ــْم َع ــِري اهلل َلُ ــَا ُيْ ــَن بِ احِلِ ــَى الصَّ ــَتَدلُّ َع ُيْس
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ِعَبــاِدِه«)1(.

يتجــّى اإلضــار القــويّل: مــن ذكــر البــاد مــن دون 
التريــح هبــا، وهــي )مــْر( وذكر الــدول التي ســبقت 
حكــم مالــك، وهــي احلكومــات التــي ســبقته مــن زمــن 
ــور  ــن ج ــه م ــت ب ــا ابتلي ــان، وم ــن عّف ــان ب ــة عث اخلليف

ومــا نعمــت مــن عــدل.

ــْم َكَصــَاِة    وقولــه )عليــه اســام(: »َفَقــاَل َصــلِّ ِبِ
ــْم«)2(. َأْضَعِفِه

فقولــه )عليــه الســام( كصــاة أضعفهــم كنايــة 
اســتعملها اإلمــام عــن املريــض، والــذي بــه عاهــة وغــر 

ذلــك.

)1(  هنج الباغة: 427.
)2(  املصدر نفسه: 440.
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ثالثًا: األفعال الكالمية املباشرة وغري املباشرة:

التــي  األســس  إحــدى  الكاميــة  األفعــال  تعــّد 
قامــت عليهــا نظريــة أفعــال الــكام فهــي: )التــي يتلفــظ 
هبــا املرســل يف خطابــه، وهــو يعنــي حرفّيــًا ما يقــول، ويف 
هــذه احلالــة فــإّن املرســل يقصــد أن ينتــج أثــرًا إنجازيــًا 
عــى املرســل إليــه، ويقصــد أْن ينتــج هــذا األثــر يف ضــوء 

جعــل املرســل إليــه يــدرك قصــده يف اإلنتــاج)1(

ويــرى الدكتــور حممــود أمحــد نحلــة أّن األفعــال 
الكاميــة املبــارشة متثــل قدرًا ضئيــًا يف اللغــة، وينحر 
الترشيعيــة  أو  املؤّسســاتية  األفعــال  يســمى  مــا  يف 
كالتوكيــل والتفويــض والوصيــة والتوريــث واإلجــازة، 
ونحوهــا، أمــا األفعــال غــر املبــارشة، فتمثــل القــدر 
األكــر يف اللغــة، ويكثــر اســتعاهلا يف ســياقات التــأّدب 

ــد اهلــادي ظاهــر  ــة، عب ــة تداولي )1(  اســراتيجيات اخلطــاب مقارب
ــهري، 135. الش
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يف الطلــب)1(.

إىل  الكاميــة  األفعــال  تقســيم  أّن  لنــا  ويتبــدى 
اإلنجازيــة  القــوة  بلحــاظ  مبــارشة  وغــر  مبــارشة 
والتأثريــة املتحصلــة مــن اجلملــة، ومــن هنــا قد قّســمت 
ــتن  ــف أوس ــب تصني ــارشة بحس ــة املب ــال الكامي األفع
إىل مخســة أصنــاف، هــي)2(: احلكميــات، والتنفيذيــات، 
والوعديات، والســلوكيات، والعرضيــات )التبينيات(.

اإلنجازيــة  القــوة  فيهــا  تظهــر  وهــذه األصنــاف 
الــدالالت  فيهــا  تتجــى  بمعنــى  مبــارشة،  التأثريــة 
احلقيقيــة، أمــا يف مــا خيــص األفعــال الكاميــة غــر 
اإلنشــائية  للقــوة  التخالــف  يتحصــل  إذ  املبــارشة، 
الســياق  وبمعاينــة  املتكلــم  مــراد  بحســب  للجملــة 
ــه،  ــا يعني ــق مل ــه غــر مطاب املقامــي واحلــايّل، فيكــون قول

)1(  ينظر: آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص: 50
)2(  ينظــر: أفعــال الــكام العامــة، كيــف تنجــز األشــياء بالــكام، 

ــي: 186- 187 ــد القــادر قنين أوســن، ترمجــة عب



97

عهد اإلمام علي )( ملالك األشرت )(أمنوذجًا 

فلــم يعــد اإلخبــار والتخاطــب هــو القصــد الوحيــد 
ــا عددنــاه واحــدًا مــن مقاصــده،  عنــد املرِســل، وإنَّ
فالقصــد الرئيــس أصبــح خمتفيــًا، وظهــر بدلــه قصــد 
ــازي(،  ــى املج ــه بـ)املعن ــح علي ــا اصطل ــذا م ــر، وه آخ

التوليــدي)1(. اإلنتاجــي  والســياق 

وســنتناوش أوالً: األفعــال الكاميــة املبــارشة يف 
العهــد الرشيــف يف ضــوء القوائــم التــي رصدناهــا، 

والعنــارص التــي انتظمــت فيهــا.

ــعادات  ــح والس ــل الصال ــر العم ــة ذخائ ــي قائم فف
تتناَســل األفعــال الكاميــة املبــارشة فيهــا، باســرفاد 
األفعــال األمريــة املــؤّداة بصيغــة الفعل املضــارع املقرون 
بالــام مــّرة )فليكــن( وفعــل األمــر املجــّرد )اْمِلــك، 
ــى  ــوب ع ــى الوج ــة ع ــم ( الدالل ــِعْر، أعطه ــّح، أش ُش

هنــج  يف  اإلنشــائي  للخطــاب  اإلنتاجيــة  الســياقات  )1( ينظــر: 
ــي  ــم الرشيف ــث( د. رحي ــًا( )بح ــداء أنموذج ــلوب الن ــة )أس الباغ

148 املحنــى:  حســن  ود. 



98

أثر القوائم يف تكشيف الدالالت

ســبيل احلتــم واإللــزام، وهــي القــوة اإلنجازيــة التأثريــة 
الرئيســة لفعــل األمــر باســرفاد قرينــة الســياق اللفظيــة 
َأَحــبَّ  »َفْلَيُكــْن  الســام(:  )عليــه  قــال  واملقامّيــة)1( 
ــَواَك  ــْك َه ــِح َفاْملِ الِ ــِل الصَّ ــَرُة اْلَعَم ــَك َذِخ ــِر إَِلْي َخائِ الذَّ
ــِس  ــحَّ بِالنَّْف ــإِنَّ الشُّ ــَك َف ــّل َل ــاَّ اَل ي ــَك َع ــحَّ بِنَْفِس َو ُش
ــَك  ــْت َأْو َكِرَهــْت َو َأْشــِعْر َقْلَب ــَا َأَحبَّ ْنَصــاُف ِمنَْهــا فِي اإْلِ
  )...( ِبِــْم  ْطــَف  اللُّ َو  ــْم  َلُ امْلََحبَّــَة  َو  ِعيَّــِة  لِلرَّ ــَة  مْحَ الرَّ

ــِوَك«)2(. ــْن َعْف ــْم ِم َفَأْعطِِه

ونرّســم األفعــال الكاميــة املبــارشة يف القائمــة 
الفعــل  باســتحضار  النهــي  صيغــة  بلحــاظ  نفســها 
املضــارع املؤكــد بنــون التوكيــد الثقيلــة املســبوق بـــ) ال( 
،     ال تندمــّن، ال  ، ال َتنْصَبــنَّ الناهيــة الطلبيــة )ال تكوَنــنَّ
ــة  ــة عــى الوجــوب واحلرم تبّجحــَن، ال ترسعــّن( الدال

)1(  ينظــر: دروس يف علــم األصــول، حممــد باقــر الصــدر: 1/ 
.224

)2(  هنج الباغة: 427.
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والنهــي واملنــع مــن إرادة الفعــل عــى ســبيل احلتــم 
ــال  ــي،)1( ق ــي واملقام ــياق اللفظ ــة الس ــزام، بمعاين واإلل
)عليــه الســام(: »َواَل َتُكوَنــنَّ َعَلْيِهــْم َســُبعًا َضاِريــًا 
ــا  يــِن َو إِمَّ ــا َأٌخ َلــَك يِف الدِّ ـُـْم ِصنَْفــاِن إِمَّ َتْغَتنـِـُم َأْكَلُهــْم َفإهِنَّ
ــُم  ــُل َو َتْعــِرُض َلُ َل ــُم الزَّ ــُرُط ِمنُْه ــِق َيْف ْل ــَك يِف اْلَ ــٌر َل َنظِ
َطــإِ َفَأْعطِِهــْم  اْلِعَلــُل َو ُيْؤَتــى َعــَى َأْيِديـِـْم يِف اْلَعْمــِد َو اْلَ
ــْرَض َأْن  ــبُّ َو َت ــِذي ُتِ ــِل الَّ ــَك ِمْث ــِوَك َو َصْفِح ــْن َعْف ِم
ــْم َو َواِل  ــَك َفْوَقُه ــِه َفإِنَّ ــِوِه َو َصْفِح ــْن َعْف ــَك اهلل ِم ُيْعطَِي
َك َو َقِد اْســَتْكَفاَك  اأْلَْمــِر َعَلْيــَك َفْوَقــَك َو اهلل َفْوَق َمْن َوالَّ
ُه  ــْرِب اهلل َفإِنَّ َأْمَرُهــْم َو اْبَتــَاَك ِبـِـْم َو اَل َتنِْصَبنَّ َنْفَســَك حِلَ

تـِـِه َو اَل  اَل َيــَد َلــَك بِنِْقَمتـِـِه َو اَل ِغنـَـى بـِـَك َعــْن َعْفــِوِه َو َرمْحَ

َعــنَّ إىَِل  َتنَْدَمــنَّ َعــَى َعْفــٍو َو اَل َتْبَجَحــنَّ بُِعُقوَبــٍة َو اَل ُتْرِ

ــل اهلل،  ــن فض ــدر الدي ــه، د. ص ــول الفق ــد يف أص ــر: التمهي )1(  ينظ
.34
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ــًة«)1(. ــا َمنُْدوَح ــْدَت ِمنَْه ــاِدَرٍة َوَج َب

أمــا يف مــا يتصــل باألفعــال الكاميــة غــر املبــارشة 
التــي نلمحهــا يف العهــد الرشيــف يف ضــوء القوائــم التي 

وقفنــا عليهــا، والعنــارص التــي انتظمــت فيهــا.

بوصفهــا  واإلرشــاد  التحذيــر  داللــة  نستشــعر 
ــة  ــة للفعــل املضــارع املســبوق بـــ)ال( الناهي قــوة إنجازي
الطلبيــة قولــه: )وال ُتدخلــّن( هبــدي الســياق الكامــي 

املقامــي يف القائمــة، قــال )عليــه الســام(:

ــِن  ــَك َع ــِدُل بِ ــًا َيْع ــنَّ يِف َمُشــوَرتَِك َبِخي »َواَل ُتْدِخَل
اْلَفْضــِل َو َيِعــُدَك اْلَفْقــَر َو اَل َجَبانــًا ُيْضِعُفــَك َعــِن اأْلُُمــوِر 
ــَل َو  ــإِنَّ اْلُبْخ ــْوِر َف َه بِاْلَ َ ــرَّ ــَك ال ــُن َل ــًا ُيَزيِّ َو اَل َحِريص
َمُعَهــا ُســوُء الظَّــنِّ بــاهلل  ــْرَص َغَرائـِـُز َشــتَّى َيْ ْبــَن َو احْلِ اْلُ
ــْن  ــرًا َو َم ــَك َوِزي اِر َقْبَل ــْأَْشَ ــْن َكاَن لِ ــَك َم إِنَّ َشَّ ُوَزَرائِ
ـُـْم َأْعــَواُن  َكُهــْم يِف اْلَثــاِم َفــَا َيُكوَنــنَّ َلــَك بَِطاَنــًة َفإهِنَّ َشِ

)1(  هنج الباغة: 427..



101

عهد اإلمام علي )( ملالك األشرت )(أمنوذجًا 

اأْلََثَمــِة َو إِْخــَواُن الظََّلَمــِة«)1(.

ونقــدح بداللــة ) البيــان والتوضيــح( التــي متثل قوة 
إنجازيــة غــر مبــارشة، للفعــل األمــري )اْعَلــْم( بلحــاظ 
ــة(  ــا قائمــة )طبقــات الرعّي الســياق املقامــي، تأمــل معن

قــال )عليــه الســام (:

ــا إاِلَّ  ــُح َبْعُضَه ــاٌت اَل َيْصُل ــَة َطَبَق ِعيَّ ــْم َأنَّ الرَّ »َو اْعَل
بَِبْعــٍض َو اَل ِغنَــى بَِبْعِضَهــا َعــْن َبْعــٍض َفِمنَْهــا ُجنُــوُد اهلل 
ــْدِل  ــاُة اْلَع ــا ُقَض ــِة َو ِمنَْه اصَّ ــِة َو اْلَ ــاُب اْلَعامَّ ــا ُكتَّ َو ِمنَْه
ْزَيــِة َو  ْفــِق َو ِمنَْهــا َأْهــُل اْلِ ْنَصــاِف َو الرِّ ُل اإْلِ َو ِمنَْهــا ُعــاَّ
ــاُر  ــِة َو ُمْســلَِمِة النَّــاِس َو ِمنَْهــا التُّجَّ مَّ ــَراِج ِمــْن َأْهــِل الذِّ اْلَ
ــْفَى ِمــْن َذِوي  نَاَعــاِت َو ِمنَْهــا الطََّبَقــُة السُّ َو َأْهــُل الصِّ

ــَكنَِة«)2(. ــِة َو امْلَْس اَج احْلَ

ونرســم داللــة )التنبيــه( والســياق اإلنتاجــي التــي 

)1(  هنج الباغة: 430.

)2(  هنج الباغة: 431.
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 ) متثــل قــوة إنجازيــة غــر مبــارشة للفعــل األمــري )ولِّ
بمعاينــة الســياق املقامــي واحلــايل، قــال:

»َفَولِّ ِمْن ُجنُوِدَك َأْنَصَحُهْم يِف َنْفِســَك هلل َو لَِرُســولِِه 
َّــْن ُيْبطِــُئ  َماِمــَك َو َأْنَقاُهــْم َجْيبــًا َو َأْفَضَلُهــْم ِحْلــًا ِم َو إِلِ
َعَفــاِء  ــْرَأُف بِالضُّ يُح إىَِل اْلُعــْذِر َو َي َعــِن اْلَغَضــِب َو َيْســَرِ

ــُد  ــُف َو اَل َيْقُع ــُرُه اْلُعنْ َّــْن اَل ُيثِ ــاِء َو ِم ــو َعــَى اأْلَْقِوَي َو َينُْب
ــُروَءاِت َو اأْلَْحَســاِب  ــَذِوي امْلُ ــمَّ اْلَصــْق بِ ــُف ُث ْع ــِه الضَّ بِ
َســنَِة ُثــمَّ َأْهــِل  ــَوابِِق احْلَ ــِة َو السَّ احِلَ َو َأْهــِل اْلُبُيوَتــاِت الصَّ

ــَاَحِة«)1(. ــَخاِء َو السَّ ــَجاَعِة َو السَّ النَّْجــَدِة َو الشَّ

وهنــاك معــاٍن جمازيــة أو ســياقات إنتاجيــة وتوليديــة 
أخــرى متّثــل أفعــاالً كاميــة إنجازيــة غــر مبــارشة يمكــن 
رصدهــا يف العهــد الرشيــف، وبــدا لنــا أّن الســياقات 
اإلنتاجيــة التــي متثــل قــوى إنجازيــة )أفعــال كاميــة غــر 
مبــارشة( هــي األكثــر حضــورًا وورودًا يف العهــد املبــارك.

)1(  هنج الباغة: 431 - 432



خامتة
البحث ونتائجه





105

عهد اإلمام علي )( ملالك األشرت )(أمنوذجًا 

حــان احلــن أن نســتجي أهــّم قطــاف هــذا البحــث 
)أثــر القوائــم يف تكشــيف الــدالالت( عهــد اإلمــام 

ــًا. ــر( أنموذج ــك األش ــام ( لـــ )مال ــه الس )علي

ومــا  واجلــداول،  القوائــم  أّن  لنــا  تبــّدى  أوالً: 
يف  أمهيــة  هلــا  وبيانــات  عنــارص  مــن  عليهــا  تنطــوي 
حــر املعلومــات وتقييدهــا ومــن ثــّم فهمهــا واقتنــاص 

برسعــة. دالالهتــا 

ثانيــًا: وّظــف اإلمــام عــي )عليــه الســام( يف عهــده 
املبــارك جمموعــة كثــرة ومتنّوعــة مــن القوائــم واجلداول 
وقــد انتظمــت فيهــا أرقــام وعنــارص متعــددة، وهــو أمــر 
يــدّل عــى اإلحاطــة املعرفيــة الوســيعة لإلمــام عــي 
)عليــه الســام(، ودرايتــه باملجــاالت التداوليــة الثقافيــة 
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املســتقبي  املنظــور  ذلــك  عــى  زد  آنــذاك،  الســائدة 
ــام(. ــه الس ــمه )علي ــذي ترس ــترشايف ال واالس

ثالثــًا: اســتثمر اإلمــام عــي )عليــه الســام( يف ظــل 
ــم التــي ترشــحت مــن العهــد الرشيــف  ــا للقوائ معاينتن
ــوي الرشيــف وهــذا مــا  ــم واحلديــث النب القــرآن الكري
ألفينــاه يف العهــد املبــارك يف ضــوء اإلحــاالت املرجعيــة 

املاتعــة عليهــا، تريــًا وتلميحــًا.

ــد  ــت يف العه ــي حتصل ــم الت ــفت القوائ ــًا: كش رابع
املبــارك أّن اإلمــام )عليــه الســام( قــد رعــى فطنــة 
املتلقــي مالــك األشــر مــن جهــة، والبــارص باملجــال 
ــديت  ــور قاع ــا ظه ــذا رأين ــش( ل ــع املعي ــداويل )الواق الت
التخاطــب اللســاين )االفــراض املســبق(، و) القــول 

املضمــر( يف تلكــم القوائــم.

ــي  ــداول الت ــم واجل ــة القوائ ــّل معاين ــًا: يف ظ خامس
األفعــال  أّن  وجدنــا  الرشيــف  العهــد  مــن  حتصلــت 
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إنجازيــة  قــًوى  متثــل  التــي  املبــارشة  غــر  الكاميــة 
وتأثريــة )ســياقات إنتاجيــة وتوليديــة( هــي األكثــر 
ــارشة. ــة املب ــال الكامي ــاف األفع ــًا، بخ ورودًا وبزوغ

  واحلمــد هلل رّب العاملــن وصــّى اهلل عــى حممــد 
وآلــه الطاهريــن.

****
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مســعود صحــراوي، ط1، دار الطليعــة،  بيروت، 2005م.
حمــو  ذهبيّــة  التواصــل،  واســتراتيجية  التداوليــة   *

2015م. رؤبــة،  دار  ط1،  الحــاج، 
ــن  ــدر الدي ــور ص ــه، الدكت ــول الفق ــي أص ــد ف * التمهي
فضل هللا، ط1، دار الهادي، بيروت، 1422هـ – 2002م.
* الجــداول الجامعــة فــي العلــوم النافعــة، الدكتور جاســم 
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ــان،  ــة الري ــين، ط3، مؤسس ــل الياس ــن مهله ــد ب ــن محم ب
بيــروت، 1431هـــ – 2010م.

ــوان  ــة، د. حســين عل ــات وطــرق المعاين ــع البيان * جم
 – 1431هـــ  الريــاض  للنشــر،  العبيــكان  ط1،  مطلــق، 

2010م.
* دروس فــي علــم األصــول، الســيد محمــد باقــر الصدر 

)1400هـ( مؤسســة النشر اإلســالمي، طهران، د.ت.
والعــدد  والترقيــم  المنهجيــة  فــي  الباحثيــن  دليــل   *
والتوثيــق، د. عبــد الرحمــن إبراهيــم الشــاعر، ود. محمــود 
 – 2011م  األردن،  صفــاء،  دار  ط1،  ســعيد،  شــاكر 

1432هـــ.
ــل  ــن عقي ــد هللا ب ــن عب ــاء الدي ــل: به ــن عقي ــرح اب * ش
المصــري )ت 769هـــ( تحقيــق محمــد محيــي الديــن عبــد 

ــداد، 1986م. ــر، بغ ــة مني ــد، ط1، مطبع الحمي
* شــرح نهــج البالغــة، ابــن أبــي الحديــد المدائنــي 
المعتزلــي )656هـــ( تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 

دار إحيــاء التــراث العربــي، القاهــرة، 1969م.
*صحيــح مســلم لإلمــام أبــي الحســن مســلم بــن الحجــاج 
بيــت  البكــري،  أبــو صهيــب  بــه  )ت261هـــ(، اعتنــى 
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األفــكار الدوليــة، الســعودية، 1998م.
ــاري )ت  ــى األنص ــيخ مرتض ــول، الش ــد األص * فرائ

ــم، 1419 هـــ. ــري، ق 1281هـــ( ، ط1، المطبعة:باق
* قــراءات لغويــة فــي النــص الدينــي )دراســة فــي النقــد 
التفســيري( الدكتــور ســيروان عبــد الزهــرة الجنابــي، ط1، 

دار األميــر، النجــف، 1437ه – 2016م.
ــوب  ــن يعق ــد ب ــن محم ــد الدي ــط، مج ــوس المحي * القام
الفيــروز آبــادي )ت 817ه(، دار الفكــر، بيــروت، 1403ه 

1983م.  –
* اللســان والميــزان أو التكوثــر العقلــي، الدكتــور طــه عبد 
ــاء،  ــدار البيض ــي، ال ــي العرب ــز الثقاف ــن، ط3، المرك الرحم

2012م.
ــراءة  ــي )ق ــي الخطــاب القانون ــة ف * اللســانيات التداولي
استكشــافية للتفكيــر التداولــي عنــد القانونييــن( الدكتــور 
بغــداد،  عدنــان،  مكتبــة  ط1،  كاظــم،  جبــار  مرتضــى 

2015م.  – 1436هـــ 
* المصبــاح المنيــر، أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيومي 

)ت770هـــ( ط1، مكتبــة اإليمان، مصر، 2008م.
ــي نهــج البالغــة، الشــيخ باقــر  ــة ف ــم الحضاري * المعال
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شــريف القرشــي، تحقيــق مهــدي باقــر القريشــي، ط1، 
ــران، 1413هـــ – 2012م. ــتارة – إي ــة س مطبع

ــار عمــر  ــة، الدكتــور أحمــد مخت * معجــم اللغــة العربي
)ت 1424هـــ( ط1، مصــر، 1419هـــ – 2008م.

إبراهيــم مصطفــى، وأحمــد  الوســيط، د.  المعجــم   *
حســن الزيــات وحامــد عبــد القــادر ومحمــد علــي النجــار، 

مؤسســة الصــادق ـ طهــران، د.ت.
ــن  ــارس ب ــن ف ــد ب ــو الحســين أحم ــة، أب ــس اللغ * مقايي
زكريــا )ت 395هـــ( رتّبــه وصّححــه إبراهيم شــمس الدين، 

ط1، شــركة األعلمــي، بيــروت، 1433هـــ – 2012م.
* مهــج الدعــوات ومنهــج العنايــات، رضــي الديــن أبــو 
ــن طــاووس الحلي)664هـــ(،  ــن موســى اب ــي ب القاســم عل

ط1، منشــورات الفجــر، بيــروت، 1433هـــ – 2012م.
ــي  ــي الدين ــراث العرب ــي الت ــح ف ــوعة المصطل * موس
والعلمــي واألدبــي، الدكتــور محمــد الكتانــي، ط1، دار 

إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، 2001م.
* ميثــاق إدارة الدولــة فــي عهــد أميــر المؤمنيــن )عليــه 
ــي،  ــن قربان ــن العابدي ــيخ زي ــتر، الش ــك األش ــالم( لمال الس

ــة، 2011م. ــم المقدس ط1، ق
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ــياء  ــز األش ــف تنج ــة كي ــكالم العام ــال ال ــة أفع * نظري
بالــكالم؟ جــون أوســتن، ترجمــة عبــد القــادر قنينــي، ط1، 

ــرب، 2008م. ــرق، المغ ــا الش أفريقي
ــه  ــب )علي ــي طال ــن أب ــي ب ــام عل * نهــج البالغــة، اإلم
الســالم (، ضبــط نصــه وابتكــر فهارســه العلميـّـة، الدكتــور 

ــى، بيــروت، 1967م. ــح، الطبعــة األول صبحــي الصال
ــي، ط1،  ــق الســيد هاشــم الميالن * نهــج البالغــة، تحقي

د.ط، إيــران، 1436هـــ – 2015م.

 الرسائل اجلامعية 
ــم اللغــة  ــر )دراســة فــي ضــوء عل ــن األثي * رســائل اب
النصــّي( علــي صبــري علــوان. )رســالة ماجســتير(، كليــة 
التربيــة، قســم اللغــة العربيــة، الجامعــة المســتنصرية، 

2015م.

البحوث والدوريات:
* إســهام الحكومــة العلويــة المثاليــة فــي رمزيــة مدينــة 
الكوفــة، الدكتــور رحيــم كريــم الشــريفي، بحــث مقــدم إلــى 
ــالم(  ــه الس ــاء )علي ــيد األوصي ــزة س ــة/ جائ ــجد الكوف مس

ــي، مخطــوط. ــداع الفكــري، واألدب ــة لإلب العالمي



114

أثر القوائم يف تكشيف الدالالت

* الســياقات اإلنتاجيــة للخطــاب اإلنشــائي فــي نهــج 
البالغــة، )أســلوب النــداء أنموذجــاً( الدكتــور رحيــم كريــم 
الشــريفي، والدكتــور حســين المحنــى، مجلــة دواة، المجلــد 
األول، العــدد الثالــث، قســم اإلعــالم، العتبــة الحســينية 

ــالء، 1436هـــ – 2015م. ــة، كرب المقدس
* معالــم إنســانية اإلمــام علــي )عليــه الســالم( فــي عهــده 
لـ)مالــك األشــتر( )دراســة تحليليــة(، الدكتــور رحيــم كريــم 
الشــريفي، والدكتــور حســن كاظــم أســد، مقــدم إلــى مؤتمــر 
الغديــر العالمــي الثالــث، العتبــة العلوية المقدســة، 2014م- 

1435هـــ )مخطوط(.      
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