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 )( اىل مالك األشرت )(  يف عهد  اإلمام علي

بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة املؤسسة
ــم  ــا أهل ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد هلل ع احلم
ــبوغ  ــا وس ــٍم ابتدأه ــوم نع ــن عم ــدم م ــا ق ــاء ب والثن
ــق  ــر اخلل ــى خ ــام ع ــاة والس ــداها والص آالء أس

أمجعــن حممــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فــإن مــن أبــرز احلقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة 
القــرآين  النــص  بــن  النبويــة هــي حقيقــة املازمــة 
.)( والنــص النبــوي ونصــوص األئمــة املعصومــن

ــث  ــق حَلدي ــه يف املصادي ــع إلي ــا ُيرج ــر م وإّن خ
الثقلــن »كتــاب اهلل وعــريت أهــل بيتي« هــو صاحية 
النــص القــرآين لــكل األزمنــة متازمــًا مــع صاحّيــة 
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النصــوص الرشيفــة للعــرة النبويــة لــكل األزمنــة.

ــن أيب  ــي ب ــن ع ــر املؤمن ــام أم ــاب اإلم ــا كت وم
طالــب )( ملالــك األشــر )( إال أنمــوذٌج 
واحــٌد مــن بــن املئــات التــي زخــرت هبــا املكتبــة 
مــن  الكثــر  اكتنــزت يف متوهنــا  التــي  اإلســامية 
احلقــول املعرفيــة مظهــرة بذلــك احتيــاج اإلنســان إىل 

نصــوص الثقلــن يف كل األزمنــة.

من هنا:

ارتــأت مؤسســة علــوم هنــج الباغــة أن ختصص 
حقــًا معرفيــًا ضمــن نتاجهــا املعــريف التخصــي 
 )(  يف حيــاة أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب
وفكــره، مّتخــذة مــن عهــده الرشيــف إىل مالــك 
اإلنســانية  للعلــوم  خصبــة  مــادة   )( األشــر 
اإلنســان  بنــاء  ومــدار  العلــوم  أرشف  هــي  التــي 
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 )( اىل مالك األشرت )(  يف عهد  اإلمام علي

ــة وذلــك ضمــن سلســلة  ــه احلياتي وإصــاح متعلقات
بحثيــة علميــة واملوســومة بـ)سلســلة دراســات يف 
 ،)( األشــر  ملالــك   )( عــي  اإلمــام  عهــد 
ــا  ــًا منه ــًا، حرص ــإذن اهلل تباع ــا ب ــم إصداره ــي يت الت
عــى إثــراء املكتبــة اإلســامية واملكتبــة اإلنســانية 
بتلــك الدراســات العلميــة التــي هتــدف إىل بيــان أثــر 
هــذه النصــوص يف بنــاء اإلنســان واملجتمــع والدولــة 
متازمــة مــع هــدف القــرآن الكريــم يف إقامــة نظــام 
باخلــر والعطــاء والعيــش  املفعمــة  احليــاة اآلمنــة 

ــة. ــة وكرام بحري

اخلطــاب  بـ)بالغــة  املوســوم  البحــث  وكان 
مالــك  إىل   )(عــي االمــام  عهــد  يف  التــداويل 
عنــوان  حتــت  تداوليــة(  دراســة   )(االشــر
الدراســات  اللســانية التــي تكشــف عــن طاقــة اللغــة 
يف  الكافيــة  املقاصــد  محــل  يف  ولباقتهــا  التعبريــة 
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ــن  ــداويل م ــج الت ــه املنه ــا يمتلك ــا وب ــات تراكيبه طي
ــف  ــياق ليق ــوار والس ــراف احل ــل كل اط ــعة تدخ س
عــى مقاصــد املتلــم ومــدى تأثــر كامــه يف خماطبيــه 
وكل ذلــك يصــب يف باغــة املتكلــم وقدرتــه البيانيــة 

يف الكشــف عــن دقائــق أفــكاره ويبثهــا ملتلقيــه.

بــذل  فقــد  اجلــزاء  الباحــث خــر  اهلل  فجــزى 
العاملــن جهــده وعــى اهلل أجــره واحلمــد هلل رب 

السيد نبيل احلسني الكربالئي
رئيس مؤسسة علوم هنج البالغة
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 )( اىل مالك األشرت )(  يف عهد  اإلمام علي

بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة
والســاُم  والصــاُة  العاملــن،  ربِّ  هللِ  احلمــُد 
ــِه أمجعــن أيب القاســم حممــد  ــِلِه وَخْلِق عــى خــِر ُرُس
ــَن  ــِة الطيِّب ــِه األئم ــى آل ــن وع ــًة للعامل ــوِث رمح املبع
امليامــَن  الُغــرِّ  املعصومــَن، وأصحابــه  الطاهريــَن 

ــن. ــد ح ــِم بع ــى أعقاهب ــوا ع ــَن مل ينقلب الذي

ا بعُد: َأمَّ

ــدُن  ــم مع ــول اهلل )( ه ــِت رس ــَل بي ــإن أه ف
ــِة املتنوعــِة والعلــوِم املرشعــِة  العلــِم والفهــِم واملعرف
عــى مشــارَب شــتَّى ومياديــن َ واســعة ال تقــُف عنــد 
حــدٍّ خمصــوص بــل تــكاُد أن تشــمَل كلَّ علــٍم وفــن؛ 
لــذا ينهــُل منهــا كلُّ طالــٍب للعلــِم والفهــِم واحلقيقــِة، 
ورثــوا  لذلــك،  أهــٌل  فهــم  ذلــك؛  يف  غرابــَة  وال 
عــن رســوِل  أجداِدهــم  عــن  آبائهــم  عــن  العلــَم 
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ــي  ــام ع ــبحانه وتعــاىل. واإلم ــن اهلل س اهلل)( ع
بــن أيب طالــب )( أصــُل هــذه األرومــِة العظيمــِة، 
وأســاُس سلســلتِها الذهبّيــِة املعهــودِة عنــد املســلمن 

ــا.  ــم أيًض ــد غِره ــا وعن مجيًع

وجــاَء هــذا اجلهــُد ليبحــث يف جانــٍب واحــٍد ويف 
ــواِب  ــاٍب مــن أب ــل  يف ب ــوِم، ب ــٍم واحــد مــن العل عل
 ،)(فروعِهــا املتعــددِة التــي ُأثـِـرْت عــن اإلمــام عي
س الــذي وصــل إلينــا عــرب الــرواة  وهــو كاُمــُه امُلقــدَّ
ــة؛ ليســتجي بعًضــا مــن  واملصــادر التارخييــة و األدبيَّ
اقيــة التــي انطــوى عليهــا  الــدالالت الباغيَّــة الرَّ
أفادهــا  التــي  ــامية  السَّ اجلميلــة  واملعــايَن  ِخطاُبــُه، 
ــوًرا  ــعُّ ن ــي تِش ــة الت ــة البهيَّ اهي ــة الزَّ ــا اللفظيَّ يف أثواهب
وإياًنــا وعقيــدًة راســخة وُخُلًقــا رفيًعــا وأَدًبــا عظيــًا؛ 
ــد  ــداويلِّ يف عه ــاب الت ــة اخلط ــوان )باغ ــل عن فحم
واليــه عــى  إىل   )(بــن أيب طالــب اإلمــام عــي 
مــر مالــك بــن األشــر )(،  فكشــف البحــُث 
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عــن مظاهــَر خطابيَّــة باغيَّــة كثــرة جديــرة باالهتــام 
والتتبــع والبحــث عــى املســتوى اللفظــّي واملســتوى 
وأســاليبها  الرحبــِة  اللغــِة  آفــاِق  ضمــن  الــداليّل 
جيــاري  نســًقا  لت  شــكَّ التــي  املتنّوعــِة  الباغّيــِة 
ــَز الــذي  أســلوَب القــرآِن الكريــِم الفريــَد واملعجِّ
َيَســُع مــا ال يســعُه أيُّ أســلوٍب آخــر غــِرِه، وكذلــك 
ــِه وطــوِل  ــِح ســعِة علِم ــا مــن مام ــا بعًض كشــف لن
العلــِم وأصولِــِه  النَّْحــِو مــن  باعــِه )( يف هــذا 
العلمّيــِة التــي يرجــُع إليهــا وهــي اللغــُة والنحــو 
ــرب يف  ــاليب الع ــِق أس ــى وف ــة ع ــُة والباغ والدالل
كامهــم وطــرق القــول عندهــم وأفانــن الباغــة يف 
منطقهــم. وقرنــاه عــى نــاذج خمصوصة منهــا؛ ألّن 
املجــال ال يتســع لبحثهــا مجيًعــا؛ وكــي يكــون البحُث 

ــابًقا.  ــه س ــت ل ــي وضع ــرشوط الت ــع ال ــجًا م منس

وخطــُة البحــِث ومنهُجــُه قامــا عــى مبحثــن، 
ــة  نظريَّ ومفاهيــَم  تعريفــاٍت  فيــه  ذكرنــا  األول: 
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كاخلطــاب  األساســيَّة  البحــث  ملصطلحــات 
ــارئ  ــق مفاهيمهــا يف ذهــن الق ــة؛ كــي تعل والتداولي
حــن يطلــع عــى البحــث أو يــروم قراءتــه. واملبحــث 
ــا ورد   ــان م ــم وبي ــد العظي ــذا العه ــراءة ه ــاين:  ق الث
فيــه مــن مظاهــر تداوليَّــة يف خطابِــِه عــى حســب 
ورودهــا فيهــا وكثرهتــا، فيجــري البحــُث عــى وفــق 
ــان  ــة والبي ــا بالدراس ــه، فيتناوهل ــارة من ــاذج املخت الن
والــرشح والداللــة، ُثــمَّ االنتقــال إىل مثال آخــر منها، 
وهكــذا يف كلِّ واحــد منهــا إىل إمتــام البحــِث وهنايتــه 
ــِث  ــُد البح ــت رواف ــاىل. وكان ــارك وتع ــون اهلل تب بع
ــة، وكتــَب  كتــَب اللســانيات، وكتــب الباغــة العربّي
ــة القديمــة  األدب العــريب، وكتــب الدراســات اللغويَّ
ــة والبحــوث التــي  واحلديثــة والدراســات األكاديميَّ

ــة.  راس ــِث والدِّ ــم بالبح ــذا الِعل ــاوش ه تتن

  )( وباغَتــَه  أســلوَبَه  أنَّ  البحــث  وأظهــر 
كانــا منســجمن مــع مــا يقتضيــه اخلطــاب عــى وفــق 



13

 )( اىل مالك األشرت )(  يف عهد  اإلمام علي

الســياق التــداويل، وغــَر خارجــن عــن أســاليب 
كاِمهــم  يف  العــرِب  وطــرِق  الفصحــى،  اللغــة 
للتعبــِر عــن املعــاين التــي يقصدوهنــا، بــل هلــا وجــٌه 
يمثِّــل أنموذًجــا يف احلســن، وينطويــان عــى جوانــَب 
ــًة  ــا يف الفصاح ــا رفيًع ــُل إنموذًج ــة متثِّ ــة وباغيَّ بيانيَّ
والباغــًة وكذلــك يف التفســر واملعنــى، ال يقــُرُب 
ــارئ  ــه أيُّ نــصٍّ لغــوّي أديّب آخــر ســوى كام الب من
ــِه املعِجــز الــذي فاقــه  ســبحانه وتعــاىل يف حمكــم كتابِ
 )( ــه ــك أنَّ أقوال ــُث كذل ــح البح ــره. وأوض وغ
ــة فريــدًة يف اخلطــاب  ل ظاهــرًة لغويَّ يف العهــد  تشــكِّ
ــِة  ــزة يف اللغ ــم املعج ــرآن الكري ــوص الق ــُق نص تعان
واخلطــاب واألســلوب والباغــِة وكذلــك كاُمــُه 
ســفُرُه  نهــا  تضمَّ التــي  وكتُبــُه  ورســائُلُه  وخطُبــُه 
ــا  ــك مطلًق ــَب يف ذل ــة، وال عج ــج الباغ ــم هن العظي
ــه  ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهللِ)ص ــِت رس ــن آل بي ــو م فه
ــا. ويف  ــوا العلــَم والفضــَل زقَّ وســّلم(  الذيــن ُزقَّ
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اخلتــام ال يســعني إالَّ أن أقــوَل ِمــَن اهللِ تعــاىل التوفيُق، 

وآخــُر دعوانــا أن احلمــُد هللِ ربِّ العاملــن.



املبحث األول
اخلطاب تعريٌف ومفهوم
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اخلطاب يف اللغة:
هــو   الطــاء  وختفيــف  اخلــاء  بكــر  اخِلَطــاُب 
ومصــدره  وفعله)َخَطــَب(  الــكام،  مراجعــة  
املــرأة)1(،  لطلــب  وِخطبــٌة  الــكام،  مــن  ُخطبــٌة  
خاَطَبــُه  أي:  )خاطــَب(  للفعــل  مصــدًرا  ويكــون 
ــا)2(. واخَلْطــُب »األمــُر يقــع؛  خُيَاطبــُه خماطبــًة وِخطاًب
ي بذلــك ملــا يقــُع فيــه مــن التخاطــب  وإنــا ُســمِّ

)1(   ُينظــر: العــن: اخلليــل بــن أمحــد الفراهيــدي )ت175هـــ(، 
ــم الســامرائي، مؤسســة دار  حتقيــق: مهــدي املخزومــي وإبراهي
ــَب(.  ــادة )َخَط ــة، 3952هـــ: م ــة الثاني ــران، الطبع ــرة، إي اهلج
واملحكــم واملحيــط األعظــم: أبــو احلســن عــي بــن إســاعيل بــن 
ــداوي،  ــد هن ــد احلمي ــق: عب ســيده املــريس ]ت: 458هـــ[  حتقي
ــة: األوىل، 1421 هـــ -  ــروت، الطبع ــة – ب ــب العلمي دار الكت

2000 م: )خطــب(.
)2( الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة: أبــو نر إســاعيل 

بــن محــاد اجلوهري الفــارايب )املتــوىف: 393هـ(
حتقيــق: أمحــد عبــد الغفــور عطــار،  دار العلــم للمايــن – 
بــروت، الطبعــة: الرابعــة 1407 هـــ  - 1987 م:)خطــب(.
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 )( اىل مالك األشرت )(  يف عهد  اإلمام علي

ــُه  ــاب: واَجَه ــن اخِلط ــُه أحس ــة«)1(، َوَخاَطَب واملراجع
ــًا  ــًة وِخَطاب ــكام خماطب ــُه بال ــد َخاَطَب ــكام)2(، وق بال
ــا كامــًا لآلخــر)3(.  ــه أحُدُهَ وهــا يتخاَطبــاِن أي وجَّ
ففــي املعنــى اللغــوّي يتجــىَّ لنــا أنَّ اخِلطــاب يتطلَّــب 
اخِلَطــاب  مــادَة  ــف  ُيؤلِّ وكاًمــا  وخُمَاَطًبــا  خُماطًِبــا 
اصُطلــح  مــا  األمــور  وهــذه  وداللتــه،  وحمتــواه 
ــوم  ــا يف مفه ــيتبن لن ــا س ــاب( ك ــه )أركان اخِلط علي

)1(  معجــم مقاييــس اللغــة: أبــو احلســن امحــد بــن فــارس، 
حتقيــق: عبــد الســام حممد هــارون، الــدر اإلســامية، 1990م: 

مــادة )َخَطــَب(.
ــن عمــر الزخمــرشي )ت  )2( ينظــر: َأســاس الباغــة: حممــود ب
ــة،  538هـــ(، حتقيــق: عبــد الرحيــم حممــود، دار الكتــب املرّي

ــَب(. ــادة )َخَط 1953م: م
ــن منظــور )ت 711هـــ( حتقيــق:  )3(  ينظــر: لســان العــرب , اب
العبيــدي، دار  الصــادق  الَوّهــاب وحممــد  َأمــن حممــد عبــد 
الثالثــة، 1999م:  الطبعــة  بــروت،  العــريب،  الــراث  إِحيــاء 
ــة، دار  ــَب(، واملعجــم الوســيط: جممــع اللغــة العربي مــادة )َخَط

الدعــوة، تركيــا الطبعــة الثانيــة، 1989م: مــادة )َخَطــَب(.
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االصطاِحيَّــن.  وداللتــه  اخِلطــاب 

اخلطاب يف االصطالح:

االصطاحــّي  اخلطــاب  مفهــوم  يتَّصــل 
)توجيــُه  ــه:  بأنَّ ف  ُعــرِّ فقــد  اللغــوّي،  بفهمومــه 
ــكام  ــل إىل ال ــم ُنِق ــام، ث ــر لإلفه ــو الغ ــكام نح ال
امُلَوجــه نحــو الغــر لإلفهــام وقــد ُيعــرَب عنــه بــا يقــع 
ــاء  ــة القدم ــاء اللغ ــط عل ــد رَب ــب()1( وق ــه التخاط ب
الكريــم  القــرآن  تعبــر  وبــن  املفهــوم  هــذا  بــن 
)فصــل اخلطــاب( الــذي وصــف بــه النبــي داود 
َوآَتْينَــاُه  ُمْلَكــُه  ﴿َوَشــَدْدَنا  تعــاىل:  قولــُه  يف   )(
مــن  الرغــم  عــى  َطــاِب﴾)2(  اخْلِ َوَفْصــَل  ْكَمــَة  احْلِ

التهانــوي  عــي  حممــد  الفنــون:  اصطاحــات  ــاف  )1(كشَّ
)ت1158هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة األوىل، 

.5/2 1998م: 
)2(   سورة ص: 20.
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 )( اىل مالك األشرت )(  يف عهد  اإلمام علي

عــن  ورَد  إذ  املفريــن)1(،  عنــد  املتنوعــة  داللتــه 
ــرو  ــن عم ــه ع ــذي نقل ــه ال اجلاحظ)ت255هـــ( رأَي
بــن عبيد)ت224هـــ( يف بيــان املقصــود مــن )فصــل 
ــَك إن أوتيــَت تقديــَر ُحّجــة اهلل  اخِلَطــاب(، فقــال: "إِنَّ

ــن  ــد ب ــرآن: حمم ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي ــر: جام )1(   ينظ
جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب اآلمــي، أبــو جعفــر الطربي 

ــوىف: 310هـ( )املت
حتقيــق: الدكتــور عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الركــي،  دار هجــر 
ــة: األوىل، 1422  ــع واإلعان،الطبع ــرش والتوزي ــة والن للطباع
هـــ - 2001 م: 20 /49 – 52.والكشــف والبيــان عــن تفســر 
ــحاق  ــو إس ــي، أب ــم الثعلب ــن إبراهي ــد ب ــن حمم ــد ب ــرآن: أمح الق
)املتــوىف: 427هـــ(، حتقيــق: اإلمــام أيب حممــد بــن عاشــور،  دار 
إحيــاء الــراث العــريب، بــروت – لبنان،الطبعــة: األوىل 1422، 
هـــ - 2002 م: 8/ 184 – 185. وتفســر القــرآن: أبــو املظفر، 
منصــور بــن حممــد بــن عبــد اجلبار ابــن أمحــد املــروزّى الســمعايّن 
التميمــّي احلنفــّي ثــم الشــافعّي )املتــوىف: 489هـ(،حتقيــق: يــارس 
بــن إبراهيــم وغنيــم بــن عبــاس بــن غنيــم، دار الوطــن، الريــاض 
– السعودية،الطبعة: األوىل، 1418هـ- 1997م: 4 / 430 / 

.341
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ــن، باأللفــاظ املستحســنة  يف عقــول املكّلفــن املريدي
يف اآلذاِن املقبولــة عنــد األذهــان رغبــًة يف رسعــِة 
ــة  ــم باملوعظ ــن قلوهب ــواغل ع ــي الش ــتجابتهم نف اس
احلســنة عــى الكتــاب والســنة ُكنْــَت قــد ُأوتْيــَت 
َفْصــَل اخِلَطــاب")1(، وال خيفــى أن اجلاحــظ هنــا َفــر 
)فصــَل اخِلَطــاب( بنــوٍع مــن "القــول جتتَمــُع فيــه 
الصنعــة اللفظّيــة واحلجــة املقنعــة مــع عــدم اإلثقــال 
ــان  ــرشي يف بي ــَع الزخم ــد توسَّ ــامع")2(، وق ــى الس ع
املقصــوَد بـ)فصــل اخلطــاب( فجعــل داللتــه تتِكــىُء 
عــى الباغــة يف إيصــال املعنــى مــع مراعــاة حــال 
املخاطبــن، فقــال:" فمعنــى فصــل اخلطــاب: البــن 

)1(  البيــان والتبيــن: َأبــو عثــان عمــرو بــن بحــر اجلاحــظ، 
حتقيــق: عبــد الســام حممــد هــارون، مكتبــة اخلانجــي، الطبعــة 

.141/1 1985م:  اخلامســة، 
ــة  ــم املعرف ــة لنظ ــة نقدّي ــة حتليلّي ــريب  دراس ــل الع ــة العق )2(  بني
يف الثقافــة العربّيــة: حممــد عابــد اجلابــري، بــروت، الطبعــة 

 .30 2000م:  السادســة، 
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 )( اىل مالك األشرت )(  يف عهد  اإلمام علي

ــه  مــن الــكام امللخــص الــذي يتبينــه مــن خياطــب ب
ــه:  ــاب وملخص ــل اخلط ــن فص ــه، وم ــس علي ال يلتب
والوصــل،  الفصــل  مظــاّن  صاحبــه  خيطــئ  ال  أن 
فــا يقــف يف كلمــة الشــهادة عــى املســتثنى منــه، 
ــَن إال موصــوال بــا  وال يتلــو قولــه َفَوْيــٌل لِْلُمَصلِّ
بعــده، وال َواهللَُّ َيْعَلــُم َوَأْنُتــْم حتــى يصلــه بقولــه 
ــف  ــاّن العط ــك مظ ــك، وكذل ــو ذل ــوَن ونح ال َتْعَلُم
ــرار،  ــذف والتك ــار واحل ــار واإلظه ــه، واإلض وترك
وإن شــئت كان الفصــل بمعنــى الفاصــل، كالصــوم 
والــزور، وأردت بفصــل اخلطــاب: الفاصــل مــن 
اخلطــاب الــذي يفصــل بــن الصحيــح والفاســد، 
ــة  ــأ")1( و دالل ــواب واخلط ــل، والص ــق والباط واحل

)1(  الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل:  أبــو القاســم 
حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد، الزخمــرشي جــار اهلل )املتــوىف: 
538هـــ(، دار الكتــاب العــريب – بروت،الطبعــة: الثالثــة - 

.80 1407 هـــ: 4 / 
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ــه  ــن  داللت ــرشّي م ــا الزخم ــرب هب ــذه يق ــاب ه اخلط
عنــد املحدثــن فاخلطــاب عــى وفــق هــذا املفهــوم كل 

كام واضــح يتجنــُب الغمــوض واإلهبــام)1(.

ــن  ــارس عــن أحــوال اخلطــاب ب ــُن ف ــم اب وَتكلَّ
ــم والســامع أو املخاطــب أو املتلّقــي فذكــر  املتكلِّ
ــا توضــح  أنَّ مــن البيــان معرفــة تلــك األحــوال ألهنَّ
خياطــُب  ــَم  املتكلِّ ألنَّ  الداللــة،  وتكشــف  املعنــى 
املفــرد أو املثنــى أو اجلمــع بغــر مــا وِضــَع لــه يف 
ــق  ــان وحتق ــد البي ــرى تزي ــاٍن أخ ــاء مع ــة؛ إلضف اللغ
اخِلَطــاب  معنــى  عــن  ذلــك  يف  ُمَعــربًا  اإلفهــام)2( 

)1(   ينظــر:  إشــكالية تأصيــل احلداثــة يف اخِلَطــاب النقــدي 
العــريب املعــارص: عبــد الغنــي بــارة، مطابــع اهليئــة املريــة، 

.129 2005م: 
)2(   ينظــر: الصاحبــي يف فقــه اللغــة وســنن العــرب يف كامهــا: 
ــون، دار  ــي بيض ــد ع ــق: حمم ــارس)395 هـــ(، حتقي ــن ف ــد ب أمح
الكتــب العامليــة، بروت، الطبعــة األوىل، 1997م: 141 - 165.
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ــر  ــد القاه ــَط عب ــاالت الكام()1(.ورب ــذي هو)ح ال
بالنظــم)2(  اخِلَطــاب  اجلرجاين)ت471هـ(معنــى 
ــل  ــض وجع ــا ببع ــم بعضه ــُق الكل ــو" تعلي ــذي ه ال
يتضــح  والــذي  بعــض")3(  مــن  بســبب  بعضهــا 
ــده  ــاب عن ــاين َأن اخِلط ــال كام اجلرج ــن خ ــا م لن
خيضــع إىل نظــام االتســاق والرابــط واالنســجام بــن 
أجزائــه، وبذلــك ال يتعــدى اخِلَطــاُب كونــه مســتوًى 
تعبريــًا قــادرًا عــى شــدِّ انتبــاه املتلقــي والتأثــر فيــه، 
ــة ُتْضِفــي َعليــه  فضــا عــن توظيــف معطيــاٍت مجالّي
ســات تتمثــُل باإلمتــاع)4(، فهــو عمليــة َأداء وإِيصال 

اجلليــل،  دار  التونجــي،  حممــد  العربيــة:  علــوم  )1( معجــم 
.213 2003م:  األوىل  الطبعــة  بــروت، 

)2(  ينظر: بنية العقل العريب: 84.
ــاين،  ــر اجلرج ــد القاه ــاين: عب ــم املع ــاز يف عل ــل اإلعج )3(  دالئ
حتقيــق: حممــد رشــيد رضــا، دار املعرفــة، بــروت، 1978م: 11.
)4( ينظــر: لســانيات النــص مدخــل إىل انســجام اخِلطــاب: حممد 

خطــايب، املركــز الثقايف العــريب، الطبعــة األوىل، 1991م: 95.
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رســالٍة مــن متكلــم إىل خماَطــب لتحقيــق أغــراٍض 
ــٍة. معين

الغربّيــون  والباحثــون  الدارســون  وأعطــى 
ــه،  ــوا يف مفهوم ــاب وتباين ــددة للخط ــات متع تعريف
فاخلطــاب عنــد )دي سوســر( الــكام)1(، وعنــد 
ــاوز  ــم تتج ــا املتكل ــة ينتجه ــدة لغويَّ ــس( وح )هاري
ــد )بنفيســت(  ــة والرســالة)2(، وعن ــا اجلمل يف أبعاده
فعــٌل  فهــو  مجاعيَّــة  لغــة  تنتجهــا  ــة   لغويَّ وحــدة 
كامــيٌّ منطــوق يتطلــب راوًيــا مؤثــًرا يف اآلخــر 
هــذا  إىل  شــاردو(  )بيــار  وأضــاف  ومســتمًعا)3(، 

ــز  ــن، املرك ــعيد يقط ــي: س ــاب الروائ ــل اخلط ــر: حتلي )1(   ُينظ
الثقــايف العــريّب، الطبعــة األوىل، بــروت، 1989م: 21.

)2(   ينظر: املصدر السابق:17.
دراســة  احلديــث،  األديّب  النقــد  يف  األســلوبيَّة  ُينظــر:     )3(
املؤسســة  احلــريّب،  بــدري  فرحــان  د.  اخلطــاب:  حتليــل  يف 
اجلامعيَّــة للنــر والتوزيــع، بــروت، الطبعــة األوىل، 1424ه – 

.40 2003م:
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 )( اىل مالك األشرت )(  يف عهد  اإلمام علي

ــام  ــه، واملق ــع علي ــوي املجم ــتعال اللغ ــود االس وج
 " النتاجــات  اخِلطــاب هــو  إنَّ  اخلطــايّب)1(. وقيــل 
الفكرّيــة التــي ُيــراُد إيصاهلــا إىِل متلــٍق عــرب نصــوص 
موقفــًا  تقــدم  مرئيــة  أو  مســموعة  أو  مكتوبــة 
شــموليًا أو جزئيــًا – يف قضيــة– أو مشــكلة قائمــة 
ــدُم مــن الفكــر وجهــة نظــر  َأو مفرضــة َأي مــا ُيقَّ
ــٍر متقــن  ــا")2(. فاخلطــاب" نظــام تعب يف موضــوٍعٍ م
ومضبــوط")3(. وعاقــَة الفكــر باخِلَطــاب عاقــٌة 
ــر.  ــا الفك ــّى لن ــاب يتج ــال اخِلَط ــن خ ــدة، وم وطي

(1) A.J.Greimas  etj.courtes: semiotique, Dic-

tionnaire  raisonne, des  sciences du  langage, ed. 

Hachette , paris: p 389.

وبنيتــه  تارخيــه  املعــارص  العــريب  العلــاين  )2( اخلطــاب 
ــدد)27(،  ــج، الع ــة املناه ــد، جمل ــر زاه ــد األم ــة: عب املوضوعّي

.12 2002م:  الســنة)7(، 
ــوت،  ــامل يف ــة، س ــو، ترمج ــال فوك ــة: ميش ــات املعرف )3(  حفري

الــدار البيضــاء، الطبعــة الثانيــة، 1987م:34.
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ولكــنَّ النتــاج الفكــري ال يمكــن أن ُيعــدَّ ِخَطابــًا إاِل 
بوجــود املتلقــي هلــذا النتــاج؛ ألنَّ اخِلَطــاَب ُيَعــرِبَ عــن 
ــال  ــة يف إيص ــه الرغب ــذي لدي ــئ ال ــن املنش ــة ب عاق
ــواء  ــرة س ــذه الفك ــى ه ــذي يتلق ــي ال ــرة واملتلق الفك

ــلبًا)1(. ــا أم س ــي إجياب ــذا التلق كان ه

أركان اخِلطاب:

  اخِلَطــاب "جــٌر ممــدود بــن شــخصن حمدديــن 
ــوم  ــب يق ــوَد خماَط ــي وج ــك يقت ــا ")2( لذل اجتاعي
املخاطِــب بتوجيــه اإلرســال إليــه)3(؛ ألن املتكلــَم 

)1(  ينظر: املصدر السابق: 12.
هنلــة  واملنهــج:  النظريــة  التناصيــة   - النّــي  التفاعــل    )2(
ــاض،  ــة، الري فيصــل األمَحــد، مطبعــة مؤسســة اليامــة الصحفي

.105 1423هـــ: 
)3( ينظــر: بنيــة العقــل العــريب دراســة حتليليــة نقدّيــة لنظــم 
املعرفــة يف الثقافــة العربّيــة: حممــد عابــد اجلابــري، بــروت، 

.64 2000م:  السادســة،  الطبعــة 
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ــم  ــة املفاهي ــب أي صياغ ــة الركي ــوُم بعملي ــه " يق ب
واملتصــّورات املجــردة يف نســٍق كامــي حمســوس 
ــانية،  ــطة األداة اللس ــية بواس ــاة احلس ــرب القن ــُل ع ينق
بعمليــة  يقــوُم  املخاَطــب  وهــو   ُ املتقبــل  وأمــا 
املخاطِــب  مهمــة  تكــون  وبذلــك  التفكيــك")1(، 
هــي النقــل الفّعــال للمعلومــات، أي إنَّ مــا يوجهــه 
ــن  ــب م ــاه املخاَط ــى يتلق ــوح حت ــه الوض ــرط في يش
يشــرط يف  أي  اإلمــكان  قــدر  كبــر  عنــاء)2(  دون 
اخِلَطــاب أن يكــون ضمــن املنظومــة املعرفيــة ليتســنى 
ــود  ــن نع ــوزه. وح ــك رم ــه وف ــول إىل عامل ــه الدخ ل
إىل الــراث األديّب العــريّب القديــم نجــد ذلــك مبثوًثــا 
يف كام العلــاء عــى خمتلــف اهتاماهتــم، فقــد اعتنــى 
ــَر  ــرا باملقــام واملتكلــم واملخاطــب يف أكث ســيبويه كث

)1(  األســلوبية واألســلوب: عبــد الســام املســدي، الــدار 
العربيــة للكتــاب، الطبعــة الثالثــة: 62.

)2(  ينظر: لسانيات النص: 48.
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مــن موضــع)1(. وقــال بــرش بــن املعتمــر )ت 210هـ( 
" ينبغــي للمتكلــم أن يعــرَف َأقــدار املعــاين، ويــوازن 
بينهــا وبــن أقــدار املســتمعن وبــن أقــدار احلــاالت، 
فيجعــُل لــكلِّ طبقــٍة مــن ذلــك كامــًا، ولــكلِّ حالــٍة 
ــى  ــكام ع ــداَر ال ــَم أق ــى يقس ــًا، حت ــك مقام ــن ذل م
أقــدار املعــاين، ويقســم أقــداَر املعــاين عــى أقــداِر 
تلــك  أقــداِر  عــى  املســتمعن  وأقــداَر  املقامــات، 
احلــاالت")2(،  وقــال أيًضــا: "واملعنــى ليــس يــرشف 
بــأن يكــون مــن معــاين اخلاصــة، وكذلــك ليــس 
ــداُر  ــا م ــة. وإِنَّ ــاين العام ــن مع ــون م ــَأْن يك ــُع ب يتض

)1(  ينظــر: الكتــاب: عمــرو بــن عثــان بــن قنــرب احلارثــي 
بالــوالء، أبــو بــرش، امللقــب ســيبويه )املتــوىف: 180هـــ(، حتقيــق: 
عبــد الســام حممــد هــارون، مكتبــة اخلانجــي، القاهرة،الطبعــة: 
  ،47،48،50  ،23/ م:1   1988  - هـــ   1408 الثالثــة، 
 ،52/ 2 ،438 ،238 ،158 ،156 ،103 ،54،55،66،90

.361/3  ،242
)2(  البيان والتبين: 139-138/1.



29

 )( اىل مالك األشرت )(  يف عهد  اإلمام علي

الــرشف عــى الصــواب وإِحــراِز املنفعــة مــع موافقــِة 
احلــال ومــا جيــُب لــكّل مقــاٍم مــن مقــال")1( كــا 
أشــاَر اجلاحــظ إىل أركان اخلطــاب يف تعريفــِه للبيــان 
ــك  ــف ل ــكل يشء كش ــع ل ــم جام ــان اس بقوله:"البي
قنــاع املعنــى، وهتــك احلجــاب دون الضمــر، حتــى 
ــه،  ــى حمصول ــم ع ــه وهيج ــامع إىل حقيقت ــي الس يف
كائنــا مــا كان ذلــك البيــان، ومــن أي جنــس كان 
جيــري  التــي  والغايــة  األمــر  مــدار  ألن  الدليــل، 
ــأي  ــام. فب ــم واإلفه ــو الفه ــا ه ــامع إن ــل والس القائ
يشء بلغــت األفهــام وأوضحــت عــن املعنــى، فذلك 
هــو البيــان يف ذلــك املوضــع")2(. فمــن خــال هــذا 
القــول نســتطيع رصــَد عنــارص اخِلَطــاب املمثلــَة)3( بـ:

)1(  البيان والتبين: 136/1.
)2(  البيان والتبين: 76/1.

ــث  ــريب احلدي ــد األديب الع ــل يف النق ــة التوصي ــر: نظري )3( ينظ
)رســالة ماجســتر(: ســحر كاظــم محــزة، كليــة الربيــة، جامعــة 

ــل، 1424هـــ - 2003م:  37-36. باب
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القائل = املخاطِب.. 1

السامع =  املتلقي.. 2

الغاية = التأثر.. 3

ــاه  ــد القاهــر اجلرجــاين لرأين ــل عب  وكذلــك فصَّ
ُيفصــُل  القــول يف عنــارص اخلطاب فقــال: " فلو أَّنك 
عمــْدَت إىل بيــِت شــعٍر أو فصــل نثــٍر فعــددَت كلاَتــه 
ــُه  ــَدُه ونَِظاَم ــت نض ــق، وأبطل ــاَء واتف ــَف ج ــّدًا كي ع
وأْجــرى،  املعنــى  ُأفــِرَغ  وفيــه  ُيبنــى  عليــه  الــذي 
ــاَد كــا أفــاد،  ــه أف ــُه الــذي بخصوصيت َت ترتيَب وغــّرْ
ــوَل يف  ــو أن نق ــراد نح ــان امل ــوص أب ــقه املخص وبنس
ــزل قفــا  )قفــا نبــك مــن ذكــرى حبيــب ومنزل(.)من
ذكــرى مــن نبــِك حبيــب(  أخرجتــه مــن جمــال البيــان 
إىل جمــال اهلذيــان، نعــم وأســقطت نِْســبَتُه مــن قائلــه، 
وقطْعــَت الرِحــَم بينَــُه وبــن منشــئه، بــل أحلــت 
خيتــُص  ونســب  قائــل،  إىل  إضافــة  لــه  يكــون  أن 
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بمتكلــم")1( فمــن يتأمــل يف هــذا النــص جيــد عنــارص 
واملخاَطــب  القائــل،  وهــي   واضحــًة،  اخِلَطــاب 
الرابــط واالتســاق  والقــول، فضــًا عــن حتقيــق 

ــكام. ــزاء ال ــن أج ــجام ب واالنس

ونــصَّ حــازم القرطاجنــي )ت 684هـــ( عــى 
هــذه العنــارص  مــن خــال نقــده  لألقاويل الشــعرية، 
مضيًفــا إليهــا عنــرا رابًعــا بقولــه:" ختتلــُف مذاُهبها 
ــات  ــة َأو اجله ــب اجله ــا بحس ــاد فيه ــاء االعت وإنح
التــي يعتنــي فيهــا بإيقــاع احِليــل التــي هــي عمــدة يف 
ــي هــي  إهنــاض النفــوس لفعــل يشٍء َأو تركــه َأو الت
ــع إىل  ــا َيرج ــاُت هــي م ــك اجله ــدة وتل أعــوان للعم
ــع  ــا يرج ــل، أو م ــع إىل القائ ــا يرج ــه وم ــول نفس الق

)1(   أرسار الباغــة يف علــم البيــان: عبــد القاهــر اجلرجــاين )ت 
471 هـــ(، حتقيــق: حممــد رشــيد رضــا، منشــورات دار املعرفــة، 

بــروت، لبنــان: 2.
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إىل املقــول فيــه، أو مــا يرجــع إىل املقــول لــه")1( فلــو 
تأملنــا هــذا النــص لوجدنــا َأنَّ القرطاجنــي قــد حــدد 

ــاآليت)2(: هــذه العنــارص ب

ما يرجع إىل القول نفسه = اخِلَطاب. 1
ما يرجع إىل القائل = املخاطِب . 2
ما يرجع إىل املقول فيه = املوضوع. 3
ما يرجع إىل املقول له = املخاَطب. 4

ــد النقــاد املحدثــن  وتطــور مفهــوُم اخِلَطــاب عن
بالدراســات  لتأثرهــم  متنوعــة  دالالٍت  ليكتســَب 

حــازم  احلســن  ابــو  األدبــاء:  ورساج  البلغــاء  منهــاج   )1(
القرطاجنــي، حتقيــق: حممــد احلبيــب ابــن اخلوجــة، دار الكتــب 

.346 الرشقيــة: 
ــة قــراءة  )2( ينظــر: اخلطيئــة والتكفــر مــن البنيويــة إىل الترشحييَّ
نقديــة لنمــوذج إنســاين معــارص مقدمــة نظريــة ودراســة تطبيقية: 
عبــد اهلل حممــد الغذامــي، النــادي األديب الثقــايف، اململكــة العربية   

الســعودية، 1405هـ - 1985م: 16-15.
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األدبّيــة والنقدّيــة الغربّيــة احلديثــة. إِذ َعــدَّ الناقــُد 
"كيانــًا  األَديب  اخلطــاَب  املســدّي  الســام  عبــد 
ــزاؤه  ــت أج ــا التأم ــة بموجبه ــات معين ــه عاق أفرزت
مــن  بذلــك اخلطــاب األديّب عــن غــره  ")3(مميــزا 
ــاب  ــدو اخِلَط ــك يغ ــرى. وبذل ــاب األخ ــواع اخلط أن
ــوع  ــك تتن ــص. وبذل ــكل ن ــِخَصة ل ــمة املش ــو الس ه
وســائل نقــل اخلطــاب. واطلــق الباحثــون املحدثــون 
عــى اجلهــة املتلقيــة للِخَطــاب تســميات عــدة منهــا: 

املرَســل إليــه، الســامع، املتلقــي، املخاَطــب)4( .

  فالتخاطــب منظومــٌة تتضمــُن عنــارص متعــددة 
هــي املرســل: وهــو املتكلــم الــذي ينتــُج القــول، 
القــول،  يتلقــى  الــذي  املســتمع  وهــو  واملتلقــي: 

)3(  األســلوبية واألســلوب: عبــد الســام املســدي، الــدار 
.114 ط3:  للكتــاب،  العربيــة 

)4(  ينظــر: نظريــة التوصيــل يف النقــد األديب العــريب احلديــث: 
.83 – 81
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واملوضــوع: وهــو مــدار احلديــث الكامــي، واملقــام: 
وهــو زمــان ومــكان احلــدث وكذلــك العاقــات بــن 
ــاءات  ــه واإلي ــرات الوج ــر إىل تعب ــن بالنظ املتفاعل
واإِلشــارات، والقنــاة: أي الوســيلة التــي يتــم هبــا 
ــكل  ــارة وش ــة، إش ــون كام، كتاب ــل كأن تك التواص
الرســالة: أي الشــكل املقصــود موعظــة، خطبــة، 

ــالة)1(. رس

وكذلــك فــإنَّ النــص املكتــوب يمثِّــل شــكًا 
ــه ينتمــي إىل اآلخــر، ويف  مــن أشــكال اخلطــاب؛ ألنَّ
النتيجــة تكــون رشوط إمــكان اخلطــاب هــي نفســها 

رشوط إمــكان النــص املكتــوب)2(.

)1( ينظــر: لســانيات النــص مدخــل إىل انســجام اخِلَطــاب: 
حممــد خطــايب، املركــز الثقــايف العــريب، الطبعــة األوىل، 1991م: 

.53-52
ــي،  ــعيد الغانم ــة: س ــور: ترمج ــول ريك ــل: ب ــة التأوي )2(  نظري
الطبعــة  املغــرب،    – البيضــاء  العريب،الــدار  الثقــايف  املركــز 
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ة:  التداوليَّ

دراســة  هــو  أعــم  علــم  مــن  التداوليــة جــزٌء 
التعامــل اللغــوّي الــذي هــو جــزٌء مــن التعامــل 
 )Austin(االجتاعــّي، وهــذا مــا ذكــره أوســتن
إذ نقــل اللغــة مــن املســتوى اللغــوّي إىل املســتوى 
ــر والتأثــر)1(.  ــق التأثُّ ــدور يف أف ــذي ي االجتاعــّي ال
فالتداوليــة تعنــى باالتصــال اللغــوّي ودراســته يف 
ــر يف  ــات تؤث ــه خصوصيَّ ــذي ل إطــاره االجتاعــّي ال

الكامــي)2(. الفعــل 

الثانية، 2006م: 54.
)1( ينظــر: بحث:)التداوليــة وحتليــل اخلطــاب األديّب(: راضيــة 
ــاب  ــاد الكّت ــق، احت ــف األديّب، دمش ــة املوق ــري، جمل ــف بك خفي

ــوز، 2004م:  56. ــدد)399( مت ــرب، الع الع
)2( ينظــر: بحث:)االتصــال اللســايّن بــن الباغــة والتداوليَّة(: 
ــة، جملــة دوريــة فصليــة  ســامية بنــت يامنــة، جملــة دراســات أدبيَّ
ــارات  ــوث واالستش ــرة للبح ــز البص ــن مرك ــدر ع ــة تص حمكم
العــدد  اجلزائــر،  مســتغانم،  جامعــة  التعليميــة،  واخلدمــات 
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الداللــة  عــى  تركــز  التداولّيــة  فــإنَّ  وكذلــك 
ــة التــي ال تتجــىَّ إال يف االتصــال اللغــوّي  القصديَّ
الــذي يضمــه مقــاٌم حمــدد وحــال معينــة؛ لذلــك هتتــمُّ 
ــة باللغــة التــي يســتعملها املتكلــم، وعوامــل  التداوليَّ
ــاظ  ــألدوات واأللف ــاره ل ــر يف اختي ــي تؤّث ــام   الت املق

ــراده)1(. ــده وم ــن مقص ة م ــربِّ ــب املع والراكي

 وقــد خَلَّــَص جورج يــول آفــاق الــدرس التداويّل 
أربعــِة جماالت هــي )2(:

ــم،  املتكلِّ يقصــُده  الــذي  املعنــى  دراســة   -1
أو  الســامع  يفهمــه  كــا  املعنــى  دراســة  وكذلــك 

األول، ماي 2008م – مجادى األوىل 1429ه: 61.
)1(  ُينظــر: حتليــل اخلطــاب: ج، بــراون و ج، ســرل، ترمجــة 
ــعودّية،  ــي، الس ــر الريك ــي ومن ــي الزليط ــد لطف ــق: حمم وتعلي

جامعــة امللــك ســعود، 1997م: 32.
ــايب،  ــي العتَّ ــة: د.ق ــول، ترمج ــورج ي ــة: ج )2(  ُينظر:التداوليَّ

دار األمــان، الربــاط، الطبعــة األوىل، 2010م:19 – 20.



37

 )( اىل مالك األشرت )(  يف عهد  اإلمام علي

القــارئ أو املخاَطــب، وحتليــل االلفــاظ و الكلــات 
والراكيــب. والعبــارات 

2- دراســة املعنــى الســياقّي ومعرفــة مــا يقصــدُه 
وتأثــر  ــة،  النــاُس يف ســياٍق معــن وكيفيــٍة خاصَّ
آليــة  الــكام والقــول وهــذا يتضمــن  الســياق يف 
الــكام أو النظــم وهويــة صاحــب النــص، ومعرفــة 
أحوالــه: أيــن تكلَّــم؟ ومتــى؟ ويف أي ظــروف؟.

3- دراســة مــا حيتملــه النــص من داللــة وإيصاله 
ــوغ  ــي يص ــة الت ــة الكيفيَّ ــى، أي دراس ــن معن ــر م أكث
بواســطتها املســتمعون اســتدالالهتم حــول النــص 

ــم. للوصــول إىل تفســر املعنــى الــذي يريــدُه املتكلِّ

4- دراســة التعبــر عــن التباعــد النســبّي، فــكل 
 )(ــط بمفهــوم التباعــد ــه يرتب ــم ب ــا يقــال ويتكلَّ م
املــادّي واالجتاعــّي واملفاهيمــّي، وهــذا يعتمــد عــى 

ــم و املســتمع. خــربة مشــركة بــن املتكلِّ
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ــا الباغــة  عنــد الدارســن املحدثــن فلهــا  أمَّ
ــا )فــن القــول  أكثــر مــن داللــة واحــدة فقيــل إهنَّ
بشــكل عــام( أو هــي )فــن الوصــول إىل تعديــل 

القــارئ()1( أو  املســتمع  موقــف 

امتشاج التداولية والبالغة واخلطاب:

ــة  ــة تعنــى بالنــصِّ وعنــارصه والعاق     التداولي
ــف  ــا باملوق ــا وتربطه ــط بينه ــي ترب ــات الت والعاق
التواصــّي الــذي ينتظــم فيــا يســمى بـ)ســياق النّص( 
ــة،  ــة منتظم ــٍة منهجيَّ ــم وطريق ــكل منتظ ــم بش املحك
عنــد  املشــهور  القــول  عليــه  يصــدق  كلــه  وهــذا 
ــال(؛  ــام مق ــكل مق ــة )ل ــم للباغ ــرب يف وصفه الع
ــزان عــى التشــكيل  ألّن املقــام واملقــال كليهــا يركِّ
ــز يف موقــف خمصــوص معــن؛  اللغــوّي الــذي يتحيَّ

)1(  ُينظــر: باغــة اخلطــاب وعلــم النــص: صــاح فضــل، عــامل 
املعرفــة، الكويــت، 1992م: 89.
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وهــذا جيعــل الباغــة والتداوليَّــة متفقتــان يف االعتاد 
عــى اللغــة بوصفهــا األداة  التــي هبــا يــارس الفعــل 
عــى املتلقــي يف موقــف معــن خمصــوص، ومــن هــذا 
يتَّضــح أن الباغــة تداوليَّــة يف صميمهــا؛ ألهنــا متثــل 
ممارســة االتصــال بــن املتكلــم واملخاطب والســامع، 
وهبــذا حيــل إشــكال عاقتهــا، ويتَّضح تأثــر بعضها 
عــى بعــض، وتلتقــي الباغــة والتداوليــة يف االهتــام 
بالعنــارص التي تشــرك يف االنجــاز اللغــوّي فالباغة 
هتــدف إىل إيصــال املعنــى إىل املخاطــب والســامع يف 
ــى  ــامع يف إدراك املعن ــى بالس ــوص، وتعن ــام خمص مق
ــا  ــذا م ــن)1(، وه ــام مع ــم يف مق ــده املتكل ــذي يري ال
395ه(  العســكرّي)ت:  هــال  أبــو  إليــه  أشــار 
ــا كانــت الباغــة يف االســتاع احلســن")2( بقولــه" ربَّ

)1(   ُينظر: باغة اخلطاب وعلم النص:  89 – 90.
)2( الصناعتــن: أليب هــال العســكري، حتقيــق: عــي حممــد 
البجــاوي و حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، القاهــرة، 1952م: 25.
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الباغــّي  األفــق  يف  والركيــب  فاللفــظ 
وســياقها  املناســب  مكاهنــا  يف  يســتعمان  حــن 
ال يف حتقيــق مقاصد  املخصــوص يؤديــان أثرهــا الفعَّ
ــزت عليــه  املتكلــم أو صاحــب النــص، و هــذا مــا ركَّ
ــا تعنــى بالعاقــة بــن بنيــة النــص  التداوليَّــة؛ ألهنَّ
واملوقــف التواصــي املرتبــط بــه والــذي قيــل فيــه 
النــص، وهــذا يتطابــق بشــكل تــام مــع فكــرة مقتــى 
ــز عــى  احلــال يف املفهــوم الباغــّي، والباغــة تركٍّ
التقنيــات والوســائل الباغيَّــة التــي يقتضيهــا النــص 
ــود.  ــه املقص ــق غرض ــي حيق ــم ك ــئه املتكل ــذي ينش ال
و تنهــض بالكشــف عــن مقاصــد املتكلــم وتبــنِّ 
مــراده مــن خــال العاقــة بــن الفعــل اللغــوّي 
واملوقــف االجتاعــّي)1(، وترتكــز عــى اللغــة، ومتثــل 

)1(  ُينظــر: بحث)االتصــال اللســايّن بــن الباغــة والتداوليَّــة(: 
ــة  دوريَّ جملــة  أدبيَّــة(  )دراســات  جملــة  يامنــة،  بنــت  ســامية 
ــارات  ــوث واالستش ــرة للبح ــز البص ــن مرك ــدر ع ــة تص فصليَّ
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منهًجــا معرفًيــا يعنــى بمــن يتكلــم، وبمــن يقــع عليــه 
الــكام، وبــا يتكلــم بــه أي الــكام، وهــو مــا تــدور 
ــة التداوليــة ويمثــل أفقهــا الــذي ختــوض  عليــه النظريَّ
 Charles(موريــس تشــارلز  وجعــل  فيــه)1(. 
مســتويات  إىل  يضــاف  آخــر  مســتوى   )Morris
املعنــى وفهمــه  إىل  الوصــول  اللغــة ووســائلها يف 

ــتويات:  ــة مس ــك ثاث ــر يف ذل فذك

-املســتوى الركيبــّي أو النحــوّي: يعنــى بدراســة 
العاقــة الشــكلية بــن العامــات بعضهــا ببعــض.

العــدد  مســتغانم،  جامعــة  اجلزائــر،  التعليميَّــة،  واخلدمــات 
.61 1429ه:  األوىل/  مجــادى   – 2008م   / مــاي  األول، 
أمحــد  العربيَّــة:  اللغــة  يف  التداوليَّــة  الوظائــف  ُينظــر:    )1(
املتــوكل، دار الثقافــة، الــدار البيضــاء، املغــرب، الطبعــة األوىل، 
1985م:   8، واســراتيجيات اخلطــاب، مقاربــة لغويــة تداولية: 
عبــد اهلــادي بــن ظافــر الشــهري، دار الكتــاب اجلديــدة املتحــدة، 

ــة األوىل، 2004م:   23. ــان، الطبع ــروت – لبن ب
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عاقــة  بدراســة  يعنــى  الــداليّل:  -املســتوى 
معنــى. مــن  إليــه  تــؤول  بــا  العامــات 

عاقــة  بدراســة  يعنــى  التــداويّل:  -املســتوى 
وبمؤوليهــا)1(. بمســتعمليها  العامــات 

)1(   ُينظــر: املقاربــة التداوليَّــة: فرنســواز  أرمينكــو، ترمجــة: 
ســعيد علــوش، مركــز اإلنــاء القومــي، بــروت: 8.



املبحث الثاني
 مناذج من املظاهر التداوليَّة يف  خطاب

اإلمام علي)( يف عهده لواليه على مصر مالك 
)(بن احلارث األشرت النخعي
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 تضمــن هــذا العهــد املبــارك مظاهــر تداوليَّــة 
 ،)( األشــر  ملالــك   )( خطابــه  يف  كثــرة 
ولكننــا ســنقتر عــى ذكــر نــاذج متعــددة منهــا 
التــي  املســبقة  الــرشوط  انســجاًما مــع  ودراســتها 
ُوِضَعــت للبحــث؛ ولضيــق املــكان أيًضــا إذ ال تتســع 
صفحــات – لقلَّتهــا- هــذا البحــث لدراســة األمثلــة 
والشــواهد التــي تضمنــت بعــًدا تداولًيــا مجيعهــا؛ لــذا 
ــل القــول فيــه ونتــم  سندرُســها ببحــٍث خمصــص نفصِّ
بيانــه بشــكل واســع مســتقًص إن شــاء اهلل تعــاىل. 
وســنبدأ بذكــر هــذه النــاذج عــى وفــِق ورودهــا 
ــاه،  ــِه إىل منته ــن أول ــدًأ م س ب ــدَّ ــد املق ــك العه يف ذل
ــر منهــا ســيكون ذكــره مرتبًطــا بــا يتَّســع لــه  ومــا تأخَّ
ــا  ــر م ــك املظاه ــن تل ــبحانه. فم ــاء س ــث إن ش البح

ــأيت: ي

1- وظيفــة املحــور: هــي أن الكاتــب أو صاحب 
ــدور  ــِب ت ــاٍت للمخاط ــال معلوم ــد إيص ــص يري الن
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ــم  ــد أو مه ــو جدي ــا ه ــواة م ــدد أو ن ــور حم ــول حم ح
الوظيفــة  لــه وللمخاطــب، وتــكاد هــذه  بالنســبة 
ــِه  ل ــن أوَّ س م ــدَّ ــد املق ــب يف العه ــى يف كلِّ تركي تتج
إىل آخــرِه، فــكل مجلــة فيهــا إشــارة  إىل قضيــة العهــد 
الرئيســة التــي جــاء العهــد ألجلهــا وهــي تنظيــم 
برعيتــه،  الراعــي  أو  بأهــل واليتــه  الــوايل  عاقــة 
واســتحضار خمافــة اهلل عــزَّ وجــل فيهــم واإلحســان 
ــي  ــف الت ــن الوظائ ــة األوىل م ــذه الوظيف ــم. وه إليه
هيــا التداوليــة)1(، تتجــى باغتهــا يف أهنــا جعلــت  تؤدِّ
العهــد وحــدًة حمورّيــة موضوعيَّــة واحــدة تقــرب بــه 
ــة يف كلِّ ســورة من ســور القرآن  مــن الوحــدة املحوريَّ
وخامتتهــا،  وأوســطها  أوهلــا  يف  املباركــة  الكريــم 
اهللِ  )(:"بســِم  قولــه  العهــد  أول  يف  جــاء  فقــد 
ــُر  ــُد اهللِ عــيٌّ َأِم ــِه َعْب ــَر بِ ــا َأَم ــِم َهــذا َم الرمحــِن الرحي

ــة: 17 – 19،  ــة العربيَّ ــة يف اللغ ــف التداوليَّ ــر: الوظائ )1(  ُينظ
    .111
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ــِه  ــِدِه إِلْي ، يف َعْه ــَرَ ــَن احَلــاِرِث األَْش امُلؤمنــَن َمالــَك ب
َهــا،  : ِجَبايــَة َخَراِجَهــا، َوِجَهــاَد َعُدوِّ ُه ِمــْرَ ِحــْنَ َوالَّ
ــَوى  ــَرُه بَِتْق ــا. َأَم ــَاَرَة باَِلِدَه ــا، َوِع ــتِْصاَلَح َأْهلَِه َواْس
ــِه ِمــن  ــِه يِف كَِتابِ ــَر بِ ــا َأَم ــاَع َم َب ــِه، َواتِّ ــاِر َطاَعتِ اهللِ، وإِْيَث
ــا،  َباِعَه ــٌد إاِلَّ بِاتِّ ــَعُد َأَح ــي اَل َيْس ــنَنِِه الَّتِ ــِه َوُس َفَرائِِض
ــُرَ  ــا َوَأْن َينْ ــا َوإَِضاَعتَِه ــَع ُجُحْوِدَه ــَقى إاِلَّ َم َواَل َيْش
ــُه َجــلَّ اْســُمُه َقــْد  اهللَ ُســْبَحاَنُه بَِيــِدِه َوَقْلبـِـِه َولَِســانِِه، َفإِنَّ
ُه. َوَأَمــَرُه  ُه، َوإِْعــَزاِز َمــن َأَعــزَّ ــَل بِنَــْرِ َمــْن َنــَرَ َتَكفَّ
ــَد  ــا ِعنْ ــَهَواِت َوَينَْزَعَه ــَد الشَّ ــِه ِعنْ ــْن َنْفِس ــِرَ ِم َأْن َيْك
ــوِء إاِلَّ َمــا َرِحــَم  ــاَرٌة بِاْلسُّ اجَلَمَحــات، َفــإِنَّ النَّْفــَس َأمَّ

اهللُ...«)1(.

إىل  »ْواْرُدْد   :)( قوُلــُه  أوســطِه  يف  وجــاَء   

)1( رشح هنــج الباغــة:  البــن أيب احلديــد، حتقيــق: حممــد أبــو 
الفضــل إبراهيــم، دار احيــاء الكتــب العربيــة، عيســى البــايب 
احللبــي ورشكاه، الطبعــة األوىل،   1378 هــ  - 1959 م: 17 

.30  /
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اهللِ ورســولِه َمــا ُيْضلُِعــَك ِمــَن اخُلُطــوِب، َوَيْشــَتبُِه 
َعَليــَك ِمــَن األُمــوِر، َفَقــْد َقــاَل اهللُ ُســبَحاَنُه لُِقــوٍم 
ــوا اهللََّ  ــوا َأطِيُع ــَن آَمنُ ــا الَِّذي َ ــاَدَهم:﴿َيا َأيُّ َأَحــبَّ إِْرَش
ــْم  ــإِْن َتنَاَزْعُت ــِر ِمنُْكــْم َف ُســوَل َوُأويِل اأْلَْم َوَأطِيُعــوا الرَّ
دُّ إىِل اهللِ  ُســوِل﴾))(، َفالــرَّ وُه إىَِل اهللَِّ َوالرَّ ٍء َفــُردُّ يِف َشْ
ُســوِل األَخــُذ  دُّ إىِل الرَّ األَْخــُذ بُِمْحَكــِم كَِتابِــِه والــرَّ
 )( َوَخَتــَم .)َقــِة..." )2 اِمَعــِة َغــْرِ امُلَفرِّ بُِســنَّتِِه اجلَّ
بَِســَعِة  اهللَ  َأْســَأُل  وَأَنــا  بقولــه:"  س  املقــدَّ عهــده 
ــٍة، َأْن  ــاِء ُكلِّ َرْغَب ــى إِْعَط ــِه َع ــِم ُقْدَرتِ ــِه، َوَعظِي تِ َرمْحَ
ــاَك ملَِــا فِيــِه ِرَضــاُه، ِمــَن اإِلَقاَمــِة َعــى  ُيَوفَِقنِــي وإيَّ
ــاِء  ــِن الثَّنَ ــَع ُحْس ــِه، َم ــِه َوإىِل َخْلِق ــْذِر اْلَواِضــِح إَِلْي الُع
يِف اْلِعَبــاِد، َومَجِيــِل األََثــِر يِف اْلبِــاَلِد، َوَتَــاِم النِّْعَمــِة، 

ــوا  ِذيــَن آَمنُ ــا الَّ ــا َأهيَُّ )1( ســورة النســاء: 59، واآليــة بتامها:﴿َي
ُســوَل َوُأويِل اأْلَْمــِر ِمنُْكــْم َفــإِْن َتنَاَزْعُتــْم  َأطِيُعــوا اهللََّ َوَأطِيُعــوا الرَّ
ُســوِل إِْن ُكنُْتــْم ُتْؤِمنُــوَن بِــاهللَِّ َواْلَيــْوِم  وُه إىَِل اهللَِّ َوالرَّ ٍء َفــُردُّ يِف يَشْ

اآْلِخــِر َذلـِـَك َخــْرٌ َوَأْحَســُن َتْأِويــًا )59(﴾. 
)2(  رشح هنج الباغة البن أيب احلديد: 17 / 52. 
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ــَعاَدِة  تِــَم يِل َوَلــَك بِالسَّ َوَتْضِعيــِف الَكَراَمــِة، وَأْن َيْ
ــاَلُم َعى َرُســوِل  ا إىِل اهللِ َراِغُبوَن، والسَّ ــهاَدِة، وإِنَّ َوالشَّ
اهلل َصــىَّ اهللُ َعَلْيــِه َو  َعــَى آلـِـِه الطَّيِّبــَن الطَّاهريــَن«)1(.

ــز عــى  ــه يركِّ فاخلطــاُب التــداويّل يف العهــد كلَّ
حمــور رئيــس، ويــدور يف ُأُفِقــِه هــو حســن رعايــة 
ــوز  ــم؛ للف ــبحانه فيه ــة اهلل س ــه وإطاع ــوايل لرعيت ال

برضــاه تعــاىل واتِّقــاء َغَضبــِه عــزَّ وجــل)2(. 

2- وظيفــُة البــؤرة: تتجــى هــذه الوظيفــة يف 
ــه مــن مقاطــَع متعــددة تنتظــم  تركيــب النــصِّ كلِّ
ــُع إىل وحــدٍة  ــة ترِج ــات دالليَّ بعضهــا ببعــض بعاق
دالليَّــة عليــا جتمعهــا)3(. ويظهــُر هــذا واضًحــا يف 

)1( رشح هنج الباغة البن أيب احلديد: 17 / 117.
)2(  رشح هنج الباغة البن أيب احلديد: 17 / 118.

ــث  ــم واحلدي ــن القدي ــة اخلطــاب الــردّي ب )3( ُينظــر: تداوليَّ
)أطروحــة دكتــوراه(: دمحــون كاهنــة، اجلزائــر، جامعــة مولــود 

ــات، 2014م: 51. ــة اآلداب واللغ ــزي وزو، كلي ــري تي معم
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عهــد اإلمــام )( املقــدس، يف قولــه: »ُثــمَّ اْعَلــْم َيــا 
ــا  ــَرْت َعَلْيَه ــْد َج ــاَلٍد َق ــَك إىِل بِ ْهُت ــْد َوجَّ ــُك أنَّ َق َمالِ
ــاَس َينُْظــُروَن  ــْدٍل َوَجــْور،ٍ َوَأنَّ النَّ ــْن َع ــَك ِم ُدَوٌل َقْبَل
ــوِر  ــْن ُأُم ــِه ِم ــُر فِْي ــَت َتنُْظ ــا ُكنْ ــِل َم ــوِرَك يِف ِمْث ــْن ُأُم ِم
الــُواَلِة َقْبَلــَك َوَيُقوُلــوَن فِْيــَك َمــا ُكنْــَت َتُقوُلــُه فِيِهــم، 
ــم َعــَى  ــِري اهللُ َلُ ــَن بِــَا ُيْ احِلِ ــَا ُيْســَتَدلُّ َعــَى الصَّ وإِنَّ
ــَرُة  ــَك َذِخ ــِر إِلي َخائ ــبَّ الذَّ ــن َأَح ــاِدِه َفْلَيُك ــِن ِعَب َأْلُس
الـِـِح. َفاملـِـْك َهــَواَك، َوُشــحَّ بِنَْفِســَك َعــاَّ  الَعَمــِل الصَّ
ــا  ــاُف ِمنْه ــِس اإلْنَص ــحَّ بِالنَّْف ــإِنَّ الشُّ ــَك، َف ــلُّ َل اَل َيِ

ــْت...«)1(. ــْت َأو َكِرَه ــَا َأَحبَّ فِي

ــِة،  ــَة لِْلَرِعيَّ مْحَ ــَك الرَّ ــِعْر َقْلَب  وقولــه )(: »َوَأْش
ْطــَف ِبِــم، َواَل َتُكْوَنــنَّ َعَلْيِهــم  ــم، َواْللُّ َوامْلََحبَّــَة َلُ
ــا َأٌخ  ُــم ِصنَْفــاِن: إِمَّ َســُبًعا َضاِرًيــا َتْغَتنـِـَم َأْكَلُهــم، َفإهِنَّ
ــا َنظِــْرٌ َلــَك يِف اخَلْلــِق، َيْفــُرُط  يــِن، َوإِمَّ َلــَك يِف الدِّ

)1( رشح هنج الباغة البن أيب احلديد: 17 / 30 - 31.
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ــم الِعَلــُل، َوُيْؤَتــى َعــَى  َلــُل، َوَتْعــِرُض َلُ ِمنُْهــم الزَّ
َعفــِوَك  ِمــْن  َفَأْعطِِهــم  الَعْمــِد واخلطــأِ،  يِف  َأْيِدْيِــم 
ــَك  ــرَض َأْن ُيْعطَِي ــبُّ َوَت ــِذي ُتِ ــَل ال ــَك، ِمْث َوَصْفِح
ــَك َفْوَقُهــم، َوَوايِل األْمــِر  اهللُ ِمــْن َعُفــِوِه َوَصْفِحــِه، َفإِنَّ
َك، َوَقــد اْســَتْكَفاَك  َعَلْيــَك َفْوَقــَك، واهللُ َفــْوَق َمــْن َوالَّ

َأْمَرُهــم، َواْبَتــاَلَك ِبِــم..«)1(.

ــْرِب اهللِ،   وقولــه )(: »َواَل َتنِْصَبــنَّ َنْفَســَك حِلَ
ــِوِه  ــن َعْف ــَك َع ــى بِ ــِه، َواَل ِغنَ ــَك بِنِْقَمتِ ــَد َل ــُه اَل َي َفإِنَّ
تـِـِه. َواَل َتنَْدَمــنَّ َعــَى َعْفــٍو، َواَل َتْبَجَحــنَّ بُِعُقوَبٍة،  َوَرمْحَ
ــًة. َواَل  ــا َمنُْدوَح ــْدَت َعنَْه ــاِدَرٍة َوَج ــنَّ إىِل َب َع َواَل ُتْرِ
ــاٌل يِف  ــَك إِْدَغ ــإِنَّ َذل ــاُع، َف ــُر َفُأَط ــٌر آُم ــنَّ إِنِّ ُمَؤمَّ َتُقوَل
ــِر. َوإَِذا  ــَن اْلَغ ٌب ِم ــرُّ ــِن، َوَتَق ــٌة لِْلِدي ــِب، َوَمنَْهَك الَقْل
ــًة َأو  َ َأْحــَدَث َلــَك َمــا َأْنــَت فِيــِه ِمــْن ُســْلَطانَِك ُأبَّ
ــِه  ــَك، َوُقْدَرتِ ــِك اهللِ َفوَق ــِم ُمْل ــْر إىَِل ِعَظ ــًة، َفاْنُظ َيَل َمِ

)1(  رشح هنج الباغة البن أيب احلديد: 17 /   32.
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َفــإِنَّ  َنْفِســَك،  ِمــْن  َعَليــَه  َتْقــِدُر  اَل  َمــا  َعــَى  ِمنْــَك 
َذلِــَك ُيَطاِمــُن إِليــَك ِمــْن طَِاِحــَك، َوَيُكــفُّ َعنْــَك 
ِمــْن  َعنْــَك  َعــَزَب  بِــَا  إَِليــَك  َوَيِفــُئ  َغْربِــَك  ِمــْن 
ــاَك َوُمَســاَماَة اهللِ يِف َعَظَمتِــِه، َواْلتََّشــبَُّه  َعْقلِــَك. َوإِيَّ
ــْنُ ُكلَّ  ــاٍر، َوُيِ ــِذلُّ ُكلَّ َجبَّ ــإِنَّ اهللَ ُي ــِه، َف وتِ ــِه يِف َجَبُ بِ

ُمَْتــاٍل!...«)1(. 

ففــي هــذه النصــوص الثاثــة نجــد ُكلَّ مجلــٍة 
ــط  ــة ترتب ــة جزئيَّ ــاِن دالل ــا يتضمن ــب فيه وكلَّ تركي
بالداللــة التــي قبلهــا والتــي بعدهــا بربــاط داليّل 
ل بجمــع تلــك الــدالالت، فيمثــل هــذا  عــام يتشــكَّ
النــص أوذاك فالنــص األول تــكاد تكــون بؤرُتــه 
ــِه)الوايل(  ــب نفس ــًة إىل املخاط ــة متوجِّ ــة ذاتيَّ الداللّي
مــن  ســبقه  بمــن  واملوعظــة  االعتبــار  إىل  تدعــوه 
الــوالة والــدول، وحتــذره مــن نفســِه واتبــاع هواهــا 

)1(  رشح هنج الباغة البن أيب احلديد: 17 / 32- 33.
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عــى  داللتــه  تتمركــز  الثــاين  ـص  والنَـّ وشــهواهتا. 
ــون؟.  ــب أن تك ــف جي ــة، وكي ــوايل بالرعي ــة ال عاق
ـص الثالــث تتمركــز الداللــة حــول حتذيــر  ويف النَـّ
الــوايل أو امللــك أو الســلطان مــن عصيــان اهللِ عــزَّ و 
جــل و التعــايل االختيــال والتكــرّب والتجــرب يف أقوالــِه 

ــبحانه.  ــع اهلل س ــِة أو م ــع الرعيَّ ــِه م وأفعال

االهتــاُم  اخلطــاب:  يف  التــودد  إظهــار   -3
لــه  التَّــودِد  وإظهــاُر  بــه  والعنايــُة  باملخاّطــِب 
ــٌر  ــه أث ــا ل ــًرا تداوليًّ ــل مظه ــك يمثِّ ــُه كلُّ ذل واحراُم
ــِه  ــتالتِه واقناع ــِب واس ــى املخاَط ــر ع ــٌر يف التأث كب
صاحــب  أو  ــم  املتكلِّ يقصُدهــا  التــي  بالرســالِة 
ومعانيهــا،  حمتواهــا  وفهــم  )املخاطِــب(،  النــصِّ 
وهــو مــا يعــربَّ عنــه بـ)منطــق التــأدُّب()1(. بــل إنَّ 
ــداث  ــًرا يف إح ــا مثِم ــا صائًب ــًا تربويًّ ــدُّ منهج ــذا ُيع ه

)1( ُينظــر: اســراتيجيات اخلطــاب، مقاربــة لغويــة تداوليــة: 
.100
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ــى  ــم ع ــة والتعلي ــة الربي ــوب يف عمليَّ ــر املطل التغي
ــد  ــرُأ عه ــن نق ــا. وح ــتوياهتا ومراحله ــاِف مس اخت
حضــور  نستشــفُّ   ،)( ملالــك   )(اإلمــام
هــذا اجلانــب يف كلِّ فِْقــرٍة مــن فقراتــه عــى طولــِه 
وامتــداِدِه عــى الرغــِم مــن َكثــرِة أســاليب األمــر 
 )( اإلمــاُم  حــرَص  فقــد  احلقيقيَّــِن،  والنهــي 
عــى ابــداء جانــب العطــف والرعايــِة والتــودد بمــن 
خياطُبــُه ويســتمع إليــِه – وهــذا شــأُنُه مــع النــاِس 
ــُه ينشــُد اإلصــاح يف كلِّ يشء يف احليــاة.  كلِّهــم- ألنَّ
ــْن  ــام(: »َوْلَيُك ــه الس ــُه )علي ــك قول ــِة ذل ــن أمثل وم
ــِه،  ــَدَك َمــن َواَســاُهم يِف َمُعوَنتِ ــِدَك ِعنْ ــُر ُرؤوِس ُجنْ آَث
ــن  ــُع َم ــُعُهم َوَيَس ــَا َيَس ــِه بِ ــن ِجَدتِ ــم ِم َوَأْفَضــَل َعَليِه
ا  ُهــم َهًّ َوَراَءُهــم ِمــن ُخُلــوِف َأْهلِيِهــم َحتَّــى َيُكــوَن َهُّ
َواِحــًدا يِف ِجَهــاِد الَعــُدّو َفــإنَّ َعْطَفــَك َعَلْيِهــم َيْعطـِـُف 
َة َعــْنِ الُواَلِة اْســتَِقاَمُة  ــم َعَليــَك. وإنَّ َأْفَضــَل ُقرَّ ُقُلوَبُ
ــُه اَل  ِعيَّــِة، َوإنَّ ِة الرَّ الَعــدِل يِف البِــاَلِد، َوُظُهــوُر َمــَودَّ
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ــم إاِلَّ بَِســاَلَمِة ُصُدوِرِهــم، َواَل َتُصــحُّ  ُتُ َتْظَهــُر َمَودَّ
ــِة  ــم، َوِقلَّ ــَى واَلِة ُأُموِرِه ــم َع ــم إالَّ بِِحْيَطتِِه َنِصْيَحُتُه
ِتِــم.  ــم، َوَتــْرِك اْســتِْبَطاِء اْنِقَطــاِع ُمدَّ اْســتِْثَقاِل ُدَوِلِ
ــم، َوَواِصــل ِمن ُحْســِن الثَّنَــاِء َعَليِهم،  َفاْفَســْح يِف آَماِلِ
ْكــِر  َوَتْعِديــد َمــا َأْبــَى َذوو الَبــاَلِء ِمنُْهــم، َفــإِنَّ َكْثــَرَة الذِّ
ــاكَِل، إِْن  ُض النَّ ــرِّ ــَجاَع، َوُتَ ــزُّ الشُّ ــم َتِ ــِن فَِعاِلِ ْس حِلُ
َشــاَء اهللُ. ُثــمَّ اْعــِرْف لـِـُكلِّ اْمــِرٍئ ِمنُْهــم َمــا َأْبــَى، َواَل 
ــِه ُدوَن  نَّ بِ َ ــرِّ ِه، َواَل ُتَق ــْرِ ــِرٍئ إىل َغ ــاَلَء اْم ــَن َب َتُضمَّ
ُف اْمــِرٍئ إىَِل َأْن ُتَعظِّــَم  ــَك َشَ َغاَيــِة َباَلئـِـِه. َواَل َيدُعَونَّ
ــِرٍئ إىَِل َأْن  ــُة اْم ا، َواَل ِضَع ــْرً ــا َكاَن َصِغ ــِه َم ــْن َباَلئِ ِم

ــًا....«)1( . ــا َكاَن َعظِْي ــِه َم ــن َباَلئِ ــَتْصِغَر ِم َتْس

ُأْســَوٌة،  فِْيــِه  ـاُس  النَـّ بِــَا  َواالْســتِْئَثاَر  ــاَك  »َوإِيَّ
ــُه  َّــا َقــْد َوَضــَح لِْلِعيــوِن، َفإِنَّ ــِه ِم ــى بِ َوالتََّغــاِبَ َعــاَّ ُتْعنَ

)1(   رشح هنــج الباغــة: ملحمــد عبــده، الطبعــة األوىل، إيــران 
ــف  ــراق -النج ــة، الع ــار الثقافيَّ ــة العط ــع: مؤسس ــم، توزي – ق
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ــَك  ــُف َعنْ ــٍل َتنَْكِش ــاَّ َقلِْي َك، َوَع ــْرِ ــَك لَِغ ــوٌذ ِمنْ َمْأُخ
ــْك  ــوِم. اْمُل ــَك لِْلَمْظُل ــُف ِمنْ ــوِر، َوُينَْتَص ــُة األُُم َأْغطَِي
َك، َوَســْطَوَة َيــِدَك، َوَغــْرَب  مَحِيَّــَة َأْنِفــَك، َوَســْوَرَة َحــدِّ
ْس ِمــْن ُكلِّ َذلِــَك بَِكــفِّ الَبــاِدَرِة،  لَِســانَِك، َواْحــَرِ
ــَك  ــَك، َفَتْملِ ــُكَن َغَضُب ــى َيْس ــْطَوِة، َحتَّ ــِر السَّ َوَتْأِخ
كِــَم َذلِــَك ِمــن َنْفِســَك َحتَّــى ُتْكثـِـَر  االْختَِيــاَر. َوَلــْن ُتْ

ــَك...«)1(. وُمــَك بِِذْكــِر امَلَعــاِد إىَِل َربِّ ُهُ

هــذا  يتجــىَّ  اإلجيــايّب:  الكامــي  الفعــل   -4
املظهــر التــداويّل يف عهــد اإلمــام عــي)( باألفعــال 
بالــدالالت  واملكتنــزة  باملعــاين  املمتلئــة  الكاميَّــة 
احليــاة  يف  ــم  املتكلِّ نظــر  تعكــُس  التــي  املتشــابكة 
إمعــان  إىل  املخاَطــَب  وتدعــو  واإلنســان  والعــامل 
للوصــول  والســعي  منهــا  واإلفــادة  فيهــا  النظــر 
ــُك  ــا َمالِ ــْم َي ــمَّ اْعَل ــُه )(: »ُث إليهــا. ومــن هــذا قوُل

)1(   رشح هنج الباغة البن أيب احلديد: 17 /   113.
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ْهُتــَك إىِل بِــاَلٍد َقــْد َجــَرْت َعَلْيَهــا ُدَوٌل  أنَّ َقــْد َوجَّ
ــْن  ــُروَن ِم ــاَس َينُْظ ــْور،ٍ َوَأنَّ النَّ ــْدٍل َوَج ــْن َع ــَك ِم َقْبَل
ُأُمــوِرَك يِف ِمْثــِل َمــا ُكنْــَت َتنُْظــُر فِْيــِه ِمــْن ُأُمــوِر الــُواَلِة 
ــَا  ــُه فِيِهــم، وإِنَّ ــَت َتُقوُل ــا ُكنْ ــَك َم ــوَن فِْي ــَك َوَيُقوُل َقْبَل
ــم َعــَى َأْلُســِن  ــِري اهللُ َلُ ــَن بـِـَا ُيْ احِلِ ُيْســَتَدلُّ َعــَى الصَّ
َخائــِر إِليــَك َذِخــَرُة الَعَمــِل  ــاِدِه َفْلَيُكــن َأَحــبَّ الذَّ ِعَب

 . الِــِح...«)1(  الصَّ

إِلْيــَك  َأَحــبُّ األُُمــوِر  وقوُلــُه )(: »َوْلَيُكــْن 
َعَها لِِرَضا  َهــا يِف الَعــْدِل، َوَأمْجَ ، َوَأَعمَّ َأْوَســَطَها يِف احَلــقِّ
ــِة،  ــِة ُيِْحــُف بِِرَضــا اخَلاصَّ ــإِنَّ ُســْخَط الَعامَّ ــِة َف ِعيَّ الرَّ
ــِة َوَلْيــَس  ــِة ُيْغَتَفــُر َمــَع ِرَضــا الَعامَّ وإِنَّ ُســْخَط اخَلاصَّ
َخــاِء،  ــِة َأْثَقــَل َعــَى الــَوايِل َمؤَنــًة يِف الرَّ ِعيَّ َأَحــٌد ِمــَن الرَّ
َوّأَقــلَّ َمُعوَنــًة َلــُه يِف الَبــاَلِء وَأَكــَرُه لإِِلْنَصــاِف، َوَأْســَأَل 
ــاِف َوَأَقــلَّ ُشــْكًرا ِعنْــَد اإلعَطــاِء، َوَأْبَطــَأ ُعــْذًرا  بِاإِلحْلَ

)1(  رشح هنج الباغة البن أيب احلديد: 17 /   30.
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ْهــِر، ِمــن  ِت الدَّ ا ِعنْــَد ُملـِـاَّ ِعنْــَد امَلنْــِع، َوَأْضَعــَف َصــْبً
ــاُع امُلْســلِِمَن،  يــِن، َومِجَ ــَا ِعــَاُد الدِّ ــِة، وإِنَّ َأْهــِل اخَلاصَّ
ــُوَك  ــْن َصْغ ــِة َفْلَيُك ــَن األُمَّ ــُة ِم ــَداِء الَعامَّ ُة لأَِلْع ــدَّ َوالُع

ــم، َوَمْيُلــَك َمَعُهــم«)1(.  َلُ

 وكذلــك قوُلــُه )(: »َواَل ُتْدِخَلنَّ يِف َمُشــوَرتَِك 
َبِخيــاًل َيْعــِدُل بِــَك َعــِن الَفْضــِل، َوَيِعــُدَك الَفْقــَر، َواَل 
ــُن َلــَك  َجَباًنــا ُيْضِعُفــَك َعــِن األُُمــوِر، َواَل َحِرْيًصــا ُيَزيِّ
َه بِاجَلــوِر، َفــإِنَّ الُبْخــَل َواجُلْبــَن َواحِلــْرَص َغَرائــُز  َ الــرَّ
َمُعَهــا ُســوُء الظَّــِن بـِـاهللِ. إنَّ َشَّ ِوَزَرائــَك َمــن  َشــتَّى َيْ
َكُهــم يِف اآلَثاِم،  اِر َوِزيــرا، َوَمــن َشِ َكاَن َقْبَلــَك لـِـأَلْشَ
األََثَمــِة،  َأعــَواُن  ُــم  َفإهِنَّ بَِطاَنــٌة،  َلــَك  َيُكوَنــنَّ  َفــاَل 
َوإِخــَواُن الظََّلَمــِة، َوَأنــَت َواِجــٌد ِمنُهــم َخــَر اخَلَلــِف 
ــُل  ــِه ِمْث ــَس َعَلي ــم، َوَلْي ــم َوَنَفاِذُه ــُل آَرائِه ــُه ِمْث ــن َل َّ ِم
ــا  ــاِون َظاملًِ َّــن َل ُيَع ــم، ِم ــم َوآَثاِمِه ــم َوَأوَزاِرِه آَصاِرِه

)1(  رشح هنج الباغة  ملحمد عبده: 3 /  402.
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َعــَى ُظْلِمــِه َواَل آثـِـًا َعــَى إِْثِمــِه ُأوَلئــَك، َأَخــفُّ َعَليــَك 
َمُؤوَنــًة، َوَأْحَســُن َلــَك َمُعوَنــًة َوَأْحنَــى َعَليــَك َعْطًفــا، 
َلَواتِــَك  ــًة خِلَ ــْذ ُأوَلئــَك َخاصَّ ِ َك إِْلًفــا. َفاتَّ ــْرِ َوَأَقــلُّ لَِغ
ــرِّ  ــم بُِم ــَدَك َأْقَوَلُ ــم ِعنْ ــن آَثُرُه ــمَّ لَِيُك ــَك، ُث َوَحَفاَلتِ
ــا  َّ ــَك ِم ــون ِمنْ ــَا َيُك ــاَعَدًة فِي ــم ُمَس ُه ــَك، َوَأَقلَّ ــقِّ َل احَل
َكــِرَه اهللُ أِلَولَِيائِــِه، َواِقًعــا َذلِــَك ِمــن َهــَواَك َحْيــُث 
ــم  ــمَّ ُرْضُه ــْدِق ُث ــَوَرِع َوالصِّ ــِل ال ــْق بَِأْه ــَع. َوَأْلَص َوَق
ُحــوَك بَِباطـِـٍل َل َتْفَعْلــُه، َفــإِنَّ  َعــَى َأالَّ ُيْطــُروَك َواَل ُيَبجِّ
ِة.  ْهــَو، َوُتــْدِن ِمــَن الِعــزَّ ــِدُث الزَّ َكْثــَرَة اإِلْطــَراِء ُتْ
ــواٍء  ــٍة َس ــَدَك بَِمنِْزَل ــِيُء ِعنْ ــُن َوامُل ــنَّ امُلْحِس َواَل َيُكوَن
َفــإِنَّ يِف َذلِــَك َتْزِهْيــًدا أِلَْهــِل اإِلْحَســاِن يِف اإِلْحَســاِن، 
ــِزْم ُكاًل  ــاَءِة، َوَأْل ــَى اإِلَس ــاَءِة َع ــِل اإِلَس ــا أِلَْه َوَتْدِرْيًب

ــَزَم َنْفَســُه«)1(. ــا َأْل ــْم َم ِمنُْه

هــذا  يتجــى  الســلبّي:  الكامــّي  الفعــل   -5

)1( رشح هنج الباغة البن أيب احلديد: 17 / 43  - 44.
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س  املقــدَّ   )( اإلمــام  التــداويّل يف عهــد  الفعــل 
ــزام  ــاىل وااللت ــبحانُه وتع ــاهلل س ــب ب ــر املخاَط بتذك
الرشعيَّــة،  بأحكامــه  والتعّبــد  ونواهيــه  بأوامــرِه 
ــِه  ــل وعقاب ــزَّ وج ــه ع ــن غضب ــب م ــر املخاَط وحتذي
وعصيانــه  هبــواه  ذلــك  خالــف  ملــن  ُه  أعــدَّ ومــا 
ــن  ــًوا م ــي ج ــل الكام ــذا الفع ــق ه ــرّبه؛ فيخل وتك
ــاه املخاَطــب  ــة فيجلــب انتب ــق واخلــوف والرهب القل
ــم وُتَقــّوي  ــي ويزيــُد مــن جذهبــا نحــو املتكلِّ أو املتلقِّ
عــرى االتصــال بينهــا فيــؤدَّي ذلــك الفعــل أثــَرُه 
ـصَّ رســالَتُه وغرَضــُه يف أتــمِّ صــورة،  ويــؤدِّي النَـّ
فيجعــل ذهنهــا ُينشــُئ تصــوراٍت متعــددة وأفــكاًرا 
خمتلفــة جتعلهــا يف شــعور  ســلبّي ناتــٍج عــاَّ ُذِكــَر مــن 
ــاَماَة اهللِ  ــاَك َوُمَس ــُه: »إِيَّ ــك قوُل ــة ذل كام. ومــن أمثل
وتـِـِه، َفــإِنَّ اهللَ ُيــِذلُّ ُكلَّ  يِف َعَظَمتـِـِه، َوالتََّشــبَُّه بـِـِه يِف َجَبُ

َجبَّــاٍر، َوُيِــْنُ ُكلَّ ُمَْتــال!«)1(.

)1(  رشح هنج الباغة البن أيب احلديد: 17 / 33.
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ــْرِ  ــْفَكَها بَِغ ــاَء َوَس َم ــاَك َوالدِّ ــُه )(: »ِإيَّ  وقوُل
ــُه َلْيــَس َشٌء َأْدَعــى لِنِْقَمــٍة، َواَل َأْعَظــَم  َهــا، َفإِنَّ ِحلِّ
ٍة، ِمــْن  لَِتبَِعــٍة، َواَل َأْحــَرى بـِـَزَواِل نِْعَمــٍة، َواْنِقَطــاِع ُمــدَّ
َهــا، َواهللُ ُســْبَحاَنُه مبتــدُئ  َمــاِء بَِغــْرِ َحقِّ َســْفِك الدِّ
ــْوَم  ــاِء َي َم ــَن الدِّ ــاَفُكوا ِم ــَا َتَس ــاِد فِْي ــْنِ الِعَب ــِم َب بِاحُلْك
ــنَّ ُســْلَطاَنَك بَِســْفِك َدٍم َحــَراٍم، َفإِنَّ  الِقَياَمــِة، َفــاَل ُتَقِويَّ
ــُه. َواَل  ــُه َوَينُْقُل ــل ُيِزيَل ــُه، َب ــُه َوُيَوِهنُ ــا ُيْضِعُف َّ ــَك ِم َذلِ
ــِد، أِلَنَّ  ــِل الَعْم ــِدي يِف َقْت ــَد اهللِ َواَل ِعنْ ــَك ِعنْ ــْذَر َل ُع
فِيــِه َقــَوَد الَبــَدِن، َوإِْن اْبُتلِيــَت بَِخَطــأٍ، َوَأْفــَرَط َعَلْيــَك 
َســْوُطَك َأوَســيُفَك َأو َيــُدَك بِالُعُقوَبــِة، َفــإِنَّ يِف الَوْكــَزِة 
َفــَا َفْوَقَهــا َمْقَتَلــًة، َفــاَل َتْطَمَحــنَّ بـِـَك َنْخــَوُة ُســْلَطانَِك 

ــم«)1(. ُه ــوِل َحقَّ ــاِء امَلْقُت َي إىِل َأولَِي ــَؤدِّ ــن َأْن ُت َع

بِنَْفِســَك،  َواإلْعَجــاَب  ــاَك  )(:»َوإِيَّ وقوُلــُه   
َوالثَِّقــَة بـِـَا ُيْعِجُبــَك ِمنَْهــا، َوُحــبَّ اإِلْطــَراِء َفــإِنَّ َذلـِـَك 

)1( رشح هنج الباغة ملحمد عبده: 13  /  416.
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ــْيَطاِن يِف َنْفِســِه، لَِيْمَحــَق َمــا  ِمــْن َأْوَثــِق ُفــَرِص الشَّ
 :)( َوَقوُلــُه .)((»َيُكــْوُن ِمــْن إِْحَســاِن امُلْحِســنَِن
ــَد  ــانَِك، َأو التََّزْي ــَك بِإِْحَس ــَى َرِعيَّتِ ــنَّ َع ــاَك َوامَل »َوإيَّ
ــَع َمْوِعــَدَك  ــَك، َأو َأْن َتِعَدُهــم، َفُتْتبِ ــَا َكاَن ِمــْن فِْعلِ فِْي
ــَد  َوالتََّزيُّ اإلْحَســاَن،  ُيْبطِــُل  امَلــنَّ  َفــإِنَّ  بُِخْلِفــَك، 
، َواخُلْلــُف ُيوِجــُب امَلْقــَت ِعنْــَداهللِ  ُيْذِهــُب بِنُــوِر احَلــقِّ
َوالنَّــاِس، َقــاَل اهللُ ُســْبَحاَنُه َوَتَعــاىل: ))َكــُبَ َمْقًتــا ِعنْــَد 

اهللَِّ َأْن َتُقوُلــوا َمــا اَل َتْفَعُلــوَن(()2(«)3(.

ــٍق  ــن نس ــُف م ــذي يتألَّ ــّي: ال ــال التخيي 6-املج
ــا لــدى املخاَطــب  مــن الصــور التــي تــرُك أثــًرا إجيابيًّ
ينيَّة واإلنســانيَّة،  أو امُلتلّقــي، بــا حيتويــه مــن الِقَيــِم الدِّ
واألنظمــة املعرفيَّــة واالجتاعيــة؛ فيجعلهــا أكثــُر 
ــه وينعــان  ــِم فينجذبــان إليــه وإىل نصِّ اتِّصــااًل باملتكلِّ

)1( رشح هنج الباغة ملحمد عبده: 3  /  416.
)2(  سورة الصف: 3.

)3( رشح هنج الباغة ملحمد عبده: 3  /  417.
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النََّظــَر فيــه. والقــراءة " أكثــر مــن كوهنــا جمــرد إدراك 
ــط  ــة ُتنَشِّ حــّي ملــا هــو مكتــوب. فالنصــوص األدبيَّ
الــذي  العــامل  خلــق  إعــادة  مــن  ومتّكننــا  ملكاتنــا 
اليــة اإلبداعيــة  تقدمــه. ويمكــن أن ندعــو نتــاج الفعَّ
بالبعــد الفعــي للنــص الــذي يمنــح النــص واقعّيتــه، 
ــارئ  ــل الق ــه وال ختي ــص نفس ــس الن ــد لي ــذا البع وه
ــه نتيجــة النــص والتخييــل مًعــا")1( فالتخّيــل ركــن  إنَّ
" األدب ال جيــد ســبيله  أســاس يف النــص األديّب؛ ألنَّ
ــوم  ــي تق ــة الت ــة البارع ــك املفارق ــور إالَّ بتل إىل الظه
عــى التخييــل والتمثيــل اللغــوي يف آن واحــد")2( 
وهــذا عمــل الكاتــب أو صاحــب النــص كــي حيــدث 

ــد  ــرب: حمم ــرب والغ ــات الع ــل، مفارق ــل والتواص )1(  املتخي
األوىل،  الطبعــة   ، نور الدين أفاية، دار املنتخب العريب 

.18 1993م:  بــروت، 
)2(  عمليــة القــراءة، مقــرب ظاهــرايت: فولفغانــغ آيــز، ضمــن 
كتــاب نقــد اســتجابة القــارئ، املجلــس األعــى للثقافــة، مــر، 

1999م: 199.
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عمليــة  وإنجــاح  واملتلقــي،  املخاطــب  يف  التأثــر 
التواصــل)1(. فـ"التخييــل هــو تظاهــر أي عبــارة مــن 
أفعــال كام متظاهــر، هبــا يصــف فيــه الكاتــب عامًلــا 
متظاهــًرا بــه أو يتظاهــر بذلــك ليحاكــي املواقــف 
الفعــل  وهــذا  اخليــال")2(  حيــرض  حــن  والعــامل 
ــكام،  ــق ال ــاع ُأف ــؤدِّي إىل اتس ــل ي ــي املتخيَّ الكام
ــة  ــاٍن ودالالت تداوليَّ ــى مع ــكام ع ــة ال ــح لغ ويفت
متعــددة، وحيــرر الــكام مــن املنطــوق الشــفاهّي، 

مــان واملــكان)3(. وقيــود الزَّ

 ومــن ذلــك قولــه )(: »وَأَمــَرُه َأْن َيْكــِرَ ِمــن 

ــم والتَّأخــر:  ــة اخلطــاب الــردّي بــن القدي )1( ُينظــر: تداوليَّ
.27

)2(  تداوليَّة اخلطاب الردّي بن القديم واحلديث: 30.
)3(  ُينظــر: تداوليَّــة اخلطــاب الــردّي بــن القديــم واحلديــث: 
31. ويف آفــاق الــكام وتكليــم النــص: عبــد الواســع احلمري، 

دار الزمــان للطباعــة، دمشــق -  ســوريا، 2009م: 239.
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َنْفِســِه ِعنْــَد الشــهواِت َوَينْزَعَهــا ِعنْــَد اجَلَمَحــاِت، 
 .)1(» ــَم اهللُ ــا َرِح ــوِء إاِلَّ َم ــاّرُة بالسُّ ــَس َأمَّ ــإِنَّ النَّف َف

ــر  ــٍل للك ــب قاب ــيٍء صل ــَس ب َر النف ــوَّ ــد ص فق
كالعــود ونحــوه، فحــن متيــل بــه إىل الشــهوات جيــب 
عليــه كرهــا أو الكــر منهــا كــي تفــيء إىل الصــواب 
وتســتقيَم عــى الطريــق الصحيــح، ففــي هــذه الصــورة 
احلســيَّة والوصــف املــادي ملَِا ُيكــر إشــارٌة إىل رضورة 
الكــر للنفــس يف حــال ميلهــا نحــو الشــهوات أو 
اقربــت مــن ارتكاهبــا، كحــال العــود الــذي البــدَّ مــن 
ــك  ــا. وكذل ــًدا ونافًع ــه مفي ــه أو جلعل ــره إلصاح ك
احلــال مــع اخليــل اجلاحمــة التــي متــي براكبهــا وقائدها 
ــه إليهــا  صــوَب جهــة ال يريدهــا أو ال يريــد التوجُّ
ــه أن  ــذا علي ــول؛ ل ــة أو املجه ــو اهلاوي ــه نح ــح ب فتجم
هــا ويوقفهــا عــن هــذا اجلمــوح، ويســيطر عليهــا  يكفَّ

)1(  رشح هنج الباغة البن أيب احلديد: 17 / 30.



65

 )( اىل مالك األشرت )(  يف عهد  اإلمام علي

ــانيَّة  ــس اإلنس ــك النف ــده، وكذل ــو مقص ــا نح ويقوده
جيــب أن ُيوِقَفَهــا العقــُل وُيســيطَر عليهــا ويقودهــا 

ــح. ــح والصال ــواب والصحي ــو الص نح

ففــي هاتــن الصورتــن يتجــىَّ املعنــى واضًحــا 
ِن عليــه مــن املعــاين  لــدى املخاَطــِب؛ ألنَّ مــا يــدالَّ
التداوليَّــة التــي يارســه املخاَطــِب واملجتمــع إىل اليوم.

َهــَواَك،  »َفاْملِــْك   :)(قوُلــُه ذلــك  ومثــُل 
ــحَّ بِالنَّْفــِس  َوُشــحَّ بِنَْفِســَك َعــاَّ اَل َيِــلُّ َلــَك َفــإِنَّ الشُّ
االْنَصــاُف ِمنَْهــا فِيــَا َأَحبَّــت َأو َكِرَهــْت. َوَأْشــِعْر 
ــم، َوالُلْطــَف ِبِــم،  ــَة َلَ ــِة، َوامَلَحبَّ ِعيَّ ــَة لِلرَّ مْحَ َقْلبِــَك الرَّ
َواَل َتُكوَنــنَّ َعَليِهــم َســُبًعا َضارًيــا َتْغَتنِــَم َأْكَلُهــم، 
ــٌر  ــا َنظِ ــِن، َوإِمَّ ي ــَك يِف الدِّ ــا َأٌخ َل ــاِن: إِمَّ ــم ِصنَْف ُ َفإهِنَّ
ــْم  ــرُض َلُ ــُل، َوَتْع َل ــم الزَّ ــُرُط ِمنُْه ــِق، َيْف ــَك يِف اخَلْل َل

الِعَلــُل...«)1(. 

)1(  رشح هنج الباغة البن أيب احلديد: 17 / 32.
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فصــور )( اهلــوى كــيٍء يملكــه اإلنســان، 
ــَم  ــه وحتكَّ ــه وســيطَر علي ــن من ومــن ملــك شــيًئا متكَّ
بِــِه، فــإن ملكــَت اهلــوى الــذي ُيســرِّ النفــَس متكنــَت 
فــا  يشء  كلِّ  يف  عليهــا  وســيطرَت  النفــِس  مــن 
جتعلهــا  وال  ُبــُه،  حُتِّ يشٍء  كلِّ  يف  تسرســل  جتعلهــا 
ــاة  ــن النج ــن م ــك تتمك ــُه)1(، وبذل ــاَّ َكِرَهت ــم ع حتج
ــداد. ــواب والسَّ ــو الص ــه نح ــكات، وتتج ــن املهل م

7- اســتعادة التاريــخ والــراث: لذكــر التاريــخ 
فهــم  يف  مهــم  أثــٌر  الــراث  عليــه  ينطــوي  ومــا 
النــص وإيصــال دالالتــه إىل املخاطــب واملتلقــي، 
و خلــق تفاعــٍل اجتاعــيٍّ و ثقــايفٍّ بــن املتكلــم أو 
صاحــب النــص وبــن املَخاَطــب أو املتلقــي، وهــذا 
جيعــل اخلطــاَب ذا معرفــة ســياقيَّة تداوليَّــة بينهــا 
املتداخلــة  واأليديولوجيــات  املوضــوع  فيتضــح 

)1(  ُينظر: رشح هنج الباغة البن أيب احلديد: 17 / 32.
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ُد القــارئ واملتلقــي  ــَزوِّ فيــه، فالذكريــات والتاريــخ ُت
ــا ُتقرهبــم مــن خمزونــه  واملخاَطــب باملعلومــات؛ ألهنَّ
ل يف املــايض املشــرك بينهــم  الثقــايّف الــذي تَشــكَّ
مجيًعــا وهــذا ُيثــري عمليــة فهــم النــص ودالالتــه 
 :)( ــه التــي حيملهــا اخلطــاب)1(. ومــن ذلــك قول
ــْد  ــاَلٍد َق ــَك إىِل بِ ْهُت ــْد َوجَّ ــُك أنَّ َق ــا َمالِ ــْم َي ــمَّ اْعَل »ُث
َجــَرْت َعَلْيَهــا ُدَوٌل َقْبَلــَك ِمــْن َعــْدٍل َوَجــْور،ٍ َوَأنَّ 
ــَت َتنُْظــُر  ــاَس َينُْظــُروَن ِمــْن ُأُمــوِرَك يِف ِمْثــِل َمــا ُكنْ النَّ
فِْيــِه ِمــْن ُأُمــوِر الــُواَلِة َقْبَلــَك َوَيُقوُلــوَن فِْيــَك َمــا ُكنْــَت 

َتُقوُلــُه فِيِهــم...«)2(.

فاســتحضار التاريــخ يف هــذا القــول لــه األثــر 

)1( ُينظــر: نظريــة التلقــي: روبــرت يس هولــب: ترمجــة: د. 
ة، الطَّبعــة  عــّز الديــن اســاعيل، النــادي األديّب الثقــايف، جــدَّ
األوىل: 214- 215، و تداوليَّــة اخلطــاب الــردّي بــن القديــم 

.194  – واحلديــث: 193 
)2(  رشح هنج الباغة البن أيب احلديد: 17 / 30
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الكبــر يف إيصــال املعنــى املقصــود والداللــة املبتغــاة  
إىل املخاَطــب، فالنــص يفيد حتذيــر املخاَطب)الوايل( 
ممــا وقعــت بــه الــدول املتعاقبــة عــى ِمــْرَ مــن الظلــم 
ــوايل  ــثَّ ال ــد ح ــَك يفي ــه، وكذل ــي يتجنَّب ــور ك واجل
العــدل وإنصــاف  الصالــح وحتقيــق  العمــل  عــى 
النــاس)1(.  ومنــه أيًضــا قولــُه )(: »َوإَِذا ُقْمــَت 
ــا،  ــًرا َواَل ُمَضيًِّع ــنَّ ُمنَفِّ ــاَل َتُكوَن ــاِس َف ــَك لِلنَ يِف َصاَلتِ
ــد  ــُة، َوَق ــُه احَلاَج ــُة َوَل ــِه الِعلَّ ــْن بِ ــاِس َم َفإِنَّ  يِف النَّ
َهنـِـي  َســَألُت َرُســوَل اهللِ َصــىَّ اهللُ َعَليــِه َوآلـِـِه ِحــْنَ َوجَّ
ــم  ــاَل: " َصــلِّ ِبِ ــم ؟ َفَق ــَف ُأَصــيِّ ِبِ إىَِل الَيَمــِن: َكْي
ــًا«)2(. فقــد  َكَصــاَلِة َأْضَعِفِهــم، َوُكــْن بِامُلْؤِمنِــَن َرِحْي
ــا  ــا رشعًي ــا تارخيًي ــا اجتاعًي ــام )( موقًف ــل اإلم نق
ــِن إىل  ــة املقصودي ــى والدالل ــال املعن ــل إيص ــن أج م
ــه  ــن احلــارث )(. وكذلــك قول ــِه مالــك ب خماَطب

)1( ُينظر:رشح هنج الباغة البن أيب احلديد: 17 / 30.
)2(  رشح هنج الباغة البن أيب احلديد: 17 / 89.
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ــْن  ــَى ملَِ ــا َم ــَر َم ــَك َأْن َتَتَذكَّ ــُب َعَلي )(: »َوالَواِج
َمــَك، ِمــْن ُحُكوَمــٍة َعاِدلـِـٍة، َأو ُســنٍَّة َفاِضلــٍة، َأو ُأثَِر  َتَقدَّ
ــاِب  ــِه، َأو َفِريَضــٍة يِف كَِت ــا َصــىَّ اهللُ َعَليــِه َوآلِ َعــْن َنبِيِّنَ
َّــا َعِمْلنَــا بـِـِه فِيهــا،...«)1( .   اهللِ َفَتْقَتــِدَي بـِـَا َشــاَهْدَتُه ِم
ــُه إىل ذلــك التاريــخ املــايض  فقــد أحــال )( خماَطَب
ــنِن الصاحلــة لرســول  ــه فينتفــع بالُس كــي يســتفيد من
ــن  ــا م ــه )(، أو لغره ــام نفس اهلل )( أو لإلم
الــدول العادلــة األخــرى املحفوظــة ســرها وأعاهلــا 

ــخ. يف التاري

8- الســياق االجتاعــّي واملــوروث الشــعبّي: 
ــٌة  يف فهــم اخلطــاب،  الســياق االجتاعــي أداٌة ُمهمَّ
ــادات  ــة والع ــراف االجتاعيَّ ــم واالع ــىَّ يف القي يتج
ــم أو صاحــب النــص مــن  ــن املتكِّ والتقاليــد، يمكِّ
إيصــال املعنــى الــذي يقصــده إىل املخاَطــِب واملتلقــي 

)1( رشح هنج الباغة ملحمد عبدة: 3/ 416 - 417.
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باالعتــاد عــى قراءهتــا وذهنهــا وخياهلــا وكفاءهتــا 
يثــر  الشــعبّي  واملــوروُث  واملعرفيَّــة،  الثقافيَّــة 
ــة  وحيمــُل معــاٍن ودالالٍت  ــة واخلاصَّ املعــارَف العامَّ
ــام  ــة أم ــة الدالل ــم ومعرف ــواب الفه ــح أب ــرٍة، يفت كث
امُلَخاَطــِب واملتلقــي مــن أجــل الوصــول إىل مقاصــد 
ــم أو صاحــب النــص)1(. وهــا يمثــاِّن مظهــًرا  املتكلِّ
ــم  ــُه بيــان املعنــى والداللــة بــن املتكلَّ ــا وظيفُت تداوليًّ
»َوَأْشــِعْر   :)( وامُلَخاطــب. ومنــه قــول اإلمــام
ْطــَف ِبِــم،  ــم، َواْللُّ ــَة َلُ ــِة، َوامْلََحبَّ ــَة لِْلَرِعيَّ مْحَ َقْلَبــَك الرَّ
َواَل َتُكْوَنــنَّ َعَلْيِهــم َســُبًعا َضاِرًيــا َتْغَتنِــَم َأْكَلُهــم، 
ــْرٌ  ــا َنظِ ــِن، َوإِمَّ ي ــَك يِف الدِّ ــا َأٌخ َل ــاِن: إِمَّ ــم ِصنَْف ُ َفإهِنَّ

ــة  املعــارصة: رامــان ســلدن، ترمجــة:  ــة األدبيَّ )1( ُينظــر: النظريَّ
جابــر عصفــور، دار قبــاء للطباعــة والنــرش والتوزيــع، القاهــرة، 
1998م: 172, وعلــم النَّــص: جوليــا كرســتيفيا، ترمجــة: فريــد 
الزاهــي، دار توبقــال للنرش،الطبعــة األوىل، الــدار البيضــاء – 
املغــرب، 1991م: 36، تداوليــة اخلطــاب الــردي بــن القديــم 

ــث: 192 – 195.   واحلدي
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ــم  ــِرُض َلُ ــُل، َوَتْع َل ــم الزَّ ــُرُط ِمنُْه ــِق، َيْف ــَك يِف اخَلْل َل
واخلطــأِ،  الَعْمــِد  يِف  َأْيِدْيِــم  َعــَى  َوُيْؤَتــى  الِعَلــُل، 
ــبُّ  ــِذي ُتِ ــَل ال ــِوَك َوَصْفِحــَك، ِمْث ــْن َعف ــم ِم َفَأْعطِِه
ــَك  ــَك اهللُ ِمــْن َعُفــِوِه َوَصْفِحــِه، َفإِنَّ َوَتــرَض َأْن ُيْعطَِي
َفْوَقُهــم، َوَوايِل األْمــِر َعَلْيــَك َفْوَقــَك، واهللُ َفــْوَق َمــْن 

َك...«)1(. َوالَّ

 ففــي قــول اإلمــام )( هــذا توظيــٌف للســياق 
ــر  ــارث األش ــن احل ــك ب ــه ملال ــي يف خطاب االجتاع
والنــاس  الرعيــة  حــال  نقــل  يف  يتجــىَّ   )(
وواقعهــم الــذي جيــب عــى الــوايل مراعاتــه و تفهمــِه 
يف إعذارهــم فيــه وتقبلــه منهــم يف اظهــار العفــو هلــم 
ــياق  ــى الس ــك يتج ــم، وكذل ــِح عليه ــباغ الصف واس
صنفــان:  ــم  فإهنَّ  ..."  :)( قولــه  يف  االجتاعــّي 
ــا نظــٌر لــك يف اخلَْلــق..."  ــا أٌخ لــَك يف الديــن وإمَّ إمَّ

)1( رشح هنج الباغة البن أيب احلديد: 17 / 30- 31.
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فزيــادٌة عــى كونــه جــاء تعليــًا ملراعــاة الرعيَّــة و 
هبــم  والرأفــة  إليهــم  اإلحســان  ورضورة  النــاس 
ة هلــم مــن الــوايل  والعطــف عليهــم وإظهــار املــودَّ
ــدأ  ــك املب ــارٌة إىل ذل ــه إش ــك، في ــلطان او املل أو الس
العظيــم وهــو وحــدة األصــل واخلَْلــق، ووحــدة 
الديــن، الــذي يقتــي املســاواة بــن النــاس، وعــدم 
ــم  ألهنَّ عليهــم؛  والتكــرّب  والتعــايل  عنهــم  ــع  الرفُّ
ــاء  ــذي ج ــايّن ال ــرشّي اإلنس ــّي الب ــيج االجتاع النس
منــه، وينتمــي إليــه كلُّ إنســان. ومما يتَّصــل باملوروث 
الشــعبّي قولــه )(: »َواَل َتُكْوَنــنَّ َعَلْيِهــم َســُبًعا 
ــَب  ــاه مذَه ــَم َأْكَلُهــم« الــذي ذهــَب معن ــا َتْغَتنِ َضاِرًي
ــئ  ــَل جمي ــه قب ــوا علي ــا كان ــارٌة ملَِ ــه إش ــال، إذ في األمث
الديــن اإلســامّي العظيــم، إذ كان كثٌر منهــم يمتهُن 
ــُبِع حــن يغــِر عــى  اإلغــارة والســلَب والنهــَب كالسَّ
ــذا  ــديٌد هل ــٌض ش ــن رف ــن اجلملت ــي هات ــِه، فف فرائس
ٌة الذعــة ملــن  ــٌم كبــر لــه، وســخريَّ العمــل، وهَتكُّ
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ام. ومــن ذلــك ايًضــا  يقــوم بذلــك مــن الــوالة واحلــكَّ
َقوُلــُه)(: »َوْلَيُكــْن َأَحــبُّ األُُمــوِر إَِليــَك َأْوَســَطَها 
ِعيَّــِة  َعَهــا لِِرَضــا الرَّ َهــا يِف الَعــْدِل، َوَأمْجَ ، َوَأَعمَّ يِف احَلــقِّ
ــِة، َوإِنَّ  ــَة ُيِْحــُف بِِرَضــا اخَلاصَّ َفــإِنَّ ُســْخَط الَعامَّ

ــِة...«)1(.  ــا الَعامَّ ــَع ِرَض ــُر َم ــِة ُيْغَتَف ــْخَط اخَلاصَّ ُس

ــاس  ــه الن ــارف علي ــا تع ــا ب رن ــول يذكِّ ــذا الق فه
 )( ولكــنَّ اإلمــاَم )بقوهلم)خــر األمــور أوســطها
ّقيَّــَد هــذا املعنــى بلفظ)احلــق( فاختيــار األوســط مــن 
األمــور ليــس عــى اطاقــه يشــمل كلَّ يشء، بــل 

أوســط األمــور يف قرهبــا مــن احلــق. 

  )( وكذلــك يتجــىَّ البعــد التــداويل يف ِخطابــه
ــمه عــى  يف ربــط النَّــص بالســياق االجتاعــّي؛ إذ قسَّ
ــَص كلَّ فِْقــرة بطبقــٍة  وفــِق فِْقــرات متعــددة ُثــمَّ خصَّ
ــا  ــو م ــِه، وه ــن فِئات ــة م ــع أو بِفئ ــات املجتم ــن طبق م

)1(  رشح هنج الباغة البن أيب احلديد: 17 / 34.
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ــمَّ  ــة النــاس ُث ــة(، فذكــر)( عامَّ ــه بـ)الرعّي َ عن عــربَّ
مــة مــن  الــوالة ُثــَم حاشــية الــوالة، ُثــمَّ أهــَل الذِّ
ــل  ــراء أه ــَم الفق ــود ُث ــمَّ اجلن ــرى، ُث ــات األخ الديان
احلاجــة واملســكنة، ُثــمَّ الصاحلن وذوي األحســاب، 
)املوظفن(،ُثــمَّ  الدولــة  ل  عــاَّ ُثــمَّ  القضــاة،  ُثــمَّ 
املزارعــن وأهــل اخلــراج، ُثــمَّ كتَّــاب الــوالة، ُثــمَّ 
ــار وأهــل الصناعــات، ُثــَم الطبقــة الســفى وهــم  التجَّ
الذيــن ال حيلــة هلــم واملحتاجــَن والفقــراء والبؤســاء 

ــن)1(. ــرض املزم ــات وامل ــل العاه وأه

لــذا  تــداويّل؛  ُبعــٌد  هلــا  الرمــوز  الرمــز:   -9
تســتعمل كأدوات ووســائل يف النصــوص اإلباغيَّــة 
ويف اخلطابــات؛ إليصــال املعــاين، فتقــوم بوظيفــة 
تداوليَّــًة  دالالٍت  هلــا  ألّن  والتأثــر؛  التوصيــل 
ــم أو صاحــب النــصِّ وبــن  متعارًفــا عليهــا بــن املتكلَّ

)1( ُينظر: رشح هنج الباغة ملحمد عبده: 4 / 400 – 412.
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املخاَطــب أو املتلقــي أو القــارئ أو املســتمع)1(. ويف 
س نــكاد ال نجــد فيــه مثــااًل ظاهــًرا  هــذا العهــد املقــدَّ
الرئيــَس  اهلــدَف  ألنَّ  تاًمــا؛  وضوًحــا  وواضًحــا 
الــذي جــاء ألجِلــِه، والظــروف التــي قيــل فيهــا، 
ــِن ســيق هلــا هــذا  ــه اللَذْي وحــال امُلَخاَطــب ووظيفت
العهــد تقتــي مجيعهــا وتســتعي كلهــا أن يكــون 
ــِن  ــِن و واضح ــِن و ظاهري ــُه مبارشي ــاُب ولغُت اخلط
ــة  ــرة ومتنوع ــاٍن ودالالٍت كث ــن مع ــِه م ــا حيمان في
وخمتلفــة تبتعــُد عــن التميــز والتأويــل والتوريــة؛ كــي 
ــًا  ــؤول تأوي ــًا وال ُت ــرَّ باطِ ــًأ وال ُتَف ــم خط ال ُتفه
فاســًدا؛ فيضيــع اهلــدف مــن العهــد ويفقــد األثــَر 
ــة أو  املرجــوَّ منــه.  ولكنَّنــا قــد نجــد فيــه داللــًة رمزيَّ
ــْن  ــام )(: »َوْلَيُك ــول اإلم ــه، كق ــصُّ من ــا ن حيتمله
ــِه،  ــَدَك َمــن َواَســاُهم يِف َمُعوَنتِ ــِدَك ِعنْ ــُر ُرؤوِس ُجنْ آَث

)1(  ُينظــر: تداوليَّــة اخلطــاب الــردّي بــن القديــم واحلديــث: 
.208
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ــن  ــُع َم ــُعُهم َوَيَس ــَا َيَس ــِه بِ ــن ِجَدتِ ــم ِم َوَأْفَضــَل َعَليِه
ــم  ُه ــوَن َهُّ ــى َيُك ــم َحتَّ ــوِف َأْهلِيِه ــن ُخُل ــم ِم َوَراَءُه
ــا َواِحــًدا يِف ِجَهــاِد الَعــُدّو َفــإنَّ َعْطَفــَك َعَلْيِهــم  َهًّ
ــم َعَليــَك«)1(. فقــد َيــدلُّ عــى أنَّ الــوايل  َيْعطـِـُف ُقُلوَبُ
ــى  ــا ع ــون غنيًّ ــاىل ال يك ــاف اهلل تع ــذي خي ــن ال األم
ــت  ــن بي ــرق م ــه ال ي ــا؛ ألنَّ ــه والًي ــن كون ــم م الرغ
املــال بدليــل أنــه )( مل ُيــرش إليــه يف ظاهــر النــص 
ــود وأرسهــم كــي ال  ــة ومســاعدة أهــل اجلن بالصدق
يقلــق اجلنــد عــى أحــوال ذوهيــم وأهليهــم وهــم 
ــك  ــر ذل ــداء فيؤث ــدون األع ــارك جياه ــوح املع يف س
هــم واقتــر  ــَد هُّ عليهــم، فــإذا اطمأنــوا عليهــم توحَّ
عــى مقارعــة األعــداء، فكــون الــوايل ليــس غنًيــا 
ــَر  ــاس ويكــون آث ــن الن ــة ب ــق العدال ــُه مــن حتقي ب يقرِّ
ــة إىل  ــه باإلضاف ــم علي ــف قلوهب ــاهتم وعط يف مواس

ــم. ــن هل ــاة املورسي مواس

)1(  رشح هنج الباغة  ملحمد عبده: 3 /  406.
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ظــات اخلطابيَّــة )األقــوال املضمــرة(:   10–التحفُّ
ــوااًل  ــُن أق ــة تتضم ــة العالي ــوص األدبيَّ ــب النص أغل
وخمتلفــة  متنوعــة  ودالالت  معــاٍن  هلــا  مضمــرة 
ــم أو صاحــب النــصِّ بــن ألفــاظ  يقصدهــا املتكلِّ
النــصِّ وتراكيبــه عــى الرغــم مــن عــدم ذكــر أقواهلــا، 
فاألقــوال املضمــرة هــي" كتلــُة املعلومــات التــي 
يمكــن للِخطــاب أن حيتوهيــا، ولكــنَّ حتقيقهــا يف 
الواقــع يبقــى رهــن خصوصيَّــات ســياق احلديث")1( 
ــحوًذا  ــا مش ــلوًبا خطابًي ــب أس ــار يتطّل ــذا اإلض وه
وحمبــوًكا بالباغــة وتوظيفاهتــا الناجعــة. وهــو مظهــٌر 
اخِلطــاب ومواقفــِه  أيًضــا بظــروف  ُمَقيَّــٌد  تــداويّل 
وأحوالــِه التــي تســتلزُم اإلضــاَر وتســتدعيه عــى 
ــتم،  ــي واملس ــِب وامُلتلق ــم وامُلَخاَط ــال املتكَّ ــِق ح َوَف
ــاك أحــواٌل جتعــل اإلضــار يف اخِلطــاب رضورة  فهن

)1(  C.K. oreccioni: L'imlicite,ed. Armand  
colin, par  is 1986: p 39.
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ــدُه،  ــا يري ــم ك ــد املتكلِّ ــالة ومقص ــل الرس ــي يوص ك
وهنــاك أحــوال للخطــاب تأبــى اإلضــاَر وُتبِعــُدُه 
ظروَفهــا،  ألنَّ  واخِلَطــاب؛  النــصِّ  ســاحة  عــن 
ــم وامُلخاَطــِب يقتضيــان املبــارشة يف  وحــاَل املتكلِّ
الــكام والوضــوَح والبيــان يف املعــاين والــدالالت، 
وهــذا االقتضــاء ينــايف اإلضــار، وهــذا احلــال ينطبــُق 
ــل عــى  ــام عــى نــصِّ عهــد اإلمــام )( ب بشــكل ت
النًــص،  كلِّها)صاحــب  التَّخاطــِب  عمليــة  أركان 
ــه(؛  ــف اخِلطــاب أو ظروف ــص، موق ــب، النَّ املخاَط
لــذا نــكاد ال َنِجــد أمثلــًة لإلضــار يف هــذا العهــد 
ــٌم  ــا وتنظي ــِة كلِّه ــور الدول ــاٌن ألم ــُه بي س؛ ألنَّ ــدَّ املق
مــن  بمرؤوســيها  رؤســائها  وعاقــة  ســاهتا،  ملؤسَّ
ــذه  ــاس، وه ــة الن ــاِل وعامَّ ــن والع ــادِة واملوظَّف الق
أحــواٌل متعــددٌة خمتلفــة تقتــي املبــارشة يف اخِلطاب، 
ــا  ــان، ولكنَّن ــِة والبي ــوح الدالل ــر، ووض ــام الذك وإمت
 :)( ــِه ــا  يف قولِ ــن ك ــٍة أو مجلت قــد نجــده يف مجل
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»َوْلَيُكــن َأْبَعــُد َرِعيَّتِــَك ِمنْــَك، َوَأْشــنَُؤُهم ِعنْــَدَك، 
َأْطَلَبُهــم ملََِعايــِب النَّــاِس، فـِـإِنَّ يِف النَّــاِس ُعُيوًبــا الــَوايِل 
ــَك  ــاَب َعنْ ــاَّ َغ ــَفنَّ َع ــاَل َتْكِش َها، َف ــَرَ ــْن َس ــقُّ َم َأَح
ُكــُم  ــَا َعلْيــَك َتْطِهــْرُ َمــا َظَهــَر َلــَك، َواهللُ َيْ ِمنَْهــا، َفإِنَّ
ــَك، َفاْســُرِ اْلَعــْوَرَة َمــا اْســَتَطْعَت،  َعــَى َمــا َغــاَب َعنْ
ــْق  ــَك. َأْطلِ ُه ِمــن َرِعيَّتِ ــبُّ َســْرَ ــا ُتِ ــَك َم َيْســُرِ اهللُ ِمنْ
ــَبَب  ــَك َس ــْع َعنْ ــٍد، َواْقَط ــَدَة ُكلِّ ِحْق ــاِس ُعْق ــِن النَّ َع
ُكلِّ ِوْتــٍر، َوَتَغــاَب َعــْن ُكلِّ َمــا اَل َيِصــحُّ َلــَك، َواَل 
ــاِعَي َغــاشٌّ َوإِْن  َتْعَجَلــنَّ إىَِل َتْصِديــِق َســاٍع، َفــَإنَّ السَّ

َتَشــبََّه بِالنَّاِصِحــَن«)1(.

ــل )( الذكــَر يف أنــواع العيــوِب،   فلــم ُيفصِّ
ــوز  ــا ال جي ــر، وم ــع الس ــورِة، ومواض ــن الع ومواط
ســره،  عليــه  جيــب  ومــا  عنــه،  الكشــف  للــوايل 
ًعــا  ــة، ومــا كان متفرِّ فذكــر كل ذلــك بصــورة عامَّ

)1(  رشح هنج الباغة البن أيب احلديد: 17 / 36.
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عنــه مضمــٌر معلــوٌم يف ذهــن امُلخاَطــِب واملتلقــي 
والســامِع، فــا موِجــَب لذكــرِه و ال زيــادَة بيــان لــه، 

بــل إنَّ اضــاَرُه أفصــُح وأبلــُغ مــن ذكــره.
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اخلامتة
بعــَد رحلــة امَلخــِر هــذه يف ُعبــاِب العهــِد املقــّدس 
بــِن  ِمــَر مالــِك  لإلمــاِم عــي)( لواليــه عــى 
مظاهــِر  عــن  بحًثــا  النََّخعــي؛  األشــِر  احلــارِث 
اخلطــاِب التــداويّل وباغتـِـِه؛ والتقــاِط ُدررِه ونفاِئِســِه 
أقوالــِه  مــن بصــات   )( َرُه يف ذلــك ومــا ســطَّ
مــا  َوَســأوجُز  اللســايّن،  الِعلــم  هــذا  يف  ســة  املقدَّ
ــه، يف  ــن البحــِث وصفحات ــَج يف مت ــُه مــن نتائ رصدُت

النقــاط اآلتيــة:

ــا  ــل هــذا العهــد املقــّدس مصــدًرا معرفيًّ 1-ُيمثِّ
ــن  ــُز كلُّ م ــه، َيْعَج ــواِرِه ونواحي ــرَب ألغ ــا ال س عميًق
أراَد النَّســَج عــى منوالِــِه أو اإلتيــاَن بــا َيْقــُرُب منــه، 

ــتقبل. ــارض واملس ــايض واحل يف امل

ــه  ــَتَمدُّ من ــا ُتْس ــل مصــدًرا ترشيعيًّ 2-يمكــن ُيمثِّ
القوانــن و املبــادئ واألنظمــة الوضعيَّة لكلِّ دســاتر 
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اإلســامّي  العــامَل  يف  والشــعوب  واألمــِم  الــدول 
والعــريّب واإلنســايّن، وهــو صالــٌح لذلــك يف كلِّ 

ــتقبل. ــث واملس ــِم واحلدي ــان، يف القدي ــٍر وزم ع

ــاميَّة  ــادئ اإلس ــكل املب ــا ل ــل تطبيًق ــُه ُيمثِّ 3-إنَّ
ــاِس   ــة الن ــم عاق ــة يف تنظي ــة العادل ــة احلقَّ الصحيح
ــر،  ــع اآلخ ــايّن م ــل اإلنس ــض يف التعام ــم ببع بعضه
ــة  ــنَّة النبويَّ التــي جــاء هبــا القــرآن الكريــم، والسُّ

.)( الصحيحــة، ومــا وَرَد عــن أهــل البيــت

ــوَم  ــُع عل ــرة تس ــٌة كب ــروًة ُلغويَّ ــُل ث ــُه ُيَمثِّ 4-إنَّ
ــات  اللغــِة كلِّهــا، وكذلــك تســُع الدراســات والنظريَّ

ــة. ــة احلديث ــج اللغويَّ واملناه

س  5-كان خطاُبــُه )( يف هــذا العهــد املقــدَّ
ــة  ــر النظريَّ ــه مظاه ــت في ــا جتلَّ ــا راقًي ــا لغويَّ أنموذج
التداوليَّــة يف أهبــى ألفاظهــا وتراكيبهــا وصورهــا.

متوازًيــا  تداولًيــا  َنســًقا  ِخطاُبــُه  ل  6-شــكَّ
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التعبــر  يف  س،  املقــدَّ العهــد  هــذا  يف  ومتســاوًيا 
والتأثــر. والداللــة  املعنــى  وإيصــال 

 )( ــِه ــة يف ِخطابِ   7-خلقــت املظاهــر التداوليَّ
ل  ــا مســتمًرا بينــه وبــن خماَطبِــِه مــن أوَّ إطــاًرا تواصليًّ

س إىل آخــر مجلــٍة فيــه.   مجلــٍة يف العهــد املقــدَّ

8-املظاهــر واملكونــات التداوليَّــة يف اخلطــاب 
ــول  ــور ح ــّدس تتمح ــد املق ــع العه ــت مواضي جعل
قضايــا رئيســة تــدور حوهلــا معــاٍن فرعيَّــة يف كلِّ 

ــه. ــن فِْقرات ــرة م فِْق

9-أدَّت وظيفــة البــؤرة بعــًدا تداولًيــا متّثــل يف 
رفــِد املخاَطــِب بمعلومــاٍت كثــرٍة وأخبــار؛ فخلقــت 

ــم واملخاَطــب. ــا بــن امُلَتكلِّ ــا تواصلًي ربًط

10- جتــى اخلطــاب التــداويل يف هــذا العهــد 
بنســبٍة  املبــارشة  الكاميَّــة  باألفعــال  املقــّدس 
كبــرة جــدا كأفعــال األمــر، والنهــي، والتحذيــر، 
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ــا أنســُب مــن  والنفــي والتوكيــد والنــداء؛ ألهنَّ
ــوال  ــع أح ــجامها م ــد؛ النس ــذا العه ــره يف ه غ
اخلطــاب  وموضــوع  وامُلخاَطــب  ــم  املتكلِّ
والغــرض منــه أو اهلــدف، وكذلــك املقاصــد 

املبتغــاة.

الرئيســة)املتكلِّم،  اخلطــاب  أركان   -11
واضــٍح  بشــكٍل  الرســالة)النَّص((  امُلخاَطــب، 
ومســتمر يف كلَّ مجلــٍة ويف كلِّ فِقرة ويف كلِّ موضوع، 
ِس إىل  يف نســٍق خطــايٍب واحــٍد مــن أول العهــد املقــدَّ
ــقها،  ــّدل نس ــا، ومل يتب ــٌن منه ــِف رك ــم خيت ــره، فل آخ
بشــكٍل  للخطــاب  التــداويل  البعــَد  يظهــر  وهــذا 
واضــٍح جــي؛ يكشــف عــن أهيــة موضــوع اخلطــاب 
ومســؤولية  العظمــى  ــم  املتكلِّ وأمانــة  الكبــرة 

اجلســيمتن. ووظيفتــه  امُلخاَطــب 

12- كان للمــوروث املعــريف والثقــايّف أثــٌر يف 
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إيصــال املعنــى ودالالت النــصِّ مــن خــال ترصيــع 
اخلطــاب باآليــات القرآنيــة وتضمينهــا، واألحاديــث 
ـا يــؤدي إىل تعزيــز  ــة، واألخبــار التارخييَّــة مِمَـّ النبويَّ
ــب  ــدى امُلخاَط ــل ل ــم والتأوي ــي والفه ــة التلق عملي

ــتمع. ــارئ واملس والق

ــِه )( يف  ــداويّل يف خطابِ ــر الت ــىَّ املظه 13- جت
ــمه عــى  ـص بالســياق االجتاعــّي؛ إذ قسَّ ربــط النَـّ
ــَص كلَّ فِْقــرة بطبقــٍة  وفــِق فِْقــرات متعــددة، ُثــمَّ خصَّ
 َ مــن طبقــات املجتمــع أو بِفئــة مــن فِئاتــِه، وهــو ماَعربَّ
ــة الناس ُثــمَّ الوالة،  عنــه بـ)الرعّيــة(، فذكــر)( عامَّ
ــات  ــة مــن الديان م ــمَّ أهــَل الذِّ ــوالة، ُث ــَم حاشــية ال ُث
ُثــَم الفقــراء أهــل احلاجــة  ُثــمَّ اجلنــود  األخــرى، 
واملســكنة، ُثــمَّ الصاحلــن وذوي األحســاب، ُثــمَّ 
ل الدولة)املوظفــن(، ُثــمَّ املزارعــن  القضــاة، ُثــمَّ عــاَّ
ــار  التجَّ ُثــمَّ  الــوالة،  كتَّــاب  ُثــمَّ  اخلــراج،  وأهــل 
وأهــل الصناعــات، ُثــَم الطبقــة الســفى وهــم الذيــن 
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ال حيلــة هلــم واملحتاجــَن والفقــراء والبؤســاء وأهــل 
ــن. ــرض املزم ــات وامل العاه

ــداويّل يف خطــاب  14- وكذلــك جتــىَّ الُبعــد الت
ــم اخلُلقــّي  س يف أســلوب املتكلِّ هــذا العهــد املقــدَّ
للمخاَطــِب.  واللــن  والعطــِف  ة  املــودَّ إظهــار  يف 
وكذلــك يف الفعــل الكامــّي اإلجيــايّب والســلبّي. ويف 
املجــال الوصفــّي التخييــّي يف رســم الصــور ونقلهــا 

إىل املَخاَطــب.

العاملــن،  ربِّ  هللِ  احلمــُد  أِن  دعوانــا  وآخــُر 
وآلِــِه  الكريــِم  رســولِِه  عــى  والســاُم  والصــاُة 
ــم  ــاُم عليك ــن. والس ــن املعصوم ــن الطاهري الطيِّب

وبركاُتــُه. اهلل  ورمحــُة 
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روافُد البحِث

أواًل: الكتب املطبوعة:

- َأســاس الباغــة: حممــود بــن عمــر الزخمــرشي 
)ت 538هـــ(، حتقيــق: عبــد الرحيــم حممــود، دار 

الكتــب املرّيــة، 1953م  .

لغويــة  مقاربــة  اخلطــاب،  اســراتيجيات   -
دار  الشــهري،  ظافــر  بــن  اهلــادي  عبــد  تداوليــة: 
الكتــاب اجلديــدة املتحــدة، بــروت – لبنــان، الطبعــة 

 . 2004م  األوىل، 

ــر  ــد القاه ــان: عب ــم البي ــة يف عل - أرسار الباغ
رشــيد  حممــد  حتقيــق:  هـــ(،   471 )ت  اجلرجــاين 
رضــا، منشــورات دار املعرفــة، بــروت، لبنــان   .

  - األســلوبيَّة يف النقــد األديّب احلديــث، دراســة 
احلــريّب،  بــدري  فرحــان  د.  اخلطــاب:  حتليــل  يف 
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بــروت،  والتوزيــع،  للنــر  اجلامعيَّــة  املؤسســة 
. 2003م   – 1424ه  األوىل،  الطبعــة 

الســام  عبــد  واألســلوب:  األســلوبية    -
ــة  . ــة للكتــاب، الطبعــة الثالث املســدي، الــدار العربي

-  إشــكالية تأصيــل احلداثــة يف اخِلَطــاب النقدي 
ــة  ــع اهليئ ــارة، مطاب ــي ب ــد الغن ــارص: عب ــريب املع الع

املريــة، 2005م  .

صــاح  النــص:  وعلــم  اخلطــاب  باغــة   -  
. 1992م   الكويــت،  املعرفــة،  عــامل  فضــل، 

- بنيــة العقــل العــريب  دراســة حتليلّيــة نقدّيــة 
عابــد  حممــد  العربّيــة:  الثقافــة  يف  املعرفــة  لنظــم 
اجلابــري، بــروت، الطبعــة السادســة، 2000م  . 

ــن بحــر  ــان عمــرو ب ــو عث ــان والتبيــن: َأب - البي
هــارون،  حممــد  الســام  عبــد  حتقيــق:  اجلاحــظ، 

مكتبــة اخلانجــي، الطبعــة اخلامســة، 1985م   .
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 - حتليــل اخلطــاب: ج، بــراون و ج، ســرل، 
ومنــر  الزليطــي  لطفــي  حممــد  وتعليــق:  ترمجــة 
ســعود،  امللــك  جامعــة  الســعودّية،  الريكــي، 

. 1997م  

يقطــن،  ســعيد  الروائــي:  اخلطــاب  حتليــل   -
بــروت،  األوىل،  الطبعــة  العــريّب،  الثقــايف  املركــز 

1989م.

 - التداوليَّــة: جــورج يــول، ترمجــة: د.قــي 
األوىل،  الطبعــة  الربــاط،  األمــان،  دار  العتَّــايب، 

2010م.

-  التفاعــل النـّـي - التناصيــة النظريــة واملنهج: 
اليامــة  مؤسســة  مطبعــة  األمَحــد،  فيصــل  هنلــة 

الصحفيــة، الريــاض، 1423هـــ   .

بــن  منصــور  املظفــر،  أبــو  القــرآن:  تفســر   -
حممــد بــن عبــد اجلبــار ابــن أمحــد املــروزّى الســمعايّن 
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التميمــّي احلنفــّي ثــم الشــافعّي )املتــوىف: 489هـــ(، 
ــن  ــاس ب ــن عب ــم ب ــم وغني ــن إبراهي ــارس ب ــق: ي حتقي
ــعودية،الطبعة:  ــاض – الس ــن، الري ــم، دار الوط غني

1997م. 1418هـــ-  األوىل، 

ــد  ــرآن: حمم ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي - جام
بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب اآلمــي، أبــو 
جعفــر الطــربي )املتــوىف: 310هـــ(. حتقيــق: الدكتور 
هجــر  دار  الركــي،   املحســن  عبــد  بــن  اهلل  عبــد 
واإلعان،الطبعــة:  والتوزيــع  والنــرش  للطباعــة 

األوىل، 1422 هـــ - 2001 م  . 

-  حفريــات املعرفــة: ميشــال فوكــو، ترمجــة، 
الثانيــة،  الطبعــة  البيضــاء،  الــدار  يفــوت،  ســامل 

1987م.

تارخيــه  املعــارص  العــريب  العلــاين  - اخلطــاب 
جملــة  زاهــد،  األمــر  عبــد  املوضوعّيــة:  وبنيتــه 
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. 2002م   الســنة)7(،  العــدد)27(،  املناهــج، 

ــة   - اخلطيئــة والتكفــر مــن البنيويــة إىل الترشحييَّ

مقدمــة  معــارص  إنســاين  لنمــوذج  نقديــة  قــراءة 
امــّي،  ــد اهلل حممــد الغذَّ ــة: عب ــة ودراســة تطبيقي نظري
النــادي األديب الثقــايف، اململكــة العربيــة   الســعودية، 

1405هـــ - 1985م .

- دالئــل اإلعجــاز يف علــم املعــاين: عبــد القاهــر 
اجلرجــاين، حتقيــق: حممــد رشــيد رضــا، دار املعرفــة، 

بــروت، 1978م  .

- رشح هنــج الباغــة:  البــن أيب احلديــد، حتقيق: 
الكتــب  احيــاء  دار  إبراهيــم،  الفضــل  أبــو  حممــد 
الطبعــة  احللبــي ورشكاه،  البــايب  العربيــة، عيســى 

األوىل،   1378 هــ  - 1959 م.

- رشح هنــج الباغــة: ملحمــد عبــده، الطبعــة 
العطــار  مؤسســة  توزيــع:  قــم،   – إيــران  األوىل، 
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 – -النجــف األرشف، 1431ه  العــراق  الثقافيَّــة، 
      . 2010م    

- الصاحبــي يف فقــه اللغــة وســنن العــرب يف 
كامهــا: أمحــد بــن فــارس)395 هـــ(، حتقيــق: حممــد 
عــي بيضــون، دار الكتــب العامليــة، بــروت، الطبعــة 

األوىل، 1997م  .

- الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة: أبــو 
نــر إســاعيل بــن محــاد اجلوهــري الفــارايب )املتوىف: 
ــار،  دار  ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: أمح 393هـــ(، حتقي
العلــم للمايــن – بــروت، الطبعــة: الرابعــة 1407 

هـــ  - 1987 م. 

ــق:  ــكري، حتقي ــال العس ــن: أليب ه - الصناعت
عــي حممــد البجــاوي و حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 

ــرة، 1952م . القاه

- علــم النَّــص: جوليــا كرســتيفيا، ترمجــة: فريــد 
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الزاهــي، دار توبقــال للنرش،الطبعــة األوىل، الــدار 
البيضــاء – املغــرب، 1991م     . 

- عمليــة القــراءة، مقــرب ظاهــرايت: فولفغانــغ 
آيــز، ضمــن كتــاب نقــد اســتجابة القــارئ، املجلــس 

األعــى للثقافــة، مــر، 1999م  .

الفراهيــدي  أمحــد  بــن  اخلليــل  العــن:   -
)ت175هـــ(، حتقيــق: مهــدي املخزومــي وإبراهيــم 
الســامرائي، مؤسســة دار اهلجــرة، إيــران، الطبعــة 

 . 1952هـــ   الثانيــة، 

-  يف آفــاق الــكام وتكليــم النص: عبد الواســع 
احلمــري، دار الزمــان للطباعــة، دمشــق -  ســوريا، 

2009م  .

- الكتــاب: عمــرو بــن عثــان بــن قنــرب احلارثــي 
)املتــوىف:  ســيبويه  امللقــب  بــرش،  أبــو  بالــوالء، 
هــارون،  حممــد  الســام  عبــد  حتقيــق:  180هـــ(، 
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ــة، 1408  ــة: الثالث ــي، القاهرة،الطبع ــة اخلانج مكتب
هـــ - 1988 م.

الفنــون: حممــد عــي  ــاف اصطاحــات  كشَّ  -
العلميــة،  الكتــب  دار  )ت1158هـــ(،  التهانــوي 

.5/2 1998م:  األوىل،  الطبعــة  بــروت، 

ــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل:    - الكشَّ
أبــو القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد، الزخمــرشي 
جــار اهلل )املتــوىف: 538هـــ(، دار الكتــاب العــريب – 

ــة - 1407 هـــ. بروت،الطبعــة: الثالث

- الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن: أمحد بن 
حممــد بــن إبراهيــم الثعلبــي، أبــو إســحاق )املتــوىف: 
427هـــ(، حتقيــق: اإلمــام أيب حممــد بــن عاشــور،  
دار إحيــاء الــراث العــريب، بــروت– لبنان،الطبعــة: 

األوىل 1422، هـــ - 2002 م  . 

ابــن منظــور )ت 711هـــ(   , العــرب  - لســان 
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حتقيــق: َأمــن حممــد عبــد الَوّهــاب وحممــد الصــادق 
بــروت،  العــريب،  الــراث  إِحيــاء  دار  العبيــدي، 

1999م. الثالثــة،  الطبعــة 

انســجام  إىل  مدخــل  النــص  لســانيات   -  
اخِلطــاب: حممــد خطــايب، املركــز الثقــايف العــريب، 

 . 1991م   األوىل،  الطبعــة 

العــرب  مفارقــات  والتواصــل،  املتخيــل   -
والغــرب: حممــد نــور الديــن أفايــة، دار املنتخــب 

. 1993م  بــروت،  األوىل،  الطبعــة  العــريب، 

احلســن  أبــو  األعظــم:  واملحيــط  املحكــم   -  
عــي بــن إســاعيل بــن ســيده املــريس ]ت: 458هـــ[  
حتقيــق: عبــد احلميــد هنــداوي، دار الكتــب العلميــة 
– بــروت، الطبعــة: األوىل، 1421 هـــ - 2000 م. 

ــي، دار  ــد التونج ــة: حمم ــوم العربي ــم عل - معج
اجلليــل، بــروت، الطبعــة األوىل 2003م    .
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- معجــم مقاييــس اللغــة: أبــو احلســن امحــد بــن 
ــدر  ــد الســام حممــد هــارون، ال ــق: عب فــارس، حتقي

اإلســامية، 1990م  .

ــة، دار  ــة العربي ــع اللغ ــيط: جمم ــم الوس - املعج
ــة، 1989م. ــة الثاني ــا الطبع ــوة، تركي الدع

 - املقاربــة التداوليَّــة: فرنســواز أرمينكو، ترمجة: 
ســعيد علــوش، مركز اإلنــاء القومــي، بروت.

ــن  ــو احلس ــاء: اب ــاء ورساج األدب ــاج البلغ - منه
ابــن  احلبيــب  القرطاجنــي، حتقيــق: حممــد  حــازم 

اخلوجــة، دار الكتــب الرشقيــة   .

ســلدن،  املعارصة:رامــان  األدبيَّــة   ــة  النظريَّ  -
ترمجة:جابــر عصفــور، دار قبــاء للطباعــة والنــرش 

 .172 1998م:  القاهــرة،  والتوزيــع، 

- نظريــة التلقــي: روبــرت يس هولــب: ترمجــة: 
الثقــايف،  األديّب  النــادي  اســاعيل،  الديــن  عــّز  د. 
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ة، الطَّبعــة األوىل. جــدَّ

 -  نظريــة التأويــل: بــول ريكــور: ترمجــة: ســعيد 
الغانمــي، املركــز الثقــايف العريب،الــدار البيضــاء – 

ــة، 2006م .  ــة الثاني ــرب،  الطبع املغ

ــد  ــة: أمح ــة العربيَّ ــة يف اللغ ــف التداوليَّ - الوظائ
املغــرب،  البيضــاء،  الــدار  الثقافــة،  دار  املتــوكل، 

 .8 1985م:    األوىل،  الطبعــة 
سائل: ثانًيا: األطاريح اجلامعيَّة والرَّ

القديــم  بــن  الــردّي  اخلطــاب  تداوليَّــة   -
كاهنــة،  دمحــون  دكتــوراه(:  واحلديث)أطروحــة 
ــة  ــر، جامعــة مولــود معمــري تيــزي وزو، كلي اجلزائ

2014م. واللغــات،  اآلداب 

العــريب  األديب  النقــد  يف  التوصيــل  نظريــة   -   

ــزة،  ــم مح ــحر كاظ ــتر(: س ــالة ماجس ــث )رس احلدي
ــل، 1424هـــ - 2003م. ــة، جامعــة باب ــة الربي كلي



98

بالغة اخلطاب التداولي 

ثالًثا: البحوث املنشورة:

- بحث:)التداوليــة وحتليــل اخلطــاب األديب(: 
األديّب،  املوقــف  جملــة  بكــري،  خفيــف  راضيــة 
العــدد)399(  العــرب،  الكّتــاب  احتــاد  دمشــق، 

. 2004م    متــوز، 

الباغــة  بــن  اللســايّن  بحث:)االتصــال   -
والتداوليَّــة(: ســامية بنــت يامنــة، جملــة دراســات 
أدبيَّــة، جملــة دوريــة فصليــة حمكمــة تصــدر عــن مركــز 
واخلدمــات  واالستشــارات  للبحــوث  البصــرة 
التعليميــة، جامعــة مســتغانم، اجلزائر، العــدد األول، 

. – مجــادى األوىل 1429ه  مــاي 2008م 
 رابًعا: الكتب األجنبيَّة:

A.J.Greimas  etj.courtes: semiotique, Dic� 

tionnaire  raisonne, des  sciences du  lan�
. gage, ed. Hachette , paris

 C.K. oreccioni: L'imlicite,ed. Armand  colin,
. par  is 1986
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