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املقدمة

يمثل عهد اإلمام عيل )عليه السالم( ملالك األشرت نصا مفتوحا عىل فضاءات شتى، 
فهو مكتنِز املعنى، مكثَّف العبارة، متعدد املضامني؛ السياسية واالقتصادية واالجتامعية، 
فضال عن اإلنسانية، وكأّن صاحبه َخِب مقاليد احلياة، وترصف األحوال. فقد برع فيام 
وعناء.  نصب  بعد  إليه  طمحوا  فيام  اختصاصنا  أهل  وبّذ  باألنظمة،  معرفتنا  من  تراكم 
فجاء مع كل ذلك سهل العبارة منساب املعنى يفصح عن قصد واع ونية صادقة يف رعاية 

العباد وسياسة األمة.

ولقد شككت للوهلة األوىل وأنا أطالع العهد بأّنه قد يكون من نتاج حضارة القرن 
املتمدن  عقلها  صياغة  ومن  واملنطقي،  الفلسفي  فكرها  روح  ومن  اهلجري،  الرابع 
املتحرض، فقد أهبرين ما به من تقسيامت إدارية، وطبقات اجتامعية، وسياسات اقتصادية، 

مل نكن نسمع عنها يف جزيرة العرب التي شّكل وعي اإلمام وصاغت ثقافته.

فجاءت دراستي يف البحث عن املرجعيات التي حييل إليها هذا اخلطاب )العهد(، 
ومعرفة مدى انسجام نسقه اللفظي مع أنساق الثقافة املحيل إليها. من خالل الرجوع 

إىل زمن التداول، والنسق الثقايف، والنظام املجتمعي.
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متناسبة  جاءت  التي  اإلحالية  صياغاته  خالل  من  اخلطاب  هذا  رس  إىل  فتوّصلت 
ملالك  العهد  تناسب  فقد  إليه،  وأشار  فيه  صدر  الذي  التداويل  جماله  يف  اخلطاب  وفهم 
األشرت بوالية مرص وجباية خراجها وعامرة بالدها وطبيعة اقتصادها وطبقات جمتمعها 
وما ُأحيل إليه من سياقات مقامية تتعلق بوالة مرص اإلسالمية وحتى ما قبلها؛ من مرص 
الفرعونية إىل الرومانية فالبيزنطية، وكيفية فتح مرص صلحا أم عنوة، ومقدار خراجها، 

وكيفية استصالح أرضها، وتعقيدات جمتمعها.

التمهيد: االإحالة يف الدرا�سات الل�سانية احلديثة

من املعلوم أّن لكل نص أو خطاب أديب إحالة مرجعية وسياقية ومقامية وتداولية، 
مرجعياهتا  هلا  متسقة  عضوية  كلية  باعتباره  اخلطاب  أو  النيص  امللفوظ  فهم  يمكن  فال 
اخلاصة القائمة عىل الفهم املشرتك بني املتكلم واملتلقي، إال إذا راعينا مفهوم االحالة. 
ويقصد هبا وجود عنارص لغوية ال تكتفي بذاهتا من حيث التأويل وإنام حتيل إىل عنرص 

آخر؛ ولذا تسمى عنارص حميلة مثل الضامئر وأسامء اإلشارة واألسامء املوصولة)1(.

وقد حتدث هاليداي ورقية حسن، يف كتاهبام االتساق يف اللغة اإلنجليزية 1976م 
عن اإلحالة كثريا وذهبا إىل أّن اإلحالة املقامية تسهم يف خلق النص؛ لكوهنا تربط اللغة 
فاإلحالة  النص)2(.  اتساق  يف  فعال  بأثر  النصية  اإلحالة  تقوم  حني  عىل  املقام،  بسياق 
بسياقها  بربطها  الفكرة  تعزيز  خالل  من  النص  إنتاج  عىل  تعمل  )املرجعية(  املقامية 
انفتاح النص  اخلارجي املقامي الذي صيغت فيه. فاإلحالة من النص وإليه تعمل عىل 

الذي هو رس بقائه.

)املتكلم  املتخاطبني  ترجع  أن  عىل  اللغوية  الوحدة  قدرة  اإلحالة  كانت  وإذا 
واملخاطب( إىل يشء موجود يف الواقع هو ما سامه املحدثون »مرجعا« وسامه علامء املعنى 
يف الدراسات اللغوية القديمة »خارجا« فإّن كل وحدة لغوية تتوافر عىل اجلوانب اآلتية:
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صيغتها اللفظية. 1
داللتها أو معناها. 2
مرجعها أو خارجها. 3

اإلشارية  الوحدات  أي  اإلشارات  عليه  حتيل  الذي  العامل  من  اجلزء  هو  واخلارج 
بوصفها عالمات. واملالحظ أّن هذه االشارات جزء من العامل وأن عملية التواصل قد 

حتيل عىل عملية تواصل أخرى تكون خارجها ومرجعها)3(.

باخلارج عىل نفس الصورة،  ترتبط  اللغوية ال  الوحدات  أّن  الدارسون  وقد الحظ 
فمنها ما يتصل باخلارج اتصاال مبارشا دون وساطة أمر آخر، ومنها ما ال يتم له ذلك إال 
بواسطة فال يتم ارتباطه به إال هبا. ثم ذهبوا إىل التمييز يف الرضب األول بني ما تكون 
اإلشارة به إىل يشء يف الواقع مستقل عن عملية التخاطب وما تكون اإلشارة به إىل يشء 
يف الواقع ال يكون إال باعتبار عملية التخاطب. وكان أن اطلق عىل الرضب األول من 
العنارص اسم العنارص اإلشارية deictiques، وعىل الرضب الثاين اسم العنارص اإلحالية 

.)4( referenciels

وتنق�سم االإحالة على ق�سمني:

يشري . 1 وفيها  سابق؛  عنرص  إىل  وحتيل  النص،  داخل  تقع  إحالة  وهي  نصية:  إحالة 
يشري  وفيها  إىل عنرص الحق؛  أو حتيل  آخر سابق عليه.  إىل عنرص  املحيل  العنرص 

العنرص املحيل إىل عنرص آخر الحق عليه.
إحالة مقامية: وهي إحالة تقع خارج النص، وفيها حييل عنرص يف النص إىل يشء . 2

خارج النص يدركه منتج النص ومتلقيه كالمها.
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ومن خالل التداولية التي مل تعد علام لغويا حمضا، ينحرص اهتاممها بالرتاكيب اللغوية 
تدل  بوصفها رموزا وعالمات  النصوص  نحلل  االجتامعية، رصنا  جمردة عن سياقاهتا 
عىل بنى سياسية واجتامعية وثقافية قارة يف الواقع اخلارجي. ))فاملعنى أصبح ال يعرف 
من البنية اللغوية وحدها كام هو معروف قبل التداولية، بل يعرف من خالل االنفتاح 
منظور  من  يندرج  ما  وهو  والعبارات(()5(.  الكلامت  تستوعب  التي  السياقات  عىل 
Contextualisation، وهي عملية  العامة  التسييق  التداولية ضمن إجراءات  اللسانيات 
مشتقة من السياق، وتعني: ربط الكالم )امللفوظات( بسياقاهتا النصية واللسانية السابقة 
والالحقة، وربطها أيضا بمالبساهتا االجتامعية الداعية إلجراء الكالم واستخدامه عىل 
وجه دون آخر؛ ألّن اللغة ))ليست حسابا منطقيا دقيقا، لكل كلمة معنى حمدد، ولكل 
مجلة معنى حمدد، بحيث يمكنك االنتقال من مجلة إىل ما يلزم عنها من مجل حسب قواعد 
االستدالل املنطقي، لكن الكلمة الواحدة تتعدد معانيها بتعدد استخدامنا هلا يف احلياة 
اليومية، وتتعدد معاين اجلملة الواحدة حسب السياق الذي تذكر فيه(()6(، وهلذا يرّصح 
اللغوية، أي وضعها  الوحدة  تسييق  ينكشف إال من خالل  املعنى ال  بأّن   Firth فريث 
املعنى بوصفه  البحث يف  الوقت قد حان للتخيل عن  أّن  يف سياقات خمتلفة، وهو يرى 
عمليات ذهنية كامنة، والنظر إليه عىل أّنه ))مركب من العالقات السياقية، وعليه تكون 
دراسة املعنى تتطلب عىل الدوام حتليال للسياقات واملواقف التي ترد فيها حتى ما كان 
التداولية  الدراسات  مع  بعدا  أكثر  مسارا  السياق  يأخذ  وبذلك  لغوي(()7(.  غري  منها 
التي عّمق أصحاهبا مسألة السياق اعتامدا عىل جتاوز اإلطار اللغوي املحض إىل السياق 
قاعدة  هي  كارناب(  )رودلف  حددها  مثلام  فالتداولية  والثقايف،  والنفيس  االجتامعي 
اللسانيات وتسعى أساسا لإلجابة عن أسئلة املتكلم وعالقته باملتلقي، ودراسة اللغة يف 

عالقتها بالعامل اخلارجي أي عالقتها بظروف إنتاجها)8(.

والتي  فريث.  باسم  اقرتنت  التي  السياقية  النظرية  إىل  ذلك  يف  االستناد  ويمكن 
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اقتبسها من االنرتبولوجي مالينوفسكي بخاصة يف حديثه عن سياق املوقف)9(، إذ عّد 
والعادات عند كل مجاعة،  احلياة  الثقافة ونظم  ))متأصلة يف حقيقة  اللغة  مالينوفسكي 
وال يمكن إيضاح اللغة إال بالرجوع الدائم إىل املحيط األوسع، وهو الظروف التي يتم 
سياق  بفكرة  ملالينوفسكي  مدين  أنه  فريث  اعرتف  اإلطار  هذا  ويف  النطق(()10(،  فيها 
بدراسة  وذلك  جوانبه،  مجيع  من  الكالمي  احلديث  أبعاد  دراسة  إىل  ودعا  احلال)11(، 
هو  وما  والثقايف)12(.  واملقامي  احلايل  سياقها  يف  قراءهتا  خالل  من  املختلفة  اخلطابات 
بالثقافة  عضويًا  ارتباطًا  ترتبط  اللغة  بأّن  املعارصة  اللسانية  الدراسات  يف  معروف 
اللسانيات عن هذه  الشعوب. وقد عّب كثري من علامء  ماديًا لشعب من  تراثًا  بوصفها 
 A.meillet العالقة التارخيية الوطيدة، وعىل رأسهم العامل اللساين الفرنيس أنطوان مايه
)1866-1936م(. ومن أبرز آرائه أّن اللغة ))نتاج اجتامعي أو مؤسسة يرتبط تطورها 
به  وترتبط  هذا  بمحيطها  بالنتيجة،  وتندرج  واالجتامعي،  والثقايف  التارخيي  بمحيطها 
عىل  اللسانيني  إرصار  يلفي  احلديثة  للنظريات  املستقرئ  كان  وإذا  وثيقًا(()13(.  ارتباطًا 
اعتبار اللغة ملمحًا من مالمح السياق االجتامعي، واحلضاري، فهذا يعني عدم إمكانية 

التوصل إىل فهم معطياهتا النصية بعيدا عن ظروف تكوينها.

اخلطاب  مرجعيات  اللغة؛  خارج  هو  ما  إىل  اإلحالة  هو  البحث  هذا  يف  هيمنا  وما 
اخلارجية، وهي إحالة عنرص لغوي إحايل عىل عنرص غري لغوي إشاري موجود يف املقام 
املتكلم املفرد عىل ذات صاحبه املتكلم وهو ارتباط عنرص  اخلارجي؛ كأن حييل ضمري 
لغوي إحايل بعنرص غري لغوي إشاري هو ذات املتكلم)14(. فاإلحالة املقامية تعمل عىل 
ربط عامل النص بالعامل األوسع وتدخل فيه ما يبدو بعيدا عنه. مما يؤدي إىل توسيع داللة 
النص، واالنفتاح عىل عوامل تكاد تكون مغلقة إال ببذل اجلهد والوسع يف إغناء الداللة 

ومفصلة املعنى.
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من  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  عهد  إليه  حييل  ما  إىل  الرجوع  خالل  فمن  وعليه 
األثر  هلا  كانت  إحاالت  من  العهد  تضمنه  ما  أهم  عىل  نقف  سوف  مقامية  مرجعيات 
واالقتصادية  السياسية  املرجعيات  رصد  خالل  من  ومضامينه  دالالته  بيان  يف  األبرز 

واالجتامعية يف العهد.

اأوال: مرجعيات اخلطاب ال�سيا�سي

بعد بيان اإلمام عيل )عليه السالم( لألمر الذي وّجه ملالك األشرت، وهو عهد والية 
َها واْستِْصالِح َأْهِلَها وِعاَمَرِة  مرص وما يرتتب عىل ذلك من ِجَباَيِة َخَراِجَها وِجَهاِد َعُدوِّ
باِلِدَها رشع بذكر ما عىل احلاكم اجلديد من استحضار للعمق التارخيي للدول املتوالية 
ْهُتَك إىَِل باِلٍد َقْد َجَرْت َعَلْيَها ُدَوٌل  عىل هذه البالد، بقوله ))ُثمَّ اْعَلْم َيا َمالُِك َأينِّ َقْد َوجَّ

َقْبَلَك ِمْن َعْدٍل وَجْوٍر(()15( وتصنيفه عليه السالم هذه الدول إىل عادلة وجائرة.

احلكم االسالمي  السابقة عىل  الدول  تلك  مل يصف  اإلمام  أّن  بالذكر  اجلدير  ومن 
باجلائرة كلها، وكأّن املعيار عنده يف البعد السيايس وحكم البالد هو مقدار ما تقدمه تلك 
ُمْلِك  إىل  أراد اإلشارة  أنه  أو  بالدين اإلسالمي،  تدين  مل  إنسانية وإن  الدول من عدالة 
يوسف عليه السالم العادل ملرص يف عهد اهلكسوس)16(. وهي األرسة اخلامسة عرشة من 
عرص االنتقال الثاين وهو العرص املمتد من نحو 1650 ق. م إىل نحو 1550 ق. م)17(. 
وهي إشارة فيها استحضار لكل املايض السحيق يف حكم بالد مرص املوّجه إليها مالك 
الفتح  عايش  الذي  اآلين  املرصي  املجتمع  بخطابه  أنه قصد  أو  اجلديد،  احلاكم  األشرت 

االسالمي سنة 641م/ 20هـ بوالته:

عمر بن العاص، يف عهد عمر بن اخلطاب من 20هـ- 25هـ/ 641م- 646م.. 1

ح، يف عهد اخلليفة عثامن بن عفان من 25هـ- 35هـ/ . 2 عبد اهلل بن سعد بن أيب رَسْ
646م- 656م.

حممد بن أيب حذيفة، يف عهد اخلليفة عثامن بن عفان من 35هـ- 36هـ/ 656م- . 3
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657م.
قيس بن سعد بن عبادة األنصاري، يف عهد اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم( . 4

36هـ/ 657م.
البيزنطية من نحو 323م إىل 641م. فالروم استعبدوا . 5 وما قبله من اإلمباطورية 

املرصيني أثناء ُحكمهم وجعلوا مرص ضيعة لإلمباطور البيزنطي ومن قبله الروماين 
وُعرفت بمخزن غالل روما. وكان اختالف عقيدة املرصيني عن عقيدة الروم سبًبا 
اخللقدوين  املذهب  البيزنطّيون  اختذ  فقد  ة،  اإلمباطوريَّ ِقَبل  من  اضطهادهم  يف 
غري  احتاًدا  املسيح،  شخص  يف  ة،  والبرشيَّ اإلهليَّة  الطبيعتني،  احتاد  عىل  ينص  الذي 
ة دون غريه، بينام كان املرصّيون يأخذون  قابل لالنفصام، مذهًبا رسميًّا لإلمباطوريَّ
الروم فرض مذهبهم  )اليعقويب(، وقد حاول  املونوفيزيتي  الالخلقدوين  باملذهب 
إبان  مرص  يف  األحوال  ومتيزت  اليعاقبة،  املسيحّيني  منهم  فنفر  الرعايا،  مجيع  عىل 
هذه الفرتة التي استمرت حتى الفتح العريب ملرص بازدياد سلطة الكنيسة وبانتصار 
املسيحية وانتشارها يف غالبية السكان، إذ قام هريقليوس )هرقل( امباطور بيزنطة 
بتعيني البطرك كريس )املقوقس()18( واليا عىل مرص وبطريرك عىل كنيسة االسكندرية 
سنة 631م ضد رغبة األقباط الذين كانوا يتبعون املذهب اليعقويب وبدأ يف تنفيذ 
خططه بال هوادة ويف خالل عرش سنوات غدا من أكثر الوالة البيزنطيني املكروهني 
يف تاريخ مرص . ))واستمر تعرض األقباط املرصيون لالضطهاد والثورات الدموية 
واملذابح البشعة والتي فاقت تلك التي قام هبا األباطرة الوثنيون، وهرب الرهبان 
والقساوسة إىل اجلبال واألديرة والكهوف هربا من القتل والسجن واالضطهاد.. 
بن  عمرو  جيوش  أيدي  عىل  املرصيني  ينقذ  أن  اهلل  شاء  حتى  احلال  ذلك  واستمر 
بن اخلطاب،  اقتحم بجيوشه حدود مرص عام 641م يف عهد عمر  الذي  العاص 
واعطاهم  والكهوف  الصحاري  يف  اهلاربون  املرصيون  واألساقفة  الرهبان  وهلل 
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عمرو األمان(()19(. وقام املقوقس بمصاحلة عمرو بن العاص عىل أن يفرض عىل 
القبط دينارين دينارين، فبلغ ذلك هرقل فتسخطه أشد التسخط، وبعث اجليوش 
فأغلقوا االسكندرية، وآذنوا عمرو بن العاص باحلرب فقاتلهم وفتح االسكندرية 
عنوة قرسا بال عهد وال عقد)20(. وعليه فمرص فتحت صلحا ما عدا االسكندرية 

وثالث قريات.
وال نتصور احلكم اإلسالمي ملرص كله عدل، فعندما تويل عثامن بن عفان اخلالفة 
من بعد مقتل عمر بن اخلطاب عزل عمرو بن العاص، وويل عبد اهلل بن سعد بن أيب 
رسح)21( عىل مرص سنة 24 ه. وأن سبب عزل عمرو بن العاص وتولية عبد اهلل بن أيب 
رسح، أّن عمرا طلب من عثامن عزل عبد اهلل بن سعد عن والية صعيد مرص، فرفض 

عثامن وقام بعزل عمرو وتولية عبد اهلل بن سعد بن أيب رسح والية مرص كلها)22(.

وقد اختلفت سياسة عبد اهلل ابن أيب رسح عن والية عمرو بن العاص فقد تشدد 
يف مجع الرضائب وعامل املرصيني بقسوة ترتب عليها أن حرض أهل اإلسكندرية دولة 
الروم عىل غزو مدينتهم. فعاد الروم حيتلون اإلسكندرية وبعض مدن الوجه البحري، 
فبعث املرصيون إىل اخلليفة عثامن بن عفان يطلبون منه تكليف عمرو بن العاص بقتال 
اإلسكندرية  عىل  واليًا  العاص  بن  عمرو  وأرسل  عثامن  فاستجاب  البيزنطيني.  الروم 
وأمره بقتال الروم، ونجح عمرو يف مهمته وطرد الروم سنة 25 هـ/ 646 م. واستمرت 
والية عبد اهلل بن سعد حوايل عرش سنوات، حتى ُقتل عثامن بن عفان عام 35 هـ، وقام 
اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم( بعزل عبد اهلل وويل قيس بن سعد بن عبادة والية 

مرص.
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بن أيب رسح(()23(  اهلل  أسوأ من عبد  يكن يف وكالء عثامن،  ))مل  أنه  الطبي  ويرى 
واملعروف تارخييا أّن هذا السوء املشار إليه، كان سببا رئيسا يف حنق األمة عىل عثامن بن 
األمة عليهم ومنهم صحابة  اعرتاض  الرغم من  توليته ألقاربه عىل  عفان وسياسته يف 

رسول اهلل)24(.

عن  والبحث  السالم(  )عليه  اإلمام  خطاب  تفكيك  خالل  من  نالحظ  ثم  ومن 
ملراد  املناسب  املرجع اخلارجي  تأويلية يف حتديد  دائرة  أننا دخلنا يف  مرجعياته اخلطابية 
التي  الدول  هذه  وَمْن  وَجْوٍر(  َعْدٍل  ِمْن  َقْبَلَك  ُدَوٌل  َعَلْيَها  َجَرْت  )َقْد  عهده  يف  اإلمام 

انقلبت وتعاقبت من عدل وجور التي قصدها اإلمام يف خطابه؟.

رؤية  حتت  ينضوي  فيام  األشرت  ملالك  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  عهد  يف  جاء  ومما 
املجتمع السياسية للحكم، أو ما يسمى سياسيا بالرأي العام قوله: ))وَأنَّ النَّاَس َينُْظُروَن 
ِمْن ُأُموِرَك يِف ِمْثِل َما ُكنَْت َتنُْظُر فِيِه ِمْن ُأُموِر اْلُوالِة َقْبَلَك وَيُقوُلوَن فِيَك َما ُكنَْت َتُقوُل 
فِيِهْم(()25(، يف هذا النص تذكري اإلمام إياه بأّن الناس سينظرون من أمورك، ويقولون 
فيك ما كنت تنظر فيه من أمور والتك وما كنت تقول فيهم. مما يشري بداللة واضحة 
أّن مالكا كان ذا رأي يف والته وأنه كان يقول فيهم أقوال قد عرفها اإلمام عنه، مما ترتب 
العهد  رسالة  يف  ُضّمنت  إليه  واملرسل  املتكلم  بني  مشرتكة  تواصلية  لغة  وجود  عليه 
أسامها جاكبسون )السنن( وهي عبارة عن نظام ترميز مشرتك كليا أو جزئيا بني املرسل 
واملتلقي، ويكون نجاح أية عملية إبالغية معتمدا عليها، بحيث يتمكن املرسل إليه من 
استقبال الرسالة وتفكيك رموزها بحثا عن القيمة اإلخبارية التي شحنت هبا. ففعالية 
احلدث الكالمي، كام يقول جاكبسون ))مرهونة باستخدام شيفرة مشرتكة بني املسامهني 
جاكبسون  وظائف  إحدى  املرجعية؛  الوظيفة  هي  بكشفها  تضطلع  ومن   .)))26( فيه 
أشياء  عن  تتحدث  لكوهنا  اإلحيائية،  أو  املعرفية  بالوظيفة  بعضهم  ترمجها  وقد  الست، 
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الرسالة سوى رمز هلذه األشياء وتعبري عنها،  وموجودات خارجية وتركز عليها. وما 
فهي توحي بأهنا استعاضت عنها وأخذت مكاهنا أو نابت عنها. فتكون الرسالة بمثابة 
دليل أو عالمة لغوية استعملت يف العمليات التخاطبية بوصفها نائبة عن أشياء تتحدث 

عنها بدل استحضارها داخل السياق اخلطايب)27(.
يقوم  إذ  واملدلول،  بالدال  متقومة  األلسنية  العالمة  يتوافق مع جعل سوسري  وهذا 
الذهن عند حضور الدال من خالل صورته السمعية إىل استحضار مبارش وآيل للمدلول 

من حيث هو تصور ذهني)28(.
وحني نطالع سرية مالك بن األشرت نراه كان منافحا عن املظلومني متوعدا الظاملني 
من احلّكام، فقد اسهم يف عزل بعض الوالة امُلعّينني من ِقَبل اخللفاء، عب اعرتاضه عىل 
سلوكياهتم، مما هيأ الظروف إلنصاف املظلومني واالستجابة لشكاوى املسلمني. ومن 
مجلة ذلك، اعرتاضه عىل جرائم الوليد بن عقبة، مما أدى إىل تنحيته عن والية الكوفة. 
كام اشتكى مالك وبعض الصحابة من ظلم سعيد بن العاص، وهو واٍل آخر للكوفة، 
لكن عثامن كان مياالً بشدة إىل قومه وعشريته، ولذلك فقد بادر إىل نفي مالكا وعددًا من 
األجالء مثل كميل بن زياد وصعصعة بن صوحان وثابت بن قيس إىل الشام، ثم مّلا مل 
يستطع معاوية بن أيب سفيان إسكات صوت مالك الصادح باحلقيقة، فقد ُأبِعَد هؤالء 
الرمحن بن خالد ويف هناية املطاف  التي كان حيكمها عبد  بأمر عثامن إىل محص  األكارم 
أثمرت مساعي مالك الشجاعة يف خلع سعيد بن العاص أيضا بالقوة عن والية الكوفة.
للناس  يكشفون  كانوا  الذين  والتابعني  الصحابة  من  النفر  أولئك  من  مالك  كان 
حقيقة اجلرائم وأنواع اخليانة التي كانت ُترتكب من قبل عثامن ووالته، ما أدى إىل أن 
استداللية  بُخَطِب  الناس  يدعو  األشرت  مالك  راح  عثامن،  مقتل  وبعد  جزاءهم،  ينالوا 
وهييَئ  السالم(  عيل)عليه  املؤمنني  أمري  مواله  مبايعة  إىل  ومقنعة،  منطقية  وترصحيات 

الظروف املناسبة خلالفته.
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ثانيا: مرجعيات اخلطاب االقت�سادي

مل خيتلف الوضع االقتصادي كثريا يف مرص بانتقاهلا من الدولة البيزنطية إىل الدولة 
ومثلام  للعرب،  خزانة  صارت  البيزنطية  للدولة  خزانة  مرص  كانت  فمثلام  االسالمية، 
اىل مقر  القسطنطينية، أصبحت ترسل  اىل  تدفع جزية عينية وترسل قمحا  كانت مرص 
الرأس  يدفعون رضيبة  املرصيون  اخلراج، ومثلام كان  باسم  املدينة  آنذاك وهي  اخلالفة 

لكوهنم خاضعني للروم، أصبحوا يدفعوهنا يف االسالم بوصفهم ذميني)29(.

تركيزه عىل عامرة  األشرت  ملالك  السالم(  )عليه  االمام عيل  أننا نالحظ يف عهد  بيد 
اجلباية  عىل  مة  مقدَّ وأهنا  بالعامرة،  يوصيه  هو  بل  اخلراج  استحصال  من  أكثر  األرض 
ال  َذلَِك  ألَنَّ  اخْلََراِج  اْستِْجالِب  يِف  َنَظِرَك  ِمْن  َأْبَلَغ  األْرِض  ِعاَمَرِة  يِف  َنَظُرَك  ))وْلَيُكْن 
ُيْدَرُك إاِل بِاْلِعاَمَرِة وَمْن َطَلَب اخْلََراَج بَِغرْيِ ِعاَمَرٍة َأْخَرَب اْلباِلَد وَأْهَلَك اْلِعَباَد(()30(، ويف 
هذا النص مرجعيات مكانية ومقامية، تتطلب معرفة بالبالد، وطبيعة موقعها، ومقدار 

خراجها، وكيفية استصالح أرضها.

تقّسم األرض من املنظور اإلسالمي عىل أربعة أقسام:

عرش، . 1 أرض  فهي  املوات،  إحياء  قبيل  من  املسلمني،  قبل  من  احياؤها  تم  أرض 
لإلمام عرشها.

أرض املسلمني، فهم أحق هبا، وهي أيضا أرض عرش.. 2
أرض افتتحت صلحا، فهي عىل ما صوحلوا عليه من خرج معلوم، ال يلزمهم أكثر . 3

منه.
غنيمة، . 4 جيعلها  أن  رأى  إن  لإلمام،  فيها  والنظر  فحكمها  عنوة،  أخذت  وأرض 

فيخمسها ويقسمها، كام فعل رسول اهلل بخيب، وإن رأى أن جيعلها فيئا بأن تكون 
موقوفة عىل املسلمني عامة، كام صنع عمر بالسواد.
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عندما  أنه  إال  بتقسيمها،  العرب  طالبه  مرص،  فتح  العاص  بن  لعمرو  تم  وعندما 
استطلع رأي عمر بن اخلطاب رفض وقال: »ولعمري جلزية قائمة تكون لنا وملن بعدنا 
من املسلمني أحب إيل من يفء يقسم«. وقد صالح عمرو بن العاص أهلها عىل مجيع من 
فيها من الرجال من القبط ممن راهق احللم إىل ما فوق ذلك، ليس فيهم امرأة وال صبي 

وال شيخ عىل دينارين دينارين، فأحصوا لذلك فبلغت عدهتم ثامنية آالف ألف)31(.

اجلزية  من  كل  قيمة  حتديد  من  اإلسالم  عليه  نص  ما  بني  نفّرق  أن  بنا  جيدر  وهنا 
واخلراج تبعا لطاقة الفرد، وبني السياسة التي طبقت بالفعل من قبل اخللفاء أو من قبل 
بن  عمرو  قبل  من  اخلراج  اخلطاب  بن  عمر  استبطأ  فلاّم  تولُّوها.  التي  البالد  يف  الوالة 
فإذا أرضك أرض  أنت عليه  أمرك والذي  بعد فإين فّكرت يف  أما   « إليه  العاص كتب 
واسعة عريضة رفيعة قد أعطى اهلل أهلها عددا وجلدا وقوة يف بر وبحر وإهنا قد عاجلتها 
الفراعنة وعملوا فيها عمال حمكام مع شدة عتوهم وكفرهم فعجبت من ذلك وأعجب 
قحوط  غري  عىل  ذلك  قبل  اخلراج  من  تؤديه  كانت  ما  نصف  تؤدي  ال  إهنا  عجبت  مما 
وال جدوب ولقد أكثرت يف مكاتبتك يف الذي عىل أرضك من اخلراج وظننت أن ذلك 
سيأتينا عىل غري نزر ورجوت أن تفيق فرتفع إيل ذلك فإذا أنت تأتيني بمعاريض تغتاهلا 
وال توافق الذي يف نفيس ولست قابال منك دون الذي كانت تؤخذ به من اخلراج قبل 

ذلك«)32(.

وكان عمرو قد جباها اثني عرش ألف ألف، وجباها املقوقس قبله بسنة عرشين ألف 
ألف فعند ذلك كتب إليه عمر بن اخلطاب بام كتب، وشّدد يف خطابه ليحّصل من خراج 

مرص بمثل ما كان حيّصله الروم والفراعني من قبله.
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.ومن خالل مقارنة نصوص هذه املكاتبات بنص العهد يتضح الفارق املضموين بني 
العاص(، وبني سياسة اإلمام  يريده من واليه )عمرو بن  سياسة عمر بن اخلطاب وما 
عيل )عليه السالم( القائمة أساسا عىل عامرة األرض ومطالبة واليه )مالك األشرت( بأن 
تكون العامرة أبلغ يف نظره من استجالب اخلراج؛ ألنه من وجهة نظر اإلمام االقتصادية 

أن اخلراج ال يطلب إال بالعامرة.

فحينام  عفان،  بن  عثامن  طّبقها  اخلطاب  بن  عمر  انتهجها  التي  نفسها  والسياسة 
فقال  ألف،  ألف  عرش  أربعة  جبايتها  كانت  مرص،  عىل  رسح  أيب  بن  اهلل  عبد  استعمل 
عثامن لعمرو بعدما عزله عن مرص: يا أبا عبد اهلل درت اللقحة بأكثر من دّرها األول، 

فقال عمرو: أرضرتم بولدها.

أموال  املسلمني، ومها من مجلة  يؤخذان من غري  بأهنام  متشاهبتان  واجلزية واخلراج 
الفيء وجييبان بأوقات معينة كل سنة، ولكنهام خيتلفان بأن اجلزية موضوعة عىل الرؤوس 
ما  هو  واخلراج*  يسقط)33(.  وال  االرض  عىل  فيوضع  اخلراج  واما  باإلسالم،  وتسقط 
يوضع من الرضائب عىل األرض أو حمصوالهتا، وهو أقدم أنواع الرضائب)34(. وهناك 
من خلط بني املفهومني )اجلزية واخلراج( ولكن نجد دقة توظيف االمام ملفردة اخلراج 

عىل ما يؤخذ من األرض من خالل قرنه هلا بعامرة األرض.

وملا كانت زيادة الرضائب ونقصاهنا مرتبطة بحالة االقتصاد الزراعي -خاصة- يف 
بعامرة األرض من خالل حفر  أن هيتم  ملالك  االمام عيل يف عهده  أشار  فلذلك  مرص، 

الرتع وإقامة اجلسور وبناء القناطر وغري ذلك مما يلزم للري والزراعة.
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ثالثا: مرجعيات اخلطاب االجتماعي

برز يف عهد اإلمام عيل )عليه السالم( ملالك األشرت جمموعة مكونات نصية كشفت 
عن معرفة دقيقة بالطبقات االجتامعية وأنظمتها مّثلت بمجموعها خطابا اجتامعيا عىل 
هلذا  املرجعي  البعد  فبتحديد  املرصي،  املجتمع  بأحوال  والدراية  الوعي  من  عال  قدر 
اخلطاب االجتامعي تتحدد املعاين داخل النص من خالل بربط مكوناته بعنارص املقام 

االجتامعي.

وقد حّدد اإلمام عيل )عليه السالم( يف عهده ملالك األشرت طبقات املجتمع، بقوله: 
ِعيََّة َطَبَقاٌت ال َيْصُلُح َبْعُضَها إاِل بَِبْعٍض وال ِغنَى بَِبْعِضَها َعْن َبْعٍض َفِمنَْها  ))واْعَلْم َأنَّ الرَّ
ْفِق  ُل اإلْنَصاِف والرِّ ِة وِمنَْها ُقَضاُة اْلَعْدِل وِمنَْها ُعامَّ ِة واخْلَاصَّ ُجنُوُد اهللَِّ وِمنَْها ُكتَّاُب اْلَعامَّ
نَاَعاِت  اُر وَأْهُل الصِّ ِة وُمْسِلَمِة النَّاِس وِمنَْها التُّجَّ مَّ ْزَيِة واخْلََراِج ِمْن َأْهِل الذِّ وِمنَْها َأْهُل اجْلِ
ْفىَل ِمْن َذِوي احْلَاَجِة وامْلَْسَكنَِة(()35(. ونالحظ يف هذا النص أّن اإلمام  َبَقُة السُّ َو ِمنَْها الطَّ

جعل املجتمع يف ثامين طبقات:
جنود اهلل. 1
كتاب العامة واخلاصة. 2
قضاة العدل. 3
عامل اإلنصاف والرفق. 4
أهل اجلزية واخلراج. 5
التجار. 6
أهل الصناعات. 7
ذوي احلاجة واملسكنة. 8
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وال  بَِبْعٍض  إاِل  َبْعُضَها  َيْصُلُح  )ال  الطبقات  هذه  أّن  العهد  يف  اإلمام  بنّي  وكيف 
بَِبْعِضَها َعْن َبْعٍض( فهي قائمة عىل التكامل والتعاون، ))إذ إن التفاوت الفكري  ِغنَى 
بني  املتنوعة  الوظيفية  واألهداف  امليول  عن  فضال  العمل  نوعية  القدرة  يف  والتفاوت 
الطبقات، تؤكد قيام املجتمعات عىل فئات تتكامل يف االنتاج وتتعاون يف العمل الوظيفي 
والتطوير احلضاري، إذ يأخذ كل فرد دوره واختياره الوظيفي يف التخصص املهني أو 

التجاري أو اإلداري... وسواها(()36(.
وإذا أردنا الوقوف عند هذه الطبقات املجتمعية وما بينها من ترابط وتكامل، بام يلقي 
ضوءا عليها يتناسب وفهم اخلطاب يف جماله التداويل املجتمعي الذي صدر فيه. نرى أّن 
اإلمام بدأ بطبقة اجلند، وتعد مرص الفرعونية أّول دولة نظمت اجلند، فقد جندت جيشا 
من الزنوج واألحباش حوايل القرن العرشين قبل امليالد، اخضعت هبم سكان سواحل 
البحر األمحر. ثم انترش أمر التجنيد يف الدول القديمة يف أشور وبابل وفينيقية واليونان 

والرومان واإلسالم)37(.
القوات  من  قسمني  وجود  إىل  السلطانية(  )األحكام  كتابه  يف  املاوردي  ويشري 

العسكرية:
القسم األول ويتمثل يف املسرتزقة.

القسم الثاين ويتمثل يف املتطوعة.
الديوان  أصحاب  النظاميون  اجلنود  فهم  املسرتزقة،  وهم  األول  للقسم  وبالنسبة 
من أهل الفيء واجلهاد الذين يفرض هلم العطاء من بيت املال من الفيء بحسب الغنى 
واحلاجة. وهؤالء موقوفون للجهاد ال يشتغلون بغريه من جتارة أو زراعة أو غريها، وإن 
فعلوا تعرضوا للعقاب. يقول ابن عبد احلكم: إن عمر بن اخلطاب أمر مناديه أن خيرج 
إىل أمراء األجناد إلبالغ الرعية )أن عطاءهم قائم، وأن رزق عياهلم سائل، فال يزرعون 

وال يزارعون(.
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أما بالنسبة لوقت رصف الرواتب )العطاء( للجند، فيذكر املاوردي: أن وقت العطاء 
كان معلوما يتوقعه اجليش عند االستحقاق، وهو معتب بالوقت الذي تستوىف فيه حقوق 
بيت املال، فإن كانت تستوىف يف وقت واحد من السنة ُجعل العطاء يف رأس كل سنة، 
وإن كانت تستوىف يف وقتني جعل العطاء يف كل سنة مرتني، وإن كانت تستوىف يف كل 
شهر ُجعل العطاء يف رأس كل شهر ليكون املال مرصوفا إليهم عند حصوله، فال حيبس 
عنهم إذا اجتمع. وإذا تأخر عنهم العطاء عند استحقاقه، وكان حاصال يف بيت املال، 

كان هلم املطالبة به كالديون املستحقة.

أما طبقة الكّتاب، فقد كانت منصبا من مناصب احلكومة ال يستغنى عنه، وملا فتحت 
الدواوين عنّي عمر بن اخلطاب كاتبا لكل والية يكتب يف ديواهنا.  األمصار وتدونت 
وكان الكاتب يكتب يف أول األمر لديوان اجلند وبيت املال. ثم يف عهد اإلمام عيل كانت 
الكتابة منحرصة يف واحد يضبط حساب الديوان من أعطيات اجلند وأسامئهم ويكتب 

املراسالت، وربام كانا اثنني يتوىل الثاين كتابة بيت املال)38(.

ومن الطبقات التي ذكرت يف نص العهد طبقة )قضاة العدل(، وهم أصناف، فعندما 
فتح العرب مرص أبقوا عىل النظام القضائي البيزنطي مع تغيري يف التسميات من جانب، 

وتغيري يف الوظيفة من جانب آخر. فكانت هناك أربعة أنواع من املحاكم، هي)39(:

النوع األول: املحاكم العادية.

النوع الثاين: حمكمة النظر يف املظامل.

النوع الثالث: حماكم أهل الذمة.

النوع الرابع: قضاء اجلند.
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وعندما فتح العرب مرص، كتب عمر بن اخلطاب إىل عمرو بن العاص بتولية قيس 
القضاء عام 23هـ، ثم مات بعد ثالثة شهور من توليته،  القضاء، فوىل  العاص  بن أيب 
وبعد موته كتب إليه أن يستقيض كعبا بن يسار، وكان ممن قىض يف اجلاهلية. فأبى، وقال: 
»قضيت يف اجلاهلية وال أعود إليه يف اإلسالم«. فوىل عمرو بن العاص عثامن بن قيس 
بن أيب العاص عىل القضاء بإذن عمر بن اخلطاب، فقد كان بعض القضاة يعينهم الوالة 

بتفويض من اخلليفة)40(.
وتذكر الدكتورة سيدة اسامعيل كاشف أن القضاة يف مرص كانوا أكثر استقالال يف 
مناصبهم من الوالة، وهو أمر كان يستدعيه حسن سري العدالة. ففي كثري من األحيان كان 
القايض يشغل منصبه يف عهود والة خمتلفني، وكثريا ما مات القضاة وهم يف مناصبهم. 

فنجد القايض سليم بن عرت التجيبي يتوىل القضاء عرشين سنة )40-60هـ()41(.
وكان القايض يف مرص يعنّي من قبل الوايل أو األمري، إىل أن جاء بني العباس فجعلوا 

تولية القضاة إليهم)42(.
وبعد طبقة القضاة تأيت طبقة )أهل اجلزية واخلراج(، ويعد صاحب اجلزية واخلراج 
املكانة واألمهية. وقد حرص اخللفاء عىل  الوايل من حيث  بعد  الدولة  الثاين يف  الرجل 
جعل عامل اخلراج مستقلني عن الوالة، وذلك إلضعاف نفوذهم، مثلام فعل عثامن بن 
اخلراج،  عىل  رسح  أيب  بن  اهلل  وعبد  احلرب،  عىل  العاص  بن  عمرو  توليته  عند  عفان 
فرفض عمرو ذلك، وقال قولته املشهورة »إذا أنا كامسك البقرة بقرهنا وآخر حيلبها«)43(.
ولكن هذه السياسة مل يكن يرتضيها اإلمام عيل )عليه السالم( وال هي معروفة عنه، 
فلم يكن لريسل واليا ويف نيته استضعافه، خاصة ما ملالك األشرت من منزلة لديه، وحنكة 

ُيعّول عليها يف حكم مرص.
وتأيت طبقة التجار، وقد كانت طبقة التجار يف العرص البيزنطي ترتكز بصورة رئيسية 
التجارية،  بمهارهتم  اشتهروا  الذين  خاصة  اليهود  من  تتكون  وكانت  االسكندرية،  يف 
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ومن الروم واألقباط والسوريني وعنارص أخرى. وقد استمرت طبقة التجار يف مزاولتها 
للتجارة حتت احلكم العريب، بعد أن أضيفت إليها طبقة من التجار العرب الذين استوطنوا 

مرص)44(.
فيها  املزدهر  التجاري  الوضع  استغالل  عىل  عملوا  مرص،  العرب  دخل  وعندما 
التجارة. ويف  البيزنطية وهي سياسة حرية  الدولة  لصاحلهم، فساروا عىل نفس سياسة 
ذلك يقول الدكتور عيل حسني اخلربوطيل: إّن القرن السابع امليالدي )األول اهلجري( 
كان عرص جتارة غري مقيدة يف البحر املتوسط. حتى يقول الرحالة األوريب )آركولف( 
الذي زار مرص عام 670م )حوايل 50هـ(: إن االسكندرية أصبحت ملتقى جتارة العامل 

كله، وتوافدت عليها أعداد غفرية من التجار لرشاء ما هبا من بضائع)45(.
هي  كانت  مرص  يف  الرئيسة  االنتاج  وسيلة  أن  من  الرغم  عىل  الصناعات،  وأهل 
أنه كان من الطبيعي أن تنشأ  الرئيسة ألهلها، إال  الزراعة هي احلرفة  األرض، وكانت 
إىل جانب حرفة الزراعة حرفة أخرى تواجه حاجات املجتمع األخرى من مصنوعات، 

وكانت هذه احلرفة هي حرفة الصناعة.
واستمر  األقباط،  من  تتكون  العريب  الفتح  قبل  مرص  يف  الصناع  طبقة  كانت  وقد 
من  أو  دينه،  عىل  بقي  من  سواء  أيضا،  العريب  احلكم  حتت  بالصناعة  يعملون  األقباط 
أسلم منهم، فالعرب مل يعملوا يف الصناعات وغريها من املهن، وإنام كانوا يعنون باألمور 
األرض  ومتلك  باألهايل  االختالط  يف  العرب  بدأ  أن  بعد  وحتى  الدولة،  يف  السياسية 
واالشتغال بالزراعة، وذلك منذ القرن الثاين اهلجري، وسقوطهم من الديوان يف عهد 

املعتصم 218هـ ظل أهل البالد األصليني يشكلون طبقة الصناع)46(.
وأخريا ذوو احلاجة واملسكنة، وهم الطبقة السفىل التي عىل الوايل الرتأف هبم ورعاية 

مصاحلهم.
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اخلامتة:

كشفت الدراسة من خالل البحث عن مرجعيات العهد اخلطابية أننا دخلنا يف دائرة . 1
تأويلية يف حتديد املرجع اخلارجي املناسب ملراد اإلمام يف عهده.

إىل . 2 الست  جاكبسون  وظائف  إحدى  املرجعية؛  الوظيفة  خالل  من  البحث  لفت 
إليه  واملرسل  السالم(  عليه  عيل  )اإلمام  املتكلم  بني  مشرتكة  تواصلية  لغة  وجود 
)وهو هنا مالك األشرت( ُضّمنت يف رسالة العهد أسامها جاكبسون )السنن( وهي 
عبارة عن نظام ترميز مشرتك كليا أو جزئيا بني املرسل واملتلقي، بحيث يكون نجاح 

أية عملية إبالغية معتمدا عليها.
بالبالد . 3 معرفة  تتطلب  ومقامية،  مكانية  مرجعيات  النص  تضّمن  أّن  البحث  بنّي 

)مرص(، وطبيعة موقعها، ومقدار خراجها، وكيفية استصالح أرضها.
وجد الدارس دقة يف توظيف اإلمام ملفردة اخلراج وهي ما يؤخذ من األرض من . 4

بيد أن هناك من خلط بني مفهومي )اجلزية  خالل قرهنا يف العهد بعامرة األرض. 
واخلراج(.

نصية . 5 مكونات  جمموعة  األشرت  ملالك  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  عهد  يف  برزت 
كشفت عن معرفة دقيقة بالطبقات االجتامعية وأنظمتها مّثلت بمجموعها خطابا 

اجتامعيا عىل قدر عال من الوعي والدراية بأحوال املجتمع املرصي.
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قال  األرض،  خزائن  عىل  وجعلوه  السالم(  )عليه  يوسف  احتضنوا  الذين  وهم   .16
ْيَنا  ا َكََّمُه قَاَل إِنََّك اْلَوَْم َلَ ْسَتْخلِْصُه ِلَْفِس فَلَمَّ

َ
أ تعاىل َوقَاَل الَْملُِك ائُْتوِن بِهِ 

55َوَكَذلَِك  َعلِيٌم  َحفِيٌظ  إِّنِ  رِْض 
َ
اْل َخَزائِِن  َعَ  اْجَعلِْن  قَاَل   54 ِمنٌي 

َ
أ َمِكنٌي 

َوَل  نََشاُء  َمْن  بِرَْحَتَِنا  نُِصيُب  يََشاُء  َحيُْث  ِمنَْها   
ُ
أ يَتََبوَّ رِْض 

َ
اْل ِف  ِلُوُسَف  نَّا  َمكَّ

الُْمْحِسننَِي 56، سورة يوسف.وقد كان ليوسف )عليه السالم( بني  ْجَر 
َ
أ نُِضيُع 

وِيِل 
ْ
اهلكسوس ما يشبه الوضع امللكي َرّبِ قَْد آَتَيَْتِن ِمَن الُْملِْك وََعلَّْمَتِن ِمْن تَأ

َحادِيِث، يوسف/ 101وقد كان احلكم العدل ساريًا بني اهلكسوس يُوُسُف 
َ
اْل

اْلَاِطئنَِي ، يوسف/ 29.  إِنَِّك ُكنِْت ِمَن  نْبِِك  ِلَ َواْسَتْغفِرِي  ْعرِْض َعْن َهَذا 
َ
أ

كل آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن مدة وجود يوسف عليه السالم يف مرص 
 ،ِسَماٍن َبَقَراٍت  َسبَْع  َرى 

َ
أ إِّنِ  الَْملُِك  َوقَاَل  تطلق عىل حاكم مرص لقب امللك 

يوسف/  ،43َوقَاَل الَْملُِك ائُْتوِن بِهِ، يوسف/  ،50َوقَاَل الَْملُِك ائُْتوِن بِهِ 
ْسَتْخلِْصُه ِلَْفِس، يوسف/  ،54قَالُوا َنْفقُِد ُصَواَع الَْملِِك، يوسف/72، 

َ
أ

موسى  النبي  مدة  يف  أّما   ،76 يوسف/   ،الَْملِِك دِيِن  ِف  َخاهُ 
َ
أ ُخَذ 

ْ
ِلَأ َكَن  َما 

عليه السالم فنجد القرآن الكريم يطلق عىل حاكم مرص لقب )الفرعون(. قال تعاىل 
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َلّ َنْعُبَد إَِلّ الَلَّ َوَل نُْشَِك 

َ
ْهَل الِْكَتاِب َتَعالَْوا إَِل َكَِمٍة َسَواٍء بَيَْنَنا َوَبيَْنُكْم أ

َ
يَا أ

نَّا 
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أصحاب النبي )صىل اهلل عليه واله وسلم(، ألّن عثامن كان حيّب قومه، فويل الناس 
اثنتي عرشة سنة، وكان كثريًا ما يويّل بني أمية ممن مل يكن له مع رسول اهللّ )صىل اهلل 
عليه واله وسلم( صحبة، فكان جييء من أمرائه ما ينكره أصحاب حممد )صىل اهلل 
عليه واله وسلم(، وكان عثامن يستعتب فيهم، فال يعزهلم، فلاّم كان يف السّت حجج 
األواخر استأثر بني عمه، فوالّهم، وما أرشك معهم، وأمرهم بتقوى اهللّ، وىّل عبد 
اهللّ بن أيب رسح مرص، فمكث عليها سنني، فجاء أهل مرص يشكونه ويتظّلمون منه، 
وقد كان قبل ذلك من عثامن هنات إىل عبد اهللّ بن مسعود، وأيب ذر، وعامر بن يارس، 
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فكانت بنو هذيل وبنو زهرة يف قلوهبم ما فيها حلال ابن مسعود، وكانت بنو غفار 
وأحالفها ومن غضب أليب ذر يف قلوهبم ما فيها، وكانت بنو خمزوم قد خنقت عىل 
عثامن حلال عاّمر بن يارس. وجاء أهل مرص يشكون ابن أيب رسح، فكتب إليه كتابًا 
يتهدده فيه، فأبى ابن أيب رسح أن يقبل ما هناه عنه عثامن، ورضب بعض من أتاه من 
قبل عثامن من أهل مرص ممن كان أتى عثامن، فقتله. فخرج من أهل مرص سبعامئة 
يف  وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صىل  حممد  أصحاب  إىل  وشكوا  املسجد،  فنزلوا  رجل، 
مواقيت الصالة ما صنع ابن أيب رسح هبم، فقام طلحة بن عبيد اهللّ فكّلم عثامن بن 
عفان بكالم شديد، وأرسلت عائشة إليه، فقالت: تقّدم إليك أصحاب حممد )صىل 
قتل  قد  فهذا  واحدة،  إالّ  فأبيت  الرجل،  هذا  واله وسلم( وسألوك عزل  عليه  اهلل 
متكّلم  أيب طالب، وكان  بن  عليه عيل  فأنصفهم من عاملك. ودخل  منهم رجاًل، 
القوم، فقال: إنام يسألونك رجاًل مكان رجل، وقد اّدعوا قبله دمًا، فاعزله عنهم، 
ُاوّليه  اختاروا رجاًل  فقال هلم:  منه،  فأنصفهم  فإن وجب عليه حق  بينهم،  واقض 
عليكم مكانه، فأشار الناس عليه بمحمد بن أيب بكر، فقال: استعمل عليه حممد بن 
أيب بكر، فكتب عهده، ووالّه وخرج معهم عدد من املهاجرين واألنصار ينظرون 
فيام بني أهل مرص وابن أيب رسح. فخرج حممد ومن معه، فلاّم كان عىل مسرية ثالث 
أو  يطلب  رجل  كأنه  خبطًا،  البعري  خيبط  بعري  عىل  أسود  بغالم  هم  إذا  املدينة،  من 
يطلب، فقال له أصحاب حممد )صىل اهلل عليه واله وسلم( ما قّصتك؟ وما شأنك؟ 
هارب أو طالب؟ فقال هلم: أنا غالم أمري املؤمنني؛ وّجهني إىل عامل مرص، فقال له 
رجل: هذا عامل مرص قال: ليس هذا أريد وأخب بأمره حممد بن أيب بكر، فبعث يف 
طلبه رجاًل، فأخذه، فجيء به، قال فنظر إليه، فقال: غالم من أنت؟ فأقبل مّرة يقول 
أنا غالم أمري املؤمنني، ومّرة يقول أنا غالم مروان، حتى عرفه رجل أنه لعثامن، فقال 
له حممد: إىل من أرسلت؟ قال: إىل عامل مرص، قال: بامذا؟ قال: برسالة، قال: معك 
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كتاب؟ قال: ال، ففّتشوه فلم جيدوا معه كتابًا، وكانت معه إداوة قد يبست، فيها يشء 
إىل  فيها كتاب: من عثامن  فإذا  اإلداوة،  فلم خيرج فشقوا  ليخرج  يتقلقل، فحّركوه 
ابن أيب رسح. فجمع حممد من كان عنده من املهاجرين واألنصار وغريهم، ثم فك 
الكتاب بمحرض منهم، فإذا فيه: إذا أتاك فالن وحممد وفالن، فاحتل قتلهم، وأبطل 
كتابه، وقر عىل عملك حتى يأتيك رأيي، واحبس من جييء إيّل يتظلم منك، ليأتيك 
املدينة،  إىل  فرجعوا  وأزمعوا،  فزعوا  الكتاب  قرؤا  فلام  اهللّ،  شاء  إن  ذلك  يف  رأيي 
وختم حممد الكتاب بخواتيم نفر كانوا معه، ودفع الكتاب إىل رجل منهم. وقدموا 
املدينة، فجمعوا طلحة، والزبري، وعليًا، وسعدًا، ومن كان من أصحاب حممد )صىل 
اهلل عليه واله وسلم(، ثم فّضوا الكتاب بمحرض منهم، وأخبوهم بقّصة الغالم، 
وأقرؤهم الكتاب، فلم يبق أحد من املدينة إال حنق عىل عثامن، وزاد ذلك من كان 
غضب البن مسعود وأيب ذر وعاّمر، حنقًا وغيظًا، وقام أصحاب حممد )صىل اهلل عليه 
واله وسلم( فلحقوا بمنازهلم ما منهم أحد إال وهو مغتّم ملا قرأوا الكتاب، وحارص 
الناس عثامن، وأجلب عليه حممد بن أيب بكر ببني تيم وغريهم. فلام رأى ذلك عيل 
بعث إىل طلحة والزبري وسعد وعاّمر ونفر من أصحاب حممد )صىل اهلل عليه واله 
وسلم(، كّلهم بدري، ثم دخل عىل عثامن ومعه الكتاب والغالم والبعري، فقال له 
الغالم غالمك؟ قال: نعم، قال: والبعري بعريك؟ قال: نعم، قال: فأنت  عيل: هذا 
به، وال  الكتاب، وال أمر  باهللّ ما كتبُت هذا  الكتاب؟ قال: ال، وحلف  كتبت هذا 
علم به. قال له عيل: فاخلاتم خامتك؟ قال: نعم، قال: فكيف خيرج غالمك ببعريك 
بكتاب عليه خامتك ال تعلم به؟ فحلف باهللّ ما كتبت هذا الكتاب، وال أمرت به، 
مروان، وشكوا  أنه خط  فعرفوا  اخلّط  وأما  قط،  إىل مرص  الغالم  هذا  وال وّجهت 
الدار.  يف  عنده  مروان  وكان  فأبى،  مروان،  إليهم  يدفع  أن  وسألوه  عثامن،  أمر  يف 
فخرج أصحاب حممد من عنده غضابًا وشّكوا يف أمره، وعلموا أن عثامن ال حيلف 
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بباطل، إال أن قومًا قالوا: لن يبأ عثامن من قلوبنا إال أن يدفع إلينا مروان حتى نبحثه 
فإن  بغري حق،  بقتل رجل من أصحاب حممد  يؤمر  الكتاب، وكيف  ونعرف حال 
يكن عثامن كتبه عزلناه، وإن يكن مروان كتبه عىل لسان عثامن نظرنا ما يكون منا يف 
أمر مروان، ولزموا بيوهتم، وأبى عثامن أن خيرج إليهم مروان، وخيش عليه القتل، 
وحارص الناس عثامن ومنعوه املاء، فأرشف عىل الناس، فقال: أفيكم عيل؟ فقالوا: 
ال، أفيكم سعد؟ قالوا: ال، فسكت، ثم قال: أال أحد يبلغ فيسقينا ماء، فبلغ ذلك 
علّيًا، فبعث إليه بثالث قرب مملؤة، فام كادت تصل إليه وجرح يف سببها عّدة من 
موايل بني هاشم وبني أمية حتى وصل املاء إليه، فبلغ علّيًا أن عثامن يراد قتله، فقال: 
إنام أردنا منه مروان، فأما قتل عثامن فال، وقال للحسن وللحسني: إذهبا بسيفيكام 
حتى تقوما عىل باب عثامن، فال تدعا أحدًا يصل إليه، وبعث الزبري ابنه وبعث طلحة 
ابنه، وبعث عّدة من أصحاب حممد أبناءهم، يمنعون الناس أن يدخلوا عىل عثامن، 
اهلل  هبة  بن  احلسن  بن  عيل  القاسم  أبو  دمشق،  تاريخ  مروان((  إخراج  ويسألونه 
املعروف بابن عساكر )ت 571هـ(، حتقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر 

للطباعة والنرش والتوزيع، 1995م، 39/ 415- 418.
25. هنج البالغة 450.

26. نظرية النص من بنية املعنى إىل سيميائية الدال، د.حسني مخري، ط 1، منشورات 
امبتو  اللغة  وفلسفة  السيميائية  وظ:   .277-265  ،2007 اجلزائر،  االختالف، 
2005م،  بريوت،  للرتمجة  العربية  املنظمة   ،1 ط  الصمعي،  أمحد  د.  ترمجة  ايكو، 

.440-390
ايامنويل  موراليس،  برنار  األدب،  نظرية  يف  جديدة  آفاق  عامة،  أدبية  قضايا  ظ:   .27
فريس، ترمجة لطيف زيتوين، عامل املعرفة، املجلس األعىل للثقافة والفنون واآلداب، 

300، 2004م، 46-45.
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28. ظ: م. ن.
29. ظ: املجتمع يف مرص االسالمية 115.

30. هنج البالغة 458.
31. وهذا نص املعاهدة: هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مرص من األمان وملتهم 
وكنائسهم وصلبهم وبرهم وبحرهم. ال يدخل عليهم يشء من ذلك وال ينتقص 
وال يساكنهم النوب. وعىل أهل مرص أن يعطوا اجلزية إذا اجتمعوا عىل هذا الصلح 
أبر أحد  وانتهت زيادة هنرهم مخسني ألف ألف. وما عليهم ما جنى لصوهتم فإن 
منهم أن جييب رفع عنهم من اجلزاء بقدرهم. وذمتنا ممن أبى بريئة. وإن نقص هنرهم 
من غايته إذا انتهى رفع بقدر ذلك. ومن دخل يف دخل يف صلحهم من الروم والنوب 
فله مثل ما هلم، وعليه مثل ما عليهم. ومن أبى واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ 
مأمنه أو خيرج من سلطاننا عليهم ما عليهم أثالثًا يف كل ثلث جباية ثلث ما عليهم. 
عىل ما يف هذا الكتاب عهد اهلل وذمته وذمة رسوله وذمة اخلليفة أمري املؤمنني وذمم 
الذين استجابوا أن يعينوا بكذا وكذا رأسًا وكذا وكذا فرسًا  النوبة  املؤمنني. وعىل 
عىل أن ال يغزوا وال يمنعوا من جتارة صادرة وال واردة. شهد الزبري وعبد اهلل وحممد 
بناة وكتب وردان وحرض. ظ: كتاب األموال، أبو عبيد القاسم بن السالم، تقديم 
ودراسة وحتقيق حممد عامرة، دار الرشوق، ط1، 1989م، 62. وظ: تاريخ دمشق، 

ابن عساكر 2/ 194.
544. ويف كتاب آخر »من عمر بن اخلطاب إىل عمرو   -543 املقريزي 3/  32. ظ: 
بن العاص سالم عليك فإين أمحد إليك اهلل الذي ال إله إال هو أما بعد فقد عجبت 
من كثرة كتبي إليك يف إبطائك باخلراج وكتابك إيل ببنيات الطرق وقد علمت إين 
لست أرىض منك إال باحلق البني ومل أقدمك إىل مرص أجعلها لك طعمة وال لقومك 
ولكني وجهتك ملا رجوت من توفريك اخلراج وحسن سياستك فإذا أتاك كتايب هذا 
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فامحل اخلراج فإنام هو يفء املسلمني وعندي من قد تْعَلم قوم حمصورون والسالم«. 
فكتب إليه عمرو بن العاص بسم اهلل الرمحن الرحيم لعمر بن اخلطاب من عمرو بن 
العاص سالم عليكم فإين أمحد إليك اهلل الذي ال إله إال هو أما بعد فقد أتاين كتاب 
أمري املؤمنني يستبطئني يف اخلراج ويزعم أين َأْعنَد عن احلق وأنكب عن الطريق وإين 
واهلل ما أرغب عن صالح ما تعلم ولكن أهل األرض استنظروين إىل أن تدرك غلتهم 
فنظرت للمسلمني فكان الرفق هبم خريا من أن خيرق هبم فيصريوا إىل بيع ما ال غنى 

هبم عنه والسالم.
33. ظ: تاريخ التمدن اإلسالمي، جرجي زيدان، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت 

لبنان 1/ 220.
اليونانية عن طريق  اللغة  نقلت عن  إّن كلمة اخلراج ليست عربية أصلية، وإنام هي   *
الرضيبة  تعني  وكانت   "Choregia" اآلرامية  الكلمة  تعريب  هي  أو  البيزنطيني، 
بصفة عامة. غري أنه رأى أن استعارة العرب هلذه الكلمة كانت قبل جميء اإلسالم 
عىل اعتبار أهنا قد استعملت يف القرآن، وتكرر ورودها يف األحاديث، وعىل لسان 
العرب قبل بدء الفتوح. اخلراج والنظم املالية للدولة اإلسالمية، حممد ضياء الدين 

الريس، ط5، 1985م، 8.
34. ظ: تاريخ التمدن اإلسالمي 1/ 221.

35. هنج البالغة 454.
36. هنج البالغة يف ضوء علم اللغة االجتامعي، نعمة دهش فرحان، أطروحة دكتوراه، 

جامعة بغداد كلية الرتبية ابن رشد، 2011م، 150.
37. ظ: تاريخ التمدن اإلسالمي 158.

38. ظ: م. ن 1/ 245.
39. ظ: املجتمع يف مرص االسالمية 300.
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40. ظ: م. ن 306
41. ظ: مرص يف فجر اإلسالم من الفتح العريب إىل قيام الدولة الطولونية، اهليئة املرصية 

العامة للكتاب، 1994، 87
42. ظ: تاريخ التمدن اإلسالمي 1/ 236.

43. ظ: املجتمع يف مرص االسالمية 249.
44. ظ: م. ن 194.

واحلرب  والقضاء  واإلدارة  السياسة  حضارة  اإلسالمية:  العربية  احلضارة  ظ:   .45
واالجتامع واالقتصاد والرتبية والتعليم والثقافة والفنون، 1994، 45.

46. ظ: املجتمع يف مرص اإلسالمية 166.
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8- تاريخ وحضارة مرص القديمة، سمري أديب، مكتبة االسكندرية، 1997.

امللك  الرتيكي، جامعة  الزليطني ومنري  براون ويول، ترمجة حممد لطفي  9- حتليل اخلطاب، 
سعود، 1997م.

واالجتامع  واحلرب  والقضاء  واإلدارة  السياسة  حضارة  اإلسالمية:  العربية  احلضارة   -10
واالقتصاد والرتبية والتعليم والثقافة والفنون، 1994.

11- اخلراج والنظم املالية للدولة اإلسالمية، حممد ضياء الدين الريس، ط5، 1985م.
الكتب  عامل  العموش،  خلود  والسياق،  النص  بني  العالقة  يف  دراسة  القرآين  اخلطاب   -12

احلديث، ط1، 2008م.



37احملور اللغوي واالدبي /اجلزء العاشر

للنرش  الثقافة  دار  أوشان،  آيت  عيل  القراءة،  إىل  البنية  من  الشعري  والنص  السياق   -13
والتوزيع، الدار البيضاء، ط1، 2000م.

14- علم الداللة، امحد خمتار عمر، مكتبة دار العروبة للنرش والتوزيع، ط1، 1982م.
15- علم اللسانيات احلديثة، عبد القادر عبد اجلليل، دار الصفاء للطباعة والنرش والتوزيع، 

ط1، 2002م.
16- علم اللغة مقدمة للقارئ العريب، حممود السعران، دار الفكر العريب، القاهرة، 1992م.
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املقدمة 

بيته  وال  األمني  الصادق  النبي  عىل  والسالم  والصالة  الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم 
الطاهرين وبعد....

فقد اختط اهل البيت عليهم السالم منهجا صحيحا للعامل بارسه من خالل النصائح 
التي تركوها لألجيال القادمة والتي اشتملت عىل مواعظ وحكم وارشادات وتوجيهات 
تربوية واخالقية تصلح ان تكون دستورا يسلكه كل من أراد النجاة والسري يف الدرب 
املشهور  عهده  يف  السالم  عليه  عيل  االمام  لنا  خّلفه  ما  املواثيق  تلك  ومن  الصحيح 
احلكم  من  فريدة  صور  عىل  العهد  هذا  احتوى  فقد  مرص،  عىل  واليه  االشرت  مالك  اىل 
والنصائح بأسلوب بالغي فريد، وموضوع دراستنا يركز عىل أساليب الطلب وداللتها 
بأسلوب  الطلب  يأيت  الطلب يف عهد االمام مرة  تنوع أساليب  البالغية، فقد الحظت 
االمر ومرة أخرى يأيت الطلب بأسلوب النهي ومها األكثر استعامال من بني األساليب 
العهد وتفنن  الوقوف عىل مجاليات االجياز يف  البحث  األخرى، فضال عن هذا حاول 
البحث اىل قدرة االمام  نبه  أفكاره بطريقه شيقة، كذلك  السالم يف عرض  االمام عليه 
بعد  اال  تضمني  بوجود  معها  القارئ  يشعر  ال  حتى  القرآين،  التضمني  يف  السالم  عليه 

التفحص الدقيق والتمعن وذلك باعتامد أسلوب اللمحة الدالة.
اما عن منهج البحث فقد اتبعت فيه املنهج التحلييل وذلك لغرض فهم طبيعة النص 
ومعرفة دقائق ارساره، فضال عن االستعانة بالدراسات السابقه، من هنا تنوعت مصادر 
ان  دعوانا  واخر  وغريها،  واإلدارة  والسياسة  والبالغة  التاريخ  كتب  لتشمل  البحث 

احلمد هلل رّب العاملني.
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التمهيد 

بواعث االبداع يف األسلوب اخلطايب عند االمام عيل )عليه السالم(شكلت اخلطابة 
عنرصا مهام من عنارص االبداع الفني عند العرب ومنذ العرص اجلاهيل وذلك لتأثريها 
القوي يف نفوس الناس، واستمرت العناية هبا مع جميء اإلسالم حتى وجدنا نبي الرمحة 
يستعمل اخلطابة يف مناسبات عدة وكذلك عند اإلمام عيل عليه السالم فنجد أن اخلطابة 
قد أخذت أسلوبا متميزا جديدا واكتسبت معنى اصطالحيا متكامال إذ تتمثل لنا ذروة 
السالم  عليه  االمام  عند  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صىل  األعظم  الرسول  بعد  العريب  البيان 
عليه  عيل  باإلمام  اقرتنت  ونفسية  وتارخيية  وسياسية  ذاتية  وعوامل  أسباب  ولذلك 

السالم.

اأ - العامل الذاتي:

الشك أن االمام عيل عليه السالم كان مؤهال تأهيال خاصا ومعدا اعدادا ثقافيا من 
الرسول األعظم صىل اهلل عليه وآله وسلم إذ يقول صىل اهلل عليه وآله وسلم :)أنا مدينة 
العلم وعيل باهبا(، وقوله:)أنت مني بمنزلة هارون من موسى(، وقوله:عيل أقضاكم)1(.

واخلطابة تتناول العلم والقضاء واإلعداد اإلسالمي، وتتناول غري ذلك من مهامت 
رجل الدولة فيام يذيعه ويبينه لعامة املسلمني يف امللامت، أليس هو القائل:)سلوين قبل 
القول ما ادعاه أحد  أن تفقدوين(، وقد أمجع مؤرخو السرية والسلف الصالح أن هذا 
أو  اجلواب  السؤال واإلجابة عنه يف خطبه مهام طال  ميدان  اهلل وكان  إال فضحه  غريه 
قرص واحتاج الناس إليه يف كل يشء، وعدم احتياجه هلم يف أي يشء، دليل عىل مبلغ 
علمه ومترسه، وقد ساقه اخلليل بن أمحد الفراهيدي دليال عىل امامته، ونحن ننظر إليه 
الناس هو املنب، وذلك  من وجهة نظر أدبية فقط ومظنة نرش هذا العلم الذي احتاجه 
ما عّودنا عىل ذلك اإلمام، مضافا إىل الرسائل والوصايا والعهود واملواثيق التي أبرمها 
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بشكلها النهائي.ويف طليعة ذلك عهد مالك االشرت الذي فصل بنوده القانونية املرحوم 
األستاذ توفيق الفكيكي يف جملدين مها )الراعي والرعية(.

إن كفاية اإلمام الشخصية وإعداده من النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم وبالغته التي 
ال خيتلف فيها اثنان حتى عادت بدهيية ال حيتاج يف إثباهتا إىل برهان، كل أولئك جعتله 

إمام اخلطباء والبلغاء واملتكلمني من دون منازع.

ب-  العامل ال�سيا�سي:

إن العزل السيايس الذي تعرض له االمام عليه السالم طيلة ربع قرن منذ وفاة النبي 
صىل اهلل عليه وآله وسلم إىل عهد خالفته فضال عن األحداث التي رافقت حقبة خالفته، 
عن  فعب  والشجى  األسى  كوامن  وأججت  األمل  نفسه  يف  فجرت  دامية  أحداث  وهي 
ذلك بخطبته التي تناولت خمتلف األغراض اإلنسانية ويف شتى جماالت املعرفة البرشية.

أولئك  كل  ونوازعهم  واملارقون  وجرائرهم  والقاسطون  ومشاكلهم  فالناكثون 
عوامل سياسية جرت إىل حروب طاحنة كان األسى يعرص فيها قلب اإلمام فينفح عن 
أعداء اإلسالم من جهة أخرى، وما حيتاج ذلك من حتذير  لرد  األمة من جهة، وهييئ 
وإنذار وترغيب وترهيب وسياسة ودفاع وهجوم وتذكري باهلل ودفع إىل اجلهاد وإرصار 

عىل احلق وثبات عىل املبدأ.

جـ -  العامل التاريخي:

نشأ من العامل السيايس أن تفّرق املسلمون شيعا وكتال ومجاعات فلكّل قائد ولكّل 
موّجه، وغاية اإلمام العودة باإلسالم إىل أصوله األوىل واالغرتاف من مناهجه والتذكري 
باهلل تعاىل واالستدالل عىل عظمته وقدرته والتزام سنن الدين يف حني َبُعَد املسلمون عن 
ذلك وراقتهم الدنيا بزبارجها، وذلك ما اشار هو عليه السالم إىل ذلك يف قوله:)كأهنم 
ا يِف  ِذيَن الَ ُيِريُدوَن ُعُلوًّ اُر اآلِخَرُة َنْجَعُلَها لِلَّ مل يسمعوا كالم اهلل حيث يقول(، ))تِْلَك الدَّ
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األَْرِض َوالَ َفَساًدا َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنَي((). بىل واهلل لقد سمعوها ووعوها ولكنهم حليت 
الدنيا بأعينهم وراقهم زبرجها(.)2(

الناس تارخييا عن عهد الرسول االعظم )صىل اهلل عليه وآله  َبُعَد  هذا يف وقت قد 
وسلم( فكان الزمن قد شكل عامال جديدا يف تفجري طاقة االمام عيل عليه السالم.

إذن مل جيد االمام عليه السالم حميصا من استفراغ مجيع قدراته البيانية وبذل امكاناته 
اخلطابية كافة من أجل العودة بالناس إىل الدين بشتى االساليب البالغية فاستغل مجيع 
الفرص واملناسبات للتذكري والوعظ واالرشاد واالحتجاج والرد واملجاهبة، والسيام أن 

املسلمني ابتعدوا بمواقعهم عن جوهر االسالم.

د- العامل النف�سي:

كان االمام بطبيعته وتركيبه النفيس جمبوال عىل الزهد والتقوى واالعراض عن الدنيا 
ومواساة الفقراء ليكون النموذج االسمى للحاكم العادل وال أدل عىل ذلك من قوله:

)أأقنع من نفيس بأن يقال هذا أمري املؤمنني وال اشاركهم بخشونة العيش أو أكون 
هلم أسوة عىل مكاره الدهر ولعل باحلجاز أو الياممة من ال عهد له بالشبع وال طمع له 
بالقرص وإنام هي نفيس أروضها بالتقوى لتأيت آمنه يوم الفزع األكب وتثبت عىل جوانب 

املزلق(.)3(

عىل  له  صحابته  عتاب  معرض  يف  اخلطبة  هذه  ساق  قد  السالم  عليه  االمام  وكان 
خشونة عيشه وخشونة لبسه، فكان الرد قوليا وعمليا ذا قيم انسانية منبثقة عن تكوينه 

النفيس غري متكلف فيه مطلقًا؛ لذا بدأ يعظ وخيطب هبذا املستوى البالغي الرفيع.

ومن هذه اخِلالل تطورت اخلطابة عىل يديه فأصبحت فنًا متكامال ذا بال يف األدب 
العريب األصيل.



45احملور اللغوي واالدبي /اجلزء العاشر

املبحث األول 

أسلوب االمر

االمر يف اللغة هو نقيض النهي )4( الن االمر هو طلب فعل اليشء والنهي ترك الفعل، 
اما اصطالحا فان االمر هو : صيغة تستدعي الفعل، او قول ينبئ عن استدعاء الفعل 
عىل سبيل االستعالء )5(ومن اجلدير بالذكر ان املطلع عىل عهد االمام عيل عليه السالم 
يالحظ كثرة األوامر الواردة فيه واكثر هذه األوامر تبدا بصيغة )افعل( ومن األمثلة عىل 

ذلك قوله عليه السالم : 
)فاملك هواك و شح بنفسك عام ال حيل لك()6(وقد عب الرشيف الريض، يف مقدمة 

هنج البالغة عن بالغة االمام عيل عليه السالم وقدرته الفائقة خري تعبري يف قوله :
ومنه  البالغة ومولدها،  الفصاحة وموردها، ومنشأ  َمرْشع  املؤمنني عيل  أمري  )كان 
ظهر مكنوهنا، وعنه ُأخذت قوانينها، وعىل أمثلته حذا كل قائل خطيب-وبكالمه استعان 
كل واعظ بليغ، ومع ذلك فقد سبق وقرّصوا-وتقدم وتأخروا. وأما كالمه فهو البحر 

الذي ال ُيساجل، واجلَمُّ الذي ال حُياَفل()7(.
ويف موضع اخر يدلل االمام عيل عليه السالم أمهية العمل الصالح وانه افضل من 

حطام الدنيا يف قوله :
)فليكن احب الذخائر إليك ذخرية العمل الصالح( )8(

كذلك نجد يف أوامره ميال واضحا اىل احلث عىل إشاعة الرمحة والرتاحم بني الناس 
وهي صفة القائد الناجح الذي جيمع كل صفات القوة والتسامح وهي صفة املرؤة عند 

العرب وذلك يف قوله :
)و اشعر قلبك الرمحة للرعية()9(
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االنصاف  عن  فيها  يتحدث  السالم  عليه  عيل  االمام  أوامر  من  أخرى  إشارة  ويف 
والعدالة مستعمال أسلوب االمر مبارشة بجمل قصرية يف قوله :

)انصف اهلل و انصف الناس من نفسك و من خاصة اهلك و من لك هوى فيه من 
رعيتك فانك ان ال تفعل تظلم( )10(

و تفقد أمر اخلراج بام يصلح أهله فان يف إصالحه و صالحهم صالحا ملن سواهم

املبحث الثاني 

أسلوب النهي 

النهي يف اللغة : ضد األمر، تقول: هَنَْيُته عن اليشء، أهناه هنًيا، فانتهى عنه، وتناهى؛ 
، ومنه َتنَاَهْوا عن املنكر؛ أي: هنى بعضهم بعًضا )11( أي: كفَّ

وأما يف االصطالح، فهو: )طلب الكفِّ عن فعل، عىل جهة االستعالء( )12(
نحو قول االمام عيل عليه السالم :

)و ال حتقرن لطفا تعاهدهتم به و ان قل فانه داعية هلم إىل بذل النصيحة لك و حسن 
الظن بك(

يف  الوارد  السالم  عليه  كالمه  أن  فيها  املشاركة  وأمن  هبا،  انفرد  التي  عجائبه  ومن 
الزهد واملواعظ والتذكري والزواجر إذا تأمله املتأمل، وفكر فيه املتفكر، مل يعرتضه الشك 
يف أنه من كالم َمن ال حظَّ له يف غري الزهادة، وال ُشغل له بغري العبادة، وال يكاد يوقن 
ُل األبطال، ويعود به  بأنه كالم من ينغمس يف احلرب مصلتًا سيفه فيقطُّ الرقاب، وجيدِّ

ينُطف دمًا ويقطر ُمهجًا( )13(.
ومن األمثلة األخرى التي استعمل فيها االمام عيل عليه السالم أسلوب النهي يف 
قوله : )و ال يطمعن منك يف اعتقاد عقدة ترض بمن يليها من الناس يف رشب أو عمل 
مشرتك حيملون مؤونته عىل غريهم فيكون مهنا ذلك هلم دونك و عيبه عليك يف الدنيا 
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و اآلخرة( )14(.

نالحظ هنا ان االمام يعلل أسباب هذا النهي والعلة من ورائه مبينا السبب احلقيقي 
السلوك  اذا هو يشدد عىل  الدنيا  اىل االخرة وال تقترص عىل  اثارا متتد  انه سوف خيلف 

القويم.

ويذكر الشيخ حممد عبده يف مقدمة رشح هنج البالغة، مثل ذلك قائاًل:

)تصفحت بعض صفحاته يف مواضع خمتلفات، فكان خُييل يل يف كل مقام أن حروبًا 
اخلطابة،  جحافل  وأن  صولة.  والفصاحة  دولة،  للبالغة  وأن  شنت،  وغارات  شبت، 
بالصفيح األبلج، والقويم  ُتنافح  النظام، وصفوف االنتظام،  الذرابة يف عقود  وكتائب 
وباسل  الرواية،  تلك  مدّبر  وأن  منكرس..  منترص-والباطل  واحلق  إالّ  أنا  فام  األملج، 
كنُت  فتارة  طالب.  أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  الغالب،  لوائها  حامل  هو  الصولة،  تلك 
أجدين يف عامل تعمره من املعاين أرواح عالية، يف ُحلل من العبارات الزاهية، تطوف عىل 
النفوس الزاكية، وتدنو من القلوب الصافية، توحي إليها رشاَدها، وتقّوم منها ُمرادها. 
وطورًا كانت تتكشف يل اجلمل عن وجوه بارسة، وأنياب كارشة، قد حتّفزت للوثاب، 
مرماها.  دون  اخلواطر  وأخذت  هواها،  عن  القلوب  فخلبت  لالختالب،  انقّضت  ثم 
املوكب اإلهلي،  َفَضل عن  َخْلقًا جسدانيًا  نورانيًا ال يشبه  أن عقاًل  وأحيانًا كنت أشهد 
واتصل بالروح اإلنساين، فخلعه عن غاشيات الطبيعة، وسام به إىل امللكوت األعىل )15(.( 

ومن الشواهد األخرى قول االمام عليه السالم :
)و ال ختتلن عدوك فانه ال جيرتئ عىل اهلل إال جاهل شقي()16(

يف  ووضعها  املناسبة  للمفردة  الشديد  باالنتقاء  السالم  عليه  االمام  كالم  امتاز 
خار،  الزَّ مرتاكُم  التَّيار،  متالطم  بحٌر  انه  القول  عليه  ليصدق  حتى  هلا  املناسب  املكان 
الُعقوُل، وتاهت احللوُم،  َقدَرًا وأبَعُد قعرًا، ضلَّت  فُهَو أعظُم شأنًا وأمنُع جانبًا وأجُل 
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ت احلكامُء،  َ ت اخلَُطباُء، وعُجَزت األدباُء وَكلَّت الُفَصحاُء وَعُجَبت البلغاُء، وحَتَريُّ وَقرَصَ
وتصاَغَرت العظامء عن وصف شأٍن من شأنِه، أو ادراُك فضيَلة من فضائله )17(.

أما النحاُة َذَكروا التحذيَر املفعوَل به لفعِل األمر املحذوف أو » امَلفعول للُمضارع 
املحذوف نحو قول االمام عيل عليه السالم :

)إياك و العجلة باألمور قبل أواهنا أو التساقط فيها عند إمكاهنا أو اللجاجة فيها إذا 
تنكرت أو الوهن عنها إذا استوضحت()18(.

القران  عليها  اكد  قرآنية  مفاهيم  وهي  والعجلة  الترسع  عن  واضح  هنا  التحذير 
واستطاع االمام عيل ان يوظفها بطريقة مؤثرة.

املبحث الثالث 

أسلوب النداء 

النداء لغة : هو الدعاء بأي لفظ كأن تنادي عىل شخص باسمه، أو أن حتدث صوتا 
يشعر بالنداء، أو أن تصفر، أو أن تشري إىل إنسان فيفهم أنك تناديه فُيْقبِل )19(.

اما النداء اصطالحا : هو طلب اإلقبال بـ«يا« أو بإحدى أخواهتا )20(.

ومن األمثلة عىل استعامل االمام عليه السالم هلذا األسلوب قوله :

)ثم اعلم يا مالك إين قد وجهتك إىل بالد قد جرت عليها دول قبلك من عدل و 
جور()21(.
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املبحث الرابع 

السمات الباغية 

اأوال : االيجاز :

لعل من اهم السامت البالغية التي يالحظها املطلع عىل عهد االمام عيل عليه السالم 
ان االعم االغلب من عباراته متتاز باالجياز وقد اسرتعى إجياز عبارات اإلمام عيل )عليه 
إذ عّلق عىل قول اإلمام  البيان وكبار األدباء، وأوهلم، )اجلاحظ(،  انتباه علامء  السالم( 

عيل )عليه السالم(:

»قيمة كّل امرٍئ ما حُيسنُه «قائاًل:

وجمِزئًة  كافيًة  شافيًة  لوجدناها  الكلمة  هذه  عىل  إالّ  الكتاب  هذا  من  نقف  مل  »فلو 
ُمعفية، بل لوجدناها فاضلًة عن الكفاية، وغري مقرّصة عن الغاية«)22(.

احلذف  العربية(عىل  ُجبلت)اللغة  فقد  داللية،  ويرتبط)اإلجياز(بـ)احلذف(برابطة 
عجيب  املأخذ،  لطيف  املسلك،  دقيق  باب   « واحلذف  »اإلجياز«)23(.  إىل  ميلها  بسبب 
األمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر، أفصح من الذكر، والصمت عن اإلفادة، 

وجتدك أنطق ما تكون إذا مل تنطق، وأتّم ما تكون بيانًا إذا مل ُتبن«)24(.

واحلذف مما » يمكن مالحظته يف املستوى الرتكيبي للغة النهج عىل صعيد واضح)25(«.

ثانيا : التوازن الرتكيبي :

يرى الدكتور زهري زاهد انه إذا اختلف يف اإلمام املختلفون فهم ال خيتلفون يف قدرته 
البالغية الفائقة التي تبدع الكالم يف حينه ومناسبته، إذ هو يلقي كالمه حمكام بأسلوب 
وطبائعها  احلياة  عرفت  التي  وجتاربه  وإيامنه،  صدقه  عن  يصدر  بألوانه،  املجاز  يضيئه 
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وخفاياها. فهو امتداد للخطاب النبوي، لذلك كان وعيه عسريًا عىل الكثري من معارصيه 
الذين أرسهتم املصالح والعصبيات، فكالمه ال خيطئه من يسمعه أن يشري إليه، بدالالت 
اللغة  بفنية  يمتاز  فخطابه  املعرفة،  وألوان  التأمل،  يف  املعاين  آفاق  للسامع  تفتح  سياقية 

وعمق الفكرة واالجتهاد يف التوجيه. )26( االمام عليه السالم :

)ثم انظر يف أمور عاملك فاستعملهم اختبارا و ال توهلم حماباة و أثرة فاهنام مجاع من 
شعب اجلور و اخليانة. و توخ منهم أهل التجربة و احلياء من أهل البيوتات الصاحلة و 
القدم يف اإلسالم املتقدمة فاهنم اكرم أخالقا و اصح أعراضا و اقل يف املطامع إرشافا و 

ابلغ يف عواقب األمور نظرا()27(.

لقد امتاز كالم اإلمام وخطبه بخصائص لغوية وبدالالت مقصدية وبنظم سياقية 
اختص هبا، وبذلك كان كالمه داالً عىل شخصه فهو امتداد خلصائص الثقافة النبوية، 

وهنا يتوحد الدال واملدلول كام يتوحد النص ومنتجه فال نستطيع الفصل بينهام.)28(

وأخريا إن قارئ عهد االمام عيل عليه السالم جيد فيه كل أسباب الفصاحة والبالغة 
يف تفصيله واجيازه ويف تركيبه وأساليبه البالغية.
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ملخص البحث

ُيعد مصطلح التامسك النيص من املصطلحات التي ظهرت حديًثا يف إطار اللسانيات 
من  النصية  والعنارص  الوحدات  بني  والتالحم  الوثيق  التامسك  عن  به  ويعب  النصية، 

خالل الروابط التي تنضوي حتت دائرة التامسك.

الفقرة أو  أو  للنص األديب عىل مستوى اجلملة  بالغة  النيص يعطي أمهية  والتامسك 
صلة الفقرة بأختها أو النص بأكمله، فالنص ال يستطيع أن يقوم من دون هذه الروابط 
النصية؛ لذلك ُيعد النص مفكًكا غري مرتابط من دون أدوات التامسك النيص التي تعمل 
نغمة  بإعطائها  اخلطايب  النص  يف  نوعية  قفزة  حتقق  كي  بعضها  مع  األجزاء  ربط  عىل 
متناسقة ذات أجراس ال متناهية ومتشابكة فيام بينها، واملتلقي أو القارئ بوصفه عنرًصا 
فعااًل ال يمكن إغفاله يف إنتاج النص، فهو يستطيع أن يميز تالحم العنارص أو األجزاء 
األمر جعل من  متامسًكا، وهذا  نًصا  منها  الباث وجعل  التي كوهنا  النصية  اجلمل  عب 
التامسك النيص أمًرا رضورًيا مهاًم ال يمكن بناء أي نص من دونه؛ ولذلك قيل إذا مل يكن 

يف النص متاسك فلن يكون من املمكن تسميته نًصا.
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سنتحدث يف بحثنا هذا عن أداتني من أدوات التامسك النيص مها : العطف والضمري؛ 
لدورمها الفّعال يف الرتابط النيص من جهة، وألمهيتهام يف نص اإلمام عيل )عليه السالم( 
السالم(  )عليه  واإلمام  للنظر،  وملفٍت  واضٍح  بشكٍل  بارزان  فهام  أخرى،  جهة  من 
بالبحث  العملية اخلطابية األمر الذي جعلنا نخصهام  يوظفهام بشكل واع ومقصود يف 

والدراسة.

الدراسات  يف  وأمهيته  النيص  التامسك  مفهوم  عن  نظري  متهيد  من  البحث  تألف 
العطف  عن  األول  املبحث  وجاء  ومتاسكه،  النص  فهم  يف  ودورة  احلديثة،  اللسانية 
ومهاده النظري وتطبيقاته يف نص رسالة اإلمام عيل )عليه السالم(، واملبحث الثاين عن 
الضمري ومفهومه وتطبيقاته، وقائمة املصادر واملراجع التي استقى منها البحث أفكاره 

ونصوصه.

النبوة،  بيت  ألهل  خدمة  مسدًدا  هذا  عملنا  جيعل  سبحانه  اهلل  من  نرجو  وختاًما 
وأن جيعلنا من أتباعهم ومواليهم إىل يوم نلقاه، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، 

والصالة والسالم عىل رسوله األمني، واألئمة اهلداة املهديني، وسلم تسلياًم كثرًيا.
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التمهيد

ُيعد مصطلح التامسك النيص من املصطلحات التي ظهرت حديًثا يف إطار اللسانيات 
النصية، ويعب به عن التامسك الوثيق والتالحم بني الوحدات والعنارص النصية من خالل 
الروابط التي تنضوي حتت دائرة التامسك. ولذلك من الصعب أن نحد مفهوم التامسك 
بحدٍّ معني نظًرا لكثرة املصطلحات التي تتداخل معه، ومن هذه املصطلحات:)االتساق، 

السبك، االنسجام احلبك، الرتابط( وغري ذلك.

الشكليَّة  األدوات  أو  ))العالقات  بأّنه:  ف  ُعرِّ فقد  التعدد  هذا  من  الرغم  وعىل 
والداللية التي ُتسهم يف الربط بني عنارص النص الداخلية وبني النص والبيئة املحيطة()1(، 
فضاًل عن أّنه مصطلح ))يعب عن التامسك الداليل بني الوحدات اللغوية املكونة للنص 
األديب، سواء أكانت يف صورهتا اجلزئية أم الكلية. وبه حيدث نوع االنسجام الداخيل التام 
بني وحداته، وتظهر يف صورة حلمة واحدة حتمل خصائصها الذاتية والنوعية التي تتميز 

هبا عن غريها من النصوص(()2(.

صلة  أو  الفقرة  أو  اجلملة  مستوى  عىل  األديب  للنص  بالغة  أمهية  يعطي  كله  وهذا 
الفقرة بأختها أو النص بأكمله، فالنص ال يستطيع أن يقوم من دون هذه الروابط النصية 
التي يطلق عليها بأدوات التامسك النيص التي نأخذ بعضها ونقوم بتحليلها، فالتامسك 
أخرى،  ناحية  من  شكلية  خطية  طبيعة  وذو  ناحية،  من  داللية  طبيعة  ))ذو  ُيعد  النيص 
وأنَّ الطبيعتني تتظافران مًعا لتحقيق التامسك الكيل للنص(()3(، وهذا األمر جعل من 
معنوية  أو  داللية  واألخرى  لفظية،  أو  شكلية  أحدمها:  وظيفتني،  عىل  يقوم  التامسك 
عميقة حتتاج إىل كدِّ الذهن الستنباطها، وهاتان الوظيفتان قد تطرق هلام فاندايك بقوله: 
))إنَّ التامسك يتحدد عىل مستوى الدالالت، حني يتعلق األمر بالعالقات القائمة بني 
عىل  يتحدد  كام  التصويري،  املجال  يف  واملشاهبات  واملقارنات  والتطابقات  التصورات 
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مستوى اإلحالة أيًضا، أي ما حتمل إليه الوحدات املادية يف متوالية نصية(()4(.

ولذلك ُيعد النص مفكًكا غري مرتابط من دون أدوات التامسك النيص التي تعمل 
نغمة  بإعطائها  اخلطايب  النص  يف  نوعية  قفزة  حتقق  كي  بعضها  مع  األجزاء  ربط  عىل 
متناسقة ذات أجراس ال متناهية ومتشابكة فيام بينها، فاملتلقي أو القارئ بوصفه عنرًصا 
فعااًل ال يمكن إغفاله يف إنتاج النص، فهو يستطيع أن يميز تالحم العنارص أو األجزاء 
األمر جعل من  متامسًكا، وهذا  نًصا  منها  الباث وجعل  التي كوهنا  النصية  اجلمل  عب 
التامسك النيص أمًرا رضورًيا مهاًم ال يمكن بناء أي نص من دونه فهو ُيعد ))الكيفية التي 
متكن القارئ من إدراك تدفق املعنى الناتج عن تنظيم النص، ومعها يصبح النص وحدة 
النص والقارئ؛ ألن  تفاعل عميق متبادل بني  اتصالية متجانسة(()5(، ومن هنا أصبح 
املتلقي يسعى جاهًدا إلجياد التواصل بني األفكار النصية، واكتشاف التسلسل القائم بني 
معانيه، فهو غري حمفور أو ذائب يف النص، بل يعد القارئ الفيصل أو احلكم يف اكتشافه 
من عدمه، وهذا متأٍت من خالل استيعابه له، ومشاركته يف إنتاج معناه، فضاًل عن إضافة 

أبعاد مجالية جديدة قد ال تكون موجودة فيه من قبل)6(.

مل  النص  ألنَّ  والالنص؛  النص  بني  التفرقة  إىل  املتلقي  يقود  التامسك  فمفهوم 
من  جمموعة  عن  عبارة  هو  بل  اعتباطية،  بطريقة  وجدت  اجلمل  من  جمموعة  جمرد  يعد 
العالقات املفهومة التي يستعملها املبدع يف كتابة نصه، ويستعملها القارئ يف فهم النص 
أجزاء  بني  ))هو وجود عالقة  بقوله:  الباحثني  أحد  عنه  عّب  األمر  اإلبداعي)7(، وهذا 
النص أو مجل النص أو فقراته، لفظية أو معنوية وكالمها يؤدي دوًرا تفسريًيا؛ ألن هذه 
العالقة مفيدة يف تفسري النص، فالتامسك النيص هو عالقة معنوية بني عنرص يف النص 
وعنرص آخر يكون رضورًيا لتمييز النص الذي حيمل جمموعة من احلقائق املتوالية(()8(، 
ومن هنا أصبح التامسك يقوم بدوٍر مهم يف بناء النص ويتطلب جهًدا كبرًيا لكي تتجاذب 
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امتداد  طول  عىل  املمتد  بنسيجها  املرتابطة  بيئتها  حتدد  لكي  بينها  فيام  وتتالقح  عنارصه 
النص ليشكل التامسك موقًعا مركزًيا عب جوهره املتالحم بالوسائل التي أعطته أمهية يف 
عدم التشتت حتى أصبح الرتابط بني العنارص يشكل حموًرا بنيوًيا يساعد عىل فهم النص 
وخيلِّصه من التفكك النيص، وهذا ما يؤكده سمري رشيف بقوله: ))إذا مل يكن يف النص 
متاسك فلن يكون من املمكن تسميته نًصا(()9(، وهذا األمر جعل من التامسك النيص 
العالمات  السري وراء  يستوجب وصفها  كلية شاملة  ذات وحدة  متامسكة  تركيبية  بنية 
السيميائية املمتدة أفقًيا، والبحث عن الوسائل املرتابطة بينها، فضاًل عن متابعتها القضايا 
بني  الداخيل  الربط  وإمكانات  وأدواته  الداليل  والتامسك  النص،  باطن  واملعلومات يف 
األجزاء الصغرى وحتديد املدى الذي حيتاجه النص من العنارص والوسائل غري اللغوية 
املبدع  عىل  الواجب  من  أصبح  هنا  ومن  والتامسك)10(.  واالنسجام  الوحدة  له  لتحقق 
أن يراعي يف كتابته اإلبداعية كل األدوات والوسائل التي تنضوي حتت دائرة التامسك 
النيص بوصفه عماًل مهاًم يعمل عىل مللمة النص وإخراجه بصيغة منمقة عاليو وهو ما 
يتطلب جهًدا كبرًيا من املبدع لكي يستعمل أدوات الربط النصية يف أماكنها الصحيحة 
ليجعل من نصه نًصا مرتابًطا غري مفكٍك متناثٍر ألدواته بل مكتوب عىل وفق صيغ نصية 
ذكية ومجل مرتابطة متامسكة مع بعضها ؛ لينتج عب ذلك نًصا جاًدا يمتلك شاعرية عميقة 
األفق منتجة ملعاين غائرة يف أسلوهبا، فضاًل عن متلٍق يتصف باإلنتاجية والوعي حتى 
أصبح حتقيق التامسك ))غري ممكن دون كفاءة تتخطى الشخص العادي، كفاءة املفرس 
الواعي، فهو الذي يبز خواص أي نظام للتفكري، ويتصف بالدينامية، ويستند إىل أنواع 
خمتلفة من املعارف(()11(، وهذا األمر جعل من دور القارئ مهاًم منتًجا لتوقعات نصية 
جديدة عب تدفقه يف بنية النص وتدرجه يف القراءة وانطالقه من بداية صحيحة دالة عىل 
اخلطاب، وهذه املهمة التامسكية تنطلق من كون التامسك يعد خاصية نحوية للخطاب 
التي  ينشأ غالًبا عن طريق األدوات  ما  باألخرى، وهو  منه  تعتمد عىل عالقة كل مجلة 
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العطف والوصل والرتقيم وغري ذلك)12(، فضاًل عن  مبارشة كأحرف  النص  تظهر يف 
يف  النيص  التامسك  ووجود  اختيارنا،  وأنموذج  دراستنا  حمور  وهو  والعطف،  الضمري 
اخلطاب ليس اعتباًطا بل عب وعي عميق لذا ال يمكن ألي نص أن يقوم من دونه حتى 
جتعل من النص سائًرا عىل وفق آليات مدروسة متعمقة دالة عىل معاين مقصودة، ومعنى 
ذلك أن التامسك ))يعد عاماًل من عوامل استقرار النص ورسوخه، وتكمن أمهيته يف 
يعد  املطاف  هناية  ويف  للنص(()13(،  املكونة  اجلمل  يف  الواردة  الدالالت  تشتيت  عدم 
التامسك النيص عالقة مفتوحة بني عنرص يف النص وعنرص آخر يكون رضورًيا لتفسري 
النص الذي حيمل جمموعة من احلقائق املتوالية، فإن توايل اجلمل سوف يشري إىل جمموعة 
املعنوية بني جمموع  العالقة  يبحث ليكشف عن تلك  أن  النص  من احلقائق وعىل نحو 
هذه احلقائق أو األدوات. هذه العالقة املعنوية تأيت غالًبا عن طريق األدوات يف ظاهر 

النص)14(.

املصطلحات  أعم وأشمل  يعد  النيص  التامسك  بأن  نستنتج  كله  تقدم  ما  ويف ضوء 
بوصفه مصطلًحا يتناسب والروابط املتمركزة حتته.
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املبحث األول: العطف

ُيعد العطف من أهم األدوات التي حتقق التامسك النيص فمن دونه يبقى النص مفكًكا 
املتواليات  ينجز عب ))وسائل متنوعة، تسمح باإلشارة إىل جمموعة  فائدة منه؛ ألنه  ال 
النصية(()15(،  املتواليات  هذه  إىل  باإلشارة  تسمح  بطريقة  ببعض،  بعضها  السطحية، 
منفصٍل  غري  بارًزا  النص  يف  وجوده  يبقى  العطف  حيدثه  الذي  الشديد  التامسك  وهلذا 
املنجزة  العالقة  عب  النص  ديمومة  من  ويزيد  بعضها،  مع  قائمة  عالقات  عىل  حيتوي 
بالشكل  أوالً  يكون  بني حدثني  ))الربط  بمثابة  يعد  فهو  النص،  املتلقي وصاحب  بني 
ثم ينعكس هذا الربط الشكيل عىل حمتواه الداليل، والعطف باعتباره رابطة شكلية من 
روابط النص املختلفة يساهم يف التحام أجزاء الكالم املبعثرة ويعطي هلا متاسًكا شكلًيا 

يؤدي إىل متاسكها داللًيا(()16(.

إذ أن الصلة بني املعطوف واملعطوف عليه جتعل منهام شيًئا متامسًكا تربط بني أجزائه 
أدوات شكلية، أي أدوات العطف وروابط داليل ناتج عن املعنى واملضمون، فتنكمش 
هذه العالقات ممن جزء إىل آخر حتى يكون النص كاملفردة الواحدة متسقة املعاين منتظمة 
الذي  الشديد  واالتساق  االنتظام  هذا  ومن  االنتظام)17(.  عميقة  الرتابط  شديدة  املباين 
يؤدهيام العطف يصبح وجوده يف النص مهاًم ذا جوهر رائق يقوم بوظيفة االرتباط النيص 
عب عالقات إرسالية وعالمات شكلية توحي به، ومن هنا نعده بأنه السند الرئيس الذي 
يقوم عليه النص ليؤسس داللة ملفوظية ذات بناء متوازي يكشف عن البنى املوجودة يف 
اخلطاب، لينتج عب ذلك كله نظاًما حمورًيا ثابًتا يدور بوساطته النص ليجسد موضوعاته 
يف سلسلة من االحداث املتتالية ليساهم بدوره يف عملية متاسك النص من خالل ادواته 
وسيلة  يعد  العطف  ألن  العطف؛  عب  أتت  النص  يف  املتحققة  األمهية  وهذه  املتقاربة، 
وإنام  سابق،  إىل  موجهة  إشارة  يتضمن  ال  ألنه  اإلحالة؛  عن  ويفرق  النص  لتامسك 
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تراكيب  الذي هو عبارة عن  النص،  حيتاج إىل جزئيات رابطة متنوعة تصل بني أجزاء 
متكاملة  بنية  ذا  متامسًكا  بأكمله  النص  من  جيعل  حتى  خطّيا)18(،  متعاقبة  متابعات  أو 
العطف وسيلة لفظية معينة  بينها. وهذا األمر جعل من  فيام  الواحدة متناسقة  كاجلملة 
تعمل عىل إبراز العالقات النحوية السياقية فضاًل عن الربط الذي حيتل املكان األوسط 
واملهم بني عالقتني عىل طريف نقيض ومها: االتصال واالنفصال، وهو هبذا يؤدي وظيفة 
بتوليد  يقوم  أصبح  العطف  أّن  عن  فضال  والنص)19(.  اجلملة  بناء  يف  املهمة  الرتكيبية 
عالقات داللية أفقية عىل مستوى اجلملة، وعالقات داللية رأسية بني الفقرات يف بنية 
النص، فضال عن أنه يربط بني اجلمل عىل املستوى اخلطي، فأدوات العطف جتعل من 
املتوالية اجلملية مساًرا خطًيا متامسًكا)20(؛ ولذلك أصبح دور العطف الربط بني الكلمة 
واألخرى أو ربط الفقرات مع بعضها أو الرتكيب اجلميل كي يؤسس عب ذلك كله بناًء 
كلًيا للنص متحقًقا عب املستويات كلها، لذا كلام ازدادت أدوات العطف تكثف وتبز 
التامسك بني جزئيات النص ومجله، ليخرج يف النهاية نًصا حمكاًم متامسًكا)21(، ويف ضوء 
ذلك نجد اإلمام عيل )عليه السالم( يستعمل أدوات العطف استعامالً خاًصا مقصوًدا 

ليبني بواسطته نصه، وليدل ِعبها عىل معنى خاص لكّل واحدة منها.

فأداة العطف )الواو( تستعمل ملطلق اجلمع أو العطف، و)الفاء( تستعمل للعطف 
فاصل  للعطف مع وجود  تستعمل  )ثم(  و  والتعقيب،  املدة  لتدل عىل قرص  والتعقيب 
سنعرضه  ما  وهذا  الزمنية)22(،  املهلة  أو  الرتاخي  عىل  فتدل  كبري،  احلديث  بني  زمني 
ونقوم بتحليله يف نص اإلمام )عليه السالم(. فحرف الواو -عىل سبيل التمثيل- ما هو 
إاّل أداة ربط بني طرفني لو سقط جدالً من النص الستقلت كل مجلة لوحدها وألدت 
معنى داللًيا مستقاًل عن األخرى، وهو خيتلف عن احلروف األخرى )الفاء أو ثم)23((، 
املفردات  يف  للعطف  كانت  فإذا  واجلمل،  املفردات  يف  العطف  ))حروف  من  فالفاء 
فمعناها الرتتيب لفًظا ومعنى أو لفًظا دون معنى... والربط والرتتيب ال يفارقها(()24(، 
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قام  قلت:  فإذا  بمهلة،  الرتتيب  ويفيد  احلكم  فهي ))حرف عطف، يرشك يف  )ثم(  أّما 
الثاين بعد األول بمهلة(()25(ويف ضوء ما حتدثنا عنه نجد أنَّ  زيد ثم عمرو، أذنت بأن 
))حروف العطف يتسع جمال تأثريها أكثر من حروف اجلر؛ إذ يمتد هذا التأثري إىل أكثر 
من مجلتني(()26(وهذا ما فهمه قبلهم عبد القاهر اجلرجاين يف تفرقته بني الواو وهي أشهر 
حروف العطف، والفاء توجب فضاًل عن اإلرشاك يف احلكم والرتتيب و)ثم( توجب 
االستدراك  يفيد  منهام  كل  وبل(  )لكن  و  التخيري،  تفيد  )أو(  و  الرتاخي،  مع  الرتتيب 

واالرضاب)27(.

وصفوة القول: إن أدوات العطف متثل روابط شكلية هلا معاٍن داللّية وفًقا للعالقات 
املجودة بني اجلمل عىل مستوى النص، وهذا الربط يتم عىل وفق أدوات نحوية هلا معان 
العطف  أداة  عىل  حمدًدا  معنى  يفرض  قد  كام  حمددة  أداة  يفرض  قد  والسياق  حمدودة، 
املستعملة، والعطف النيص يشمل العطف بني املفردات واجلمل والفقرات والنصوص، 
قيامه  عن  فضاًل  للنص،  السطحي  املستوى  عىل  النص  استمرارية  يف  يعني  والعطف 

بسالمة التامسك النيص، ويسهم يف إنتاج الداللة الكلية للنص)28(.

وقد حتقق التامسك النيص يف رسائل اإلمام عيل)عليه السالم( إىل مالك االشرت عن 
الواو مساحة كبرية يف رسائل اإلمام )عليه السالم(  طريق حروف العطف اذ سجلت 

وهذا يدل عىل االهتامم الكبري من لدن اإلمام بوسائل التامسك النيص، وذلك قوله:

وأهِل  وامُلحتاجني،  واملساكني  هَلُم،  ِحيَلَة  ال  الذيَن  من  فىل  السُّ الطَّبقِة  يف  اهللَ  ))اهللَ 
ِه  منَى، فإنَّ يف هذِه الطَّبقِة قانًعا ومعتًزا، واحَفظ هللِ ما استحفَظَك من َحقِّ الُبؤسى والزَّ
ِت َصَوايِف اإلسالِم يف ُكلِّ بلٍد، فإن  فِيهم، واجَعل هلُم ِقْساًم من بيِت مالَِك، وِقْساًم من َغالَّ
ه، فال َيْشَغَلنََّك عنُهم َبَطٌر، فإنَّك  لألقىص منُهم مثل الذي لأِلدنى، وُكلٌّ قد اسرُتِعيَت َحقَّ

)29()) ال ُتعَذر بتضييِعَك التَّافَِه ألحكاِمك الكثري امُلِهمَّ
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فالذي يتأمل يف النص املاّر الذكر سيتجىّل له كثرة استعامل )الواو( عىل اغلب مقاطع 
النص ليؤدي إىل الربط النيص املتامسك فضال عن ذلك ان اإلمام استعمل حرف العطف 
الواو للجمل املستعملة يف اخلطاب زيادة عىل ذلك ان اخلطاب املوجه  )الواو( ملناسبة 
ملالك االشرت استعمل معه الواو ليدل عىل اجتامع املعطوف واملعطوف عليه وتشاهبهام يف 
القضية، وتأكيد اإلمام عىل مالك االشرت بوساطة اداة الربط الواو يدل عىل مدى اهتامم 
اإلمام هبذه الطبقة الفقرية الذي تكون )الواو( هي االداة املثىل هلذه الطبقة املجتمعة. التي 
تدل عىل اجلمع املطلق بني املتعاطفني من دون استثناء أو وجود مهملة أو افضلية لطبقة 
ومجله  مقاطعه  يف  متامسكا  النص  اصبح  ولذا  )الواو(،  استعمل  وهلذا  اخرى  دون  من 
وتراكيبه غري متباعد يف حماوره االساسية حتى اصبح النص ال تنسجم معه اداة اخرى 
النص  طول  عىل  املتوزع  للتامسك  صاحلة  مقتضية  خاصية  لنصه  كتب  حتى  الواو  غري 
وهنا  النص.  تكون  التي  والكلامت  والعبارات  اجلمل  بني  العالقات  تقوية  عبها  اراد 
الواو يف النص السابق كانت من اقوى الروابط ولذلك خصها اإلمام من دون غري ها 
من االدوات حتى اعطت داللة جامعة صفة متعلقة مع اجلمل املكونة للنص. ويف ضوء 
ذلك نجد ان اإلمام يلجأ إىل حرف العطف الواو ليجمع بني املعاين واالسامء املتوافقة 

حتى اصبح الرابط الداليل للواو سليام.

خاِء،  الرَّ يف  َمُؤوَنًة  الوايل  عىل  أثَقَل  عيِة،  الرَّ من  أحٌد  ))وليس  السالم:  عليه  وقوله 
وأقلَّ َمُعونًة لُه يف الَبالِء، وأْكَره لإلنَصاِف، وأسأَل باإلحلَاِف، وأقلَّ ُشكًرا عنَد اإلعطاِء، 
ِعامُد  وإنَّام  ِة،  اخلَاصَّ أهِل  من  هِر  الدَّ ِت  ُمِلامَّ عنَد  َصًبا  وأضَعَف  امَلنِْع،  ِعنَد  ُعذًرا  وأْبَطأ 
وَميُلَك  هلُم  َصْغُوَك  َفليُكن  ِة،  األُمَّ من  ُة  الَعامَّ لأِلعداِء،  ُة  والُعدَّ املسلمني  َومِجَاُع  يِن،  الدِّ

معُهم(()30(.

اذ اصبحت الواو تشكل رابطا دالليا رائعا بني عنارصه اجلملية وهذا ما اكسبها داللة 
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منسجمة للمعنى املوجود يف النص والذي جتسد عب متواليات نصية زرعت يف النص 
احليوية واحلركة فاإلمام استعامله هلذا االداة )الواو( ليس عبثا بل لغاية مقصودة بوعي 
ثاقب وفهم عميق، فهذا العطف بني اجلمل والذي ربطها عب حرف العطف )الواو( 
يدل عىل ان النص متكامل ال حيتمل اداة اخرى ولذا اصبحت اجزائه متامسكة متتابعة 
متصلة مع بعضها البعض االخر بأداة ربط مناسبة غري مغايرة للمعنى املنساق يف النص 
باتا داللة واضحة مقبولة عب اختيار قصدي ادايت غري مشتت النسجام تناسق النص. 
وهذا االمر جعل من استعامل الواو يف النص بتتابعية ناضجة عب منتج واع للفكرة الذي 
يكتب من خالهلا. ولذلك اصبحت تتابعية النص مستعدة مع بعضها ودالة عىل فعالية 
يف  النص  مفاصل  كل  يف  ارتباطي  عمل  عىل  قائمة  نجد)الواو(  وهنا  مستمرة،  تبادلية 
اطار تسارق االحداث وتشاهبها ولكن يف هناية النص يستعمل اداة ربط اخرى واالداة 
هي)الفاء( التي تكون فائدهتا الرتتيب والتعقيب ليضعها يف مكاهنا املنطقي وليبني عب 
مع  متكاماًل  جسًدا  النص  اصبح  حتى  النص.  عليه  يقوم  الذي  النظام  مفاصل  ذلك 
االدوات املتامسكة االخرى، فضال عن ذلك نجد ان الواو عملت عىل انسياب الفقرات 
واجلمل واملعاين وحققت التامسك بني النص اما الفاء فقد سامهت عىل اختزال احلدث 
السالم(:  وقوله)عليه  للنص.  الداخيل  التامسك  إىل  ادت  قصرية،  مجل  يف  والعبارات 
ِة، واجتمَعت هبا األُلَفة، وَصلَحت  ))وال َتنُقض ُسنََّة صاحلًة عِمل هبا ُصدوُر هذه األُمَّ
نَِن فيكوَن األجُر ملِن َسنَّها،  عيَُّة، وال حُتِدَثنَّ ُسنًَّة ترُضُ بيشٍء ِمن مايض تلك السُّ عليها الرَّ
والِوزُر عليك بام َنَقضَت منها(()31( لعل الناظر يف النّص سيلحظ برسعة الكثرة البالغة 
حلرف العطف )الواو( بدليل استعامله هلذا احلرف من دون غريه يف العطف وهذا ما هو 
لتلك  ملناسبة هذا احلرف  النصية متت من دون فواصل زمنية  العملية  ان  اال دليل عىل 
باختاذه  متامسًكا  منسجاًم  النص  اصبح  ولذا  النص؛  يف  املساقة  االحداث  وجلمع  املهمة 
)الواو( رابًطا نصيًّا له، ومن ثم استعمل حرًفا آخر اال وهو )الفاء( ليدل ان احلدث انتقل 
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إىل مهمة اخرى وهي التعقيب قلياًل عىل األمر. فضال عن ذلك ان اإلمام استعمل حرف 
العطف )الواو( لربط األفكار واجلمل مع سابقتها وليعطي دوًرا مهاًم هلذا احلرف )الواو( 
الذي يدل عىل مطلق اجلمع واملشاركة ولكن حرف العطف )الفاء( يدل عىل الرتتيب 
والتعقيب يف االحداث ولذا اخترص حرف العطف )الفاء( مجلة وقوع االحداث، ومن 
هنا اصبحت حروف العطف تتناوب فيام بينها يف متاسك اخليوط النصية لرسائل اإلمام 
)عليه السالم(. مما اصبح العطف يمّثل طاقًة وظيفيًة مهمًة ذات حيوية ديناميكية تقوي 
الدعم الداليل للجمل النصية مما يبقى متاسكها النيص يمثل بؤرة تعبريية مستمرة ذات 
أوارص منسقة. وهذا االستمرار للربط النيص عب الواو مرده إىل ان اإلمام يعطي دروًسا 
وعًبا واسًسا مهمة تبني مدى العالقة املتصلة بعالقة الناس بعضهم ببعض عب حماولة 
السامية يف  القيم واملعاين  لإلمام يف توجيه رسالة ملالك االشرت ويردمن خالهلا ترسيخ 
اذهان الناس ليسريوا عىل منهج قويم. ومن ثم يلتفت إىل اداة ربط اخرى وهي )الفاء( 
ليلفت االنتباه وشد الذهن بوساطة اجياد روابط نصية خمتلفة ليعطي تركيًبا نصًيا متامسًكا 
اداة  يستعمل  السالم(  )عليه  قوله  ويف  متينة.  عالقات  ذات  وظائف  حتقيق  عىل  يعمل 
َد  التَّزيُّ عطف اخرى اال وهي )أو( اذ يقول: ))وإّياَك وامَلنَّ عىل رعيَّتَِك بإحسانَِك، أو 
َد  فيام كان من فعِلَك، أو ان تعَدُهم فُتتبَِع موِعَدَك بُِخلِفَك، فإنَّ امَلنَّ ُيبطُِل اإلحساَن والتَّزيُّ
َمْقًتا  امَلقَت عنَد اهللِ والناِس، قال اهللُ تعاىل:َكُبَر  ُيوجُب  ، واخلُلَف  بنوِر احلقِّ يذهُب 
اك والَعَجلَة باألموِر قبَل أواهِنا، أو  ْن َتُقولُوا َما لَا َتْفَعلُوَن ]الصف: 3[، وإيَّ

َ
ِ أ ِعنَْد الّلَ

رت، أو الَوهَن عنها إذا استوَضَحت.  َط فيام ِعنَد إمكاهِنا، أو اللَُّجاَجَة فيها إذا َتنَكَّ التَّسقُّ
فضع ُكلَّ أمٍر موِضَعُه، وأوِقع ُكلَّ عمٍل موِقَفُه(()32( فاملتأمل يف النص السابق سيلمس 
السالم(،  )عليه  اإلمام  خطاب  عليها  أنبنى  التي  التامسكية  الروابط  من  شبكة  برسعة 
فتنوعت ما بني )الواو( أو )الفاء( ولوالها ألصبح النص عاجًزا عن أن يكون خطاًبا 

متواصاًل مفهوًما بني الباث واملتلقي.
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احتل حرف العطف)أو( مكاًنا متميًزا وهذا مرده إىل االهتامم الوثيق والعناية املركزة 
من لدن اإلمام عىل األلفاظ التي عطف بعضها عىل البعض عب حرف العطف )أو( مما 
والظروف  يتسق  عطف  حلرف  استعامله  عب  عنها  والوقوف  والرتيث  التأمل  إىل  دعاه 
املحيطة باألحداث، مما اصبحت االلفاظ املتعاطفة فيام بينهام متوائمة عب موقف حمكوم 
بمعطيات سياقية حتقق تواصلها عن طريق تنظيم االحداث ومتاسك االجزاء والعبارات. 
مما اصبح النص متامسكا بواسطة تواجد حروف العطف الرابطة بني اجلمل والعبارات 
مجل  عن  اغنت  التي  وتعبرياهتا  اثرها  عن  كشفت  النص  يف  املوجودة  الروابط  وهذه 
وعبارات كثرية مما ادى إىل ان بالغة النص ومتاسكه ال يقترص عىل حرف العطف )الواو( 
بل يتحقق عب حروف العطف االخرى، ملا تتمتع به هذه احلروف من دالالت ومعان 
البعض  بعضه  مع  وصله  من  وتقوي  النص  متاسك  من  تزيد  وداللية  احيائية  وطاقات 
االخر مما يعطي رؤية اشارية للقارئ باستعامل حروف العطف مرتبطة فيام بينها لتكثف 
من ترابط النص ومللمة افكاره وصقل مجله وربط خيوط النص مع بعضها حتى تصبح 
حلقات النص حتقق نصيتها ولتقطع باب التأويل واالجتهاد وهذا االمر جعل من وجود 
فام  تباعده  الوظيفي وترسخ من عدم  العنرص  العطف تذكي  النصية كحروف  الروابط 
حيرر النص من التفكك ويبث فيه عنرص االنسجام والتموضع االسايس وهذا كله جعل 
من النص ال ينسجم اال عب توافر كل هذه االحرف متفقة فيام بينها فبدأها بالواو ليدل 
عىل ان االحداث. جمتمعة ثم يعقبها بحرف العطف )أو(. ليمنع املتلقي املتمثل باملك 
باالبتعاد  اإلمام  عليها  حيث  التي  السلبية  الصفات  من  ملجموعة  التغيري  عنرص  األشرت 
عنها وعدم التمسك هبا. فحرف العطف )الواو( اعطى للنص اضافة وصل للجملة فيام 
بينهام، ثم يعقبها ب)أو( ليعطيها ختيريًيا متفًقا. ثم حرف)الفاء( متصاًل بفعل امر ليلزم 
االخرين هبا من دون تعثر. وقوله )عليه السالم(: ))فان شكو اثقال أو علة أو انقطاع 
رشب أو بالة أو احالة ارض اغتمرها غرق أو اجحف هبا عطش، خففت عنهم بام ترجو 
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ان يصفح به امرهم(()33(. فالذي ينظر يف النص السابق سيجد مدى الرتابط الوثيق لنص 
والذي  املتتابع  الشكيل  للرتابط  وفقا  النص  نسيج  يف  )أو(  حرف  اسهم  بحيث  اإلمام 
حقق االستمرارية يف خطابية اإلمام املكتوبة وهنا نجد اإلمام يستعمل)أو( ليبني مدى 
االهتامم هبذه االلفاظ املعطوفة وليلقن ذهن املتلقي الذي قصد به مالك االشرت نحوها 
العطف  حرف  خالل  من  هبا  عطف  والذي  االلفاظ  هبذه  االهتامم  ان  ذلك  عن  فضاًل 
بحروف  التنوع  فهذا  الظلم.  االنسان وعدم  والرتكيز عىل  االهتامم  تكشف مدى  )أو( 
العطف يدل عىل ان العطف ليس حكًرا عىل حرف معني، بل يستعمل احلرف متى ما 
يف  ممتدة  تركيبة  ذات  بنى  النص يف ضوء  صياغة  فضال عن  التامسكي  األمر  استوجب 
ترابطها وتعطي فعالية يف رصد معطياهتا التامسكية والتي اصبحت تشكل عالقة وطيدة 
بالنص وان املتلقي هو الذي يقوم بالدور الفاعل يف اكتشافها. ومن هنا نجد التامسك 
النصية  عنرص  حتقيق  يف  فائدة  من  فيها  ملا  العطف  بأحرف  وثيًقا  ارتباًطا  مرتبط  النيص 
العطف)أو( هو  النص. ومن هنا اصبح حرف  الذي قد تصيب  التفكك  وغبق عملية 
االداة املثىل الذي يعطي الدور االمثل واجلوهري هلذه املعطوفات من االسامء ومن دوهنا 
ال يمكن ان يوجد حرف اخر حيقق مثل هكذا مهمة، ومن هنا يأيت الدور املهم للعطف 
يف تقوية ومتاسك النص. وقوله )عليه السالم( يف استعامله حلرف عطف اخر وهو )ثم( 
اذ يقول: ))ثم أسبغ عليِهُم األرزاَق فإنَّ ذلك ُقوٌة هلُم عىل استصالِح انفسِهم، وغنًى هلم 
عن تناوِل ما حتَت ايدهيِم، وحجٌة عليِهم إن خالُفوا أمَرَك، أو َثَلُموا أماَنَتك(()34(. فهنا 
عمل اإلمام عىل متاسك النص بفضل استعامله ألداة اخرى مناسبة للسياق وللرتايض يف 
العمل؛ ألنَّ اإلمام ينصح مالك االشرت بعدما يتمعن يف االمر ويف اصحاب التجارب 
التي  الزمن ليسبغ هلم االرزاق وهلذا جيء يف عطفه ب)ثم(  واخلبة ليرتاىض مدة من 
بنية  اصبحت  هنا  املعبة ومن  الفكرة  متاما وسياق  منسقة  اصبحت  التي  للرتايض  هي 
العطف تؤكد متاسك النص ولذا اصبح يشكل وسيلة مهمة للربط بني العبارات ويزيل 
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داللته  النص  يعطي  خالل  من  ولذا  التواصل  أو  االفهام  عدم  حتدث  التي  املالبسات 
وسائل  بمجموعها  لتشكل  املتالحقة  وتتابعاهتا  املختلفة  العطف  مكونات  عىل  اعتامًدا 
ربط حتقق وتؤدي الكفاءة املطلوبة يف النص، ويف هناية املبحث نجد ان القيمة االحصائية 
حلروف العطف قد شكلت الواو نسبة كبرية عن االحرف االخرى اي بعدد)428( من 
جمموع الرسائل، ثم تلتها )الفاء( وقد بلغت)105(، ثم تلتها االحرف االخرى بنسبة 
قليلة جًدا مقارنة باحلرفني السابقني اذ بلغ عدد )أو( )20( يف حني بلغت )ثم( )15(، 

أما النسبة التي ال تكاد تذكر اال وهي )بل( فقد بلغت عدد )1(.
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املبحث الثاني: الضمري

الضامئر: مجع ضمري. والضمري: هو الرس، واليشء الذي تستطيع ان لضمره يف قلبك 
والضمري واملضمر بمعنى واحد، من اخفيت اليشء اذا ضمرته)35(، والضمري اسم جامد 
أو  التثنية  تلحقه عالمة  ولذلك ال  نجمعه،  أو  نثنيه  ان  نستطيع  بنائه ال  وبسبب  مبني، 
املؤنث()36(.  أو  )املذكر  اجلمع  أو  املثنى  أو  املفرد  بذاته وصيغته عىل  يدل  وإنَّام  اجلمع. 
فهم  يف  اللبس  أمن  خيشون  حني  لفظية  بوساطة  الربط  إىل  يلجؤون  العربية  فلعلامء 
االنفصال بني معنيني، يف فهم االرتباط بينهام، والوساطة اللفظية، اما ان تكون ضمريا 
النص  متاسك  تقوي  التي  التامسكية  العنارص  من  جمراه  جيري  وما  متصال،  أو  منفصال 
بل  معينة  وظيفة  تؤدي  كلها  التامسكية  االدوات  تصبح  ال  هنا  ومن  قوته)37(،  وتزيد 
الربط بالضمري كالربط  التامسكية ختتلف من رابط إىل اخر ))وليس  الروابط  اصبحت 
باألداة، فوظيفة الربط بالضمري ناشئة مما سبق الضمري من اعادة الذكر، ويف هذا تعليق 
وائتالف وربط(()38(. وهذا األمر جعل من استعامل الضمري يف النص رضورة حتمية ال 
يمكن ان يكتمل النص من دونه فيه يتم ومن خالله يتامسك وعن طريقه ينشط دوره. 
ولذا أصبح معنى الضمري ))وظيفي وهو احلارض أو الغائب عىل اطالقهام فال يدل داللة 
معجمية اال بضميمة املرجع وبواسطة هذا املرجع يمكن ان يدل الضمري عىل معني()39(، 
وقد اصبحت مرجعية الضمري خمتلفة بحسب السياق الذي يناسبها، وهو وحدة ذات 
تركيبة نحوية أو بنسبة لسانية ال يمكن ان نمسك بداللة معجمية هلا، بل تضمر احاالت 
ربط  يف  كبرية  وظيفة  يؤدي  الضمري  اصبح  ذلك  ضوء  ويف  بالغة.  امهية  ذات  متعددة 
النص، فوظيفته تتسع لتشمل عىل وصل الرتكيب، كام تؤدهيا املعاين الرابطة، لكنه خيتلف 
عنها، بوصفه يقوم عىل اعادة الذكر، يف حني تعتمد تلك االدوات عىل معانيها الوظيفية 
اجلر)40(،  العطف، وحروف  الرشط، وادوات  املنشأة، كأدوات  العالقة  نوع  التي حتدد 
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فاجلملة ))كالعقد الذي جيمع بني حباته سلًكا وثيًقا، والبد ان يبقى السلك متصاًل، واال 
ما استطاع الرائي ان يفهم من شكله معنى العقد، وهذا هو االرتباط، فاذا انقطع السلك، 
ان  يمكن  ال  الوثيق  السلك  وهذا  الضمري(()41(،  يعمله  ما  وذلك  الربط  بطريق  يعالج 
نقول انه مقترص عىل الضمري بل البد من مشاركته االدوات التامسكية االخر يف عمل 
االرتباط حتى ال نكون مركزين عىل اداة وهتمل االدوات االخر فهذا ليس من متطلبات 
البحث العلمي الرصني. وبطبيعة احلال تعد الضامئر ))افضل االمثلة عىل االدوات التي 
يستعملها املتكلمون لإلحالة إىل كيانات معطاة(()42(، وهو عبارة عن احاالت أو عنارص 
تستوجب متلق واع لكي يفرسها ويكشف عن معانيها، ومن اصح احلاجة إىل الضمري 
كثرًيا ال  الكالم وخيترص كالما  ماسة جًدا بوصفه يؤدي وظيفة االختصار واالجياز يف 
عىل  وال  كاالسم،  مسمى  عىل  يدل  وال  املعارف  انواع  ))اقوى  عد  هنا  ومن  فيه  فائدة 
املوصوف باحلدث كالصفة، وال حدث وزمن كالفعل، فالضمري كلمة واحدة تدل عىل 
عموم احلارض والغائب دون داللته عىل خصوص الغائب(()43(، ومل تتوقف امهيته عند 
ذلك بل تتسع لتصبح له ))ميزتان األوىل : الغياب عن الدائرة اخلطابية، والثانية القدرة 
عىل اسناد اشياء معينة، وجتعل هاتان امليزتان من هذا الضمري موضوعا عىل قدر كبري من 
حيل  اصبح  بل  ذلك  عند  تتوقف  مل  وامهيته  النصوص(()44(.  متاسك  دراسة  يف  االمهية 
))حمل كلمة أو عبارة أو مجلة أو عدة مجل. وال تقف امهيتها عند هذا احلد، بل تتعداه إىل 
كوهنا تربط بني اجزاء النص املختلفة شكال وداللة، داخليا وخارجيا سابقة والحقة)45((. 
وهذا كله جعل من الضامئر تعطي امهية فائقة املستوى يف حتقيق التامسك وتنقسم الضامئر 
يف العربية إىل قسمني: مها: ضامئر احلضور واالخر ضامئر الغياب وتتفرع ضامئر احلضور 
إىل ضامئر املتكلم بوصفها مركز املقام االشاري، فاملتكلم هو الباث وإىل ضامئر املخاطب، 
ألنَّ املخاطب هو الذي يقابل املتكلم يف ذلك املقام ويشاركه فيه فهو املتقبل)46(. وهي 
املتكلم  عىل  الدالة  الضامئر  مجيع  مظلتها  حتت  تندرج  اذ  النص  خارج  إىل  حتيل  ضامئر 
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هالداي  سامها  النص  متاسك  يف  ومرموقا  مهام  دورا  تؤدي  ضامئر  وهناك  واملخاطب، 
ورقية حسن )ادواًرا ُأخر( تندرج حتتها ضامئر الغيبة افرادا وتثنية ومجعا اذ حتيل داخل 
النص، أصبحت الضامئر تتفاوت فيام بينهام يف االمهية واالختصار، فالضمري املتصل أشد 
اختصاًرا من املنفصل، حتى عدَّ استعامل الضمري املتصل أبلغ من االختصار وادعى إىل 
اخلفة واالقتصار، وهذه العنارص الثالثة من مطالب االستعامل اللغوي، لذلك مل يعدلوا 
اإلمام  لرسائل  حتليله  يف  سنوضحه  ما  وهذا  تعذره)47(.  عند  اال  املتصل  استعامل  عن 
عيل)عليه السالم( إىل مالك االشرت فنلحظ وفرت الضامئر بأنواعها ظاهرة ومسترتة يف 
رسائل اإلمام عىل نحو ال يكاد ان خيلو مجلة منها فاعلة عملية ترابطية لتامسك أوصال 
النص. ومن ذلك قوله )عليه السالم(: ))أنِصِف اهللَ وأنِصِف النَّاَس من نفِسَك، وِمن 
ِة أهِلَك، وَمن لَك فيِه هوًى ِمن رعيتَِك، فإنَّك االَّ تفعل َتظِلم، من ظلم ِعباَد اهللِ  خاصَّ
َته وكان هللِ حرًبا حتى َينِزَع أو  كاَن اهللُ خصَمُه دون عباِدِه، وَمن خاصَمُه اهللُ أدَحَض ُحجَّ
َيتوَب(()48(. فلعل الناظر يف هذا النص سيلحظ ضمري التخاطب طاغيا عىل اغلب مجل 
النص وهذا الضمري نمسك بإحالته وداللته عىل مالك االشرت كانت الرسائل من بداياهتا 
موجه اليه ولذا نجد اغلب مجل الرسالة عىل طوهلا الضامئر التخاطبية سارية فيها وهذا 
ضمري  سكون  ان  الطبيعي  من  له  رسالته  وجه  السالم(  )عليه  اإلمام  ألنَّ  طبيعي؛  امر 
ضمري  اصبح  ولذا  ومتوضعه،  وترتيبه  النص  لتامسك  االمثل  الضمري  هو  املخاطب 
املخاطب يعطي دورا رائعا يف ترابط رسالة االمام وايضاحها واملتمثل بـ)انت، الكاف( 
يف األفعال واالسامء )أنصف( مكررة مرتني )أهلك، نفسك، لك، رعيتك، فانك، تعقل، 
تظلم،.... الخ( مما ادى هذا الضمري وظيفة خدمت العملية االتصالية سامهت بشكل 
فعال يف توصيل الرسالة إىل املتلقي مما زالت االلتباس والغموض الذي يتمتع به النص 
فضال عن ذلك فقد اعطى امهية يف تشكيل املعنى وقام بإبرازه وكل ذلك جاء عن طريق 
عرفنا  ملا  الضامئر  ولوال  االخر،  التامسكية  العنارص  عن  زيادة  للضمد  الصحيح  الربط 
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عودة الضمري وألختلط لدينا احالته وألصبح احالته مبهمة ال نستطيع ان نميزها. وهذا 
االمر جعل من الضامئر فضال عن غريها من األدوات االخرى تساهم بشكل كبري يف بناء 
النسيج العم للنص، واإلمام يف هذا النص مل يكثف بضمري املخاطب بل رسعان ما يغري 
آلخر  فعل  من  احالته  تتغري  الذي  الغائب  ضمري  طريق  عن  للنص  املفهومية  االصالة 
بحسب السياق العام للنص. فقوله)ظلم عبد اهلل( يعود إىل االنسان ويف قوله )كان اهلل 
خصمه( يعود إىل اهلل تعاىل. وهذا التنوع يف الضامئر يف النص الواحد يمنع النص يمنح 
النص فرًصا واسعة للقراءة والتأويل ويشد من اهتامم املتلقني.فضال عن ذلك جيعل من 
ملالك  الكالم  ان  الباحثني  ويرى  خمتلفة.  النص  التامسك  يف  املسامهة  النصية  املتتاليات 
اكثر  عىل  املنترشة  الضامئر  خالل  من  له  الرسالة  اإلمام  توجيه  من  الرغم  عىل  االشرت 
بوصفها  العصور  مدار  عىل  االنسان  هو  احلقيقة  قصديتها  باهنا  نعتقد  الرسالة  مفاصل 
رسالة متجددة شمولية التقف عند حد معني بل تستمر إىل قيام الساعة بوصفها رسالة 
تنطبق عىل كل زمان ومكان واحداثها املتتالية موصوفة وصفا دقيقا بوعي جاد. ويستمر 
اإلمام احالته الضمريية املسامهة يف الربط النيص من ذلك قوله)عليه السالم( : ))أطلق 
عن النَّاس ُعقدَة ُكلِّ حقٍد، واقطع عنَك سَبَب ُكلِّ ِوتٍر، وَتغاَب عن ُكلِّ ماال َيِصحُّ لك، 
وال َتعجَلنَّ إىل تصديق ساٍع، فإنَّ الساِعَي غاٌش، وإن َتَشبَّه بالناصحني(()49( فالضامئر 
التخاطبية عىل طول النص اجتمعت وكونت نًصا متامسًكا عىل نحو من الدقة مما اعطت 
قيمة عليا للنص، ولذا نجد الضامئر حققت املهمة املقصدية للباث والتي اشارت عب 
افعال  بفعل  توفرت  النص كلها والذي  افعال واسامء  امتد عىل  الذي  املخاطب  ضمري 
االمر )اطلق، اقطع( ومن هنا نجد مرجعة النص واحدة وهي )مالك االشرت( املتوزعة 
يف النص بدليل افعال االمر والضمري الكاف الذي قصد به )مالًكا( وهذه املرجعية الذي 
ابنيته حتققت بفضل ضمري املخاطب ومن هنا  النص وقوت روابط  زادت من متاسك 
ان  ذلك  مستمرة،  متاسك  حالة  يف  النص  جيعل  قبله  اسم  عىل  الضمري  ))عودة  اصبح 
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منزلة  ينزل  منهام  فكل  عليه،  واملحال  املحيل  بني  دائرية  حركة  النص  يف  ختلق  الضامئر 
االخر، مما جيعل ذهن املتلقي يف حالة استدعاء تام للمحال عليه أو يف حالة بحث عنه، 
مما يضمن حتقيق متاسك النص وترابطه(()50( وإن ما حيد وهذه الضامئر ويزيل الغموض 
الباث أو صاحب النص  املتلقي الذي يعد عضوا فعاال ال تقل امهيته عن  واالهبام هو 
فيعد مشاركا داخال يف بوتقات النص ليضمن التامسك الوثيق للنص، وهو هبذا اصبح 
الضمري عنرص غري منفصل عن التامسك النيص. وهذا االمر جعل من استعامل ضمري 
املخاطب يف النص املار الذكر ملناسبة االحداث واملهام التوجيهية التي ال يتناسب معها 
ضمري اخر سوى ضمري املخاطب وهذا ما يتطلبه السياق العام للنص. ولكننا يف نص 
اخر لإلمام نجد ضمري الغائب متجلٍّ بشكل واسع عىل اغلب مجله من ذلك قوله)عليه 
السالم(: ))وليس احد من الرعية، أثقل عىل الوايل مؤونة يف الرخاء، وأقل معونة له يف 
البالء، وأكره لإلنصاف، وأسأل باإلحلاف، وأقل شكًرا عند االعطاء، وأبطأ عذًرا عند 
ومجاع  الدين  عامد  وإّنام  اخلاصة،  اهل  من  الدهر  ملامت  عند  صًبا  وأضعف  املنع، 
فليكن صفوك هلم، وميلك معهم(()51(.  العامة من االمة،  املسلمني، والعدة لألعداء، 
فالذي يتأمل النص املار الذكر سيلمس بصورة جلية الضامئر الغائبة املمتدة عىل أغلب 
مفاصل النص وهذا الضمري عائد عىل )االنسان( بصورة عامة أي أنه غري حمدد، فالضمري 
املسترت قام بوظيفة الربط النيص وأغنى النص داللة وأبعده عن التفكك اللفظي. فتحدد 
أبطأ،.....الخ(  أقل،  أسأل،  أكره،  أمل،  )أثقل،  املاضية  االفعال  يف  الغائبة،  الضامئر 
واالحالة واحدة تشري إىل عنرص اشاري سابق وهي )االنسان( فاإلمام عمد إىل تكشيف 
الضامئر الغائبة ليعزز من وحدة التامسك وليوسع من داللة النص فضال« عن احالته إىل 
عنرص واحد سابق لكل الضامئر وليجعل من النص كال متكامال غري جمزأ ومتقطع. ولذا 
فكلمة )أحد( أو )االنسان( مثلت عنرصا اشاريا عم النص بأكمله. فضمري الغائب يف 
النص عاد إىل مفرس واحد حمدد من لدن املتلقي ال ان جيعل داللة النص غري حمددة بل 
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جعل منها مأولة بتأويل حمدد ضمن اطار معني، ولكن اإلمام رسعان ما يعود، ويلتفت 
إىل ضمري املخاطب ليحيل إىل العنرص االشاري الرئيس الذي من وجه الكالم اليه منذ 
بداية كتابته الرسالة وهو حمور العملية االرسالية بأمجعها ال يستطيع ان يتخل عنها مهام 
استصالِح  عىل  هلم  ُقوٌة  ذلك  فإنَّ  األرزاق،  عليِهُم  أسبغ  ))ثم  كذلك  وقوله  صدر، 
أنفسِهم، وِغنًى هلم عن تناول ما حتَت ايدهيِم، وُحجٌة عليِهم إن خالفوا أمرك أو ثلموا 
أماَنَتك(()52(، ولعل الناظر يف النص السابق سيمسك بكثرة الضامئر املوجودة يف النص 
واختالف احاالهتا مما تعطي اسهاما فعاال يف متاسك النص ومللمة أشتاته ال ان تضعف 
احالة  املخاطب يف فغل االمر)أسبغ( حييل  فالضمري  ترابطه.  متاسك وتقلل من وحدة 
اما الضمري املتصل اجلمعي )هم( حييل احاالت عىل ذوات غري  وهي )مالك االشرت( 
حمددة منها )الناس(، فهذه الضامئر املسترتة الغائبة واملتصلة الظاهرة يف العبارات املارة 
الذكر عملت مع بعضها ومتاسكت لتكون بمجموعها وحدة إحالّية رئيسة يقوم عليها 
النظام العام للنص أو الرسالة بأكملها. ولذا نجدها موزعة بصورة منتظمة تعطي نواة 
نصية متامسكة لتقر يف النهاية عىل احالتها التي تكون لبث النص ويأيت ضمري النصب 
املنفصل تالًيا يف هناية رسالة لإلمام عيل )عليه السالم( وحيتل نسبة قليلة مقارنة بالضمري 
وقوله:  حلها(()53(،  بغري  وسفكها  والدماء  ))إياك  السالم(:  )عليه  فقوله  التخاطبي 
))وإياك واإلعجاب بنفسك(()54(، ))وإياك واملن عىل رعيتك بإحسانك(()55( وقوله: 
))واياك واالستئثار بام الناس فيه اسوة(()56( فالذي يتعمق يف هذه املقاطع النصية جيد 
غلبة ضامئر النصب املنفصلة بصورة جلية وهذا مرده إىل ان اإلمام جعلها يف هناية الرسالة 
ليعطي صورة توجيهية بداية الرسالة ومن ثم يعطي قراًرا حتذيرًيا شديًدا ملالك االشرت يف 
الرسالة، لريسم من رابطا، نصيا ملتصقا بوظيفية حتذيرية عظيمة، ولذلك محل،  هناي 
هذا الضمري كالًما مالئاًم للسياق العام للنص والرسالة بأكملها فالرس يف استعامل هذا 
عنرصا  للنص  منحه  عن  فضال  احلق  طريق  عىل  يسري  ملن  والوعيد  للرهبة  هو  الضمري 
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تشويقيا متعلقا يبعث الشعور من دون ملك أو تشاؤم، وهذه الضامئر املتنوعة واملنترشة 
يف السياق العام للنص قد كونت حلمة متامسكة بثت يف النص شحنة تفجر عب النص 
لتصنع يف النهاية نصا متكامال حيمل دالالت متنوعة معناها يتوقف بحسب القارئ أو 
تعطي  منتظمة  بصورة  الضامئر  ترتيب  من  جعل  االمر  وهذا  بخيوطه،  ليمسك  املتلقي 
دورا يف متاسك ابنية الرسالة وترابطها بصورة تكاد تكون مجلة واحدة. وهذا االنتشار أو 
التعدد يف الضامئر يبني مدى قوة النص وشدة انتظامه بام يدل يشتمل عليه الضمري من 
التي  العبارات  فكل  للنص.  العام  التامسك  حتقيق  يف  شديدة  ورصانة  واجياز  اختصار 
تتضمن ضمري النصب املنفصل جاء فيها العنرص التحذيري بارًزا يؤدي وظيفة توجيهية 
حتذيرية يدعو فيها مالك االشرت إىل االلتزام الوثيق بمبادئ اإلسالم بصورة عامة فضال 
عن تأكيده عب هتيئة الذات االنسانية عىل عظم تلك االمور ومدى تأثريها النفيس عىل 
االنسان بصورة مهمة. اما ضمري املتكلم فانه يكاد ال يذكر يف الرسالة غري مقطع قصري 
جدا جاء يف املقطع االخري وجاء ال يتعدى )أربعة أسطر( وهذا بحسب اعتقاد الباحثني-
امر طبيعي الن ضمري ال يناسب املقتىض العام للنص وال يتفق والفكرة املطروحة من 
عىل  قدرتِِه  وعظيِم  رمحتِِه،  بسعِة  اهللَ  أساُل  ))وأنا  قوله  يتضمنه  ما  وهذا  و  اإلمام  لدن 
إعطاِء ُكلِّ رغبٍة أن يوفِّقني وإياك ملِا فيه رضاُه من اإلقامة عىل الُعذِر الواضح اليِه وإىل 
َخلِقِه، مع ُحسِن الثَّناِء يف الِعباِد، ومجيل األثِر يف البالِد، ومتاِم النِّعمِة، وتضعيف الكرامِة، 
املتكلم قد طغى  اليه راغبون(()57( فضمري  ا  هادِة، وإنَّ عادِة والشَّ بالسَّ خَيتَم يل ولَك  وأن 
متتالية مسرتسلة  الذكر والذي ذكر يف مجل عدة  النيص مار  املقطع  بصورة واسعة عىل 
مكونة بمجموعها حدثا نصا متكامال مؤديا معنا مقصودا متامسكا. فالضمري وجد عب 
املتصل  الضمري  ومنها  الفعل)أسأل(،  ومنها  املنفصل)أنا(،  )الضمري  منها  عدة  صيغ 
)الياء( يف )يوفقني( وهذه الصيغ املتنوعة قد ولدت نصا توليدًيا يعطي معان متفجرة عب 
شحنات عالية االداء. وهذا االختالف االدائي لضمري املتكلم هو من اجل سبل النص 
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وترتيبه ليحيل يف النهاية احالة متعددة ذات اشارة مقصدية وهي )اهلل( سبحانه وتعاىل، 
اي بمعنى انه ضمري حييل به إىل الذات االهلية، ومن هنا عزز فكرة التامسك وزاد من قوة 
ارتباطها عب الوعي واالملام الكبري من لدن اإلمام )عليه السالم(، فضال عن ذلك نجد 
ان املعنى عب هذا التعدد قد زاد من حضوره وتعممت داللته حتى اصبحت عنارصه 

مرتابطة يام بينها.

ويف اخلتام نستطيع ان نقول: إنَّ اغلب االحاالت الضمريية احاالت متخذة ضمري 
املخاطب طريقا هلا عب صور وحاالت شتى وهذا التواجد املكثف لضمري املخاطب له 
وظيفة مهمة يف متاسك نص اإلمام )عليه السالم( عىل املستويات كافة حتى سامهت يف 

دفع امللل عن املتلقي. وختاًما نجد أنَّ الضمرَي يعمل إحاالت متنوعة.
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املقدمة

احلمُد هلل الذي الُتعُد قواُئم َنْعامِئِه وآالئه، وال ُتقيَّد عنارُص َفْضلِه وإحسانِه، وَصىّل 
شاد،  والرَّ الّدالالت  تِبياِن  آله  وعىل  حمّمِد،  الرمحة  نبّي  واهلُدى  التقوى  حمور  عىل  اهللُ 

واألحكام.

ثقافة  وُيِشيُع  الّدالالِت،  حُيْيي  مَلنَْهج  ُمعِجبة  نتائج  اىل  الوصول  أجِل  فِمن  َبْعُد،  أّما 
الفهم الرسيع، والتصّور الالمتناهي للمفاهيم، نعتمد آلية منهجّية لفهم خطاب اإلمام 
َنْسج قوائم وجداول للمفاهيم،  عيّل)عليه السالم( عب صنع منهجّي منّظم، قائم عىل 
والكلامت املحورّية التي تنتظم يف سياق واحد من أجل حرصها مّرة، ومقاربتها دالليًّا 
مّرة أخرى، وهي مسألٌة-فيام نخاُل-مل تطرْح من قبُل، ممّا جيعل دراستنا جديدة يف باهبا، 
إذ مل نجْد-بحسب اّطالعنا-صنيًعا ُسبقنا إليه عىل َوْفِق ما نرتّسمه إْن تنظرًيا أو تطبيًقا)1*(.

العلّوي  اخلطاب  جعلت  التي  مباحثتنا  ضوء  يف  البحُث  سيتناوُشه  ما  وهذا 
اإلصالحّي- يف ظّل عهد اإلمام عيّل)عليه السالم(لواليه مالك األشرت )ريض اهلل عنه( 

حينام واّله مرص-مادة بحثنا وحمط دراستنا إذ ألفينا كثرة القوائم فيه.

ويف ظّل هذه املعاينة، واإلملاحة املتبرصة يف العهد املبارك، نرى أْن يقوم البحُث عىل 
ثالثة مطالَب، هّي :

املطلب االأول : اأثر القوائم يف �سنع الثقافة

إذ ال خيفى عىل املتبرّص أّن القوائم واجلداول ُتعّد أساًسا يف ضبط البيانات، واحلؤول 
دون تشظّيها وتناثرها، فضاًل عن أهّنا تعّد ركيزًة صلبًة يف تكشيف الدالالت التي يرقبها 

القارئ، واملتدّبر يف هذه البيانات)العنارص( التي تنتظم فيها
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املطلب الثاين: القوائم يف ر�سالة االإمام)عليه ال�سالم( ملالك االأ�سرت درا�سًة تطبيقيًة 

َسنَْفيل يف هذا املطلب القوائم التي ترّشحت يف العهد املبارك، إذ يمّثل العنواُن الرئيُس 
للقائمة البؤرَة املركزّيَة، القادرة عىل استدعاء جمموعة من العنارص التي تنتظم فيه، عب 
َنْسِج شبكة من املسارات والتتابعات، واملجاالت الّداللية التي ُتعّد عنارص متضافرة يف 

استجالء مفهوم العنوان.

املطلب الثالث : املقاربات التداولّية للقوائم يف عهد االإمام)عليه ال�سالم(ملالك 
االأ�سرت.

بمعاينة  الواحدة  القائمة  يف  املنتظمة  العنارص  بني  تداوليًّا  سنقارب  املطلب  هذا  يف 
َرْيَب- إذ يعمُل- بال  أم مقامّيًة  لفظّيًة  أ كانت  العنارص سواٌء  السياقات املصاحبة هلذه 
العنواُن الرئيُس عىل استدعائه، فاالقرتانات اللفّظية املرتشحة يف هذه القوائم)العنارص(، 

أو)املصاحبات(هلا أثٌر يف استظهار املعاين، وتكشيف الّدالالت.

واحلمد هلل ربِّ العاملني وصىّل اهلل عىل حمّمد وآله الطاهرين
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املطلب االأول: اأثر القوائم يف الثقافة )مقاربة تداولية(

يف هذا املطلب سنكشف اخِلامر عن أمرين مهّمني، نحسب أهّنام يعيناِن عىل الوصول 
الثقافة  يف  أمهيتها  وبيان  جهة،  من  القوائم  ملصطلح  التداُولّية  الّداللية  املقاربات  إىل 

االجتامعية التداولية من جهة أخرى.

اأواًل: القوائم مقاربة تاأ�سيلية:

1. يف اللغة:

ا َعىَل  َأَحَدمُهَ تبّدى لـ)ابن فارس ت395ه( أصالِن صحيحاِن ملادة )ق وم( ))َيُدلُّ 
ِهْم. َواآْلَخُر َعىَل اْنتَِصاٍب َأْو َعْزٍم(()2(. اَم اْسُتِعرَي يِف َغرْيِ مَجَاَعِة َناٍس، َوُربَّ

ويتكّشف لنا يف ضوء هذا النّص أنَّ القائمة حاصلة يف ضوء جمموعة من العنارص، 
ِزْد عىل ذلك أنَّ  وهذا ما عّب عنه ابن فارس بـ)مجاعة ناٍس(، ورّبام استعري يف غريهم، 

بط؛ ملقتىض جميئها هلذا الغرض. القائمة تدلُّ عىل احلَْتم والَعْزم والضَّ

وتتجىّل داللة لفظة )القائمة( يف االستعامل االجتامعّي التداويّل، بمجموع العنارص 
إىل قائمة الكتاب، قال  واملكونات فيها كقائمة الرسير والدابة وقوائم اخلوان، وصوالً 
يِر )...(  ِ الزخمرشي )538هـ(: ))وقاَمْت الدابُة عىل قواِئَمها، وهذه َقاِئَمِة اخِلَواِن والرسَّ
وقاَمت لعبُة الشطرنج صاَرْت قائَمٌة )...(، وَرَفَع الَكْرَم بالَقَواِئم والَكْرمَة بالقاِئمَة(()3( 
قال الفريوز آبادي )ت 817هـ( : ))والقائمُة واحدُة قوائِم الدابِة، والورقُة من الكتاِب، 

وِمن السيِف مقبُضُه(()4(.

بيدّي )1205هـ(، قال: ))الَقاِئَمُة: الَوَرَقُة  وَنْرُقُب هذا البيان تداولًيا عند مرتىض الزَّ
ِة.! وَقِواِئُم  ابَّ يِر والدَّ ِ من الِكَتاِب، َوقد ُتْطَلُق عىل جَمُْموع الَبَناَمج... َقاِئَمِة اخِلَواِن والرسَّ

اخِلَواِن وَنحُوَها(( )5(.
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وتأسيسًا عىل ذلك َنْرصُد مقاربة تداولية لداللة القائمة ألصق بمباحثتنا وهي الورقة 
التي تقّيد هبا األسامء، واألشياء يف صنف قائم)6(، ويف صورة صفوة وأعمدة، وتكون عىل 

هيأة عنارص زمرة، َحْلقة، أو بنية جبّية )7(، باستحضار االنتظام، والتتابع، واالّطراد.

ثانيًا: يف اال�سطالح:

يف ظّل معاينة حّد القائمة يف الكتب التي وقفنا عليها، وجدنا أهّنا-بوصفها مصطلحًا-
ال خترج عن الداللة الّلغوية، التي َرَصْدناها يف املعجامت العربية، وهي الورقُة التي تقّيد 
واملسافات،  الزمن،  اختصار  يف  َرْغبًة  عمودّي  أو  قائم  صفٍّ  يف  واألشياء  األسامء،  هبا 

وحتصيل املعلومات برسعة)8(.

ومن هنا فالقائمة هي الوعاء، أو الظَّْرف الذي تنتظم فيه العنارص واألرقام وغريها؛ 
من أجل حتليلها والوصول يف ضوئها إىل النتائج املرجّوة)9(.

يف  َرْغبًة  دراستها،  يف  ونرغب  فيها،  تنتظم  التي  العنارص  من  جمموعة  أيضًا  وهي 
البحث  جيري  التي  القصدية  العتبة  فهي  هنا  ومن  حوهلا،  النتائج  بعض  عىل  احلصول 

عنها، والتي حتّقق أغراض الدراسة)10(.

ثالثًا: اأهمية القوائم يف الثقافة التداولية:

ال خيفى عىل ذي هُنية أّن العقَل قائٌم عىل التنظيم والرتتيب، وحرص العنارص يف قوائَم 
وجداوَل خوفًا من تشّظيها وتناثرها، ويبدو أّن مسايرة العقل الفّعال يف هذا الصنيع يدّل 
عىل أّن احلياة تتطلب التعيني والتخصص، ال العبثية والفوضوية من أجل الوصول إىل 
واملطالب  املوضوعات  َبْلَه  بيانه  املراد  للعلم  الواضحة  واملحّددات  احلقيقية،  املقاربات 
القوائُم  تلكُم  تفضيلها واستظهارها، وتفصيلها، ومن هنا جاءت  املرغوُب  واملفردات 

واجلداول.
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وتأسيسًا هلذا الَفْهم والتصور انبى العقل إىل التفكري يف تقييد العلم، وَجْدَولته يف 
استرشافه القضية املتحدث عنها، وهذا ما نلمحه، ونرصده يف املنظومة الثقافية اإلسالمية، 
وقبل أن نستحرض ما يعّن لنا من ُمُثل هبذا الصدد، جيدر بنا أن نستحرض حقيقة مفادها أّن 
القرآن الكريم بوصفة كتاب العربية األكب، واملدّونة اإلهلية العظمى الذي انطوى عىل 
املسائل العقدية والفقهية والثوابت األخالقية واالجتامعية والقضايا الكونية والعلمية، 
التي جاءت بأسلوب غاير أساليب العرب وفارق نظمهم يف السمّو والعلّو،  وغريها، 
فجاء نسيج وحده وفريد نظمه َبْلَه أرسه للقلوب، وأخذه بمجاميعها، ونستشعر الوجه 
التأثريي املتحصل لكتاب اهلل )عّز وجّل( يف قلوب سامعيه، إذ نجد الوجه اإلعجازي 
للنّص القرآين، بوصفه وجهًا له ُسهمة يف وجوه إعجاز القرآن الكريم، قال أبو سليامن 
اخلّطايّب )388هـ(: ))ُقلُت يف إعجاز القرآن وجهًا آخر ذهب عنه الناس فال يكاد يعرفه 
إال الّشاذ من آحادهم، وذلك صنيعه بالقلوب وتأثريه يف النفوس، فإّنك ال تسمع كالمًا 
غري القرآن منظومًا وال منثورًا إذا قرع السمع خلص له إىل القلب من الّلذة واحلالوة يف 
له  النفوس وتنرشح  به  إليه تستبرش  الروعة واملهابة يف أخرى ما خيلص منه  حال ومن 

الصدور(()11(.

العقلية  من  إنتاجًا  الوجود  غزيرة  األداء  الفنية  البناء  العالية  اإلبداعية  فالنصوص 
البرشية، مهام بلغ مداها، ال تصل إىل مبلغ النص القرآين، أو تقرتب منه عىل استحياء 
التأثري يف النص القرآين ليس له نظري يشاهبه، وال يدانى بنظري ألبتة، وهبذا  ، فعامل  قطُّ
جتلت سمة االخرتاق بني ما هو كالم برشّي، وما هو كالم إهلّي، فتتحقق يف الثاين قوة 
التأثري اخلطايب، وعامل اإلقناع النيّص الذي ُيغرّي حياة اإلنسان كلّيًا، وهذا ما ال يمكن أن 

حيّققه أّي نّص آخر غري النّص القرآين)12(.
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املدّونات  استثنينا  ما  إذا  الكريم  القرآن  أّن  نرى  فإّننا  أمحُد،  بِْدء والعود  وَعْوًدا عىل 
ومقاالت  فلسفية  كتبًا  أم  ساموية  كتبًا  أكانت  سواء  وجّل(  )عّز  اهلل  كتاب  سبقت  التي 
أخالقية وأدبية نّدت من لدن كبار فالسفة اليونان والرومان واهلنود، فإنَّنا نجزم قاطعني 
الثقافية  التداولية  املجاالت  يف  واجلداول  القوائم  لتغطية  أّسس  قد  الكريم  القرآن  أّن 

اإلسالمية التي متّثل العتبات املختارة ماّدهتا، ودراستها.

ويبدو أّن النص القرآين قد أملح إىل هذا التبويب والتفصيل املنّظم للقضايا واملسائل 
ْن َحِكيٍم  لَْت ِمْن َلُ ْحِكَمْت آيَاتُُه ُثمَّ فُّصِ

ُ
املختلفة التي عرضها، قال تعاىل:﴿ كَِتاٌب أ

َوَتْفِصيَل  يََديْهِ  َبنْيَ  ِي  الَّ تَْصِديَق  َولَِكْن  تعاىل:﴿  وقوله  هود:1[  سورة   [ َخبرٍِي﴾ 
 ِ

لُِكّ تِبَْيانًا  الِْكَتاَب  َعلَيَْك  ْلَا  َونَزَّ تعاىل:﴿  وقوله   ،] يونس:37  سورة   [  ﴾ الِْكَتاِب 
َهَذا  ِف  ْفَنا  َصَّ َولََقْد   ﴿ تعاىل:  وقوله   ،]89 النحل:  سورة   [  ﴾ َورَْحًَة  َوُهًدى  ٍء  َشْ

ِ َمَثٍل ﴾ ]سورة الكهف: 54[.
الُْقْرآِن لِلنَّاِس ِمْن ُكّ

أمارات  كّلها  والترصيف  باحلق،  والنطق  والتنوير،  والتبيان،  والبيان،  فالتفصيل، 
ودالئل عىل القوائم واجلداول بوصفها آلّية من آلّيات التفصيل والتبيان والبيان يف كتاب 

)اهلل عّز وجل(.

شاخصة  واجلداول  القوائم  هذه  جالله(وجدنا  اهلل)جّل  كتاب  إىل  ُرْحنا  ما  وإذا 
أمامنا، ففي سورة الفاحتة بوصفها السورة األوىل يف املصحف الرشيف نجد هذه التقنية 
حارضة، تأّمل معنا أوصاف لفظ اجلاللة )اهلل( عىل هيأة قائمة مؤّلفة من أربعة عنارص 
احلمد هلل: )رّب العاملني(، )الرمحن(، )الرحيم(، )مالك يوم الدين(، هذه القائمة آيات 
عن صفات اهلل عّز وجل، وإذا ما رصفنا وجَهنا تلقاء سورة اإلخالص التي متّثل السورة 
الـ)112( من سور القران الـ)114( نجد هذه التقنية حارضة يف وصِف اهللِ )عّز وجّل( 

أيضًا: )قل هو اهلل أحد-اهلل الصمد- مل يلد -ومل يولد- مل يكن له كفوًا أحد(.
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ونجد أنواع تكّلم اهلل)عّز وجّل(يف اخلطاب القرآين بوصفها قوائم واضحة املعامل: ﴿ 
ْو يُرِْسَل رَُسوًل ﴾ ] سورة 

َ
ْو ِمْن َوَراءِ ِحَجاٍب أ

َ
ُ إِلَّ وَْحًيا أ ْن يَُكّلَِمُه اللَّ

َ
َوَما َكَن لِبََشٍ أ

الشورى: 51[)وحّيا، ِمْن وراء حجاب، يرسل رسواًل(.

ويمكن القول: إّن األمثلة كثرية جدًا ال ُتعّد وال حُتىص نخشى من اإلطالة و اخلروج 
عن اإلجياز الذي ننشده يف هذا املطلب.

ويبدو أّن هذا التأسيس القرآين، قد أفاد منه علامء العربية، فنجُد النحويني يركنون إىل 
هذا الصنيع من أجل التقييد والتبني والتفصيل قال ابن مالك)ت 672(:

كالمنا لفٌظ مفيٌد كاستقم واسٌم وفعٌل ثم حرُف الكلم )13(.

وغريها...  أمر،  مضارع،  ماض،  والفعل  حرف،  فعل،  اسم،  أقسام  ثالثة  الكلمة 
وعند البالغيني أقسام علم البالغة، علم املعاين، وعلم البيان، وعلم البديع )14(، وغريها 

من التقسيامت يف معارف العربية املختلفة.

املطلب الثاين: القوائم يف عهد االإمام عليه ال�سالم)مالك االأ�سرت( درا�سة تطبيقية

املبارك، وغريها  النهج  انتظم يف  الذي  السالم(  اإلمام عيل )عليه  أنَّ كالم  َجَرَم  ال 
من املدّونات التي توافرت عىل نقل كالمه )عليه السالم(، دليل عىل أهّنا تنبع ومتتح من 
مصدر واحد، إذ إّن جالء النصوص ورصفها وتناسب موضوعاهتا ومضامينها تدّل عىل 

هذا النبع اخلاّلق، واملتح العظيم، وأهّنا جتري كالسلسبيل من جمرى واحد)15(.

وهذا ما فطن إليه ابن أيب احلديد املعتزيل )ت 656ه( من قبُل قال: ))وأنت إذا تأملت 
هنج البالغة وجدته كّله ماًء واحدًا، ونفسًا واحدًا، وأسلوبًا واحدًا كاجلسم البسيط الذي 
ليس بعض من أبعاضه خمالفًا لباقي األبعاض يف املاهية، وكالقرآن العزيز أّوله كأوسطه، 
وأوسطه كآخره، وكّل سورة وكّل آية مماثلة يف املأخذ واملذهب والفّن والطريق والنظم 
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لباقي اآليات والسور، ولو كان بعض هنج البالغة منحّوالً وبعضه صحيحًا مل يكن ذلك 
كذلك، فقد ظهر لك هبذا البهان الواضح ضالل َمن زعم أّن الكتاب أو بعضه منحوالً 

إىل أمري املؤمنني(()16(.

وهي  واملتقن،  املحكم  النّص  نجد  األشرت(  لـ)مالك  الرشيف  عهده  نبرص  وعندما 
من أمارات صحة سنده؛ وذلك ملا يمتاز به هذا املتن من سبك منقطع النظري يف املعنى 
واملبنى، وإّن الباحث اخلبري ليشعر أّن روحًا نورانية تكمن وراء كّل عبارة من عباراته، 
وأّن هناك خيوطًا نسجت أفكاره، ومفاهيمه ال يدركها إاّل َمن توّغل يف أعامقها، واكتشف 
الروح السامية واملعاين العالية من وراء األلفاظ التي تعّب عنها، يقول الدكتور عباس عيل 
أمري  إىل  البالغة  الكالم يف هنج  نسبة  ُيطَعَن يف صحة  أن   )...( الغرابة  الفّحام: ))ومن 
املؤمنني )عليه السالم( بحّجة اشتامله عىل التقسيم العددي )...( وهذا خمالف ملا أثبته 
األسلوب القرآيّن، وأكد استعامله وأكثر من احلديث النبوّي يف تقسيامته األخالقية، أما 
اإلمام عيل )عليه السالم( فغري مستكثر عليه أسلوب احلرص والتقسيم العددي، ملا عرف 
القرآين  األثر  عىل  التوليد  به  يستطيع  عجيب،  فكري  وتنظيم  هائلة  لغوية  ملكات  من 

والنبوّي يف جمايل الفّن واملوضوع الشائع فيهام هذا االستعامل(( )17(.

وآن األوان أن نستكشف أهم القوائم التي انطوى عليها هذا العهد املبارك، الذي 
يعّد من أهّم النصوص وأغناها، وأمجعها ملحاسن األخالق، والقيم واملعارف يف جماالت 
احلكم والسياسة وحقوق اإلدارة واالجتامع واالقتصاد والرتبية، وهو البنامج العلمي 
للقائمة  الرئيس  العنوان  استرشاف  ظّل  يف   )18( املجتمع،  وقيادة  الدولة  إلدارة  األمثل 
الذي يمثل البؤرة املركزية القادرة عىل استدعاء جمموعة من العنارص والبيانات، واألرقام 

املنتظمة منها عب تناسلها عىل سطح القائمة باسرتفاد السياقات والتتابعات الكالمية.
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وبدا لنا أّن استغوار القوائم، واستنباشها من املتن العلوّي املبارك )العهد( يتطّلب 
خبة وإحالة عميقة للفكرة، إذ هو ليس متيرّسًا لكّل أحد، إال ألولئك الذين امتلكوا 
زمام اللغة، وخبوا دقائقها وأرسارها، وال سّيام املتكّلم اإلمام عيل )عليه السالم( الذي 
أعمل فكره يف استظهار عنارص القضّية املراد بياهنا وتنفيلها، فضاًل عن ذلك مقدرته عىل 

مَلَْلمة األفكار وتسييجها من أجل اإلحاطة هبا من أنحائها مجعاء)19(.

القائمة االأوىل: اأعمال الوايل ووظائفه:

جباية اخلراج. 1
 جهاد العدو . 2
 استصالح األهل. 3
عامرة البالد.. 4

قال اإلمام عيل )عليه السالم( : ))َهَذا َما َأَمَر بِِه َعْبُد اهللَِّ َعيِلٌّ َأِمرُي امْلُْؤِمننَِي َمالَِك ْبَن 
َها َو اْستِْصاَلَح  ُه ِمرْصَ ِجَباَيَة َخَراِجَها َو ِجَهاَد َعُدوِّ احْلَاِرِث اأْلَْشرَتَ يِف َعْهِدِه إَِلْيِه ِحنَي َوالَّ
َأْهِلَها َو ِعاَمَرَة باَِلِدَها(()20( هذه الكلامت األربع)اجلباية، اجلهاد، االستصالح، العامرة(

متّثل عنارص وأرقامًا وبيانات فهي مرتكزات رئيسة، وأركان مهمة تقوم عليها الدولة.

العسكري  املدار  يمثل  والثاين:  للدولة،  االقتصادي  املدار  يمّثل  األول:  فالعنرص 
يتصل  والرابع:  واألخالقي،  واالجتامعي  اإلداري  باجلانب  يعني  والثالث:  واألمني، 

باجلانب العمراين املوصول بتنمية البالد.

تنحرص  إذ  اجتاه شعبة،  احلاكم  للقائمة هي مسؤولية  الرئيسة  البؤرة  أّن  لنا  ويتجىّل 
تنامي فكره  باسترشاف  السالم(  أربعة عنارص حّددها اإلمام )عليه  مهامه، وترتكز يف 

الذي يستدعي نوعًا من الرؤية يف حرص الفكرة باسرتفاد عنارص منتظمة مستوفية.

ومن احلقيق بالذكر أّن اإلمام عيل )عليه السالم( عىل الرغم من أنَّه قد قدم عنرص 
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)جباية اخلراج(، وأخر عنرص )عامرة البالد( إاّل أّنه يف مطاوي العهد الرشيف نراه ينّبه 
مالكًا عىل تقديم عامرة األرض عىل استجالب اخلراج عند التزاحم، والعمل باملرجوح 
دون الراجح )21( قال )عليه السالم(: ))َوْلَيُكْن َنَظُرَك يِف ِعاَمَرِة اأْلَْرِض َأْبَلَغ ِمْن َنَظِرَك يِف 
اْستِْجاَلِب اخْلََراِج أِلَنَّ َذلَِك اَل ُيْدَرُك إاِلَّ بِاْلِعاَمَرِة َو َمْن َطَلَب اخْلََراَج بَِغرْيِ ِعاَمَرٍة َأْخَرَب 

اْلباَِلَد َو َأْهَلَك اْلِعَباَد َو مَلْ َيْسَتِقْم َأْمُرُه إاِلَّ َقِلياًل(()22(.

القائمة الثانية: �سفات الوايل والقائد االإميانية:

1. تقوى اهلل )جّل جالله(
 2. إيثار طاعة اهلل )جّل جالله(

 3. اّتباع أحكام اهلل )جّل جالله( وفرائضه وسننه.
 4. نرصة اهلل )عّز وجّل( بالقلب واليد واللسان.

 5. كرس النفس عن الشهوات، ومنعها من املآرب غري صاحلة.
َباِع َما َأَمَر بِِه يِف ِكَتابِِه ِمْن  قال )عليه السالم( : ))َأَمَرُه بَِتْقَوى اهللَِّ َو إِْيَثاِر َطاَعتِِه َو اتِّ
َباِعَها َو اَل َيْشَقى إاِلَّ َمَع ُجُحوِدَها َو إَِضاَعتَِها َو  تِي اَل َيْسَعُد َأَحٌد إاِلَّ بِاتِّ َفَراِئِضِه َو ُسنَنِِه الَّ
ُه َو إِْعَزاِز  َل بِنرَْصِ َمْن َنرَصَ ُه َجلَّ اْسُمُه َقْد َتَكفَّ َأْن َينرُْصَ اهللََّ ُسْبَحاَنُه بَِقْلبِِه َو َيِدِه َو لَِسانِِه َفإِنَّ
اَرٌة  َهَواِت َو َيَزَعَها ِعنَْد اجْلََمَحاِت َفإِنَّ النَّْفَس َأمَّ ُه َو َأَمَرُه َأْن َيْكرِسَ َنْفَسُه ِمَن الشَّ َمْن َأَعزَّ

وِء إاِلَّ َما َرِحَم اهللَُّ(()23(. بِالسُّ

رصد اإلمام عيل )عليه السالم( الوصايا اخلمس يف إصالح النفس وهي مقدمات 
العمران، هذه اإلشارات  بأمر  البالد، والقيام  إدارة  الوالة هبا، قبل تويل  الزمة يف حتيل 
العلوية ال ختتّص بواٍل دون آخر، وال بلد من البلدان، إهّنا تشمل اجلميع من أجل تذّوق 

السعادة املنشودة، واملستقبل املأمول.)24(

العنارص  القرآين يف رسد هذه  املعجم  استثمر  قد  السالم(  اإلمام )عليه  أّن  لنا  وبدا 
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عالية  املوضوع  عظيمة  سياقّية  قرينة  يمثل  الناجع  املاتع  التثمري  هذا  بالقائمة،  املتصلة 
تعاىل:  وقوله   ]197: البقرة  سورة   [   ْلَاِب 

َ
اْل وِل 

ُ
يَاأ َواتَُّقوِن    تعاىل:  قال  البيان، 

قَْداَمُكْم  ] سورة حممد :7 [ 
َ
َ َينُْصُْكْم َوُيثَّبِْت أ وا اللَّ ِيَن آَمُنوا إِْن َتنُْصُ َها الَّ يُّ

َ
يَاأ

ّيُِب َوالَْعَمُل  ةُ َجِيًعا إَِلْهِ يَْصَعُد الَْكُِم الطَّ ةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّ وقوله تعاىل: ﴿ َمْن َكَن يُرِيُد الْعِزَّ
الُِح يَرَْفُعُه ﴾ ] سورة فاطر : 10 [. الصَّ

القائمة الثالثة: قائمة ذخائر العمل ال�سالح وال�سعادات:

1. العمل الصالح: )كبح مجاح النفس، البخل يف رغباهتا(.
 2. التعامل مع الناس )الرمحة هلم، املحبة هلم، اللطف هبم، العفو والصفح(

 3. االبتعاد عن عداوة اهلل )عّز وجّل(.
 4. عدم الندم عىل العفو.

 5. عدم التبّجح بالعقوبة.
 6. عدم الترسع عىل عمل فيه سعة من العفو.

 7. ترك الغرور بإقامة احلّد.
الِِح  َخاِئِر إَِلْيَك َذِخرَيُة اْلَعَمِل الصَّ قال اإلمام عيل )عليه السالم(: ))َفْلَيُكْن َأَحبَّ الذَّ
ْنَصاُف ِمنَْها فِياَم َأَحبَّْت  حَّ بِالنَّْفِس اإْلِ َفاْمِلْك َهَواَك َو ُشحَّ بِنَْفِسَك َعامَّ اَل حَيِلُّ َلَك َفإِنَّ الشُّ
ِمْن  )...(َفَأْعطِِهْم  هِبِْم  اللُّْطَف  َو  هَلُْم  امْلََحبََّة  َو  ِعيَِّة  لِلرَّ مْحََة  الرَّ َقْلَبَك  َأْشِعْر  َو  َكِرَهْت  َأْو 
َفإِنََّك  َصْفِحِه  َو  َعْفِوِه  ِمْن  اهللَُّ  ُيْعطَِيَك  َأْن  َتْرىَض  َو  حُتِبُّ  ِذي  الَّ ِمْثِل  َصْفِحَك  َو  َعْفِوَك 
َك َو َقِد اْسَتْكَفاَك َأْمَرُهْم َو اْبَتاَلَك هِبِْم  َفْوَقُهْم َو َوايِل اأْلَْمِر َعَلْيَك َفْوَقَك َو اهللَُّ َفْوَق َمْن َوالَّ
ُه اَل َيَد َلَك بِنِْقَمتِِه َو اَل ِغنَى بَِك َعْن َعْفِوِه َو َرمْحَتِِه َو اَل  َو اَل َتنِْصَبنَّ َنْفَسَك حِلَْرِب اهللَِّ َفإِنَّ
َعنَّ إىَِل َباِدَرٍة َوَجْدَت ِمنَْها َمنُْدوَحًة(( )25(. َتنَْدَمنَّ َعىَل َعْفٍو َو اَل َتْبَجَحنَّ بُِعُقوَبٍة َو اَل ُترْسِ

ممّا ال شّك فيه أّن خري ما يذخره اإلنسان لدنياه وآخرته هو العمل الصالح؛ ألّن املال 
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اِلَاُت  َواْلَاقَِياُت الصَّ نَْيا  الُّ اْلََياةِ  َواْلَُنوَن زِيَنُة  إىل نفاد وزوال، قال تعاىل: ﴿ الَْماُل 
َمًل ﴾ ] سورة الكهف : 46 [ والباقيات الصاحلات هي 

َ
َخرْيٌ ِعنَْد َرّبَِك ثََوابًا وََخرْيٌ أ

الرصيد الذي خيتزنه اإلنسان يف كتاب ال يضّل ريب وال ينسى، وإّن من أصدق مصاديق 
العمل الصالح أداء العبادات الرشعية الواجبة واملستحّبة، وقضاء حوائج الناس، وعدم 

اّتباع اهلوى والشهوات)26(.

ونلمح الرمحة واملحبة للناس بوصفهام عنرصين أساسني من عنارص نجاح القائد، 
رَْسلَْناَك إِلَّ رَْحًَة لِلَْعالَِمنَي ] سورة االنبياء : 107[.

َ
قال تعاىل: ﴿ َوَما أ

القائمة الرابعة: معايري قبول االأعمال لدى االإن�سان

1. أوسطها يف احلق.
 2. أعّمها يف العدل. 

إَِلْيَك  اأْلُُموِر  َأَحبَّ  ْلَيُكْن  ))َو  السالم:  عليه  اإلمام عيل  قال  الرعية،  لرىض  أمجعها   .3
ِعيَِّة((.)27( َها يِف اْلَعْدِل َو َأمْجَُعَها لِِرىَض الرَّ َأْوَسُطَها يِف احْلَقِّ َو َأَعمُّ

ال جرم أّن اإلمام )عليه السالم( قد ترّسم عنارص ثالثة متظافرة يف استظهار حب 
األمور لدى الوايل، من أجل ضامن سعادة الناس وإحراز رضاهم، وقد استعمل اإلمام 
صيغة أمرية مؤّداة بالفعل املضارع املقرتن بـ)الم الطلب( قاصدًا الوجوب زد عىل ذلك 
توّخى عليه السالم استعامل اسم التفضيل أربع مّرات، من أجل شّد العنارص يف القائمة 
مع البؤرة الرئيسة )عنوان القائمة( أحّب األمور، إذ جاءت العنارص الثالثة مبتدئة باسم 

التفضيل )أوسطها، أعّمها، أمجعها(.
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القائمة اخلام�سة: �سفات املُبعدين عن امل�ساورة.

1. البخيل  
2. اجلبان

3. احلريص
4. وزير األرشار

5. الرشيك يف اآلثام
6. عون األثمة

7. أخو الظلمة.
قال اإلمام )عليه السالم(: ))َواَل ُتْدِخَلنَّ يِف َمُشوَرتَِك َبِخياًل َيْعِدُل بَِك َعِن اْلَفْضِل 
َه بِاجْلَْوِر َفإِنَّ  َ ُن َلَك الرشَّ َو َيِعُدَك اْلَفْقَر َو اَل َجَبانًا ُيْضِعُفَك َعِن اأْلُُموِر َو اَل َحِريصًا ُيَزيِّ
َكاَن  َمْن  ُوَزَراِئَك  إِنَّ رَشَّ  َمُعَها ُسوُء الظَّنِّ بِاهللَِّ  جَيْ َغَراِئُز َشتَّى  ْرَص  احْلِ َو  اجْلُْبَن  َو  اْلُبْخَل 
ُْم َأْعَواُن اأْلََثَمِة َو  َكُهْم يِف اآْلَثاِم َفاَل َيُكوَننَّ َلَك بَِطاَنًة َفإهِنَّ اِر َقْبَلَك َوِزيرًا َو َمْن رَشِ لأِْلَرْشَ

َلَمِة(()28(. إِْخَواُن الظَّ

ويتجىل لنا يف تقسيامت اإلمام )عليه السالم( الدقة، والتثّبت من رسد عنارص القائمة، 
فضاًل عن ذلك بيان صفة كّل عنرص إمتامًا للمعنى، وإزادة يف الفكرة واملضمون، وال 

يغيب عن الذهب تراتبية هذه العنارص بحسب قّوهتا يف السلب.

القائمة ال�ساد�سة: طبقات الرعّية:

1. جنود اهلل
 2. كتاب العاّمة واخلاّصة 

3. قضاة العدل
 4. عاّمل اإلنصاف والرفق



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 102

 5. أهل اجلزية واخلراج
 6. مسلمة الناس

 7. التجار
 8. أهل الصناعات

 9. الطبقة السفىل من ذوي احلاجة واملسكنة.
ِعيََّة َطَبَقاٌت اَل َيْصُلُح َبْعُضَها إاِلَّ بَِبْعٍض  قال اإلمام )عليه السالم(: ))َواْعَلْم َأنَّ الرَّ
ِة َو ِمنَْها ُقَضاُة  ِة َو اخْلَاصَّ َو اَل ِغنَى بَِبْعِضَها َعْن َبْعٍض َفِمنَْها ُجنُوُد اهللَِّ َو ِمنَْها ُكتَّاُب اْلَعامَّ
َو  ِة  مَّ الذِّ َأْهِل  ِمْن  اخْلََراِج  َو  ْزَيِة  اجْلِ َأْهُل  ِمنَْها  َو  ْفِق  الرِّ َو  ْنَصاِف  اإْلِ ُل  ُعامَّ ِمنَْها  َو  اْلَعْدِل 
ْفىَل ِمْن َذِوي احْلَاَجِة َو  َبَقُة السُّ نَاَعاِت َو ِمنَْها الطَّ اُر َو َأْهُل الصِّ ُمْسِلَمِة النَّاِس َو ِمنَْها التُّجَّ

امْلَْسَكنَِة(()29(.
العلوّي  اخلطاب  يف  تعّمقًا  نجد  السالم(  )عليه  اإلمام  كالم  من  اللوحة  هذه  يف 
حينام يقّسم الرعية طبقات، معطيًا كّل طبقة حقها ومستحّقها، وفاقًا ألثرها يف املجتمع 
اإلنسايّن، فهو )عليه السالم( يؤّسس للمدينة الفاضلة التي قوامها العدل واإلنصاف، 

وأساسها التعاون والتحابب والتوادد.)30(
السالم(  )عليه  اإلمام  لدن  من  للمجتمع  الرائع  األنثروبولوجي  التقسيم  هذا  إّن 
الكامل  الفهم  عىل  باألدلة  املدعوم  احلقيقي  وتصّوره  املجتمع  طبقات  بدراية  يوحي 

باملنظومة املجتمعية كاّفة.

القائمة ال�سابعة: واجبات اجلنود وم�سوؤولياتهم:

1. ُحُصون الرعية.
2. َزْيُن الُوالِة 

3. ِعزُّ الدين
4. ُسُبل األمن.
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ِعزُّ  َو  اْلُواَلِة  َزْيُن  َو  ِعيَِّة  الرَّ ُحُصوُن  اهللَِّ  بِإِْذِن  ))َفاجْلُنُوُد  السالم(:  اإلمام )عليه  قال 
ِعيَُّة إاِلَّ هِبِْم ُثمَّ اَل ِقَواَم لِْلُجنُوِد إاِلَّ باَِم خُيِْرُج اهللَُّ هَلُْم  يِن َو ُسُبُل اأْلَْمِن َو َلْيَس َتُقوُم الرَّ الدِّ
ِهْم َو َيْعَتِمُدوَن َعَلْيِه فِياَم ُيْصِلُحُهْم َو َيُكوُن ِمْن  ِذي َيْقَوْوَن بِِه َعىَل ِجَهاِد َعُدوِّ ِمَن اخْلََراِج الَّ

َوَراِء َحاَجتِِهْم(()31(.

أربعة  بعنارص  بتقسيم حمكم واجبات اجلنود ومهاّمهم،  السالم(  أبان اإلمام )عليه 
ُأّديت بمركبات إضافية ناقصة، ويلحظ أّن اجلامع هلذه التقسيامت األربعة هو الغرض 
أّن  نلمح  هنا  ومن  عظيم،  غرض  من  به  فأعظم  والعباد،  البالد  بحفظ  املتمّثل  األمني 

اإلمام قد سّن هلم قانونًا حلفظ حقوقهم، وحقوق عوائلهم.

القائمة الثامنة: �سفات اجلندي املثايل:

1. الناصح هلل )جّل جالله(، ولرسول اهلل )صىّل اهلل عليه وآله( واإلمام املعصوم )عليه 
السالم(.

 2. نقّي اجليب. 
3. احلليم.

 4. بطيء الغضب. 
5. قابٌل للعذر.

 6. رؤوف بالضعفاء.
 7. قوّي.

 8. صبور.
 9. غري مستكني.

 10. من أهل املروءة.
11. ذو حسب.
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 12. أصله كريم.
 13. تارخيه مرّشف )َحَسن( 

14. شجاع.
 15. كريم.
 16. سمح.

َو  َو لَِرُسولِِه  َنْفِسَك هللَِِّ  َأْنَصَحُهْم يِف  ِمْن ُجنُوِدَك  قال اإلمام )عليه السالم(: ))َفَولِّ 
َو  اْلُعْذِر  إىَِل  يُح  َيْسرَتِ َو  اْلَغَضِب  َعِن  ُيْبطُِئ  مِمَّْن  ِحْلاًم  َأْفَضَلُهْم  َو  َجْيبًا  َوَأْنَقاُهْم  َماِمَك  إِلِ
ْعُف ُثمَّ اْلَصْق  َعَفاِء َوَينُْبو َعىَل اأْلَْقِوَياِء َو مِمَّْن اَل ُيثرُِيُه اْلُعنُْف َو اَل َيْقُعُد بِِه الضَّ َيْرَأُف بِالضُّ
َوابِِق احْلََسنَِة ُثمَّ َأْهِل النَّْجَدِة  احِلَِة َو السَّ بَِذِوي امْلُُروَءاِت َواأْلَْحَساِب َو َأْهِل اْلُبُيوَتاِت الصَّ

اَمَحِة(()32( َخاِء َوالسَّ َجاَعِة َوالسَّ َو الشَّ

نقش اإلمام )عليه السالم( مرسدًا تفصيليًا بصفات اجلنود، مستغرقًا يف ذكرها؛ فهي 
متّثل حقاًل دالليًا، ويتبّدى لنا أّن عظمة مهّمة اجلندي، وجاللة مسؤولّيته تتطلب صفات 

خاّصة أشار إليها اإلمام )عليه السالم(، وهي صفات عظيمة املضمون، جليلة القدر.

القائمة التا�سعة: �سفات القا�سي:

1. أفضل الرعية.
 2. ال تضيق به األمور.
 3. ال متّحكه اخلصوم.
 4. ال يتامدى يف الزّلة.

 5. يتابع احلق إذا عرفه.
 6. ال ترشف نفسه عىل طمع.

 7. يتقىّص الفهم.
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 8. َوقوف بالشبهات.
 9. أخوذ باحلجج.

 10. قليل التّبم بمراجعة اخلصم.
 11. صبور يف تكّشف األمور.
12. قوّي عند اّتضاح األمور.

 13. ال يزهو باإلطراء.
 14. ال ُيستامل لإلغراء.

َنْفِسَك  َرِعيَّتَِك يِف  َأْفَضَل  النَّاِس  َبنْيَ  لِْلُحْكِم  اْخرَتْ  قال اإلمام )عليه السالم(: ))ُثمَّ 
ِة َو اَل حَيْرَصُ ِمَن اْلَفْي ِء إىَِل  لَّ ُكُه اخْلُُصوُم َو اَل َيَتاَمَدى يِف الزَّ مِمَّْن اَل َتِضيُق بِِه اأْلُُموُر َو اَل مُتَحِّ
ُف َنْفُسُه َعىَل َطَمٍع َو اَل َيْكَتِفي بَِأْدَنى َفْهٍم ُدوَن َأْقَصاُه َو َأْوَقَفُهْم  احْلَقِّ إَِذا َعَرَفُه َو اَل ُترْشِ
ِف  ُهْم َعىَل َتَكشُّ مًا بُِمَراَجَعِة اخْلَْصِم َو َأْصَبَ ُهْم َتَبُّ ُبَهاِت َو آَخَذُهْم بِاحْلَُجِج َو َأَقلَّ يِف الشُّ

َمُهْم ِعنَْد اتَِّضاِح احْلُْكِم مِمَّْن اَل َيْزَدِهيِه إِْطَراٌء َو اَل َيْسَتِميُلُه إِْغَراٌء(()33( اأْلُُموِر َو َأرْصَ

نبرص كثرة عنارص هذه القائمة التي حفلت بكلامت اإلمام )عليه السالم( بخصوص 
اشرتط  إذ  اإلسالمية،  الدولة  يف  احلّساسة  املراكز  من  ألنه  القايض؛  وصفات  القضاء، 
اإلمام عليه السالمفي القضاة أن يكونوا أفضل أبناء األمة تقًوى وورعًا وكامالً ونزاهًة، 

إذ ُتعّد من العنارص املرّشفة والبيانات العظيمة)34(

القائمة العا�سرة: واجبات الوايل جتاه القا�سي:

1. تعاهد أحكامه الصادرة.
 2. إكرامه وبذل العطاء له.

 3. إنزاله منزلة رفيعة.
قال اإلمام عيل )عليه السالم(: ))ُثمَّ َأْكثِْر َتَعاُهَد َقَضاِئِه َو اْفَسْح َلُه يِف اْلَبْذِل َما ُيِزيُل 
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ِمْن  ُه  َغرْيُ فِيِه  َيْطَمُع  اَل  َما  َلَدْيَك  امْلَنِْزَلِة  ِمَن  َأْعطِِه  َو  النَّاِس  إىَِل  َحاَجُتُه  َمَعُه  َتِقلُّ  َو  َتُه  ِعلَّ
يَن  َجاِل َلُه ِعنَْدَك َفاْنُظْر يِف َذلَِك َنَظرًا َبِليغًا َفإِنَّ َهَذا الدِّ تَِك لَِيْأَمَن بَِذلَِك اْغتَِياَل الرِّ َخاصَّ

ْنَيا(()35( اِر ُيْعَمُل فِيِه بِاهْلََوى َو ُتْطَلُب بِِه الدُّ َقْد َكاَن َأِسريًا يِف َأْيِدي اأْلرَْشَ

حرص اإلمام )عليه السالم( عىل إسباغ القايض مجلة من النعم الظاهرة املشّجعة، 
القايض،  القضاء واإلبقاء عىل مهابته، ألنَّه بصالح  السخّية؛ من أجل صيانة  واحلوافز 
وقّوته يصلح القضاء ويّتسم بالقوة واملهابة، ومن هنا جاءت عنارص هذه القائمة مؤكدة 
وإنزاله  له،  واملعنوي  املادي  العطاء  وإجزال  وتعاهدها،  القايض  بأحكام  التامة  الثقة 
املنزلة الرفيعة، مهابة الناس من جهة، وال يمّد عينه إىل رشوة أو هبة أو عطية وإىل ذلك؛ 
لعلم اإلمام أّن القضاء أهّم جهاز يف الدولة وهذا ما ألفيناه يف بيان علة هذه العنارص يف 

اخلطاب العلوّي.

القائمة احلادية ع�سرة: معايري اختيار العّمال:

1. االختبار.
 2. االبتعاد عن املحاباة يف اختيارهم.

 3. استعامل أهل التجربة.
 4. العّفة واحلياء. 

5. قدمة يف اإلسالم.
ْم  ِ لَِك َفاْسَتْعِمْلُهُم اْختَِبارًا َو اَل ُتَوهلِّ قال اإلمام )عليه السالم(: ))ُثمَّ اْنُظْر يِف ُأُموِر ُعامَّ
َياَنِة َو َتَوخَّ ِمنُْهْم َأْهَل التَّْجِرَبِة َو احْلََياِء ِمْن  اَُم مِجَاٌع ِمْن ُشَعِب اجْلَْوِر َو اخْلِ حُمَاَباًة َو َأَثَرًة َفإهِنَّ
ُْم َأْكَرُم َأْخاَلقًا َو َأَصحُّ َأْعَراضًا َو  َمِة َفإهِنَّ ْساَلِم امْلَُتَقدِّ احِلَِة َو اْلَقَدِم يِف اإْلِ َأْهِل اْلُبُيوَتاِت الصَّ

اقًا َو َأْبَلُغ يِف َعَواِقِب اأْلُُموِر َنَظرًا(()36( َأَقلُّ يِف امْلََطاِمِع إرِْشَ

ترّسم اإلمام )عليه السالم(معايري وضوابط جليلة يف اختبار العاّمل باسرتفاد تقنّية 
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التفصيل من أجل استيفاء الدالالت، واإلحاطة هبا، إذ كشف عن ماهية كّل عنرص من 
هذه العنارص التي انتظمت يف هذه القائمة، وهذا ما نسترشفه يف النّص املبارك، وال خيفى 
استلامح ثيمة األفضلية واألحسنية يف النّص بلحاظ كثرة أسامء التفضيل فيه من نحو: 
توّخ منهم،  الكلامت، )اختبارًا(  أبلغ، زد عىل ذلك معاينة دالالت  أقّل،  أكرم، أصّح، 
من أهل البيوتات الصاحلة واملتقّدمة؛ ألّن اإلمام )عليه السالم( يف باب استظهار معايري 

التعيني الصائب، وضوابط االختبار املوّفق.

القائمة الثانية ع�سرة: �سفات ُكّتاب الديوان:

1. استصفاء اخلرّي واملحمود السرية.
 2. شاكر للنعمة.

 3. فطن ال يعرف الغفلة.
 4. مطيع.

 5. يثق بنفسه.
 6. قوّي يف الترصيح.

 7. عامل باألمور.
 8. له منزلة وأثر يف القوم.

 9. أمني.
َو  ُهْم  َخرْيَ ُأُموِرَك  َعىَل  َفَولِّ  ُكتَّابَِك  َحاِل  يِف  اْنُظْر  ))ُثمَّ  السالم(:  اإلمام)عليه  قال 
اَرَك بَِأمْجَِعِهْم لُِوُجوِه َصالِِح اأْلَْخاَلِق  تِي ُتْدِخُل فِيَها َمَكاِيَدَك َو َأرْسَ اْخُصْص َرَساِئَلَك الَّ
ِة َمإَلٍ َو اَل َتْقرُصُ بِِه اْلَغْفَلُة  َئ هِبَا َعَلْيَك يِف ِخاَلٍف َلَك بَِحرْضَ مِمَّْن اَل ُتْبطُِرُه اْلَكَراَمُة َفَيْجرَتِ
َلَك  َيْأُخُذ  فِياَم  َعنَْك  َواِب  إِْصَداِر َجَواَباهِتَا َعىَل الصَّ َو  َعَلْيَك  لَِك  ُمَكاَتَباِت ُعامِّ إِيَراِد  َعْن 
َو ُيْعطِي ِمنَْك َو اَل ُيْضِعُف َعْقدًا اْعَتَقَدُه َلَك َو اَل َيْعِجُز َعْن إِْطاَلِق َما ُعِقَد َعَلْيَك َو اَل 
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ِه َأْجَهَل ُثمَّ اَل َيُكِن  َهُل َمْبَلَغ َقْدِر َنْفِسِه يِف اأْلُُموِر َفإِنَّ اجْلَاِهَل بَِقْدِر َنْفِسِه َيُكوُن بَِقْدِر َغرْيِ جَيْ
ُضوَن  َيَتَعرَّ َجاَل  الرِّ َفإِنَّ  ِمنَْك  الظَّنِّ  ُحْسِن  َو  اْستِنَاَمتَِك  َو  فَِراَستَِك  َعىَل  اُهْم  إِيَّ اْختَِياُرَك 
َلْيَس َوَراَء َذلَِك ِمَن النَِّصيَحِة َو اأْلََماَنِة  َو  اْلُواَلِة بَِتَصنُِّعِهْم َو ُحْسِن ِخْدَمتِِهْم  لِِفَراَساِت 
َو  َأَثرًا  ِة  اْلَعامَّ يِف  َكاَن  أِلَْحَسنِِهْم  َفاْعِمْد  َقْبَلَك  نَي  احِلِ لِلصَّ وا  ُولُّ باَِم  ُهْم  اْخَتِبْ َلِكِن  َو  يَشْ ٌء 

َأْعَرفِِهْم بِاأْلََماَنِة َوْجهًا...(()37(

حرص  إذ  الكّتاب،  بصفات  املّتصلة  القائمة  هذه  عنارص  يف  الثقايف  األمن  ويتجىل 
عليها،  ينتبه  أن  بالوايل  جيدر  الذي  الكاتب  صفات  رسد  عىل  السالم(  )عليه  اإلمام 
وحيرص عىل وجودها فيه، فهو موضع رّسه، ويده اليمنى، واألمني عىل صناعة إنشاء 

الكتب، والدواوين والرسائل والوصايا التي خترج من دار الوالية واإلمارة.

القائمة الثالثة ع�سرة: اأق�سام التجار واأهل ال�سناعات:

1. املقيم منهم.
 2. املضطرب بامله. )املرتّدد به بني البلدان( 

3. املرتّفق ببدنه )املكتسب(.
نَاَعاِت َو َأْوِص هِبِْم َخرْيًا امْلُِقيِم  اِر َو َذِوي الصِّ قال عليه السالم: ))ُثمَّ اْسَتْوِص بِالتُّجَّ

ِق بَِبَدنِِه(()38( فِّ ِمنُْهْم َو امْلُْضَطِرِب باَِملِِه َو امْلُرَتَ

شّخص اإلمام )عليه السالم( أقسام التجار وذوي الصناعات يف ثالثة عنارص، إذ 
ُأّديت بأسامء الفاعلني: املقيم، املضطرب، املرتّفق، ألّن الثالثة من جنس واحد، فناسب 

بينها.
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القائمة الرابعة ع�سرة: اأعمال التّجار االإيجابية:

1. مواّد املنافع )أصلها(.

 2. أسباب املرافق )ما ينتفع به من األدوات واآلنية()39( 

3. ُجاّلب البضائع من األماكن القريبة والبعيدة.

 4. أمان من العوز والفقر.

 5. اطمئنان ووثاقة بمعامالهتم التجارية.

هُبَا ِمَن امْلََباِعِد  ُْم َمَوادُّ امْلَنَافِِع َو َأْسَباُب امْلََرافِِق َو ُجالَّ قال اإلمام)عليه السالم(: ))َفإهِنَّ
اَل  َو  ملََِواِضِعَها  النَّاُس  َيْلَتِئُم  اَل  َحْيُث  َو  َجَبِلَك  َو  َسْهِلَك  َو  َبْحِرَك  َو  َك  َبرِّ يِف  امْلََطاِرِح  َو 

ُْم ِسْلٌم اَل خُتَاُف َباِئَقُتُه َو ُصْلٌح اَل خُتَْشى َغاِئَلُتُه(()40( ُءوَن َعَلْيَها َفإهِنَّ رَتِ جَيْ

فقد عّد اإلمام)عليه السالم( مخسة عنارص من قائمة أعامل التّجار اجليدة، إذ جاءت 
عىل هيئة مخس مجل مؤّكدة بـ)إّن( املشبهة بالفعل عىل نسق يكاد يكون متشاهبًا.

القائمة اخلام�سة ع�سر: �سفات التّجار ال�سلبية:

1. الضيق الفاحش.

 2. الشحيح القبيح.
 3. املحتكر. 

4. املتحّكم بالبِياعات.
قال اإلمام )عليه السالم(: ))إنَّ يِف َكثرٍِي ِمنُْهْم ِضيقًا َفاِحشًا َو ُشّحًا َقبِيحًا َو اْحتَِكارًا 
ِمَن  َفاْمنَْع  اْلُواَلِة  َعىَل  َعْيٌب  َو  ِة  لِْلَعامَّ ٍة  َمرَضَّ َباُب  َذلَِك  َو  اْلبَِياَعاِت  يِف  اًم  كُّ حَتَ َو  لِْلَمنَافِِع 
ااِلْحتَِكاِر َفإِنَّ َرُسوَل اهللَِّ)صىل اهلل عليه وآله(َمنََع ِمنُْه َو ْلَيُكِن اْلَبْيُع َبْيعًا َسْمحًا بَِمَواِزيِن 
اُه  ِحُف بِاْلَفِريَقنْيِ ِمَن اْلَباِئِع َو امْلُْبَتاِع َفَمْن َقاَرَف ُحْكَرًة َبْعَد هَنِْيَك إِيَّ َعْدٍل َو َأْسَعاٍر اَل جُتْ
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اٍف(()41(. ْل بِِه َو َعاِقْبُه يِف َغرْيِ إرِْسَ َفنَكِّ

لبّية من عرس املعاملة  فاملتأّمل يف النّص جيْد أّن اإلمام َقْد أباَن عن صفات التّجار السَّ
وقد  فاحشٍة،  بأثامٍن  إالَّ  به  يسمحون  ال  الناس  عن  ونحوه  املطعوم،  وَحْبس  والبخل، 
أطنََب اإلمام)عليه السالم( بصفة االحتكار، ملا هلا من مرّضة للعامة، ومذّمة عىل الوالة.

يف  انتظمت  إذ  ْمح(  السَّ )البيع  صغرى  قائمة  املعاَين  العلوّي  النص  يف  ونرصد 
عنرصين؛ األول: امليزان العدل، واآلخر: األسعار العادلة.

الثاقبة،  العلوية  الرؤية  عىل  دليل  العلوّي  النّص  يف  القوائم  تداخل  أّن  لنا  ويتبّدى 
واإلحاطة الوسيعة بأحوال املجتمع.

القائمة ال�ساد�سة ع�سرة: اأ�سناف الطبقة ال�سفلى:

1. املساكني. 
2. املحتاجني. 

3. أهل البؤسى.
منى.  4. الزَّ

ِذيَن اَل ِحيَلَة هَلُْم ِمَن  ْفىَل ِمَن الَّ َبَقِة السُّ قال اإلمام)عليه السالم(: ))ُثمَّ اهللََّ اهللََّ يِف الطَّ
ْمنَى(()42( امْلََساِكنِي َو امْلُْحَتاِجنَي َو َأْهِل اْلُبْؤَسى َو الزَّ

القائمة ال�سابعة ع�سرة: م�ساويء احتجاب الوايل عن الرعية:

1. شعبة من الضيق.
 2. قّلة علم باألمور.

 3. اشتباه األمور وخلطها عند العامة. 
4. تصغري الرعية للعظيم من األمور.

 5. تعظيم الرعية لصغار األمور.
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 6. حتسني الرعية القبيح.
 7. تقبيح الرعية احلسن.

 8. خلط الرعية العمل الصالح بالعمل الطالح )احلق بالباطل(.
َلنَّ اْحتَِجاَبَك َعْن َرِعيَّتَِك َفإِنَّ اْحتَِجاَب  ا َبْعُد َفاَل ُتَطوِّ قال اإلمام)عليه السالم(: ))َأمَّ
َيْقَطُع َعنُْهْم  ُة ِعْلٍم بِاأْلُُموِر َو ااِلْحتَِجاُب ِمنُْهْم  يِق َو ِقلَّ ِعيَِّة ُشْعَبٌة ِمَن الضِّ اْلُواَلِة َعِن الرَّ
حَيُْسُن  َو  احْلََسُن  َيْقُبُح  َو  ِغرُي  الصَّ َيْعُظُم  َو  اْلَكبرُِي  ِعنَْدُهُم  َفَيْصُغُر  ُدوَنُه  اْحَتَجُبوا  َما  ِعْلَم 

اْلَقبِيُح َو ُيَشاُب احْلَقُّ بِاْلَباطِِل(()43(.

أبان اإلمام )عليه السالم(عن دراية واسعة بمساوي االحتجاب عن الرعية، عارفًا 
بنتائجه ومآالته، وال خيفى التسلسل الواعي هلذه العنارص التي متثل بيانات واضحات 

للقائمة الرئيسة.

القائمة الثامنة ع�سرة: و�سايا تعامل الوايل مع البطانة )احلا�سية(:

1. املنع من االستئثار والتطاول وقلة االنصاف.
 2. عدم املِنحِة من األرض.

 3. التمسك باحلّق.
ُة  ًة َو بَِطاَنًة فِيِهُم اْستِْئَثاٌر َو َتَطاُوٌل َو ِقلَّ قال اإلمام)عليه السالم(: ))ُثمَّ إِنَّ لِْلَوايِل َخاصَّ
َة ُأوَلِئَك بَِقْطِع َأْسَباِب تِْلَك اأْلَْحَواِل َو اَل ُتْقطَِعنَّ أِلََحٍد ِمْن  إِْنَصاٍف يِف ُمَعاَمَلٍة َفاْحِسْم َمادَّ
تَِك َقطِيَعًة َو اَل َيْطَمَعنَّ ِمنَْك يِف اْعتَِقاِد ُعْقَدٍة َترُضُّ بَِمْن َيِليَها ِمَن النَّاِس  َحاِشَيتَِك َو َحامَّ
ِهْم َفَيُكوَن َمْهنَُأ َذلَِك هَلُْم ُدوَنَك َو َعْيُبُه  ٍك حَيِْمُلوَن َمُئوَنَتُه َعىَل َغرْيِ ٍب َأْو َعَمٍل ُمْشرَتَ يِف رِشْ
ْنَيا َو اآْلِخَرِة َو َأْلِزِم احْلَقَّ َمْن َلِزَمُه ِمَن اْلَقِريِب َو اْلَبِعيِد َو ُكْن يِف َذلَِك َصابِرًا  َعَلْيَك يِف الدُّ

حُمَْتِسبًا(()44(.
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القائمة التا�سعة ع�سرة: فوائد ال�سلح املحمود:

1. الدعة للجنود.
 2. الراحة من اهلموم.

 3. أمن للبالد.
َك و هللَِِّ فِيِه ِرًضا  قال اإلمام )عليه السالم(: ))احْلَقِّ َو اَل َتْدَفَعنَّ ُصْلحًا َدَعاَك إَِلْيِه َعُدوُّ

وِمَك َو َأْمنًا لِباَِلِدَك(()45( ْلِح َدَعًة جِلُنُوِدَك َو َراَحًة ِمْن مُهُ َفإِنَّ يِف الصُّ

نلحظ أّن اإلمام )عليه السالم( قد استوىف أقسام فوائد الصلح، وهي أقسام جوهرية 
عامة، بكلامت قصار.

القائمة الع�سرون: عواقب �سفك الدماء:

1. َجْلُب النّقمة. 
2. سوء العاقبة. 
3. زوال النعمة.
 4. ِقرَصُ الُعُمر.

ُه َلْيَس يَشْ ٌء َأْدَعى  َها َفإِنَّ َماَء َو َسْفَكَها بَِغرْيِ ِحلِّ اَك َو الدِّ قال اإلمام)عليه السالم(: ))إِيَّ
بَِغرْيِ  َماِء  الدِّ َسْفِك  ِمْن  ٍة  ُمدَّ اْنِقَطاِع  َو  نِْعَمٍة  بَِزَواِل  َأْحَرى  اَل  َو  لَِتبَِعٍة  َأْعَظَم  اَل  َو  لِنِْقَمٍة 

َها(()46( َحقِّ

اإلنسان  رشافة  إّن  إذ  وحفظها  الدماء،  حقن  َمعَلم  السالم(  اإلمام)عليه  وعى 
وقداسته هو أساس الوجود، ومن هنا فإّن سفك دمه بغري وجه حّق يوجب عواقب ال 

حُتمد، ونتائج ال ترّس.

وال بّد من القول: إّن هناك قوائم نّدت من هذا العهد املبارك دسسناها لقّلة عنارصها، 
واختالط بعضها بالقوائم التي ذكرناها، وكذلك رغبة يف اإلجياز واالختزال.
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املطلب الثالث: املقاربات التداولية يف قوائم عهد االإمام)عليه ال�سالم(:

يف هذا املطلب َسنَْفيل أهم املقاربات التداُوليَّة التي َنْحَسُب أّن العهد العلوّي املبارك 
البحث  سنن  مع  متاشًيا  امُلْثىل  الطريق  واالختزال  اإلجياز  وسيكون  عليها،  انطوى  َقِد 
العلمّي تارًة، ولكون البحث مّتِصاًل بتكشيف القوائم واجلداول التي انتظمت يف العهد 
الرشيف، وإّن االستغوار يف تلكم املقاربات التداولية قد ُيْبعدنا عاّم َيَمْمنا وَقَصْدنا تارًة 

أخرى.

إّن العنارص أو البيانات التي حتّصلت من القوائم التي رسدناها من قبل يف املطلب 
الثاين، -نقطع جازمني-من أهّنا جاءت مطابقة للمجتمع اإلسالمّي آنذاك من جهة أهّنا 

تالطف املجال التداويل وتغازله، وأّن العهد الرشيف يمّثُل-بال شّك-جمتمع الدراسِة.

اللسانّية  الدراسات  يف  وسائدة  َمْألوفة  أصبحت  التداُولّية  املقاربات  أنَّ  وَيْظَهر 
إذ  املعارصة،  أم  الرتاثية  أكانت  سواٌء  املختلفة  النصوص  حتليل  يف  سّيام  وال  احلديثة، 
القراءة  تستدعي  بل  النّص،  داخل  من  والرؤى  القراءة،  عىل  املقاربات  هذه  تكتفي  ال 
ومعاينة  فيه،  املعيش  الواقع  باسترشاف  واملقاصد  األفكار  قراءة  والدقيقة  الفاحصة 
وكذلك  بالنّص،  املحيطة  املقامية  أم  احلالية  أكانت  سواء  املختلفة  والقرائن  الظروف 

التبرصة بالعوامل النفسية واالجتامعية والتارخيية املتصلة بالنّص)47(

وهذا ما ألفيناه يف عهد اإلمام عيل )عليه السالم( لـ )مالك األشرت(، فليس العهد 
نّصًا أدبيًا سارًحا يف اخليال، أو نظريات مثالية جمّردة ال متتُّ إىل الواقع بلحمة وَنسب، 
إنَّام هو منهج واقعي، وتعاليم وقواعد وأسس حارضة يف املجتمع اإلنساين جّسدها أمري 
املؤمنني )عليه السالم( يف حكومته الراشدة عىل األرض، ويف جتربته السياسية واإلدارية 
املعّقدة يف إدارة الدولة)48( ))لقد جّسد اإلمام عيّل )عليه السالم( خرائط القيم وسالملها 
السياسية اإلدارية واالجتامعية واألخالقية والثقافية يف أهبى صورة، وأمجل متثيل، فتلمح 
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القائد السيايس واإلداري واإلمام اإلنساين املثايّل، واملعلم الرتبوّي وغريها(()49(

م املقاربات التداولية يف العهد الرشيف باستكشاف حقيقة: أّن نصوص هذا  وترتسَّ
العهد ودالالته، وال سّيام القوائم واجلداول والعنارص التي انتظمت فيها تزخر بالقيم 
واملبادئ والقوانني، وتشعُّ بالتعاليم األخالقية واإلنسانية من نحو: معلم إصالح املجتمع، 
والتعايش السلمّي، وحّب الفقراء واإلحسان إليهم، والعفو والصلح والعدل، وحقن 
الدماء، وغريها، )50( وهي بطبيعتها ال ترتبط باملايض أو تقف عند زمن اإلمام عيّل )عليه 
البرشية-اليوَم-أحوُج  املجتمعات  سّيام  وال  واملستقبل،  احلارض  تالطف  إّنام  السالم(، 
الفكر واإلرادة  الذي يشهُد رصاًعا حضارًيا يف  الزمن  إليها خصوصًا يف هذا  ما تكون 
واهلُِوية، كام يشهد هيمنة الغرب، ونظام العوملة، وظلم احلكومات املستبّدة وتعّسفها)51(.

ومن املقاربات التداولية التي َنْرُقُبها يف العهد ال�سريف، ما ياأتي:

اأواًل: املعجم الُقراآيّن واحلديثي:

فنجد  واحلديثي  الُقْرآيّن  املعجم  املبارك  عهده  يف  السالم(  )عليه  اإلمام  استثمر 
الذوبان واالنصهار الكامل يف كتاب العربية األكب )القرآن الكريم( إذ متثل كتاب اهلل 
القرآين،  للنّص  الواعيني  واالسترشاف  االستحضار  فنجد  عميقًا،  متثياًل  جالله(  )جّل 
وكذلك السنّة النبوية املطّهرة، فقد انرسبت نصوص قرآنية ومضامني ودالالت قرآنية 

وحديثية يف النهج املبارك، وال سّيام العهد الرشيف)52(.
ونسترشُف هذا املتَح اخلاّلَق من النبِع الصايف القرآن الكريم، واملورِد الَعْذب )السنِة 
احليّل  طاووس  ابن  قال  اجليّل،  بالنّص  السالم(  )عليه  اإلمام  حكم  ضوء  يف  املطّهرِة( 
)ت644هـ(: ))الّلهم صّل وَسّلم وزْد وبارْك عىل السيد املطّهر واإلمام املظّفر والشجاع 
الغضنفر أيب ُشّب وُشبري )...( ويّل الدين الوايل الويل السيد الريّض اإلمام الويّص احلاكم 
اهلل  )صلوات  طالب  أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري   )...( الصفّي  املخلص  اجليّل  بالنّص 
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عليه)53((.
اإلمام  لدى  البّينات  اإلشارات  ظّل  يف  املبارك  العهد  يف  املاتع  التثمري  هذا  ونرصد 
)عليه السالم( عند حديثه عن عنارص قائمة الطبقة السفىل من ذوي احلاجات واملسكنة، 
ى  ْفىَل ِمْن َذِوي احْلَاَجِة َو امْلَْسَكنَِة َو ُكلٌّ َقْد َسمَّ َبَقُة السُّ قال )عليه السالم(: ))َو ِمنَْها الطَّ
ِه َفِريَضًة يِف ِكَتابِِه َأْو ُسنَِّة َنبِيِِّه)صىل اهلل عليه وآله(َعْهدًا ِمنُْه  اهللَُّ َلُه َسْهَمُه َو َوَضَع َعىَل َحدِّ
ِعنَْدَنا حَمُْفوظًا(( )54( وقال )عليه السالم( يف ضوء استحضار عنارص قائمة أعامل الوايل 
املرضّية: ))َو اْرُدْد إىَِل اهللَِّ َو َرُسولِِه َما ُيْضِلُعَك ِمَن اخْلُُطوِب َو َيْشَتبُِه َعَلْيَك ِمَن اأْلُُموِر 
ُسوَل َو  ِذيَن آَمنُوا َأطِيُعوا اهللََّ َو َأطِيُعوا الرَّ َا الَّ َفَقْد َقاَل اهللَُّ َتَعاىَل لَِقْوٍم َأَحبَّ إِْرَشاَدُهْم يا َأهيُّ
دُّ إىَِل اهللَِّ اأْلَْخُذ بُِمْحَكِم  ُسوِل َفالرَّ وُه إىَِل اهللَِّ َو الرَّ ُأويِل اأْلَْمِر ِمنُْكْم َفإِْن َتناَزْعُتْم يِف يَشْ ٍء َفُردُّ

َقِة(()55(. ُسوِل اأْلَْخُذ بُِسنَّتِِه اجْلَاِمَعِة َغرْيِ امْلَُفرِّ دُّ إىَِل الرَّ ِكَتابِِه َو الرَّ
ِده عنارص قائمة )فوائد  وَيْستْحرِضُ اإلمام )عليه السالم( السياقات الُقرآنية عند رَسْ
َك و هللَِِّ فِيِه ِرًضا َفإِنَّ يِف  الصلح( قال عليه السالم: ))َو اَل َتْدَفَعنَّ ُصْلحًا َدَعاَك إَِلْيِه َعُدوُّ
 ﴾ لُْح َخرْيٌ وِمَك َو َأْمنًا لِباَِلِدَك(()56( قال تعاىل:﴿ َوالصُّ ْلِح َدَعًة جِلُنُوِدَك َو َراَحًة ِمْن مُهُ الصُّ
 ْ لِْم فَاْجَنْح لََها َوتََوكَّ ]سورة النساء/ من اآلية 128[، وقوله تعاىل: ﴿ ِإَوْن َجَنُحوا لِلسَّ

ِميُع الَْعلِيُم ﴾ ] سورة األنفال / اآلية 61 [. ِ إِنَُّه ُهَو السَّ َعَ اللَّ
النبع الصايف كالم املصطفى  أّما فيام يّتصل باملعجم احلديثي، فنجد املتَح املثمَر من 
)عليه  عيل  اإلّمام  تعابري  يف  احلديثي  األثر  هذا  وَنْرُصد  وسّلم(،  وآله  عليه  اهلل  )صىّل 
ِلُس هَلُْم  ُغ هَلُْم فِيِه َشْخَصَك َو جَتْ السالم(، قال: ))َواْجَعْل لَِذِوي احْلَاَجاِت ِمنَْك ِقْساًم ُتَفرِّ
ِذي َخَلَقَك َو ُتْقِعُد َعنُْهْم ُجنَْدَك َو َأْعَواَنَك ِمْن َأْحَراِسَك َو  جَمِْلسًا َعاّمًا َفَتَتَواَضُع فِيِه هللَِِّ الَّ
ُمُهْم َغرْيَ ُمَتَتْعتٍِع َفإيِنِّ َسِمْعُت َرُسوَل اهللَِّ)صىل اهلل عليه وآله( طَِك َحتَّى ُيَكلَِّمَك ُمَتَكلِّ رُشَ

.)57()) ُه ِمَن اْلَقِويِّ ِعيِف فِيَها َحقُّ ٌة اَل ُيْؤَخُذ لِلضَّ َس ُأمَّ َيُقوُل يِف َغرْيِ َمْوطٍِن َلْن ُتَقدَّ
اهلل  اهللَِّ )صىل  َرُسوَل  َسَأْلُت  َقْد  ))َو  الوايل:  مبّينًا عنارص صالة  السالم  عليه  وقال 
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َهنِي إىَِل اْلَيَمِن َكْيَف ُأَصيلِّ هِبِْم َفَقاَل َصلِّ هِبِْم َكَصاَلِة َأْضَعِفِهْم َو ُكْن  عليه وآله(ِحنَي َوجَّ
بِامْلُْؤِمننَِي َرِحياًم(()58(.

ال َجَرَم أّن اإلحالة املرجعية هلا أثر يف فهم اخلطاب، إذ تعطيه بعًدا حقيقًيا يف األداء، 
إذ إّن تتمة الفائدة يف الكالم تتوّقف عىل مدى مطابقة اخلطاب للواقع، فكّل وحدة لغوية 

تتوافر عىل اجلوانب االتية: الصيغة اللفظية، والداللة، واملرجعّية )اخلارج()59(.
ومن هنا فإّن استثامر املرجعيات هو عملية ))اسرتجاع ملدلوالت ذكرت يف مرحلة 
سابقة، أو عملية استقدام مدلوالت يتوقع القارُئ جميئها بمرحلة الحقة يف النّص، وهذه 
العملية تتّم عن طريق العنرص اإلحايل الذي يتطابُق يف اخلصائص الداللية مع العنرص 

املحيل إليه(()60(.

االستثامر  السالم(كان عىل درجة كبرية من  علّيًا )عليه  اإلمام  فإّن  َبْدٍء،  وَعْوٌد عىل 
الصحابة  دون  من  خمصوصًا  كان  فقد  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  املصطفى  لكالم  الواعي 
بخلوات كان خيلو هبا مع رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( ))ال يطلع أحد من الناس عىل 
ما يدور بينهام وكان كثري السؤال للنبي صىل اهلل عليه وآله عن معاين القرآن وعن معاين 
كالمه صىل اهلل عليه وآله وإذا مل يسال ابتداه النبي صىل اهلل عليه وآله بالتعليم والتثقيف 
ومل يكن أحد من أصحاب النبي صىل اهلل عليه وآله كذلك بل كانوا أقساما فمنهم من 
هيابه أن يسأله وهم الذين حيبون أن جيئ االعرايب أو الطارئ فيسأله وهم يسمعون ومنهم 
من كان بليدا بعيد الفهم قليل اهلمة يف النظر والبحث ومنهم من كان مشغوال عن طلب 
العلم وفهم املعاين اما بعبادة أو دنيا ومنهم املقلد يرى أن فرضه السكوت وترك السؤال 
ومنهم املبغض الشانئ الذي ليس للدين عنده من املوقع ما يضيع وقته وزمانه بالسؤال 
عن دقائقه وغوامضه وانضاف إىل االمر اخلاص بعيل عليه السالم ذكاؤه وفطنته وطهارة 
املؤثر موجودا  الفاعل  كان  متهيئا  قابال  املحل  كان  وإذا  نفسه وضوءها  طينته وإرشاق 
قال  السالم-كام  فلذلك كان عيل عليه  يمكن  ما  أتم  األثر عىل  واملوانع مرتفعة حصل 



117احملور اللغوي واالدبي /اجلزء العاشر

احلسن-البرصي رباين هذه األمة وذا فضلها ولذا تسميه الفالسفة امام األئمة وحكيم 
العرب(()61(.

يف  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  النبي  قول  استحضار  يف  التداولّية  املقاربة  هذه  وتتجىّل 
اْسَتْوِص  ))ُثمَّ  قال:  للتجار،  السلبية  الصفات  قائمة  يف  السالم(  )عليه  اإلمام  قول 
ْلَيُكِن  َو  ِمنُْه  َفإِنَّ َرُسوَل اهللَِّ)صىل اهلل عليه وآله(َمنََع  ِمَن ااِلْحتَِكاِر  َفاْمنَْع  اِر)...(،  بِالتُّجَّ

ِحُف بِاْلَفِريَقنْيِ ِمَن اْلَباِئِع َو امْلُْبَتاِع(()62(. اْلَبْيُع َبْيعًا َسْمحًا بَِمَواِزيِن َعْدٍل َو َأْسَعاٍر اَل جُتْ

الثَّْبُت من كالم املصطفى )صىل اهلل عليه وآله( يف أحاديثه:  وال خيفى االسترشاُف 
امْلُْسِلِمنَي  َعىَل  اْحَتَكَر  ))َمِن  وآله:  عليه  اهلل  صىل  وقوله  َخاطٌِئ(()63(  إاِلَّ  َتِكُر  حَيْ ))اَل 

ْفاَلِس(()64( َبُه اهللَُّ بِاجْلَُذاِم َواإْلِ َطَعاَمُهْم، رَضَ

األمر  بأسلوب  املؤّداة  السالم(  )عليه  اإلمام  نّص  من  الثانية  باجلنبة  يتصل  فيام  أما 
حديث  استرشافه  سمًحا(،  البيع  األمر)وليكْن  بـالم  املقرون  املضارع  الفعل  بصيغة 
َوإَِذا  ى،  اْشرَتَ َوإَِذا  َباَع،  إَِذا  َسْمًحا  َرُجاًل  اهللَُّ  ))َرِحَم  وآله:  عليه  اهلل  صىل  املصطفى 

اْقَتىَض(()56(.

جمالني  بوصفهام  واحلديثي  القرآين  باالستثامر  السالم(  )عليه  اإلمام  يكتف  ومل 
الصاحلة  البيئات  من  تنبع  أخرى  تداولية  جماالت  يالطف  نراه  بل  عظيَمني  تداولّيني 
والسنن املحمودة قال )عليه السالم( : ))َو اَل َتنُْقْض ُسنًَّة َصاحِلًَة َعِمَل هِبَا ُصُدوُر َهِذِه 
ِدَثنَّ ُسنًَّة َترُضُّ بيَِشْ ٍء ِمْن َمايِض  ِعيَُّة َو اَل حُتْ ِة َو اْجَتَمَعْت هِبَا اأْلُْلَفُة َو َصَلَحْت َعَلْيَها الرَّ اأْلُمَّ

نَِن َفَيُكوَن اأْلَْجُر ملَِْن َسنََّها َو اْلِوْزُر َعَلْيَك باَِم َنَقْضَت ِمنَْها(()66(. تِْلَك السُّ

َمَك ِمْن ُحُكوَمٍة  َر َما َمىَض ملَِْن َتَقدَّ وقال )عليه السالم( : ))َو اْلَواِجُب َعَلْيَك َأْن َتَتَذكَّ
َعاِدَلٍة َأْو ُسنٍَّة َفاِضَلٍة َأْو َأَثٍر َعْن َنبِيِّنَا)صىل اهلل عليه وآله(َأْو َفِريَضٍة يِف ِكَتاِب اهللَِّ َفَتْقَتِدَي 

باَِم َشاَهْدَت مِمَّا َعِمْلنَا بِِه فِيَها(()67(.
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ثانيًا: قواعد التخاطب الل�ساين:

جمموعة  تعني  وهي  التحاُورّية،  املسّلامت  من  اللسانّية  التخاُطب  قواعُد  أصبحت 
من املعايري واألسس التي يفرتض أْن يقَف عندها كلُّ متكّلم يف أثناء حديثه مع غريه، 
بمعنى أّن الكفاءة التداُولية تفرض نفسها يف رسم خريطة التواصل والتحاُور بني املتكلم 
واملخاطب، وهذا ما نّبه عليه )أوستن( يف مقالته )املنطق والتحاور(، )68( إذ وّجه بحثه 
نحو استخراج جمموعة من املبادئ املنظمة للتواصل املثايل، واهتّم أيضًا باملعاين الضمنية 
اهتاممًا واضحًا، وهذا دليل عىل أّن جتليات املعنى ال حتكمها قواعد لغوية داللية فحسب، 

بل حتكمها طريقة إنجاز امللفوظ داخل املقام، واملبادئ العامة للتواصل.

ومن هنا فإننا سنبرص قاعدتني من هذه القواعد التي ترتشح من التخاطب اللساين 
القائم عىل احلوار، والتواصل املنظم، وال سيام يف عهد اإلمام )عليه السالم( لـ )مالك 

األشرت(.

1- االفرتا�ش امل�سبق:

يوجه املتكلِّم حديثه إىل االفرتاضات املسبقة الالزمة لنجاح كّل تواصل كالمّي، عىل 
أساس ما يفرتض- سلفًا-أنَّه معلوم له، وقد لوحظ أّن االفرتاض السابق يكون مرتبطًا 
النافذة، فاملفرتض- َأغلق  فإذا قال رجٌل آلخر:  اللغوية دون بعض،  العبارات  ببعض 
النافذة مفتوحة، وأّن هناك مسوًغا يدعو إىل إغالقه، وأّن املخاطب قادر عىل  قباًل-أّن 
احلركة، وأّن املتكلم يف منزله اآلمر، وكّل ذلك موصول بسياق احلال وعالقة املتكلم)69(

ملقاصد  اللغوّي  احلامل  التداولية  مقوالت  َوْفق  عىل  أصبح  اخلطاب  أّن  َجَرَم  ال 
املتكلم موّجهًا إىل املتلقّي، وبام أّن اخلطاب يولد يف سياق ختاطبي، وبلغة مشرتكة فهو 
يقوم عىل افرتاضات مسبقة، ومن هنا فاالفرتاض املسبق يّتسع ليشمل املعلومات العاّمة، 
وسياق احلال والعرف االجتامعي، والعهديني املخاطبني الذي جيعل املتلقي يفهم مراد 
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املتكلم)70(.

التي رصدناها يف عهد اإلمام )عليه السالم(لـ)مالك األشرت(، قوله  املواضع  ومن 
يِف  ُتْدِخَلنَّ  اَل  ))َو  اإلجيابية(:  املستشار  )صفات  قائمة  عنارص  بيان  السالم(يف  )عليه 
َمُشوَرتَِك َبِخياًل َيْعِدُل بَِك َعِن اْلَفْضِل َو َيِعُدَك اْلَفْقَر َو اَل َجَبانًا ُيْضِعُفَك َعِن اأْلُُموِر َو 
َمُعَها ُسوُء  ْرَص َغَراِئُز َشتَّى جَيْ َه بِاجْلَْوِر َفإِنَّ اْلُبْخَل َو اجْلُْبَن َو احْلِ َ ُن َلَك الرشَّ اَل َحِريصًا ُيَزيِّ

الظَّنِّ بِاهللَِّ(()71(.

كالم رشيف عاٍل يستقي من مورده احلكامء، فإّن اجلامع بني هؤالء هو سوء الظّن 
باهلل )عّز وجّل( وقد أملح ابن أيب احلديد املعتزيل إىل مقوالت االفرتاض املسبق يف الكالم 
العلوّي املعاين، فاجلبان يقول يف نفسه إن أقدمُت قتلت، والبخيل يقول: إن سمحُت 
وأنفقُت افتقرت، واحلريص يقول: إن مل أجّد واجتهد وأدأب فاتني ما أروم، وكل هذه 
الظّن اإلنسان باهلل، وكان  الظّن باهلل )جّل جالله(، ولو أحسن  األمور ترجع إىل سوء 
يقينه صادقًا لعلم أّن األجل مقّدر وأّن الرزق مقّدر، وأّن الغني والفقر مقّدران وأنَّه ال 

يكون من ذلك إاّل ما قىض اهلل تعاىل)72(.

وقال )عليه السالم( يف بيان وتنفيل عنارص قائمة صفات الوايل: ))َأَمَرُه بَِتْقَوى اهللَِّ َو 
َباِعَها َو  تِي اَل َيْسَعُد َأَحٌد إاِلَّ بِاتِّ َباِع َما َأَمَر بِِه يِف ِكَتابِِه ِمْن َفَراِئِضِه َو ُسنَنِِه الَّ إِْيَثاِر َطاَعتِِه َو اتِّ

اَل َيْشَقى إاِلَّ َمَع ُجُحوِدَها َو إَِضاَعتَِها(()73(.

أّنه  القائمة )صفات الوايل(  أّن اإلمام )عليه السالم( يف بيان عنارص هذه  لنا  تبّدى 
ذكرها  التي  والسنن  للفرائض  مالك  فهم  َوعى  فقد  املسبق،  االفرتاض  عىل  اعتمد  قد 
)عليه  اإلمام  املتكلم  لدن  من  به  مسّلٌم  االفرتاض  أّن  بمعنى  كتابه،  يف  وجّل(  )عّز  اهلل 
السالم(والطرف اآلخر يف اخلطاب )املخاَطب( مالك األشرت، وال خيفى تلكم الفرائض 
والسنن، سواٌء أكانت أصول الدين أم فروعه)التوحيد والعدل والنبّوة واإلمامة واملعاد(، 
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األمانة  وأداء  املنكر،  والنهي عن  باملعروف  واألمر  والزكاة  والصيام واحلج  وكالصالة 
املبارك  العهد  املسبق يف  إّن مواضع االفرتاض  القول:  ُبّد من  وقول احلّق وغريها، وال 
كثرية، بسبب املعرفة املشرتكة بني املتخاطَبني اإلمام )عليه السالم(ومالك األشرت)ريض 
يّتكئ عليها طرف اخلطاب يف  التي  تعّد األرضية  بينها  املعرفة املشرتكة  إّن  اهلل عنه((إذ 

التواصل والتحاور.

َمر: 2- القول املُ�سْ

هو القاعدة األخرى من قواعد التخاطب الّلساين، ويرتبط بوضعية اخلطاب ومقامه 
عىل عكس االفرتاض املسبق الذي حيدد عىل أساس معطيات لغوية، ومن هنا فإّن القول 
الواقع  أن حيتوهيا، ولكن حتقيقها يف  للخطاب  يمكن  التي  املعلومات  كتلة  املضمر هو 

يبقى رهن خواّص سياق احلديث)74(.

إّن الكالم ال يعني دائاًم الترصيح، بل يعني أحيانًا محل املتلقي عىل التفكري يف يشء 
غري مرّصح به، ومن هنا فالعبارات اللغوية تصنّف صنفني املعاين الرصحية، وتدّل عليها 

الصيغة احلرفية للعبارة واملعاين الضمنية ونكشف عن قرائن اخلطاب وسياقاته)75(.

وقد تبدى لنا يف ضوء استغوار العهد الرشيف أّن اإلمام )عليه السالم( قد أكثر من 
النّص الرشيف عىل  أّن اضطامم  املعاين الضمنية ويظهر  ثّم استتار  القول املضمر، ومن 
أن حتوز  القاعدة  فيها من عنارص جعل من هذه  تنتظم  واملتنّوعة، وما  املتعددة  القوائم 
مساحة واسعة، زد عىل ذلك تقّصد اإلمام )عليه السالم( إىل هذا الصنيع من اإلضامر 

من أجل حتقيق مطابقة الكالم ملقتىض احلال.

ْهُتَك إىَِل باَِلٍد َقْد َجَرْت  تأّمل معنا قوله )عليه السالم( : ))ُثمَّ اْعَلْم َيا َمالُِك َأينِّ َقْد َوجَّ
َعَلْيَها ُدَوٌل َقْبَلَك ِمْن َعْدٍل َو َجْوٍر َو َأنَّ النَّاَس َينُْظُروَن ِمْن ُأُموِرَك يِف ِمْثِل َما ُكنَْت َتنُْظُر 
نَي  احِلِ اَم ُيْسَتَدلُّ َعىَل الصَّ فِيِه ِمْن ُأُموِر اْلُواَلِة َقْبَلَك َو َيُقوُلوَن فِيَك َما ُكنَْت َتُقوُل فِيِهْم َو إِنَّ
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ِعَباِدِه(()76( يتجىّل اإلضامر القويّل: من ذكر البالد من دون  َأْلُسِن  َعىَل  هَلُْم  جُيِْري اهللَُّ  باَِم 
الترصيح هبا، وهي )مرْص( وذكر الدول التي سبقت حكم مالك، وهي احلكومات التي 

سبقته من زمن اخلليفة عثامن بن عّفان، وما ابتليت به من جور وما نعمت من عدل.

السالم  عليه  فقوله  َأْضَعِفِهْم(()77(  َكَصاَلِة  هِبِْم  َصلِّ  ))َفَقاَل  اسالم(:  )عليه  وقوله 
كصالة أضعفهم كناية استعملها اإلمام عن املريض، والذي به عاهة وغري ذلك.

ثالثًا: االأفعال الكالمية املبا�سرة وغري املبا�سرة:

أفعال الكالم فهي:  التي قامت عليها نظرية  تعّد األفعال الكالمية إحدى األسس 
فإّن  احلالة  هذه  ويف  يقول،  ما  حرفّيًا  يعني  وهي  خطابه،  يف  املرسل  هبا  يتلفظ  ))التي 
املرسل يقصد أن ينتج أثرًا إنجازيًا عىل املرسل إليه، ويقصد أْن ينتج هذا األثر يف ضوء 

جعل املرسل إليه يدرك قصده يف اإلنتاج(()78(.

املبارشة متثل قدرًا ضئياًل يف  أّن األفعال الكالمية  الدكتور حممود أمحد نحلة  ويرى 
والتفويض  كالتوكيل  الترشيعية  أو  املؤّسساتية  األفعال  يسمى  ما  يف  وينحرص  اللغة، 
والوصية والتوريث واإلجازة، ونحوها، أما األفعال غري املبارشة، فتمثل القدر األكب 

يف اللغة، ويكثر استعامهلا يف سياقات التأّدب يف الطلب)79(.

القوة  بلحاظ  مبارشة  وغري  مبارشة  إىل  الكالمية  األفعال  تقسيم  أّن  لنا  ويتبدى 
الكالمية  األفعال  قّسمت  قد  هنا  ومن  اجلملة،  من  املتحصلة  والتأثريية  اإلنجازية 
املبارشة بحسب تصنيف أوستن إىل مخسة أصناف، هي)80( : احلكميات، والتنفيذيات، 

والوعديات، والسلوكيات، والعرضيات )التبينيات(.

فيها  تتجىل  بمعنى  مبارشة،  التأثريية  اإلنجازية  القوة  فيها  تظهر  األصناف  وهذه 
الدالالت احلقيقية، أما يف ما خيص األفعال الكالمية غري املبارشة، إذ يتحصل التخالف 
املقامي واحلايّل، فيكون  السياق  املتكلم وبمعاينة  للقوة اإلنشائية للجملة بحسب مراد 
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قوله غري مطابق ملا يعنيه، فلم يعد اإلخبار والتخاطب هو القصد الوحيد عند املرِسل، 
وإنَّام عددناه واحدًا من مقاصده، فالقصد الرئيس أصبح خمتفيًا، وظهر بدله قصد آخر، 

وهذا ما اصطلح عليه بـ)املعنى املجازي(، والسياق اإلنتاجي التوليدي)81(.

وسنتناوش أوالً: األفعال الكالمية املبارشة يف العهد الرشيف يف ضوء القوائم التي 
رصدناها، والعنارص التي انتظمت فيها.

املبارشة  الكالمية  األفعال  تتناَسل  والسعادات  الصالح  العمل  ذخائر  قائمة  ففي 
فيها، باسرتفاد األفعال األمرية املؤّداة بصيغة الفعل املضارع املقرون بالالم مّرة )فليكن( 
وفعل األمر املجّرد )اْمِلك، ُشّح، أشِعْر، أعطهم(الداللة عىل الوجوب عىل سبيل احلتم 
السياق  قرينة  باسرتفاد  األمر  لفعل  الرئيسة  التأثريية  اإلنجازية  القوة  وهي  واإللزام، 
اْلَعَمِل  َذِخرَيُة  إَِلْيَك  َخاِئِر  الذَّ َأَحبَّ  ))َفْلَيُكْن  السالم:  عليه  قال  واملقامّية)82(  اللفظية 
ْنَصاُف ِمنَْها فِياَم  حَّ بِالنَّْفِس اإْلِ الِِح َفاْمِلْك َهَواَك َو ُشحَّ بِنَْفِسَك َعامَّ اَل حَيِلُّ َلَك َفإِنَّ الشُّ الصَّ
ِعيَِّة َو امْلََحبََّة هَلُْم َو اللُّْطَف هِبِْم )...( َفَأْعطِِهْم  مْحََة لِلرَّ َأَحبَّْت َأْو َكِرَهْت َو َأْشِعْر َقْلَبَك الرَّ

ِمْن َعْفِوَك(()83(.

ونرتّسم األفعال الكالمية املبارشة يف القائمة نفسها بلحاظ صيغة النهي باستحضار 
، ال  الفعل املضارع املؤكد بنون التوكيد الثقيلة املسبوق بـ)ال( الناهية الطلبية )ال تكوَننَّ
، ال تندمّن، ال تبّجحَن، ال ترسعّن( الدالة عىل الوجوب واحلرمة والنهي واملنع  َتنْصَبنَّ
قال   )84( واملقامي،  اللفظي  السياق  بمعاينة  واإللزام،  احلتم  الفعل عىل سبيل  إرادة  من 
ا َأٌخ َلَك يِف  ُْم ِصنَْفاِن إِمَّ عليه السالم: ))َو اَل َتُكوَننَّ َعَلْيِهْم َسُبعًا َضاِريًا َتْغَتنُِم َأْكَلُهْم َفإهِنَّ
َلُل َو َتْعِرُض هَلُُم اْلِعَلُل َو ُيْؤَتى َعىَل َأْيِدهيِْم  ا َنظِرٌي َلَك يِف اخْلَْلِق َيْفُرُط ِمنُْهُم الزَّ يِن َو إِمَّ الدِّ
ِذي حُتِبُّ َو َتْرىَض َأْن ُيْعطَِيَك اهللَُّ  يِف اْلَعْمِد َو اخْلََطإِ َفَأْعطِِهْم ِمْن َعْفِوَك َو َصْفِحَك ِمْثِل الَّ
َقِد  َو  َك  َفْوَق َمْن َوالَّ َفْوَقَك َو اهللَُّ  َفْوَقُهْم َو َوايِل اأْلَْمِر َعَلْيَك  َفإِنََّك  ِمْن َعْفِوِه َو َصْفِحِه 
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ُه اَل َيَد َلَك بِنِْقَمتِِه َو اَل  اْسَتْكَفاَك َأْمَرُهْم َو اْبَتاَلَك هِبِْم َو اَل َتنِْصَبنَّ َنْفَسَك حِلَْرِب اهللَِّ َفإِنَّ
َعنَّ إىَِل  ِغنَى بَِك َعْن َعْفِوِه َو َرمْحَتِِه َو اَل َتنَْدَمنَّ َعىَل َعْفٍو َو اَل َتْبَجَحنَّ بُِعُقوَبٍة َو اَل ُترْسِ

َباِدَرٍة َوَجْدَت ِمنَْها َمنُْدوَحًة(()85(.

العهد الرشيف يف  نلمحها يف  التي  املبارشة  الكالمية غري  باألفعال  يتصل  ما  أما يف 
ضوء القوائم التي وقفنا عليها، والعنارص التي انتظمت فيها.

املسبوق  املضارع  للفعل  إنجازية  قوة  بوصفها  واإلرشاد  التحذير  داللة  نستشعر 
بـ)ال( الناهية الطلبية قوله:)وال ُتدخلّن( هبدي السياق الكالمي املقامي يف القائمة، قال 
عليه السالم: ))َو اَل ُتْدِخَلنَّ يِف َمُشوَرتَِك َبِخياًل َيْعِدُل بَِك َعِن اْلَفْضِل َو َيِعُدَك اْلَفْقَر َو 
َه بِاجْلَْوِر َفإِنَّ اْلُبْخَل َو اجْلُْبَن َو  َ ُن َلَك الرشَّ اَل َجَبانًا ُيْضِعُفَك َعِن اأْلُُموِر َو اَل َحِريصًا ُيَزيِّ
اِر َقْبَلَك َوِزيرًا  َمُعَها ُسوُء الظَّنِّ بِاهللَِّ إِنَّ رَشَّ ُوَزَراِئَك َمْن َكاَن لأِْلَرْشَ ْرَص َغَراِئُز َشتَّى جَيْ احْلِ
َلَمِة(()86(. ُْم َأْعَواُن اأْلََثَمِة َو إِْخَواُن الظَّ َكُهْم يِف اآْلَثاِم َفاَل َيُكوَننَّ َلَك بَِطاَنًة َفإهِنَّ َو َمْن رَشِ

ونقدح بداللة)البيان والتوضيح( التي متثل قوة إنجازية غري مبارشة، للفعل األمري 
السالم(:  )عليه  قال  الرعّية(  قائمة)طبقات  معنا  تأمل  املقامي،  السياق  بلحاظ  )اْعَلْم( 
َبْعٍض  َعْن  بَِبْعِضَها  ِغنَى  اَل  َو  بَِبْعٍض  إاِلَّ  َبْعُضَها  َيْصُلُح  اَل  َطَبَقاٌت  ِعيََّة  الرَّ َأنَّ  اْعَلْم  ))َو 
ْنَصاِف  ُل اإْلِ ِة َو ِمنَْها ُقَضاُة اْلَعْدِل َو ِمنَْها ُعامَّ ِة َو اخْلَاصَّ َفِمنَْها ُجنُوُد اهللَِّ َو ِمنَْها ُكتَّاُب اْلَعامَّ
اُر َو َأْهُل  ِة َو ُمْسِلَمِة النَّاِس َو ِمنَْها التُّجَّ مَّ ْزَيِة َو اخْلََراِج ِمْن َأْهِل الذِّ ْفِق َو ِمنَْها َأْهُل اجْلِ َو الرِّ

ْفىَل ِمْن َذِوي احْلَاَجِة َو امْلَْسَكنَِة(()87(. َبَقُة السُّ نَاَعاِت َو ِمنَْها الطَّ الصِّ

ونرتسم داللة )التنبيه( والسياق اإلنتاجي التي متثل قوة إنجازية غري مبارشة للفعل 
يِف  َأْنَصَحُهْم  ُجنُوِدَك  ِمْن  ))َفَولِّ  قال:  واحلايل،  املقامي  السياق  بمعاينة   ) )ولِّ األمري 
َماِمَك َو َأْنَقاُهْم َجْيبًا َو َأْفَضَلُهْم ِحْلاًم مِمَّْن ُيْبطُِئ َعِن اْلَغَضِب َو  َنْفِسَك هللَِِّ َو لَِرُسولِِه َو إِلِ
َعَفاِء َو َينُْبو َعىَل اأْلَْقِوَياِء َو مِمَّْن اَل ُيثرُِيُه اْلُعنُْف َو اَل َيْقُعُد  يُح إىَِل اْلُعْذِر َو َيْرَأُف بِالضُّ َيْسرَتِ
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َوابِِق  احِلَِة َو السَّ ْعُف ُثمَّ اْلَصْق بَِذِوي امْلُُروَءاِت َو اأْلَْحَساِب َو َأْهِل اْلُبُيوَتاِت الصَّ بِِه الضَّ
اَمَحِة(()88(. َخاِء َو السَّ َجاَعِة َو السَّ احْلََسنَِة ُثمَّ َأْهِل النَّْجَدِة َو الشَّ

وهناك معاٍن جمازية أو سياقات إنتاجية وتوليدية أخرى متّثل أفعاالً كالمية إنجازية 
غري مبارشة يمكن رصدها يف العهد الرشيف، وبدا لنا أّن السياقات اإلنتاجية التي متثل 

قوى إنجازية )أفعال كالمية غري مبارشة( هي األكثر حضورًا وورودًا يف العهد املبارك.
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خامتة البحث ونتائجه:

حان احلني أن نستجيل أهّم قطاف هذا البحث )أثر القوائم يف تكشيف الدالالت( 
عهد اإلمام )عليه السالم(لـ )مالك األشرت( أنموذجًا.

أوالً: تبّدى لنا أّن القوائم واجلداول، وما تنطوي عليها من عنارص وبيانات هلا أمهية يف 
حرص املعلومات وتقييدها ومن ثّم فهمها واقتناص دالالهتا برسعة.

من  ومتنّوعة  كثرية  جمموعة  املبارك  عهده  يف  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  وّظف  ثانيًا: 
عىل  يدّل  أمر  وهو  متعددة،  وعنارص  أرقام  فيها  انتظمت  وقد  واجلداول  القوائم 
اإلحاطة املعرفية الوسيعة لإلمام عيل )عليه السالم(، ودرايته باملجاالت التداولية 
ترسمه  الذي  واالسترشايف  املستقبيل  املنظور  ذلك  عىل  زد  آنذاك،  السائدة  الثقافية 

)عليه السالم(.
ثالثًا: استثمر اإلمام عيل )عليه السالم( يف ظل معاينتنا للقوائم التي ترشحت من العهد 
الرشيف القرآن الكريم واحلديث النبوي الرشيف وهذا ما ألفيناه يف العهد املبارك 

يف ضوء اإلحاالت املرجعية املاتعة عليهام، ترصحيًا وتلميحًا.
رابعًا: كشفت القوائم التي حتصلت يف العهد املبارك أّن اإلمام )عليه السالم( قد وعى فطنة 
املتلقي مالك األشرت من جهة، والبارص باملجال التداويل )الواقع املعيش( لذا رأينا ظهور 

قاعديت التخاطب اللساين )االفرتاض املسبق(، و)القول املضمر( يف تلكم القوائم.
أّن  وجدنا  الرشيف  العهد  من  حتصلت  التي  واجلداول  القوائم  معاينة  ظّل  يف  خامسًا: 
إنتاجية  )سياقات  وتأثريية  إنجازية  قًوى  متثل  التي  املبارشة  غري  الكالمية  األفعال 

وتوليدية( هي األكثر ورودًا وبزوغًا، بخالف األفعال الكالمية املبارشة.
واحلمد هلل رّب العاملني وصىّل اهلل عىل حممد وآله الطاهرين.
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م�سادر البحث ومراجعه

- آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص، حممود أمحد نحلة، د. ط، دار املعرفة اجلامعية، 
مرص، 2002م.

الرافدين،  مطبعة  ط1،  الفّحام،  عيل  عباس  الدكتور  البالغة،  هنج  يف  القرآيّن  األثر   -
بريوت، 2010م.

- أساس البالغة، جار اهلل أبو القاسم حممود الزخمرشي )538ه( تقديم الدكتور حممود 
فهمي حجازي، سلسلة الذخائر املؤّسسة العامة لقصور الثقافة، مرص، 2003م.

- اسرتاتيجيات اخلطاب )مقارنة لغوية تداولية( د. عبد اهلادي بن ظافر الشهرّي، ط1، 
دار الكتاب اجلديدة، 2004م.

- اإليضاح يف علوم البالغة العربية، اخلطيب القزويني )ت 739( القاهرة، د. ت.
- البنامج األمثل إلدارة الدولة وقيادة املجتمع يف عهد اإلمام عيل )عليه السالم( ملالك 

األشرت، السيد حسني بركة الشامي، ط2، دار اإلسالم، بغداد، 1429ه، 2008م.
- بالغة النهج يف هنج البالغة، الدكتور عباس عيل الفحام، د1، دار الرضوان، األردن، 

2014م، 1435ه.
- بيان إعجاز القرآن، أبو سليامن محد بن حممد اخلطايب )ت88ه(، مطبوع ضمن كتاب 
)ثالث رسائل يف إعجاز القرآن للخطايب والرماين واجلرجاين(، حتقيق: عبد الوهاب 

رشيد، ود. عصام فارس احلرستاين، ط1، دار عامر، األردن، 1434ه-2013م.
1250ه(  )ت  الزبيدي  مرتىض  حممد  بن  حممد  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج   -

منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت، )د.ت(.
الرتاث  يف  الكالمية  األفعال  لظاهرة  تداولية  دراسة  العرب،  العلامء  عند  التداولية   -

اللساين العريب، مسعود صحراوي، ط1، دار الطليعة، بريوت، 2005م.
- التداولية واسرتاتيجية التواصل، ذهبّية محو احلاج، ط1، دار رؤبة، 2015م.
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- التمهيد يف أصول الفقه، الدكتور صدر الدين فضل اهلل، ط1، دار اهلادي، بريوت، 
1422ه-2002م.

- اجلداول اجلامعة يف العلوم النافعة، الدكتور جاسم بن حممد بن مهلهل الياسني، ط3، 
مؤسسة الريان، بريوت، 1431ه-2010م.

- مجع البيانات وطرق املعاينة، د. حسني علوان مطلق، ط1، العبيكان للنرش، الرياض 
1431ه-2010م.

- دروس يف علم األصول، السيد حممد باقر الصدر )1400ه( مؤسسة النرش اإلسالمي، 
طهران، د.ت.

- دليل الباحثني يف املنهجية والرتقيم والعدد والتوثيق، د. عبد الرمحن إبراهيم الشاعر، 
ود. حممود شاكر سعيد، ط1، دار صفاء، األردن، 2011م-1432ه.

- رشح ابن عقيل: هباء الدين عبد اهلل بن عقيل املرصي )ت 769ه( حتقيق حممد حميي 
الدين عبد احلميد، ط1، مطبعة منري، بغداد، 1986م.

- رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد املدائني املعتزيل )656ه( حتقيق: حممد أبو الفضل 
إبراهيم، دار إحياء الرتاث العريب، القاهرة، 1969م.

- صحيح مسلم لإلمام أيب احلسن مسلم بن احلجاج )ت261هـ(، اعتنى به أبو صهيب 
البكري، بيت األفكار الدولية، السعودية، 1998م.

املطبعة  األوىل،  الطبعة  1281ه(،  )ت  األنصاري  مرتىض  الشيخ  األصول،  فرائد   -
:باقري، قم، 1419 ه.

عبد  سريوان  الدكتور  التفسريي(  النقد  يف  )دراسة  الديني  النص  يف  لغوية  قراءات   -
الزهرة اجلنايب، ط1، دار األمري، النجف، 1437ه-2016م.

- القاموس املحيط، جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي )ت 817ه(، دار الفكر، 
بريوت، 1403ه-1983م.
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- اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل، الدكتور طه عبد الرمحن، ط3، املركز الثقايف العريب، 
الدار البيضاء، 2012م.

التداويل  للتفكري  استكشافية  )قراءة  القانوين  اخلطاب  يف  التداولية  اللسانيات   -
بغداد،  عدنان،  مكتبة  ط1،  كاظم،  جبار  مرتىض  الدكتور  القانونيني(  عند 

1436ه-2015م.
- املصباح املنري، أمحد بن حممد بن عيل الفيومي )ت770ه( ط1، مكتبة اإليامن، مرص، 

2008م.
باقر  مهدي  حتقيق  القريش،  رشيف  باقر  الشيخ  البالغة،  هنج  يف  احلضارية  املعامل   -

القرييش، ط1، مطبعة ستارة-إيران، 1413ه-2012م.
مرص،  ط1،  1424ه(  )ت  عمر  خمتار  أمحد  الدكتور  العربية،  اللغة  معجم   -

1419ه-2008م.
- املعجم الوسيط، د. إبراهيم مصطفى، وأمحد حسن الزيات وحامد عبد القادر وحممد 

عيل النجار، مؤسسة الصادق طهران، د.ت.
- مقاييس اللغة، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا )ت 395ه( رّتبه وصّححه إبراهيم 

شمس الدين، ط1، رشكة األعلمي، بريوت، 1433ه-2012م.
- مهج الدعوات ومنهج العنايات، ريض الدين أبو القاسم عيل بن موسى ابن طاووس 

احليل)664ه(، ط1، منشورات الفجر، بريوت، 1433ه-2012م.
- موسوعة املصطلح يف الرتاث العريب الديني والعلمي واألديب، الدكتور حممد الكتاين، 

ط1، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 2001م.
زين  الشيخ  األشرت،  ملالك  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  عهد  يف  الدولة  إدارة  ميثاق   -

العابدين قرباين، ط1، قم املقدسة، 2011م.
عبد  ترمجة  أوستن،  جون  بالكالم؟  األشياء  تنجز  كيف  العامة  الكالم  أفعال  نظرية   -
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القادر قنيني، ط1، أفريقيا الرشق، املغرب، 2008م.
فهارسه  وابتكر  نصه  ضبط  السالم(،  )عليه  طالب  أيب  بن  عيل  اإلمام  البالغة،  هنج   -

العلمّية، الدكتور صبحي الصالح، الطبعة األوىل، بريوت، 1967م.
- هنج البالغة، حتقيق السيد هاشم امليالين، ط1، د.ط، إيران، 1436ه-2015م.

الر�سائل اجلامعية

)رسالة  علوان.  صبي  عيل  النيّص(  اللغة  علم  ضوء  يف  )دراسة  األثري  ابن  رسائل   -
ماجستري(، كلية الرتبية، قسم اللغة العربية، اجلامعة املستنرصية، 2015م.

البحوث والدوريات:

- إسهام احلكومة العلوية املثالية يف رمزية مدينة الكوفة، الدكتور رحيم كريم الرشيفي، 
بحث مقدم إىل مسجد الكوفة/ جائزة سيد األوصياء )عليه السالم( العاملية لإلبداع 

الفكري، واألديب، خمطوط.
أنموذجًا(  النداء  )أسلوب  البالغة،  هنج  يف  اإلنشائي  للخطاب  اإلنتاجية  السياقات   -
الدكتور رحيم كريم الرشيفي، والدكتور حسني املحنى، جملة دواة، املجلد األول، 

العدد الثالث، قسم اإلعالم، العتبة احلسينية املقدسة، كربالء، 1436ه-2015م.
- معامل إنسانية اإلمام عيل )عليه السالم( يف عهده لـ)مالك األشرت( )دراسة حتليلية(، 
الدكتور رحيم كريم الرشيفي، والدكتور حسن كاظم أسد، مقدم إىل مؤمتر الغدير 

العاملي الثالث، العتبة العلوية املقدسة، 2014م- 1435ه )خمطوط(.
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الهوام�ش

يفّي إىل  1. نكتة البحث الطريفة-كانت يف َبْدء األمر-فكرة قدح هبا الدكتور رحيم الرشَّ
طلبة الدراسات العليا يف قسم علوم القرآن، كلية الدراسات القرآنية يف 8/ 11/ 

2016 م.
2. مقاييس اللغة: 730 )مادة قوم( وينظر: املصباح املنري، الفيومي، 338 )مادة قوم(

3. أساس البالغة: 284. 285 )مادة قوم(
4. القاموس املحيط: 4/ 168 )مادة قوم(

5. تاج العروس من جواهر القاموس: 33/ 314 )مادة قوم(
6. املعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وزمالؤه، 2/ 768 )مادة قوم(

7. ينظر معجم اللغة العربية املعارصة، الدكتور أمحد خمتار عمر : 1/ 353.
والعلمي  الديني  العريب  الرتاث  يف  املصطلح  موسوعة  وينظر:  نفسه،  املصدر  ينظر   .8
واألديب، د. حممد الكتاين: 2/ 1911، واجلداول اجلامعة يف العلوم النافعة، جاسم 

مهلهل اهلاشمي: 6
9. مجع البيانات وطرق املعاينة، د. حسني علوان مطلق: 27.

10. ينظر: دليل الباحثني يف املنهجية والرتقيم والعدد والتوثيق، د. عبد الرمحن إبراهيم 
الشاعر، ود. حممود شاكر سعيد: 36.

11. بيان إعجاز القرآن: 65
عبد  سريوان  التفسريي(  النقد  يف  )دراسة  القرآين  النص  يف  لغوية  قراءات  ينظر:   .12

الزهرة اجلنايب: 2.
13. رشح ابن عقيل، ابن عقيل : 13/1.

14. ينظر: اإليضاح يف علوم هنج البالغة، اخلطيب القزويني : 11/1
15. ينظر: البنامج األمثل إلدارة الدولة وقيادة املجتمع يف عهد اإلمام )عليه السالم(
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ملالك األشرت، السيد حسني بركة الشامي: 22. 23
16. رشح هنج البالغة، ابن ايب احلديد املعتزيل : 1 /)مقدمة املحقق(9.

البالغة،  القرآين يف هنج  البالغة، 183. 184، واألثر  النهج يف هنج  ينظر: بالغة   .17
عباس عيل الفحام، 220. 235.

18. ينظر: البنامج األمثل إلدارة الدولة وقيادة املجتمع، 28.
19. ينظر: بالغة النهج يف هنج البالغة، 180.

20. هنج البالغة، اإلمام عيل عليه السالم: 427-426.
21. فرائد األصول: الشيخ مرتىض األنصاري: 2/ 769.

22. هنج البالغة: 436
23. هنج البالغة: 426

24. ينظر: ميثاق إدارة الدولة )يف عهد أمري املؤمنني )عليه السالم( ملالك األشرت، الشيخ 
زين العابدين قرباين: 102.

25. هنج البالغة: 427.
26. ينظر: البنامج األمثل إلدارة الدولة وقيادة املجتمع: 159. 160

27. هنج البالغة:429
28. هنج البالغة: 430.

29. املصدر نفسه : 432-431.
30. ينظر: معامل إنسانية اإلمام عيّل )عليه السالم(يف ضوء عهده لـ)مالك األشرت( دراسة 

حتليلية )خمطوط(، د. رحيم الرشيفي، ود. حسن كاظم أسد: 11.
31. هنج البالغة: 432

32. هنج البالغة: 432-. 433
33. املصدر نفسه : 435-434.
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34. ينظر: املعامل احلضارية يف هنج البالغة، باقر رشيف القريش: 67
35. هنج البالغة: 435.
36. هنج البالغة: 435.
37. املصدر نفسه 437.
38. هنج البالغة: 438.

39. هنج البالغة، حتقيق السيد هاشم امليالين: 488.
40. هنج البالغة : 438.

41. املصدر نفسه : 438.
42.هنج البالغة : 438..

43. املصدر نفسه : 441.
44. املصدر نفسه.

45. هنج البالغة: 442.
46. املصدر نفسه.

املجتمع، 24، والتحليل اإلحصائي  الدولة وقيادة  البنامج األمثل إلدارة  ينظر:   .47
للبيانات، 29.

48. ينظر: املصدر نفسه : 40.
الكوفة )خمطوط(، د. رحيم كريم  املثالية يف رمزية مدينة  العلوية  49. إسهام احلكومة 

الرشيفي، 9.
دراسة  األشرت(  لـ)مالك  عهده  ضوء  يف  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  إنسانية  معامل   .50

حتليلية، د. رحيم كريم الرشيفي ود. حسن كاظم أسد: 20.
51. ينظر: البنامج األمثل إلدارة الدولة: 62.

52. ينظر: األثر القرآين يف هنج البالغة، د. عباس الفحام، 83.
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53. منهج الدعوات ومنهج العنايات: 336.
54. هنج البالغة : 433
55.هنج البالغة: 434

56. هنج البالغة: 442
57. املصدر نفسه: 431.

58. املصدر نفسه : 440.
59. ينظر: اخلطاب القرآين )دراسة يف البعد التداويل(، د. مؤيد آل صوينت: 71

60. رسائل ابن األثري دراسة يف ضوء علم اللغة النيّص )رسالة ماجستري( عيل صبي 
علوان: 25.

61. رشح هنج البالغة ابن أيب احلديد املعتزيل: 11/ 48
62. هنج البالغة: 438.

63. صحيح مسلم : 3 / 1228
64. سنن ابن ماجه : 2/ 729.

65. صحيح البخاري : 3/ 57.
66. هنج البالغة: 431.

67. املصدر نفسه : 445.
68. ينظر: اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، عبد اهلادي بن ظافر الشهري، 

96، واللسان وامليزان أو التكوثر الفعيل، طه عبد الرمحن: 238.
69. آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص، حممد أمحد نحلة: 26، 27.

70. ينظر: التداولية واسرتاتيجية التواصل: ذهبية محو احلاج: 227.
71. هنج البالغة:430.

72. ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد، 9/ 30.
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73. هنج البالغة: 427
74. ينظر: التداولية عند العلامء العرب، 32

75. ينظر: اللسانيات التداولية يف اخلطاب القانوين، د. مرتىض جبار كاظم، 75.
76. هنج البالغة: 427.

77. املصدر نفسه : 440.
78. اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة تداولية، عبد اهلادي ظاهر الشهري، 135.

79. ينظر: آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص: 50
80. ينظر: أفعال الكالم العامة، كيف تنجز األشياء بالكالم، أوسن، ترمجة عبد القادر 

قنيني: 186- 187
النداء  )أسلوب  البالغة  هنج  يف  اإلنشائي  للخطاب  اإلنتاجية  السياقات  ينظر:   .81

أنموذجًا( )بحث( د. رحيم الرشيفي ود. حسني املحنى: 148
82. ينظر: دروس يف علم األصول، حممد باقر الصدر: 1/ 224.

83. هنج البالغة: 427.
84. ينظر: التمهيد يف أصول الفقه، د. صدر الدين فضل اهلل، 34.

85. هنج البالغة: 427.
86. املصدر نفسه : 430.
87. املصدر نفسه : 431.

88. هنج البالغة: 432-431



صور االنزياح البيانية يف عهد 
اإلمام علي )عليه السام( إىل األشر النخعي )رضي اهلل عنه(

)دراسة داللية(

ادي م.د.عبادي عبدالعبا�ش حمود الزيَّ

وزارة الرتبية-مديرية تربية النجف
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مقدمة

هدفت هذه الدراسة إىل تناول ظاهرة االنزياح الداليل يف وثيقة عهد اإلمام عيل)عليه 
السالم( إىل عامله عىل مرص مالك األشرت النخعي، وقد اشتملت الدراسة عىل مقدمة 
اختيارها،  ودوافع  الدراسة،  ألمهية  املقدمة  يف  وعرضت  وخامتة،  مباحث،  وثالثة 
أو  األلفاظ  والتحليل  بالرصد  تناولت  واجهتني.ثم  التي  الصعوبات  وأبرز  ومنهجها، 
فقسمتها  الرئيسة،  البالغة  فنون  ِعب  حقيقته  عن  ومال  معناها  انحرف  التي  املفردات 
إىل)صور االنزياح الداليل املجازي(، كمبحث أول، ومن ثمَّ جاء املبحث الثاين ليحمل 
عنوانًا )صور االنزياح الداليل االستعاري(، وجاء املبحث الثالث ليكون عنوانه )صور 

االنزياح الداليل الكنائي(.

يتم  املبارش  غري  األداء  أساليب  من  أسلوٌب  هو  الداليل  االنزياح  أنَّ  يبدو  وبذلك 
البيان كاملجاز،  بفن  منها  يتعلق  ما  البالغية، والسيام  الفنون  متعددة مستعماًل  بوسائل 
واالستعارة، والكناية فضاًل عن استعامله أللواٍن بالغية أخرى، يتمُّ فيها انزياح املعنى 
وتبدله بأسلوب ُيْدخل البالغة وفروعها يف علم الداللة، فمن يدرس موضوعات علم 
املؤدية  العوامل  من  ها  بعدِّ البالغية  األلوان  هذه  َأمثال  يغفل  أْن  يستطيع  ال  الداللة، 
لتبدالت املعنى وانزياحه، كام أنَّ من يعالج هذه األلوان البالغية ال بدَّ له أْن يتعامَل معها 
من خالل منظوِر علم الداللة، وتبعًا لذلك ال غنى للبالغة عن الداللة، وال غنى للداللة 
ل أو التغرّي الداليل، وهو تغرّي يمكن  عن البالغة، إْذ أنَّ القاسم املشرتك بينهام هو التبدُّ
عن  العدول  عىل  القائمُة  األلوان  تلَك  والسيام  البالغية،  األلوان  معظم  يف  ُيدرس  أْن 
بالدالالت احلقيقية إىل دالالت أخرى جمازية لغرض اإلبانة  املبارش، واالنزياح  األداء 

والتوضيح، وتوكيد املعنى يف نفس املتلقي.
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عهد  يف  الداليل  االنزياح  مظاهر  عىل  الوقوف  سنحاول  املفهوم  هذا  من  وانطالقًا 
اإلمام عيل )عليه السالم( إىل عامله عىل مرص األشرت النخعي، إْذ يعدُّ هذا االنزياح من 
أبرز أنواع االنزياحات التي وظَّفها هذا النّص للكشف عن خصوصيته يف انزياح املعنى 
األصيل إىل معنى جديد ُيدرك من خالل السياق الذي يرد فيه، وهو أيضًا يفصُح عن 
، وإبراز أهم مظاهر الروعة واجلامل فيه، ومن ذلك يمكن مالحظة الشواهد  بالغة النصِّ
املتلقي  تتطلب من  التي  أكلًهم(  تغتنم  َسبعًا ضاريًا  تكوننَّ عليهم  كـ )وال  والنصوص 
عمق  إىل  للوصول  وإحياءات،  مقاصد  من  وراءها  ما  إلدراك  املستمر  والتدبر  التأمل، 

الداللة، وعدم الوقوف عند سطحية النص، وظاهر العبارة.

لذلك يصعب علينا يف هذا البحث املقتضب رسد كل مواطن هذا االنزياح لكثرهتا 
وسعتها، ولذا سنقف عىل بعض من صوره والسيام يف املجاز، واالستعارة والكناية.
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التمهيد

نظرة على مدلول االنزياح الداليل:

املتلقي  من  وتأمل  وقفة  تتطلب  التي  النصوص  من  الداليل  االنزياح  تعدُّ نصوص 
واملتكلم قبل الولوج إىل خفايا أرسارها ولو تتبعنا دالالت تلك النصوص التي وظفتها 
إلبراز املعاين األصيلة والسيام ما وجدناه يف نصوص عهد اإلمام، لذا وجدناه أفصح عن 
بالغة النص وروعة بيانه، وأبرز شواهد جديدة عىل مقدرة اإلمام عيل )عليه السالم( يف 

إظهار صور بيانية تنسجم مع الواقع الذي يعيشه آنذاك.

ويبقى األثر الداليل واجلاميل ألسلوب االنزياح ماثاًل يف ذهن املتلقي زمنًا طوياًل ؛ 
ُه تشكَل يف ذهنه ووجدانه بطريق غري مبارش، فيدفع املتلقي للمشاركة يف إعادة ترتيب  ألنَّ
يلفت أسلوب  التنبيه حيث  أ-  بمراحل ثالث، هي:  الداللية،  للصياغة  الناتج اجلديد 
االنزياح انتباه املتلقي بخروج تشكيله اللغوي عن ظاهرة البنية املثالية أو مقتىض ظاهر 
حال املتلقي. ب- التفاعل بني املتلقي والصياغة ملعرفة دواعي االنزياح عن البنية املثالية 
ذهن  يف  اجلاميل  التأثري  وتكثيف  الداللة  إنتاج  ج-  فيه.  تكمن  التي  اجلاملية  واملقاصد 

املتلقي.

وبذلك يتضح أنَّ بنية االنزياح الداليل تتسم بانقطاع العالقات بني األلفاظ وداللتها 
املتلقي؛ومعونٍة من  إال بجهد من  فيها  السطح  يطفو عىل  املعنى  يكاد  لذا ال  ؛  الظاهرة 
الدوال األخرى يف الصياغة ؛ وإيضاح من السياق املحيط به، فالذي يمّيز هذا األسلوب، 
االجتاه الداليل للبنية السطحية للصياغة خيالف االجتاه الداليل للبنية العميقة التي يتوصل 

إليها املتلقي.

إْذ نجده يسعى  النصِّ تعبريه عن بعض معانيه بأسلوب مغاير،  للنظر يف  والالفت 
بقوة لغرض إثبات معنى من املعاين، ال يذكره باللفظ الذي وضع له بأصل اللغة، بل 
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يلجأ إىل لفظ خمتلف موضوٍع ملعنى آخر، يف جانب من جوانبه يتبع املعنى األول الذي 
واملعنى  األصيل  املعنى  بني  لعالقٍة  ؛  يريد  عامَّ  اللفظ  هبذا  فيعّب   ، النصِّ صاحب  يريده 
ما  حتت  تندرج  املعاين  عن  التعبري  يف  النصُّ  يوظَّفها  التي  الطريقة  وهذه  املراد،  اجلديد 
يسمى »باالنزياح الداليل« الذي يعني االنتقال من املعنى األسايس أو املعجمي للفظة 
إىل املعنى السياقي الذي تأخذه الكلمة حينام توضع يف سياٍق معنٍي حيدد معنى اجلملة 
بأكملها؛حيث تنزاح الدوال عن مدلوالهتا احلقيقية املألوفة إىل مدلوالت جمازية تشكل 

الصورة البيانية للنص، وبذلك تبز دالالت جديدة غري معهودة يسعى إليها املتكلم.

السطحي  أو  احلقيقي  املعنى  استبدال  عىل  يقوم  الداليل  االنزياح  أنَّ  يعتقد  وبذلك 
الثاين،  املعنى  إىل  األول  املعنى  من  االنتقال  يتمُّ  العميق؛حيث  املجازي  باملعنى  للفظة 
وهذا ما أشار له جان كوهن بقوله:)من املعنى املفهومي إىل املعنى االنفعايل()1(. ولعلَّ 
العموم  جهة  من  خيتلفان  ال  كانا  إذا  أو  املعنيان،  يتعادل  حيصل)عندما  االنتقال  هذا 
واخلصوص، كام يف حالة االنتقال من املحل إىل احلال، أو من السبب إىل املسبب، أو من 

العالمة الدالة إىل اليشء املدلول عليه()2(وهذا ما نجد له متثياًل يف قول املتنبي :

ُدهــــــــــــــــا منهـــــــــــــا وال أعدِّ أعــــــد ســـابقٌة  إىلَّ  أيـــاٍد  لـــُه 

املستقر يف  املعنى  هو  »أياٍد«  بكلمة  املقصود  أنَّ  الذهن  إىل  يتبادر  البيت  قراءة  فعند 
أنَُّه ال يالئم  إْذ  املراد،  املعنى ليس هو  التي لإلنسان«، لكنَّ هذا  املعجم وهو» اجلارحة 
السياق، ولذا جيري البحث عن معنى آخر، ويعّول الذهن يف ذلك عىل عالقات التجاور، 
حيث يقوده معنى اجلارحة إىل أقرب املعاين اآلية وهو اإلعطاء، إذ هي وسيلته، واإلعطاء 
يقوده إىل معنى النعمة، وهو املعنى املراد يف البيت، واالنتقال من املعنى األول »اجلارحة« 
إىل املعنى الثاين »النعمة« يمثل انزياحًا دالليًا من املعنى املعجمي إىل املعنى السياقي أو 
الداللة السياقية، وهنا ال بد من اإلشارة إىل أنَّ هذا االنزياح ال يراد به إبدال أحد املعنيني 
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باآلخر بقدر ما ُيراد به عملية التفاعل بني هذين املعنيني، ذلك بأنَّ املعنى األسايس فيه 
ال خيتفي ؛ ولكنَُّه يرتاجع إىل خٍط خلفي وراء املعنى السياقي ؛ وهكذا تقوم بني املعنيني 

عالقة تفاعٍل ومتاٍه ؛ ومن خالل هذه العالقة وهذا التفاعل يبز االنزياح الداليل.

القدامى كان هلم إشارات  النقاَد والبالغيني  ومما هو جدير بالذكر يف هذا املقام أنَّ 
م  مبكرة تعدُّ بذورًا للبحث يف االنزياح الداليل ؛ ومنهم عبد القاهر اجلرجاين الذي قسَّ

املعنى إىل رضبني :
أ- املعنى. ب- معنى املعنى.

باملعنى  اخلطاب  صاحب  يتقيَّد  إْذ  احلقيقة،  سبيل  عىل  القول  هو  األول  فالرضب 
والداللة املعجمية ؛أي تفسري ألفاظ اللغة بعضها ببعٍض، وقد سامه عبد القاهر«تفسريًا«)3(.
وال يكون للتفسري إال داللة واحدة هي داللة اللفظ لذلك يمكن استعامل املعادلة اآلتية 

للداللة عىل هذا النمط، ولنأخذ مثاال بسيطًا عىل ذلك )خرج زيٌد من بيته(
الدال—————— املدلول

أو
اللفظ————————————املعنى

خرج زيد —————————يعني غادر بيته
ا الرضب الثاين الذي أشار إليه عبد القاهر، هو القول عىل سبيل املجاز ؛ إذ خيرج  أمَّ
الكالم إىل معاٍن جديدة غري تلك التي يوجبها ظاهره ؛ وهي معاٍن يعقلها السامع من 
املعنى الظاهر عىل سبيل االستدالل ؛ أي« معنى املعنى« عىل رأي عبد القاهر؛ ويمكن 
املسافة بني أذهنا  القريب هو« بعد  فاملعنى  القرط«  بعيدة مهوى  بالقول املشهور«  متثيله 
البعيد » طول رقبتها« والداللة عىل مجاهلا. ويمكن متثيله  املجازي  املعنى  أما  وكتفها«، 

باملعادلة اآلتية :
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الدال -——————املدلول األول ——————املدلول الثاين
أو

اللفظ -——————املعنى -——————معنى املعنى
بعيدة مهوى القرط— بعد املسافة بني األذنني واألكتاف — طويلة الرقبة دالة عىل اجلامل

ومن هنا يمكن القول أنَّ آراء عبد القاهر يف هذا املجال جاءت متطابقة مع ما اصطلح 
عليه حديثًا باالنزياح الداليل.

ومما يلفت االنتباه يف نصوص هذا البحث جيد تعبريه مائزًا موضحًا عن بعض معانيه 
بصورة غري مبارشة فلو اضطر إلثبات معنى من املعاين، فال يذكره باللفظ املوضوع له يف 
اللغة، بل يلجأ إىل لفظ آخر ولكنه تابع للمعنى الذي يريده، فيعب هبذا اللفظ عاّم يريد، 
لعالقة بني املعنى األصيل واملعنى املراد، وهذه الطريقة التي وظَّفتها نصوص هذا البحث 
يف التعبري عن املعاين تندرج حتت ما يسّمى بـ »االنزياح الداليل« الذي يعني االنتقال من 
املعنى األسايس أو املعجمي للفظة إىل املعنى السياقي الذي تأخذه الكلمة حينام توضع 
يف سياق معني حيدد معنى اجلملة بأكملها، حيث تنزاح الدوال عن مدلوالهتا فتختفي 
معهودة  غري  جديدة  دالالت  حملها  لتحّل  لأللفاظ  املألوفة  لذلك-الدالالت  -نتيجة 

يسعى إليها املتكلم.

ومعنى هذا أنَّ االنزياح الداليل يقوم عىل استبدال املعنى احلقيقي أو السطحي للفظة 
باملعنى املجازي العميق، حيث يتم االنتقال من املعنى األول إىل املعنى الثاين، أو كام قال 

جان كوهن »من املعنى املفهومي إىل املعنى االنفعايل«)4(.
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واعتامدًا عىل ما تقدم من دالئل وحماور يدور يف فلكها االنزياح الداليل ؛ سنعمد إىل 
أسلوب دراسة الصور البيانية التي متحورت حول نصوص العهد الذي نقل عن اإلمام 
عيل )عليه السالم( إىل عامله عىل مرص مالك بن األشرت النخعي بتتبعها يف أنموذجات 
لصور بيانية متثلت يف املجاز واالستعارة والكناية.وبدءًا يكون بحثنا يف صور االنزياح 

للمجاز.

اأواًل: �سور االنزياح الداليل املجازي :

وبناًء عىل ما تقدم يمكن القول أنَّ املجاز يمثل رضبًا من التغيري يف الداللة أو املعنى، 
يعمل  حيث  البالغية،  وظيفته  لتأدية  خالله  من  يتحرك  عاملًا  اللغة  من  يتخذ  ُه  أنَّ ذلك 
املجاز عىل منح الكلمة طاقة متجددة إضافة إىل معناها املعجمي بأقل قدر من األلفاظ، 
وسيلة  اللغة  تكون  وبذلك  انفعالية،  طاقة  ذات  مجالية  تراكيب  يف  الكلامت  فتأتلف 
لإلحياء وليست أداة لنقل معاٍن حمددة، معنى هذا أنَّ القيمة الداللية ورفدها بدالالت 
ثانوية وقيم فنية ال تلمس يف األداء احلقيقي)فاللغة املجازية تبز الكالم أبدًا يف صورة 
مستجدة، وتعطيك الكثري من املعاين باليسري من اللفظ، حتى خترج من الصدفة الواحدة 

عدة من الدرر، وجتني من الغصن الواحد أنواعًا من الثمر..( )5(.

النصِّ يف  للكشف عن خصوصية  رحبًا  املجاز متثل جماالً  بأنَّ بحوث  القول  ولعل 
االنزياح إىل معنى جديد ُيدرك من وحي السياق. ومن املعروف أنَّ البالغيني حتدثوا عن 
نوعني من املجاز)عقيل، ولغوي(، ومل يكن النص الذي نحاول الدراسة فيه بمنأى عن 
هذا التقسيم، فقد اشتملت عباراته وفقراته عىل نامذج من املجاز العقيل أو اللغوي التي 
تعدُّ يف القمة من االستعامل البياين، لكنَّ الذي هيمنا يف هذا املقام هو املجاز اللغوي بشقيه 
ُه يمثل جوهر عملية االنزياح الداليل، عىل العكس من  )املجاز املرسل، االستعارة( ألنَّ

املجاز العقيل الذي خيرج من دائرة االنزياح الداليل ليدخل يف دائرة االنزياح الرتكيبي.
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الداليل  باالنزياح  الوثيق  اللغوي الرتباطه  املجاز  دراستنا هو  لذلك سيكون حمور 
لعالقة  له أصاًل،  ما وضع  اللفظ يف غري  استعامل  اللغوي هو  فاملجاز  البيانية،  وصوره 
بني املعنى احلقيقي واملعنى املجازي، مع وجود قرينة مانعة من إرادة املعنى احلقيقي)6(. 
أخرى  دالالت  إىل  تنتقل  وإنام  األصلية،  بداللتها  حتتفظ  ال  األلفاظ  أنَّ  يعني  وهذا 
جديدة يسعى املتكلم إليصاهلا إىل املتلقي، وهبذا نخلص إىل أنَّ املجاز املرسل دخل يف 
االنزياح الداليل لدراستنا، وقد ختطى حدود الدائرة اللغوية إىل الدائرة الفنية لينقلنا إىل 
مناخ الغنى يف املفردات واملعاين، وصيغ من االبتكار والشمول )7(، وأشهر عالقاته التي 

سنتناوهلا بالدراسة والتحليل هي:

1- العالقة ال�سببية :

وهي أْن يذكر السبب، ويراد املسبب، أي أن يكون املعنى املوضوع له اللفظ املذكور 
اإلمام  قول  ذلك  ومثال  النتيجة،  أو  املسبب  عىل  السبب  فيطلق  املراد  املعنى  يف  سبًبا 
عيل)عليه السالم(:)فإنَّ سخط العامة جيحف برىض اخلاصة، وإن سخط اخلاصة يغتفر 
واخلاصة  العامة  رىض  عدم  وهو  )السخط(  النصُّ  استعمل  فقد  العامة()8(.  رىض  مع 
انزاحت لفظة )يغتفر(عن معناها احلقيقي إىل معنى املعنى أو  استعامالً حقيقيًا؛يف حني 
داللة أخرى جديدة فهي ليست عىل سبيل الغفران احلقيقي الناتج عن ارتكاب ذنب ما، 
وإنام إشارة لرىض العامة وبقاء من توىل األمر يف حمله واستناده عىل دعامة الشعب وليس 

من خيصون األمري حسب. ويمكن توضيح ذلك املعنى باملخطط اآليت:

الدال———————املدلول احلقيقي —————املدلول املجازي
الغفران -————— عدم ارتكاب الذنوب-———— ثبوت احلكم
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فاملدلول احلقيقي، هو عدم ارتكاب الذنوب بنيل رىض اخلاصة، ولكن اللفظ حتول 
حصول  عدم  وهو  احلقيقة  سبيل  عىل  جاءت  التي  تلك  غري  جديدة  أخرى  داللة  إىل 
الرىض من اخلاصة، وحتقق ذلك برىض العامة يتحقق غفران الذنوب التي تساعد عىل 

بقاء األمري يف منصبه ومكانته.

وإذا كانت اللغة ال تعمل إال بتوفر وجهي العالمة اللغوية)الوجه احليس، والوجه 
املعنوي( » الدال، املدلول« فكيف يستقيم فهم الكالم املشتمل عىل وجه من دون اآلخر 
كام يف قول اإلمام )عليه السالم(:)وال تدخلن يف مشورتك بخياًل يعدل بك عن الفضل 
ويعدك الفقر، وال جبانا ًيضعفك عن األمور، وال حريصًا يزين لك الرشه باجلور، فإنَّ 
البخل واجلبن واحلرص غرائز شتى جيمعها سوء الظن باهلل()9(.ويمكن تتبع ذلك من 

خالل املعادلة اآلتية:
العالمة الدالة ——— املدلول احلقيقي ——— املدلول املجازي

املشورة من الصفات اجليدة —— البخل وغريه من الصفات املذمومة—— الفشل

يف  الفشل«   « دالليًا  عنه  املنزاح  احلارض  العنرص  من  الذهن  ينطلق  املثال  هذا  ففي 
القيادة عند االعتامد عىل عنارصه احلقيقية احلسية املبارشة ملن يتصف باجلبن؛ أو احلرص؛ 
داللة  من  حتولت  التي  املجازية  للصورة  االنزياحية  الداللة  حتققت  وهبذا  البخل،  أو 

االستشارة التي هي حمط مدح وإطراء إىل معنى املعنى أو داللة الفشل.

ويبدو أنَّ االعتامد عىل معيار العالقة السببية، يبز اخلالف بني الدال واملدلول، وهو 
خالف ظاهري ال يتجاوز املستوى السطحي للصياغة، والغاية منه إبراز قوة السببية بني 

الدال واملدلول.
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2- العالقة امل�سببية :

وهي أن يذكر املسبب وُيراد السبب بأن يكون املعنى األصيل للفظ املذكور مسببًا عن 
املعنى املراد فيطلق اسم املسبب عىل السبب، ومنه قول اإلمام عيل )عليه السالم(:)ثم 
اعلم يا مالك أين قد وجهتك إىل بالد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور()10(.إْذ 
يتحدث النّص عن احلكام الذين حكموا هذه البالد قبل مالك األشرت وهذا كان مقتىض 
ظاهر السياق، لكن النص مل يأِت بام أشار إليه السياق، وإنام استعمل لفظة )دول( التي 
بيانية جمازًا  اللغوي لصورة  انزياح يف املدلول  التداول أو كثرة األموال، وهنا  تدل عىل 

للفظة )دول(. ويمكن بيان ذلك باملخطط اآليت:

الدال ————املدلول األول ——————املدلول الثاين
دول ————التداول وكثرة األموال ———احلكام

إىل  األول  احلقيقي  مدلوله  عن  يْعُب  )دول(  لفظ  أنَّ  السياق  هذا  يف  يالحظ  حيث 
مدلوله املجازي الثاين عن طريق عالقة جتمع بينهام يبرصها الذهن فيهتدي هبا إىل حتليل 
من  السياق  مكنت  التي  املسببية  العالقة  هي  العالقة  وهذه  املقبول،  التحليل  اخلطاب 
االنزياح عن السبب وهو » احلكام« إىل املسبب أو النتيجة التي كثرة األموال أو التداول، 
أمامية  حركة  ذو  هنا  واالنزياح  مالك،  قبل  حكموا  الذين  األشخاص  هم  واملقصود 
بمعنى أنَّ حركة الذهن تبدأ فاعليتها من األموال والتداول لتتجاوزها إىل املسبب يف هذه 
السببية بني  تأكيده عىل قوة  األشياء وهم احلكام)11(.ولعلَّ بالغة هذا االنزياح تبز يف 
لفظ الدول واحلكام، ويف ذلك تنبيه للناس وللحاكم نفسه، عىل وجوب حتقيق العدالة 

واالبتعاد عن الظلم واجلور.
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3- عالقة الكلية:

يقصد هبا تسمية الكل باسم اجلزء، بحيث يستعمل اللفظ الدال عىل الكل وُيراد منه 
اجلزء، ومن ذلك قول اإلمام)عليه السالم(:)ثم ألصق بذوي األحساب وأهل البيوتات 
الصاحلة والسوابق احلسنة،()12(، إْذ يبز االنزياح يف لفظة » ألصق« ؛ ألنَّ اللصق صفة 
التي يقوم هبا  اللفظة عىل هلجة متيم، وتعدُّ من األفعال الشائنة  قبيحة يف أعمها ؛وأتت 
الشخص أو جمموعة من األشخاص؛ ولكن تكلم باسم اجلمع ويقصد املفرد، فقد قصد 
بألصق تقرب وليكن مستشارك، ومن تسمع منه هو من أصحاب احلسب واألم التي ال 

تشوهبا شائبة واألصل الصحيح ويتمثل االنزياح يف الشكل التايل :

الدال —————————املدلول األول—————املدلول الثاين
ألصق بذوي األحساب ——مقاربة األصل الطاهر للجمع—— مقاربة األصل 

الطاهر للمفرد

بأصول  يتسمون  الذين  الناس  من  تقرب   «: يقول  أن  السياق  ظاهر  مقتىض  وكان 
ُه هنا أنه يشري  نظيفة..« غري أنه عدل عن ذلك وقال » إلصق بذوي األحساب« ويبدو أنَّ
عن  البحث  وهو  الدرب  هبذا  يسريون  من  إلشعار  االنزياح  طريق  عن  خفية  بإشارة 
مقاربة الناس بقوة بقوله »أطلبهم« ليؤكد عىل الصفة احلميدة التي جيب أن يتصف هبا 

من يكون قريبا من احلاكم.
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4- عالقة اجلزئية :
عىل  الدال  اللفظ  يستعمل  بحيث   ، الكلِّ باسم  اجلزئي  اليشء  تسمية  هبا  يقصد 
اجلزء وُيراد منه الكل، ومن ذلك قول اإلمام)عليه السالم(:)وليكن أبعد رعيتك منك 
وأشنأهم عندك اطلبهم ملعايب الناس()13(، إْذ يبز االنزياح يف لفظة » أطلبهم« ؛ ألنَّ 
املعايب ال تطلب، وإنام أفعال شائنة يقوم هبا شخص أو جمموعة وهنا تكلم بصيغة املفرد 
معايب  عن  ليبحث  الشائن  يفعل  من  حكمك  من  تقرب  ال  يقصد  فهو  اجلمع  وقصد 
الناس، فاملقصود ليس فردا وإنام قصد مجع من فعل ذلك.ويتمثل االنزياح يف الشكل 

التايل :
الدال —————————املدلول األول-—————املدلول الثاين
الشخص طالب املعايب ———صفة مذمومة لشخص مفرد—— ذم اجلزء 

واملقصود الكل
عدل  أنه  غري  الناس..«  يرض  ملا  الفاعلون   »: يقول  أن  السياق  ظاهر  مقتىض  وكان 
ُه هنا أنه يشري بإشارة خفية عن طريق  عن ذلك وقال » أطلبهم ملعايب الناس« ويبدو أنَّ
االنزياح إلشعار من يسريون هبذا الدرب وهو البحث عن معايب الناس بقوله »أطلبهم« 

ليؤكد عىل الصفة املذمومة التي جيب االبتعاد عنها.
هذه أهم عالقات املجاز املرسل التي حفلت هبا وثيقة العهد، وتبنّي لنا، من خالل 
فيها-من  مؤثرًا  للنفس  مقبوالً  يكون  -حتى  الداليل  لالنزياح  البد  أنَُّه  أمثلتها  حتليل 
عالقة تربط بني الداللتني احلقيقية واملجازية للفظ، وهذه العالقة هي التي تسوغ مثل 
تامًا بحيث ال حتتاج  هذا االستعامل، لذلك يشرتط فيها أن ال تكون واضحة وضوحًا 
التام  وضوحها  ألنَّ  وذلك  مبهمة،  بعيدة  تكون  أالّ  نفسه  الوقت  ويف  وتدبر،  تأمل  إىل 
وانكشافها الكامل يفقد االنزياح الداليل عنرص تأثريه، من حيث يكون عندئٍذ مبتذالً، 
ال حتس النفس بلذة االنتقال من الداللة األوىل إىل الثانية، إذ يقرتب حينئذ من خصائص 
التعبري احلقيقي املبارش، فالعالقة إذا مل تكن واضحة وضوحُا تامًا-كام هو احلال يف النص 
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التي  التشوق، والتطلع إىل معرفة الداللة املجازية  انفعال  املتلقي  ا تثري يف  القرآين- فإهنَّ
نفسه  حتسُّ  إليها  وصل  إذا  حتى  املجازي،  االستعامل  هذا  إليها  ويشري  املتكلم  يريدها 
إثارة  املعنى املجازي فيها، وزيادة قابليته يف  باللذة واملتعة، مما يستدعي توكيد  حينذاك 
االنفعال املناسب، وقد التفت صاحب الطراز إىل هذه احلقيقة فأشار إليها يف أثناء تعليله 
لقدرة األسلوب املجازي عىل التأثري يف نفس املتلقي، حيث يقول:)إنَّ النفَس إذا وقفْت 
عىل كالٍم غري تاٍم باملقصود منه تشّوقْت إىل كاملِه، فلو وقفت عىل متام املقصود منه مل يبَق 
هلا هناك تّشٌق أصاًل، ألنَّ حتصيل احلاصل حمال، وإن مل يقف عىل يشء منُه فال شوق هلا 
ا إذا عرفته من بعض الوجوه من دون البعض اآلخر، فإن القدر املعلوم حيصُل  هناك، فأمَّ
َ عن املعنى باللفظ الدال عىل  شوقًا إىل ما ليس بمعلوم، فإذا عرفت هذا فنقول :إذا ُعبِّ
َ عنُه بمجازِه مل تعرف عىل جهة  احلقيقة حصل كامل العلم به من مجيع وجوهه، وإذا ُعبِّ

الكامل، فيحصل مع املجاز تشّوق إىل حتصيل الكالم()14(.
ومعنى هذا أنَّ املتلقي حينام يصُل إىل املعنى املراد من االنزياح الداليل بعد تأمٍل وتدبر 
فإّنُه حيسُّ باملتعة والسعادة، فالنفُس بطبيعتها تشعر بسعادة غامرة حينام تظفُر باليشء بعد 
طول معاناة وتفكري من اجل احلصول عليه، إذ يقع الظفُر باملعنى املراد من نفس املتلقي 
موقع البرشى لشعورها بحالوة الفهم، وهكذا فإن قيمة االنزياح الداليل، وقدرتُه عىل 
بالتأثري يف املتلقي تعتمد عىل مهارة املبدع يف اختيار األلفاظ فكل لفٍظ وضَع يف مكانِه 
املناسب يف بناٍء حمكم متامسك، بحيث ال يمكن أْن ُيستبدل لفٌظ بآخَر، ولو حصل ذلك 
الختلَّ املعنى وتشّوه البناُء، فاملفردة قد تكون عادية، فإذا قرئْت يف القرآن وجدنا هلا طعاًم 

آخر، وتأثريًا فريدًا ال نعرفه يف حدوده الطبيعية املتعارف عليها.
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ثانيًا: �سور االنزياح الداليل اال�ستعاري :

االستعارة علم بالغي له قواعده وأسسه، لكننا يف هذا البحث ال نخوض يف تعريفاهتا 
وتفرعاهتا، وندخل مبارشة إىل العبارات التطبيقية للنص الذي نحن بصدد دراسته.

وترى النظرية االستبدالية أنَّ االستعارة ال تتعلق بكلمة معجمية واحدة بغض النظر 
عن السياق الوارد فيه وقد يكون للكلمة معنيان » حقيقي، وجمازي« وحتصل االستعارة 
أنَّ هذا االستبدال هو صلب ما يف  باملعنى احلقيقي، والواقع  املعنى املجازي  باستبدال 
النقاد الغربيني وبخاصة«جان كوهن«  إليه نفر من  تنبه  انزياح، وهذا ما  االستعارة من 
الذي أطلق عىل االنزياح املتعلق باالستعارة » االنزياح االستبدايل« )15(ومثل له)بالسطح 
ه خرقًا لقانون  اهلادئ الذي متيش عليه احلامئم()16(فاحلامئم دلت عنده عىل السفن.وعدَّ
بيانية، وعىل  أو  العرب صورًا بالغية  البالغيني  ما مثل عند  اللغة وانزياحًا عنها، وهو 
الرغم من عدم ترصيح كوهن بوضوح بإن ذلك استعارة ؛ فقد أشار هلا يف موضع آخر 
اللغوية؛  املجازات  األسايس هو  الشعر  منبع  أنَّ  ويرى  هلا،  يعزى  للشعر  كلَّ فضٍل  أنَّ 
واالستعارة التي تعتمد عىل جتاوب احلواس)17(.وكوهن مل يكن الوحيد يف النقد الغريب 
الذي أهتم باالستعارة واالنزياح للصورة البيانية، فقد جاءت إشارات سابقة منذ عهد 

أرسطو)18(.

وإذا ما انتقلنا لالستعارة للكشف عن طبيعة توظيفها الداليل يف بحثنا)عهد اإلمام 
حمسوس  من  االستعارة  أنواع  لذكر  تطرقوا  قد  األقدمني  أنَّ  نجد  ذلك  وقبل  ملالك(، 
ملحسوس بجامع حمسوس، أو بجامع عقيل، أو من حمسوس ملعقول، أو معقول ملعقول 
أو مطلقة، ومن وفاقية  أو جمردة  أو مكنية، ومن مرشحة  أو ملحسوس، ومن ترصحيية 
إىل عنادية إىل غري ذلك من ألوان االستعارة، وهم يذكرون هذه الصور ويمثلون هلا بام 
ورد من نصوص شعرية وقرآنية وغريها، وربام زاد بعضهم فأجرى االستعارة مكتفيًا 
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منها يف بيان اجلامل الفني هلذا اللون من التصوير.لذا ارتينا أن نمعن النظر يف االستعارة 
يف نصوص العهد الذي هو مدار بحثنا ليبز أثرها الداليل وقيمتها البيانية واجلاملية يف 
التعبري اللفظي، مشريين بذلك إىل األثر النفيس املنبعث من تلك االستعارات من خالل 
للنصوص  العميقة  البنية  ودالالت  الظاهرة؛  السطحية  البنية  بني  املفارقة  عن  الكشف 
مستعملني تلك التقسيامت التي سار عليها األوائل لنلقي الضوء عىل ما برز من انزياح 
رة  داليل يف النصوص أخرج الصورة البيانية بشكلها األمجل.ومن تلك االستعارات املصوِّ
املوحية يف النصِّ قول)اإلمام)عليه السالم(:)فليكن أحب الذخائر إليك ذخرية العمل 
الصالح()19(فاملراد بالذخائر معناه املجازي، وهو احلسنات التي تأيت عن طريق العمل 
الصالح ورىض اهلل تعاىل املقرون برىض العامة عىل من يتوىل احلكم عليهم بحسب ما 
جاء يف نصوص العهد وما ينتج عنه من خالص من النار وحتقيق مكاسب دنيوية ودينية 
كثرية، لكنَّ األسلوب الداليل للفظة )الذخائر( املنزاح عن لفظة مدخرات أو مصوغات 
ل من داللته الظاهرية اللفظية إىل داللة سياقية بأسلوب استعاري، وهبذا خرج عن  حتوَّ
تدلُّ عىل  لفظة )ذخائر(  انزياحي، وأصبحت  إىل حمتوى سياقي داليل  الظاهري  حمتواه 
ويمكن  اجلنة.  إليه  املشار  يدخل  بسببها  التي  احلسنات  عنه  تنج  الذي  الصالح  العمل 

توضيح االنزياح بالشكل التايل:

الدال ——————املدلول األول ———————— املدلول الثاين
الذخائر———املدخرات من أموال ومصوغات———— األعامل الصاحلة

املدلول  عن  االنزياح  غت  سوَّ عالقة  هناك  أنَّ  يلحظ  املدلولني  هذين  يف  واملتأمُل 
الصاحلة(؛ وهذه  املجازي )األعامل  الثاين  املدلول  إىل  )الذخائر(  للفظة  األول احلقيقي 
املشاهبة احلاصلة بني الذخائر واألعامل الصاحلة يف أنَّ كاًل منهام يرفع بصاحبه إىل مستوى 
يرجوه يف نيل رفعة وعلو.والقرينة املانعة من إرادة املدلول األول »العمل« ألنَّ النصَّ ال 
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يتحدث عن أموال ومدخرات، وال معنى أن تذكر لفظة كهذه بتوجيه معنوي.

قول  السياق  يف  الداليل  االنزياح  معنى  تضمنت  التي  األخرى  االستعارات  ومن 
اإلمام )عليه السالم(:)وال تكوننَّ عليهم َسبعًا ضاريًا تغتنم أكلًهم( )20(. فكل من لفظ 
)سبع(، )ضاٍر( هلا جمال استعاميل حمدد، فالسبع هو احليوان املفرتس الذي يقتنص فريسته 
حينام يكون جائعا بقوة ورشاسة ورضاوة وهي السيطرة عىل الفريسة برسعة وقوة جتعلها 
تلك  إىل  التحول  بعدم  التحذيرية  االستعارة  فهنا جاءت  املمكنة،  بالرسعة  قواها  تفقد 
الصفات الرشسة التي جتعل من الناس خيافون ممن يقودهم، ويقتنص الفرص لإليقاع 
انزياح  أو املسؤول( فحصل  له )اآلمر  الذي هو )السبع( للمستعار  املستعار  هبم فجاء 
من الداللة اللفظية احلقيقية املبارشة التي اتسمت بـ)سبع( يمتلك القوة والرشاسة عىل 
إنسان يكون يف موقع األمرة واملسؤولية  له، إىل  حيوان آخر أضعف منه يكون ضحية 
يتخذ من تلك الصفات احليوانية لذلك السبع وهي املعاقبة بقوة والسيطرة بعنف وليس 
يتأثر هبا اإلنسان. ويمكن جتسيد ذلك  التي  النفسية  برفق ولني والتحري عن العوامل 

بالشكل اآليت :

الدال ——————املدلول األول -———املدلول الثاين
السبع—————احليوان املفرتس ———اآلمر أو املسؤول

فقد جاء االنزياح هنا لعدم اتباع السلوك نفسه ممن تقع يف يده سلطة جتعل الناس 
تنفر منه، وتترصف هاربة أو متخفية عن ذلك السبع الضاري.

وقد كُثر يف االستعارات االنزياحية هلذه النصوص ما تناول األمور املعقولة املعنوية 
إىل األمور املحسوسة زيادة يف تصوير املعنى ومتثيله للنفس، ومن ذلك قول اإلمام )عليه 
السالم(:)وارع ذمتك باألمانة، واجعل نفسك ُجنٌَّة دون ما أعطيت()21( لو فكّرنا مليًا 
هبذا النصِّ لوجدنا أنَّ حقيقة الكالم ؛أي أنَّ لفظة »ُجنَّة« ال ُيراد منها معناها احلقيقي، 
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األمري جيعل من  أنَّ  منها  ُيراد  املخاطر من سالح وغريه، ولكن  املانع عن  اليشء  وهو 
نفسه كالساتر الذي يصدُّ أعتى الرياح التي تواجه رعيته ومن يعتدي عليها، ويقف مانعًا 
مدافعًا عن كل ما بذله، وهنا انزاحت اللفظة عن داللتها احلقيقية، وأيضا لفظة )أرع( 

التي جاءت منزاحة عن حفظ األمانة، والدفاع عن حقوق الرعية.

»أرًع« و«ُجنَّة« فكلتامها خرجت عن  النمط يف االستعامل جاءت كلمتا  وعىل هذا 
مدلوهلا احلقيقي لتكسب مدلوال جديدًا يشبهه، فأرَع أتت لتعطي للنص قوة و« ُجنَّة« 
تأدية  يف  أبلغ  املجاز  ألفاظ  إىل  احلقيقة  ألفاظ  عن  االنزياح  أنَّ  تالحظ  ولعلك  كذلك، 
املعنى، إلخراجها املحسوس إىل املعقول ذلك أنَّ حفظ األمانة والدفاع أمران يدركان 
بالعقل  ُيدرك  ما  إىل  املحسوس  ُجنَّة »، خرج  » و«  النّص«أرع  استعار هلام  فلام  باحلس، 
بالصفات  تدرك  املحسوسات،  فأصبحت  العقلية،  الصورة  إىل  احليس  املعنى  ونقل 

العقلية وغابت عن العني، وهذا يؤكد املعنى ويقرره يف ذهن املتلقي )22(.

ثالثا: �سور االنزياح الداليل الكنائي:

كعادتنا يف املباحث السابقة ال ندخل يف دهاليز وتعريفات العنوان املراد البحث فيه، 
ولكن كلنا نعرف أنَّ الكناية تعني أنَّك تتكلم بلفظ لكن داللته تذهب باجتاه آخر.

السياق،  يف  مطروحان  واملجازي  احلقيقي  املعنيني  أنَّ  يرجح  األساس  هذا  وعىل 
السطحي لألسلوب  املستوى  جماوزة  يرّجح  الذي  هو  املتكلم  قبل  من  القصد  وعنرص 
إىل  االتصال-  طريف  بني  املشرتك  الثقايف  النسيج  -بواسطة  املتلقي  وحييل  الكنائي، 
ثنائية اإلنتاج، حيث  بنية  املستوى العميق الذي ُيدرك من خالل الزم املعنى، فالكناية 
يتم  املواضعة، لكن  له متامًا بحكم  إنتاج داليل مواٍز  له  إنتاج صياغة  تكون يف مواجهة 
اللوازم  بني  الربط  قدرة  متتلك  التي  الذهن  حلركة  العميق  املستوى  يف  بالنظر  جتاوزه 
احلقيقة. دائرة  يف  يبقى  الصياغي  املنتج  فإنَّ  التجاوز،  هذا  يتحقق  مل  فإذا  وامللزومات، 
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امليل  إذ ال يمكن  الكناية يف منطقة وسطى بني احلقيقة واملجاز،  ومن هنا يتضح وقوع 
هبا إىل دائرة احلقيقة لتستقل هبا، ألنَّ الصياغة مل تنتج معناها فحسب بل أنتجت الزمًا 
إرادة  مانعة من  قرينة  لعدم وجود  املجاز،  دائرة  تستقل هبا  أن  يمكن  مرافقًا هلا، كام ال 
املعنى الوضعي )23(وهلذا فإنَّ بنية الكناية متثل رصاعًا حادًا بني املعجم«املعنى احلقيقي« 
والسياق الذي يرّشح املعنى املجازي، فاملعجم حياول جذب الصياغة إىل منطقة احلقيقة 
بينام حياول السياق خلعها من معانيها املعجمية لتفرز الداللة املجازية فقط، وهنا يكون 
املتلقي هو الفيصل يف حتديد اجتاه الداللة الذي تسري يف الصياغة ويمكن لنا توضيح ذلك 

باملخطط اآليت:

وهذه  البالغة،  علامء  يراه  ملا  استنادًا  أقسام  ثالثة  عىل  الكناية  تقسيم  جرى  وقد 
األقسام هي:الكناية عن موصوف، والكناية عن صفة، والكناية عن نسبة )24(. وغايتنا 
يف هذا املقام الوقوف عىل نامذج من الكنايات التي جاءت يف عهد اإلمام عيل إىل عامله 
بيانية معبة  نتج عنه صوٌر  انزياح داليل  فيها من  ما  بن األشرت إلبراز  مالك  عىل مرص 
عن الصيغ اجلاملية التي كثرت يف النص، وبيان ما يف هذا االنزياح من لطائف وأرسار، 
البالغية، وهلذا  باالعتبارات واملزايا واملالحظات  الغنية  البيانية  التعبريات  فالكناية من 
فإنَّ توظيفها يف نصوص العهد حيقق العديد من املقاصد واألهداف، ولعلَّ من أمهها قول 



155احملور اللغوي واالدبي /اجلزء العاشر

اإلمام عيل)عليه السالم(:)فيصغر عندهم الكبري ويعظم الصغري، ويقبح احلسن وحيسن 
القبيح، ويشاب احلق بالباطل( )25(. فقد جاء هذا القول ليوضح حالة كانت دائرة آنذاك 
وهو انحجاب القائد عن العامة، ونتيجة لذلك تنقلب األمور رأسًا عىل عقب، لذلك 

أشار اإلمام بكناية هو تويل الباطل وغياب احلق، ويمكن متثيل ذلك بالشكل التايل :

املعنى -——————الوسيط —————املكنى عنه
من يقبح احلسن ————املتلقي——————الباطل
وحيسن القبيح-————املتلقي-—————الباطل

فالصياغة هتدف إىل مبالغة يف نفي ما يتومهه الذين يدعون احلق وهو اتباع الباطل.
فاالنزياح الداليل احلاصل باملعنى.ومن الكنايات التي جاءت يف عهد اإلمام عيل)عليه 
السالم( قوله: )فاملك هواك وشح بنفسك عام ال حيل لك فإنَّ الشح بالنفس اإلنصاف 
منها فيام أحبت وكرهت( )26(.فلو متعنا يف معنى النصِّ الظاهري لوجدنا أنَّ اإلمام يوجه 
مالك لتملك نفسه وما يرغبه يف جاه وسلطة أو أموال وأن يكون عىل قدر من املسؤولية، 
املعنى  عن  وانحرف  انزاح  الذي  املجازي  الكنائي  املعنى  لكن  حيرم.و  عاّم  يبتعد  وأن 
احلقيقي هو تويل السلطة بحكمة ورزانة وكسب العامة، وعدم تقريب اخلاصة، والقيادة 

احلكيمة التي تعطي لكل ذي حقٍّ حّقُه.

ومنه قول اإلمام )عليه السالم(:)وأمره أن يكرس من نفسه عند الشهوات ويردعها 
الصياغة  )27(.حيث هتدف  ما رحم اهلل(  إال  بالسوء  النفس ألمارة  فإن  عند اجلمحات، 
إىل رسم صورة اجيابية للتعامل مع الرعية، ولكنَّ مالمح الصورة ال تكتمل من خالل 
البنية السطحية مبارشًة، بل من خالل احلضور الذهني الفعال للمتلقي الذي يبز املعاين 
الكنائية اخلفية املستقرة يف البنية العميقة للصياغة، فاملعنى احلقيقي لذلك حييل إىل معاٍن 
بالسياق  وربطه  الرتكيب  يف  ونظر  تدبٍر  إىل  إدراكها  يف  املتلقي  من  حتتاج  عميقة  كنائية 
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فكرس الشهوات سلوك ظاهر خيفي وراءه أمورًا كثرية توازي املعاين الكنائية املتولدة من 
والبعد عن  الرمحة،  واملبالغة يف  اجلانب،  التواضع، ولني  الظاهر، وهي  احلقيقي  املعنى 

الرتّفع والغطرسة يف حقِّ الرعية، واالبتعاد عن املحرمات.

الرغبات  عن  وترفعه  إنسانيته  وفق  عىل  به  املناط  الدور  يؤدي  أْن  جيب  فاإلنسان 
الشخصية، وامللذات الذاتية الوقتية، فكرس النفس عن الشهوات وامللذات جيعلها أكثر 

تقباًل ورغبة من الرعية

بالداللة  األوىل  الداللة  تربط  التي  العالقة  بأنَّ  القول  يمكن  ذلك  عىل  وتأسيسًا 
الثانية هي عالقة اللزوم، فالنصُّ عّب بامللزوم وهو كرس الشهوات، وأراد ما يلزم وهو 

التواضع، وهذا التحّول يف التعبري أفاد املبالغة يف تأدية املعنى.
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اخلامتة :

احلمد هلل كام ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه، وله احلمد مرة أخرى عىل نعمة 
التوفيق الذي منحني إياه ربُّ العزة واجلالل أْن انفرد لردح من الزمان ألخلو متصفحًا 
ومطلعًا ملباهج وأنوار وخفايا وأرسار كتاب هنج البالغة، متعمقًا يف دالالته وانزياحاته 
والصالة  النخعي،  األشرت  بن  مالك  لعامله  السالم(  عيل)عليه  اإلمام  عهد  يف  والسيام 
والسالم عىل سيدنا حممد بن عبداهلل رسول اهلل ونبيِّ رمحته وعىل آله وصحبه أمجعني، 

وبعد:

فقد تناولت هذه الدراسة ظاهرة صور االنزياح يف عهد اإلمام عيل )عليه السالم( 
أنامط  أكثر  عىل  واقفة  دالليا،  بيانيا  تناوالً  مرص  عىل  عامله  النخعي  األشرت  بن  ملالك 
االنزياح حضورًا يف تراكيب نصوص هذا العهد، ومبزة األثر الداليل والبياين هلا، وبعد 

وجدناها خلصت إىل النتائج اآلتية :
1- إنَّ ظاهرة االنزياح التي تعدُّ من أبرز الظواهر الداللية األسلوبية يف النقد احلديث 
البالغي والنقدي، ومرتسخة يف نصوص عهد اإلمام عيل)عليه  تراثنا  موجودة يف 
النقاد العرب  التي أطلقها  السالم( بصورة الفتة للنظر، وقد خضعت للمسميات 
ها من نقاط  القدامى كالعدول واالتساع أو التوسع أو االنحراف، وهلذا يمكن عدُّ
االلتقاء بني األسلوبية يف االنزياح الداليل للصور البيانية احلديثة وبني ما أؤثر عن 

البالغة العربية يف عرصها القديم.
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2- برزت يف البحث ظاهرة الطغيان لنصوص من املجاز اللغوي والسيام ما كان منه 
واملسببية  السببية  العالقة  فبزت  املشهد  الرئيسة  عالقاته  تصدرت  مرساًل،  جمازًا 
واجلزئية والكلية فكان النص ينزاح أو ينحرف عن داللته احلقيقية لصالح العالقة 

اجلديدة كداللة الغفران التي مل تبق عىل مدلوهلا بل تغريت إىل داللة أخرى.
3- إنَّ الوظيفة الرئيسة لالنزياح ماثلٌة فيام حيدُث من مفاجأٍة تثرُي املتلقي وتلفت انتباهه، 
الداللية. وأبعادها  السياقية،  ومثرياهتا  الظاهرة،  هذه  أرسار  عن  للبحِث  وتدفعه 
وقد جتسدت يف نصوص عهد اإلمام عيل )عليه السالم( يف أغلب النصوص التي 
أم  باالستعارة  أم  املجاز  يف  أكان  سواًء  أخرى  إىل  األصلية  مدلوالهتا  عن  انزاحت 

بالكناية كـ )الذخائر( التي دلَّت بعد االنزياح عىل العمل الصالح.
4- يعدًّ االنزياح الداليل يف املجاز املرسل من أبرز أنواع االنزياح التي وظَّفتها نصوص 
العهد للكشف عن خصوصيته يف االنزياح من املعنى األصيل إىل معنى جديد يفهم 

من سياق النصِّ كلفظة » اإللتصاق«.
األخرى  دالالت  عىل  لتدلَّ  عيل  اإلمام  عهد  نصوص  يف  الكناية  عبارات  5-جاءت 
غري التي يراها املتلقي أو يسمعها بصورهتا املبارشة وهذا إن دلَّ عىل يشء إنام يدل 
عىل انزياح هذه العبارات من قالبها األصيل إىل قالب آخر خمتلف عنها كليًا كعبارة 

)فيصغر عندهم الكبري(.
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مقدمة:

يعد نص عهد اإلمام عيل)عليه السالم( لواليه عىل مرص مالك األشرت النخعي، وثيقة 
تارخيية ودستورا ومعينا فكريا ومعرفيا ظل خالدا، فهو يزاد ثراء وقيمة علمية ومجالية 
مع تقادم الزمان وتغري الظروف فهو عيص عىل تأثرياهتام بالغ يف قصديته حدود الغاية، 
متسقا بنائيًا اذا ما مانظر يف شكله كمنتج لغوي، وهو معني ال ينضب من املعارف، كل 
مل  إذ  بالدراسة،  جديرة  ظاهرة  فاستوقفتنا  واملعرفية،  الفنية  سامته  النظر  اىل  دفعنا  هذا 
يسبقنا حسب اطالعنا أن أحدا خاض يف دراستها، أال إهنا ظاهرة )الثنائيات املهيمنة يف 

النص( ولذلك انصبت دراستنا التحليلية عليها، وكانت عىل الشكل األيت :
أوال: التمهيد : الذي درسنا فيه مفهوم الثنائيات يف اللغة واإلصالح وتطرقنا اىل جمموعة 
من الراء املختلفة فيها، ثم أوضحنا مفهوم اهليمنة، ذاكرين أراء العلامء والنقاد فيها، 
ولقد اتضح لنا أن الثنائيات املهيمنة يف عهد اإلمام عيل)عليه السالم( ملالك األشرت 
تنقسم عىل نوعني مها : الثنائيات املتوافقة، والثنائيات املتضادة أو الضدية، وعىل هذا 

التقسم جاء البحث عىل مبحثني:
ثنائية اخلاص   : املتوافقة، وأخذنا نوعني منها مها  الثنائيات  فيه  : درسنا  املبحث األول 
والعام وثنائية اإلمجال والتفصيل، ولكل منها حضور واضح سيكشف البحث عنه.
أما املبحث الثاين : فقد درسنا فيه الثنائيات املتضادة، ووقفنا عند ثنائية الغياب واحلضور 

كأحد شواهد هذه الثنائية.
ثم ختم البحث بمجموعة من النتائج اىل توصل اليها الباحثان بعد اجلهد يف التحليل 
والوصف والتنقيب بام يعزز قيمة البحث ويكشف عن ثراء النص واهلل من وراء القصد.
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متهيد

مفهوم الثنائيات املهيمنة

يتطلب البحث قبل اخلوض يف مباحثه وتشعباته ان نقف عىل توضيح املفاهيم التي 
نعمل عىل وفقها والتي من خالهلا نستطيع ان نسري عىل هدى واضح يف الداللة عىل ما 
ومعلقني  املفاهيم  هذه  توضيح  يف  سبقتنا  التي  العلمية  باجلهد  ذلك  يف  مستعينني  نريد 
عن  الكشف  يف  عليه  نسري  الذي  املنهج  صورة  شكلت  حمددات  من  فيها  ورد  ما  عىل 
التعريف  العهد، ولذلك وجب  بمساحة واسعة من نص  التي حضيت  الثنائيات  هذه 

بالثنائيات فامهي :

اأوال : الثنائيات :

هي فكرة فلسفية نجد تعريفها يف املعجم الفلسفي اذ يقول عن الثنائية بأهنا)الثنائي 
املبادئ املفرسة للكون كثنائية  من األشياء ما كان ذا شقني والثنائية هي القول بزوجية 
األضداد وتعاقبها أو ثنائية الواحد واملادة-من جهة ما هي مبدأ عدم التعيني-أو ثنائية 
افالطون......()1( عند  املحسوسات  وعامل  املثل  عامل  ثنائية  أو  املتناهي،  وغري  الواحد 
فهي جذر الفلسفة وعليها تقوم كثري من املفاهيم واالراء يف احلياة وعليها تبنى فلسفات 
القرآين يف عديد من  النص  إليها  الثنائية كثريا ما أشار  خمتلفة وقد تكون متباينة، وهذه 
نَْث وََجَعلَْناُكْم 

ُ
َها الَّاُس إِنَّا َخلَْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوأ يُّ

َ
املواضع ومنها قوله تعاىليَا أ

َ َعلِيٌم َخبرٌِي)2(وهذه  تَْقاُكْم إِنَّ اللَّ
َ
ِ أ ْكَرَمُكْم ِعنَْد اللَّ

َ
ُشُعوًبا َوَقَبائَِل ِلََعاَرفُوا إِنَّ أ

الثنائية نوع واحد من أنواع أخر لكنها ثنائية التوافق التي هبا تقوم احلياة وتستمر، وهناك 
ثنائية التضاد التي تتجىل يف كثري من النصوص القرآنية لتقوم عليها معان ودالالت ثرة 
لَُماِت إَِل  ِيَن آََمُنوا ُيْرُِجُهْم ِمَن الظُّ ُ َوِلُّ الَّ ومن تلك الثنائيات املتضادة قوله تعاىلاللَّ
ولَئَِك 

ُ
أ لَُماِت  الظُّ إَِل  الُّورِ  ِمَن  ُيْرُِجوَنُهْم  اُغوُت  الطَّ ْوِلَاؤُُهُم 

َ
أ ِيَن َكَفُروا  َوالَّ الُّورِ 
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وَن )3( فلقد جاءت اآلية القرآنية وهي جتمع هذه الثنائيات  ْصَحاُب الَّارِ ُهْم فِيَها َخاِلُ
َ
أ

جاءت  وكذلك  الضدي(  )الطرف  والطاغوت  طرف  من  وعال(  )جل  املتضادة)اهلل 
ثنائية)اجلنة( و)النار(، وهناك ثنائيات أخر يف احلياة تتجىل يف مظاهر االنتاج السلوكي 
لإلنسان ومنها يف نتاجه اللغوي الذي نحن بصدد توضيح هذه األنواع، ولقد كانت هذه 
القدامى وعلامءهم قد  العرب  نقاد  أن  اذ نجد  العربية،  الثقافة  الثنائيات غري غائبة عن 
خاضوا يف هذه املوضوعة وأبدعوا يف توصيفها ويف الكشف عن ثرائها املعريف واجلاميل 
يف النص األديب، فهذا اجلاحظ)ت 255هـ( مثال يرى أن األشياء يف الكون أما متفقة أو 
خمتلفة أو متضادة وكلها ترجع اىل األصل الثنائي املحوري يف الوجود املتمثل باحلركة 
القول مجاد ونام، وكأن  الثالثة كلها يف مجلة  يقول)وتلك األنحاء  والسكون ويف ذلك 
اسهامات  وله  نام()4(  وغري  :نام  يقال  أن  القسمة  هذه  من  األجسام  يف  القول  حقيقة 
تطبيقية يف هذا املوضوع من أمهها كتابه )املحاسن واألضداد(، ونميض قدما يف مساحة 
الثقافة العربية لنجد عاملا أخر قد وقف كثريا عند هذه الظاهرة وأعطاها ما تستحق من 
الدراسة حني كشف عن مجاليتها يف النص األديب وعن قدرهتا االبالغية، أال أنه الشيخ 
عبد القاهر اجلرجاين )ت 471هـ( التي وجدها يف التضاد والطباق والتكافؤ وهو يدرس 
فيقول يف  املعنى  وإثراء  والكشف  اإلبانة  قدرهتا عىل  لبني  التمثيل  أو  التمثيلية  الصورة 
ذلك )وهل تشكُّ يف أنه يعمل عمل السحر يف تأليف املتباينني حتى خيترص لك ُبْعَد ما 
بني املرشق واملغرب، وجيمع ما بني امُلشِئِم وامُلْعِرق، وهو ُيِريَك للمعاين املمثَّلة باألوهام 
َشَبهًا يف األشخاص املاثلة، واألشباح القائمة، وُينطق لك األخرس، وُيعطيك البيان من 
واملوت  باحلياة  فيأتيك  التئاَم عني األضداد،  ويريك  اجلامد،  احلياَة يف  وُيريك  األعجم، 
جمموعني، واملاِء والناِر جمتمعني، كام يقال يف املمدوِح هو حياة ألوليائه، موت ألعدائه، 
وجيعل اليشء من جهٍة ماًء، ومن أخرى نارًا()5(ولآلخرين من علامء العربية ونقادها أراء 
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واستشهادات بارعة يف الكشف عن قيمة الثنائيات يف النص األديب.

تبعا  األراء  وتعددت  املوضوعة  هذه  يف  فائقا  اعتناء  أظهر  فقد  احلديت  النقد  أما 
للمنهج الفلسفي الذي يعتنقه الناقد ويسري عىل وفقه، فاذا ما نظرنا يف أفكار العامل اللغوي 
الدال واملدلول  ثنائية  الثنائيات، من مثل  مبدأ  قائمة عىل  الفرنيس دي سوسري نجداها 
وثنائية الكالم واللغة، وهي التي أسست مدارس أخر تناولت موضوعة اللغة بالتحليل 
القائم عىل بيان أثر هذه الثنائيات يف تقارهبا ويف اتفاقها أو تضادها، فقد ذهب أصحاب 
النظرية البنائية اىل أن العامل برمته ما هو إال ))جمموعة من الثنائيات املتشابكة واملتقابلة، 
تنعكس عىل شبكة العالقات فتحيلها اىل جمموعة من الثنائيات اخلالصة()6(التي بتفاعلها 
يستمر بناء األشياء املادية واملعنوية، وهي تعد عندهم العصب الرئيس يف البناء والبقاء، 
التفكيكي ال يرون  املنهج  ونرى أن من جاء من بعدهم من املفكرين وخاصة مفكري 
يف هذه الثنائية إال قيدا وضع للحياة، فهو حمطم هلا ال أساس بناء ونمو وتطور ألهنم ال 
يرون ثباتا قائام للمعنى اذ ال حدود معروفة له وال يمكن الوصول اىل معنى أو داللة ثابتة 
للنص فهو مولد للدالت بشكل غري هنائي، وهذا يؤدي اىل غياب الداللة املركزية للنص 

ومن ثم ضياع املعرفة احلقيقية للنص كام نظن ذلك.

ولسنا هنا يف موضع نقد النظرية بل يف توضيح اآلراء وذكرها للداللة عىل التطور 
الذي أصاب هذه النظرية.



169احملور اللغوي واالدبي /اجلزء العاشر

ثانيًا: مفهوم املهيمنة :

جاء يف لسان العرب أن لفظة مهيمن تعني القائم اذ ذكر أن ))َقاَل اْبُن األَنباري يِف 
َقْولِِه: َوُمَهْيِمنًا َعَلْيِه، َقاَل: امُلَهْيِمُن اْلَقاِئُم َعىَل َخْلِقِه؛ وَأنشد:

والنُّْكِر الُعـــْرِف  يِف  التالِيه  ُمَهْيِمنُه  َأال إنَّ َخـــْرَ النـــاِس، َبْعـــَد َنبِيِِّه

امُلَهْيِمن  َويِف  َقاَل:  اخْلَْلِق،  بُأمور  اْلَقاِئُم  َوِقيَل:  َبْعَدُه،  النَّاِس  َعىَل  اْلَقاِئُم  َمْعنَاُه  َقاَل: 
ُه  ِهيُد، َوَقاَل َغرْيُ مَخَْسُة َأقوال: َقاَل اْبُن َعبَّاٍس امُلَهْيِمن امُلْؤمَتَُن، َوَقاَل اْلِكَساِئيُّ امُلَهْيِمُن الشَّ
ِء، َوَقاَل َأبو َمْعرَشٍ َوُمَهْيِمنًا  ْ ِقيُب، ُيَقاُل َهْيَمن هُيَْيِمُن َهْيمنَة إَِذا َكاَن َرِقيًبا َعىَل اليشَّ ُهَو الرَّ
السلطة  يمتلك  فهو  والقائم،  واملسيطر  الرقيب  داللة  يشمل  معناه  أن  أي  َعَلْيِه(()7( 

والتأثري وليس عنرصا خامال.

اللغوي)رومان  العلم  قاله  ما  ومنها  فيه  خمتلفة  أراء  فهنالك   : االصطالح  يف  أما 
وحتدد  حتكم  إهنا  األديب،  لألثر  بؤري  ))عنرص  هي  املهيمنة  بأن  1935م(  ياكوبسون 
وتغري العنارص األخرى، كام أهنا تضمن تالحم البنية(()8( فيام يرى باحث أخر ان العنرص 
املهيمن يف النص األديب مكون يقوم برتكيز العمل األديب وكأن له وظيفة حمددة يف النص 
ويعمق متاسك  األديب،  العمل  تركيز  الذي حيقق  املكون  ))فهو  يقول  إذ  عنها،  ال غنى 
البناء، بل إنه يف حقيقة األمر النظام الكيل يف عرص من العصور، أو يف أعامل كاتب ما، أو 
داخل نوع أديب أو فني بعينه، فهو جوهر النسق(()9(نستدل من ذلك أن العنرص املهيمن 
بل  صريورته  وتتغري  النص  انسجام  ينعدم  دونه  ومن  النص  قوام  هو  األديب  النص  يف 
ربام فقد خاصيته النصية، لذلك يمكننا القول أن ال نص أديب متامسك ومنسجم خيلو 
واملعرفية،  اجلاملية  النص  خصائص  تتحدد  وبه  النص  داخل  اهليمنة  يمتلك  عنرص  من 
وعىل وفق هذه الثنائيات املهيمنة يف نص عهد اإلمام عيل)عليه السالم( سندرس هذه 
الظاهرة ونكشف عن الثنائيات التي امتلكت جمتمعة عنرص اهليمنة يف بناء النص وكان 
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هلا أثر واضح يف توجيه دالالته ويف تأطري معانيه بسمة مجالية خاصة، فقد اتبعنا منهجية 
 : مها  رئيسني  حمورين  حول  تتمحور  وجدناها  التي  الظاهرة  هلذه  والتحليل  الوصف 
الثنائيات املتوافقة التي تظهر يف بحثنا من خالل دراستنا لثنائية اخلاص والعام ولثنائية 
الدراسة،  من  األول  املبحث  به  أعتنى  ما  وهذا  والتفصيل،  اإلمجال  ثنائية  هي  أخرى 
الغياب  ثنائية  املتمثلة يف  الضدية،  الثنائيات  لدراسة  منها منصبا  الثاين  املبحث  فيام كان 
التقسيم  هذا  وفق  وعىل  السالم(  عيل)عليه  اإلمام  لعهد  اخلطايب  النص  يف  واحلضور 
ملالك  السالم(  اإلمام عيل)عليه  املهيمنة يف عهد  الظاهرة)الثنائيات  ندرس هذه  سوف 
الثنائيات باختالفها وتنوعها  لنا أن العنرص املهيمن يف العهد هو عنرص  اذ بدا  األشرت، 

يشكل ظاهرة تستدعي الدراسة والتحليل ومن أجل ذلك جاء بحثنا هذا.

املبحث األول: الثنائيات املتوافقة

إن دراسة أي نص أديب تستوجب امتالك املنهج الذي عىل وفقه تسري الدراسة قدما 
بليغا كعهد اإلمام  الفنية واملعرفية، وان نصا  يف سب كنه اخلطاب والوقوف عىل سامته 
التأثري، وهذا  عيل)عليه السالم( مكتنزنا باملعارف وافرا الدالالت ومتني السبك قوي 
فهي  اخلطاب  يف  املتوافقة  الثنائيات  عنرص  هيمنة  اظهار  خالل  من  كشفه  سنحاول  ما 
الثنائيات التي تكون العالقة بني طرفيها قائمة عىل التشابه ال عىل االختالف فهي متوافقة 
يف هدفها متميزة يف مساحة تأثريها وقد تكون متقابلة يف الوجود يف النص األديب، فالثنائية 
هي ))وسيلة تصنيفية جتعل الفهم ممكنا(()10( وهي القادرة عىل إثراء املعنى وانارة سبل 
الوصول اىل الدالالت التي هيدف الباحث اىل كشفها ويأمل املتلقي أن تكون واضحة 

جلية أمام ناظريه، لذلك سندرس يف هذا املبحث هذه الثنائيات متمثلة يف مطلبني مها :
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اأوال : ثنائية اخلا�ش والعام

يف  له  النجاح  رشوط  بتوافر  اال  حيدث  ال  العام  اىل  اخلاص  من  اخلطاب  انتقال  إن 
االنتشار والقبول وهذا مرهون بالقيمة املعرفية التي يمتلكها أي نص أديب، اذ من البدهيي 
أن كل خطاب هو رسالة موجهة ملتلقي وقد ختتص بفرد أو فيئة أو أكثري، فرشط توفر 
املتلقي هو الرشط األول الكتساب النص شكل اخلطاب ثم أن النص البد أن يتضمن 
قصد ما وغاية والبد أيضا من توافر الوسيلة التي يتم من خالهلا التواصل وادامة التأثري، 
فهو  مأمور،  اىل  أمر  من  أدين  اىل  أعىل  من  صادر  عهد  هو  الذي  الدرس  قد  نصنا  ويف 
قد امتلك سمة اخلصوصية التي أيدها ذكر املرسل للخطاب املرسل إليه وهو وايل أمري 
املؤمنني)عليه السالم( عىل مرص، فاخلطاب موجه ملالك األرش وهو خمتص به حني يقول 
له))هذا ما أمر به عبد اهلل عيٌل أمرُي املؤمننَي مالَك بن احلارث األشرت يف عهده إليه حني 
أمره  بالدها.  وعامرة  أهلها،  واستصالح  عدوها،  وجهاد  خراجها،  جباية  مرص:  واله 
بتقوى اهلل وإيثار طاعته، واتباع ما أمر به يف كتابه: من فرائضه وسننه التي ال يسعد أحد 
إال باتباعها، وال يشقى إال مع جحودها وإضاعتها، وأن ينرص اهلل سبحانه بقلبه ويده 

ولسانه،(()11(.

فاملأمور هنا هو مالك األشرت والرسالة يف معانيها جلية تتمحور يف الطاعة أوال التي 
توجب تنفيد ما تأيت به الرتاكيب اللغوية املنسجمة التي كانت صياغتها تعتمد املصدر ملا 
فيه من داللة عدم التقيد بالزمن، اذ يدل ذلك عىل البعد الذي قد تتخذه إجراءات تنفيد 
موضعه  يف  احلجر  وضع  يف  تنفع  الزمن  من  مساحة  للمأمور  ولترتك  التوجيهات  هذه 
عدوها  وجهاد  البالد-  خراج  )جباية  فهي  وبانت  املطالب  وضحت  أن  بعد  السليم 
-واستصالح أهلها-وعامرة بالدها.......( وكلها واجب التنفيذ ملزمة لكنها غري حمددة 
بسقف زمني ثابت، وهذا ما يدل عىل أن مساحة اخلطاب قد تتجاوز اخلاص اىل العام 
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وذلك عندما تفلت من أرس السياق الذي جاءت من رمحه، لكنها شبت وكبت فعبت 
من اخلاص املحدد املعرف اىل اخلطاب العام الشامل الذي هو خطاب عابر حلدود املكان 
والزمان وهذه سمة اخلطاب املتجدد عب الزمن، فيحمل املعرفة الراقية اخلالدة، وهذا 
ما نجده يف االنتقالة املوفقة من اخلاص اىل العام اذ يقول االمام)عليه السالم( موضحا 
سامت النفس البرشية مستندا يف ذلك اىل موروثه الفكري الديني وهو ما جاء به القرآن 
الكريم إذ يقول ))فإنه جل اسمه قد تكفل بنرص من نرصه وإعزاز من أعزه. وأمره أن 
يكرس نفسه من الشهوات ويزعها عند اجلمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إال ما رحم 
اهلل(()12(وداللة العموم هذه جاءت للنص من خالل التوظيف الدقيق لقوله تعاىل َوَما 

)13(رَِحيٌم َغُفوٌر  َرّبِ  إِنَّ  َرّبِ  رَِحَم  َما  إِلَّ  وءِ  بِالسُّ اَرةٌ  مَّ
َ
َل الَّْفَس  إِنَّ  َنْفِس  بَّرُِئ 

ُ
أ

فاخلطاب يف تسلسله ينتقل من اخلاص املوجه اىل العام الذي ال حيده زمان أو مكان وال 
ينقضه قول أورأي.

موجه  خطاب  األصل  يف  هو  العهد  أن  وجدنا  اخلاص  للخطاب  تقصينا  وعند 
أن  نعلم  عندما  ذلك  تفسري  سنجد  أوسع،  مدى  اىل  كينونته  من  انتقل  فكيف  خاص، 
بل  غريه،  اىل  املعني  املخاطب  سياق  من  به  انتقل  حني  اخللود  لنصه  أراد  النص  منتج 
املعني  املخاطب  يتجاوز  اخلطاب  ألن  النفس  يف  فاعلة  ودالالت  أوسع  أفق  اىل  انتقل 
األول اىل خماطبة النفس البرشية ألن اخلطاب الذي هو ))كل منطوق به موجه اىل الغري 
بغرض افهامه مقصودا خمصوصا الذي يستوي فيه املرسل إليه احلارض أو املستحرض فال 
يقترص توجيهه اىل املرسل إليه احلارض عيانًا، بل يتجاوز توجيهه اىل املرسل إليه احلارض 
يف الذهن(( )14(وهذا ما نجده متحققا يف نص العهد لعلمه)عليه السالم( بخبايا النفش 
له  وحيدد  الصالح  العمل  عىل  األشرت  مالك  حيث  أن  يرد  حني  فهو  وأرسارها  البرشية 
كيفية الوصول اليه وذلك من خالل قوله له))فليكن أحب الذخائر إليك ذخرية العمل 
الصالح. فاملك هواك، وشح بنفسك عام ال حيل لك(( أي من خالل ألية واضحة تقول 
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عىل كبح اهلوى الذي يغالب النفس ومن ثم يأمره بالشح بالنفس عام حرمه اهلل تعاىل يف 
مفهوم)الشح  توضيح  اىل  اخلطاب  ينتقل  ثم  وهديه،  احلنيف  الدين  أوضحه  وما  كتابه 
بالنفس( فيحددها للمخاطب وملن يأيت بعده )باإلنصاف منها( واخلطاب هنا ال يقف 
بمنتج  صالهتم  اختالف  عىل  الناس  من  غريه  اىل  يتخطاه  وانام  املخاطب  شخص  عند 
وهو  واالشمل  األوسع  االبالغ  هي  اخلطاب  من  املرجوة  الغاية  الن  وموجهه،  النص 
بالنفس االنصاف منها((  الشح  بالنفس هو ))فإن  الشح  بان  الناس  يتحقق يف تعريف 
أراد  ملن  نفسه  مانحا  للفهم  قابال  سائغا  سلسال  اخلطاب  يسري  املتوافقة  الثنائية  وهبذه 
قد  الوجود  عليها  يقوم  التي  الثنائيات  أن  اىل  الباحثني  أحد  أشار  فقد  واملعني،  التزود 
تكون ثنائيات متقابلة متكافئة أو متضادة وهذه العالقات القائمة بينها تؤدي اىل كشف 
شعرية النص والداللة عىل سامته اجلاملية، اذ ان الوجود هو بمثابة ))شبكة من عالقات 
التشابه والتضاد(()15(وهذا التشابك يف العالقات يعضد الداللة بل يساعد عىل كشف 
صورهتا ومن ثم يسهل للمتلقي الفهم واالدراك ملا يف اخلطاب من قصدية سعى إليها 
التي  املعرفية  وقيمته  العهد  هذا  أمهية  املتلقي  عىل  خيفى  وال  اخلطاب،  أو  النص  منشئ 
استندت عىل بناء فني رصني قائم عىل هيمنة عنرص الثنائيات املتوافقة أو املتكافئة، فهو 

نسخة منتقاة من وجود قائم مجيل.

ومن الشواهد التي تؤيد ما نذهب اليه من هيمنة الثنائيات يف نص العهد ما نجده يف 
قول اإلمام)عليه السالم( ملالك األشرت إذ يقول ))وليكن أحب األمور إليك أوسطها يف 
احلق، وأعمها يف العدل وأمجعها لرىض الرعية(()16(فقد أمره بسلوك أوسط األمور وهو 
الَّاِس  َعَ  ُشَهَداَء  ِلَُكونُوا  وََسًطا  ًة  مَّ

ُ
أ َجَعلَْناُكْم  يلمح هنا اىل قوله تعاىلَوَكَذلَِك 

أمر  أهنا  عن  فضال  عامة  دعوة  َشِهيًدا....)17(فالوسطية  َعلَيُْكْم  الرَُّسوُل  َوَيُكوَن 
أراد االمام عيل)عليه السالم( من مالك األشرت االلتزام به والتقيد برشوطه التي يذكرها 
رىض  مع  يغتفر  اخلاصة  سخط  وإن  اخلاصة،  برىض  جيحف  العامة  سخط  بقوله))فإن 
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العامة. وليس أحد من الرعية أثقل عىل الوايل مؤونة يف الرخاء، وأقل معونة له يف البالء(
)18(فلم يكتفي اخلطاب بخصوصية الدعوة واألمر بل انتقل اىل كشف أمهية سلوك هذا 

السبيل وفوائده للناس وللحاكم العادل وهذا خطاب يتجاور حدود الفرد املخاطب اىل 
مساحة أوسع من الناس ويتخطى بفعله املعريف حدود الزمان ومقيدات السياق املقامي، 
وهنا فائدة نلمحها وهي : أن اخلطاب املعريف ال يقف عند سياقه الذي ولد من رمحه بل 
العهد  ملسناه من جممل خطاب  ما  أعم وأشمل وهو  وتأثري  أرحب  اىل مديات  يتخطاه 

هذا.

قد يصدر  فنرى اخلطاب  أساليب بالغية خمتلفة  الوايل  اىل  املوجه  ويستمر اخلطاب 
بصيغة أسلوب االمر وهذا ما ملسناه يف النصوص التي ذكرنا وقد يأيت بصيغة النهي وهذا 
يؤكده قوله)عليه السالم( ملالك األشرت حني يطابه وينصحه بعدم االحتجاب عن الرعية 
من  اخلطاب  ينتقل  رعيتك،(()19(ولكي  عن  احتجابك  تطولن  فال  بعد  :))وأما  فيقول 
اخلاص اىل العام وهو اهلدف األسمى مع أمهية اخلطاب اخلاص ورضورته امللحة ألهنا 
يعالج مصري أمة ويصلح إدارهتا، فانه)عليه السالم( يكشف لنا يف طرف الثنائية االخر 
وهو العام أسباب هذا االرشاد ومساوئ االحتجاب عن الناس فيقول ))فإن احتجاب 
الوالة عن الرعية شعبة من الضيق، وقلة علم باألمور. واإلحتجاب منهم يقطع عنهم 
الصغري، ويقبح احلسن وحيسن  الكبري، ويعظم  علم ما احتجبوا دونه، فيصغر عندهم 
القبيح، ويشاب احلق بالباطل.(()20(فلم ينهى عن االحتجاب دون توضيح وهذا البيان 
كاف لكي ينقل اخلطاب من سياقه املقامة وظروف انتاجه وتداوله اىل مساحات أوسع 
وطاقات أرحب حني يصبح حكمة ودليل عمل ال يقترص عىل وال دون غريه من والة 
سامء  يف  عاليا  ليحلق  ومقيداته  حدوده  يكرس  خطاب  فهو  غريهم،  أو  املسلمني  أمور 

احلكمة التي ال متنعها احلدود املكانية ةال تغري الظروف وانتقال االزمان.
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املتوافقة يسري عهد االمام عيل)عليه السالم( نارشا  الثنائيات  املنوال من  وعىل هذا 
مبادئه، ناثرا عطره، موسعا ألفق تأثريه، ففي نص العهد شواهد كثرية عىل هذه الثنائية 
إياه هذه السمة  التي نراها عنرصا غالبا مهيمنا يكاد يمتلك زمام النص بأمجعه، مانحا 

التي هي سمة الوجود ودالة عليه.

لتميزه من غريه، ولتعطي النص سامته اجلاملية والفنية وتعضد من داللته وتعمق من 
ثرائه املعريف ذلك املعني الذي ال ينضب.

ثانيا: ثنائية االإجمال والتف�سيل :

يتطلب هذا املبحث منا الوقوف عىل مفهوم االمجال والتفصيل قبل اخلوض يف بيان 
هذه الثنائية التي أخذت مساحة واسعة من نص عهد اإلمام عيل)عليه السالم( لعامله 
عىل مرص مالك األشرت، وهذه الثنائية هي واحدة من أنواع الثنائيات املتوافقة التي تقوم 

عىل أساس املشاهبة ال التعارض أو التضاد بني طرفيها.

فام هو اإلمجال: تذكر معاجم اللغة معان عدة للفظة)مَجل( فهي عند تتمحور حول 
مجع االشياء اىل بعضها أو هي دالة عىل اجلامل أو هي جمموعة احلبال وذلك نذكر قول 
بأكمله من  يقول ))واجلملة مجاعة كل شئ  اذ  الفراهيدي)ت170هـ(  بن أمحد  اخلليل 

احلساب()21(.

أي فاإلمجال يعني ضم يشء اىل أخر وهو نقيض التفصيل، وقد يكون بمعنى اإلهبام 
يقول الكفوي)ت 1094هـ( ))وأمجل األمر، أهبم ومنه : امٌلجمل(()22( واملجمل عند أيب 
يتناول األشياء، أو ينبئ عن الشيئ عىل اجلملة  هالل العسكري)ت 395هـ( هو ))ما 
دون التفصيل(()23( فاملجمل ما هبم من األمور واحتاج اىل تفسري أو ابانة أو كشف ملا 

غمض ومل يتضح.
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أما يف االصطالح : فال يذهب املعنى بعيدا عن الداللة اللغوية لكنه خيتلف باختالف 
زاوية النظر أي باختالف املنهج والنظرية والتخصص، فللغويني معناهم االصطالحي 
اختصاصهم،  حقل  مع  املنسجمة  اخلاصة  مفاهيمهم  وغريهم  واملفرسين  وللبالغيني 
لكننا البد أن نأخذ بأحد األراء من أجل سب غور هذه الثنائية وإبانة الداللة من مصطلح 
اإلمجال فهو كام يقول الكفوي ))ما ال ُيقف عىل امُلراد منه، إال ببيان من جهة املتكلم)24((
أكثر  الذي ندرسه، وهو  النص  للتطبيق عىل  قابل  أنسب مفهوم اصطالحي  رأينا  و يف 
مالءمة وأشد التصاقا بام نحن يف صدده من توضيح ما أمجل يف النص وما بذله االمام 

)عليه السالم( من توضيح له وتفصيله بام ال يدع لبسا لفهم أو غموض يف داللة.

أما التفصيل فهو ))ما ظهر به مراد املتكلم للسامع من غري شبهة، النقطاع احتامل 
املفصلة  النصوص  أن تكون  املراد(()25(لذلك وجب  القطعي عىل  الدليل  غريه بوجود 
جلية واضحة ال حيتمل الشك يف دالالهتا، وهي كثرية يف نص العهد سنقف عىل بعض 
اىل  فاحتاجت  ورودها  أول  يف  جمملة  كانت  كيف  نذكر  ثم  البحث  به  يسمح  بام  منها 
من  طرفا  بذلك  فكان  بدقة،  املراد  وأبان  التفصيل  كشفه  توضيح  أو  وصف  أو  تفسري 
ثنائية امتدت عىل مساحة النص ووشمته بسامهتا ومنحتها بعدا دالليا وسمة مجالية فارقة، 
تعاىلَذلَِك  قوله  تلك  ومن  الكريم،  القرآن  يف  كثرية  شواهد  هلا  نجد  الظاهرة  وهذه 
ا  َلةَ َوِممَّ ِيَن يُْؤِمُنوَن بِالَْغيِْب َوُيقِيُموَن الصَّ الِْكَتاُب َل َريَْب فِيهِ ُهًدى لِلُْمتَّقِنَي 2 الَّ
َوبِاْلَِخَرةِ  َقبْلَِك  ِمْن  نْزَِل 

ُ
أ َوَما  إَِلَْك  نْزَِل 

ُ
أ بَِما  يُْؤِمُنوَن  ِيَن  َوالَّ ُينْفُِقوَن 3  َرزَْقَناُهْم 

التي  بالصفات  فصلت  ثم  جمملة  املتقني  لفظة  جاء  فقد  البقرة-  يُوقُِنوَن4سورة  ُهْم 
ختصهم وهي االيامن بالغيب أوالً وإقامة الصالة ثانيًا، واالنفاق يف سبيل مما رزقهم ثالثًا، 
وااليامن برسالة االسالم التي أنزلت عىل نبينا حممد)صىل اهلل عليه وآله وسلم( رابعًا، 
وااليامن باألنبياء السابقني خامسًا، وأن يكونوا عىل يقني تام باآلخرة ساسًا، فهذا فصيل 
العهد فشكلت ظاهرة  النحو نجد شواهد كثرية اجتمعت يف نص  ملا ُأمجل، وعىل هذا 
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وعنرصًا مهيمنًا بارزا يتجىل يف ثنائية اإلمجال والتفصيل، ومن ذلك قول اإلمام عيل)عليه 
السالم( ملالك األشرت وهو جيمل له األمر ثم يفصله لكي تعم الفائدة، وتتضح الداللة 
ويصل القصد اىل غايته عندما يقول : ))وأشعر قلبك الرمحة للرعية واملحبة هلم واللطف 
هبم، وال تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإهنم صنفان إما أخ لك يف الدين وإما 
نظري لك يف اخللق يفرط منهم الزلل، وتعرض هلم العلل، ويؤتى عىل أيدهيم يف العمد 
النص يف حالة اإلمجال يف لفظة)صنفان( فاحتاج اىل تفصيل  واخلطأ...(()26( فقد جاء 
لكي يوضح هذين الصنفني فاستعمل أداة الربط والتفصيل )إما( حفظا النسجام النص 
عليها  نص  حقوق  له  الذي  املسلم  وهو  الدين  يف  أخ   : أوال   : مها  فإذا  لبنيته،  وتقوية 
التزاما بالرشع وسننه، والثاين :  الوايل مراعاهتا والعمل عىل صوهنا  االسالم جيب عىل 
غري املسلم )النظري يف اخللق( الذي أوجب االسالم له احلقوق كاحلامية وحسن املعاملة، 

فال تفريق وال متييز.

بل رعاية ومساواة عجزت عن إدراك أمهيتها العقول البرشية طوال قرون عديدة، 
حتى بان هلا أن البرش متساوون، فنبذت الفرقة والتعصب من بعد ظلم وجور، قد نبه 
عليه االمام عيل)عليه السالم( قبل ما يربو عىل أربعة عرش قرنًا، وأمر واليه باتباع منهج 
املساوة بني الرعية وعدم التمييز بينهم بسبب لون أو دين أو معتقد، فاملجمل الذي جاء 
به االمام )عليه السالم( ربام أحتمل االهبام الن من علامء البالغة من يرى أن املجمل يفيد 
اإلبام وهذا ما ذهب إليه العلوي وهو القائل املجمل هو ))اإلهبام الذي ظهر تفسريه((
)27( ويبدو أن العلوي قد تنبه اىل أن ))الفائدة املتوخاة املعنى املراد، لتكون املعرفة بعد 

اجلهل أشد ثباتًا وأجل مقامًا لدى السامع من أن يأيت البيان إليه ابتداء(( )28(، فاحلاجة اىل 
التفصيل رضورة يمليها النص واملتلقي حتى تكتمل طريف الثنائية وتؤدي فعلها البالغي 

واملعريف.
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وقد يلجأ االمام عيل)عليه السالم( يف تفصيل املجمل اىل النص القرآين الذي فصل 
كثريا من املجمالت وأبان املراد منها، وذلك ما نجد يف قوله ))واردد إىل اهلل ورسوله ما 
يضلعك من اخلطوب ويشتبه عليك من األمور فقد قال اهلل تعاىل لقوم أحب إرشادهم: 
ْمرِ ِمنُْكْم فَإِْن َتَنازَْعُتْم ِف 

َ
وِل ال

ُ
ِطيُعوا الَرُّسوَل َوأ

َ
ِطيُعوا الَلَّ َوأ

َ
ِيَن آَمُنوا أ َها اَلّ ُيّ

َ
 يَا أ

ِ َوالَرُّسوِل.. فالرد إىل اهلل األخذ بمحكم كتابه، والرد إىل الرسول  ٍء فَُرُدّوهُ إَِل الَلّ َشْ
حلها  عليه  يصعب  التي  االمور  برد  واليه  املفرقة(()29(فيأمر  غري  اجلامعة  بسنته  األخذ 
اىل النص القرآين فهو الكفيل باحلل السليم، وهو يعتمد الصياغة املتقنة التي حتفظ بنية 
النص فاستعمل)الفاء( وهي أداة ربط وتفسري وهي ))العطفة التي تعطف مفصال عىل 
اىل االلتزام بطاعة اهلل وطاعة رسوله وأويل  الداعية  الكريمة  باآلية  يأيت  ثم  جممل(()30( 
األمر من املسلمني، ثم يفصل أكثر حني يعرف الرد اىل اهلل بأنه األخذ بمحكم الكتاب 
الكريم، والرد اىل الرسول هو اتباع سنته الرشيف واالقتداء بأفعاله وأقواله ثم يعمق هذا 
التفصيل بوصف السنة فيقول عنها أهنا )اجلامعة غري املفرقة( كل ذلك يؤكد أن اخلطاب 
ظل مبنيا عىل ثنائية مهيمنة عىل مساحته، مشكلة ملمحا فنيا بارزا، ومضيفة عمقا دالليا 
ثنائيات متوافقة أحيانا وخمتلفة يف األخرى،  الكون عبارة عن  ومعرفيا ألن االشياء يف 
املتكافئة  املتوافقة  الثنائيات  من  تعد  التي  والتفصيل  اإلمجال  ثنائية  هي  هنا  والثنائية 
ما نجده يف  ثنائية اإلمجال والتفصيل  الشواهد األخر عىل  النص عليها، ومن  بني  التي 
قوله)عليه السالم( : ))أقمت يف صالتك للناس فال تكونن منفرًا وال مضيعًا، فإن يف 
اليمن: كيف  العلة وله احلاجة. وقد سألت رسول اهلل، حني وجهني إىل  به  الناس من 
أصيل هبم؟ فقال: صل هبم كصالة أضعفهم، وكن باملؤمنني رحيام(()31(فالتفصيل هنا 
جاء عن طريق التوظيف للحديث الرشيف للنبي)صىل اهلل عليه وآله وسلم( حني كشف 
عن كيفية الصالة التي عىل الوايل أداءها مع الرعية، فوجب عليه أن تكون صالته عىل 
وفق أضعف املصلني، وفيها داللة عىل عدم املشقة عىل الناس ومراعاة حالتهم والعمل 
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عىل وفقها، ومما سبق يمكننا القول أن ثنائية اإلمجال والتفصيل الغالبة عىل النص منحته 
التفصيل ورد يف نص  أن  النص، فضال عن  ومنتج  املتلقي  بني  الصلة  وأكدت  تشويقا 
اخلطاب بثالثة طرق : أوال : تفصيل يوضحه االمام عيل )عليه السالم( دون االستعانة 

بنص أخر لغريه.
ثانيًا : تفصيل يعتمد عىل التوظيف الدقيق للنص القرآين املفرس ملا أهبم يف نص االمام 

عيل )عليه السالم(.
ثالثًا: تفصيل يتم من خالل االستعانة بحديث نبوي رشيف كاشف االهبام مدل بوضوح 
تام عىل املراد مفصال ملا سبقه من غري اطالة أو تقصري، ألن املجمل يف أي نص البد 
له من تفصيل من أجل العمل به عىل وجه الدقة ))ألن حكم املجمل أنه ال جيوز 
العمل به إال إذإ ورد بيانه من املتكلم به، ألنه هو الذي أهبم مراده من اللفظ، وال 
القرائن اخلارجية ما يبينه، فيتعني الرجوع إليه يف بيان ما أهبمه(( )32( بأساليب تعني 

املتلقي عىل الفهم، ومن تلك ما ذكرنا أنفًا.
النص  يف  املجمل  يرد  أن  فام  أخر  دون  بطرف  تقوم  ان  يمكن  ال  الثنائية  هذه  وان 
حتى نراه يستدعي التفصيل الذي به يتم جتانس النص وانسجامه الذي يولد رغبة عند 
تقوم  ال  دالالت  أو  أفكار  من  ايصاله  يريد  ملا  القارئ  لدى  وادراكا  سامعه،  يف  املتلقي 
بأداء غايتها إال من خالل هذه الثنائية الفاعلة يف النص املانحة له ميزاته الفارقة مجالية 
كانت أم فنية، وقد كان نص هذا العهد الذي قامت دراستنا له قد نظرت اىل شيوع هذه 
الباقية وطرق القول املختلفة، ألمور تصب يف غاية  الثنائية فيه وغلبتها عىل االساليب 
العابرة ملحددات  النص احلياة والديمومة  الفهم، ومتنح  أبعد من  العهد وحتقق مديات 
السياق املقامي الذي ولد النص فيه، فتجعله نصا ال تقيده األمكنة بجغرافيتها الصارمة، 
وال تستطيع األزمنة بتقلباهتا املتباينة أن حتد من فعله التأثريي يف النفس البرشية، أو أن 
تقف عائقا يف طريق املعارف التي يغدها عىل متلقيه مهام بعد هبم الزمن، واختلفت لدهيم 
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االمزجة واألذواق، فاخلطاب العابر هلذه احلدود مبني عىل اسس معرفية راسخة راعت 
النفس البرشية بتقلباهتا وفهمت جمريات التغريات التي ترافقها فعمدت اىل اختاذ السبيل 

األوسط وهو السبيل األسلم يف حتقيق الغايات النبيلة.

ويف النص شواهد كثرية عىل هذه الثنائية، اكتفينا هبذا العدد القليل منها للداللة ومن 
نفسها بصورة جلية ال لبس  التي تفرض  اهليمنة  النص سيجده مفعام هبا حد  يتفحص 

فيها.

املبحث الثاني: الثنائيات الضّدية

العرب  لسان  يف  منظور  ابن  يقول  وفيه  )ضدد(  لفظة  هو  للضد  اللغوي  اجلذر  إن 
دُّ ُكلُّ يشٍء ضادَّ َشْيًئا لَِيْغِلَبُه، والّسواُد ِضّد اْلَبَياِض، واملوُت ِضدُّ  ْيُث: الضِّ ))ضدد: اللَّ
وضَديُده  اليشِء  ضدُّ  ِسيَدْه:  اْبُن  َذلَِك.  َذَهَب  َهَذا  َجاَء  إِذا  النََّهاِر  ِضدُّ  ْيُل  َواللَّ احْلََياِة، 
ِمْثُله؛ َعنُْه وْحَده، َواجْلَْمُع َأضداد.  ه َأيضًا  َثْعَلٍب؛ وِضدُّ وَضديَدُته خالُفه؛ األَخرية َعْن 
دُّ مَجَاَعًة، َواْلَقْوُم َعىَل ِضدٍّ واِحٍد إِذا اْجَتَمُعوا  ا متضاّداِن، َوَقْد َيُكوُن الضِّ ه َومُهَ َوَقْد ضادَّ
الضد  أن  عىل  يدل  وهذا  ا(()33(  ِضدًّ َعَلْيِهْم  َوَيُكوُنوَن  التَّنِْزيِل:  َويِف  اخْلُُصوَمِة.  يِف  َعَلْيِه 
هو املخالف واملفارق والنقيض، وهذه الداللة نرى جمتمعة يف ثنائية فلسفية يقوم عليها 
الفكر االنساين ويعتمدها يف توضيح مفاهيمه ونرش طروحاته، والتضاد يف النقد العرب 
تتمحور مفاهيمه هو الطباق والتكافؤ، وهذا ما ذهب إليه أبو هالل العسكري حني حتدث 
عن مفهوم الطباق فقال ))أمجع الناس عىل أن املطابقة يف الكالم هي اجلمع بني الشئ 
وضده يف جزء من أجزاء الرسالة أو اخلطبة أو البيت من بيوت القصيدة مثل اجلمع بني 
البيض والسواد والليل والنهار واحلر والبد(()34(فالتضاد ظاهرة طبيعة قبل أن تصبح 
مفهوم أو مصطلحا من مصطلحات النقد أو طريق لكشف ارسار النص وغور معانيه 
وابانة دالالته الظاهرة عىل سطح النص أو املختفية يف بنيته العميقة فالثنائيات الضدية 
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هي ))وليدة فكر معريف يتحرك وينسج مسار حركته ويتشكل تارخييا وثمة ثنائيات كثرية 
هلا أشد احلضور يف حياتنا فال وجود ليشء من دون نقيضه، أما يف اللغة فهي أداة حتقيق 
معاين احلياة(()35(فهي رضورة الزمة ال استغناء عنها يف احلياة أو يف وسائل تطور احلياة 
واملعرفة واللغة اساس تطور املعرفة ووعائها الذي به تنمو وتنضج، أما عن نشأة هذه 
شعورين  من  تنشأ  الضدية  الثنائيات  ))أن  كوهني  اللغوي  العامل  فريى  الضدية  الثنائية 
نظام  الذي يستثمر  الشعورين فقط هو  خمتلفني يوقظان اإلحساس، وواحد من هذين 
اإلدراك يف الوعي والثاين يظل يف الالوعي(()36( فالشعور األول يمكن ادراكه من خالل 
اللغة والسياق، ما الثاين فهو املضمر والغائب وهو املسكوت عنه وهو الذي يقوم الناقد 

الذكي باكتشافه وتوضيح مراميه وفضح مقاصده املعرفية.

وثنائية  املتحرك والساكن  ثنائية  األدبية هي  النصوص  الثنائية يف  ومن متثالت هذه 
احلياة و املوت، وثنائية احلضور والغياب، وهي ما نحاول كشفها والرتكيز عليها يف هذا 

املبحث من جمموعة الثنائيات املهيمنة يف نص عهد اإلمام عيل)عليه السالم( فام هي :

ثنائية احل�سور والغياب :

هي ثنائية ضدية طرفاها يف مقابلة واختالف، فان حرض أحدمها غاب اآلخر، وهي 
وامتزجت  واختلفت  بآرائها  وجاءت  الفلسفات  من  كثري  عليه  بنيت  فكري  اساس 
السعادة  بني  املتناقضة  احلياة  اىل  والنظرة  الثقايف  بالواقع  مقرون  ذلك  كل  وتصادمت 
التي طاملا شغلت عقول  الثنائية  والشقاء وبني احلضور)احلياة( والغياب)املوت( وهي 
يدورون،  فلكها  يف  فهم  واالدباء  الشعراء  نتاج  عن  بعيدة  تكن  مل  ولكنها  الفالسفة 
لتوهيم  أو  مشاعرهم  طمس  أو  أراءهم  إلخفاء  املظلم  جانبه  يف  مساحتها  مستغلني 
عدوهم، فالثنائية هذه عامد النسيج اللغوي الفني الذي انتجه االدباء عىل مر العصور، 
فهي حارضة يف النص الشعري والنثري عىل السواء، فاذا كان الغياب هو ))سمة كل ما 
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هو غائب عن مكان أو عن موضوع معني، يف حني يعتب مثوله يف مكان ما )...( بمنزلة 
أمر متحقق يف ظروف أخرى(()37( واحلضور نقيضة أبدًا.

بعد  الغائب  النص  عن  سنفتش  السالم(  اإلمام)عليه  عهد  نص  ندرس  إذ  ونحن 
الغائب  فالنص  ذلك سبيال،  اىل  استطعنا  إن  الغياب  معللني  احلارض،  النص  نحلل  أن 
يتضمنه،  لكنه  النص  يذكره  مامل  وهو  به،  يوحي  ولكن  مبارشة،  النص  يقله  ))مامل  هو 
وهو كذلك مامل يرصح به ولكنه يثريه، والبحث يف النص الغائب يرتكز عىل البحث فيام 
وراء النص احلارض بشكل أسايس، وهو استحضار الرموز والدالالت واإلشارات التي 
تستنبط من النص احلارض إلعادة بنائه وترتيبه وتركيبه وبالتايل فهمه عىل أفضل شكل((
)38(وهبا اعادة ترتيب النص حيصل املتلقي عىل ما غاب من أفكار أو مشاعر حتت سطح 

أو االفصاح عنه،  يريد،  ما  أديب طريقته يف اخفاء  النص احلارض وبأسلوب فني لكل 
لكننا أمام نص هو موجه اىل وال حيكم بالد اسالمية، فهل هنالك حاجة اىل اإلخفاء، 
أم أن أي نص بليغ خيفي بدهييا أشياء ويظهر أخرى، نحن نظن ذلك، ألن الغياب يوقد 
الذهن ويثري االنتباه وجيعل احلصول عىل املعلومة بعد اجلهد كاحلصول عىل اللؤلوة بعد 
كرس األصداف، فاىل أي مدى سيحالفنا احلظ يف الكشف والتحليل هلذا النص البليغ ؟

يف نص العهد شواهد كثرية عىل تواجد هذه الثنائية الضدية، منها ما يسهل معرفته، 
ومنها ما حيتاج اىل جهد، وسنحاول يف ذلك، فقد ذكر اإلمام عيل)عليه السالم( أن عىل 
الوايل)املخاطب( األول ))وأن الناس ينظرون من أمورك يف مثل ما كنت تنظر فيه من 
أمور الوالة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم. وإنام يستدل عىل الصاحلني بام جيري 
اهلل هلم عىل ألسن عباده.(()39( ومن خالل هذا النص املوجه نستدل عىل أن حديثًا كان 
قد جرى بني اإلمام عيل)عليه السالم( ومالك األشرت، أشار إليه االمام )عليه السالم( 
يستصيغ  ال  كان  األشرت  مالك  وأن  واملرسفني،  الظاملني  الوالة  ذم  هو  بمدلوله  فعرفنا 
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ترصفاهتم فهو ناقد هلا كاره ملا يقومون به من أعامل تشوهبا القسوة وعدم االنصاف بني 
عيل)عليه  اإلمام  بني  القائمة  العالقة  عمق  عن  يكشف  هذه  ثنائيته  يف  فالنص  الرعية، 
السالم( وبني مالك األشرت، بمعنى أن النص خيفي داللة خاصة كشفها السياق الذي 
السابقني،  الوالة  السالم( رؤية مالك يف  اإلمام عيل)عليه  ايدينا، وإال كيف عرف  بني 
اذًا البد أن تكون هنالك معان غائبة كشفتها الرتاكيب اللغوية احلارضة التي جتلت يف 
قوله ))وأن الناس ينظرون من أمورك يف مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الوالة قبلك، 
ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم.(( ومن ينظر يف النص ذاته أي يف قوله ))وإنام يستدل 
النص ضدية واضحة بني  ألسن عباده.(( نجد يف  اهلل هلم عىل  بام جيري  الصاحلني  عىل 
رضورة  أساس  عىل  يقوم  غائب  مركزي  معنى  اىل  يشري  فالنص  والفعل،  القول  ثنائية 
توافق الفعل والقول وهي اشارة غري مبارشة تعني أوصيك بتطابق القول والفعل، فهي 
للمخاطب  االمور  من  القادم  يف  جتنبها  ورضورة  الوالة،  من  سبقه  من  حلالة  تلخيص 
السياقية  حدوده  عابر  والنص  أما  املبارشة،  الداللة  يف  هذا  والغائب  احلارض  املبارش 
الزمانية واملكانية فهو حيمل داللة التوحد بني القول الفعل يف كل الظروف أي يف حالة 
كنت راعيا تقود رعية، أو كنت أحد أفراد الرعية، وهذا ما أثاره النص احلارض ليدل عىل 

معان ربام كانت غائبة عن املتلقي.

ونسري قدما يف البحث عن النص الغائب الذي أملح إليه االمام عيل )عليه السالم( 
وهو يسوق توجيهاته وأوامره ونصحه اىل واليه، ومن خالله اىل من يتعض من الوالة 
مع اختالف األزمان وتغري املكان فنراه يرشده اىل االبتعاد عن التكب والعظمة فأهنا هلل 
وحده جل وعال إذ يقول ))وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أهبة أو خميلة فانظر 
إىل عظم ملك اهلل فوقك وقدرته منك عىل ما ال تقدر عليه من نفسك، فإن ذلك يطامن 
إليك من طامحك، ويكف عنك من غربك، ويفئ إليك بام عزب عنك من عقلك إياك 
ومساماة اهلل يف عظمته والتشبه به يف جبوته، فإن اهلل يذل كل جبار وهيني كل خمتال(()40( 
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ان هذه االرشادات التي محلتها الرتاكيب اللغوية التي اعتمدت أسلوب األمر وأسلوب 
النهي بعد أن تشكلت يف نص بني عىل أداة الرشط غري اجلازمة )إذا( وتم ربط جواهبا 
بالفاء ليقوي متاسك النص وحيقق انسجامه، فأنه)عليه السالم( قد مّلح اىل مفاهيم القرآن 
يف النهي عن التكب والغرور وأعطى النص احلارض اشارات اىل أن من سبقك)اخلطاب 
دمرهم  حني  هبم  وعال  جل  اهلل  فعل  وأوضح  حالتهم،  الكريم  القرآن  ذكر  قد  ملالك( 
فالنص احلارض  اذا اهلل جل شأنه)يذل كل جبار وهيني كل خمتال(  باقية،  منهم  يبق  ومل 
الغائب،  النص  االستدالل عليها من كشف  يمكن  احياءات  اشارات، وقدم  أخفى  قد 
بالدالت موغال  ثنائية احلضور والغياب جيعله مكتنزا  املعتمد  املتقن  الفني  البناء  وهذا 
يف املعارف قابال للدرس والتحليل ومانحا للمتلقي قراءات متعددة ال تبتعد عن صلب 
القضية التي يؤكد عليها اإلمام)عليه السالم( وهي القضية االخالقية عىل وفق مبادئ 
الدين احلنيف، فمن يمعن النظر يف النص جيد أنه حيمل داللة مركزية يمكننا أن نوجزها 
باأللفاظ  جتلت  والتي  هبا  املوىص  احلارض  اىل  القيمة  تلك  فألصق  بقيمة)التواضع( 
)أهبة، خميلة، عظمة، مسامة اهلل....( وهذه األلفاظ حتمل داللة غائبة ترشح أو تشري اىل 
حال الوالة الذين سبقوا وبعض منهم من هو معارص له، قد شاعت فيهم سمة التكب 
واخليالء فاعتنوا بمالبسهم وقصورهم وميزوا أنفسهم عن غريهم من املسلمني وهذا 
بالضد مما جاء به اإلسالم، وهذا املعنى الغائب دلت علية األلفاظ والرتاكيب احلارضة 
عالقات  هي  االستبدالية  املقامي))والعالقات  السياق  أراده  ما  وفق  عىل  سيغت  التي 
الغياب وهي اجلانب الداليل يف اللغة وإن العالقات االستتباعية هي عالقات احلضور 
ومتثل اجلانب الرتكيبي يف اللغة، ومن هاتني املعادلتني نالحظ أن استعاملنا ملصطلح بعينه 
حيدد حقل نشاطنا فنحن نتكلم عن حضور وغياب عندما ننزل القضية يف مدار الفلسفة 
والتأمل(()41(الذي دل عىل الغائب من املعاين يف النص احلارض، وهذا ما نجده يف كثري 
من نصوص العهد ومن بينها قول اإلمام)عليه السالم( ))وال تدخلن يف مشورتك بخياًل 
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يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر وال جبانًا يضعفك عن األمور، وال حريصًا يزين 
لك الرشه باجلور، فإن البخل واجلبن واحلرص غرائز شتى جيمعها سوء الظن باهلل.(()42( 
فمن يتأمل يف النص جيد جمموعة من القيم احلارضة التي أوردها االمام )عليه السالم( 
بصيغة النهي، تقوم عىل أساس االبتعاد عن استشارة)البخيل، اجلبان واحلريص( معلال 
ذلك، وهذا ما يظهره النص، أما النص الغائب فهو يتجىل بإشارات غري مبارشة اختفت 
وراء النص الظاهر تدعو اىل أن تكون االستشارة ملن يمتلك السامت)الكرم، الشجاعة، 

السامحة( وان مل يرصح هبا من قبل االمام عيل)عليه السالم(.

أبعادا  محلت  واحلضور  الغياب  ثنائية  املتمثلة  الضدية  الثنائية  أن  تقدم  مما  ونستنج 
معرفية عمقت املعنى يف ذهن املتلقي، واهلل أعلم.
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اخلامتة 

بعد دراسة معمقة حتليلية حاولنا فيها قد ما استطعنا من سب مكونات هذا النص 
اللغوي املعريف، توصلنا اىل جمموعة من النتائج يمكن أن نجملها باآليت :

1-ان نص عهد االمام عيل)عليه السالم( ملالك األشرت قد صيغ بدقة قائمة عىل توارد 
الثنائيات عىل اختالفها فيه بكثرة بارزة شكلت عنرصا مهيمنا ال يمكن جتاهله.

2- تنوعت الثنائيات املهيمنة يف العهد فقد جاءت ثنائيات متوافقة قائمة التشابه ال عىل 
االختالف فهي تعمق دالالت النص وتثري معانيه وتكسبه سمة مجالية فارقة.

3- كانت الثنائيات املتوافقة يف نص العهد عىل نوعني بارزين مها : ثنائية اخلاص والعام، 
فاخلطاب وان كان موجها باألساس اىل شخصية الواىل اىل أنه جتاوز حمددات السياق 

فاصبح نصا مكتنزا باملعاين العامة الصاحلة ملختلف االزمان والناس.
4-ان الثنائيات املتوافقة يف نص العهد بدت واضحة جدا يف ثنائية اإلمجال والتفصيل، 
فقد أخذت حيزا كبريا من مساحة النص وزادت من قيمته الفنية واملعرفية واجلاملية، 

ألن الناس بحاجة دائمة اىل تفصيل احلديث بعد إمجاله.
5-ظهور ثنائية أخرى ومن نوع خمتلف هي الثنائية الضدية وقد متثلت بوضوح تام يف 
ودالالت  ومعارف  قيمة  معان  عن  البحث  كشف  فقد  واحلضور،  الغياب  ثنائية 

كانت ختتفي خلف النص
القيم  مع  املنسجم  نظامها  وفنية  إدائها  ودق  الصياغة  عمق  متثل  بذلك  وهي  الظاهر، 

النبيلة التي دعا اليها اإلمام عيل)عليه السالم(يف جممل هذا العهد اخلالد.
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املصادرواملراجع

القرآن الكريم
1-اإلتقان يف علوم القرآن، عبد الرمحن بن أـبو بكر السوطي، حتقيق، حممد أبو الفضل 

ابراهيم، اهليئة املرصية العامة للكتاب، مرص، 1974م.
دار  الشهري،  ظافر  بن  اهلادي  عبد  تداولية(،  لغوية  )مقاربة  اخلطاب  2-اسرتاتيجية 

الكتاب اجلديد، بنغازي، ليبيا، 2003م.
شاكر-مطبعة  حممد  حممود  عليه  وعلق  اجلرجاين-قرأه  القاهر  البالغة-عبد  3-أرسار 

املدين-القاهرة
4-أصول الفقه، أبو العينني بدران، مطبعة دار الرشق األوسط، مرص، 1965م :

أربد،  الكتب،  عامل  منشورات  املطلب،  عبد  حممد  احلداثة،  شعر  يف  األسلوب  5-بناء 
2002م :

النقد األديب، س.رافيندران، ترمجة، خالدة حامد، دار  6-البنيوية والتفكيك تطورات 
الشؤون الثقافية، بغداد، 2002م

7-جدلية اخلفاء والتجيل،)دراسات بنيوية يف الشعر( كامل أبو ديب، دار العلم للماليني، 
بريوت، ط1، 1979م

العلمي  -املجمع  هارون  السالم  ورشحه-عبد  اجلاحظ-حققه  بن  8-احليوان-عمرو 
العريب اإلسالمي-بريوت-1969 :1 /26

9-الطراز، حييى بن محزة العلوي، مطبعة املقتطف، مرص، 1332هـ
10-الظاهرة الشعرية العربية -احلضور والغياب-دراسة، د. حسني مخري، منشورات 

احتاد كتاب العرب، دمشق، 2001م
العلم  دار  سليم،  ابراهيم  حممد  حتقيق،  العسكري،  هالل  أليب  اللغوية،  11-الفروق 
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والثقافة للنرش والتوزيع، القاهرة
12- القيمة املهيمنة، ضمن كتاب نظرية املنهج الشكيل-نصوص الشكالنيني الروس، 

ترمجة :ابراهيم اخلطيب
13-كتاب الصناعتني)الكتابة والشعر( أبو هالل العسكري، حتقيق، مفيد قميحة، دار 

الكتب العلمية، لبنان، ط1، 1981م
درويش  عدنان  حتقيق،  الكفوي،  احلسيني  موسى  بن  أيوب  البقاء  أبو  14-الكليات، 

وحممد املرصي، موسسة الرسالة، بريوت : 42
15- لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور األنصاري، دار صادر، بريوت، 1414هـ
16- اللغة العليا، النظرية الشعرية، جان كوهن، ترمجة، أمحد درويش، املجلس األعىل 

للثقافة، 1995م
املعرفة،  عامل  سلسلة  محودة،  العزيز  عبد  التفكيك،  اىل  البنيوية  من  املحدبة  املرايا   -17

الكويت، 1998م
18-املعجم الفلسفي-مجيل صليبا- دار الكتاب اللبناين-بريوت

املخزومي  مهدي  نحقيق،  البرصي،  الفراهيدي  أمحد  بن  اخلليل  العني،  19-معجم 
وابراهيم السامرائي، دار ومكتبة اهلالل، مرص

20-املوسوعة الفلسفية، اندري الالند، ترمجة، خليل أمحد خليل، منشورات عويدات، 
بريوت، ط2، 2001م

21-ميزان األصول يف نتائج العقول، ابو بكر حممد بن أمحد السمرقندي )ت 539هـ( 
القرى،  أم  جامعة  دكتوراه(  السعدي)اطروحة  الرمحن  عبد  امللك  عبد  حتقيق 

السعودية، 1984م
ط1،  األردن،  الكتاين،  مكتبة  الزعبي،  أمحد  د.  وتطبيقيًا-  -نظريًا  الغائب  22-النص 
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اخلاصة

وظف اإلمام عيل )عليه السالم( فيه كل امكاناته البالغية التي عرف هبا كونه اساس 
البالغة والفصاحة، فهناك اساليب عدة إشهر اإلمام هبا عام قصده من العهد الذي خصه 
ملالك االشرت عندما واله مرص وكأنام اعطاه دستورًا لقيادة الدولة من أجل نرش املحبة 
يف  فيعيشوا  العدالة  بينهم  يسود  حتى  املجتمع  مع  التعامل  وكيفية  والسالم،  واألمان 
استقرار بعيدًا عن التفرقة والظلم والعصبية، فقد أكتسب العهد أمهيته من قاله اإلمام 
عيل )عليه السالم( ومن صاحبه مالك األشرت الشخصية املعروفة بالشجاعة والبالغة 
الالعنف،  وثقافة  باآلخر،  االعرتاف  ثقافة  إشاعة  من  فيه  عاّم  فضاًل  البأس،  وشدة 

والتسامح والود واسس التعامل واملعامالت مع اآلخرين.
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املدخل

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني بعدد اسامئه ومعانيها، وبعدد نعامئه وآالئه، وبقدر ما يف السامء 
وما علت، نحمده عىل مجيل ما اعطى وجزيل ما وىف وسدد وارىض، إنه عىل كل يشء 
لنا ووضحى طريق  قدير وباالستعانة واالجابة جدير، فقد فضل وانعم علينا وارىض 
اقالمنا  قبل  قلوبنا  فتخط  والتسليم،  باهلداية  شملتهم  ممن  نكون  حتى  واهلداية،  احلق 

حروفًا وكلامتًا بحق ائمتنا )عليه السالم(.

الناظر املتمعن يف العهد الذي خص به أمري املؤمنني عيل )عليه السالم( مالك األشرت، 
جيده تضمن حماور اجتامعية ونفسية وحربية واقتصادية، صنف من خالهلا املجتمع وما 
واخذ  واملعيشة  التدبري  وحسن  بعضًا،  بعضهم  البرش  بني  ومعامالت  طبقات  من  فيه 
احلكامء،  وحمادثة  العلامء،  جمالسة  عىل  واحلث  والصديق،  العدو  من  واحلذر  احليطة 
والتعامل مع طبقات املجتمع املتعددة من غني وفقري، ومن خالل القراءة املتأنية والتفكر 
قوانني واحكام خصت  التي ضمها يف طياته نجده عبارة عن حزمة  الكلامت  بجواهر 
بكرامة وحرية واستقرار،  العيش  يعيش هبا ويتعايش معها، تضمن لإلنسان  املجتمع، 

وسيادة العدالة والطمأنينة.

وهو يسعى بالفرد إىل الصالح والكامل ويبعده عن الفساد والفوىض، ويصلح لكل 
املجتمعات، وينهى عن الفروق الطبقية التي حتد من قدرة الفرد عىل العيش والسعي من 
أجل الكسب احلالل، فمن طبقه نجا وأستقر، ومن ابتعد عنه ضاع وتدهور، فهو قانون 
اهلل ورسوله وأهل بيته، ومن ذلك قوله :» واعلم أن الرعية طبقات ال يصلح بعضها إال 
ببعض، وال غنى ببعضها عن بعض، فمنها جنود اهلل، ومنها كتاب العامة واخلاصة ومنها 
قضاة العدل، ومنها عامل االنصاف والرفق، ومنها أهل اجلزية واخلراج من أهل الذمة 
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ومسلمة الناس، ومنها التجار وأهل الصناعات، ومنها الطبقة السفىل من ذوي احلاجة 
واملسكنة وكال قد سمى اهلل سهمه، ووضع عىل حده فريضته يف كتابه أو سنة نبيه صىل 
اهلل عليه وآله عهدا منه عندنا حمفوظا «)1( واملالحظ ان هذه القوانني قد اثبتت اجتامعيًا 

ونفسيًا ؛ لذلك جاء اعتامده من ضمن ميثاق االمم املتحدة حلقوق اإلنسان.

االإ�سهار

اإلشهار لغة : الشهرة وضوح االمر، تقول عنه، شهرت االمر أشهره شهرا وشهرة، 
فأشتهر أي وضح، وكذلك شهرته تشهريا، ولفالن فضيلة اشتهرها الناس، وشهر سفيه 
يشهره شهرا، أي سله )2( واصطالحًا : هو الرتويج واإلعالن عن أمر ما وإيصال املراد 
قديم  نص  وهو  العهد  عىل  تطبيقه  تم  حديثة  وآلية  مصطلح  واإلشهار  اآلخرين،  إىل 
مالك  الدراسة عهد  فاملنتج يف هذه  منتج،  ترويج عن  االشهار  ان  وبام  معلوم،  كام هو 
وهي  الدراسات  إليه  تشري  كام  االشهارية  الصورة  مكونات  يف  يتضح  الذي  االشرت، 
اخلطاب اللغوي واخلطاب البرصي واخلطاب املوسيقي، فضاًل عن العنارص التواصلية 
عدة  فيه  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  حقق  واملتلقي(  االشهارية  والرسالة  وهي)املرسل 
وظائف منها التوجيهية والداللية والوظيفة السياسية والرتبوية والوظيفة التعليمية )3(، 
واالشهار الذي وظف فيه برصي وسمعي يعتمد عىل النص املكتوب الذي أرسل إىل 
مالك، بعده شخصية هلا ثقلها االجتامعي املعروف آنذاك بالعدالة والشجاعة والبالغة 
وشدة البأس، وكان شاعرًا فصيحًا، وزعيم قبيلته نخع، وقد كان من اصحاب اإلمام 
الناكثني واملارقني والقاسطني،  املعارك ومنها  العديد من  السالم( شارك يف  عيل )عليه 
وان سبب تسميته باألشرت ؛ ألنه رضب عىل راسه يف معركة الريموك بالسيف فشرتت 

عينه أي شقت جفنها السفيل)4(
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عتبة عنوان العهد إشهار عن املحتوى من خالل سرية مالك أوالً، واملحتوى الذي 
ذكر  فهو  يا جارة(  واسمعي  أعني  يسمى)إياك  ما  ويندرج حتت  ثانيًا،  هدفه االصالح 

مالك واراد املجتمع، إذ تتضح امهية الشخصية التي أوكل إليها العهد ومكانتها.

يف  الالعنف  ثقافة  وإفشاء  االشهار  منها  القصد  سامية  إنسانية  معانًا  العهد  تضمن 
املجتمع الذي سادت فيه قيم مغلوطة وتقهقر مبادئ دين االسالم، وبات املجتمع أسري 
اراده  الناس وهو حتاًم ما  تبليغه، واشاعته بني  النبي  عادات وتقاليد، انحطت عام أراد 
اهلل، فهو عندما يشري أوالً يف افتتاحية وصيته يذكر اهلل )جل جالله( واالمتثال ألوامره 
واالبتعاد عن نواهيه فهي املدخل الذي أفصح به عام يأيت بعده واالشارة والتلويح إىل إن 
ما يأيت بعده، ال خيرج عن أطار القرآن الكريم والسنة النبوية، وما عىل املتلقي إال الطاعة 

والسامع، فهي رسائل باثة يفصح عنها العهد الذي وجهه إىل مالك االشرت.

معاين مفاهيم العهد

أورد أمري املؤمنني )عليه السالم( مفاهيم عدة نشري إليها وهي اآليت :

1- مما يلحظ عىل بداية العهد االستعانة بتقوى اهلل، واالبتعاد عن اجلحود والشهوات، 
ألن اإلنسان إذا اتبع ذلك فسوف ينرص اهلل بقلبه ولسانه ويده بقوله )عليه السالم( ».... 
وأن ينرص اهلل سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنرص من نرصه وإعزاز 
من أعزه وأمره أن يكرس نفسه من الشهوات...« )5(، ثم يف خامتة املطاف سأل اهلل )جل 
جالله( السعة برمحته، وعظيم قدرته عىل اعطاء كل رغبة ومجيل األثر ألن اإلنسان إذا 
وأنا   « قوله  من  ذلك  ويبدو  والكرامة،  والشهادة  السعادة  له  فأن  األمر  بذلك  التزم  ما 
اسأل اهلل بسعة رمحته وعظيم قدرته عىل إعطاء كل رغبة أن يوفقني وإياك ملا فيه رضاه 
من االقامة عىل العذر الواضح إليه وإىل خلقه، مع حسن الثناء يف العباد ومجيل االثر يف 
البالد، ومتام النعمة وتضعيف الكرامة، وأن خيتم يل ولك بالسعادة والشهادة وإنا إليه 
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راغبون «)6(.
2- يسود العهد نصح وارشاد وحكمة، ويغلب الرتغيب عىل الرتهيب بأسلوب واضح 
ِيَن آَمُنواْ  َها الَّ يُّ

َ
يوظف آيات القرآن الكريم ويذكر هبا ومنها قوله )جل جالله(  يَا أ

ٍء فَُردُّوهُ إَِل  ْمرِ ِمنُكْم فَإِن َتَنازَْعُتْم ِف َشْ
َ
ْوِل ال

ُ
ِطيُعواْ الرَُّسوَل َوأ

َ
ِطيُعواْ اللَّ َوأ

َ
أ

 )7(وِيًل
ْ
ْحَسُن تَأ

َ
الّلِ َوالرَُّسوِل إِن ُكنُتْم تُْؤِمُنوَن بِالّلِ َواْلَوِْم الِخرِ َذلَِك َخرْيٌ َوأ

اهلل  لسنة  الرد  إىل  اإلنسان  توجيه  عىل  داللة  جاء  القرآنية  اآلية  هبذه  واالستشهاد 
ورسوله يف األمور التي يشكل عليها ويشتبها هبا بقوله » واردد إىل اهلل ورسوله ما 
يضلعك من اخلطوب ويشتبه عليك من االمور«)8( وقول اإلمام عيل )عليه السالم( 
التزيد فيام كان من فعلك، أو أن تعدهم  » وإياك واملن عىل رعيتك بإحسانك، أو 
فتتبع موعدك بخلفك، فإن املن يبطل االحسان، والتزيد يذهب بنور احلق، واخللف 
يوجب املقت عند اهلل والناس «)9( فقد جاء االستشهاد بقوله تعاىل »َكُبَ َمْقتًا ِعنَد اهللَِّ 
َأن َتُقوُلوا َما اَل َتْفَعُلوَن «)10( بعد حتذيره من املن عىل رعيته واخالف الوعد وذلك 
يوجب الكره واملقت عند الناس جتاه احلاكم، فضاًل عام نجده من حكمة وارشاد من 

قوله » كثرة االطراء حتدث الزهو وتدين من العزة«)11(
السنة  إىل  بإشارته  املتمثلة  املجتمعات  السالم(، إصالح  له اإلمام )عليه  3-ومما تطرق 
الصاحلة، التي وضح ما جيب التمسك به من طاعة اهلل وتقواه، واالبتعاد عام هنى عنه 
والتمسك بأصول الدين، والسنة املحدثة السيئة التي ترض اإلنسان وتفسد املجتمع، 
فهي اساس خرابه إذ تدعو إىل الغش والكذب والرسقة موضحًا ذلك بقوله » وال 
وصلحت  االلفة،  هبا  واجتمعت  االمة،  هذه  صدور  هبا  عمل  صاحلة  سنة  تنقض 
عليها الرعية، وال حتدثن سنة ترض بيشء من مايض تلك السنن فيكون االجر ملن 

سنها، والوزر عليك بام نقضت منها«)12(.
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 «  : قوله  من  اهلل  يعطيه  الذي  والصفح  العفو  العهد  من  انبثقت  التي  املعان  من   -4
يعطيك اهلل من عفوه وصفحه،  أن  الذي حتب  فأعطهم من عفوك وصفحك مثل 
فإنك فوقهم، ووايل االمر عليك فوقك، واهلل فوق من والك، وقد استكفاك أمرهم 
بنقمته، وال غنى بك  فإنه ال يدي لك  وابتالك هبم، وال تنصبن نفسك حلرب اهلل 
عن عفوه ورمحته، وال تندمن عىل عفو، وال تبجحن بعقوبة، وال ترسعن إىل بادرة 
القلب،  إدغال يف  فإن ذلك  فأطاع  آمر  تقولن إين مؤمر  وجدت منها مندوحة وال 

ومنهكة للدين، وتقرب من الغري...«)13(.
5-ويتجىل من قوله : » فانظر إىل عظم ملك اهلل فوقك وقدرته منك عىل ما ال تقدر عليه 
من نفسك، فإن ذلك ُيطاِمٌن إليك من طامحك، ويكف عنك من غربك، ويفئ إليك 
بام عزب عنك من عقلك، إياك ومساماة اهلل يف عظمته والتشبه به يف جبوته، فإن اهلل 
يذل كل جبار وهيني كل خمتال، أنصف اهلل وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة 
أهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إال تفعل تظلم، ومن ظلم عباد اهلل كان 
اهلل خصمه دون عباده، ومن خاصمه اهلل أدحض حجته وكان هلل حربا حتى ينزع 
ويتوب. وليس يشء أدعى إىل تغيري نعمة اهلل وتعجيل نقمته من إقامة عىل ظلم، فإن 
اهلل سميع دعوة املضطهدين وهو للظاملني باملرصاد «)14( املعاين اآلتية : قدرة اهلل التي 
تفوق قدرة اجلميع وهذا ما ذكرها بقوله فأنظر إىل ملك اهلل فوقك وقدرته، العظمة 
واجلبوت هلل وحده، انصاف اهلل والناس من النفس واألهل ألن ظلم الناس ذنب 
ال يغتفر يأيت بالعذاب والويالت، العدل، واحلق، وسرت عيوب الناس، االحسان، 
والبذل  والتواضع  واملحبة  واللطف  والرمحة  الصالح،  العمل  تأكيده  يتضح  بينام 
والعطاء والصب من قوله )عليه السالم( » فليكن أحب الذخائر إليك ذخرية العمل 
الصالح. فأملك هواك، وشح بنفسك عام ال حيل لك، فإن الشح بالنفس االنصاف 
منها فيام أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرمحة للرعية واملحبة هلم واللطف هبم، وال 
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تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم...«)15(
6-أمر اإلمام بإشاعة احلق فإذا ساد بني الناس انترش العدل، واملساواة، واإلنصاف ألن 
ظلم الناس ال حيبه اهلل موضحًا ذلك من قوله : » وليكن أحب االمور إليك أوسطها 
يف احلق، وأعمها يف العدل وأمجعها لرىض الرعية، فإن سخط العامة جيحف برىض 
اخلاصة، وإن سخط اخلاصة يغتفر مع رىض العامة « )16(، ومن املعاين التي اكده يف 
عهده االبتعاد عن البخل واجلبان واحلرص وفيها يقول » وال تدخلن يف مشورتك 
وال  االمور،  عن  يضعفك  جبانا  وال  الفقر،  ويعدك  الفضل  عن  بك  يعدل  بخيال 
غرائز شتى جيمعها  واجلبن واحلرص  البخل  فإن  باجلور،  الرشه  لك  يزين  حريصا 

سوء الظن باهلل«)17(.
التي يشعر هبا عند  السكينة واألمان  املتلقي )القارئ( وشعوره بحالة  7- ان احساس 
اهلل  ما حدده  يسري عىل  الذي  واملجتمع  الدولة  اإلنسان يف  يلتمسها  للعهد،  قراءته 
ورسوله وآله الطيبني فال ظلم، وال فقر، وال غش، وال قيود من جمتمع يعيش يف ظل 
اإلسالم، ويتعايش مع القهر واالضطهاد، فكل يعرف ما له، وما عليه ويسري عىل 
النظام بعيدًا عن اخلديعة واالستبداد وهلذا نجده يشدد عىل ذلك بقوله » وتفقد أمر 
اخلراج بام يصلح أهله فإن يف صالحه وصالحهم صالحا ملن سواهم، وال صالح 
ملن سواهم إال هبم الن الناس كلهم عيال عىل اخلراج وأهله، وليكن نظرك يف عامرة 
االرض أبلغ من نظرك يف استجالب اخلراج الن ذلك ال يدرك إال بالعامرة. ومن 
طلب اخلراج بغري عامرة أخرب البالد وأهلك العباد، ومل يستقم أمره إال قليال، فإن 
شكوا ثقال «)18( ومن األمور النفسية التي اشار إليها اإلمام، ووجد هلا تأثريًا واضحًا 
املال،  املجتمع  فئات  وإعطاء  اشباعه،  من  البد  الذي  املادي  اجلانب  اإلنسان  عىل 

وإيصاهلم إىل حد الرىض وعدم الشعور باحلاجة.
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8 - ويتجىل االعرتاف باآلخر اإلجيايب)19( الذي تركز احلديث عنه بشكل مفصل، ويكاد 
املجتمع،  جتاه  حتمله  الذي  الفعال  بالدور  العهد،  وكلامت  عبارات  عىل  يستحوذ 
التي يطلقها اإلمام نظرة إجيابية إصالحية، يراد هبا تفعيل اآلخر اإلجيايب،  فالنظرة 
والتخلص من اآلخر السلبي غري النافع، وإنشاء جمتمع قائم عىل العدالة، واإلنصاف 
يشعر باآلخرين وهذا ما برهنه من قوله )عليه السالم(» ثم اهلل اهلل يف الطبقة السفىل 
من الذين ال حيلة هلم واملساكني واملحتاجني وأهل البؤسى والزمنى، فإن يف هذه 

الطبقة قانعا ومعرتا واحفظ هلل ما استحفظك من حقه فيهم «)20(.
9 - يعكس اآلخر)الذات اإلهلية( التي تطرق هلا اإلمام يف عهده ملالك، ذاكرًا إياها بني 
األساس  املنطلق  جعلها  التي  اهلل  ووحدانية  واإليامن  التوكل  مدى  واآلخر  احلني 
للمجتمعات الذي يتبلور من قوله » واجعل لنفسك فيام بينك وبني اهلل أفضل تلك 
النية وسلمت  فيها  إذا صلحت  املواقيت وأجزل تلك االقسام وإن كانت كلها هلل 
منها الرعية وليكن يف خاصة ما ختلص به هلل دينك إقامة فرائضه التي هي له خاصة، 
كامال  ذلك  من  اهلل  إىل  به  تقربت  ما  ووف  وهنارك،  ليلك  يف  بدنك  من  اهلل  فأعط 
فتقوى اهلل وطاعته واالمتثال ألوامره سبب سعادة   )21(  » مثلوم وال منقوص  غري 
أجل  من  والعمل  معاصيه،  واجتناب  اهلل  بطاعة  إال  العبودية  تتحقق  ومل  العبد، 
حب  عىل  يقوم  الذي  واملجتمع،  للفرد  املهمة  احلياة  مستلزمات  وتوفري  املصلحة، 
املنفعة والسالم واالبتعاد عن التنافر والتشاحن » واجعل لذوي احلاجات منك قسام 
تفرغ هلم فيه شخصك، وجتلس هلم جملسا عاما فتتواضع فيه هلل الذي خلقك، وتقعد 
عنهم جندك وأعوانك من أحراسك ورشطك، حتى يكلمك متكلمهم غري متتعتع« 
فإين سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يقول يف غري موطن: » لن تقدس أمة ال 

يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غري متتعتع «)22(
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اآلخر  عىل  واالنفتاح  والعنرصية،  التعصب  عن  بعيدة  متكافئة،  جمتمعات  خلق   -10
ونبذ التفرقة يف قوله »استوص بالتجار وذوي الصناعات وأوص هبم خريا : املقيم 
منهم، واملضطرب بامله، واملرتفق ببدنه، فإهنم مواد املنافع وأسباب املرافق، وجالهبا 
الناس  يلتئم  ال  وحيث  وجبلك،  وسهلك  وبحرك،  برك  يف  واملطارح،  املباعد  من 

ملواضعها«)23(
11-لقد عالج العهد وتطرق إىل دقائق األمور التي هتم املجتمع، ومل يرتك شاردة وال 
االهتامم هبم،  إىل  يشري  اجلنود  بطبقة  املدارة واالهتامم  باب  ذكرها، ومن  إال  واردة 
فعند ذهاهبم إىل اجليش حتى ال يفكروا هبم وانام يضعون مههم يف جماهدة االعداء 
تتشظى باأللفاظ اآلتية يف قوله » ثم ال قوام للجنود إال بام خيرج اهلل هلم من اخلراج 
الذي يقوون به يف جهاد عدوهم، ويعتمدون عليه فيام يصلحهم، ويكون من وراء 
حاجتهم «)24( وقوله أيضًا » وافسح له يف البذل ما يزيل علته، وتقل معه حاجته إىل 
بذلك  ليأمن  خاصتك،  من  غريه  فيه  يطمع  ال  ما  لديك  املنزلة  من  وأعطه  الناس، 
اغتيال الرجال له عندك «)25( ويأيت من قبيل هذا قوله )عليه السالم( » وإنام يؤتى 
خراب االرض من إعواز أهلها وإنام يعوز أهلها ألرشاف أنفس الوالة عىل اجلمع، 

وسوء ظنهم بالبقاء، وقلة انتفاعهم بالعب «)26(.
12-لقد بث النص اشارات عدة يمكن االستدالل عليها من اقواله التي وظفها، وهي 
افعال األمر واملضارعة، واسناد الفعل والقول إىل املخاطب الذي جعله املحور الذي 
اصالحه،  الواجب  باملجتمع  املتمثل  املتلقي  إىل  إيصاهلا  املراد  الفكرة  حوله  دارت 
عن  بعيد  جمتمع  وخلق  مفاصله،  بني  والتامسك  والتعاون  املحبة  روح  واذاعة 
التنافر والعصبية، يسوده التكاتف واإلنسانية، تستند عبوديته هلل بعيدًا عن التسلط 
واالستكبار واإليامن باهلل أوالً وآخرًا، يرتاوح العهد ما بني افعال األمر أفعل كذا، 

والنهي بالفعل املضارع املسبوق ب ال الناهية أي األمر القطعي، ال تفعل كذا.
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جماليات العهد الفنية

يف  اعتمدت  التي  االساليب  يف  تظهر  فأهنا  االشهارية  اآلليات  تلمس  إىل  جئنا  إذا 
العهد ومنها :

( حارضًا يف فهم مضامينه، عندما  أوالً : أسلوب االستثناء مستعماًل أداة االستثناء )إاِلَّ
وإيثار  اهلل  بتقوى  إال  تتحقق  ال  اإلنسان  سعادة  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  جعل 
)عليه  بقوله  هلل  جحوده  مع  إال  حيدث  ال  وحزنه  اإلنسان  شقاء  وجاعاًل  طاعته، 
السالم( : »... أمره بتقوى اهلل وإيثار طاعته، واتباع ما أمر به يف كتابه : من فرائضه 
وسننه التي ال يسعد أحد إال باتباعها، وال يشقى إال مع جحودها وإضاعتها «)27( 
وثمة النفس االمارة بالسوء اال ما رحم ريب ويتضح ذلك من قوله : » فإن النفس 
أمارة بالسوء إال ما رحم اهلل ثم اعلم يا مالك أين قد وجهتك إىل بالد قد جرت عليها 
دول قبلك من عدل وجور«)28( وتصنيف اجلنود الذين هم حصون الرعية، فال تقوم 
الرعية إال هبم، ومنها » فاجلنود بإذن اهلل حصون الرعية، وزين الوالة، وعز الدين، 

وسبل االمن، وليس تقوم الرعية إال هبم«)29(.
ومن  وتعدادها.  أقسامها  إلظهار  األمور  توضيح  يف  التقسيم  أسلوب  استعامل   : ثانيًا 
هذا التقسيم قول اإلمام عيل )عليه السالم( » فإهنم )الناس( صنفان إما أخ لك يف 
الدين وإما نظري لك يف اخللق «)30( وقوله » وإن أحق من حسن ظنك به ملن حسن 
بالؤك عنده. وإن أحق من ساء ظنك به ملن ساء بالؤك عنده «)31( وكذلك » وال 
يكون املحسن وامليسء عندك بمنزلة سواء، فإن يف ذلك تزهيدا ألهل االحسان يف 

االحسان، وتدريبا ألهل االساءة عىل االساءة «)32(.
ثالثًا : غلبة االفعال التي تصل الفكرة بقوله)أعلم، أحب، أشعر، أنظر، أنصف، ألزم، 
انظر، أحفظ، أجعل، أحوج، أعط، أمنع، أحق، أسرت، أطلق، أقطع،  أحق، أردد، 
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أسأل،(فشيوع افعال األمر الصادرة من األعىل املتمثل باإلمام عيل )عليه السالم( 
العدل  اساس  فهو  عليه  واكد  به  أمر  وما  والنار  اجلنة  وقسيم  واحلق  القرآن  عدل 
وسبب دخول اجلنة، وما هنى عنه فهو اساس الباطل وسبب دخول النار، إىل األدنى 
املتمثل بصاحبه مالك األشرت وهو أمر حقيقي واقعي فيه إصالح املجتمع. ففي زمن 
الظلم واالضطهاد ال بد من اإلشهار عن مبادئ وقوانني يسودها العدالة واإلنصاف 
واحلق، فكلام اشهرنا عن امر ما فأننا نقدم االفضلية عنه التي نلحظها منترشة يف اكثر 
من فقرة من فقرات العهد االهم واالكثر شيوعًا ومن أجل الرتغيب ولفت االنتباه 
إىل األمر والتأكيد عليه، ثم الفعل املضارع املسبوق بال الناهية)ال تنصبن، ال تندمن، 
ال تبحبحن، ال ترسعن، ال تقولن، ال تقوين، ال تطمحن، ال تكشفن، ال تعجلن، 
ال تدخلن، ال حتدثن، ال حتقرن، ال تقرصن، ال يدعونك، ال متحكه، ال يتامدى، ال 
حيرص، ال يبلغه، اليثريه، ال يقعد، اليعجز، ال ختاف، ال تصعر، ال ختشى، ال يلتئم، 
ال جترتئ، ال ختتلف، ال تقدر...( وشيوع أفعال املضارع عىل اجلمل األسمية يدل 

عىل احلركية وعدم االستقرار.
رابعًا : شيوع صيغة أفعل التفضيل املتمثلة بقوله)أفضل، أحب، أكره، أبلغ، أصح، أقل، 
أبعد،  أكثر، أضعف،  أفضل،  أكره،  أقل،  أثقل،  احسن،  أشد، أخف،  أهم، أمجل، 
أمرًا يعرضه اإلمام أفضل  أن هناك  أبطا، أجهل، أرسع، أخرب، أجحف( بمعنى 

وأحسن من األمر املذكور سلفًا.
اجلناس  فنلحظ  العهد  فقرات  مجيع  عىل  يغلب  فيكاد  املوسيقي  اجلانب  اما   : خامسًا 
والتكرار فضاُل عن الطباق والتقسيم والسجع، وهذه االساليب إذا جاءت يف أية 
قطعة نثرية، احدثت فيها نغاًم موسيقيًا وتناسقًا وانسجامًا بني الفاظها وفقراهتا حتى 
التي حتدث ذلك  االلفاظ  البداية من خالل  يقرأ  بقيتها عندما  يكمل  القارئ  يكاد 

التناغم والتساوق املوسيقي.
الظلمة «)33( وكذلك » ممن  واجلناس نجده يف قوله » فإهنم أعوان االثمة وإخوان 
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لك  وأحسن  مؤونة،  عليك  أخف  أولئك  إثمه.  عىل  آثام  وال  ظلمه  عىل  ظاملا  يعاون  مل 
معونة«)34( وقوله »وأحنى عليك عطفا، وأقل لغريك إلفا«)35( وقوله » يفرط منهم الزلل، 
وتعرض هلم العلل«)36( ويف اجلناس حقق نوعًا كبريًا من تنميق الكالم وترتيبه، وساعد 

عىل فهم الصورة واملوقف الذي وظفت فيه، فضاًل عن سهولة احلفظ والتلقي.
اما التكرار فقد وجد يف قوله :» فليكن منك يف ذلك أمر جيتمع لك به حسن الظن 
عفوك  من  فأعطهم   « وقوله   )37(» طويال  نصبا  عنك  يقطع  الظن  حسن  فإن  برعيتك، 
وصفحك مثل الذي حتب أن يعطيك اهلل من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم، ووايل االمر 
عليك فوقك، واهلل فوق من والك«)38( وقوله » فاسرت العورة ما استطعت يسرت اهلل منك 
ما حتب سرته «)39( لقد متكن اإلمام من أثارة داللة االلفاظ واكساهبا قوة وتأثريًا، وساعد 

عىل استاملة املتلقي وتأكيد املعنى وترسيخه يف الذهن.
من  عدد  توجيه  يف  العهد  هنايات  يف  يتجىل  واالرشاد  النصح  أسلوب  ونجد 
والدماء  »إياك  بقوله  الدماء  سفك  جتنب  ومنها  للفظة)إياك(  بتكراره  املحظورات 
وسفكها بغري حلها، فإنه ليس يشء أدعى لنقمة وال أعظم لتبعة وال أحرى بزوال نعمة 
وانقطاع مدة من سفك الدماء «)40( واالعجاب بالنفس وحب االطراء يف قوله »وإياك 
فرص  أوثق  من  ذلك  فإن  االطراء  وحب  منها  يعجبك  بام  والثقة  بنفسك  واالعجاب 
الشيطان يف نفسه ليمحق ما يكون من إحسان املحسنني «)41( ثم التحذير من العجالة يف 
األمور قبل أواهنا، واللجاجة والوهن وتتمحور هذه يف قوله : » وإياك والعجلة باألمور 
قبل أواهنا، أو التسقط فيها عند إمكاهنا، أو اللجاجة فيها إذا تنكرت، أو الوهن عنها إذا 
استوضحت، فضع كل أمر موضعه، وأوقع كل عمل موقعه وإياك واالستئثار بام الناس 
فيه أسوة والتغايب عام يعنى به مما قد وضح للعيون فإنه مأخوذ منك لغريك، وعام قليل 
تكراره  االنتباه  يلفت  ومما   )42(» للمظلوم  منك  وينتصف  االمور  أغطية  عنك  تنكشف 
لكلمة »إياك« التي حيذر فيها بتوجيه الكالم قصدًا، مؤكدًا مدى التمسك واجتناب ما 

حيذر منه، ألن فيه رضر وإفساد والعاقبة السيئة.
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سادسًا : الطباق اعتمد العهد عىل ضديات وظفها اإلمام عيل )عليه السالم( يف توضيح 
الفكرة وإيصاله إىل املتلقي بسهولة ويرس بعيدًا عن التعقيد ومنها)الرىض× السخط، 
أحبت× كرهت، عدل× جور، النقمة × النعمة، الوزر × األجر، العامة × اخلاصة، 
 × احلق  اإلساءة،   × االحسان  األدنى،   × األقىص  يعطي،   × يأخذ  اثقل،   × خف 
الطباق  يف  وظفها  التي  فالكلمة  امليسء(   × املحسن  البعيد،   × القريب  الباطل، 
محيدة،  وصفات  وسجايا  إنسانية  معاٍن  عىل  تدل  اإلجيابية  باللفظة  تسميتها  يمكن 
أما الكلامت التي جاءت بالضد منها فأهنا تدل عىل معاٍن إنسانية سلبية سيئة جتلب 
املرضة للفرد بصورة خاصة، واملجتمع بصورة عامة، ويف الوقت نفسه حققت نوع 
من التناغم والتناسق الصويت إذ » إن الغرض من التضاد خلق حالة انفعالية يف نفس 
املتلقي ليوازن بني حالتني وذلك ما يساعد عىل وضوح الصورة يف ذهنه وذلك ما 

يقصده املبدع «)43(.
يف  )مثل(  التشبيه  اداة  استعامل  العهد  يف  نلحظها  التي  التصويرية  املشاهد  من   : سابعًا 
عفوه  من  اهلل  يعطيك  أن  حتب  الذي  مثل  وصفحك  عفوك  من  فأعطهم   « قوله 
وصفحه«)44( فهو عندما حيض احلاكم عىل أن يكون عطوف ورحيم عىل الناس مثلام 
يكون اهلل عطوف ورحيم مع عباده، والسيام يقول له خماطبًا إن يعطيه مثل عطاء اهلل 
له، فالصورة هنا صورة تقريرية مبارشة بعيدة عن التعقيد والرتكيب، وإذا جئنا إىل 
الصورة األخرى فنجدها يف قوله : » وأن الناس ينظرون من أمورك يف مثل ما كنت 
تنظر فيه من أمور الوالة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم. وإنام يستدل عىل 
الصاحلني بام جيري اهلل هلم عىل ألسن عباده «)45( ومن الصورة الكنائية قوله )عليه 
بالغة  الصورة  )46( وهذه   » أكلهم  تغتنم  السالم( » وال تكونن عليهم سبعا ضاريا 
الرعية ال ظاملًا مستبدًا  منصفًا بني  الذي يكون عادالً  الدقة رسمها اإلمام للحاكم 
جائرًا فهو انام جلأ هلذا االسلوب من أجل احداث التشويق وجذب املتلقي للتأويل 

والكشف عن املعنى املراد.
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صور  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  رسم  الدقة  بالغة  وبعبارات  االجياز  من  وبيشء 
أهلها،  واستصالح  عدوها،  وجهاد  خراجها،  جباية   « بقوله  إليها  اشار  فكرية  ذهنية 
وعامرة بالدها «)47( املتلقي هلذه العبارات املكتنزة بالدالالت قد ضمت يف طياهتا مجيع 
العهد،  إذ فصل ما رام منها يف صفحات عديدة من  فيام بعد،  التي ذكرها  التفصيالت 
بعدالة  املجتمع  طبقات  بني  توزيعها  وكيفية  اخلراج  وهي  ذكرها  متنوعة  أمور  ففيها 
وانصاف واحقية، واجلهاد والدفاع عن األرض، إذ يقع اجلهاد عىل عاتق اجلنود وكيفية 
التعامل معهم، وتعامل احلكام معهم، ومن ثمة استثامر أهلها يف عامرة البالد واالهتامم 

هبم واعطاء كل ذي حق حقه.
من  املطلوب  إيصال  يف  والعقل  الفكرة  عىل  تستند  التي  الذهنية  الصورة  وهناك 
االلفاظ املوظفة خدمة للمعنى، ومنها عىل سبيل املثال ال احلرص صورة االنصاف التي 
تطلب انصاف اهلل، وانصاف الناس من نفسه أوالً ومن خاصة أهله واملقربني من رعيته 
فيه  الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك  : » أنصف اهلل وأنصف  بقوله  ثانيًا 
هوى من رعيتك، فإنك إال تفعل تظلم، ومن ظلم عباد اهلل كان اهلل خصمه دون عباده، 
ومن خاصمه اهلل أدحض حجته...«)48( ومن الصور الذهنية العقلية التي نجدها حارضة 
يف العهد صورة احلاكم العادل من قوله » ثم اخرت للحكم بني الناس أفضل رعيتك يف 
نفسك ممن ال تضيق به االمور، وال متحكه اخلصوم، وال يتامدى يف الزلة، وال حيرص من 
الفيء إىل احلق إذا عرفه، وال ترشف نفسه عىل طمع، وال يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه، 
وأصبهم  اخلصم،  بمراجعة  تبما  وأقلهم  باحلجج،  وآخذهم  الشبهات،  يف  وأوقفهم 
عىل تكشف االمور، وأرصمهم عند اتضاح احلكم. ممن ال يزدهيه إطراء وال يستميله 

إغراء «)49(.
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اخلامتة

كل ترشيع حيتمل الصواب واخلطأ، والترشيع الذي أقره اإلمام عيل )عليه السالم( 
يف عهده ملالك فيه ما يسعد األمة واملجتمع، ألنه راعى تركيبة املجتمع، وراعى ما يريض 
دين  تعاليم  سادت  فإذا  واآلخروي،  الدنيوي  والرىض  السعادة  لإلنسانية  وحيقق  اهلل 
اإلسالم ساد األمن واالستقرار الذي أراده اإلمام عيل )عليه السالم( عندما عهد ملالك 
االشرت بالئحة من األمور التي سعى لتطبيقها يف بلد مثل مرص، ومن يطالع بنود العهد 
وقوانينه يشعر وكأن البلد كان يعاين من الظلم واالضطهاد والتفرقة عىل مستوى الفرد 
واملجتمع، واملالحظ عىل العهد أنه عالج كثري من األمور االجتامعية واملادية واالخالقية 

والنفسية أي كل ما يمس أمن املجتمع واستقراره

بناء  يف  نظرته  عن  اإلشهار  العهد  خالل  من  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  متكن  لقد 
املجتمع، الذي يقوم عىل الوئام والطمأنينة واألمان، لقد أشهر اإلمام عن بنود حكومته 
وتطلعاته للمجتمع اإلسالمي املوحد، ففيها نجد األساس واللبنة األوىل لقاعدة املجتمع 

املتامسك.

إذا جئنا إىل املخاطب فأنه يرتكز احلديث عنه بمحورين االول يمثل املخاطب املبارش 
وهو مالك وهو من صحابة اإلمام الثقاة عن طريقه يتم ايصال الفكرة وخدمة املجتمع، 
وخماطب غري مبارش ضمني وهو املجتمع املتمثل بطبقاته الذين ذكرهم يف عهده بأصنافهم 

وانواعهم املختلفة.

عىل  االفعال  وسيادة  استثناء  من  املختلفة  البالغية  لألساليب  اإلمام  توظيف  إن 
االسامء، والطباق واجلناس والتكرار والتقسيم وافعل التفضيل أدت املعنى واوصلت 
من  وأبلغ  أفصح  وحمبب،  التعقيد  عن  بعيد  جزل  واضح  بأسلوب  املتلقي  إىل  الفكرة 

االلفاظ والرتاكيب احلوشية واملعقدة.
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املضارعة  واالفعال  األمر،  افعال  فيه  تسود  وارشاد  نصح  فيه  الكالم  يكون  عندما 
املسبوقة بال الناهية، ويف بداية العهد يتوجه احلديث من الشخص األعىل إىل الشخص 
األدنى، أي من اإلمام عيل )عليه السالم( إىل مالك، وهذا ما فرس استعامله إلقعال األمر، 

وما يندرج حتت هذا املعنى مثل معنى هذه االفعال)أعلم، أنظر، أجعل(

والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل نجح اإلمام عيل )عليه السالم( يف إظهار بنود 
العهد واستطاع ارساء القوانني الربانية التي اراد اهلل سبحانه وتعاىل ؟ ولإلجابة نقول : 
نعم نجح اإلمام يف ذلك ألن العدالة واالنصاف واملساواة والعبودية هلل واحلق من احلقوق 

التي ينادي هبا املجتمع والسيام املجتمعات املظلومة التي تعاين الظلم واالضطهاد.
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املقدمة

واالقتصادية  السياسية  للمحاور  متكاماًل  انموذجًا  األشرت  مالك  عهد  يمثل 
املرئي  التمثيل  هي  اللغة  كانت  وملا  فيها،  حاكم  وألي  دولية،  إدارة  ألي  واإلدارية 
للـ)املقروء واملسموع( بوصفها أصوات يعب هبا كّل قوم عن أغراضهم، اذ هي وسيلة 
التعبري التي جتسد املحاور املتكاملة، لذا جاء املحور اللساين يف عهد مالك األشرت جماالً 
الدماء يف عهد االمام عيل )عليه السالم( اىل مالك  للدراسة حتت عنوان)حرمة سفك 
األشرت )رضوان اهلل تعاىل عليه( دراسة تداولية( بكل ما تعنيه الدراسة التداولية احلديثة 
التي تقوم عىل عنارص مهمة ؛ وهي املتكلم، واملتلقي والنص الذي يعتمد عىل اخلزين 
املبارك الذي يمثل  الثقايف للمتكلم، وقد ظهر جليًا يف نص العهد  اللغوي، واملوروث 
دستورًا ترشيعيًا ؛كادت أن تتخذ منه الغرب معيارا دوليا بحسب الروايات التي تذكر 
بأن زوجة كويف عنان طلبت منه أن يعرض العهد عىل طاولة األمم املتحدة ))وهي امرأة 
ال متد بالدين اإلسالمي بصفة، تطلب األمر هذا من زوجها وهبذا املنصب وفعال فعل 
إمام اكب وأهم هيأة عاملية، وهي هيأة األمم املتحدة ويف مؤسسة حقوق اإلنسان، حينام 
يا مالك إن  قال األمني العام لألمم املتحدة السابق كويف أنان: قول عيل بن أيب طالب 
الناس إما أخ لك يف الدين وإما نظري لك يف اخللق، هذه العبارة جيب أن تعلَّق عىل كل 
العراق فقد قام مستشار الشؤون السياسية يف بعثة األمم املتحدة  املنظامت(()1(؛ أما يف 
بجعل عهد اإلمام عيل )عليه السالم( اىل مالك األشرت )رضوان اهلل تعاىل عليه( كبنامج 
متكامل لألرسة واملؤسسات والدوائر وحتى احلكومات وإلمتام الفائدة قام برتمجة العهد 
العهد وملا  )al-islam.org(، ونظرًا ألمهية  الرصينة  املواقع  باللغة االنجليزية من إحدى 
النزاعات  جيري يف الوقت احلارض من سفك للدماء يف السلم واحلرب وأعني بالسلم 
أفواج من اجليش اىل حمافظة  التي تدور هنا وهناك، وآخر ماسمعناه إرسال  العشائرية 
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اهلل  رسول  عنه  قال  الذي  السالم(  عيل)عليه  وإمامهم  شيعة  أكثرهم  وهم  ؛  ميسان 
)صىل اهلل عليه وآله وسلم(: ))أنا مدينة العلم وعيل باهبا(()2( وهو ويل اهلل فأين هم من 
باب علم الرسول)عليه السالم(، وهل سمعوا أو قرأوا عهده)عليه السالم( اىل مالك 
األشرت)رضوان اهلل تعاىل عليه(، أما يف احلرب فأعني به مايقوم به الدواعش من سفك 
الدماء وهتك األعراض حتت شعار اإلسالم، فأردت أن أقف عند العهد وحتديدًا النص 
املتعلق بحرمة سفك الدماء؛ لنرى أي الكلامت نطقت، ومن أين اقتبست، وما مدى أثرها 
يف الدراسات اللسانية املعارصة ومنها التداولية بوصفها حمورًا مهاًم من حماور اللسانيات 
احلديثة ؛ ومن أجل ذلك كله فقد تضمنت الدراسة مبحثني مثل األول اجلانب النظري 
بعنوان :مفهوم التداولية يف اللغة واالصطالح، أما اجلانب التطبيقي فقد تضمنه املبحث 
الثاين الذي جاء بعنوان حرمة سفك الدماء يف العهد دراسة تداولية، وقد سبقهام متهيد 
تضمن شذرات لغوية يف العهد، ثم ختم البحث بالنتائج التي توصل اليها، معتمدة عىل 

عدد من املصادر التي ذكرت يف مظاهنا.
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التمهيد

�سذرات لغوية يف عهد مالك االأ�سرت )ر�سوان اهلل تعاىل عليه(

ملاذا �سمي بالعهد؟

العهد مصدر الفعل الثالثي )عهد(، و يف اللغة له دالالت عدة منها األمان، واليمني، 
أوصيته  أي  إليه  عهدت  وقد  واألمر،  والوصية،  واحلفاظ،  والذمة،  واملوثق،  والوفاء، 
النبيُّ  إيِّل  َعِهَد  اهلل وجهه  َأوصاين، ومنه حديث عيّل كرم  َأي  كذا  إيِل يف  ))ويقال عِهد 
ْعَهْد إَِلُْكْم يَا بَِن آَدَم ﴾ يس/60؛يعني 

َ
لَْم أ

َ
األُّميُّ َأي َأْوىَص، ومنه قوله عز وجل﴿ أ

م إىِل املرِء يف اليشِء والعهد الذي ُيكتب للوالة وهو مشتق  الوصيَة واألَمر والَعْهُد التقدُّ
منه، واجلمع ُعهوٌد وقد َعِهَد إِليه َعْهدًا، والَعْهُد امَلْوثُِق، واليمني حيلف هبا الرجل تقول 
:عيّل عْهُد اهلل وميثاُقه، وَأخذُت عليه عهَد اهلل، وميثاَقه، وتقول :َعيَلَّ عهُد اهللِ ألَفعلن 
ْم ﴾ النحل/91، والعهد َأيضًا  إَِذا َعَهدتُّ بَِعْهِد الّلِ  ْوفُواْ 

َ
كذا، ومنه قول اهلل تعاىل﴿ َوأ

ْكَثِهِم ّمِْن َعْهٍد﴾ األعراف/102 َأي من وفاء)3(، 
َ
الوفاء ويف التنزيل﴿ َوَما وََجْدنَا ل

ويف ضوء ما تقدم نجد أن العهد ال خيرج عن معنى االلتزام والوفاء بام يعهد به إىل املعهود 
إليه، والسياق الللغوي الذي يرد فيه لفظ)العهد( حيدد املراد منه، فالعهد املتعلق بالبحث 
هو ما يكتب إىل الوالة، وقد كتبه اإلمام عيل )عليه السالم( إىل واليه عىل مرص مالك 
األشرت)رضوان اهلل تعاىل عليه(، وهو أفصح من َتَعاَهَد ألن التََّعاُهُد إنام يكون بني اثنني 

مّي)4(. و امُلَعاَهُد الذِّ

أما العهد يف االصطالح فهو))حفظ اليشء ومراعاته حاال بعد حال ويسمى الوعد 
املوثق الذي يلزم مراعاته عهدا(()5(، واملعنى االصطالحي للعهد هو الذي جيب مراعاته 
من طريق االلتزام وحفظ ما ورد يف العهد من آللئ تنري طريق اإلنسانية جياًل بعد جيل 
إىل قيام الساعة، السيام أنه دار بني شخصيتني إسالميتني بارعتني يف السلم واحلرب، فقد 
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كان اإلمام عيل )عليه السالم( ربيب الرسول ووليد الكعبة، وعرف بالشجاعة واملروءة 
والوالء يف سوح املعارك أسد اهلل ورسوله دفاعًا عن دين اهلل القويم حتى ميزه من دون 
فتى إال  الفقار وال  السامء واألرض))ال سيف إال ذو  فقال جبائيل بني  اخللق أمجعني 
عيل(()6(، وكان توليه ملقام الوالية يف حجة الوداع يف السنة العارشة للهجرة، وهو يوم 
دِيَنُكْم  لَُكْم  ْكَملُْت 

َ
أ اْلَوَْم  تعاىل﴿  اهلل  فيه  قال  يوم  يف  النعمة  وامتام  الدين  اكامل 

َفَمِن اْضُطرَّ ِف َمَْمَصٍة َغرْيَ  لَُكُم اإِلْسَلَم دِيناً  نِْعَمِت َورَِضيُت  تَْمْمُت َعلَيُْكْم 
َ
َوأ

ثٍْم فَإِنَّ اللَّ َغُفوٌر رَِّحيٌم ﴾املائدة/3، وتويف مقتوالً يف 21 رمضان سنة 40  ِ ُمَتَجانٍِف إّلِ
عىل يد عبد الرمحن بن ملجم )عليه لعائن اهلل()7(، هذه ملحات من الشخصية األوىل يف 
الطرف التداويل، أما اآلخر فهو مالك بن احلارث بن عبد بن يغوث بن سلمة بن ربيعة 
النخعي، عارص النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم(، ولكنه مل يره ومل يسمع كالمه، وقد 
ما  شهادة  وهذه  املؤمتن(()8(  فيه))إنه  فقال  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  النبي)صىل  عند  ذكر 
بعدها شهادة، وكان من بني املجاهدين الذين شاركوا يف حروب الردة ويف الفتوحات 
وبعدها،  اخلالفة  توليه  قبل  السالم(  )عليه  لإلمام عيل  اإلسالمية، وكان جنديا خملصا 
وبعد تويل اإلمام عيل )عليه السالم( اخلالفة املسلمني سنة 36هـ جعله واليًا عىل مرص 
ومعه شهادة من إمام املؤمنني )عليه السالم( جاء فيها: ))أما بعد، فقد بعثت إليكم عبدًا 
من عباد اهلل، ال ينام أيام اخلوف، وال ينكل عن األعداء ساعات الروع، أشد عىل الفجار 
من حريق النار، وهو مالك بن احلارث أخو مذحج(( )9(، ورزق الشهادة عىل يد أقذر 
عفان،  بن  عثامن  موىل  نافع  وهو  وجرائمه،  موبقاته  يف  له  نظريا  التاريخ  يعرف  مل  جمرم 
ورافق  كمعاوية،  واخلديعة  املكر  عىل  فاعتمد  الغتياله  اهلل(،  معاوية)لعنه  أرسله  وقد 
بن اخلطاب، وملا وصال  أنه موىل عمر  اىل مرص مدعيًا  السالم( يف طريقه  األشرت)عليه 
اىل القلزم)10(، فنزل األشرت ضيفًا عند إمرأة من جهينة، فرّحبت به، وسألته أي الطعام 
أحب اليك، فقال :احليتان، فتناول الطعام فأصابه عطش شديد، فأخذ يكثر من رشب 
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فيه  دس  وقد  نافع  فأحرضه  العسل،  اإل  سمه  يقتل  :ال  عثامن  موىل  نافع  له  فقال  املاء، 
التي  قلياًل حتى طويت حياته  يلبث األشرت)رضوان اهلل تعاىل عليه( إال  قاتاًل، ومل  ساًم 
كانت صفحة من الرشف والكرامة واجلهاد يف سبيل اهلل، وقد جعل اخلبيث)نافع( يقول 
))إن هلل تعاىل جنودًا من عسل(()11(، وكان ذلك سنة 39هـ)12(، وقد رس معاوية بمقتله 
يارس(، وقطعت  بن  أحدامها بصفني)يقصد عامر  يمينان قطعت  لعيل  :كانت  قال((  إذ 
األخرى بمرص)ويقصد مالكًا(، أما اإلمام عيل)عليه السالم( املفجوع بصديقه فقد قال 

فيه :كان يل كام كنت لرسول اهلل(( )13(.

ففيه  العامل  يف  دولة  ألي  متكاماًل  دستورًا  السالم(  )عليه  عيل  االمام  عهد  ويمثل 
املناهج  ترسم  التي  واألخالقية  واالقتصادية،  واالجتامعية،  السياسية،  النظريات  من 
الصحيحة يف السياسة واإلدارة والقضاء، والتي تثمر نتاجها يف إدارة العباد والبالد يف ما 
لو استخدمت - أقول هذا- ألننا يف كل مرة نتحدث عن هذا الدستور اخلالد وال نجد له 
نصًا يف املناهج الدراسية لكي يتسنى للجيل الالحق-عىل األقل- أن جيني ثمره من هذا 
السفر اخلالد الذي مل يكن بعيدًا عن اإلعجاز اللغوي ففيه من االستعامالت اللغوية التي 
جعلت منه نصًا حيًا يتفاعل مع النظريات اللسانية احلديثة ؛لذا جعلت من التمهيد بابًا 
لإلطالل عىل مضامني هذا السفر اخلالد لتكون الفكرة واضحة لدى القاريء والسامع 
عند الولوج يف مبحثي الدراسة التداولية الالحقة، فقد وجدت يف العهد احلجج البالغية 

العامة اآلتية:-
حسن االفتتاح بالعهد اذ بدأ بالبسملة : ))بسم اهلل الرمحن الرحيم000(()14(. 1
التداولية يف براعة االستهالل وهو))بدء الكالم، ويناظره يف الشعر:املطلع؛ ويف فن . 2

العزف عىل الناي : االفتتاحية.فتلك كلها بدايات كأهنا تفتح السبيل ملا يتلو)15((، اذ 
رصح اإلمام عيل )عليه السالم( باسمه )عيل( ولقبه )أمري املؤمنني( واسم اإلشارة 
العامة  للوظائف  اختيار  جهة  هناك  أن  ويعني  )أمر(،  كلمة  سبق  ))الذي  )هذا( 
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املؤمنني عيل  أمري  املتمثلة بحكومة  العليا  القيادة  القرار من  وشاغله وصنع واختاذ 
القيادة(()16( وفيه داللة بعدية إىل  التي تتطلبها  )عليه السالم(، وهي وحدة أوامر 
مضمون العهد فضاًل عن كوهنا سنة متبعة يف الترصيح باالسم منذ عهد النبوة يف 
كتابة الرسائل اىل امللوك، والوالة، والعامل، واألعداء)17( ؛وهذا مثل الطرف األول 
مالك  وهو  به  مرصحًا  الثاين)املخاَطب(  الطرف  وجاء  التداولية،  يف  )املخاطِب( 
األشرت )رضوان اهلل عليه(، ثم ختصيص املكان وهو )مرص(، وهنا يالحظ الرتتيب 
السالم(  النص يف قوله )عليه  الذي حيقق االنسجام يف عرض مضمون  والتنسيق 
))000هذا ما أمر به عبد اهلل عيل أمري املؤمنني مالك بن احلارث األشرت يف عهده 
السالم(  املؤمنني)عليه  أمري  إجازة  يمثل  القول  وهذا   ،)18( مرص((  والّه  حني  إليه 

له)رضوان اهلل تعاىل عليه(بالوالية.
عنارص . 3 من  عنرص  عىل  معتمدًا  املخاطب  إىل  أوكلت  التي  املسؤولية  اىل  اإلشارة 

االنسجام أال وهو اإلشارة القبلية بالضمري الذي يعود إىل الوالية )مرص( بأسلوب 
أثناء العهد يف قوله)عليه السالم(: ))000جباية  بيان تفاصيله يف  جامع مانع تأيت 

خراجها، وجماهدة عدّوها، واستصالح أهلها، وعامرة بالدها(( )19(.
العدول يف اخلطاب من املتكلم إىل الغائب باإلحالة القبلية بضمري الغائب )اهلاء( . 4

بقوله )عليه السالم( : ))000أمره بتقوى اهلل، وإيثار طاعته، واّتباع ما أمر اهلل به يف 
كتابه من فرائضه وسننه التي ال يسعد أحد إالّ باّتباعها، وال يشقى إالّ مع جحودها 

وإضاعتها((.
بالغة األسلوب من حيث التقديم والتأخري، واألمر والنهي، والتدرج يف العرض . 5

مبتدئًا باألهم إىل املهم أي بمصادر الترشيع اإلسالمي من القرآن الكريم، والسنة 
طاعته،  وإيثار  اهلل،  بتقوى  أمره   000((  : السالم(  )عليه  قوله  يف  الرشيفة  النبوية 
واّتباع ما أمر اهلل به يف كتابه من فرائضه وسننه التي ال يسعد أحد إالّ بإتباعها(()20(.
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بإتباع . 6 السعادة  بتقييد  واالستثناء  بالنفي  القرص  أسلوب  السالم(  )عليه  استعمل 
مصادر الترشيع اإلسالمي، والشقاء بححودها وإضاعتها يف قوله )عليه السالم( 
وإضاعتها  جحودها  مع  إالّ  يشقى  وال  باّتباعها،  إالّ  أحد  يسعد  ال  ))000التي   :

.)21( ))000
االقتباس من القرآن الكريم والترصيح ببعض آياته يف الوصية برد الشهوات التي . 7

تأمر هبا النفس األمارة بالسوء، وكذلك رد الشبهات إىل كتاب اهلل تعاىل بقوله)عليه 
أّمارة  النفس  فإّن  ؛  الشهوات  عند  نفسه  من  يكرس  أن  ))000وأمره   : السالم( 
بالسوء إالّ ما رحم ريّب، إّن ريّب غفور رحيم، وأن يعتمد كتاب اهلل عند الشبهات 
؛ فإّن فيه تبيان كّل يشء، وهدًى ورمحًة لقوم يؤمنون. وأن يتحّرى رضا اهلل، وال 
يتعّرض لسخطه، وال يرّص عىل معصيته(( )22( ففيه اقتباس من قوله تعاىل: ﴿ َوَما 
رَِّحيٌم ﴾  َغُفوٌر  َرّبِ  إِنَّ   َ َرّبِ رَِحَم  َما  إِلَّ  وءِ  بِالسُّ اَرةٌ  مَّ

َ
الَّْفَس ل إِنَّ  َنْفِس  بَّرُِئ 

ُ
أ

نُفِسِهْم 
َ
أ ّمِْن  َعلَيِْهم  َشِهيداً  ٍة  مَّ

ُ
أ  ِ

ُكّ َنبَْعُث ِف  يوسف/53، وقوله تعاىل:﴿ َوَيوَْم 
َوُهًدى  ٍء  َشْ  ِ

ّلُِكّ تِبَْياناً  الِْكَتاَب  َعلَيَْك  ْلَا  َونَزَّ َهـُؤلء  َعَ  َشِهيداً  بَِك  وَِجئَْنا 
ى لِلُْمْسلِِمنَي ﴾ النحل/89. َورَْحًَة َوبُْشَ

التضمني من القرآن الكريم والسنة النبوية باإلشارة إىل االلتزام بالتقوى، وبالعدل، . 8
ينرص  ))000وأن  السالم(:  )عليه  قوله  يف  اإلهلي  النرص  وحتقيق  واإلنصاف، 
ففيه  إّنه قوي عزيز(( )23(  بنرص من نرصه،  تكّفل  قد  فإّنه  ؛  بيده وقلبه ولسانه  اهلل 
َوُيثَّبِْت  يَنُصُْكْم   َ اللَّ وا  تَنُصُ إِن  آَمُنوا  ِيَن  الَّ َها  يُّ

َ
أ ﴿يَا   : تعاىل  قوله  إىل  إشارة 

لََقوِيٌّ   َ اللَّ إِنَّ  هُ  يَنُصُ َمن   ُ اللَّ نَّ  َوَلَنُصَ تعاىل:﴿  وقوله  حممد/7،  قَْداَمُكْم﴾ 
َ
أ

القوة  صفتي  بني  اللغوية  املصاحبة  توارد  النص  يف  ونلحظ  َعزِيٌز﴾احلج/40، 
والعزة هلل تعاىل وهو يف معرض احلديث عن النرص باليد والقلب واللسان ففيهم 
من القوة إن اجتمع حتقيقهم يف آن واحد ماال يتحقق لو انفرد السيف عن القلب أو 

القلب عن اللسان.
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السالم( . 9 )عليه  قوله  يف  وخاصة  واالستعارة  التشبيه  استعامل  يف  البيان  حسن 
))000وأشعر قلبك الرمحة للرعية، واملحبة هلم 000؛وال تكونّن عليهم سبعا ضاريا 
تغتنم أكلهم، فإهنم صنفان؛إما أخ لك يف الدين؛ وإما نظري لك يف اخللق)24(((، أي 
أجعلها كالّشعار له، وهو الثوب املالصق للجسد، ألن الرعية ؛ إما أخوك يف الدين، 

أو انسان مثلك تقتيض رقة اجلنسية وطبع البرشية الرمحة له)25(.
طرح . 10 يف  واالتساق  االنسجام  عنارص  حتقيق  حيث  من  التداولية  عنارص  حققت 

املوضوعات التي تضمنها العهد يف حتقيق مراعاة الطبقات االجتامعية التي يصلح 
بعضها ببعض، وجباية اخلراج بقوله)عليه السالم(: ))واعلم أن الرعية طبقات، ال 
يصلح بعضها إال ببعض، والغنى ببعضها عن بعض0000(( )26(، ثم يرشح)عليه 
السالم(تلك الطبقات بمصنفاهتا من اجلنود والكتاب، والقضاة، وعامل اإلنصاف 
والرفق، وأهل اجلزية واخلراج، والتجار وأهل الصناعات، ومنها الطبقة السفىل من 
الرعية،  السالم( عىل غريهم ألهنم حصون  ذوي احلاجات واملسكنة، وقدم)عليه 
قائاًل:  مبارشة  اخلراج  عن  السالم(  حتدث)عليه  ثم  األمن،  وسبل  الدين،  وعز 
))000ثم القوام للجنود إال بام خيرج اهلل هلم من اخلراج الذي يقوون به عىل جهاد 
القوام  ثم  حاجاهتم،  وراء  من  ويكون  يصلحهم،  فيام  عليه  ويعتمدون  عدوهم، 
هلذين الصنفني إال بالصنف الثالث من القضاة والعامل والكتاب000(( )27(، وهنا 
جيب علينا االنتباه إىل قضية مهمة أال وهي كيفية إدارة البالد، ومحاية أمنها، وضامن 
استقرارها ؛ من طريق النظر يف سطور هذا العهد، وحسن التأمل يف مضامينه، وأخذ 
احلكمة يف كيفية إدارة البالد، وبام إننا شيعة وإمامنا عيل)عليه السالم( فأين نحن من 
هذا العهد، والبد من اإلشارة اىل أن هذا العهد ال خيص الوالية عىل مرص بل لنا مجيعًا 
مالك األشرت)رضوان  استشهاد  والذي يبهن عىل ذلك هو  نشغله،  أي موقع  يف 
اهلل تعاىل عليه( قبل أن يصل إىل والية مرص، وهنا البد من حتكيم العقل، وحماسبة 
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الضامئر والنظر يف أمر هذه األمة)أعني العراقيني( الذين عانوا من والهتم ما عانوا 
السالم(  اإلمام عيل)عليه  ويعرفون  الشيعة،  من  أغلب ساستهم هم  أن  العلم  مع 
حق املعرفة، وينادون به يف كل صالة بقوهلم)حي عىل خري العمل(؛فأين خري العمل 
من سلوككم؟!؛لذا ينبغي النظر يف كل حرف تضمنه العهد حتى حيققوا مرضاة اهلل 

تعاىل أوالً، والنجاح يف إدارة البالد وسياستها ثانيًا.
االجتامعية . 11 واإلدارة  واالقتصادية،  والعسكرية،  السياسية،  اإلدارة  العهد  تضمن 

بمراعاة طبقات املجتمع من الراعي والرعية)28(.
تعني خمافة اهلل و متثل . 12 التقوى  إن  إذ  السالم(التقوى  التقديم والتأخري: قدم )عليه 

رأس احلكمة، ثم جاء العدل واإلنصاف وما يتعلق هبام )29(.
العدول ما قبل اخلتام من ضمري الغائب إىل ضمري املتكلم )أنا( يف الدعاء بالرمحة . 13

ومتام النعمة، ومضاعفة الكرامة يف قوله)عليه السالم( : ))000وأنا أسأل اهلل بسعة 
رمحته، وعظيم قدرته عىل إعطاء كّل رغبة، أن يوّفقني وإّياك ملا فيه رضاه من اإلقامة 
عىل العذر الواضح إليه وإىل خلقه، مع حسن الثناء يف العباد، ومجيل األثر يف البالد، 
ومتام النعمة، وتضعيف الكرامة(( )30(، وهذا ماله األثر يف استجابة الدعاء من عبد 
صالح مؤمن ربيب الرسول وزوج البتول وويل اهلل، ثم البد من اإلشارة إىل الداللة 
حتقيق  يف  باخلامتة  بالترصيح  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  إليها  أشار  التي  اإلحيائية 
الذي  )الالم(  اجلر  بحرف  املتصل  املتكلم  ضمري  اىل  بالعدول  والشهادة  السعادة 
يفيد معنى اإللصاق والتمليك )يل ولك(، مصحوبًا بالتأييد اإلهلي يف قوله )عليه 
؛إّنا إىل اهلل راغبون(( )31(،  بالسعادة والشهادة  السالم(:))000 وأن خيتم يل ولك 
ن ُيبِْدَلَا َخرْياً ّمِنَْها إِنَّا إَِل َرّبَِنا 

َ
ففي النص اقتباس من قوله تعاىل : ﴿ َعَس َربَُّنا أ

ُهْم رَُضْواْ َما آتَاُهُم اللُّ َورَُسوُلُ َوقَالُواْ َحْسبَُنا اللُّ  نَّ
َ
َراِغُبوَن ﴾، وقوله تعاىل:﴿ َولَْو أ

َسُيْؤتِيَنا اللُّ ِمن فَْضلِهِ َورَُسوُلُ إِنَّا إَِل الّلِ َراِغُبوَن ﴾ التوبة/59.



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 226

التداولية يف حسن اخلتام الذي متت به الفائدة وحسن السكوت عليه)32(، فقد ختم . 14
)عليه السالم( عهده بالسالم والصالة عىل حممد وآل حممد بقوله )عليه السالم(: 

))000والسالم عىل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله الطّيبني الطاهرين(( )33(.

املبحث األول

مفهوم التداولية يف اللغة واالصطاح

اللساين احلديث ويصاغ من  العلمي  املنهج  التداولية لغة: مصدر صناعي يشري اىل 
التأنيث  وتاء  قبلها  ما  مكسور  مشددة  ياء  زيادة  مع  )تداول(  الرباعي  الفعل  مصدر 
حينا  املبادلة  ومعنى  حينًا  املشاركة  بمعنى  اللغة  يف  )تداول(  الفعل  وجاء  املربوطة)34(، 
آخر أي مرة هلؤالء ومرة هلؤالء، كام جاء يف املعجامت اللغوية : ))َتداَوْلنا األَمَر َأخذناه 
َول وقالوا َدواَلْيك َأي ُمداَولًة عىل األَمر، وداَلت األَياُم َأي دارت واهلل ُيداِوهلا بني  بالدُّ
ة(( )35(، والتداول))هو ُحصول اليشء  ة وهذه مرَّ الناس، وَتداولته األَيدي َأخذته هذه مرَّ
عىل  يدّل  وهو  بينهم  وأْجَرْوه  تناولوه   : وتداولوه  ُأْخرى  اآلخر  يد  ويف  ًة  مرَّ هذا  يد  يف 
ُشهرته ودورانه(()36(، وورد التداول يف القرآن الكريم بمعنى الرصف والنقل من ناس 
اىل ناس بتغيري أحواهلم يف قوله تعاىل:﴿ إِن َيْمَسْسُكْم قَْرٌح َفَقْد َمسَّ الَْقوَْم قَْرٌح ّمِثْلُُه 
ِيَن آَمُنواْ َوَيتَِّخَذ ِمنُكْم ُشَهَداء َواللُّ َل  َوتِلَْك اليَّاُم نَُداوِلَُها َبنْيَ الَّاِس َوِلَْعلََم اللُّ الَّ
الِِمنَي﴾آل عمران/140، وفرّس القرطبي ذلك بـاملداولة بني الناس))من فرح  ُيِبُّ الظَّ

وغم وصحة وسقم وغنى وفقر والدولة الكرة قال الشاعر :

فيوم لنا ويوم علينا... ويوم نساء ويوم نرس(()37(، وفرّسها آخر بـالرصف بني الناس 
تارة  نديل هلؤالء  بينهم  الناس نرصفها  قائاًل((، ))نداوهلا بني  تارة هلؤالء وتارة هلؤالء 
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وهلؤالء أخرى كقول من قال... فيوما علينا... ويوما لنا ويوما نساء ويوما نرس...()38(.

إذن يفهم من املعنى اللغوي أن صيغة التداولية تشري إىل داللتني مها املشاركة الفعلية 
اآلنية التي حتصل يف وقت واحد يف أمر ما، وتدل عىل املشاركة البعدية يف انتقال الفعل 
أو احلال عينه إىل اآلخرين، ونرى أن املعنى األول هو الذي يرتبط بالتداولية اللسانية 
الرتباطه بالنص اللغوي املبارش يف خماطبة اآلخرين وان انتقل يف ما بعد إىل اآلخرين فإنه 

ال حيمل السبب عينه الذي أنشئ من أجله النص.

التداولية مل ترد كمصطلح يف الرتاث  التداولية اصطالحًا: البد من اإلشارة إىل أّن 
األدباء  استعامل  يف  اللغوي  الرتاث  يف  وردت  قد  مضامينها  لكن  القديم  اللغوي 
والبالغيني خاصة ما يتعلق باخلطاب القرآين واحلديث النبوي وأشعار العرب، ومن ثم 
دراسة أغلب حماورها يف مواضيع اخلب واإلنشاء)39(، أما الدراسات اللسانية احلديثة فقد 
تناولت املصطلح بكثرة حتى وردت عنوانًا للعديد من مؤلفاهتم)40(، وعرفوه بتعريفات 
عديدة منها أن التداولية هي ))فرع من علم اللغة بحث كيفية اكتشاف السامع مقاصد 
من  كوبا  يل  أحرض  تعني  عطشان  أنا   : القائل  فقول  املتكلم،  معنى  دراسة  أو  املتكلم، 
تقوله  مما  أكثر  يعني  ما  كثريًا  فاملتكلم  عطشان،  بأنه  له  إخبارا  الالزم  من  وليس  املاء 
النشاط  عالقة  يدرس  لساين  ))مذهب  بأهنا  صحراوي  مسعود  وعرفها  كلامته(()41(، 
والسياقات  بنجاح،  اللغوية  العالقات  استخدام  وكيفية  وطرق  بمستعمليه،  اللغوي 
والطبقات املقامية املختلفة التي ينجز ضمنها اخلطاب، والبحث عن العوامل التي جتعل 
باللغات  التواصل  يف  الفشل  أسباب  عن  والبحث  وناجحة،  واضحة  تواصلية  رسالة 

الطبيعية)42(((.

هو  فلسفي  مناخ  من  ومنبثقة  التداولية  الدراسة  حمور  الكالمية  األفعال  وتعدُّ 
كتابه  يف  فرجية  غوتلوب  األملاين  الفيلسوف  هلا  مّهد  التي  الغربية  التحليلية  الفلسفة 
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فيتغنشتاين  لودفيغ  النمساوي  الفيلسوف  فيه  البحث  وعمق  احلساب(،  علم  )أسس 
مؤسس تيار)فلسفة اللغة العادية( )43(، ثم جاء الفيلسوف االنجليزي أوستني الذي يعدُّ 
املؤسس األول لنظرية أفعال الكالم وذلك يف عام 1955عندما القى حمارضات وليام 
جايمس)44(، اذ يقسم أوستني الفعل الكالمي عىل ثالثة أقسام : فعل الكالم)التلفظ(، 
والفعل  الصويت،  الفعل  اىل  التلفظ  فعل  ويقسم  التأثريي،  والفعل  الكالمي،  والفعل 
أالنتباهي الرتكيبي، والفعل الداليل اإلحيائي، أما الفعل الكالمي االنجازي فقد صنفه 
السلوك،  وأفعال  الوعد،  وأفعال  املامرسة،  وأفعال  احلكم،  هي:أفعال  مخسة  حماور  يف 

وأفعال املامرسة، وأفعال العرض)45(.
فاألفعال الكالمية التي تصدر عن املتكلم ويتلقاها املخاطب أو املتلقي وحتقق التأثري 
به ويكون الفعل قد حقق انجازًا ما))فكل فعل كالمي هو يف الوقت ذاته)46( فعل كالم، 
أي فعل قول، وفعل كالميًا انجازيًا، وفعاًل تأثرييًا، رهني التحقق، والتحقق ال يقتيض 
التحقيق عىل أرض الواقع فهو جمرد النطق به يعد فعاًل متحققًا، واآلثار رهينة استجابة 
املخاطب )املتلقي(()47( وبحسب هذا التعريف فاألفعال الكالمية ال يشرتط حتقيقها يف 
الواقع الفعيل وإّنام جمرد الرشوع هبا وقوهلا يكون قد حقق انجازًا قوليًا للمتلقي، وشمل 

الفعل الكالمي املنجز الكالمي واملنجز الكتايب)48(
ثالث  يف  الكالمي  للفعل  النجاح  حتقق  التي  الرشوط  بعض  ))أوستني(  ووضع 

مستويات هي:
الرشوط األولية: وهي الرشوط التي تتعلق باملتكلم ووضعه االجتامعي الذي خيول . 1

له الفعل الكالمي بحيث يكون مالئاًم لفعل اخلطاب الذي يسمح له بفعل خطايب 
منتج ومالئم للمقام.

الرشوط اجلدية : التي تتعلق بسلوك املتكلم الذي عليه االلتزام باجلدية والصدق يف . 2
أفعاله الكالمية، وإن عدم اجلدية ال تعني الفشل، ولكن سيكون املتكلم قد ارتكب 
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اثاًم والذي يقر بالفعل الكاذب فهو كاذب.
أفكاره . 3 عن  التعبري  يف  املتكلم  بسلوك  ترتبط  التي  وهي   : األساسية  الرشوط 

أنه  إال  واحلقيقة  الصدق  عن  مستقل  خاص  سلوك  ومقاصده))وهو  ومعتقداته 
جوهري وأسايس بالنسبة للملفوظ(()49(.

وخالصة الرشوط الثالثة هي ارتباطها باملتكلم ووضعه االجتامعي والثقايف الذي 
يرتبط بمعتقداته وأفكاره يف انجاز األفعال الكالمية التي حتقق التأثري باملتلقي أو الحتققه 
عىل أرض الواقع ولكنها تعب عن صدق املتكلم ألهنا مالئمة ملا عرف عنه من السلوك 
احلسن واملقام االجتامعي الرفيع وهذا يكفي إلنجاز الفعل الكالمي الذي يعد عنرصًا 

مهاًم يف موضوع التداولية اللسانية املعارصة.

املبحث الثاني

حرمة سفك الدماء يف العهد دراسة تداولية

من األمور التي البد من اإلشارة إليها هي أن القرآن الكريم رصح بوسائل العنف 
من القتل والرضب وسفك الدماء كام هو وارد يف قوله تعاىل: ﴿ِإَوذْ قَاَل َربَُّك لِلَْمَلئَِكةِ 
َتَْعُل فِيَها َمن ُيْفِسُد فِيَها َويَْسفُِك اّلَِماء َوَنُْن 

َ
رِْض َخلِيَفًة قَالُواْ أ

َ
إِّنِ َجاِعٌل ِف ال

ْعلَُم َما َل َتْعلَُموَن ﴾البقرة/30، وقوله تعاىل:﴿
َ
ُس لََك قَاَل إِّنِ أ نَُسّبُِح ِبَْمِدَك َوُنَقّدِ

نُفَسُكم ّمِن دِيَارُِكْم ُثمَّ 
َ
أ َخْذنَا ِميَثاقَُكْم َل تَْسفُِكوَن دَِماءُكْم َوَل ُتْرُِجوَن 

َ
أ ِإَوذْ 

نُتْم تَْشَهُدوَن﴾البقرة/84، وورد الرضب عىل سبيل املثال ال احلرص يف قوله 
َ
قَْرْرُتْم َوأ

َ
أ

قُلُوِب  ِف  لِْق 
ُ
َسأ آَمُنواْ  ِيَن  الَّ َفَثّبُِتواْ  َمَعُكْم  ّنِ 

َ
أ الَْمآلئَِكةِ  إَِل  َربَُّك  يُوِح  تعاىل﴿إِذْ 

ْعَناِق َواْضُِبواْ ِمنُْهْم ُكَّ َبَناٍن ﴾األنفال/12، 
َ
ِيَن َكَفُرواْ الرَّْعَب فَاْضُِبواْ فَْوَق ال الَّ

القتل العمد  القتل اخلطأ ومنها  القتل يف دالالت خمتلفة منها يف سبيل اهلل ومنها  وورد 
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َتَعّمِداً فََجَزآُؤهُ َجَهنَُّم  وهو ما يتعلق بموضوع البحث قوله تعاىل : ﴿َوَمن َيْقُتْل ُمْؤِمناً مُّ
َعِظيماً﴾النساء/93، وانطالقًا  َعَذاباً  َلُ  َعدَّ 

َ
َوأ َولََعَنُه  َعلَيْهِ  اللُّ  وََغِضَب  فِيَها  َخاِلاً 

من مفاهيم تعاليم الدين اإلسالمي التي ال خالف فيها فإن الدين اإلسالمي يدعو إىل 
السلم والصالح والب والتقوى يف الوقت الذي يدعو فيه إىل اجلهاد ومقارعة األعداء 
َوالْفِتَْنُة  ْخرَُجوُكْم 

َ
أ َحيُْث  ّمِْن  ْخرُِجوُهم 

َ
َوأ ثَقِْفُتُموُهْم  َحيُْث  َواْقُتلُوُهْم  تعاىل:﴿  قال 

فَإِن قَاتَلُوُكْم  ُيَقاتِلُوُكْم فِيهِ  اْلََراِم َحتَّ  الَْمْسِجِد  ُتَقاتِلُوُهْم ِعنَد  َوَل  الَْقتِْل  ِمَن  َشدُّ 
َ
أ

فَاْقُتلُوُهْم َكَذلَِك َجَزاء الَْكفِرِيَن ﴾البقرة/191، ويتضح من اآلية أن القتل ليس كله 
عنفًا بل يرتبط ذلك بالوسيلة والغاية من القتل املتمثلة بالظلم واالستبداد والتجاوز عىل 
حقوق اآلخرين يف العيش والسكن وممارسة احلياة الدنيا كام أرادها اهلل سبحانه وتعاىل، 
؛ ومقابل ذلك فقد  التي ال خيفى بالؤها عىل أحد  اآلثار  املجتمع تلك  وأثر ذلك عىل 
ورد يف القرآن الكريم الترصيح بالدعوة إىل السلم والصلح يف قوله تعاىل:﴿ِإَون َجَنُحواْ 
الَْعلِيُم ﴾سورة األنفال/61، ذكر  ِميُع  السَّ ُهَو  إِنَُّه  الّلِ  َعَ   ْ َوتََوكَّ لََها  فَاْجَنْح  لِْم  لِلسَّ
إن طلبوا  السلم  العدو و أحكام  بيان مهادنة  الكريمة جاءت يف  اآلية  أن  املفرسون)50( 
السلم واملهادنة وكفوا عن حالة احلرب. فأمر اهلل املسلمني بأن ال يأنفوا من السلم وأن 
يوافقوا من سأله منهم، واجلنوح : امليل وهو مشتق من جناح الطائر : ألن الطائر إذا أراد 
النزول مال بأحد جناحيه وهو جناح جانبه الذي ينزل منه قال النابغة يصف الطري تتبع 

اجليش :
إذا ما التقى اجلمعان أول غالب )51( قبيله أن  أيقن  قد  جوانح 

الطائر  يميل  كام  إليه  القاصد  ميل  السلم  إىل  مالوا  إن  للسلم(  جنحوا  فمعنى)وإن 
اجلانح. وإنام مل يقل : وإن طلبوا السلم فأجبهم إليها للتنبيه عىل أنه ال يسعفهم إىل السلم 
السلم كيدا فهذا مقابل  امليل إىل  الراغب ألهنم قد يظهرون  يعلم أن حاهلم حال  حتى 
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ا َتَاَفنَّ ِمن قَْوٍم ِخَيانًَة فَانبِْذ إَِلِْهْم َعَ َسَواء إِنَّ اللَّ َل ُيِبُّ اَلائِننَِي ﴾  قوله ﴿ ِإَومَّ
العهد نبذ حلال السلم، والالم يف قوله)للسلم( واقعة موقع)إىل(  نبذ  األنفال/58 فإن 
لتقوية التنبيه عىل أن ميلهم إىل السلم ميل حق أي : وإن مالوا ألجل السلم ورغبة فيه ال 
لغرض آخر غريه ألن حق)جنح( أن يعدى بـ)إىل( ألنه بمعنى مال الذي يعدى بـ)إىل( 
فال تكون تعديته بالالم إال لغرض))مصلحة يف السلم أو كان أخف رضا عليهم فلهم 
إليه(()52(، ويظهر من تفسري اآلية  إذا دعوا  إليه  إليه وأن جييبوا  إذا احتاجوا  يبتدئوا  أن 
السابقة أمهية اجلنوح للسلم أي الرغبة احلقيقية يف حتقيق السالم، وليس وسيلة كيدية 
من  ومضات  وهذه  األعداء،  من  واحلذر  احليطة  اختاذ  من  البد  وهنا  اخليانة،  هدفها 
اإلشعاع القرآين يف الدعوة اىل السلم والسالم، وأخذ احليطة واحلذر من األعداء، الذي 
نجد صداه يف عهد اإلمام عيل )عليه السالم( إىل مالك األشرت)رضوان اهلل تعاىل عليه( 

يف الدراسة اآلتية.
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عهد اإلمام علي)عليه السام( إىل مالك األشر)رضوان اهلل تعاىل عليه(

درا�سة تداولية

أما عهد اإلمام عيل )عليه السالم( إىل مالك األشرت فليس ببعيد يف مضامينه عام ورد 
يف القرآن الكريم من الدعوة إىل الصلح وحرمة سفك الدعاء كام يف النصوص اآلتية:

اأواًل: الدعوة اإىل ال�سلح

اخلوف  وسائل  مجيع  وإزالة  الدماء،  سفك  وحتريم  السلم،  اىل  يدعو  اإلسالم  إن 
االستجابة  رضورة  عىل  يؤكد  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  أن  نجد  لذا  واإلرهاب، 
وقوله)عليه  وأعامله  سياسته  يف  واضحًا  ذلك  وكان  العدو،  إليه  دعا  إذا  الصلح  اىل 
السالم)53((، وكان أكثر و ضوحًا يف عهد)عليه السالم( إىل مالك األشرت إذ قال اإلمام 
رضا،  فيه  تعاىل  وهلل  عدوك  إليه  دعاك  صلحًا  تدفعن  ))000وال  السالم(:  عيل)عليه 
فإن يف الصلح دعة جلنودك، وراحة من مهومك، وأمنًا لبالدك، ولكن احلذر كل احلذر 
ذلك  يف  واهتم  باحلزم،  فخذ  ليتغفل،  قارب  ربام  العدو  فإن  صلحك،  بعد  عدوك  من 
حسن الظن، وإن عقدت بينك وبني عدو لك عقدة، أو ألبسته منك ذمة، فحط عهدك 
بالوفاء، وأرع ذمتك باألمانة وأجعل نفسك جنة دون ما أعطيت فإنه ليس من فرائض 
اهلل تعاىل يشء الناس أشد عليه اجتامعًا مع تفرق أهوائهم، وتشتت آراءهم من تعظيم 
الوفاء بالعهود، وقد لزم ذلك املرشكون فيام بينهم دون املسلمني ملا استوبلوا من عواقب 
الغدر، فال تغدرن بذمتك، والختيسنَّ بعهدك وال ختتلن عدوك، فإنه الجيرتىء عىل اهلل 
تعاىل إال جاهل شقي، وقد جعل اهلل عهده وذمته أمنًا أفضاه بني العباد برمحته، وحريام 
فيه، وال  إدغال وال مدالة وال خداع  إىل جداره، فال  منعته، ويستفيضون  إىل  يسكنون 
تعقد عقدًا جتوز فيه العلل، وال تعولن عىل حلن قول بعد التأكيد والتوثقة، وال يدعونك 
أمر  فإن صبك عىل ضيق  بغري احلق،  انفساخه  فيه عهد اهلل إىل طلب  أمر لزمك  ضيق 



233احملور اللغوي واالدبي /اجلزء العاشر

ترجو انفراجه، وفضل عاقبته، خري من غدر ختاف تبعته، وأن حتيط بك من اهلل طلبة ال 
تستقيل فيها دنياك وال آخرتك..(( )54(.

))إسرتاتيجية  التداولية يف احلجاج اخلطايب وهو  السابق هي  النص  إن من مميزات 
تواصلية اىل التأثري يف اآلخر باالعتامد عىل متثالت حجاجية تكون يف شكل أفكار وآراء، 
وهبذا املعنى يصبح احلجاج شكاًل أو نظامًا تواصليًا يتفاعل فيه ماهو لفظي بام هو غري 

لفظي، وسيلته اللغة وغايته اإلقناع(()55(، الذي اعتمد عىل األساليب اآلتية:
النهي املبارش بفعل املضارع املسبوق بـ)ال( الناهية والفعل املضارع املسند إىل نون التوكيد 
الثقيلة)ال تد فعّن( الذي يدل عىل نفي الدفع)56(، والتأكيد عىل قبول الصلح مع العدو 
ولكنه جاء مرشوطًا برضا اهلل تعاىل مقدمًا لفظ اجلاللة )اهلل( عىل عملية الصلح للداللة 
عىل بيان نوعية الصلح الذي يقبل به، وأفرد لفظ )عدوك( للداللة عىل قائدهم الذي 
)دعاك،  يف  اخلطاب  كاف  إىل  وأسنده  األعداء،  كل  وليس  الصلح  رشوط  بينهام  يميل 
وعدوك( مما زاد يف قوة الكالم ومتكينه يف نفوس السامعني)57( للتنبيه واحليطة عند عقد 
يف  وفائدته  الصلح  أمهية  لبيان  بـ)إن(  التأكيد  يأيت  والتخصيص  التنبيه  وبعد  الصلح، 
توفري الراحة للجنود من اجلهد العسكري، والراحة من اهلموم التي تنشأ من العمليات 
العسكرية، والنتيجة املرتتبة عليهام يف حتقيق أمن البالد يف قوله )عليه السالم(: ))000 
وال تدفعن صلحًا دعاك إليه عدوك وهلل تعاىل فيه رضا، فإن يف الصلح دعة جلنودك، 

وراحة من مهومك، وأمنًا لبالدك(( )58(.
الدعوة إىل الصلح مع احلذر من كيد األعداء، والنهي عن التفريط يف الرأي والسكون 
االستدراك)59(،  معنى  تفيد  التي  )لكن(  باستعامل  الغدر  عن  والنهي  الرأي،  ظاهر  إىل 
مع  التوكيد  يفيد  الذي  )كل(  لفظ  مع  بلفظ)احلذر(  املكرر  بالترصيح  ذلك  وتأكيد 
العموم)60( باختاذ شتى أنواع الوسائل التي حتقق احليطة واحلذر من العدو ؛إذ كان أمري 
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املؤمنني)عليه السالم( من الدعاة اىل الصلح يف قوله)عليه السالم( ))000ولكّن احلذر 
كّل احلذر من عدّوك بعد صلحه(( )61(.

التحقيق، وتأكيد اليشء)62(، واملصاحبة . 1 التأكيد، و  التي تفيد معنى  بـ)إن(  التوكيد 
حال  بيان  يف  اإللزام)63(  عىل  يدالن  اللذين  و)اهتم(  )خذ(  األمر  فعيل  مع  اللغوية 
التكثري  يفيد  الذي  العني)64(  املضعف  الفعل  ياستعامل  التغافل  اظهار  من  العدو 
للمبالغة مع التصيري أي يتظاهر العدو بالتغافل وهو ليس بغافل حقًا، فيضع أمري 
املؤمنني )عليه السالم( العالج له بأخذ احلزم واهتام حسن الظن بالعدو كام جاء يف 
باحلزم، واهتم يف  ليتغّفل، فخذ  قارب  ربام  العدو  السالم(000((:فإّن  )عليه  قوله 
ذلك حسن الظن(( )65(، وهنا جيب عىل الوايل أن يراقب بيقظة العدو بعد الصلح 

خشية أن يكون ذلك تصنعًا منه للكيد باملسلمني)66(.
ما حيقق . 2 للخصوم، وهذا  املعطى  األمان  الغدر ونكث عهد  بالعهد وحتريم  الوفاء 

بالعهد، والصب  الوفاء  إن  إذ  األمن واألمان بعدم حتقيق أي خرق من اخلروقات 
بالغدر واخليانة الذي  الظاهري الذي حتققه احلرب  عىل الضيق أهم من االنتصار 
قسمني  من  يتكون  الذي  الرشط  أسلوب  مستعماًل  واآلخرة،  الدنيا  خرسان  فيه 
اليشء  وقوع  هو  الذي  وجوابه؛  الرشط  فعل  باستعامل  باآلخر  أحدمها  يرتبط 
صيغ  تآلف  عىل  وليس  مجل،  تآلف  عىل  تنبني  الرشطية  فاجلملة  غريه)67(،  لوقوع 
مفردة))فحرف الرشط جييء لربط مجلة بجملة(( )68(، فهو يعطي املرونة يف االختيار 
براعة اخلطيب  املرتتبة عليه، وهنا تظهر  الفعل والنتيجة  الصائب أي رسم صورة 
املتحدث  األمر  أمهية  بيان  يف  السالم((  )عليه  ذكره  ما  بإمجال  والتفصيل  للتأكيد 
ذمة،  أو  عقدة  الرشط)عقدت(  فعل  مثل  إذ  يقال  ملا  السامع  انتباه  وجذب  عنه، 
وجواب الرشط)الوفاء بالعهد ورعاية الذمة باألمانة كام جاء يف قوله)عليه السالم(
))000وإن عقدت بينك وبني عدوك عقدة أوألبسته منك ذمة فحط عهدك بالوفاء، 
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وأرع ذمتك باألمانة وأجعل نفسك جنة دون ما أعطيت فإنه ليس من فرائض اهلل 
تعاىل يشء، الناس أشد عليه اجتامعًا مع تفرق أهوائهم وتشتت آراءهم من تعظيم 
استوبلوا من  ملا  املسلمني  بينهم دون  فيام  لزم ذلك املرشكون  بالعهود، وقد  الوفاء 
فإنه  عدوك،  ختتلن  وال  بعهدك  والختبسنَّ  بذمتك،  تغدرن  فال  الغدر،  عواقب 
الجيرتىء عىل اهلل تعاىل إال جاهل شقي، وقد جعل اهلل تعاىل عهده وذمته أمنًا أفضاه 
بني العباد برمحته، وحريام يسكنون إىل منعته، ويستفيضون إىل جداره، فال إدغال، 
حلن  عىل  تعولن  وال  العلل،  فيه  جتوز  عقدًا  تعقد  وال  فيه،  خداع  وال  مدالة،  وال 
قول بعد التأكيد والتوثق وال يدعونك ضيق أمر لزمك فيه عهد اهلل تعاىل إىل طلب 
انفساحه بغري احلق، فإن صبك عىل ضيق أمر ترجو انفراجه، وفضل عاقبته، خري 
من غدر ختاف تبعته وأن حتيط بك من اهلل تعاىل فيه طلبة، فال تستقبل فيها دنياك وال 
آخرتك..(( )69(؛فإذا أبرم الوايل الصلح فعليه أن حييط بنوده بالوفاء واألمانة، وال 
يبخس بأي يشء منه، فإن الوفاء بالعهد والوعد من صميم اإلسالم)70(، ويف ذلك 
داللة إحيائية إىل سياسة السابقني القائمة عىل الغدر واخليانة ونقض البيعة التي جنوا 
ثامرها، والتي أطاحت باألمة وأودت هبا إىل التفرقة يف احلياة الدنيا، وخرسوا ثواب 

اآلخرة بنقضهم ما عاهدوا اهلل تعاىل عليه بالوفاء وعدم نكث البيعة.
التداولية بالصيغ الرتكيبية التي تتألف من )ال( الناهية والفعل املضارع الذي يدل . 3

عىل التجدد واحلدوث يف كل زمان ومكان أي ليس يف والية مرص فقط بل يف العامل 
أمجع، ثم أّكد الفعل بنون التوكيد الثقيلة من أجل التأكيد عىل الوفاء بالعهود ونبذ 
الغدر يف قوله)عليه السالم(: ))000 فال تغدرن بذمتك، والختبسنَّ بعهدك، وال 

ختتلن عدوك(( )71(.
التأكيد عىل الوفاء بالعهد حتى يف صياغته ليس اللفظية فحسب بل حتى يف مضمونه . 4

للجنس  النافية  )ال(  بـ  التأكيد  جاء  اذ  واخلداع؛  والنكث،  الغدر،  من  خلوه  يف 
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واملدالة،  اإلدغال،  من  العهد  مضمون  صحة  عىل  للتأكيد  ذلك  وتكرار  واسمها، 
واخلداع قائاًل)عليه السالم( : ))000، فال إدغال، وال مدالة، وال خداع فيه(( )72(.

العهد . 5 نقض  عن  النهي  بتكرار  جتسد  وقد   ،)73( التأكيد  لغرض  بالتكرار  التداولية 
باالستناد إىل بعض العلل اللغوية وهي ما يرصف الكالم عن وجهه وحيوله اىل غري 
املراد، وذلك يطرأ عىل الكالم عند اهبامه، وعدم رصاحته، وعدم التعويل عىل حلن 
القول من التورية والتعريض )74( بقوله )عليه السالم(: ))000وال تعقد عقدًا جتوز 
فيه العلل، وال تعولن عىل حلن قول بعد التأكيد والتوثق(( )75(، ويالحظ تكرار لفظ 
)العقد( بالفعل واملفعول املطلق)عقدًا( للتأكيد عىل النهي املبارش عن العقد املبهم 
أو ذريعة لنقض  التورية والتعريض لتكون مدعاة  الذي حيتمل وجوه عدة حتتمل 

العهد، وعدم الوفاء به.
تكرار صيغة النهي مع ترصيح التأكيد بـ)إن( يف بيان أن الصب عىل الضيق يف العهد . 6

تكون عاقبته أفضل من فسخ العهد بغري حق وما يتبعه من الغدر، مستعماًل للتفضيل 
بينهام اسم التفضيل )خري( الذي يدل عىل أمهية الوفاء بالعهد، وحيث عىل الصب عند 
التعرض لضيق أمر قد يفرجه اهلل تعاىل يف قوله )عليه السالم())وال يدعونك ضيق 
أمر لزمك فيه عهد اهلل تعاىل إىل طلب انفساخه بغري احلق، فإن صبك عىل ضيق أمر 
ترجو انفراجه، وفضل عاقبته، خري من غدر ختاف تبعته وأن حتيط بك من اهلل تعاىل 

فيه طلبة، فال تستقبل فيها دنياك وال آخرتك..(( )76(.

ثانيًا:حرمة �سفك الدماء
))إن  إذ  حق  بغري  سفكها  وحرمة  الدماء  احرتام  وجوب  عىل  عهده  يف  اإلمام  أكد 
سفك الدماء بغري حق من أعظم اجلرائم ومن أفحش املوبقات يف اإلسالم، فقد أعلن 
القرآن الكريم أن من قتل نفسًا بغري حق فكأنام قتل الناس مجيعًا، وإطالق النفس شامل 
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جلميع أصناف البرش من ذوي األديان الساموية(()77(، فمن أولويات السخط اإلهلي عىل 
ارتكاب اجلرائم عند  تقادم يف  الدماء بغري حّقها، فال  مايتعلق بسفك  احلّكام والناس، 
اخلالق تعاىل، لكون الظلم اليدوم، والبد له من هناية تسحق كّل ظامل يف الدنيا املتمثلة 
لكون  بالقرص  واملدة  بالزوال،  والنعمة  احلساب،  تبعية  يف  اآلخرة  ويف  الناس،  بسخط 
حلها،  بغري  وسفكها  والدماء  ))000إياك  قائاًل  به  رّصح  ما  وهذا  يدوم)78(،  ال  الظلم 
فإنه ليس يشء أدنى لنقمة، وال أعظم لتبعة، وال أحرى بزوال نعمة، وانقطاع مدة من 
سفك الدماء بغري حقها واهلل سبحانه مبتدئ باحلكم بني العباد فيام تسافكوا من الدماء 
يوم القيامة، فال تقوين سلطانك بسفك دم حرام، فإن ذلك مما يضعفه ويوهنه، بل يزيله 
وينقله، وال عذر لك عند اهلل وال عندي يف قتل العمد ؛ألن فيه قود البدن، وإن ابتليت 
بخطأ، وأفرط عليك سوطك أو يدك بالعقوبة، فإن يف الوكزة مما فوقها مقتلة، فال تطمحن 

بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إىل أولياء املقتول حقهم(( )79(، تضمن النص ما يأيت:
تسبب  فهي  احلروب  اندالع  عند  احلق  بغري  الدماء  سفك  من  والرتهيب  التحذير   -1
النقمة، وتزول النعمة، ومدعاة لضعف السلطان وزواله ونقله يف احلياة الدنيا فضاًل 
يف  احلاكم  تعاىل  واهلل  القيامة،  يوم  يف  اآلخرة  بعقاب  املتمثلة  اإلهلية  املحكمة  عن 
)عليه  عيل  اإلمام  أشار  هذا!  حتذير  فأي  ؛  حمكوم  أول  الدماء  وسفك  اليوم،  ذلك 
السالم( يف عهده إىل مالك األشرت)رضوان اهلل تعاىل عليه( مستعماًل اخلطاب املبارش 
فإّنه ليس يشء  ؛  قائاًل))000إّياك والدماء وسفكها بغري حّلها  )اّياك(  التحذير  يف 
مّدة، من سفك  وانقطاع  ؛  نعمة  بزوال  أحرى  لتبعة، وال  أعظم  لنقمة؛ وال  أدعى 
الدماء  العباد فيام تسافكوا من  الدماء بغري حّقها، واهلل سبحانه مبتدئ باحلكم بني 
يّن سلطانك بسفك دم حرام، فإّن ذلك مما يضعفه ويوهنه، بل  يوم القيامة، فال تقوِّ

يزيله وينقله(( )80(.
2- التحذير من سخط اهلل تعاىل بارتكاب قتل العمد باستعامل )ال( النافية للجنس التي 
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النفي املطلق بقوله)ال عذر(، وكذلك قتل املظلومني متنورًا بمضامني القرآن الكريم 
قائالً)عليه السالم( ))000وال عذر لك عند اهلل وال عندي يف قتل العمد، ألّن فيه قود 
البدن، وإن ابتليت بخطأ، وأفرط عليه سوطك أو يدك بالعقوبة، فإّن يف الوكزة فام فوقها 
مقتلة، فال تطمحّن بك نخوة سلطانك عن أن تؤّدي إىل أهل املقتول حّقهم)81(((، 
َتَعّمِداً فََجَزآُؤهُ َجَهنَُّم َخاِلاً  وهذا النص جاء متضمنًا قوله تعاىل:﴿ َوَمن َيْقُتْل ُمْؤِمناً مُّ
َعدَّ َلُ َعَذاباً َعِظيماً﴾ النساء/93؛فقد أعلن القرآن 

َ
فِيَها وََغِضَب اللُّ َعلَيْهِ َولََعَنُه َوأ

أن من قتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه نار جهنّم خالدًا فيها.
3-التداولية يف استعامل الرتكيب الرشطي الذي يقوم عىل جزأين تلفت انتباه املخاطب 
أو السامع إىل النتيجة املتوقعة أو املحتمل وقوعها من القتل اخلطأ، وبيان دية املقتول 
خطأ يف قوله)عليه السالم(: ))000 وإن ابتليت بخطأ، وأفرط عليك سوطك أو 
يدك بالعقوبة، فإن يف الوكزة مما فوقها مقتلة، فال تطمحن بك نخوة سلطانك عن 
أن تؤدي إىل أولياء املقتول حقهم(( )82(، ومن هنا فقد شدد اإلمام )عليه السالم( 
يف عهده عىل رضورة حفظ دماء املسلمني وحرمة سفكها، وحذر أن يقوى سلطان 
والته بإراقة الدماء، كام إن قتل العمد فيه القود وهو قتل القاتل، كام ذكر دية املقتول 

خطأ، وهو الدية، وحذر أشّد ما يكون التحذير من سفك الدماء)83(.
4-التداولية يف استعامل صيغة )أفعل( التي خرجت من داللة املفاضلة اىل املساواة يف 
ثبوت الوصف ملحله)84( بني جريمة سفك الدماء والنتيجة املرتتبة عليه من النقمة 
اإلهلية، والتبعة الدنيوية من النقمة، وزوال النعمة، وانقطاع املدة إذ ال مفاضلة بينهام، 
لبيان األثر املرتتب عىل سفك الدماء العبثي بغري حق يف قوله)عليه السالم(:))000 
فإّنه ليس يشء أدعى لنقمة؛ وال أعظم لتبعة، وال أحرى بزوال نعمة ؛ وانقطاع مّدة، 
من سفك الدماء بغري حّقها، واهلل سبحانه مبتدئ باحلكم بني العباد فيام تسافكوا من 

الدماء يوم القيامة(()85(.
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اخلامتة ونتائج البحث:

به . 1 الذي أوحت  السالم(  اإلمام عيل )عليه  والفكري عند  اللغوي  املخزون  براعة 
مضامني العهد امليمون.

الدقة يف اختيار األلفاظ وحسن الرتاكيب اللغوية التي يستطيع من طريقها املتكلم . 2
أن يصل إىل مقصوده.

بالغة األسلوب يف عرض حمتوى العهد بدءًا من االفتتاح بالبسملة وانتهاًء باخلامتة.. 3
حينًا، . 4 واإللزام  التأكيد  إليها  حيتاج  التي  املواضع  يف  الكريم  القرآن  من  االقتباس 

والتضمني من القرآن الكريم يف املواضع التي تتطلب ذلك من غري تفكك أو ضعف.
العدول يف األسلوب من الغائب إىل املخاطب، ومن املخاطب إىل املتكلم يف أثناء . 5

بيان مضامني العهد.
األثر القرآين بدا هو الغالب يف النص مما يعزز قوته يف التطبيق عند اجلميع بال خالف . 6

-إن أخذ به- فليس هناك من أحد عىل الكرة األرضية الحيتاج إىل العيش الرغيد يف 
ظل العدل واإلنصاف والتقوى واملساواة، واألمن واألمان، وكل ما ذكر سيتحقق 

لو طبقنا مضامني العهد قوالً وفعاًل.
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التوصيات

أويص كل من يتوىل منصبًا أداريًا أن يقرأ العهد بنفسه، ثم حيكم بام يريض اهلل تعاىل.. 1
عىل وزاريت الرتبية والتعليم نرش نصوص العهد يف كتب االجتامعيات يف املدارس، . 2

ويف درس األخالق يف اجلامعات إلتاحة الفرصة هلم بأن يطلعوا عىل األقل جبًا 
عىل مضامني العهد لعله جيد صداه، وحيي بعض الضامئر التي مل متت بعد.

عقد ندوات ثقافية تتضمن رشح بعض مضامني العهد ليكون نورًا هيتدي به كل من . 3
يرشح لوالية أي منصب، ولو كان بسيطًا؛ألن العهد أفتتح بتقوى اهلل واإلمام عيل 

)عليه السالم( يقول: ))رأس احلكمة خمافة اهلل((.
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ديوان النابغة الذبياين:حتقيق حممد أبو الفضل ابراهيم، دار املعارف، مرص، 1977م.. 20
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السالم(:أ.. 21 بن أيب طالب)عليه  الكالم من خالل رسائل االمام عيل  الفعل  سلطة 
دراجي صافية، جامعة بجاية، امللتقى الدويل اخلامس))السيمياء والنص األديب(.

السياق والنص الشعري:عيل آيت أوشان، د ط، دار الثقافة، دار البيضاء.. 22
شذا العرف يف فن الرصف: الشيخ:أمحد احلمالوي، حتقيق:حممود شاكر، ط1، دار . 23

أحياء الرتاث العريب، 1425هـ-2005م.
رشح ابن عقيل: هباء الدين عبد اهلل بن عقيل العقييل املرصي اهلمذاين، حتقيق : حممد . 24

حميي الدين عبد احلميد، ط2، النارش : دار الفكر-دمشق، 1985.
رشيف . 25 األشرت:باقر  ملالك  السالم(  املؤمنني)عليه  أمري  لإلمام  الدويل  العهد  رشح 

القريش، حتقيق:مهدي باقر القريش، ط1، مط.ماهر، ستاره، 1432هـ-2011م.
رشح هنج البالغة: ابن ايب احلديد )ت656هـ(، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، . 26

دار احياء الكتب العربية، عيسى البايب احللبي ورشكاه، مرص.
عهد اخلليفة اإلمام عيل بن أيب طالب)عليه السالم( اىل واليه عىل مرص مالك األشرت: . 27

املستشار فليح سوادي، تقديم ومتهيد :هاشم حممد الباججي، ط1، العتبة العلوية 
املقدسة، ط1، 1431هـ-2010م.

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون االقاويل يف وجوه التأويل: جار اهلل . 28
حممود بن عمر الزخمرشي )538هـ(، حتقيق: عبد الرزاق املهدي، ط2، دار إحياء 

الرتاث العريب بريوت - لبنان، 1421هـ-2001م.
الكنى واأللقاب:الشيخ عباس القمي، منشورات مكتبة الصدر.. 29
كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال:عيل بن حسام الدين املتقي اهلندي، مؤسسة . 30

الرسالة-بريوت 1989 م.
لسان العرب : حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي)711هـ(، ط1، النارش . 31

: دار صادر - بريوت.
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السيوطي، . 32 بكر  أيب  بن  عبدالرمحن  الدين  جالل   : وأنواعها  اللغة  علوم  يف  املزهر 
حتقيق : فؤاد عيل منصور، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 1998.

املستدرك عىل الصحيحني: حممد بن عبداهلل أبو عبداهلل احلاكم النيسابوري، حتقيق . 33
: مصطفى عبد القادر عطا، ط1، النارش : دار الكتب العلمية-بريوت، 1411هـ 

.1990 -
معجم البلدان : ياقوت بن عبد اهلل احلموي أبو عبد اهلل، دار الفكر، بريوت.. 34
العلمي . 35 املجمع  مطبعة  مطلوب،  امحد  د.  وتطورها،  البالغية  املصطلحات  معجم 

العراقي، اجلزء االول، سنة 1983م، واجلزء الثاين سنة، 1986م، واجلزء الثالث 
سنة 1998م.

مالك األشرت . 36 إىل  اإلمام عيل  بعنوان)وصية  املوسى  النهار لصباح  مقال يف جريدة 
almjdy@hotmail.comأحد مصادر الترشيع الدويل، صباح املوسى، عىل املوقع

اخلالق . 37 عبد  حممد  حتقيق:  )ت285ه(،  املبد  يزيد  بن  حممد  العباس  ابو  املقتضب: 
عضيمة، ط2، القاهرة، 1399هـ، 1979م.

تداولية:حممد . 38 دراسة  احلديثة  واملناهج  العريب  الرتاث  بني  الكالمي  الفعل  نظرية 
غرداية،  وآداهبا،  العربية  اللغة  قسم  والدراسات،  للبحوث  الواحات  جملة  مدور، 

اجلزائر، العدد16، 2012م.
اهلواتف: عبد اهلل بن حممد بن عبيد بن سفيان أبو بكر، حتقيق : مصطفى عبد القادر . 39

عطا، ط1، مؤسسة الكتب الثقافية-بريوت، 1413هـ.
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اهلوامش

1. ينظر:مقال يف جريدة النهار، صباح املوسى، العدد 822، 2009م، 1431هـ.
2. املستدرك، احلاكم النيسابوري:137/3.

3. لسان العرب، ابن منظور:311/3.
4. ينظر: خمتار الصحاج: 476/1.

5. التعاريف، املناوي: 529، وينظر: التعريفات، اجلرجاين:204.
6. كنز العامل، املتقي اهلندي:902/5، وينظر: اهلواتف، ابن أيب الدنيا:20.

وشامئله  وحليته  والدته  تاريخ  املجليس:5/35)باب  العالمة  األنوار،  ينظر:بحار   .7
صلوات اهلل عليه(.

8. ينظر:الكنى واأللقاب، القمي:29/2.
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)عليه السالم( ملالك األشرت، باقر رشيف القريش:10، وينظر:عهد االمام عيل بن 
أيب طالب)عليه السالم( اىل مالك األشرت)رضوان اهلل تعاىل عليه(، فليح سوادي: 

6ومابعدها.
10. القلزم: وهي مدينة مبنية عىل شفري البحر ينتهي بحر القلزم، ثم ينعطف إىل ناحية 
آبار بعيدة  إليها من ماء  البجة، وليس هبا زرع وال شجر وال ماء، وإنام حيمل  بالد 
منها، وهي تامة العامرة وهبا فرصة مرص والشام ومنها حتمل محوالت مرص، والشام، 
إىل احلجاز، واليمن، ثم ينتهي عىل شط البحر نحو احلجاز فال تكون هبا قرية، وال 
النخيل يسري.  مدينة سوى مواضع هبا ناس مقيمون عىل صيد السمك ويشء من 

ينظر: معجم البلدان:388/4.
11. رشح العهد الدويل لالمام أمري املؤمنني )عليه السالم( ملالك األشرت، باقر رشيف 
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القريش:12.
ينظر: عهد االمام عيل بن أيب طالب)عليه السالم( اىل مالك األشرت)رضوان اهلل   .12
تعاىل عليه(، فليح سوادي: 6ومابعدها، وقد اختلفت الروايات يف تاريخ وفاته بني 

سنة )37هـ(، وسنة)هـ39(.
13.أعيان الشيعة، حمسن األمني، حتقيق:حسن األمني:41/9.

14. رشح هنج البالغة، ابن ايب احلديد:26/17.
15. اخلطابة، ارسطو طاليس:130.

السالم(  بن أيب طالب )عليه  اإلمام عيل  املؤمنني  أمري  العدالة يف عهد  16. اخالقيات 
لألشرت النخعي، هاشم حسني نارص املحنك:9.

هنج  يف  عنه  والكناية  باسمه  الترصيح  يف  السالم(  عيل)عليه  االمام  ينظر:اسلوب   .17
البالغة:د.عباس الفحام:5.

18. رشح هنج البالغة، ابن ايب احلديد:26/17.

19. رشح هنج البالغة، ابن ايب احلديد:26/17.

20. رشح هنج البالغة، ابن ايب احلديد:26/17.

21. رشح هنج البالغة، ابن ايب احلديد:26/17.

22. رشح هنج البالغة، ابن ايب احلديد:26/17.

23. رشح هنج البالغة، ابن ايب احلديد:26/17.

24. رشح هنج البالغة، ابن ايب احلديد:28/17.

25. رشح هنج البالغة، ابن ايب احلديد:28/17.

26. رشح هنج البالغة، ابن ايب احلديد:39/17.

27. رشح هنج البالغة، ابن ايب احلديد:39/17.
28. ينظر:رشح هنج البالغة، ابن ايب احلديد:39/17.
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29. ينظر:رشح هنج البالغة، ابن ايب احلديد:17/، 26، 27، 28، 29.
30. رشح هنج البالغة، ابن ايب احلديد:90/17.
31. رشح هنج البالغة، ابن ايب احلديد:90/17.

32. ينظر:خزانة األدب: ابن حجة احلموي: 494/2.
33. رشح هنج البالغة، ابن ايب احلديد:90/17.

ط1،  شاكر،  حتقيق:حممود  احلمالوي،  أمحد  الرصف،  فن  يف  العرف  شذا  ينظر:   .34
مؤسسة التاريخ العريب، بريوت، لبنان، 1425هـ- 2005م:57.

صادر،  دار  وآخرون،  الوهاب  عبد  حممد  حتقيق:أمني  منظور،  ابن  العرب،  35.لسان 
بريوت:252/11.

الكويت،  مطبعة  ط2،  الغرباوي،  الكريم  حتقيق:عبد  الزبيدي،  العروس،  36.تاج 
1987م:47/1.

الرتكي،  القرآن(، حتقيق:عبد اهلل بن عبد املحسن  القرطبي)اجلامع ألحكام  37.تفسري 
مؤسسة الرسالة، 1427هـ/2006م:214/4.

38.تفسري أيب السعود)أرشاد العقل السليم اىل مزايا القرآن الكريم(، دار أحياء الرتاث 
العريب، بريوت:89/2.

اجلرجاين)رسالة  القاهر  لعبد  االعجاز  دالئل  كتاب  يف  التداولية  39.ينظر: 
ماجستري(:ثقباين حامدة، التداولية والبالغة العربية، االستاذ:باديس هلويمل.

40. التداولية عند العلامء العرب، مسعود صحراوي، التداولية وحتليل اخلطاب، د.مجيل 
التداولية والبالغة العربية، االستاذ: باديس باديس هلويمل، وغريها من  محداوي، 

املؤلفات.
اجلديدة،  املعرفة  دار  نحلة،  أمحد  املعارص، حممود  اللغوي  األدب  آفاق جديدة يف   .41

مرص، 2002م. :13.
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بريوت،  الطليعة،  دار  ط1،  صحراوي،  مسعود  العرب،  العلامء  عند  التداولية   .42
2005م:6.

43. ينظر: نظرية األفعال الكالمية يف البالغة العربية، د.مالوي صالح الدين، بسكرة، 
واملناهج  العريب  الرتاث  بني  الكالمية  األفعال  نظرية  وينظر:  2009م:8،  اجلزائر، 

احلديثة دراسة تداولية، حممد مدور، العدد16، 2012م :47.
44. ينظر:سلطة الفعل الكالمي من خالل رسائل االمام عيل بن أيب طالب، أ.دراجي 
صافية، جامعة بجاية، امللتقى الدويل اخلامس)السيمياء والنص األديب(:9، وينظر: 
األقعال الكالمية يف القرآن الكريم )سورة البقرة(دراسة تداولية، حممد مدور، كلية 

االداب واللغات، ارشاف:جودي مردايس:11
45. ينظر:سلطة الفعل الكالمي من خالل رسائل االمام عيل بن أيب طالب، أ.دراجي 

صافية:8.
46. كذا ورد يف النص والصحيح )يف الوقت نفسه(.

47. ينظر:سلطة الفعل الكالمي من خالل رسائل االمام عيل بن أيب طالب، أ.دراجي 
صافية:8.

48. ينظر:نظرية األفعال الكالمية بني الرتاث العريب واملناهج احلديثة دراسة تداولية، 
حممد مدور:50.

الكالمي،  الفعل  وينظر:سلطة  أوشان:73،  آيت  عيل  الشعري،  والنص  السياق   .49
أ.دراجي صافية:8.

اجلصاص،  القرآن،  أحكام  عاشور:1786/1،  ابن  والتنوير،  التحرير  ينظر:   .50
حتقيق:حممد صادق قمحاوي:254/4، مفردات القرآن، األصفهاين، حتقيق:عدنان 

صفوان الداودي:268.
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51. ديوان النابغة الذبياين، حتقيق:حممد أبو الفضل ابراهيم:45.
52. الكشاف، الزخمرشي، حتقيق:عبد الرزاق املهدي:446/1.

53. رشح العهد الدويل لالمام أمري املؤمنني )عليه السالم( ملالك األشرت، باقر رشيف 
القريش:55.
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64. ينظر:رشح ابن عقيل:260/4.
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القريش:5.

78. ينظر:اخالقيات العدالة يف عهد أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم( 
لألشرت النخعي، هاشم حسني نارص املحنك:47- 48.
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80. رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد:85/17.
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التقابل وسلطة املعنى 

 دراسة يف عهد االمام علي )عليه السام( ملالك االشر

ا.د كاظم فاخر حاجم اخلفاجي

 د. �ستار قا�سم عبد اهلل

جامعة ذي قار - كلية االآداب
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ملخص البحث

لــ  السالم  عليه  اإلمام عيل  »التقابل« يف عهد  مفهوم  تبيان  اىل  بحثنا هذا  نسعى يف 
»مالك األشرت«، فآستوى عىل ثالثة حماور :

تقابل الذوات. 1
تقابل الصفات. 2
تقابل الشواهد. 3

وردود  ومقاماهتم  املتخاطبة  االطراف  مستوى  نوضح  املحاور  تلك  خالل  ومن 
افعاهلم، سعيا اىل بيان متاسك النص يف الشكل العام واحلياة التي بثها التقابل مما جعله 

يتعدى الزمان الذي كتب فيه.

كام حاول البحث قراءة اخلطاب يف عهد االمام عيل عليه السالم لـ » مالك األشرت« 
بأبعاد  تصنع  ال  فاملعاين  االسلويب،  التقابل  اس  عىل  تستند  حتليلية  وامكانيات  بأدوات 
اللغة فقط،  املعهود يف معاجم  للتقابل  البديعي  وعالمات متقابلة خارج نظرة املحسن 
وانام تقرتح اليات لتوسيع مفهوم التقابل ليشمل التجاور واملحاذاة والتقريب بني املعاين 
والتعرف  التصورات  مستوى  عىل  والشواهد  والصفات  الذوات  بني  املواجهة  عب 
واالدراك من اجل فهم النص وافهامه انطالقا من بنيته وسياقاته التي تتساند فيام بينها 
اثناء القراءة والتلقي، وبذلك نكون قد قدمنا فهام مغايرا لقراءة اي خطاب خارج ما هو 
متعارف يف فهم وحتليل النصوص، وهذا يدعونا إلعادة النظر يف العديد من النصوص 

خارج االدوات التقليدية املتبعة.
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مدخل

التقابل يف اللغة : أصل التقابل واملقابلة يف اللغة املواجهة قال : أبو زيد االنصاري 
)ت215( يقال :لقيت فالنا قبال ومقابلة وقبال وقبليا وقبيال وكله واحد وهو املواجهة.
ومن معاين التقابل واملقابلة بني الناس يف اللغة أن يقبل بعضهم عىل بعض اما بالذات 

واما بالعناية والتوافر واملودة)1(.

.)3(إِْخَوانًا َعلَى ُسُرٍر ُمَتَقابِلِيَن ،)2(ُمّتَِكئِيَن َعلَيَْها ُمَتَقابِلِيَن: قال تعاىل

واملقابل يف اللغة ضد املدابر فيقال :رجل مقابل ومدابر اذا كان كريم الطرفني من 
أبيه وأمه.واملقابلة والتقابل واحد وهو قبالك وقبلتك اي اجتاهك )4( ويعني التقابل يف 
اللغة فيام يعني التعادل اذ يقال :وزنه عادله وقابله وحاذاه.)5( وعىل هذا فالتقابل املكاين 

او املواقفي هو االصل املعنوي للتقابل.

البياض  ضد  والسواد  ليغلبه،  شيئا  ضاد  يشء  كل  :الضد  العرب  لسان  يف  جاء 
اذا خالفك، فأردت طوال  :واملوت ضد احلياة وضد اليشء خالفه، يقال ضادين فالن 
وأراد قرصا وأرادت ظلمه وأراد نورا فهو ضدك وضديك وقد يقال :اذا خالفك فأردت 
مراعات  املتضادين مع  بني  والتضاد))ان جيمع  فيه ونازعك يف ضده)6(،  وجها تذهب 
التقابل(()7( واملتضادان عند العسكري ))مها اللذان ينتفي أحدمها عند وجود صاحبه 

اذا كان وجود هذا عىل النحو الذي يوجد عليه ذلك كالسواد والبياض(()8(.

وعند العودة اىل املصطلحات البالغية القديمة نرى هناك تداخالت يف الكثري منهام 
كام هو احلال يف التضاد واخلالف يكشف لنا ذلك أبو الطيب اللغوي بقوله :وليس كل 
ما خالف اليشء ضدا له.......فاالختالف أعم من التضاد أذا كان كل متضادين خمتلفني 
وليس كل خمتلفني ضدين.)9( وكذلك من املصطلحات املرادفة للتضاد املطابقة ويسمى 
التطابق او الطباق ومر هذا املصطلح بتحوالت كثريه حتى استقر عند العسكري باجلمع 
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وكادت  االضداد  وهو  الضدية،  عىل  يدل  اخر  مصطلح  وضده.)10( وهناك  اليشء  بني 
مباحثه ان تقترص عىل كتب اللغة وحدها.)11(

مظاهر  من  مظهرا  متثل  اهنا  عىل  االضداد  كلامت  اىل  القدامى  اللغويون  نظر  فقد 
االشرتاك اللفظي ودليال عىل سعة لغة العرب ورضفها، اذ ان الكلمة نفسها حتمل معنيني 
متضادين، لكن هذين املعنيني ال يردان يف اجلملة متقابلني وانام متواترين او متعاقبني.)12(

التقابل ا�سطالحا
التعاريف للموضوع نفسه كل منهم يقدم  بالعودة للبالغني القدامى نالحظ تعدد 
فهام خاصا وان مل يبتعد كثريا عن غريه لكنه اما ان يضيف او حيذف او يشعب املوضوع 
ويدخل فيه تفرعات كثريه لكنهم جممعون عىل وضع العديد من الفنون البالغية حتت 
عنوان املحسنات اللفظية ومل يتطرقوا اليها عىل اهنا وسيلة يف ايصال اخلطاب كام ينظر 

اليها يف االسلوبية احلديثة.

كام ان الباحث يف الرتاث النقدي والبالغي ال يستطيع اغفال االلتفاتات الذكية التي 
رصدت التضاد وبينت ابعاده العميقة بوصفه وسيلة من وسائل التعبري واالحياء يف اللغة 
وطريقة من طرق العرب يف كالمها، عىل نحو ما نجده عند عبد القاهر اجلرجاين، اذ ربط 
التضاد بالصورة ومزجه باالستعارة مزجا كاد ان يعده جزءا منها فهو يرى ))ان االشياء 

تزداد بيانا باألضداد(()13(.

مل يرد التقابل أسلوبا بديعيا مستقال ضمن التقسيامت البالغية، وإنام أشري إليه بوصفه 
أحد أنواع املواجهة بني األشياء، واملخالفة املعنوية التي تطرأ عىل اللفظ بإزاء اللفظ اآلخر 
داخل السياق النيص الذي مجعهام، وقد جتلت هذه اإلشارات يف مبحث التكافؤ وهو: أن 
يصف الشاعر شيئا أو يذمه، ويتكلم فيه أي معنى كان، فيأيت بمعنيني متكافئني، بحسب 
قول قدامه بن جعفر، وقد أشار إىل معنى التكافؤ بقوله: والذي أريد بقويل: متكافئني 
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يف هذا املوضع أي: متقابلني، إما من جهة املصادرة، أو السلب واإلجياب أو غريمها من 
أقسام التقابل، مثل قول أيب الشعب العبيس:

َاألرهاِن صبيحة  الذماَر  حيمي  باسٌل مرٌّ  وهَو  الشامئِل  ُحلـُو 

فقوله:)مّر وحلو( تكافؤ.)14(

ويرى احد الباحثني املعارصين يف الثنائيات الضدية يف املنظور النقدي احلديث، ان 
هناك ثالث اجتاهات نقدية تدور حول مفهوم التضاد عىل املستوى البالغي النقدي، وهي 
اوهلام يدور يف الغالب يف فلك القديم وحيلق يف سامء فكره ويردد العبارات والشواهد 
نفسها اذ سيطرت فكرة املحسن البديعي والتنميق عىل بحوث اصحاب هذا االجتاه اثناء 
مالحظاهتم  واعادة  القدماء،  بنصوص  منهم  كثريا  واستعان  والتضاد  للطباق  تناوهلم 
واستنتاجاهتم دون تعليق او جتديد يلفت االنتباه، او يثري القضية يف املنظور الداليل او 
السياقي يف النص اذ ان اصحاب هذا االجتاه قلام تأثروا بموجة احلداثة وما رافقها من 

مناهج اسلوبية.

اما اصحاب االجتاه الثاين : فهو خمالف يف التناول ألصحاب االجتاه االول فقد اهتم 
املعنيون هبذا املعنى بفنون البديع والسيام الطباق او التضاد خارج مفهوم التحسني، بل ان 
بعضهم رفض تسميتها- اصال-باملحسنات واصحاب هذا االجتاه تتبعوا التضاد وآلياته 
عىل انه عنرص بنائي يف النص وليس شيئا عارضا او دخيال عليه وانام هو جزء منه فقد 
سلطوا الضوء عليه من حيث الوظيفة واالستعامل بطريقه تتسم بالعمق واحليوية وجتمع 
املناهج  من  استفاد  من  وهم   : الثالث  االجتاه  اصحاب  واخريا  والتجديد  االصالة  بني 
الثنائيات  توظيف  التطبيقية يف  وامتداداهتا  البنيوية  املناهج  احلديثة عموما ومن  النقدية 

الضدية عىل وجه اخلصوص حتى طغت عىل ابحاثهم.
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املبحث االول

تقابل الذوات 

نسعى هنا اىل تبيان التقابل يف عهد االمام عيل)عليه السالم( لعامله مالك االشرت عىل 
مستوى االطراف املتخاطبة )الذوات( ومقامات املتخاطبني وردود افعاهلم، وذلك لبيان 
متاسك النص يف الشكل العام واحلياة التي بثها التقابل فيه مما جعله يتعدى الزمان الذي 
كتب فيه، كام وان الباحث يف التقابل يف املنظور النقدي احلديث يقف عىل مامل يقف عليه 

من سبقه.

 : السالم(  )عليه  قال  حينام  االوىل  الرشوع  نقطة  من  النص  يف  الذوات  تقابل  يبدأ 
))هذا ما امر به عبد اهلل عيل امري املؤمنني مالك االشرت يف عهده اليه حني والّه مرص جباية 

خراجها وجهاد عدوها واستصالح اهلها وعامرة بالدها(()15(.

يتجىل تقابل الذوات يف عتبة النص ومطلعه بني املرسل واملرسل اليه واالمر بينهام 
اىل  االعىل  من  يصدر  الذي  االمر  خالل  من  الذاتني  مكانة  تبلور  نلحظ  إذ  )الذوات( 
االدنى، ومن خالل تتبع صيغ االمر سوف نتعرف عىل ما كان عليه االمام عيل )عليه 
مل  وان  وتعاىل  سبحانه  اهلل  حدود  يف  طاعه  وايثار  الزهد  يف  ومكانته  تقواه  من  السالم( 
السالم  عليه  وصاياه  مجلة  من  ذلك  نلمس  ولكن  رصيح،  بشكل  النص  يف  ذلك  يكن 
ملالك االشرت التي كشفها السياق لنا وهو ما يسمى بالبالغة العربية القديمة )االكتفاء( 
اذ حيذف بعض الكالم لداللة الباقي عىل الذاهب )16(، وهو ظرب من االجياز البليغ، 
بعد ذلك تأيت تفرعات الذوات عىل مستوى عال من االتقان فقد اضافت قوة حجاجية 
إقناعية يف كالمه )عليه السالم( عندما قابل بني مالك االشرت والرعية والوالة السابقني 
يف قوله:))ثم اعلم يا مالك، اين قد وجهتك اىل بالد قد جرت عليها دول قبلك من عدل 
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الوالة قبلك،  امور  فيه من  تنظر  ينظرون من امورك يف مثل ماكنت  الناس  وجور وان 
ويقولون فيك ماكنت تقول فيهم(()17(.

ان هذا النص يعكس التقابل بني االمام ومالك من جهة وبني االمام والوالة االخرين 
من جهة ثانية وبني مالك والرعية من جهة ثالثة.وهذا التقابل يأيت بقصد ولغرض عام يف 
تدبري االمور عىل ما يرام فا االمام كان يعي ما لذي املواجه من قوه واثر يف االقناع عند 
ابرازها هبذا النسق التعبريي الذي جعل مالك االشرت وهو الوايل مقام الناس عندما عاد 
بذاكرته للوالة السابقني وكيف كان ينتظر منهم االحسان مثل ما الناس تنتظر منه ذلك، 
النصوص  انتاج  التقابلية يف  التجليات  القول)اما  التقابل وبالغة  وكل ذلك من خالل 
فيام  التأمل والتدبر  اليومية فهي كثرية، وقوية احلضور وحسبنا  والرسائل واملخاطبات 
التقابيل سببا يف  التفكري  لنا لنقف عىل حقيقة هذا االمر كثري ما يكون  يقال  نقول، وما 

احداث بالغة القول()18(.

النص  فهم  يف  للمتلقي  تصورية  فسحة  ترك  خالل  من  التقابل  امهية  تأيت  هنا  من 
وكشف مكنوناته اذ مل يعد يعرف التقابل باملواجهة فقط وانام باإلشارة والتلميح والتامثل 
والتقارب وما اىل ذلك من خالل التقابالت املتعددة وبطرق خمتلفة. فمنشأ التقابل يف 
صناعة النص هو تطالب املعاين واستدعائها يف الذهن بغية التكامل فاملعنى يكمل غريه 
توسيعا او تفريعا او تأكيدا او تقسيام، او غري ذلك من العالقات احلادثة بني املعاين يف 
ذهن منشئها سواء اكان هذا التطالب او التداعي بني املعاين االول اي بني املعنى االساس 
قابل للتفريع)19(، وهذا التطالب للمعاين وجدناه يف النص، ثم ان االمام )عليه السالم( 
يكرر يف عرض املقابالت ما بني الذوات كام يف قوله: ))انصف اهلل وانصف الناس من 
نفسك ومن خاصة اهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك فأنك اال تفعل تظلم، ومن ظلم 

عباد اهلل كان اهلل خصمه دون عباده(()20(.
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وهذا  منه  واسعة  مساحه  يأخذ  حتى  النص  يف  يستمر  الذوات  تقابل  ان  املالحظ 
االستمرار مل يأت من فراغ او ملجرد التعبري وإنام لفائدة كان يقصدها املتكلم، كام وان 
التكرار يف الكالم ارجعه البالغيون اىل اغراض عدة وهو احد عالمات اجلامل البارزة 
الكالم)كال  لتأكيد  يأيت  االعادة  يعني  العام،  املعنى  يف  املبالغة  عىل  دال  مصدر  وهو 

سيعلمون ثم كال سيعلمون()21(.

التي  الفياض كان واضحا يف مجيع نصوصه  السالم( ونبعه  االمام )عليه  ان بالغة 
وردتنا عنه، وانه مل يتخذ وتريه واحده يف عرض التقابالت بل نوع يف ذلك وبطرق عدة 
عب اخلطاب مال اىل الذكر الرصيح يف التقابل بني الذوات و اىل التلميح واالشارة يف 
احيان اخرى وهنا يرصح يف قوله ))وال يكون املحسن وامليسء عندك بمنزلة سواء فأن 
يف ذلك تزهيدا ألهل االحسان يف االحسان وتدريبا ألهل االساءة عىل االساءة والزم 
للتأويل  جمال  ترك  وعدم  اخلطاب  يف  الطرفني  ذكر  كان  نفسة(()23(،  الزم  ما  منهم  كل 
والتحليل يف حال اخفاء املقابل االخر وذلك ألمهية الطرفني عند القائل الذي عب عن 

هذه األمهية بالذكر.

وقد ملسنا ان التقابل اخلفي والظاهر- هو النواة املؤسسة لتصورات النص وفحوى 
والتضاد  بالطباق  املرتبط  القديمة  املعيارية  البالغة  مفهوم  من  اخراجه  بعد  مكنونه، 
االنشغال يف داللته  احلديث، وتوسيع جمال  االسلوبية  مفهوم  اىل  املفردة،  عىل مستوى 
او  او يامثلها  يقابلها  التواجه والتفاعل عن طريق عرض االشياء واالفكار عىل ما  عىل 
يضادها او جيارهيا او ينميها او يرشحها او يكشف عللها واسباهبا، وفق عالمات متباينة 
متقابل يعكس اخلطابات  النص كون لغوي  املتقابلة بوصف  العنارص واملستويات  بني 

الذهنية املتقابلة للمعنى عند منتجة.)24(

فالتقابل أس من أسس متاسك النص وآلية ناجعة لتحليل اخلطاب تسمح بتحفيز 
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عىل  قادرا  بذلك  النص  فيكون  والتأويل،  والتبليغ  والتفهيم  الفهم  يف  البرشي  الفكر 
بأسلوب  الرفيعة،  وافكاره  النبيلة،  االنسانية  بموضوعاته  يتجه  وهو  واالقناع  التأثري 
التداولية  اللسانية  العالقات  بناء من  الذي يستقبله من حيث هو  املتلقي  اىل  اديب مجيل 
اجلامعة للقضايا وحامالهتا من االلفاظ واجلمل والفقرات واملقاطع والنصوص املوازية 

واشتقاقاهتا والرتاكيب البالغية السياقية.)25(

االمة  هذه  صدور  هبا  عمل  صاحلة  سنة  تنقض  السالم(:))وال  )عليه  قوله  ويف 
واجتمعت هبا االلفة وصلحت عليها الرعية، وال حتدثن سنة ترض بيشء من مايض تلك 
السنن فيكون االجر ملن سنها والوزر عليك بام نقضت منها(()26(، رسم له طريق عب 
بيان عمل الصاحلني وسننهم وما كان هلم من اعامل الب وما بني عمله )الوايل( من خالل 
ما يسري عليه من اتباع اعامهلم او خمالفتها وما يتحقق عليه من اثر من جراء ذلك، كانت 
هذه املواجهة يف التعبري بارزة يف اظهار ذلك التحذير من املخالفة والنهي عن احداث اي 
تغري يف سنن الصاحلني وهذا مرده اىل قول احلديث الرشيف الوارد عن النبي )صىل اهلل 
عليه واله وسلم( : )من سن يف االسالم سنة حسنة كان له اجرها واجر من عمل هبا اىل 
يوم القيامة ومن سن يف االسالم سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا اىل يوم 

القيامة()27(.

هيتم االمام)عليه السالم( بالسلوك الواجب اتباعه بني األطراف املتقابلة فكان عىل 
الوايل كام مر علينا ان يتبع سنة الصاحلني وابتعاده عن هوى النفس وما شاكل ذلك من 
الغرائز االنسانية املتعددة عب مقابلتها بام يناسبها من احلاالت واملعاين يف التعبري املبارش 
بيانا باألضداد، كل تلك املقابالت  او االشارة والتلميح فاألشياء عند اجلرجاين تزداد 
له يف  نظريا  نجد  قلام  والعمق واالرشاد،  بالداللة  مفعام  الروعة  نصا هبذه  لنا  اخرجت 
النصوص الرتاثية املامثلة، كام وان حتليل النص هبذا الشكل هو لكشف البنيات الداللية 
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املتقابلة التي يتأسس عليها خطاب النص يف اثناء صياغته اي ادراك االشياء بمقابالهتا، 
وليس القصد بالتقابل دوما التضاد - وهو االمر الذي ارشنا اليه يف بداية البحث- بل 
التامثل والتناظر والتشابه اىل اخره، وحضور ذوات متعددة يف ذهن الكاتب جعلته يضع 

لكل ذات مقابل ال عىل أساس التضاد وانام عىل اساس البيان واالرشاد والداللة.

يصلح  وما  الذوات  بيان  أساس  الرعية عىل  يف  القول  السالم(  )عليه  االمام  فصل 
ال  طبقات،  الرعية  ان  ))وأعلم  وواجباته  حقوقه  وبيان  الرعية  هذه  من  قسم  لكل 
كتاب  ومنها  اهلل،  جنود  فمنها  بعض،  عن  ببعضها  غنى  وال  ببعض  اال  بعضها  يصلح 
العامة واخلاصة، ومنها قضاة العدل، ومنها عامل االنصاف والرفض، ومنها اهل اجلزية 
واخلراج من اهل الذمة ومسلمة الناس، ومنها التجار واهل الصناعات، ومنها الطبقة 
السفىل من ذوي احلاجة واملسكنة وكال قد سمى اهلل سهمه(()28(، ان فصل الذوات عىل 
هذا االساس من التخصص اعطى لكل ذات قباهلا من عمل عىل اساس ما تأخذه من 
وظيفة يف املجتمع وما يرتتب عليها من اثار فكانت املقابلة ما بني الوظيفة العائدة عىل 

الذات وما بني التعامل الذي جيب معها من قبل الوايل )الذات املقابلة(.

فالتقابل هو احد مفردات علم البالغة الذي يشمل عدة مفردات دارت حوهلا قضايا 
املستمع  اىل  مقصده  ايصال  عىل  املتكلم  قدرة  هي  البالغة  تعريف  وان  كام  العلم،  هذا 
ينطبق عىل  ما  بتوسيع  تقوم  التقابل  تأويلية  نظر  زاوية  املقام، ومن  يتطلب  ما  عىل وفق 
البالغة االنتاجية ليشمل التأويلية البليغة، القادرة عىل بلوغ التفهيم، ابالغ مقاصد النص 

- موضوع التأويلية اىل القراءة بأعىل درجات االيضاح والدقة والتامسك.)29(

عند االطالع عىل القراءات النقدية احلديثة وخصوصا نظرية القراءة والتلقي التي 
صدح هبا )ايزر( وما اعطى من قيمة عالية يف النص للقارئ حيث ترك له جماالت واسعة 
يف املداخلة وفهم النص من خالل ما يضيفه هذا القارئ للنص من خمزون ثقافته وهي 
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تناص لثقافات االخرين )ذوات االخرين(.

والتلقي  القراءة  بنظرية  وايامنا  البديعي  املحسن  فكرة  خارج  التقابل  فهم  ظل  يف 
واملساحة التي اعطتها للقارئ يف فهم النص يمكن من خالل ذلك التعبري عن التقابل 
بمختلف انواعه )اخلفي والظاهر( بروح النص من خالل ما يضيفه من متاسك للنص 

ومجالية يف اسرتسال معانيه وأفكاره.

يف ختام عرض )تقابل الذوات( نقف عىل ما حتدث عنه )عليه السالم( عن القضاة يف 
قوله:))ثم أخرت للحكم بني الناس افضل رعيتك يف نفسك، ممن ال تضيق به االمور، وال 
متحقه اخلصوم، وال يتامدى يف الزلة وال حيرص من الفيء اىل احلق اذا عرفه، وال ترشف 
الشبهات، واخذهم  وأوقفهم يف  أقصاه،  فهم دون  بأدنى  يكتفي  نفسه عىل طمع، وال 
باحلجج، واقلهم تبما بمراجعة اخلصم، واصبهم عىل تكشف االمور، وارصمهم عند 
اتضاح احلكم، ممن ال يزدهيه اطراء، وال يستميله اغراء، واولئك قليل، ثم اكثر تعاهد 
قضائه، وافسح له يف البذل ما يزيل علته، وتقل مع حاجته اىل الناس واعطه من املنزلة 
لديك، ماال يطمع فيه غريه من خاصتك، ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك فانظر 
يف ذلك نظرا بليغا، فان هذا الدين قد كان اسريا يف ايدي االرشار، يعمل فيه باهلوى، 

وتطلب به الدنيا(()30(.

كان هذا التفصيل الدقيق ألحوال القضاة وكيفية اختيارهم والذي ميزهم بالعديد 
من املميزات واملؤهالت التي حيملوهنا عن غريهم، ثم أشار للمعاملة اخلاصة معهم الن 
يف ذلك امانا هلم ورفع حاجتهم للناس حتى يظهر ذلك عىل عملهم الذي هو اساس قيام 

عمله وحكومته وهو العدل.
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والشارحة  الدارسة  االعامل  متابعة  تأخذ  ما  غالبا  اليوم  العريب  النقدي  املشهد  يف 
يكون  ان  يعدو  فال  للنص،  املنارص  واحلليف  املهادن،  املقابل  خط  االدب،  لنصوص 
عىل  اعتامدا  اجلوانب  من  جانب  من  املقاربة  او  التأويل  او  التفسري  يف  حمصورا  دورها 
لغة واصفة تستند اىل مرجعية من املرجعيات النظرية او املنهجية وهو ما نجده عادة يف 

الدراسات االكاديمية التي انجزت عىل شكل بحوث جامعية، ثم نرشت بعد ذلك.)31(

وهو  فيه،  انجز  الذي  بالسياق  املرتبط  املنهجي،  التجريب  عىل  يعتمد  االجتاه  هذا 
يقوم عىل التطبيق املطلق للمنهج املعتمد يف املقاربة ويدفع اىل السري يف اجتاه واحد دون 
النظر اىل االجتاهات االخرى املمكنة ونادرا ما نجد دراسة نقدية هادئة تقارب مستويات 
بنتائج هامه، مدعومة  العمل وختلق معه حوارا حقيقيا عب جهاز منهجي متسق خيرج 

بتبيرات كافية)32(.

املبحث الثاني

تقابل الصفات

يعد تقابل الصفات، من العنارص البليغة التي ضمنت لعهد االمام عيل)عليه السالم( 
قوة حجاجية وإقناعية، وفائدة اخالقية، ولعل ما يشد القارئ خلطابة هو تصور الصفات 
االنسان  ادراك ومتثيل حقيقي لصفات  دليل عىل  املتقابل، وهو  الشكل  الطباع هبذا  او 
وسلوكه راسام يف ذلك لوحة تعبريية هي غاية يف اجلامل والروعة واالنسجام.)33( وبام 
وتوسع  خطابة  السالم(  )عليه  االمام  عليه  بنى  فقد  وعصبها  احلياة  اساس  التقابل  ان 
اذهب يف  بنقيضه  اليشء  ابن سيدة:))ومقابلة  قال  املعنى وقديام  االنتاج وصناعة  به يف 

الصناعة(()34(.
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غري ان التقابل عىل وفق النقد احلديث، يتجاوز النقيض وحده، ليسع انامطا أخر مثل 
:الرتتيب او التأذي او التوازي او الرتادف او التخالف وغري ذلك من االمكانيات التي 

يبنى عليها اخلطاب.)35(

بدأ)عليه السالم(يف عرض الصفات عب اخلطاب يف الذكر الرصيح عندما قابل يف 
قوله :))......جرت عليها دول قبلك من عدل وجور(()36( مقتىض الكالم يتطلب هذا 
الذكر لكامل الصورة عند املتلقي، واالخذ بمجامع فكره، فالتقابل يضل خاصية لغوية، 

وتعبريية وفكرية، وانسانية ولذلك نجده يتجسد امامنا يف سائر االنامط التواصلية.

ومن املالحظ ان حتليل اخلطاب بحاجة اىل ادوات وبالغات قادرة عىل تبني كيفيات 
واملؤلفني  الكتاب  لدى  واملعاين  لألفكار  والباين  املدرك  الوعي  يف  موضوعاته،  تشكل 
قدمتها  التي  االدوات  اىل  التقابل  ُيضاف  ولذلك  واالعالمني،  والسياسيني  واخلطاب 
عىل  قادرة  وتصورات  مفاهيم  من  التقابيل  النموذج  يقدمه  ملا  اخلطاب  حتليل  نظريات 

تفكيك اخلطاب عىل مستوى االسرتاتيجيات التخاطبني.)37(

كانت دقة الصفات موزعة يف النص عىل حساب ما يقتضيه املعنى يف ايصال فكرة 
لذا  النص،  هذا  يتلقى  من  لكل  أعم  بمعنى  االشرت  السالم(ملالك  لإلمام)عليه  القائل 
عب االمام عن طبقتني مهمتني يف املجتمع مشريا اىل صفات كل منهام، واالثر املرتتب 
طرف،  من  الوايل  بخاصة  املتعلقة  الصفات  وهن  االخرى،  عىل  بإحداهن  االفراط  يف 
وصفات عامة الرعية من طرف اخر فقد قال )عليه السالم(:))وليكن احب االمور اليك 
اوسطها يف احلق، واعمها يف العدل، وامجعها لرىض الرعية، فأن سخط العامة جيحف 
برىض اخلاصة، وان سخط اخلاصة يغتفر مع رىض العامة، وليس احد من الرعية اثقل 
عىل الوايل مؤونة يف الرخاء، واقل معونة له يف البالء واكره لإلنصاف واسأل باإلحلاف، 
واقل شكرا عند االعطاء، وابطأ عذرا عند املنع، واضعف صبا عند ملامت الدهر من 
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اهل اخلاصة، وانام عامد الدين ومجاع املسلمني، والعدة لألعداء، العامة من االمة، فليكن 
صغوك هلم وميلك معهم(()38(.

عىل  تدل  كثرية  دالالت  ورائها  كان  التي  البنائية  التقابالت  من  كثريا  النص  محل 
عمق النظرة التي كان حيملها مرسل النص، فالعالقات القائمة بني طبقات املجتمع عىل 
اساس تناقض لصفات كل طبقة بحسب مقتىض املصلحة، فاملبدع هو الذي يدرك ما 

وراء الظاهر العيني، ويغوص اىل االشياء التي يدق املسلك اليها.)39(
يقال  ما  تأملنا  العرب.ولو  عند  القول  وبناء  التخاطب  سامت  من  سمة  فالتقابل 
وما يكتب، لتبني لنا ان التقابل املعنوي يف الكون وما فيه، ينعكس عىل البنيات القولية 

املنتجة، وهو ما يبر هذا التوجه نحو املعاين املتقابلة يف التخاطب.)40(
وبالعودة اىل نص االمام املوجه اىل مستشاري الوايل يشري)عليه السالم(اىل جمموعة 
من الصفات يف قوله((وال تدخلن يف مشورتك بخيال يعدل بك عن الفضل، ويعدك 
الفقر، وال جبانا يضعفك عن االمور، وال حريصا يزين لك الرشه باجلور، فان البخل، 

واجلبن، واحلرص، غرائز شتى، جيمعها سوء الظن باهلل(()41(.
ومن املالحظ ان تقابالت الصفات الظاهرة عىل سطح النص تتبلور بشكل خفي يف 

ذهن املتلقي فاإلمام » عليه السالم » يريد ضمنا عكس هذه الصفات املعلنة.
وسيلة  يعد  الذي  التعليل  بأسلوب  النص  هذا  يف  الصفات  عرض  يف  االمام  قرن 
تضيق  وقد  تتسع  قد  عدة  دالالت  له  النص  الن  النص،  داللة  دائرة  لتوسيع  رضورية 

والعلة والسبب يف اللغة بمعنى واحد.
بعد عّدِه )عليه السالم( لتلك الصفات بنّي اسباهبا يف اهنا ناجتة عن سوء الظن باهلل 
تعاىل، وتأسيسا عىل ذلك يمكننا ان نحيل بعضا من بواعث التضاد يف اسلوب االمام 
)عليه السالم(ألمهية ما يويص به وما يرتتب علية يف حال تركه وعدم االخذ به وتطبيقه 

يف شؤون الرعية.
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كانت نظرة االمام نظرة العارف عن بصرية فهو يوصف القادة من خالل فرز صفاهتم 
ولرسوله  هلل  نفسك  يف  انصحهم  جنودك  من  :))فول  قولة  يف  الرعية  جنود  باقي  عن 
وألمامك، وانقاهم جيبا، وافضلهم حلام ممن يبطئ عن الغضب، ويسرتيح اىل العذر، 
ويرأف بالضعفاء، وينبو عىل االقوياء، وممن ال يثريه العنف وال يقعد به الضعف(()42(.

البد هلذه الصفات من صفات مواجهة اخرى من خالهلا امتاز هبا القادة عن غريهم 
وبموجبها كانت هلم الصدارة.

فاذا رشعنا يف تأمل املواجهات املتحكمة يف الكنايات البالغية العربية القديمة بحثنا 
عن السامت العميقة فيها، فأننا سنقف حتام عند هذه اآللية يف صناعة النصوص وتأويلها، 
التحليل واالستنتاج  يبدأ من االفرتاض فاالستكشاف، ثم  وهذا ما جيعل عملنا مركبا 

ليأيت بعد التصور، ثم تطبيقه)43(.

من يقرأ النص يقف مذهوال من روعة ما فيه من دقة يف الوصف والتعبري تارة تراه 
فقد  املجتمع  يف  مهمة  من  يتحمله  وما  صنف  كل  ميزات  اساس  عىل  املجتمع  يصنف 

وصف القضاة تم بني صفات القادة يف الدفاع عن الرعية.

بعد ذلك تعرض االمام لصفات حاشية الوايل يف قوله:))ثم الصق بذوي االحساب، 
والسخاء،  والشجاعة  النجدة،  اهل  ثم  احلسنة،  والسوابق  الصاحلة،  البيوتات  واهل 

والسامحة، فأهنم مجاع من الكرم، وشعب من العرف(()44(.

بالتعليل  الصفات  تلك  )املقابل(يتبع  غريهم  يفتقدها  التي  الصفات  هذه  بيان  بعد 
)فأن( والتي تتكرر عىل طول النص يوصفها تأكيدا لعرض تلك االفكار من خالل بيان 
اذا  النظرة السطحية للنص تطلعنا عىل صفات معينة دون ذكر مقابالهتا  ان  االسباب، 
ان املتلقي حيصل عليها من خالل التأويل الذي ينشئه عىل ضوء االطر املتقابلة الغائبة 

انطالقا من االطر املاثلة.)45(
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عىل  اخلطاب  تفكيك  عىل  قادرة  وتصورات  مفاهيم  عىل  التقابيل  النموذج  يقدم 
مستوى االسرتاتيجيات التخاطبيه، وعىل مستوى اللغة واالساليب، واالسناد احلجاجية 
املوظفة، ومهارات التعبري، وآداب اخلطاب، والتلطف وغري ذلك من ادوات التحليل او 

التخيل املمكنة التي يستدعيها كل مقام نتج عن خطاب معني.)46(

ومن خالل التصورات التقابلية التي نتجت من تأويل النص نستطيع وصف عهد 
االمام عليه السالم - بالدستور- قال يف دستوره ملالك عن احوال العامل:((ثم انظر يف 
اجلور  من شعب  مجاع  فأهنام  واثرة،  حماباة  توهلم  وال  اختبارا،  فأستعملهم  امور عاملك 
واخليانة، وتوخ من اهل التجربة واحلياء، من اهل البيوتات الصاحلة، والقدم يف االسالم 
املتقدمة، فأهنم اكرم اخالقا، واصح اعراضا، واقل يف املطامع ارشافا، وابلغ يف عواقب 

االمور نظرا، ثم اسبغ عليهم االرزاق، فأن ذلك قوة هلم عىل استصالح انفسهم(()47(.

والقارئ لنص االمام يتبني فكره البليغ جليا يف النظر بأمر العامل عب بيانه لصفاهتم 
ووصاياه فيهم وتعامل الوايل معهم، ثم عدل بعد العامل اىل كتاب الوايل وحفظة رسه 
التي  رسائلك  واخصص  خريهم،  امورك  عىل  فول  كتابك،  حال  يف  انظر  فقال:))ثم 
الكرامة،  تدخل فيها مكائدك وارسارك بأمجعهم لوجوه صالح االخالق ممن ال تبطره 
ايراد مكاتبات  الغفلة عن  فيجرأ هبا عليك، يف خالف لك بحظرة مأل وال تقرص هبم 
يأخذ لك ويعطي منك، وال  فيام  الصواب عنك،  عاملك عليك واصدار جواباهتا عىل 
يضعف عقدا اعتقده لك، وال يعجز عن اطالق ما عقد عليك، وال جيهل مبلغ قدر نفسه 

يف االمور، فأن اجلاهل بقدر نفسه يكون بقدر غريه اجهل(()48(.

يتميزون به  التفصيل يف احواهلم )الكتاب( مل خيف يشء من صفاهتم وما  بعد هذا 
فقال:  بالتجار  استوىص  ذلك  بعد  ثم  القدر  مهارات عىل غريهم حتى حظوا هبذا  من 
املنافع  مواد  فأهنم  ببدنه،  واملرتفق  بامله،  واملضطرب  منهم،  املقيم  خريا،  هبم  ))واوص 
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وجبلك،  وسهلك  وبحرك،  برك  يف  واملطارح،  املباعد  من  وجالهبا  املرافق،  واسباب 
وحيث ال يلتئم الناس ملواضعها، وال جيرتئون عليها، فأهنم سلم ال ختاف بائقته، وصلح 
ال ختشى غائلته، وتفقد امورهم بحرضتك، ويف حوايش بالدك، واعلم مع ذلك ان يف 
كثري منهم ضيقا فاحشا، وشحا قبيحا(()49(، يقدر وضوح التقابل يف ذهن منتج النص 
بقدر وضوحه يف النص ويف تلقيه وتأويله وقوة وضوح املقابل دليل عىل بالغة القول)50(، 
وهذا ما كان حارضا يف نص االمام )عليه السالم( من تقابالت عده ناجتة عن حضورها 

يف ذهن االمام.

املبحث الثالث

تقابل الشواهد 

والشاهد  أرسطو)51(،  يسميها  كام  الصناعية  غري  او  اجلاهزة  احلجج  من  الشاهد 
النبوي  واحلديث  الكريمة  القرآنية  اآليات  يف  يتمثل  القولية  وسننه  العريب  اخلطاب  يف 
املتأمل  مدارك  توسع  نصوص  وهي  الشعرية،  واالبيات  واحلكم،  واالمثال  الرشيف، 
عب مقابلتها ملعاين ما حوله من املواقف واحلاالت، وترغيبه فيام ينفعه، وتنفريه مما يرضه 
لذلك كان الشاهد دعامة قوية وحجة بالغة يف مجيع املواقف التي حيرض فيها وقد عب 
بقوة  حارضا  الشاهد  واملثل()52(، ونجد  الشاهد  عىل  العلم  )ومدار  بقوله  اجلاحظ  عنه 
نجد  كذلك  اجلاهيل،  الشعر  من  املتعددة  مراحله  امتداد  عب  العريب  الرتاث  اغلب  يف 
الشاهد حارض يف اخلطاب القرآين :)مثلهم كمثل احلامر حيمل اسفارا()53(، ويعد الشاهد 
اساسية  ودعامة  والبهان،  والدليل  للحجة  مرادفا  عنرصا  السالم(  )عليه  االمام  عند 
اىل  :))وأردد  قال  ملالك  للمتلقي، يف عهده  احلقائق، عب اخلطاب ومن خالله  إلرساء 
اهلل ورسوله مايضلعك من اخلطوب ويشتبه عليك من االمور، فقد قال اهلل تعاىل لقوم 
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احب ارشادهم:)ياءهيا الذين امنو أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأويل االمر منكم فأن 
تنزعتم يف يشء فردوه اىل اهلل والرسول(، فالرد اىل اهلل االخذ بمحكم كتابه، والرد اىل 
املفرقة(()54(، من خالل مطالعة النص نالحظ كيف  الرسول االخذ بسنة اجلامعة غري 
اورده من معنى مع ذكر  ملا  الذي كان مماثل  الشاهد  قابلة يف  ثم  املعنى  اورد  االمام  ان 
يقوم  الرد هلل وللرسول )صل اهلل علية واله وسلم(،  السالم( كيفية  الشاهد بني )عليه 
التقابل االستشهادي عىل االتيان بمعنى، ثم تأكيده بمعنى اخر جيري جمرى االستشهاد 

عىل االول واحلجة عىل صحته.)55(

واسعة  مساحة  يأخذ  مل  السالم(  )عليه  االمام  عهد  يف  االستشهاد  ان  املالحظ  من 
يف خطابه املوجه ملالك، ولكن اقترص عىل مقتىض حاجة املقام اليه، ها هو يورد شاهدا 
اخرا يف قولة ))واذا اقمت يف صالتك للناس فال تكونن منفرا وال مطيعا فان يف الناس 
العلة وله حاجة، وقد سألت رسول اهلل )صل اهلل عليه واله( حني وجهتني اىل  به  من 
اليمن كيف اصيل هبم فقال : ))صل هبم كصالة اضعفهم، وكن باملؤمنني رحيام(()56(، 
مع وجود الشاهد الذي يعد تأكيدا للكالم اردف كالمه بالتعليل للتقابل عالمات، او 
سيامء وال نتكلم عن التقابل اال عب حضور احد العنارص يف مقابل عنرص اخر انه تواجه 
شيئني، او شخصني، او وضعني، او حالني، قد يدل احدمها عىل االخر بصوره وان كان 

غائبا فهو عالمة وسيامء عىل بنية تقابليه قائمة عىل احلضور التام او اجلزئي.)57(

يف ظل هذا نلحظ التواجه عب التوجيه واالرشاد يف قول االمام )عليه السالم( ملالك 
))واياك واملن عىل رعيتك بإحسانك، او التزايد فيام كان من فعلك او ان تعدهم فتتبع 
يوجب  واخللف  احلق  بنور  يذهب  والتزايد  االحسان  يبطل  املن  فان  بخلفك  موعدك 
املقت عند اهلل والناس)58(، قال اهلل تعاىل:)كب مقتا عند اهلل ان تقولو ماال تفعلون)59((.
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فالنص القرآين املوظف يف سياق خطاب االمام افاد نوعني من التقابل: االول، كام 
هو بائن يف صلب الشاهد القرآين ومتبلور من فحوى معناه، فاملقت يأيت من القول من 

دون العمل.

اما التقابل الثاين، فيستشف من معنى الفكرة االول املقابل للمعنى يف النص القرآين 
األمام  برع  فقد  فعال يف صناعة اخلطاب وتوهج بالغة.)60(  به، وهو منطلق  املستشهد 
االقناع  امهيتها يف  التقابل إلدراكه  املبينة عىل  البينية  توظيف شواهده  السالم(يف  )عليه 
والتأثري، فقد نتجت القضية ثم يأيت بمقابلها من الشواهد لغرض التوثيق والتوكيد نراه 
امللفت  ومن  والرسول،  هلل  بالطاعة  يقابلها  ورسوله،  اهلل  اىل  واردد   : بقولة  النصح  يف 
ان مجيع الشواهد مبنية عىل التقابل بأنواعه املختلفة وذلك راجع التساع نقدية التقابل 
يف بناء العهد ودالالته فاملعاين يطلب بعضها بعضا من اجل التكامل وتوسيع املدارك 

واالفهام.

وبوسع التأويل التقابيل ان يمدنا بمزيد من املعاين املنبثقة من االفرتاضات الداللية 
بمثابة  املطروحة، ويتموضع  الفكرة  يتقابل مع  فاملثل  يتأسس عليها هذا اخلطاب  التي 
عليها  الناس  مصادقة  من  قوهتا  تكتسب  كوهنا  التدعيم،  وضيفة  تؤدي  جاهزة  حجة 
املرسل  بني  التوازن  اعادة  تؤدي وضيفة  اجلمعي، فضال عن كوهنا  الفعل  وتواترها يف 

واملرسل اليه، عندما يصيب عملية التخاطب خفوت يف تفاعلها.

وبذلك يقدر التقابل باملثل كونه آلية من آليات اخلطاب االقناعي البالغي غري املبارش 
تناسب  حتى  تقابليا  تركيبا  املركبة  االمثلة  من  برضوب  االفهام  من  املعاين  تقريب  يف 

التصورات والفكرة التي يدافع عنها ويروم ايصاهلا.)61(
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اخلامتة

وامكانيات  بأدوات  االشرت  ملالك  االمام  عهد  يف  اخلطاب  قراءة  البحث  حاول 
حتليلية تستند عىل اساس التقابل االسلويب فاملعاين تصنع بأبعاد وعالمات متقابلة خارج 
نظرة املحسن البديعي للتقابل املعهود يف معاجم اللغة فقط، وانام تقرتح اليات لتوسيع 
مفهوم التقابل ليشمل التجاور واملحاذاة والتقريب بني املعاين عب املواجهة بني الذوات 
والصفات والشواهد عىل مستوى التصورات والتعرف واالدراك وذلك من اجل فهم 
والتلقي  القراءة  اثناء  بينها  فيام  تتساند  التي  سياقاته  و  بنية  من  انطالقا  وافهامه  النص 
وبذلك نكون قد قدمنا فهام مغاير لقراءة اي خطاب خارج ما هو متعارف يف فهم وحتليل 
النصوص وهذا يدعونا إلعادة النظر يف العديد من النصوص خارج االدوات التقليدية 

املتبعة.
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املقدِّمة

الُم عىل أرشِف األنبياِء وامُلرسلني، أيب القاسم  الُة والسَّ احلمُد هللِ ربِّ العاملني، والصَّ
د، وعىل آله الطيبني الطاهرين، وبعُد... حممَّ

فالعالقُة بني اللفِظ واملعنى عالقٌة أزليٌَّة مل مترَّ غفاًل عن الدارسني يف حقِل اللغِة قدياًم 
قوالَب  يف  دالالهتا  مراعاة  عن  فضاًل  وتصنيفها  األلفاظ  مجع  يف  سارعوا  لذا  وحديًثا، 
ومناهَج خمتلفة، أطلق عليها اللغويون العرُب القدماء مصطلحات: )املعجم املوضوعي، 
سه العرب  والرسائل اللغويَّة( وغري ذلك. وقد أفاد الدرس اللغوي الغريب احلديث ممَّا أسَّ
املتقاربة  املعاين  أو  األلفاظ،  للدارسني مجَع  يتيُح  ا جديًدا  لغويًّ منهًجا  ليضعوا  القدماء، 
بـ)نظرية  ى  يسمَّ ما  وهو  بينها،  الداللية  الصلة  بمراعاة  جيمعها  عام  لفٍظ  حتت  وجعلها 
الداللية  الدراسات  جمال  يف  ة  املهمَّ النَّظريات  من  واحدًة  ُتعدُّ  التي  الداللية(،  احلقول 

احلديثة.

ن دروًسا أخالقيًَّة  إىل مالك األشرت قد تضمَّ السالم(  وألنَّ عهَد اإلماِم عيّل )عليه 
معتبًة، فيها ُأُسُس القيادة الصحيحة للمجتمع يف كلِّ زمان، فضاًل عن لغتِِه العاليَّة ذات 
املعاين املكثَّفة كان ميداُن الدراسِة ذلك العهد. فأحصيُت فيه األلفاَظ املرتبطَة باألخالق 
فجاء  الدالليَّة،  احلقول  نظرية  وفق  عىل  قسمتها  ثمَّ  مذمومًة،  أم  حممودًة  أكانت  سواء 
مالك األشرت  إىل  السالم(  )عليه  اإلمام عيّل  )ألفاظ األخالق يف عهد  بعنوان:  البحث 
أوهلام:  تناولُت يف  مبحثني:  قسم عىل  وقد  الداللية(.  احلقول  نظرية  دراسة يف ضوء   -
فيه  تناولُت  فقد  الثاين،  املبحُث  ا  وأمَّ وتطّوًرا.  وتعريًفا  تأصياًل  الداللية  احلقول  نظرية 
احلقول الداللية يف عهد اإلمام عيّل )عليه السالم( دراسة تطبيقية. فكان عىل قسمني: 
األول منهام تناولُت فيه ألفاظ األخالق املحمودة يف عهد اإلمام )عليه السالم(، يف حني 
متهيٌد  املبحثني  سبق  وقد  العهد.  يف  املذمومة  األخالق  ألفاظ  اآلخر  القسم  يف  تناولُت 
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تناولُت فيه: مفهوم األخالق عند العلامء. وخالصٌة بيَّنُت فيها أهم ما جاء يف البحث. 
ة القديمة واحلديثة فضاًل  وقد اعتمدُت يف كتابة بحثي هذا عىل مجلٍة من املصادر اللغويَّ

عن كتب األخالق واآلداب وغري ذلك.

وأخرًيا أسأُل اهلل أن يتقبَّل جهدنا املتواضع هذا، إهداًء منِّي إىل أمري املؤمنني )عليه 
السالم(. واهللُ ويلُّ التوفيق، وهو اهلادي إىل الطريق القويم.
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التمهيد: مفهوم األخاق عند العلماء

اأواًل: مفهوم االأخالق عند اللغويني:

ال ُبدَّ لنا من وقفٍة عند معنى األخالق يف اللغة؛ إذ إنَّ املعنى اللغوّي لكلِّ مفردة هو 
ولفظ  فّن،  كلِّ  يف  العلامء  عليها  يتفُق  التي  واملصطلحات  املفاهيم  إىل  املوِصُل  الطريُق 
واجلميع:  الطبيعة.  واخلَليقُة:  اخلُُلق،  »اخلَليقُة:  )العني(:  معجم  يف  جاء  كام  األخالق 
اخلالئُق، واخلالئُق: نقر يف الصفا. واخلليقة: اخلَْلُق... وهذا رجل ليس له َخالٌق، أي: 
ليس له رغبة يف اخلري، وال يف اآلخرة: وال صالح يف الدين«)1(. ويف قوِل اخلليِل إشارٌة 
للعالقة بني معنى الطبيعة واألخالق، فاإلنساُن يف سجيَّته حيمُل صفاٍت خلقيًَّة قد تكوُن 

حسنًة وقد تكون سيئًة.

بقوله:  لألخالق  والسلبية  اإلجيابية  الدالئل  )ت711هـ(  منظور  ابن  أوضح  وقد 
ِجيَُّة، َوَحِقيَقُتُه َأنه لِصورة اإِلنسان  ين والطْبع َوالسَّ ِم َوُسُكوهِنَا: َوُهَو الدِّ »اخلُُلُق، بَِضمِّ الالَّ
الظَّاِهَرِة  لُِصوَرتِِه  اخلَْلق  بَِمنِْزَلِة  هِبا  املختصُة  َوَمَعانِيَها  وَأوصافها  نْفسه  َوِهَي  اْلَباطِنَِة 
َقاِن بَأوصاف  وَأوصافها َوَمَعانِيَها، َوهَلاَُم َأوصاف حَسنة َوَقبِيَحٌة، والثواُب َواْلِعَقاُب َيَتَعلَّ
َرِت األَحاديث يِف  وَرِة الظَّاِهَرِة، َوهِلََذا َتَكرَّ َقاِن بَأوصاف الصُّ وَرِة اْلَباطِنَِة َأكثر مِمَّا َيَتَعلَّ الصُّ
للنفس  بأنَّه: »عبارة عن هيئة  ف أهل االصطالح اخلُلق  لذا عرَّ اخْلُُلِق«)2(.  َمدح ُحسن 
كانت  فإن  وروية،  فكر  إىل  حاجة  غري  من  ويرس  بسهولة  األفعال  عنها  تصدر  راسخة 
خلًقا  اهليئة:  سميت  بسهولة،  ورشًعا  عقاًل  اجلميلة  األفعال  عنها  تصدر  بحيث  اهليئة 
اهليئة: خلًقا سيًئا«)3(. واشرتط  القبيحة، سميت  حسنًا، وإن كان الصادر منها األفعال 
الرشيف اجلرجاين )ت 816هـ( أن تكون هيئة األفعال راسخة؛ ألنَّ من يصدر منه بذل 
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املال عىل الندور بحالة عارضة ال يقال: خلقه السخاء، ما مل يثبت ذلك يف نفسه، وليس 
اخللق عبارة عن الفعل، فربَّ شخٍص خلقه السخاء، وال يبذل، إما لفقد املال أو ملانع، 
وربام يكون خلقه البخل وهو يبذل، لباعث أو رياء)4(. ونستنتُج من ُكُتب اللغويني أنَّ 

األخالَق مرتبطٌة بسجيَّة اإلنسان سواء أكانت حممودًة أم مذمومًة.

ثانًيا: مفهوم االأخالق عند العلماء امل�سلمني:

يفة،  الرشَّ ة  النَّبويَّ نَّة  والسُّ الكريم،  القرآن  من  أخالقهم  مصادر  يستقون  املسلمون 
قْوُْم﴾ 

َ
أ ِهَ  لِلَِّت  َيْهِدْي  الُقْرآَن  هذا  ﴿إنَّ  تعاىل:  قال  السالم(،  )عليهم  البيت  وأهل 

د )صىلَّ اهللُ عليه  ]سورة اإلرساء/ من اآلية 9[. ومثلام ُيعدُّ القرآن الكريم، والنبّي حممَّ
وآله وسلَّم( أكب حجة عىل العباد يف املستوى األخالقي، كذلك ُيَعدُّ أهُل البيت )عليهم 
الم(:  السالم( من احلجج الراسخة؛ ملا حيملوه من ُخُلٍق رسايل، قال اإلماُم عيلٌّ )عليه السَّ
»ولو ُكنَّا ال نرجو جنَّة، وال نخشى ناًرا، وال ثواًبا وال عقاًبا، لكان ينبغي لنا أن نطلب 
املسلمني  العلامء  تعريفات  النجاح«)5(. ومن  تدلُّ عىل سبيل  ممَّا  ا  فإهنَّ مكارم األخالق، 
ُتْصِدُر  َعنَْها  َراِسَخٍة  النَّْفِس  يِف  َهْيَئٍة  الغزايل )ت505هـ(: »عبارة عن  قاله  ما  لألخالق 
ٍة َفإِْن َكاَنِت اهْلَْيَئُة بَِحْيُث َتْصُدُر َعنَْها  اأْلَْفَعاَل بُِسُهوَلٍة َوُيرْسٍ ِمْن َغرْيِ َحاَجٍة إىَِل فِْكٍر َوَرِويَّ
اِدُر  َيْت تِْلَك اهْلَْيَئُة ُخُلًقا َحَسنًا َوإِْن َكاَن الصَّ ًعا ُسمِّ اأْلَْفَعاُل اجْلَِميَلُة امْلَْحُموَدُة َعْقاًل َورَشْ
َا َهْيَئٌة َراِسَخٌة  اَم ُقْلنَا إهِنَّ تِي ِهَي امْلَْصَدُر ُخُلًقا َسيًِّئا، َوإِنَّ َيِت اهْلَْيَئُة الَّ َعنَْها اأْلَْفَعاَل اْلَقبِيَحَة ُسمِّ
َخاُء َما مَلْ َيْثُبُت  ألن من يصدر منه َبْذُل امْلَاِل َعىَل النُُّدوِر حِلَاَجٍة َعاِرَضٍة اَل ُيَقاُل ُخُلُقُه السَّ
ٍة  َرِويَّ ِمنُْه اأْلَْفَعاُل بُِسُهوَلٍة ِمْن َغرْيِ  َأْن َتْصُدَر  ْطنَا  اَم اْشرَتَ َوإِنَّ ُثُبوَت ُرُسوٍخ  َنْفِسِه  َذلَِك يِف 
ٍة اَل ُيَقاُل ُخُلُقُه السخاء  ُكوَت ِعنَْد اْلَغَضِب بُِجْهٍد َوَرِويَّ أِلَنَّ َمْن َتَكلََّف َبْذَل امْلَاِل َأِو السُّ

واحللم«)6(.
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النفس  تقتدر  نفسانية  »ملكة  هو:  )ت726هـ(   ّ احليلِّ العاّلمة  عند  واخلُْلق  واخلُُلُق 
معها عىل صدور األفعال عنها بسهولة من غري تقدم رّوية«)7(، وهو: »َمَلكة يف النفس 
الفعل  منه  حيصل  درجة  يبلغ  وجه  عىل  املرء  من  الصادرة  األفعال  تكّرر  من  حتصل 
بسهولة، كالكرم فإنه ال يكون ُخُلقا لإلنسان إال بعد أن يتكرر منه فعل العطاء بغري بدل 

حتى حيصل منه الفعل بسهولة من غري تكلف«)8(.

فاألخالق عند علامء املسلمني وغريهم من الفالسفة القدماء ملكة تصدر هبا األفعال 
عن النفس تلقائيًّا، من غري تفكري أو روية أو تكّلف، وكّل ما يصدر عنها عن النفس من 
سلوك ليس مطبوًعا فيها كغضب احلليم وكرم البخيل ال يعّد خلًقا وهي صفات راسخة 
قد  وهّي  وتفّكر،  روّية  إعامل  دون  من  معها،  متناسبة  أفعال  لصدور  موجبة  النفس  يف 

تكون ذاتّية، أو وراثّية، أو تكتسب بالعادة واملران)9(.

نا نبحُث يف ألفاظ األخالق عند اإلمام عيل )عليه السالم(، فال ُبدَّ من القول:  وألنَّ
إنَّ قيمة األخالق اإلسالميَّة عنده )عليه السالم( من مرتكزات خطابه وسلوكه العميل، 
وأنَّ القاعدة األخالقية اإلسالمية يف فكره )عليه السالم( مشيَّدة عىل معيار إهلي وعقيل، 
وتنطلق منه إىل التطبيق العميل. ويشمُل ذلك كل ما نصَّ عليه )عليه السالم( من عقائد، 

وعبارات، وأوامر ونواهي)10(.
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املبحث األول

 نظرية احلقول الداللية تأصيًا وتعريًفا وتطّوًرا

الّلغة دراسًة  َجت عىل  َعرَّ ثقافيَّة وسيعة،  الَتَداويِلّ نشَأ يف أجواء معرفيَّة  ْرَس  الدَّ إنَّ 
تفتيح فضاءات من أجل دراسة ظواهر  ُمْعجًبا يف  وفهاًم وتوضيًحا، وأسهمت إسهاًما 
شة؛ إذ تم االنتقال من  ا مهملة، أو مهمَّ َداللِيَّة وَتَداولِيَّة، كانت ُتوسُم - من قبُل- بأهنَّ
اللسانّيات  لبوز  األجواء  لتهيئة  للغة؛  ة  البنيويَّ املدرسة  وتأثريات  سوسري(  )دي  إرث 
ْرَس الّلغويَّ ُرْوًحا  الَتَداُولِيَّة، التي بزغ يف ضوئها اجتاهات لسانّية، ووظيفّية، َأْعَطت الدَّ

دًة مل ُتؤَلْف من قبُل، بطريقٍة منهجية، وعلميٍَّة)11(. متجدِّ

تقوُم  التي  الداللية(،  احلقول  بـ)نظرية  ى  ُيسمَّ ما  والنظريَّات  االجتاهات  هذه  ومن 
فكرهتا عىل مجع الكلامت، أو املعاين املتقاربة وجعلها حتت لفظ عام جيمعها، فكلمة )لون( 
مثاًل تضم ألفاظ: )أمحر، أزرق، أصفر، أبيض...(. وقد أثمرت الدراسات املتتابعة التي 
ليتلقاها جمموعة من  الداللية،  نظرية احلقول  الكلامت عن  العالقات بني معاين  تبحث 
العلامء يف بداية القرن العرشين، منهم العامل األملاين )تراير(، الذي استطاع صياغة أجزاء 
من  أكثر  الداليل  للحقل  وضعوا  وقد  وتنظرًيا)12(.  منهًجا  متكامل  بشكل  النظرية  هذه 
تعريف، منها تعريف أوملان أنَّه: قطاع متكامل من املادة اللغوية يعب عن جمال معني من 
ة  ُ عن معناها بألفاظ لغويَّ اخلبة)13(. ويقصُد باخلبِة هنا املوضوع، أو الفكرة، التي ُيعبَّ

معيَّنة.

من  الباحثون  يتمّكن  مل  التي  احلديثة  املصطلحات  من  كغريه  الداليل  احلقل  وُيعدُّ 
أبحاث متعددة وجهود كبرية، وعمق  بعد  إالَّ  التوصل إىل إعطاء حتديداهتا وتعريفاهتا 
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نظر لدقائق جماالت املعنى، ومع ذلك فقد اّتضح هلم أنَّ الكلمة تتحّدُد داللتها ببحثها 
مع أقرب الكلامِت إليها يف إطار جمموعٍة دالليٍة واحدٍة؛ لذا يقول جون الينز: »إن من 
أيضا معاين  نعرف  أن  بدون  نعرف معنى كلمة واحدة  أو ربام حتى  نقرر  أن  املستحيل 
الكلامت األخرى املرتبطة هبا«)14(. فالنظرية إذن تتألف من عنرصين أساسني مها: تقسيم 
األلفاظ إىل جمموعاٍت داللية، وحتديد داللة اللفظة داخل كل جمموعة ببحثها مع أقرب 
األلفاظ إليها. فال نستطيع معرفة الداللة احلقيقية للكلمة إاّل من خالل جمموعة الكلامت 
ُه ال ُيمكن الوصول إىل حتديد واضح ودقيق )نسبيًّا( لداللة  املتصلة هبا دالليًّا »بمعنى أنَّ
عالقتها  أساس  عىل  يتحدد  الكلمة  فمعنى  الداللية،  جمموعتها  عن  بمعزل  ما  الكلمة 

بالكلامت األخرى الواقعة يف جماهلا الداليل«)15(.

ة عىل أمهيَّة السياق يف الكشف عن داللة الكلمة والعالقات  ويؤكد أصحاُب النظريَّ
الداليل  املجال  داخل  يف  الكلامت  وأنَّ  الداليل،  املجال  كلامت  من  بغريها  تربطها  التي 
واهلامشية؛  األساسية  الكلامت  بني  التفريُق  فيجُب  متساٍو،  وضع  ذات  ليست  الواحد 
املجال  كلامت  تربط  التي  والتقابالت  العالقات  طبيعة  لنا  يكشُف  األوىل  معرفة  ألنَّ 
الداليل)16(. وكان للسياق يف حرص داللة األلفاظ اخللقيَّة يف عهد اإلمام )عليه السالم( 
ُ عنها برتكيٍب، أو عبارٍة ُتفصُح عن املعنى اخللقي  ؛ إذ إنَّ بعَض األلفاظ قد ُيعبَّ دوٌر مهمٌّ

الذي أراده اإلمام )عليه السالم(.

بعد  إالَّ  الداليل(  )احلقل  مصطلح  احلديثة  العربية  اللغوية  الدراسات  تعرف  ومل 
اطالعها عىل الدراسات اللغوية الغربية؛ لذا كانت التعاريف املتناثرة يف تلك الدراسات 
متامثلة ومتشاهبة ومرتمجة، عىل الرغم من أنَّ الدراسة العربية قد عرفت احلقول الداللية 
تطبيقًا وإجراًء يف أكثر من مصدر وعب قرون متعاقبة. يقول حممود سليامن ياقوت: »هناك 
ة املجاالت الداللية... إنَّام هي ذات أصول عربيَّة،  حقيقة نريد التأكيد عليها هي أنَّ نظريَّ
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املوضوعات  ومعاجم  اللغوية،  الرسائل  أصحاب  اتبعه  الذي  املنهج  يف  ذلك  ويتضح 
الثعالبّي من  أبو منصور  وُيعدُّ  تندرج حتت معنى واحد«)17(.  التي  اللغة  ألفاظ  يف مجع 
اللغويني العرب الذين حاولوا قدياًم تصنيف كلامت اللغة عىل وفق حقول داللية معيَّنة 
يف كتابه: )فقه اللغة ورّس العربيَّة(؛ إذ أورده عىل شكل حقول دالليَّة خاصة باحليوانات، 
والنباتات، والشجر، واألمكنة، وغري ذلك من أسامء املوجودات، والصفات، واألشياء.

ها: وتتحّدد العالقاُت بني الكلامت داخل املجموعة الدالليِة الواحدِة بأموٍر أمهُّ
َل لفظاِن أو أكثر عىل معنًى واحد، وهو ما  1- عالقة الرتاُدِف)18(: الرتادف هو: أْن يدُّ

يعّبُ عنه يف اإلنكليزية بـ Synonym )19(. ويعني داللة واحدة أللفاظ عّدة)20(.
يف  األلفاظ  بني  العالقات  أهم  من  الداللية  احلقول  أنصار  عند  الرتادف  ويعد 
املجموعة الواحدة. فالرتادف عندهم من الناحية املعجمية يعني اتفاق شبه تام بني معنى 

الكلمتني املرتادفتني.

2-عالقة االشتامل: ُتعدُّ عالقة )االشتامل( من أهم العالقات يف علم الداللة الرتكيبي، 
ٌن من طرٍف واحٍد. يكون فيه )أ( مشتماًل عىل  وخيتلف االشتامل عن الرتادف يف أّنه تضمُّ
الذي  )الشجر(  مثل  التفريعي.  أو  التصنيفي  التقسيم  أعىل يف  يكون )ب(  )ب(، حني 
ينتمي إىل فصيلة أعىل هي )النبات(. فالشجر متضمن ملعنى النبات، الشتامله عليه. ومن 
االشتامل نوع ُأطلق عليه اسم )اجلزيئات املتداخلة()21(، واملراد بذلك جمموعة األلفاظ 
فالثانية  شهر-سنة-.  أسبوع-  يوم-  ثانية-دقيقة-ساعة-  مثل:  ن  ُمضمَّ منها  كل  التي 
واقعة ضمن ما بعدها وهي: الدقيقة، والدقيقة واقعة ضمن ما بعدها أيضًا وهي الساعة، 

وهكذا.
3- عالقة اجلزء بالكل)22(: وهي كعالقة اليد باجلسم. والفرق بني هذه العالقة وعالقة 
بخالف  منه،  جزء  ولكنها  اجلسم،  من  نوعًا  ليست  اليد  أي  التضمني  أو  االشتامل 
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اإلنسان الذي هو من احليوان وليس جزًءا منه ومثلها الثانية، فهي جزء من الدقيقة 
وليست نوعًا منها، إذ كلٌّ منهام متميز من اآلخر.

املبحث الثاني

 احلقول الداللية يف عهد اإلمام )عليه السام(

باخللق  ارتبطت  بألفاظ  األشرت  مالك  إىل  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  عهد  زخر 
مًعا،  عيَّة  والرَّ اعي  الرَّ خُتاطُب  أخالقيَّة  وثيقة  لكونه  وذلك  حُيىص؛  ال  ممَّا  واألخالق 
حياة  يف  تؤثر  إسالميَّة  ومبادئ  ُأسٍس  وفق  عىل  ولة  الدَّ إلدارِة  ناجًحا  طريًقا  وترسُم 
الفرد واملجتمع. وقد عبَّ اإلمام )عليه السالم( عن كثرٍي من األلفاظ اخللقيَّة بعبارات 
كيف  والبيان،  البالغة  ناصية  يملك  من  إاّل  يملُكُه  ال  فريٌد  أسلوٌب  وهذا  وتراكيب، 
الدالليَّة  ال وكالمه دون كالم اخلالق وفوق كالم املخلوقني. وسيكوُن تقسيم احلقول 
أللفاظ األخالق يف عهد اإلمام )عليه السالم( عىل قسمني: حممودة ومذمومة، ُيمكن 

تفصيلها عىل النَّحو اآليت:
حقول األلفاظ املحمودة

ألفاظ ألفاظ الصربألفاظ الصدقألفاظ العدلألفاظ اللنيت
ألفاظ اإلعانةالصلة

ْفدالصلةالصبالصدقالعدلاللني1 الرِّ
الرعايةاإلخوةكرس النفساألمانةاإلنصافالرمحة2
قضاء احلوائجالقرابةملك اهلوىالوفاءاألوسطالعفو والصفح3
التحملالطهرالسهمالعطف4
قلة التبمال خُتاف بائقتهاحلقاإللف5



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 288

قود البدنالرفق6
التقسيمالرأفة7
عدم اإلجحافاالحرتام واملنزلة8
البيع السمحالتواضع9

املودة10

أواًل: ألفاظ األخاق احملمودة يف عهد اإلمام علّي )عليه السام(:

انتظمت  التي  السالم(  املحمودة يف عهد اإلمام عيّل )عليه  ألفاظ األخالق  تباينت 
يف حقول دالليَّة، وارتبطت دالليًّا حتت لفٍظ عامٍّ جيمعها إىل ستة حقول، متثلت بألفاظ: 

)اللني، العدل، الصدق، الصب، الصلة، اإلعانة(، وتفصيُلها عىل النَّحو اآليت:

اأ - حقل االألفاظ املرتبطة باللني

تعددت األلفاظ املرتبطة هبذا احلقل؛ إذ وصلت إىل عرش ألفاظ، وكان أكثر احلقول 
ألفاًظا يف عهد اإلمام عيّل )عليه السالم(، وسنتناوُل منه يف التفصيل أكثر مخس ألفاظ 

استعاماًل يف سياقات العهد عىل النَّحو اآليت:

ْحَمة. 1 الرَّ

ُْت عليه. وتراَحَم  ُة والتعطُُّف. واملرمحُة مثلُه. وقد َرمِحُْتُه وتَرمحَّ الَرمْحَُة يف اللغِة: الِرقَّ
.)23( القوم: َرِحَم بعُضهم بعضًا. ويقال: ما أقَرَب ُرْحَم فالٍن إذا كاَن ذا َمْرمَحٍة وبرٍّ

محة( منسوبًة إىل اهللِ تعاىل يف معظم  ويف عهد اإلمام )عليه السالم( وردت لفظة )الرَّ
يَق َوَاأْلََنَف َيْبُسِط  النصوص، ومنها قوُلُه: ))ُثمَّ اِْحَتِمِل َاخْلُْرَق ِمنُْهْم َوَاْلِعيَّ َوَنحِّ َعنُْهُم َالضِّ
عىل  ووردت  وجوانبها.  أطرافها  رمحته(:  و)أكناف  َرمْحَتِِه((.  َأْكنَاَف  بَِذلَِك  َعَلْيَك  َاهللَُّ 
ِعيَِّة َوَامْلََحبََّة  مْحََة لِلرَّ َقْلَبَك َالرَّ لسانه )عليه السالم( يف نصٍّ واحٍد، حيث قال: ))َوَأْشِعْر 
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هِبِْم((، روى الشيخ الصدوق خًبا عن اإلمام السّجاد )عليه الّسالم( يف  َوَاللُّْطَف  هَلُْم 
احلقوق إىل أن قال: ))وأما حق رعيتك بالسلطان فأن تعلم أهنم صاروا رعيتك لضعفهم 
وال  جهلهم،  هلم  وتغفر  الرحيم،  كالوالد  هلم  وتكون  فيهم  تعدل  أن  فيجب  وقوتك، 
محُة  فالرَّ عليهم(()24(.  القوة  من  آتاك  ما  عىل  وجل  عز  اهلل  وتشكر  بالعقوبة،  تعاجلهم 
اإلنسان  أراد  ما  فإذا  ذنوبه،  اإلنسان وكثرة  البارئ )عزَّ وجل( مع جحود  من صفات 

)القائد( رمحة ربِّه، فعليه أن يكون رحياًم مع رعيَّته.

اللطف. 2

فق، »واللََّطُف: من ُطَرِف التَُّحف ما َألَطْفت به أخاك  من األلفاظ املرتبطة باللني والرِّ
ك. وأنا لطيف هبذا األمر، أي: رفيق بُمداراته. والّلطيف: اليّشء الذي ال  لَيْعِرَف به بِرَّ
يتجاىف، من الكالم وغريه«)25(. ومنه يف عهد اإلمام عيّل )عليه السالم( قوُلُه: ))َوَأْشِعْر 
ِعيَِّة َوَامْلََحبََّة هَلُْم َوَاللُّْطَف هِبِْم((، فاللطف هو من املبادئ اإلنسانية التي  مْحََة لِلرَّ َقْلَبَك َالرَّ
جيب أن يتحىلَّ هبا احلاكم يف نظر اإلمام )عليه السالم(، ومعناه الدقيق البُّ ومجيل الفعل، 
كام تقول: فالن يبين ويلطفني، ويسمى اهلل تعاىل لطيًفا؛ ألنه يواصل نعمه إىل عباده)26(.

ة. 3 املََودَّ

»الَودُّ  اخلليُل:  قال   ، احلبُّ ومعناه:   ،) )الَودُّ وكذلك   ،) )َودَّ الفعِل  مصدُر  ُة(  )امَلَودَّ
عىل  جيعله  من  ومنهم  ًة،  َمَودَّ َيَودُّ  َودَّ  امَلوّدة،  ومن  األمنِية  من  َيَودُّ  وهو  َوِدْدُت،  مصدر 
ِحبَُّك  تقول:  كام  وَوديُدَك  َك  ِودُّ وهذا  امَلَوّدة.  مثل  مصدر  والَوداُد  والِوداد  يفَعُل.  َفَعَل 
ة عن املحبَّة من  وَحبيُبَك«)27(. واملودة قد تكون بمعنى التمني؛ لذلك خيتلُف معنى املودَّ
هذا اللحاظ، فُيمكنك أن تقول: لو قدم زيد، بمعنى: أمتنى قدومه، وال جيوز: أحب لو 

قدم زيد)28(.

َعنْيِ  ِة  ُقرَّ َأْفَضَل  ))َوإِنَّ  قوُلُه:  السالم(  )عليه  اإلمام عيّل  ة يف عهد  املودَّ ألفاظ  ومن 
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بَِساَلَمِة  إاِلَّ  هُتُْم  َمَودَّ َتْظَهُر  الَ  ُه  وإِنَّ ِعيَِّة  َالرَّ ِة  َمَودَّ َوُظُهوِر  َاْلباَِلِد  يِف  َاْلَعْدِل  اِْستَِقاَمُة  َاْلُوالَِة 
هُتُْم إاِلَّ  َتْظَهُر َمَودَّ ُه الَ  ِعيَِّة(، وقوله: )وإِنَّ ِة َالرَّ ُصُدوِرِهْم((؛ إذ متثَّل بقوله: )َوُظُهوِر َمَودَّ
أفضل  من  مها  العدِل  استقامِة  عن  فضاًل  عيَِّة،  للرَّ ِة  املودَّ فإظهاُر  ُصُدوِرِهْم(،  بَِساَلَمِة 
ِة عنِي الوايل واستقراِر حكِمِه. وبسالمِة الصدور ُيمكُن ضامن هذه  الطرق املوِصلة إىل ُقرَّ

ة. املودَّ

العفو وال�سفح. 4

﴿َوْلَْعُفوا  تعاىل:  قوله  بداللة  واحد،  بمعنى  ام  أهنَّ واللغويني  املفرسين  بعُض  ذهب 
فكررمها  بمعنى،  والصفح  العفو  قالوا:   ،]22 اآلية  من  النور/  ]سورة  َوْلَْصَفُحوا﴾ 
ترك  الصفح:  وقيل:  القلوب،  جنايات  يف  والصفح  األفعال،  يف  العفو  ويقال  تأكيدا. 
العفو ترك عقوبة  العفو وقد يعفو اإلنسان وال يصفح. وقيل:  أبلغ من  التثريب، وهو 

املذنب، والصفح: ترك لومه)29(.

َعْفِوَك  ِمْن  ))َفَأْعطِِهْم  مالك األشرت:  إىل  السالم( يف عهده  )عليه  اإلماُم عيّل  وقال 
فـ)العفو  َوَصْفِحِه((.  َعْفِوِه  ِمْن  َاهللَُّ  ُيْعطَِيَك  َأْن  َوَتْرىَض  حُتِبُّ  ِذي  َالَّ ِمْثِل  َوَصْفِحَك 
والصفح( من األلفاظ واألفعال التي ُترجى من اآلخرين، ويف الوقت نفسه ُتعطى هلم. 

فاقرتن حصوهلا ونيلها برشط منحها لآلخرين.

ْفق. 5 الرِّ

ْق.  قال اخلليل: »الرفق: لني اجلانب ولطافة الفعل وصاحبه رفيٌق، وتقول: ارُفْق وَتَرفَّ
ابُن فارس معاين جديدة حممودًة هلذا األصل بقولِِه:  ِرفقًا«)30(. وزاد  ارُفْق  ورفقًا معناه 
ْفُق: ِخاَلُف  َفالرِّ باَِل ُعنٍْف.  َوُمَقاَرَبٍة  ُمَواَفَقٍة  َيُدلُّ َعىَل  َواِحٌد  َأْصٌل  َواْلَقاُف  َواْلَفاُء  اُء  »الرَّ
ْفَق يِف اأْلَْمِر ُكلِِّه(.  َثنَاُؤُه حُيِبُّ الرِّ َأْرُفُق. َويِف احْلَِديِث: )إِنَّ اهللََّ َجلَّ  ُيَقاُل َرَفْقُت  اْلُعنِْف؛ 

ٍء َيْدُعو إىَِل َراَحٍة َوُمَواَفَقٍة«)31(. َهَذا ُهَو اأْلَْصُل ُثمَّ ُيْشَتقُّ ِمنُْه ُكلُّ يَشْ
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ِعيَُّة بَِك  فق( يف عهد اإلمام )عليه السالم( يف قولِِه: ))َوإِْن َظنَِّت َالرَّ وورد لفُظ )الرِّ
ِمنَْك  ِرَياَضًة  َذلَِك  يِف  َفإِنَّ  بِإِْصَحاِرَك  ُظنُوهَنُْم  َعنَْك  َواِْعِدْل  بُِعْذِرَك  هَلُْم  َفَأْصِحْر  َحْيفًا 
َق من أفعاٍل ُأَخر، ومل يتحقق من  لِنَْفِسَك َوِرْفقًا بَِرِعيَّتَِك((. فقوُلُه: )رفًقا برعيَّتك( حتقَّ

عيَّة. فق(، فإنَّ إظهارك الغدر هو ترويٌح للنفس ورفٌق بالرَّ ذاته )الرِّ

ب-حقل االألفاظ املرتبطة بالعدل:

جاء هذا احلقل يف املرتبة الثانية من حيث عدد األلفاظ املحمودة يف عهد اإلمام )عليه 
السالم(، وسنتناوُل مخًسا منها عىل النَّحو اآليت:

العدل. 1

ر  تتكرَّ أن  غرابَة  ال  لذا  اإلنسانيَّة؛  العدالة  صوت  السالم(  )عليه  عيّل  اإلماُم  ُيعدُّ 
التي تعني  اللفظة بكثرة يف عهده )عليه السالم(، ومنها لفظُة )العدل(،  مرادفات هذه 
َعْدٌل،  َعْدٌل، وهم  َعْدٌل، وهم  الناِس قوُلُه وُحْكُمُه. هذا  اللغِة: »امَلْريضُّ من  عند أهِل 
والُعُدوَلُة  العدل.  بنّي  عدٌل  وهو  عدالن،  مها  قلت:  العّدة  عىل  عدوٌل  فُهْم  قلت:  فإذا 
دها اإلمام يف كالِمِه  التي أكَّ والَعْدُل: احلْكُم باحلّق«)32(. والعدل والعدالة من األلفاظ 
الَ  َوَأْسَعاٍر  َعْدٍل  بَِمَواِزيِن  َسْمحًا  َبْيعًا  َاْلَبْيُع  ))َوْلَيُكِن  قوُلُه:  ومنها  فيها،  القوَل  َد  وشدَّ
ِحُف بِاْلَفِريَقنْيِ ِمَن َاْلَباِئِع َوَامْلُْبَتاِع((، فـ)العدل( موازينه كثرية، ويف البيع يرتبُط بامليزان  جُتْ

عر. والكيل فضاًل عن السِّ

االإن�ساف. 2

اإلنصاُف يف اللغِة مأخوٌذ من )النِّْصف(، ومنه »النََّصَفُة: اْسُم اإِلنصاِف، وتفسرُيه 
َيْسَتِحقُّ من احلَقِّ كام تأُخُذه.  َنْفِسك ما  النِّْصف[، أي ُتعطي من  ]أن َتعطَِيه من نفِسَك 
والنَّصيُف:  َسواء.  النِّْصِف  عىل  وهو  رِصُت  حتى  َكماًل  َحّقي  أَخْذُت  منه:  وانَتَصفُت 
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النِّْصُف«)33(. فاللفظُة ترتبُط بالعدِل وإحقاق احلقِّ لطرفني، ومن سياقاهتا يف عهِد اإلمام 
ِهْم((. إنَّ  ْنَصاِف ِمْن َغرْيِ ِعيَِّة َأْحَوُج إىَِل َاإْلِ )عليه السالم( قوُلُه: ))َفإِنَّ َهُؤالَِء ِمْن َبنْيِ َالرَّ
هم اإلمام )عليه السالم( ال يعني ترك اإلنصاف مع  حتقَق اإلنصاِف هلؤالء الذين خصَّ

غريهم، ولكنَّ حاجة هؤالء إليه أكثر من غريهم.

االأو�سط. 3

اليشِء  َفَوَسُط  العدل.  هو  )األوسط(  معاين  من  أنَّ  إىل  اللغويني  من  عدٌد  أشار 
 َ وَأْوَسُطه: َأْعَدُله، َوَرُجٌل َوَسٌط وَوِسيٌط: حَسٌن ِمْن َذلَِك)34(. وهو معنى قريب ممَّا ُفرسِّ
ًة وََسًطا﴾. ]سورة البقرة/ من اآلية 143[ قال  مَّ

ُ
به قوُلُه تعاىل: ﴿ َوَكَذلَِك َجَعلَْناُكْم أ

ًة َوَسًطا( قوالن، قال بعضهم وسطا: عداًل، وقال بعضهم: أخيارًا،  جاج: »ويف )ُأمَّ الزَّ
واللفظان خمتلفان واملعنى واحد، ألن العدل خري واخلري عدل«)35(.

َأْوَسُطَها يِف  إَِلْيَك  َاأْلُُموِر  ومنه يف عهد اإلمام )عليه السالم( قوُلُه: ))َوْلَيُكْن َأَحبَّ 
ِعيَِّة((. فقد جاء لفظ )األوسط( يف قولِِه ألحبِّ  َها يِف َاْلَعْدِل َوَأمْجَُعَها لِِرَضا َالرَّ َاحْلَقِّ َوَأَعمُّ
( وربام يكوُن اقرتاُب لفظ )األوسط( من العدل جاء بسبب  األمور: )أوسطها يف احلقِّ
َأْفَضُله، أو من وصف العرب للَفاِضل النسب بأنه: من  ِء  ْ َأْوَسَط اليشَّ شيوع قاعدة أنَّ 

أوسط قومه.

ْهُم. 4 ال�سَّ

ابُن  قال  النصيب)36(.  اللغة:  يف  معانيه  ومن  العدِل،  عىل  تدلُّ  التي  األلفاظ  من 
َعىَل َحظٍّ  َواآْلَخُر  َلْوٍن،  يِف   ٍ َتَغريُّ َعىَل  َيُدلُّ  ا  َأَحُدمُهَ َأْصاَلِن:  َوامْلِيُم  َواهْلَاُء  نُي  فارس: »السِّ
َعا، َوَذلَِك  ُجاَلِن، إَِذا اْقرَتَ ْهَمُة: النَِّصيُب. َوُيَقاُل َأْسَهَم الرَّ ٍء ِمْن َأْشَياَء. َفالسُّ َوَنِصيٍب َويَشْ
هم(  ْهَمِة َوالنَِّصيِب، َأْن َيُفوَز ُكلُّ َواِحٍد ِمنُْهاَم باَِم ُيِصيُبُه«)37(. وقد ورد لفُظ )السَّ ِمَن السُّ
َلُه  َاهللَُّ  ى  َقْد َسمَّ بمعنى النصيب يف عهد اإلمام عيّل )عليه السالم( حيث قال: ))َوُكلٌّ 
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ِه((. ف)سهُمُه( يف النَّصِّ )نصيبه(، وقطًعا ال خيلو أن يكون هذا  َسْهَمُه َوَوَضَع َعىَل َحدِّ
ى له ذلك. النصيُب عاداًل؛ ألنَّ اهلل سبحانه وتعاىل قد سمَّ

َقَود الَبَدن. 5

البالغة، وقد ورد  اح هنج  رُشَّ العدل كام سنرى عند  معنى  التي حتمُل  األلفاظ  من 
القتل  »والَقَوُد:  اخلليل:  قال  إذ  اللغة؛  معاجم  يف  البدن(  )قود  من  األول  اجلزء  معنى 
بالقتيل، تقول: َأَقْدُته به. واسَتَقْدت احلاكم وأَقْدُته: انتقمت منه بمثل ما أتى«)38(. وفيه 
وضوًحا  أكثر  فيه  اجلوهرّي  كان  ما  وهذا  للمقتول.  العدالة  وحتقيق  القصاص  معنى 
أقاَدُه السلطاُن  به. يقال:  بالقتيل، أي قتلته  القاتَل  القصاُص، وأَقْدُت  بقولِِه: »والَقَوُد: 

من أخيه. واْسَتَقْدُت احلاكَم، أي سألته أن َيقيَد القاتَل بالقتيل«)39(.

وقد ورد هذا اللفظ يف عهِد اإلمام )عليه السالم(؛ إذ قال: ))َوالَ ُعْذَر َلَك ِعنَْد َاهللَِّ 
َوالَ ِعنِْدي يِف َقْتِل َاْلَعْمِد أِلَنَّ فِيِه َقَوَد َاْلَبَدِن((. ذكرنا آنًفا معنى )الَقَود(، وهو الِقصاُص 
الم( تعني العقوبة اجلسدية  إمجااًل، ولكنَّ إضافَته إىل )البدن( يف قوِل اإلمام )عليه السَّ

أي: القتل.

دق ت - حقل االألفاظ املرتبطة بال�سِّ

سنتناول من جمموع هذا احلقل ثالث ألفاظ فقط هي األكثُر دوراًنا يف عهد اإلماِم 
)عليه السالم( عىل النَّحو اآليت:

دق. 1 ال�سِّ

لذو  إنه  للرجل اجلواد والفرس اجلواد:  الكذب. ويقال  »َنقيض  اللغِة:  ْدُق يف  الصِّ
َمْصَدٍق، أي صاِدُق احلملة. وَصَدْقَته: قلت له ِصْدقًا، وكذلك من الوعيد إذا أوقعتهم 
ِْصدٍق،  وامرأة  هو،  الرجل  نعم  بمعنى  مضاف،  ِصدٍق،  رجل  وهذا  َصَدْقُتهم.  قلت: 
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دَق هو »مطابقة احلكم للواقع،  وقوم ِصْدٍق«)40(. وجاء يف كتاب )التعريفات( أنَّ الصِّ
ويف اصطالح أهل احلقيقة: قول احلق يف مواطن اهلالك، وقيل: أن تصدق يف موضع ال 

ينجيك منه إال الكذب«)41(.
ْدِق  َالصِّ َأْهِل  ِمْن  َاْلُعُيوَن  َواِْبَعِث  َأْعاَمهَلُْم  ْد  ))َتَفقَّ السالم(:  )عليه  اإلمام  قوُل  ومنه 
دُق( من األلفاظ اخلُلقيَّة املحمودة، وأهُلُه جديرون بالثقة؛ لذا  َوَاْلَوَفاِء َعَلْيِهْم((. )الصِّ

الم( التعامل معهم حتى لو كانوا عيوًنا. أوجب اإلمام )عليه السَّ

الوفاء. 2

الَوفاء:  َلِزم  َقْوهلم:  بكر:  َأُبو  َقاَل  َوفاء.  ُذو   : َويِفٌّ »وَرُجٌل  اللغة(:  )هتذيب  يف  جاء 
َعُر َفُهَو واٍف،  فيع من َقْوهلم: َوىف الشَّ يف العايل الرَّ معنى )اْلَوَفاء( يِف اللَُّغة: اخلُلق الرشَّ
إِذا َزاد. َقاَل َذلِك َأُبو العّباس. َقاَل: َوَوَفْيت َلُه بالعهد َأيِف، وواَفْيت ُأوايِف«)42(. فهو من 
الصفات اخلُُلقيَّة املحمودة، وقد وردت يف عهد اإلمام عيّل )عليه السالم( ألفاظ متعددة 
ْبَت بِِه إىَِل  تدلُّ عىل الوفاء، منها قوُلُه: ))َفَأْعِط َاهللََّ ِمْن َبَدنَِك يِف َلْيِلَك َوهَنَاِرَك َوَوفِّ َما َتَقرَّ
َاهللَِّ ُسْبَحاَنُه ِمْن َذلَِك َكاِماًل َغرْيَ َمْثُلوٍم َوالَ َمنُْقوٍص((، ويتقيَُّد معنى الوفاء يف النَّصِّ عند 
م يويص اإلمام )عليه السالم( احلاكم بالوفاء هللِ تعاىل يف  حتديد املويف له. ويف النَّصِّ املتقدِّ

وحيَّة من غرِي نقٍص أو ثلم. العبادات البدنيَّة والرُّ

ا بالعهود مع النَّاس، قال )عليه السالم(: ))َلْيَس ِمْن  ومن الوفاء ما قد يكوُن خاصًّ
ِق َأْهَواِئِهْم َوَتَشتُِّت آَراِئِهْم ِمْن َتْعظِيِم  ٌء َالنَّاُس َأَشدُّ َعَلْيِه اِْجتاَِمعًا َمَع َتَفرُّ َفَراِئِض َاهللَِّ يَشْ
إنَّه:  الوفاء  الفقهاء  ُف  ُيعرِّ لذا  الوفاء؛  بالعهد هو أعىل صور  فالوفاء  بِاْلُعُهوِد((.  َاْلَوَفاِء 
وعالنية  رسًا  واملخالطة  املحبة  مراسم  وحفظ  العهود  وحمافظة  املساواة  طريق  مالزمُة 

حضورًا وغيبة)43(.
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االأمانة. 3

ِهَي  تِي  الَّ اأْلََماَنُة  ا  َأَحُدمُهَ ُمَتَقاِرَباِن:  َأْصاَلِن  َوالنُّوُن  َوامْلِيُم  »اهْلَْمَزُة  فارس:  ابُن  قال 
َياَنِة، َوَمْعنَاَها ُسُكوُن اْلَقْلِب، َواآْلَخُر التَّْصِديُق. َوامْلَْعنََياِن َكاَم ُقْلنَا ُمَتَدانَِياِن. َقاَل  ِضدُّ اخْلِ
َأِمنُْت  ُيَقاُل:  َياَنِة.  اخْلِ ِضدُّ  َواأْلََماَنُة  اأْلََمنَِة.  إِْعَطاُء  َواأْلََماُن  اأْلَْمِن.  ِمَن  اأْلََمنَُة  اخْلَِليُل: 
َكاَن  إَِذا  اٌن:  ُأمَّ َرُجٌل  َتُقوُل:  َواْلَعَرُب  إِياَمًنا.  ُيْؤِمنُنِي  َوآَمنَنِي  َوَأَماًنا،  َوَأَمنًَة  َأْمنًا  ُجَل  الرَّ
الِغنَى.  َسَبُب  هي  َأْي:  ِغنًى(()45(  ))اأْلََماَنُة  الرشيف:  النَّبوّي  احلديث  َومن  َأِمينًا«)44(. 

َوَمْعنَاُه َأنَّ الرُجل إَِذا ُعِرَف هِبَا َكُثر ُمعامُلوه َفَصاَر َذلَِك سَببًا لِِغنَاُه)46(.

َك ُعْقَدًة  ومنه يف عهد اإلمام )عليه السالم(: ))َوإِْن َعَقْدَت َبْينََك َوَبنْيَ َعُدوٍّ َلَك َعُدوِّ
َتَك بِاأْلََماَنِة((. فاحلفاظ عىل العهد يكوُن  ًة َفُحْط َعْهَدَك بِاْلَوَفاِء َواِْرَع ِذمَّ َأْو َأْلَبْسَتُه ِمنَْك ِذمَّ
الفصاحِة  إلماِم  الدقيق  التخريج  هذا  أمجَل  فام  أمانًة.  تكوُن  ِة  مَّ الذِّ عىل  واحلفاُظ  وفاًء، 

والبيان )عليه السالم(.

رب ث-االألفاظ االأخالقيَّة املرتبطة بال�سَّ

ال�سرب. 1

النَّْفس عن اجلزع. وقد َصَب فالٌن عند  اللغة: نقيض اجلََزع، وهو َحبُس  ْبُ يف  الصَّ
ُتُه أنا: حبْسته)47(. وجاء يف عهد اإلمام )عليه السالم(: ))َفإِنَّ  املصيبة َيْصِبُ َصْبًا. وَصَبْ
َك َعىَل ِضيِق َأْمٍر َتْرُجو اِْنِفَراَجُه َوَفْضَل َعاِقَبتِِه َخرْيٌ ِمْن َغْدٍر خَتَاُف َتبَِعَته((. فالصُب  َصْبَ
خرٌي يف معظِم أحواله؛ ألنَّه يقود إىل نتائج صحيحة ال تقبل اخلطأ. وقد جاء معنى الصب 

يف اللغة موافًقا متاًما لكالِم اإلماِم )عليه السالم(.
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م. 2 قلَّة التربُّ

من  هو  م  التبُّ لذا  م؛  تقدَّ كام  اجلزع  نقيُض  والصُب  الصب؛  عىل  ة  الدالَّ األلفاظ  من 
م، وأبرمني  صور اجلزع، قال اخلليل: »وَبِرمُت بكذا، أي: َضِجْرُت منه َبَرمًا، ومنه: التََّبُّ
فالٌن إبراما ]أي: َأْضَجرين[« )48(. ومنه يف عهد اإلماِم )عليه السالم( قوُلُه: ))َوآَخَذُهْم 
ِف َاأْلُُموِر((، فلفظ )األقّل  ُهْم َعىَل َتَكشُّ مًا بُِمَراَجَعِة َاخْلَْصِم َوَأْصَبَ ُهْم َتَبُّ بِاحْلَُجِج َوَأَقلَّ
اًل يف مراجعة اخلصم  ًما( يدلُّ عىل األقلِّ ضجًرا وجزًعا، بمعنى أكثرهم صًبا وحتمُّ تبُّ

ف األمور. وتكشُّ

ك�سر النف�ش. 3

كرس النَّفس من األلفاظ التي تدلُّ عىل حبِس النَّفِس، أي: الصب، قال اإلماُم )عليه 
ُه َوَأَمَرُه َأْن َيْكرِسَ ِمْن  ُه َوإِْعَزاِز َمْن َأَعزَّ َل بِنرَْصِ َمْن َنرَصَ ُه َجلَّ اِْسُمُه َقْد َتَكفَّ السالم(: ))َفإِنَّ
ٌب  َهَواِت((. وكرُس النفس ال يكوُن إاّل بالصِب. وهو تعبرٌي مركَّ َنْفِسِه ِعنَْد َنْفَسُه ِمَن َالشَّ

باإلضافة للداللة عىل )الصب(.

ج-االألفاظ االأخالقيَّة املرتبطة بال�سلة:

1.ال�سلة

إليه  وَوَصَل  اليشَء وصاًل وصًلة.  اللغة: »وصلُت  أهل  مادة )وصل( عند  جاء يف 
ُوُصوالً، أي بلغ... والَوْصُل: ضدُّ اهِلجراِن... ويقال: هذا َوْصُل هذا، أي مثله. وبينهام 
ُوْصَلٌة، أي اتِّصاٌل وذريعة. وكل يشء اتصل بيشء فام بينهام ُوْصَلٌة، واجلمع ُوَصٌل« )49(. 
ة  رت كثرًيا يف األحاديث النَّبويَّ ِحم، التي تكرَّ لُة من الَوْصل، ومنها صلُة الرَّ واشتقِت الصِّ
ِحم. َوِهَي  َر يِف احْلَِديِث ِذكر ِصَلِة الرَّ يفة كام يقول ابن األثري )ت606هـ(: »َقْد َتَكرَّ الرشَّ
ْفِق  ِكنَاَيٌة َعِن اإلْحسان إىَِل األْقَربنَي، ِمْن َذِوي النََّسب واألْصهار، والتََّعطُِّف َعَلْيِهْم، والرِّ
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ُكلِّه.  َذلَِك  ِضد  ِحم  الرِّ َوَقْطُع  أَساءوا.  َأْو  َبُعُدوا  إْن  َوَكَذلَِك  ألْحواهِلم.  عايِة  والرِّ هِبِْم، 
ُه  َفَكَأنَّ امَلْحذوفة،  اْلَواِو  ِمَن  ِعَوض  فِيَها  َواهْلَاُء  وِصَلًة،  َوْصاًل  َيِصُلَها  َرمِحَُه  َوَصَل  ُيقال: 
قد  لُة  فالصِّ ْهر«)50(.  والصِّ الَقرابة  َعالقة  ِمْن  وَبينَهم  َبينه  َما  َوَصَل  َقْد  إَِلْيِهْم  باإلْحسان 
تكوُن بمعنى االتصال املبارش، وقد تكوُن بمعنى بلوغ اليشء، وقد تكون بمعنى صلة 

فُق هبم. حم وهو اإلحساُن إىل األقربني والرِّ الرَّ

املجتمع:  من  بالضعفاء  وصيَُّتُه  الم(  السَّ )عليه  اإلمام  عهد  يف  لة  الصِّ ألفاظ  ومن 
ْغ أِلُوَلِئَك  َجاُل َفَفرِّ ِقُرُه َالرِّ ْد ُأُموَر َمْن الَ َيِصُل إَِلْيَك ِمنُْهْم مِمَّْن َتْقَتِحُمُه َاْلُعُيوُن َوحَتْ ))َوَتَفقَّ
ثَِقَتَك ِمْن َأْهِل َاخْلَْشَيِة َوَالتََّواُضِع((. فقوُلُه: )َمْن الَ َيِصُل إَِلْيَك ِمنُْهْم( بمعنى ال يستطيُع 

الوصوَل إليك، أي: ال يبلُغَك.

َوَتْعِديِد  َعَلْيِهْم  َالثَّنَاِء  ُحْسِن  يِف  َوَواِصْل  ْم  آَماهِلِ يِف  ))َفاْفَسْح  الم(:  السَّ )عليه  وقوُلُه 
َما َأْبىَل َذُوو َاْلَباَلِء ِمنُْهْم((. فقد ورد ما يرتبُط بالصلة يف قولِِه: )َوَواِصْل يِف ُحْسِن َالثَّنَاِء 

َد يف تقديم الثَّناء احلسن إليهم. َعَلْيِهْم(، ويعني ال ترتدَّ

ة 2. االإخوَّ

ُة ال تقترُص يف النَّسب، قال اجلوهري: » َقاُلوا:  من املعاين األخالقيَّة السامية، واإلخوَّ
)َأَخَواِن( وهم )اإلْخَوُة( - إِذا َكاُنوا ألٍب - وهُم )اإلْخَواُن( - إِذا مل َيُكوُنوا ألٍب. قلُت: 
َفاِء... ُيَقال لألصدقاِء  َهَذا خطأ - اإلْخَوُة و)اإلْخَواُن( يكونوَن إْخَوًة ألٍب، وإِْخَوًة للصَّ
َما الُْمْؤِمُنوَن إْخَوة ]احلُجَرات:  َوغري األصدقاِء: إْخَوٌة وإْخَواٌن. َقاَل اهلل جّل وعّز:إِنَّ
ة، َتُقوُل: َبْينِي َوَبْينَُه  10[ َومل َيْعِن النَّسب«)51(. وجاء يف لسان العرب: » َوااِلْسُم األُُخوَّ
ة وإِخاٌء، َوَتُقوُل: آَخْيُته َعىَل ِمَثاِل فاَعْلته، َقاَل: ولغة طِيء َواَخْيته. َوَتُقوُل: َهَذا َرُجٌل  ُأُخوَّ
وَأَخْوت  وآَخْيت  ْيت  َتَأخَّ َوَلَقْد  َأخًا  كنَت  َوَما  إِخواين.  ِمْن  َأي  َأْفعايل  بَِوْزِن  آَخاِئي  ِمْن 

َْذت َأخًا«)52(. ْيت َأخًا َأي اختَّ ة وَتآَخيا، َعىَل تفاَعال، وتَأخَّ َتْأُخو ُأُخوَّ
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َتُكوَننَّ َعَلْيِهْم َسُبعًا  ة يف عهد اإلمام )عليه السالم( قوُلُه: ))َوالَ  ومن ألفاظ اإلخوَّ
ا َنظِرٌي َلَك يِف َاخْلَْلِق((. يِن َوإِمَّ ا َأٌخ َلَك يِف َالدِّ ُْم ِصنَْفاِن إِمَّ َضاِريًا َتْغَتنُِم َأْكَلُهْم َفإهِنَّ

يِن(، ليشري إىل معنًى إنسايّن مل تعرف  َالدِّ فقد جاء لفظ الصلة يف قوله: )َأٌخ َلَك يِف 
م املصلحة اإلنسانيَّة وحّق املواطنة للجميع، وال سيَّام حقُّ األقلّيات  ة مثيله، وُيقدِّ البرشيَّ

الدينيَّة والعرقيَّة التي تعيش يف ظل احلكم اإلسالمي يف عهده )عليه السالم(.

3. القرابة

القرابة، وجيمع  ذو  القريُب   « )العني(:  )قرب(، جاء يف معجم  ِة  مادَّ من  )القرابُة(  ُتشتقُّ 

أقارب، وقريبة مجعها قرائب، للنساء. والقريُب نقيض البعيد يكون حتوياًل يستوي فيه الذكر 

وقال  قريب«)53(.  وهن  قريب،  وهم  قريب،  وهي  قريب،  هو  واجلميع،  والفرد  واألنثى، 

َيُدلُّ َعىَل ِخاَلِف  َأْصٌل َصِحيٌح  َواْلَباُء  اُء  َوالرَّ ابُن فارس يف أصِل استعامل هذه املادة: »اْلَقاُف 

َقِريبِي،  َوُفاَلٌن  َرمِحًا.  ِمنَْك  َيْقُرُب  َمْن  َوُهَو  َقَراَبتِي،  ُذو  َوُفاَلٌن  ُقْرًبا.  َيْقُرُب  َقُرَب  ُيَقاُل  اْلُبْعِد. 

لُُكْم 
َ
ْسأ

َ
َوُذو َقَراَبتِي. َواْلُقْرَبُة َواْلُقْرَبى: اْلَقَراَبُة«)54(. وروي أنَّه ملا نزل قوله تعاىل: ﴿ قُْل َل أ

ةَ ِف الُْقْرَب﴾ ]سورة الشورى/ من اآلية 123[ قيل: يا رسول اهلل، َمْن  ْجًرا إِلَّ الَْمَودَّ
َ
َعلَيْهِ أ

قرابتك هؤالء الذين وجبت علينا موّدهتم؟ قال: )عيّل وفاطمة وابنامها(، ويدل عليه ما روي 

عن اإلمام عيل )عليه السالم(: شكوت إىل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( حسد الناس 

يل. فقال: )أما ترىض أن تكون رابع أربعة: أّول من يدخل اجلنة أنا وأنت واحلسن واحلسني 

)عليهم السالم()55(.

ومن سياقات هذه اللفظة يف عهد اإلمام )عليه السالم( قوله: »َوَأْلِزِم َاحْلَقَّ َمْن َلِزَمُه 
َك«.  َوَخَواصِّ َقَراَبتَِك  ِمْن  َذلَِك  َواِقعًا  حُمَْتِسبًا  َصابِرًا  َذلَِك  يِف  َوُكْن  َوَاْلَبِعيِد  َاْلَقِريِب  ِمَن 

تك. فـ)قرابتك( هم أهُل بيتك وخاصَّ
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ح-االألفاظ االأخالقيَّة املرتبطة باالإعانة

فد واالإعانة. 1 الرِّ

فُد:  »الرِّ قال اخلليل:  ة،  ة واملعنويَّ املاديَّ أنواعها  تدلُّ عىل اإلعانة بكلِّ  لفظٌة  ْفُد(  )الرِّ
أعانني  أي  ورَفَدين  بكذا،  وَرَفدته  يشء.  وكل  والقول،  َبِن،  اللَّ وَسْقي  بالَعطاء،  امَلُعونُة 
)عليه  اإلمام  عهد  يف  وجاء  تنارصوا«)56(.  إذا  بألسنتهم  فالٍن  عىل  وترافدوا  بلسانه، 
َوَمُعوَنُتُهْم((.  ِرْفُدُهْم  حَيِقُّ  ِذيَن  َالَّ َوَامْلَْسَكنَِة  َاحْلَاَجِة  َأْهِل  ِمْن  ْفىَل  َالسُّ َبَقُة  ))َالطَّ السالم(: 
فُد ورد  فد، واملعونة(، والرِّ م مها: )الرِّ رت لفظتان تداّلن عىل اإلعانة يف النَّصِّ املتقدِّ فتكرَّ
الْقَِياَمةِ  َوَيوَْم  لَْعَنًة  َهِذهِ  ِف  تْبُِعوا 

ُ
﴿َوأ تعاىل:  قوله  يف  العطاء  بمعنى  الكريم  القرآن  يف 

بِئَْس الّرِفُْد الَْمْرفُوُد﴾ ]سورة هود/ اآلية 99[. ومعناه كام ذكر الزخمرشّي: »بئس العون 
املعان. وذلك أّن اللعنة يف الدنيا رفٌد للعذاب ومدد له، وقد رفدت باللعنة يف اآلخرة. 

وقيل: بئس العطاء املعطى«)57(.

عاية. 2 الرِّ

وخَتِْفيِف  ْفِق  والرِّ احِلْفِظ  معنى  تشتمُل  )رعى(  الفعل  مشتقات  معظم  تكون  تكاُد 
َعىَل  واإِلْبقاء  املحاَفظة  تعني  التي  )امُلراعاة(  لفظُة  ومنها  امَلْرعي،  عن  واألَْثقاِل  الُكَلِف 
اِعي  والرَّ وَنَظرُه.  اِعي  الرَّ ِحْفُظ  َشِمَله  َمْن  ُكلُّ  ِعيَُّة:  والرَّ اإِلْبقاء،  واإِلْرَعاء: هو  اليشِء. 
السالم(:  عاَيِة واحِلْفِظ)58(. ومنه قوُل اإلمام )عليه  الرِّ ِمَن   ، العدوِّ َعىَل  اْلَقْوِم  َعنْيُ  ُهنَا: 

ُه((. ِعيَت َحقَّ ِذي لأِْلَْدَنى َوُكلٌّ َقِد اِْسرُتْ ))َفإِنَّ لأِْلَْقىَص ِمنُْهْم ِمْثَل َالَّ
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ثانًيا: ألفاظ األخاق املذمومة يف عهد اإلمام علّي )عليه السام(

التعايل،  )اخلديعة،  هي:  حقول  ستة  إىل  القسم  هذا  يف  الواردة  األلفاظ  مت  ُقسِّ
حقول  اخلديعة  ألفاظ  رت  تصدَّ وقد  التوايل.  عىل  البخل(  التحقري،  اخلصومة،  الظلم، 
ألفاظ األخالق املذمومة؛ إذ وصلت إىل أربع عرشة لفظة. وقد كان جمموع ألفاظ هذا 
العام  الطابع  أنَّ  السبب يف ذلك هو  أكثر من نظريه )األلفاظ املحمودة(؛ ولعلَّ  القسم 
لعهد اإلمام )عليه السالم( هو التحذيُر والتنبيُه من مغبة الوقوع يف املذموِم من األفعال 
أدناه، وبعد ذلك  تفاوت هذه األلفاظ يف اجلدول  واألخالق. ويمكُن مالحظة حجم 

سنتناوهلا تفصياًل.

ألفاظ الظلمألفاظ التعايلألفاظ اخلديعة ت
ألفاظ 

اخلصومة
ألفاظ 
التحقر

ألفاظ 
البخل

البخلالتحقرياخلصومةالظلمالتبجح الغش 1
الشحالتعيرياحلقداجلورالغروراخليانة2
احلرصالسخطالشنآناحليفمحيَّة األنفاخلتل 3

املذلةالكرهقلة اإلنصافامَلْنخيس العهد 4

الضيقالتمحك سطوة اليداإلعجابالغدر 5
العنفسورة احلدنخوة التغافل 6
ر اخلدالتصنُّع 7 الغائلةإفراط السوطتصعُّ
االغتيالسفك الدماءالبطراإلدغال8
قتل العمداإلغراءالكيد 9

االستئثارالتامديالتزّيد10
الزهوثلم األمانة11
اإلطراءالتشبه12
اخلداع13
املدالسة14
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خ-حقول االألفاظ املتعلقة باخلديعة

هذه  ولسعة  السالم(،  )عليه  عيّل  اإلمام  عهد  يف  تكراًرا  احلقول  ألفاظ  أكثر  هي 
األلفاظ سنقترص يف تناول عدٍد منها عىل النَّحو اآليت:

الغ�ش. 1

يمحضه  مل  ا:  ِغشًّ ه  يغشُّ ُه  »غشَّ بيدّي:  الزَّ قال  النصح،  باخلديعِة وعدم  يرتبُط  الغش 
النصح، َوأْظهر َلُه خالف َما أضمره، َوُهَو بَِعْينِه عدم اإلحماض يِف النَِّصيَحة«)59(. ومنه 
َوإِْن  اِعَي َغاشٌّ  َالسَّ َفإِنَّ  َساٍع  َتْصِديِق  إىَِل  َتْعَجَلنَّ  يف قوِل اإلمام )عليه السالم(: ))َوالَ 

َتَشبََّه بِالنَّاِصِحنَي((.

اخليانة. 2

ٌة من اجلذر )خون(، جاء يف الصحاح: »خاَنُه يف كذا خَيوُنه َخْونًا وِخياَنًة وخَماَنًة،  مشتقَّ
نُْفَسُكْم﴾ ]سورة البقرة/ من اآلية 187[، أي: 

َ
أ ﴿َتْتانُوَن  واْختاَنُه. قال اهلل تعاىل: 

خيوُن بعُضكم بعضًا. ورجٌل خاِئٌن وخاِئنٌَة أيضًا، واهلاء للمبالغة مثل عاّلمة ونّسابة«)60(. 
وهو من األفعال اخللقيَّة املذمومة؛ لذا ورد النَّهُي عنه يِف احلَِديث النَّبوّي الرشيف يف قوله 

)صىلَّ اهللُ عليه وآله وسلَّم(: ))املْؤِمُن ُيْطَبُع َعىَل ُكلِّ ُخُلٍق.. إالَّ اخِلَياَنَة والَكِذَب(()61(.

ومنه قوُل اإلمام )عليه السالم(: ))َفإِْن َأَحٌد ِمنُْهْم َبَسَط َيَدُه إىَِل ِخَياَنٍة اِْجَتَمَعْت هِبَا 
َعَلْيِه ِعنَْدَك َأْخَباُر ُعُيونَِك اِْكَتَفْيَت بَِذلَِك َشاِهدًا((. اخليانُة من األفعال اخللقيَّة املذمومة 

ر منها اإلمام )عليه السالم(. التي حذَّ

اخَلْتل:. 3

من ألفاظ املكر واخلديعة، واخلَْتل: ختادع عن غفلة)62(. وال يشارُك هذا اللفظ معنى 
َواِحَدٌة،  َكِلَمٌة  فِيِه  ُأَصْيٌل  ُم  َوالالَّ َوالتَّاُء  »اخْلَاُء  ابُن فارس:  آخر غري معنى اخلديعة، قال 
َوِهَي اخْلَْتُل، َقاَل َقْوٌم: ُهَو اخْلَْدُع. َوَكاَن اخْلَِليُل َيُقوُل: خَتَاَتَل َعْن َغْفَلٍة«)63(. وقد ذكره 
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َك  تَِك َوالَ خَتِيَسنَّ بَِعْهِدَك َوالَ خَتْتَِلنَّ َعُدوَّ اإلمام )عليه السالم( يف قولِِه: ))َفاَل َتْغِدَرنَّ بِِذمَّ
ألفاظ من  م وردت ثالث  املتقدِّ النَّصِّ  ففي   .)) َشِقيٌّ َجاِهٌل  إاِلَّ  َاهللَِّ  َعىَل  ُئ  رَتِ جَيْ الَ  ُه  َفإِنَّ

ألفاظ اخليانة، هي: )الغدر، وخسيس العهد، واخلَْتل(.

ع. 4 الت�سنُّ

من األلفاظ التي ترتبُط باخلداع، وإظهار خالف الواقع، يقول األزهرّي: » َوفرس 
َفُهَو يصانعك  َلُه صون يصونه  ِذي اَل يعطيك مَجِيع َما ِعنْده من الّسري،  الَّ ُمَصانِع، َوُهَو 
ْمت وإظهاره والتزيُّن بِِه َواْلَباطِن  ه...َوَقاَل اللَّْيث: التصنُّع: تكّلف ُحْسن السَّ ببذله َسرْيَ
َيُكِن  ))الَ  قوُلُه:  السالم(  )عليه  اإلمام  عهد  يف  استعامله  سياقات  ومن  َمْدُخول«)64(. 
ُضوَن  َيَتَعرَّ َجاَل  َالرِّ َفإِنَّ  ِمنَْك  َالظَّنِّ  َوُحْسِن  َواِْستِنَاَمتَِك  فَِراَستَِك  َعىَل  اُهْم  إِيَّ اِْختَِياُرَك 
ُر من اختيار الُكتَّاب  ُفوَن لِِفَراَساِت َاْلُوالَِة بَِتَصنُِّعِهْم َوُحْسِن َحِديثِِهْم((. فاإلمام حُيذِّ َيَتَعرَّ
اعتامًدا عىل الفراسة والشعور باالطمئنان، فالتَّصنُّع وإخفاء احلقيقة باٌب واسٌع يمكُن أن 

يدخَل منه ذوو األخالق املذمومة.

د-حقل االألفاظ املرتبطة بالتعايل

ح. 1 َبجُّ التَّ

ُح بَِكَذا َأْي يَتعظَّم َوَيْفَتِخُر.  التبجح يف اللغة يعني العظمة واالفتخار، ُيَقاُل ُفاَلٌن َيَتَبجَّ
َحني َففِرْحت، َوِقيَل: َعظَّمني فَعُظَمْت َنْفيِس ِعنِْدي. َوَرُجٌل  َحني َفَبَجْحُت َأي َفرَّ وَبجَّ
ُح إِذا  ُح َعَلْينَا وَيَتَمجَّ َح بِِه: َفَخَر. َوُفاَلٌن َيَتَبجَّ ٍح وُبْجٍح. وَتَبجَّ باٍجٌح: َعظِيٌم ِمْن قوٍم ُبجَّ
َوُيَباِهي  َيْفَتِخُر  َأي  ح  ُح وَيَتَمجَّ َيَتَبجَّ بِِه. وُفاَلٌن  َح  مَتَزَّ إِذا  َوَكَذلَِك  بِِه إِعجابًا،  هَيْذي  َكاَن 
َعىَل  َتنَْدَمنَّ  ))َوالَ  السالم(:  )عليه  اإلمام  عهد  يف  ومنه  َيَتَعظَُّم)65(.  َوِقيَل:  َما،  بيشٍء 
َعنَّ إىَِل َباِدَرٍة َوَجْدَت َعنَْها ِمنَْها َمنُْدوَحًة((. فالتبجح  ُترْسِ َتْبَجَحنَّ بُِعُقوَبٍة والَ  َعْفٍو َوالَ 
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ا ُتشعُر بالغرور والكبياء. بالعقوبة من األفعال غري املحمودة؛ ألهنَّ

حميَّة االأنف. 2

من األلفاظ املركبة التي وظَّفها اإلمام )عليه السالم( خرَي توظيف يف قولِِه: ))اِْمِلْك 
بَِكفِّ  َذلَِك  ُكلِّ  ِمْن  ْس  واِْحرَتِ لَِسانَِك  َوَغْرَب  َيِدَك  َوَسْطَوَة  َك  َحدِّ َوَسْوَرَة  َأْنِفَك  مَحِيََّة 
ْطَوِة((. ومحيَُّة األنف كام جاء يف معجم العني: »ومَحِيُت من هذا اليّشء  َاْلَباِدَرِة َوَتْأِخرِي َالسَّ
: ال  َأمْحَى منه مَحِيًَّة، أي: َأنِْفُت َأَنفًا وغضبًا. ومشى يف مَحِيَّتِِه أي: يف مَحَْلتِِه. وإّنه َلرجٌل مَحِيٌّ

ْيَم، ومنه ُيقال: مَحِّي األَْنِف. قال: حَيْتِمُل الضَّ
املظامل)66( َتتنْبَك  َحِّيًا  وَأْنفًا  متى تمِع القلَب الذكيَّ وصارمًا 

ال  أي:  أنفك(،  محيَّة  )املك  وقوُلُه:  بغضب،  والغرور  التعايل  عىل  تدلُّ  لفظٌة  فهي 
اًم بقراراتك وأحكامك. جتعل التعايل املشوب بالغضب متحكِّ

النَّخوة. 1

هو والعظمة، ُيَقال: فالٌن يتشاَوُس يِف نظره، إِذا نَظَر نَظَر ِذي َنْخَوٍة  لفظٌة تدلُّ عىل الزَّ
وِكْب)67(. وقال الزخمرشّي: »ونخي فالن، وهو منخو: مزهو. وانتخى من كذا: استنكف 
منه«)68(. ومن سياقات استعامهلا يف عهد اإلمام )عليه السالم(: ))َفاَل َتْطَمَحنَّ بَِك َنْخَوُة 

ُهْم((. فـ)نخوُة السلطان( زهوه وعظمته. َي إىَِل َأْولَِياِء َامْلَْقُتوِل َحقَّ ُسْلَطانَِك َعْن َأْن ُتَؤدِّ

ر اخلد. 2 ت�سعُّ

من األلفاظ القرآنيَّة التي تدلُّ عىل التعايل والكب، قال اخلليل: »والتَّصعري إمالة اخلّد 
الكريم قوُلُه  القرآن  ِكْب وعظمة«)69(. ومن استعامله يف  الناس هتاونًا من  النظر إىل  عن 
أصل  يف  والصعر   .]18 اآلية  من  لقامن/  ]سورة  لِلنَّاِس﴾  َك  َخدَّ تَُصّعِْر  ﴿َول  تعاىل: 
ومعناه يف  الكب،  للداللة عىل  استعمل  ثمَّ  عنقه.  منه  يلوى  البعري  ُيصيُب  داٌء  استعامله 
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النَّصِّ القرآيّن: أقبل عىل الناس بوجهك تواضًعا، وال توهّلم شقَّ وجهك وصفحته، كام 
يفعل املتكبون)70(.

َك  ْر َخدَّ َك َعنُْهْم َوالَ ُتَصعِّ ومنه يف عهد اإلمام )عليه السالم( قوُلُه: ))َفاَل ُتْشِخْص مَهَّ
ِر َعَلْيِهْم، باقتباٍس قرآينٍّ  هَلُْم(( فاإلمام )عليه السالم( ينهى َعِن اْحتَِقاِر النَّاَس َوَعِن التََّفخُّ

يدلُّ عىل عمق فصاحته، ومعرفته بالقرآن الكريم.

ذ-حقل االألفاظ املتعلِّقة بالظلم

الظلم. 1

ذكَر اإلماُم )عليه السالم( كثرًيا من مظاهر الظلم ووجوهه يف عهده إىل مالك األشرت؛ 
ن مفاهيم عدليَّة كثرية مجعت بني النقيضني العدل والظلم، والظلُم  وذلك ألنَّه قد تضمَّ
مشتق من َظَلَمُه َيْظِلُمُه ُظْلاًم وَمْظِلَمًة. وأصله وضع اليشء يف غري موضعه)71(. ومنه يف 
ًة َأْهِلَك َوَمْن َلَك  َالنَّاَس ِمْن َنْفِسَك َوِمْن َخاصَّ عهد اإلمام )عليه السالم(: ))َوَأْنِصِف 
َهًوى ِمْن َرِعيَّتَِك َفإِنََّك إاِلَّ َتْفَعْل َتْظِلْم َوَمْن َظَلَم ِعَباَد َاهللَِّ َكاَن َاهللَُّ َخْصَمُه ُدوَن ِعَباِدِه((. 
الظامل خصمه اهلل سبحانه وتعاىل قبل أن يكون املظلوم هذا ما يراه اإلمام )عليه السالم( 

بتكراره لفظة )الظلم( يف موضعني.

َع  وقد يكون التعبري عن لفظة )الظلم( بالظالمة أو املظلمة كام جاء يف قولِِه: ))َفاَم َأرْسَ
َكفَّ َالنَّاِس َعْن َمْسَأَلتَِك إَِذا َأِيُسوا ِمْن َبْذلَِك َمَع َأنَّ َأْكَثَر َحاَجاِت َالنَّاِس إَِلْيَك َما مِمَّا الَ 
َمُئوَنَة فِيِه َعَلْيَك ِمْن َشَكاِة َمْظِلَمٍة َأْو َطَلِب إِْنَصاٍف يِف ُمَعاَمَلٍة((. واملظلمُة هي َما َتْطُلُبُه 

ِمْن َمْظَلَمتَِك ِعنَْد الظَّامِلِ.
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اجلور. 2

من ألفاظ الظلم الرصحية، وهو: »نقيض العدل. وقوٌم جارٌة وَجوَرة، أي: َظَلَمة«)72(. 
وهناك فرٌق بني اجلور والظلم أشار إليه بالتفصيل أبو هالل العسكرّي قائاًل: »أن اجلور 
خالف االستقامة يف احلكم، ويف السرية السلطانية تقول جار احلاكم يف حكمه والسلطان 
يف سريته إذا فارق االستقامة يف ذلك، والظلم رضر ال يستحق وال يعقب عوضا سواء 
كان من سلطان أو حاكم أو غريمها أال ترى أن خيانة الدانق والدرهم تسمى ظلام وال 
تسمى جورا فإن أخذ ذلك عىل وجه القهر أو امليل سمي جورا وهذا واضح، وأصل 
الظلم نقصان احلق، واجلور العدول عن احلق من قولنا جار عن الطريق إذا عدل عنه 
وخلف بني النقيضني فقيل يف نقيض الظلم االنصاف وهو إعطاء احلق عىل التامم، ويف 

نقيض اجلور العدل وهو العدول بالفعل إىل احلق«)73(.
لَِك َفاْسَتْعِمْلُهُم اِْختَِيارًا  ُاْنُظْر يِف ُأُموِر ُعامَّ ومنه يف عهد اإلمام )عليه السالم(: ))ُثمَّ 
َياَنِة((. من ُشعب اجلور:  اَُم مِجَاٌع ِمْن ُشَعِب َاجْلَْوِر َوَاخْلِ ْم حُمَاَباًة َوَأَثَرًة َفإهِنَّ ِ اِْختَِبارًا َوالَ ُتَوهلِّ

ل حُماباًة. من نواحي الظلم؛ وذلك إن كان اختيار الُعامَّ

احَلْيف. 3

احلَْيُف مأخوٌذ من الفعل: حاف حَيِيُف َحْيفًا، ومعناه: امَلْيُل يف احلُْكم)74(. وذكر اخلليل 
ًة)75(، وهذا ما خطَّأه األزهرّي يف  يف حديثه عن مادة )جنف( أنَّ احلَيَف من احلاِكم خاصَّ
ة، َفُهَو خطأ، واحلَْيُف يكون ِمن كل َمْن  ا َقْوله احلَْيُف من احْلَاِكم خاصَّ قوله: »قلت: أمَّ
أو  باحلاكم  ا  أن يكون خمتصًّ فرَق يف  بالظلم، فال  ارتبط  قد  َأي جاَر«)76(. وألنَّه  حاف، 

غريه.
ِعيَُّة بَِك َحْيفًا َفَأْصِحْر  ومنه يف عهد اإلمام عيّل )عليه السالم( قوُلُه: ))َوإِْن َظنَِّت َالرَّ
بُِعْذِرَك َواِْعِدْل َعنَْك ُظنُوهَنُْم((. أي: إن اعتقدوا بظلمك هلم يف مسألٍة ما، فعليك  هَلُْم 

بإظهار الُعذر.
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ر - حقل االألفاظ املتعّلقة باخل�سومة

اخل�سومة. 1

واجلميع.  واالثنني  واملؤنث،  املذكر  للواحد  اخلصم  ويقع  خصم،  مجُع  اخلصوم: 
وقد ارتبط بالعداوة والبغضاء، قال اخلليل: »اخلَْصم: واحد ومجيٌع، قال اهلل عز وجل: 
ُروا الِْمْحراَب﴾ ]سورة ص/ آية 21[ فجعله مجعًا؛ ألنه   اْلَْصِم إِذْ تََسوَّ

ُ
تاَك َنَبأ

َ
َوَهْل أ

الذي خُياِصمَك، ومجعه: ُخَصامء. واخلُصومُة: االسم من  باملصدر. وَخصيُمك:  سمي 
التَّخاُصم واالختصام. يقال: اختصم القوم وختاصموا، وخاصم فالن فالنًا، خُمَاَصَمًة 
َأْفَضَل َرِعيَّتَِك  َالنَّاِس  َبنْيَ  وِخصامًا«)77(. ومنه قوُلُه )عليه السالم(: ))ُثمَّ اِْخرَتْ لِْلُحْكِم 
ُتلْجلجه،  كه اخلصوم:  َاخْلُُصوُم((. ومُتحِّ ُكُه  مُتَحِّ َوالَ  َاأْلُُموُر  بِِه  َتِضيُق  مِمَّْن الَ  َنْفِسَك  يِف 
وامَلْحك: اللَّجاج، وقوُل اإلمام )عليه السالم( املذكور آنًفا ممَّا ذكره اللغويون يف معامجهم 

يف مادة )حمك()78(.
احلقد. 2

من ألفاظ اخلصومة املذمومة، والِفعُل منه مأخوٌذ من َحَقَد حَيِقُد َحْقدًا، وهو إمساُك 
بُُّص بُفرصتها)79(. ومنه قوُل اإلمام عيّل )عليه السالم(: ))َأْطِلْق  الَعداوة يف القلب والرَتَ
عيَّة  َعِن َالنَّاِس ُعْقَدَة ُكلِّ ِحْقٍد َواِْقَطْع َعنَْك َسَبَب ُكلِّ ِوْتر((. فالعمل عىل حلِّ مشاكل الرَّ

ُيساعُد عىل قطع كلِّ أسباب احلقد عىل الوايل.
ال�سناآن. 3

لفٌظ يدلُّ عىل الكراهية والُبغض، جاء يف )العني(: »وشنيء يشنأ شنأًة وشنانًا، أي: 
أبغض. ورجٌل شناءٌة وشنائيٌة، بوزن فعالة وفعاليٍة: أي: ُمبغٌض، يسُء اخلُلِق«)80(. وقد 
أشار اإلماُم )عليه السالم( إىل َمْن يكون أبغض النَّاس عند الوايل، قال: ))َوْلَيُكْن َأْبَعَد 
َمْن  وهو  أبغضهم.  فأشنأهم:  َالنَّاِس((.  ملََِعاِيِب  َأْطَلُبُهْم  ِعنَْدَك  َوَأْشنََأُهْم  ِمنَْك  َرِعيَّتَِك 

يطلُب معايَب النَّاِس.
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ز - حقل االألفاظ املتعلِّقة بالتحقري

التحقري. 1

حقًرا  ِقُر  حَيْ َحَقَر  منه:  والفعُل  ُة.  الِذلَّ املعاين:  كّل  يف  واحلَْقُر  التصغري،  هو  التحقري 
وحقرية. وحَتقرُي الكلمِة: َتصغرُيها)81(. وقال اجلوهرّي: »احلَقرُي: الصغري الذليل. تقول 
منه َحُقَر بالضم َحقاَرًة. وَحَقَره، واْحَتَقَرُه، واستحقره: استصغره. وحَتاَقَرْت إليه نفُسه: 

تصاغرت. والتحقرُي: التصغري«)82(.

مِمَّْن  ِمنُْهْم  إَِلْيَك  َيِصُل  الَ  َمْن  ُأُموَر  ْد  ))َوَتَفقَّ السالم(:  )عليه  عيّل  اإلمام  قوُل  ومنه 
جال:  ْغ أِلُوَلِئَك ثَِقَتَك ِمْن َأْهِل َاخْلَْشَيِة((. وحتِقُرُه الرِّ َجاُل َفَفرِّ ِقُرُه َالرِّ َتْقَتِحُمُه َاْلُعُيوُن َوحَتْ

تستصغره.

التعيري. 2

ة، قال اخلليُل: »والعاُر: كّل يشء لزم به ُسّبة أو َعْيب. تقول:  العار لفُظ حتقرٍي ومذلَّ
ْظ ِمَن  فَّ هو عليه عاٌر وَشناٌر. والفعل: الّتعيري«)83(. ومنه قوُل اإلمام )عليه السالم(: ))َوحَتَ
َاأْلَْعَواِن َفإِْن َأَحٌد ِمنُْهْم َبَسَط َيَدُه إىَِل ِخَياَنٍة اِْجَتَمَعْت هِبَا َعَلْيِه ِعنَْدَك َأْخَباُر ُعُيونَِك اِْكَتَفْيَت 
بَِذلَِك َشاِهدًا َفَبَسْطَت َعَلْيِه َاْلُعُقوَبَة يِف َبَدنِِه َوَأَخْذَتُه باَِم َأَصاَب ِمْن َعَمِلِه ُثمَّ َنَصْبَتُه بَِمَقاِم 
و)سمة  ة(  )املذلَّ وقبله:  التُّهمة(،  فـ)عاُر  َالتَُّهَمِة((.  َعاَر  ْدَتُه  َوَقلَّ َياَنِة  بِاخْلِ َوَوَسْمَتُه  ِة  َامْلََذلَّ

اخليانة( كّلها ألفاٌظ تدلُّ عىل حتقرٍي وإهانٍة.
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�ش - حقل االألفاظ املتعّلقة بالبخل

البخل. 1

ابن سيدة:  قال  لغات،  وفيه  السّيئة،  اخللقيَّة  الصفات  الكرم، وهو من  البخل ضدُّ 
»الُبْخل، والَبَخُل، والَبْخل، والُبخول: ضد اْلَكرم. َوقد َبِخَل ُبْخال وَبَخاًل، َفُهَو باخل، 
َواجْلمع: ُبّخال، وَبخيل، َواجْلمع: ُبخالء. َورجل َبَخٌل، ُوِصف بِامْلَْصَدِر، َعن أيب الَعَميثل 

له: َرَماه بالُبخل. وأبخله: وَجده َبخيال«)84(. ٌل. وَبخَّ اأْلَعَرايِب، َوَكَذلَِك: َبّخال، وُمَبخَّ

ومنه يف عهد اإلمام عيّل )عليه السالم( قوُلُه: ))َوالَ ُتْدِخَلنَّ يِف َمُشوَرتَِك َبِخياًل َيْعِدُل 
التعامل مع  إىل خطورة  ُيشرُي  السالم(  فاإلمام )عليه  َاْلَفْقَر((.  َوَيِعُدَك  َاْلَفْضِل  َعِن  بَِك 
الفضل عىل اآلخرين، وفوق ذاك يكوُن واعًدا لك  أداء  ُيبعدك عن  قد  إنَّه  إذ  البخيل؛ 

بالفقر.

حَّ. 2 ال�سُّ

نُي َواحْلَاُء، اأْلَْصُل  لفٌظ ارتبط باملنع سواء أكان إجياًبا أو سلًبا، قال ابُن فارس: »الشِّ
، َوُهَو اْلُبْخُل َمَع ِحْرٍص. َوُيَقاُل َتَشاحَّ  حُّ فِيِه امْلَنُْع، ُثمَّ َيُكوُن َمنًْعا َمَع ِحْرٍص. ِمْن َذلَِك الشُّ

ُجاَلِن َعىَل اأْلَْمِر، إَِذا َأَراَد ُكلُّ َواِحٍد ِمنُْهاَم اْلَفْوَز بِِه َوَمنََعُه ِمْن َصاِحبِِه«)85(. الرَّ

وقد استعمله اإلمام )عليه السالم( بمعنى املنع بقوله: ))َفاْمِلْك َهَواَك َوُشحَّ بِنَْفِسَك 
ّح بالنَّفس  ْنَصاُف ِمنَْها فِياَم َأَحبَّْت َأْو َكِرَهْت((. فالشُّ حَّ بِالنَّْفِس َاإْلِ َعامَّ الَ حَيِلُّ َلَك َفإِنَّ َالشُّ

ّح عليها باًبا إلنصافها من الوقوع يف الرذائل. يعني منعها ممَّا ال حيلُّه اهلل هلا، وُيعدُّ الشُّ
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نتائج البحث

هناك عالقٌة طبيعيٌَّة دالليٌَّة بني معنى الطبيعة واألخالق، فاإلنساُن يف سجيَّتِِه حيمُل . 1
صفاٍت ُخُلقيًَّة قد تكوُن حسنًة، وقد تكون سيِّئًة.

بعد . 2 إالَّ  الداليل(  )احلقل  مصطلح  احلديثة  العربية  اللغوية  الدراسات  تعرف  مل 
تلك  يف  املتناثرة  التعاريف  كانت  لذا  الغربية؛  اللغوية  الدراسات  عىل  اطالعها 
الدراسات متامثلة ومتشاهبة ومرتمجة، عىل الرغم من أنَّ الدراسة العربية قد عرفت 
أبو  وُيعدُّ  متعاقبة.  قرون  أكثر من مصدر وعب  تطبيقًا وإجراًء يف  الداللية  احلقول 
منصور الثعالبّي من اللغويني العرب الذين حاولوا قدياًم تصنيف كلامت اللغة عىل 
أورده عىل شكل  إذ  العربيَّة(؛  ورّس  اللغة  )فقه  كتابه:  معيَّنة يف  وفق حقول داللية 
باحليوانات، والنباتات، والشجر، واألمكنة، وغري ذلك من  حقول دالليَّة خاصة 

أسامء املوجودات، والصفات، واألشياء.
باخللق . 3 ارتبطت  بألفاظ  األشرت  مالك  إىل  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  عهد  زخر 

عيَّة مًعا،  اعي والرَّ واألخالق ممَّا ال حُيىص؛ وذلك لكونه وثيقة أخالقيَّة خُتاطُب الرَّ
ولة عىل وفق ُأسٍس ومبادئ إسالميَّة تؤثر يف حياة  وترسُم طريًقا ناجًحا إلدارِة الدَّ

الفرد واملجتمع.
قد عبَّ اإلمام )عليه السالم( عن كثرٍي من األلفاظ اخللقيَّة بعبارات وتراكيب، وهذا . 4

أسلوٌب فريٌد ال يملُكُه إاّل من يملك ناصية البالغة والبيان، كيف ال وكالمه دون 
كالم اخلالق وفوق كالم املخلوقني. وكان للسياق يف حرص داللة هذه األلفاظ دوٌر 

. مهمٌّ
تباينت ألفاظ األخالق املحمودة يف عهد اإلمام عيّل )عليه السالم( التي انتظمت يف . 5

حقول دالليَّة، وارتبطت دالليًّا حتت لفٍظ عامٍّ جيمعها إىل ستة حقول، متثلت بألفاظ: 



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 310

)اللني، العدل، الصدق، الصب، الصلة، اإلعانة(.
ر . 6 تتكرَّ أن  غرابَة  ال  لذا  اإلنسانيَّة؛  العدالة  صوت  السالم(  )عليه  عيّل  اإلماُم  ُيعدُّ 

مرادفات لفظة )العدل( بكثرة يف عهده )عليه السالم(.
أنَّ . 7 قاعدة  شيوع  بسبب  جاء  العدل  معنى  من  )األوسط(  لفظ  اقرتاُب  يكوُن  ربام 

ِء َأْفَضُله، أو من وصف العرب للَفاِضل النسب بأنه: من أوسط قومه. ْ َأْوَسَط اليشَّ
وردت بعض األلفاظ قليلة االستعامل، وغريبة اللفظ من مثل: )قود البدن، ومحيَّة . 8

األنف، واخلتل، وكرس النفس، وخيس العهد، وسطوة اليد(، و)قود البدن( مثاًل 
معنى  ورد  وقد  البالغة،  هنج  اح  رُشَّ ذكر  كام  العدل  معنى  التي حتمُل  األلفاظ  من 
اجلزء األول من )قود البدن( يف معاجم اللغة؛ وفيه معنى القصاص وحتقيق العدالة 
للمقتول. وهذا ما كان اجلوهرّي فيه أكثر وضوًحا، ولكنَّ إضافة )قود( إىل )البدن( 

الم( جاء بمعنى العقوبة اجلسدية ال غري أي: القتل. يف قوِل اإلمام )عليه السَّ
ة . 9 يِن(، ليشري إىل معنًى إنسايّن مل تعرف البرشيَّ جاء لفظ الصلة يف قوله: )َأٌخ َلَك يِف َالدِّ

األقلّيات  حقُّ  سيَّام  وال  للجميع،  املواطنة  وحّق  اإلنسانيَّة  املصلحة  م  وُيقدِّ مثيله، 
الدينيَّة والعرقيَّة التي تعيش يف ظل احلكم اإلسالمي يف عهده )عليه السالم(.

عىل . 10 السالم(  )عليه  اإلمام  عهد  يف  األخالق  أللفاظ  الدالليَّة  احلقول  مت  ُقسِّ
قسمني: حممودة ومذمومة. وكان عدُد األلفاظ املذمومة أكثر من نظريهتا املحمودة. 
ولعلَّ السبب يف ذلك هو أنَّ الطابع العام لعهد اإلمام )عليه السالم( هو التحذيُر 

والتنبيُه من مغبة الوقوع يف املذموِم من األفعال واألخالق.
ستة . 11 إىل  السالم(  )عليه  عيّل  اإلمام  عهد  يف  املذمومة  األخالق  ألفاظ  مت  ُقسِّ

حقول هي: )اخلديعة، التعايل، الظلم، اخلصومة، التحقري، البخل( عىل التوايل. وقد 
رت ألفاظ اخلديعة حقول ألفاظ األخالق املذمومة؛ إذ وصلت إىل أربع عرشة  تصدَّ

لفظة.
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املصادر واملراجع

-القرآن الكريم. 1
إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزايل، دار املعرفة - بريوت )د.ت(.. 2
أساس البالغة، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمرشي جار اهلل )املتوىف: . 3

لبنان،  العلمية، بريوت -  الكتب  دار  السود،  باسل عيون  538هـ(، حتقيق: حممد 
الطبعة: األوىل، 1419 هـ-1998 م.

أبو . 4 احلسيني،  الرّزاق  عبد  بن  بن حمّمد  القاموس، حمّمد  العروس من جواهر  تاج 
من  جمموعة  املحقق:  1205هـ(،  )املتوىف:  بيدي  الزَّ بمرتىض،  امللّقب  الفيض، 

املحققني، دار اهلداية
816هـ(، . 5 )املتوىف:  اجلرجاين  الرشيف  الزين  عيل  بن  حممد  بن  عيل  التعريفات، 

العلمية  الكتب  دار  النارش،  بإرشاف  العلامء  من  مجاعة  وصححه  ضبطه  املحقق: 
بريوت - لبنان، الطبعة: األوىل 1403هـ -1983م.

العلمية . 6 الكتب  دار  البكتي،  املجددي  اإلحسان  عميم  حممد  الفقهية،  التعريفات 
األوىل،  الطبعة:  1407هـ-1986م(،  باكستان  يف  القديمة  للطبعة  صف  )إعادة 

1424هـ-2003م.
هتذيب اللغة، حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور )املتوىف: 370هـ(، . 7

املحقق: حممد عوض مرعب، دار إحياء الرتاث العريب - بريوت، الطبعة: األوىل، 
2001م.

اخلطاب القرآين دراسة يف البعد التداويل.. 8
م له وعلق عليه: د. كامل برش، مكتبة . 9 دور الكلمة يف اللغة: ستيفن أوملان، ترمجه وقدَّ

الشباب، القاهرة )د.ت(.
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الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب . 10
)املتوىف: 393هـ(، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني - بريوت، 

الطبعة: الرابعة 1407هـ -1987م.
والتوزيع/ . 11 والنرش  للطباعة  الفكر  دار  )ت256ه(،  للبخاري  البخاري،  صحيح 

1401-1981 م.
علم الداللة، أمحد خمتار عمر، عامل الكتب، القاهرة، ط5/ 1998م.. 12
علم الداللة، جون الينز، ترمجة: جميد املاشطة، كلية اآلداب، جامعة البرصة، مطبعة . 13

اجلامعة/ 1980م.
علم الداللة أصوله ومباحثه يف الرتاث العريب، منقور عبد اجلليل، من منشورات . 14

احتاد الكتاب العرب، دمشق/ 2001م.
علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب، د. هادي هنر، دار األمل للنرش والتوزيع، . 15

األردن، ط1/ 2007م.
علم اللغة العام، دي سوسري، ترمجة: يوئيل يوسف عزيز، دار آفاق عربية، بغداد، . 16

1985م.
مهدي . 17 د  املحقق:  170هـ(،  )املتوىف:  البرصي  الفراهيدي  أمحد  بن  اخلليل  العني، 

املخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة اهلالل.
والنرش، . 18 للطباعة  الكتب  دار  مديرية  الزيدي،  يارس  كاصد  د.  العربية:  اللغة  فقه 

جامعة املوصل/ 1407ه-1987م.
فكر اإلمام عيل )عليه السالم( كام يبدو يف هنج البالغة، د. جليل منصور العرّيض، . 19

دار املحجة البيضاء، بريوت، ط1/ 2014م.
أمحد . 20 تصحيح   : حتقيق  )ت1031ه(،  املناوي  الصغري،  اجلامع  رشح  القدير  فيض 
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عبد السالم، دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة : األوىل/ 1415-1994 م.
أمحد، . 21 بن  عمرو  بن  حممود  القاسم  أبو  التنزيل،  غوامض  حقائق  عن  الكشاف 

الطبعة:  بريوت،   - العريب  الكتاب  دار  538هـ(،  )املتوىف:  اهلل  جار  الزخمرشي 
الثالثة/ 1407 هـ.

لسان العرب، حممد بن مكرم بن عىل، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري . 22
الثالثة- الطبعة  بريوت،   - صادر  دار  711هـ(،  )املتوىف:  اإلفريقى  الرويفعى 

1414هـ.
)املتوىف: . 23 القشريي  امللك  عبد  بن  هوازن  بن  الكريم  عبد  اإلشارات،  لطائف 

465هـ(، املحقق: إبراهيم البسيوين، اهليئة املرصية العامة للكتاب - مرص، الطبعة: 
الثالثة )د.ت(.

املبد، . 24 يزيد  بن  العباس حممد  أبو  املجيد:  القرآن  لفظه واختلف معناه من  اتفق  ما 
اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزارة  رعد،  أبو  سليامن  حممد  أمحد  د.  حتقيق: 

الكويت، ط1/ 1988م.
]ت: . 25 املريس  سيده  بن  إسامعيل  بن  عيل  احلسن  أبو  األعظم،  واملحيط  املحكم 

الطبعة  بريوت،   - العلمية  الكتب  دار  هنداوي،  احلميد  عبد  املحقق:  458هـ[، 
األوىل، 1421هـ-2000م.

بريوت، . 26 احلكمية،  املعارف  دار  ط1،  جرادي،  شفيق  األخالق،  علم  اىل  مدخل 
2014م - 1435هـ.

مستدرك الوسائل، مريزا حسني النوري الطبيس، مؤسسة آل البيت )عليه السالم( . 27
إلحياء الرتاث، بريوت، لبنان، ط2/ 1408-1988م.

املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، أمحد بن حممد بن عيل الفيومي ثم احلموي، . 28
أبو العباس )املتوىف: نحو 770هـ( املكتبة العلمية - بريوت )د.ط(.
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معاجم املوضوعات يف ضوء علم اللغة احلديث، حممود سليامن ياقوت، اإلسكندرية، . 29
دار املعرفة اجلامعية/ 1994م.

معاين القرآن وإعرابه، إبراهيم بن الرسي بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )املتوىف: . 30
311هـ(، عامل الكتب - بريوت، الطبعة األوىل 1408 هـ-1988م.

ة، أبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن حييى بن . 31 معجم الفروق اللغويَّ
مهران العسكري )املتوىف: نحو 395هـ(، املحقق: الشيخ بيت اهلل بيات، مؤسسة 

النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بـ»قم«، ط1، 1412هـ.
)املتوىف: . 32 احلسني  أبو  الرازي،  القزويني  زكرياء  بن  فارس  بن  أمحد  اللغة،  مقاييس 

395هـ(، املحقق: عبد السالم حممد هارون، دار الفكر/1399هـ-1979م.
املنطق، حممد رضا املظفر، ط3، دار التعارف، بريوت، 1990م.. 33
أكب . 34 عيل  وتعليق:  تصحيح  )ت381ه(،  الصدوق  الشيخ  الفقيه،  حيرضه  ال  من 

الغفاري، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة.
النهاية يف غريب احلديث واألثر، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد . 35

حتقيق:  606هـ(،  )املتوىف:  األثري  ابن  اجلزري  الشيباين  الكريم  عبد  ابن  حممد  بن 
العلمية-بريوت، 1399هـ- املكتبة  الطناحي،  الزاوى، وحممود حممد  أمحد  طاهر 

1979م.
هناية املرام يف علم الكالم، احلسن بن يوسف احليّل، حتقيق: فاضل العرفان، الطبعة . 36

األوىل، مؤسسة اإلمام الصادق )عليه السالم(، 1429ه )د.ط(.



315احملور اللغوي واالدبي /اجلزء العاشر

اهلوامش

مهدي  د  املحقق:  170هـ(،  )املتوىف:  البرصي  الفراهيدي  أمحد  بن  اخلليل  العني،   .1
املخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة اهلالل: 4/ 151.

2. لسان العرب، حممد بن مكرم بن عىل، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري 
الثالثة- الطبعة  بريوت،   - صادر  دار  711هـ(،  )املتوىف:  اإلفريقى  الرويفعى 

1414هـ: 10/ 87.
3. التعريفات، عيل بن حممد بن عيل الزين الرشيف اجلرجاين )املتوىف: 816هـ(، املحقق: 
بريوت -  العلمية  الكتب  دار  النارش،  بإرشاف  العلامء  من  ضبطه وصححه مجاعة 

لبنان، الطبعة: األوىل 1403هـ -1983م: 101.
4. ينظر التعريفات: 101.

)عليه  البيت  آل  مؤسسة  الطبيس،  النوري  حسني  مريزا  الوسائل،  مستدرك  ينظر   .5
السالم( إلحياء الرتاث، بريوت، لبنان، ط2/ 1408-1988م: 11/ 193.

6. إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزايل، دار املعرفة - بريوت )د.ت(: 3/ 53.
7. هناية املرام يف علم الكالم، احلسن بن يوسف احليّل، حتقيق: فاضل العرفان، الطبعة 

األوىل، مؤسسة اإلمام الصادق )عليه السالم(، 1429ه )د.ط(: 273/2.
8. املنطق، حممد رضا املظفر، ط3، دار التعارف، بريوت، 1990م: 344.

9. ينظر: مدخل اىل علم األخالق، شفيق جرادي، ط1، دار املعارف احلكمية، بريوت، 
2014م - 1435ه : 12.

منصور  جليل  د.  البالغة،  هنج  يف  يبدو  كام  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  فكر  ينظر   .10
العرّيض، دار املحجة البيضاء، بريوت، ط1/ 2014م: 431.

11. ينظر اخلطاب القرآين دراسة يف البعد التداويل:25.
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12. ينظر يف نشأة النظرية: علم الداللة، أمحد خمتار عمر، عامل الكتب، القاهرة، ط5/ 
1998م: 79، وعلم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب، د. هادي هنر، دار األمل 
للنرش والتوزيع، األردن، ط1/ 2007م: 563. وعلم الداللة أصوله ومباحثه يف 
دمشق/  العرب،  الكتاب  احتاد  منشورات  من  اجلليل،  عبد  منقور  العريب،  الرتاث 

2001م: 79.
13. ينظر علم الداللة، أمحد خمتار عمر: 79.

14. علم الداللة، جون الينز، ترمجة: جميد املاشطة، كلية اآلداب، جامعة البرصة، مطبعة 
اجلامعة/ 1980م: 22.

15. علم اللغة العام، دي سوسري، ترمجة: يوئيل يوسف عزيز، دار آفاق عربية، بغداد، 
1985م: 9.

16. املصدر نفسه: 80.
ياقوت،  سليامن  حممود  احلديث،  اللغة  علم  ضوء  يف  املوضوعات  معاجم   .17

اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية/ 1994م: 315.
م له وعلق عليه: د. كامل برش، مكتبة  18. دور الكلمة يف اللغة: ستيفن أوملان، ترمجه وقدَّ

الشباب، القاهرة )د.ت(: 97.
والنرش،  للطباعة  الكتب  دار  مديرية  الزيدي،  يارس  كاصد  د.  العربية:  اللغة  فقه   .19

جامعة املوصل/ 1407ه-1987م: 168.
20. ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن املجيد: أبو العباس حممد بن يزيد املبد، 
اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزارة  رعد،  أبو  سليامن  حممد  أمحد  د.  حتقيق: 

الكويت، ط1/ 1988م: 47.
21. علم الداللة، د. أمحد خمتار عمر: 99.

22. املصدر نفسه: 101.
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23. ينظر العني: 3/ 224، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نرص إسامعيل بن 
محاد اجلوهري الفارايب )املتوىف: 393هـ(، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم 

للماليني - بريوت، الطبعة: الرابعة 1407هـ -1987م: 5/ 1929.
أكب  عيل  وتعليق:  تصحيح  )ت381ه(،  الصدوق  الشيخ  الفقيه،  حيرضه  ال  من   .24
الغفاري، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة: 2/ 621.

25. العني: 7/ 429.
ة، أبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن  26. ينظر معجم الفروق اللغويَّ
حييى بن مهران العسكري )املتوىف: نحو 395هـ(، املحقق: الشيخ بيت اهلل بيات، 

مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بـ»قم«، ط1، 1412هـ: 465.
27. العني: 8/ 100.

28. معجم الفروق اللغوية: 143.
اللغوية: 362، ولطائف اإلشارات، عبد الكريم بن هوازن  29. ينظر معجم الفروق 
بن عبد امللك القشريي )املتوىف: 465هـ(، املحقق: إبراهيم البسيوين، اهليئة املرصية 

العامة للكتاب - مرص، الطبعة: الثالثة )د.ت(: 2/ 601.
30. العني: 5/ 149.

أبو احلسني )املتوىف:  الرازي،  القزويني  اللغة، أمحد بن فارس بن زكرياء  31. مقاييس 
الفكر/1399هـ-1979م:  دار  هارون،  حممد  السالم  عبد  املحقق:  395هـ(، 
الفكر  دار  للبخاري )ت256ه(،  البخاري،  418. وينظر احلديث يف صحيح   /2

للطباعة والنرش والتوزيع/ 1401-1981 م: 7/ 80.
32. العني: 2/ 38.

33. العني: 7/ 133.
الكبري، أمحد بن  الرشح  املنري يف غريب  430، واملصباح  العرب: 7/  ينظر لسان   .34
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حممد بن عيل الفيومي ثم احلموي، أبو العباس )املتوىف: نحو 770هـ( املكتبة العلمية 
- بريوت )د.ط(: 2/ 658، وتاج العروس من جواهر القاموس، حمّمد بن حمّمد 
بيدي )املتوىف: 1205هـ(،  بن عبد الرّزاق احلسيني، أبو الفيض، امللّقب بمرتىض، الزَّ

املحقق: جمموعة من املحققني، دار اهلداية: 20/ 175.
35. معاين القرآن وإعرابه، إبراهيم بن الرسي بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )املتوىف: 

311هـ(، عامل الكتب - بريوت، الطبعة األوىل 1408 هـ-1988م: 1/ 219.
36. العني: 4/ 11.

37. مقاييس اللغة: 3/ 111.
38. العني: 5/ 197.

39. الصحاح: 2/ 528.
40. العني: 5/ 56.

41. التعريفات: 132.
42. هتذيب اللغة، حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور )املتوىف: 370هـ(، 
املحقق: حممد عوض مرعب، دار إحياء الرتاث العريب - بريوت، الطبعة: األوىل، 

2001م: 15/ 419.
العلمية  الكتب  دار  البكتي،  املجددي  الفقهية، حممد عميم اإلحسان  التعريفات   .43
األوىل،  الطبعة:  1407هـ-1986م(،  باكستان  يف  القديمة  للطبعة  صف  )إعادة 

1424هـ-2003م: 238.
44. مقاييس اللغة: 1/ 134.

45. ينظر احلديث يف فيض القدير رشح اجلامع الصغري، املناوي )ت1031ه(، حتقيق : 
تصحيح أمحد عبد السالم، دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة : األوىل/ 1415-

1994 م: 3/ 237.
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46. ينظر النهاية يف غريب احلديث واألثر، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن 
حممد بن حممد ابن عبد الكريم الشيباين اجلزري ابن األثري )املتوىف: 606هـ(، حتقيق: 
1399هـ- العلمية-بريوت،  املكتبة  الطناحي،  حممد  وحممود  الزاوى،  أمحد  طاهر 

1979م: 1/ 71.
47. ينظر العني: 7/ 115، والصحاح: 2/ 706.

48. العني: 8/ 272.
49. الصحاح: 5/ 1842 - 1843.

50. النهاية يف غريب احلديث واألثر: 5/ 191 - 192.
51. هتذيب اللغة: 7/ 254.
52. لسان العرب: 14/ 22.

53. العني: 5/ 154.
54. مقاييس اللغة: 5/ 80.

55. ينظر تفسري الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم حممود بن عمرو بن 
أمحد، الزخمرشي جار اهلل )املتوىف: 538هـ(، دار الكتاب العريب - بريوت، الطبعة: 

الثالثة/ 1407 هـ: 4/ 219 - 220.
56. العني: 8/ 25.

57. ينظر الكشاف: 2/ 426.
58. ينظر لسان العرب: 14/ 329.

59. تاج العروس: 17/ 289.
60. الصحاح: 5/ 2109.
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عليها  يطبع  خلة  ))كل  هي:  فيه  احلديث  ورواية   .25  /5 القدير:  فيض  ينظر   .61
املؤمن... إال اخليانة والكذب((.

62. العني: 4/ 238.
63. مقاييس اللغة: 2/ 245.

64. هتذيب اللغة: 2/ 24.
65. ينظر النهاية يف غريب احلديث واألثر: 1/ 96، ولسان العرب: 2/ 406.

66. العني: 3/ 318.
67. ينظر هتذيب اللغة: 11/ 266.

68. أساس البالغة، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمرشي جار اهلل )املتوىف: 
لبنان،   - بريوت  العلمية،  الكتب  دار  السود،  باسل عيون  538هـ(، حتقيق: حممد 

الطبعة: األوىل، 1419 هـ-1998 م: 2/ 258.
69. العني: 1/ 298.

70. الكشاف: 3/ 497.
71. الصحاح: 5/ 1977.

72. العني: 6/ 176.
73. معجم الفروق اللغوية: 172.

74. العني: 3/ 307.

75. العني: 6/ 143.
76. هتذيب اللغة: 11/ 77.

77. العني: 4/ 191.
78. ينظر النهاية يف غريب احلديث واألثر: 4/ 303، ولسان العرب: 10/ 486.

79. ينظر العني: 3/ 40.
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80. العني: 6/ 287.
81. ينظر العني: 3/ 43.
82. الصحاح: 2/ 635.

83. العني: 2/ 239.
]ت:  املريس  سيده  بن  إسامعيل  بن  عيل  احلسن  أبو  األعظم،  واملحيط  املحكم   .84
الطبعة:  بريوت،   - العلمية  الكتب  دار  هنداوي،  احلميد  عبد  املحقق:  458هـ[، 

األوىل، 1421 هـ-2000 م: 5/ 210 - 211.
85. مقاييس اللغة: 3/ 178.





ظواهر اسلوبية يف عهد أمري املؤمنني علي )عليه السام(
اىل مالك االشر )رضي اهلل عنه(

م.د. موفق جميد ليلو

جامعة االإمام جعفر ال�سادق )عليه ال�سالم(- مي�سان
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ملخص البحث

وتتمثل  التاريخ،  يف  إدارية  وثيقة  أعظم  يف  املهيمنة  البنى  رصد  القراءة  هذه  حتاول 
يف  عنه(،  اهلل  )ريض  االشرت  مالك  اىل  السالم(  )عليه  عيل  املؤمنني  أمري  االمام  عهد  يف 
ضوء الرؤية األسلوبية التي تركز عىل احلدث اللغوي املهيمن، ومن أهم هذه الظواهر: 
االستعارية، وهي  والبنية  التفضيل  وأفعل  النهي  األمر، وصيغة  لفعل  الكمي  التراكم 
مما يتالءم وأدب الوصايا، وختمت هذه القراءة بأهم النتائج التي توصل اليها الباحث.
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مقدمة

بجوانب  الصفحات  تسويد  عىل  االسلوبية  والدراسات  البحوث  دأبت  ما  كثريا 
االخرى،  بالعلوم  وعالقتها  ومناهجها  واالسلوبية  االسلوب  بمعنى  تتعلق  تنظريية 
التنظريية هلذه  القراءة عن اجلوانب  نأت هذه  الثالثة، ولذا فقد  واحلديث عن ركائزها 
تكثيف  والنهي،  االمر  )اسلويب  الثالثة  الظواهر  عىل  الدراسة  انصبت  بل  املقدمات، 
صيغة التفضيل، البنى االستعارية(، بيشء من التفصيل فيام يتعلق بالداللة وتطبيق ذلك 

عىل نصوص العهد العلوي.

القارئ  بني  الدائم  احلوار  من  ))نوع  أهنا  االسلوبية  الدراسة  يف  الباحثون  ويرى 
والكاتب من خالل نص معني. ويتم هذا احلوار عىل مستويات أربعة : النص واجلملة 
الدراسني  واللفظة والصوت(( )1(، ومع االختالف يف تعريف االسلوب اال أن بعض 
حيدده بأنه )االسلوب جمموعة التكرارات واملفارقات اخلاصة بنص من النصوص()2(، 
ركائزها  يف ضوء  آخر،  اىل  باحث  من  االسلوبية  تعريفات  فيه  ختتلف  الذي  الوقت  يف 
الثالث )املنشئ، والنص، واملتلقي(، فانه يمكن ان تلخص بأهنا ))حتليل لغوي موضوعه 

االسلوب ورشطه املوضوعية وركيزته االلسنية(()3(

أما النص فقد مّثل كتاب االمام عيل )عليه السالم( اىل االشرت دستورا متكامال لوالة 
العهد يف ادارة البالد والعباد، بحيث يقنن لقواعد االدارة والسياسة، وما يلفت االنتباه 
يتناول كل زوايا املجتمع وطبقاته، ولو  التدرج والتكامل يف هذا العهد بحيث  فيه هو 

طبق هذا العهد من قبل الساسة لسارهبم اىل اهلدى ومحلهم عىل الرصاط املستقيم.

املهيمن هو احلدث  اللغوي  ان االستخدام  ان عىل  تؤكد عىل  وملا كانت االسلوبية 
وترتكز  النص،  يطبع  الذي  املهيمن  اللغوي  االستخدام  عىل  سنركز  فإننا  االسلويب)4(، 

وظيفة االسلوبية يف حتقيق عنارص االمتاع واالقناع واالثارة والتأثري.
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وستحاول هذه القراءة املوجزة يف عهد االشرت ان نسلط الضوء عىل بعض الظواهر 
االسلوبية املهيمنة عىل النص، وهي: اساليب الطلب وصيغة التفضيل والبنية االستعارية.

رصدت هذه القراءة لعهد امري املؤمنني )عليه السالم( اىل مالك االشرت )ريض اهلل 
التي متثلت يف أسلويب الطلب يف املبحث االول : األمر  عنه( أهم الظواهر األسلوبية، 
والنهي بتلويناهتا املختلفة من خالل االحصاء لتكرار هذه الصيغ ودالالهتا يف النص، 
واذا كانت االحصاءات باتفاق الباحثني ))غري كافية لإلحاطة بأسلوب كاتب ما(()5(، 
وذلك ألننا ))ال نستطيع تشييد أسلوبية رصفة عىل االحصاءات األلسنية(()6(، اال اهنا 
يمكن ان تقدم- بشكل تقريبي- صورة عن التحليل االسلويب. ومن ثم البحث يف صور 
اسم التفضيل وانواعه االربع وتكرار كل نوع وداللة ذلك واثره يف املتلقي يف املبحث 
الثاين، واخريا تطرقت الدراسة اىل البنية االستعارية مع توطئة مفصلة ملفهوم االستعارة 
عند القدماء واملحدثني وحتليل نامذج استعارية لبيان مواطن االثارة والتأثري يف املبحث 

الثالث، ثم خامتة بأهم نتائج البحث.
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املبحث األول

 اسلوبية الطلب

كتاب االشرت عبارة عن وصية طويلة، وادب الوصايا بشكل عام هتيمن عليه االوامر 
والنواهي، وهذا ما ال ختلو منه الوصية، فال غرو ان يمتأل هذا النص بأساليب الطلب 

املختلفة التي متثل بؤرة النص وهي تتوزع بني االمر بصوره املختلفة والنهي والنداء.

واذا كانت االحصاءات باتفاق الباحثني)غري كافية لإلحاطة بأسلوب كاتب ما)7((، 
وذلك ألننا ))ال نستطيع تشييد أسلوبية رصفة عىل االحصاءات األلسنية(()8(، اال اهنا 

يمكن ان تقدم - بشكل تقريبي - صورة عن التحليل االسلويب.

النداءالنهياالمرالصيغة
89441التكرار

أ- ا�سلوب االمر

األمر  شيئًا)10(الن  :كلفه  وأمره  النهي(()9(  ))نقيض  هو  اللغة  يف  األمر  لغة:  األمر 
طلب إليقاع الفعل، والنهي طلب لرتك إيقاعه، اما يف االصطالح عند النحويني، فلم 
يعرفه سيبويه وال املبد عىل الرغم من ان األول قد خصص بابا لألمر والنهي )11(، فهو 

))طلب إجياد الفعل(()12( او ))قول القائل ملن دونه : افعل(()13(.

يعرفه ابن يعيش: ))االمر معناه: طلب الفعل بصيغة خمصوصة(()14(، وقال الريض: 
))وهو صيغة يطلب هبا الفعل من الفاعل املخاطب بحذف حرف املضارع(()15( وعند 
احليدرة اليمني وهو: ))قولك ملن ختاطب((: )افعل(، اذا كان حارضًا و )ليفعل فالن( 

اذا كان غائبًا(()16(.
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اما اللغويون، فقد عرفه ابن فارس بقوله: ))االمر عند العرب ما اذا مل يفعله املأمور 
وصيغته  كّف،  غري  فعل  طلب  )هو  السيوطي:  وقال  عاصيا(()17(.  به  املأمور  به سمي 

)أفعْل( و)ليفعْل()18(.

وأما البالغيون فقد عرفوا األمر بأنه : ))صيغة تستدعي، او قول ينبئ عن استدعاء 
الفعل من جهة الغري عىل جهة االستعالء، فقولنا :)صيغة تستدعي، او قول ينبئ(( ومل 
نقل :)))افعْل( و )لتفعْل( كام يقول املتكلمون واألصوليون لتدخل مجيع األقوال الدالة 
عىل استدعاء الفعل نحو قولنا : )نزاِل و )صه( فاهنام داالن عىل االستدعاء من غري صيغة 
)افعل((()19(. او هو : »طلب فعل غري كف عىل جهة االستعالء«)20(، وحدده د.امحد 
الفعل عىل وجه االستعالء وااللزام«)21(. وصيغ األمر هي: فعل  بانه »طلب  مطلوب 
األمر، املضارع املسبوق بالم األمر، اسم فعل األمر، املصدر النائب مناب فعله. فاألمر: 
تستدعي  صيغة  »هو  أو  االستعالء  وجه  عىل  املخاطب  من  الفعل  حصول  طلب  هو 
الفعل، أو قول ينبئ عن استدعاء الفعل من جهة الغري عىل جهة االستعالء، بحيث إذا مل 

يفعله املأمور به سمي املأمور به عاصيًا«)22(.

اسلوب  الذي غلب عىل  بالفعل يف )77( موضعا، وهو  االمر  اسلوب  تكرر  وقد 
القسامن  يرد  ومل  موضعا،   )12( يف  االمر  بالم  املسبوق  املضارع  ورد  حني  يف  االمر، 

االخريان يف النص.
االمر باسم الفعلاالمر باملصدراالمر بالالماالمر بالفعلالصيغة

--7712التكرار

وفعل االمر هو الصيغة االكثر ورودا، وهي صيغة تقتيض وجود متلق او خماطب 
يف اكثر االحيان، وهو ما يوافق طبيعة الرسائل، كام نلحظ التدرج اهلرمي الذي يقتضيه 
االمر من العايل اىل الداين، وما يف ذلك من اشعار بالوجوب او االلتزام. وثمة امر ينبغي 
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االلتفات اليه وهو تكرار الفعل )أمر( مدخل الرسالة يف اربعة مواضع تنبيها ملا سيأيت من 
أوامر وتأكيدا عىل عظم املسؤولة امللقاة عىل عاتق املتلقي)وهذا ال يعني االشرت فقط(، 

وال سيام أن الدراسة االسلوبية تعنى باملتلقي بشكل كبري وذلك يف قوله:

))هذا ما أمر به عبد اهللّ عيّل أمري املؤمنني مالك بن احلارث األشرت يف عهده إليه حني 
أمره  بالدها.  وعامرة  أهلها،  واستصالح  عدّوها،  وجهاد  خراجها،  جباية  مرص:  والّه 
بتقوى اهللّ وإيثار طاعته، واّتباع ما أمر به يف كتابه: من فرائضه وسننه اّلتي ال يسعد أحد 
إالّ باّتباعها، وال يشقى إالّ مع جحودها وإضاعتها، وأن ينرص اهللّ سبحانه بقلبه و يده 
ولسانه، فإّنه جّل اسمه قد تكّفل بنرص من نرصه وإعزاز من أعّزه. وأمره أن يكرس نفسه 

من الّشهوات ويزعها عند اجلمحات، فإّن النّفس أّمارة بالّسوء إالّ ما رحم اهللّ(()23(.

من  شأنا  يتوىل  من  وبكل  باألشرت،  اوكل  الذي  العبء  أمهية  اىل  النص  فاحتة  تشري 
شؤون ادارة العباد والبالد، والتكرار هلذا اللفظ )أمر( يرسخ الفكرة يف الذهن وجيعلها 
تدق كاجلرس يف اذن املتلقي؛ ألن التكرار يف حد ذاته من أشد اساليب التوكيد وقعا عىل 
واقعة  الكتشاف  حوهلا  خالف  ال  والتي  الوحيدة  الوسيلة  ))هو  هو  فالتكرار  املتلقي. 

لغوية وحتديدها يف البغامتية االدبية(()24(.

ومن خالل اجلدول االحصائي السابق يتضح هيمنة فعل االمر عىل الصيغ االخرى، 
ويليه املضارع املقرتن بالم االمر، وهو يف االعم االغلب فعل الكينونة)يكن( وهو ابلغ 
من التعبري املبارش بالفعل، كام ان الم االمر تضفي عىل الكينونة زيادة يف التوكيد ملا حيتمله 

فعل الكينونة من العموم يف اثبات الفكرة.

ومن امثلته قوله:
الِِح(()25(.. 1 َخاِئِر إَِلْيَك َذِخرَيُة اْلَعَمِل الصَّ ))َفْلَيُكْن َأَحبَّ الذَّ
))َفْلَيُكْن ِصْغُوَك هَلُْم، َوَمْيُلَك َمَعُهْم((. )26(. 2
))َوْلَيُكْن َأْبَعَد َرِعيَّتَِك ِمنَْك، َوأْشنََأُهْم(()27(.. 3
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))ْلَيُكْن آَثُرُهْم ِعنَْدَك َأْقَوهَلُْم بُِمرِّ احْلَقِّ َلَك(()28(.. 4
َتِمُع َلَك بِِه ُحْسُن الظَّن(( )29(.. 5 ))َفْلَيُكْن ِمنَْك يِف ذلَِك َأْمٌر جَيَ
ِمْن . 6 َعَلْيِهْم  َوَأْفَضَل  َمُعوَنتِِه،  يِف  َواَساُهْم  َمْن  ِعنَْدَك  ُجنِْدَك  ُرؤوِس  آَثُر  ))َوْلَيُكْن 

ِجَدتِه((ِ)30(.
))َوْلَيُكْن َنَظُرَك يِف ِعاَمَرِة األْرِض َأْبَلَغ ِمْن َنَظِرَك يِف اْستِْجاَلِب اخْلََراِج(()31(.. 7
ِحُف بِاْلَفِريَقنْيِ ِمَن اْلَباِئِع . 8 ))َوْلَيُكِن اْلَبْيُع َبْيعًا َسْمحًا: بَِمَواِزيِن َعْدٍل، َوَأْسَعاٍر الَ جُتْ

َوامْلُْبَتاِع(()32(.
ًة(()33(.. 9 تي ِهَي َلُه َخاصَّ ِة َما خُتِْلُص هلل بِِه ِدينََك: إَِقاَمُة َفَراِئِضِه الَّ ))َوْلَيُكْن يِف َخاصَّ

ان التعبري ب)ليكن( اشد وقعا واقدر عىل التأثري يف ذهن املتلقي، فالتأكيد عىل كون 
االمر، يراد منه الكون عىل تلك الصفة، وهو ال شك ابلغ من االتصاف هبا، وهذا االمر 
ّمٌة يَْدُعوَن إِل 

ُ
يرسي يف االمر والنهي، وقد ورد يف القران الكريم :َوْلَُكن ّمِنُكْم أ

.)34(وَلك ُهُم الُْمْفلُِحوَن
ُ
ُمُروَن بِالْمْعُروِف َو َينَْهْوَن َعِن الُْمنَْكرِ َوأ

ْ
الرْيِ َوَيأ

ب- النهي:

ضد األمر، وهو قول القائل ملن دونه: ال تفعل)35(. فهو طلب الكف عن الفعل عىل 
وجه االستعالء، وله صيغة واحدة هي ال الناهية مع الفعل املضارع، وهو جيري جمرى 
األعىل،  مع  كان  إذا  والدعاء  االستعالء،  وجه  عىل  كان  إذا  للطلب  يكون  ان  يف  األمر 
وااللتامس إذا كان مع النظري، ويستعمل يف حق املستأذن ويسمى إباحة وإذا استعمل يف 
مقام تسخيط الرتك، سمي هتديدًا )36(. فغرض النهي )الكف واملنع(، ولكنه خيرج إىل 
معان أَخر مستفادة من السياق وقرائن األحوال كالدعاء وااللتامس واإلرشاد والدوام 
والتمني  والتحقري  واالستئناس  والكراهة  والتوبيخ  والتهديد  والتيئيس  العاقبة  وبيان 

وغريها)37(.
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بالتحذير ب)إياك(بالفعل غري املؤكدبالفعل املؤكدصيغة النهي

3356التكرار

اىل هيمنة  االشارة  النص جتدر  االستعامل وكثافته يف  الرسيعة يف  النظرة  من خالل 
الفعل املضارع املؤكد املسبوق بال الناهية، وهو ما يشعر بعظمة املؤكد عليه من الوصايا 
وثقل املسؤولية املناطة باألشرت. فالتوكيد سمة غالبة عىل الفعل املضارع يف النهي وهو 

ما يزيد التوكيد فيه.

تتحدد االمناط اال�سلوبية يف ثالثة امناط:

ال الناهية + الفعل املضارع + نون التوكيد الثقيلة. 1
ال الناهية + الفعل املضارع. 2
إياك + و + اسم معرفة. 3

ملا كان العهد عبارة عن مجلة من االوامر والنواهي التي تتناسب مع املرسل يف مقامه 
االعىل واملتلقي وهو الوايل، فقد كان النمط املهيمن عىل النص هو األول والذي يتسم 
بالتوكيد، ويأيت بعده اسلوب التحذير ب)إياك(، والذي يتضمن النهي، ثم النهي بدون 

توكيد، وهو االقل حضورا يف النص ويقرتب من سابقه من حيث التكرار.

وتتصدر صيغة النهي املؤكد، وهي االكثر استعامال يف مواضع التشديد واالهتامم، مع 
اهنا من التوكيد اجلائز ال الواجب الذي يشرتط فيه ان يكون الفعل واقعا يف جواب قسم 
ومثبتا ومستقبال وغري مفصول عن الالم بفاصل، ولكن أمهية هذه الوصايا والنواهي 
حتم ان تأيت يف اغلب مواضعها مؤكدة بالنون الثقيلة يف النهي. وأما هني فعل الكينونة 
يقول: ))والنهي عن  اذ  نفسه،  النهي عن اليشء  ابلغ من  اللغويني  فهو كام يرى بعض 
كونه منهم أبلغ من النهي عن نفس الفعل. فقولك : ال تكن ظاملًا، أبلغ من قولك : ال 
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تظلم، ألن ال تظلم هني عن االلتباس بالظلم. وقولك : ال تكن ظاملًا هني عن الكون 
هبذه الصفة. والنهي عن الكون عىل صفة، أبلغ من النهي عن تلك الصفة، إذ النهي عن 
الكون عىل صفة يدل بالوضع عىل عموم األكوان املستقبلة عىل تلك الصفة، ويلزم من 
ذلك عموم تلك الصفة. والنهي عن الصفة يدل بالوضع عىل عموم تلك الصفة. وفرق 
بني ما يدل عىل عموم، ويستلزم عمومًا، وبني ما يدل عىل عموم فقط، فلذلك كان أبلغ، 

ولذلك كثر النهي عن الكون(()38(.

وأما النمط الثاين فقد تكرر )6( مرات وذلك يف املواضع
إياك ومساماة اهلل يف عظمته)39(.. 1
اياك والدماء وسفكها بغري حلها)40(.. 2
اياك واالعجاب بنفسك)41(.. 3
اياك واملن عىل رعيتك بإحسانك)42(.. 4
اياك والعجلة باألمور قبل اواهنا)43(.. 5
اياك واالستئثار بام الناس فيه اسوة)44(.. 6

التي حذر االمام  اذ يرى أمهية االمور  النصوص،  يتدبر هذه  ثمة رابط واضح ملن 
النفس  االعجاب  كذلك  سبحانه،  احلق  ومساماة  فالتجب  مالكا،  منها  السالم(  )عليه 
وسفك الدماء، من عظائم الكبائر، ومثلها يف التحذير )املن والعجلة واالستئثار( ومهي 

من مساوئ االخالق، وقد ورد التحذير منها يف الروايات.

وزبدة املخض ان هذا االسلوب استعمل يف املنهيات الكبى التي تتفرع منها باقي 
الفساد  الذي يدفع اىل  الطغيان  التجب سبب  ان  املثال  االخالق، فانت ترى عىل سبيل 

واالفساد.
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املبحث الثاني 
 أفعل التفضيل)45(

 : نوعني  عىل  املشاركة  وهذه  غالبًا،  املعنى  يف  املفضل  مشاركة  املفضل  اسم  يدل 
ال  وتقديرية  أزَيد،  أي   )46(ٍة مَّ

ُ
أ ِمْن  ْرَب 

َ
أ ِهَ  ٌة  مَّ

ُ
أ تَُكوَن  ْن 

َ
تعاىل:أ كقوله  حقيقية 

تعاىل:لََمْسِجٌد  كقوله  باطاًل،  االعتقاد  كان  وإن  اعتقادية،  أحيانًا  وتسمى  حقيقية، 
ْن َتُقوَم فِيهِ)47(عىل اعتقاد أن يف مسجد الرضار 

َ
َحقُّ أ

َ
ِل يَْوٍم أ وَّ

َ
َس َعَ الَّْقَوى ِمْن أ ّسِ

ُ
أ

حقًا)48(. وهذا ما يؤكده السيوطي يف اهلمع قائال: »واملراد بقولنا: ولو تقديرًا مشاركته 
بوجه ما، كقوهلم يف البغيضني: هذا أحسن من هذا، ويف الرشيرين : هذا خري من هذا، 
ويف الّصعبني : هذا أهون من هذا، ويف القبيحني : هذا أحسن من هذا، ويف التنزيل ))َقاَل 
ْجُن َأَحبُّ إيَِلَّ مِمَّا َيْدُعوَننِي إَِلْيِه(()49( وتأويل ذلك : هذا أقل بغضًا، وأقل رشًا،  َربِّ السِّ

وأهون صعوبًة، وأقل قبحًا«)50(.

ْعلَُم 
َ
وقد يستعمل اسم الّتفضيل متضمنا معنى اسم الفاعل، كقوله تعاىل:َربُُّكْم أ

 اْلَلَْق 
ُ
ِي َيبَْدأ بُِكم)51( أي : عامل بكم، أو معنى الصفة املشبهة كقوله تعاىلَوُهَو الَّ

ْهَوُن َعلَيْه)52(أي : وهو عليه هنّي، ألّنه ال يقال : يشء أهون عليه من 
َ
ُثمَّ يُعِيُدهُ َوُهَو أ

يشء.)53(

وربام اريد به »جتاوز صاحبه وتباعده عن غري يف الفعل، ال بمعنى تفضيله بالنسبة 
إليه بعد املشاركة يف أصل الفعل، بل بمعنى أن صاحبه متباعد يف اصل الفعل، متزايد 
إىل كامله فيه عىل وجه االختصار، فيحصل كامل الّتفضيل« )54( كقوله تعاىل : َوَجاِدهْلُْم 
ذلك  املراد من كل  بل  الّتفضيل عىل يشء معني،  يقصد  مل  فهنا   )55(َأْحَسُن ِهَي  تِي  بِالَّ
الزيادة يف احلسن، »وال يمتنع تقدير مفضل عليه كأن تقول : وجادهلم بالتي هي أحسن 
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من غريها ونحو ذلك«)56(. قال الكفوي : »وقد يستعمل أفعل لبيان الكامل والزيادة يف 
وصفه اخلاص، وإن مل يكن الوصف الذي هو األصل مشرتكًا وعليه قوهلم : الصيف 

أحر من الشتاء، أي: الصيف أكمل يف حرارته من الشتاء يف برودته«)57(.

يرتقي  معلوم  هو  كام  والتفضيل  النص،  يف  ظهورا  االكثر  هي  افعل  صيغة  وتبدو 
بالكالم اىل درجة اكمل واعىل، وهلذا يستعمل يف املقارنة بني شيئني اشرتكا يف صفة وزاد 
اثرا يف  احدمها عىل االخر فيها، فهو عدول عن صيغة الوصف اىل صيغة اعمق واشد 

التوكيد وترسيخ الفكرة، وهذا يظهر بشكل واضح من خالل االمثلة فقولك:

زيد.......... شجاع وصف زيد بالشجاعة.

التف�سيل يف الدرجات ح�سب القوة

دون  فقط  عمرو  عىل  الشجاعة  حيث  من  لزيد  تفضيل  عمرو  من  أشجع   ..........4
غريه.

3.......... أشجع رجل االضافة اىل النكرة ال تفيد ختصيصا وال تعريفا.

2.......... أشجع الرجال االضافة اىل املعرفة تفيد التعريف والتخصيص.

1.......... االشجع تفضيل عىل نحو االطالق أي هو اشجع اجلميع.

التفضيل امهيتها يف النص موضع الدراسة، فقد تكرر اسم  من هنا تكتسب صيغة 
التفضيل بأحواله املختلفة يف)60( موضعا من العهد، توزع القسم االكب منها عىل النكرة 
واملضاف اىل املعرفة، واكثر ما جاء من املضاف اىل معرفة إضافته اىل الضمري)هم(، فقد 

جاء يف )18( موضعا، و)11( موضعا مضافا اىل اسم معرفة.
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ونجد اكثر هذه املواضع جاءت للتفضيل
املجموعمضاف اىل نكرةمضاف اىل معرفةمعرفةنكرة احوال اسم التفضيل

27329160التكرار

التفضيل  اسم  خالل  من  تتحدد  التي  واالهتامم  التفضيل  درجة  معرفة  خالل  من 
املضاف اىل املعرفة والذي يكون اكثر تكرارا من غريه هنا، اذ نرى يف قوله مثال:

الِِح(()58(. َخاِئِر إَِلْيَك َذِخرَيُة اْلَعَمِل الصَّ ))َفْلَيُكْن َأَحبَّ الذَّ
فليس يشء احب اليك من العمل الصالح لذلك جاء بالتعبري ب)ليكن( مع اسم 
التفضيل، فيوحي باالتصاف بتفضيل ذخرية العمل الصالح عىل الذخائر كلها ؛ألنه من 
ويبقى  تفنى  كلها  الذخائر  افضلها؛ ألن  يكون  ان  فقط، فحقيق  املرء يف قبه  يدفن مع 

العمل الصالح.

 ومن صور التفضيل بالنكرة قوله :

َخاِء، َوَأَقلَّ َمُعوَنًة َلُه فِياْلَباَلِء،  ِعيَِّة، َأْثَقَل َعىَل اْلَوايِل َمُؤوَنًة يِف الرَّ ))َوَلْيَس َأَحٌد ِمَن الرَّ
امْلَنِْع،  ِعنَْد  ُعْذرًا  َوَأْبَطَأ  اإلْْعَطاِء،  ِعنَْد  ُشْكرًا  َوَأَقلَّ  بِاإلحْْلَاِف  َوَأْسَأَل  لإِْلْنَصاِف،  َوَأْكَرَه 

ِة(()59(. ْهِر ِمْن َأْهِل اخْلَاصَّ ِت الدَّ َوَأْضَعَف َصْبًا ِعنَْد ُمِلامَّ

تتميز اجلمل االتية ان التفضيل قد ُقيد بالتمييز، وُحدد باجلهة الزمنية، كام سنرى:

َخاِء يِف الرَّ َمُؤوَنًة   َأْثَقَل َعىَل اْلَوايِل    

يِف اْلَباَلِء،  َوَأَقلَّ             َمُعوَنًة َلُه  

َوَأْكَرَه لإِْلْنَصاِف، 

َوَأْسَأَل بِاإلحْْلَاِف

ِعنَْد اإلْْعَطاِء،  ُشْكرًا     َوَأَقلَّ    

ُعْذرًا                 ِعنَْد امْلَنِْع،  َوَأْبَطَأ    
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ْهِر ِت الدَّ ِعنَْد ُمِلامَّ َصْبًا     َوَأْضَعَف    

يكون  ان  دون  حمدودة،  وسياقات  وظروف  بأوقات  املفاضلة  هذه  تقييد  فاملالحظ 
مطلقا، اذ كل اسم للتفضيل جاء مقيدا بجهة من اجلهات او السياقات االجتامعية. مما 

جيعله اكثر حتديدا واضيق مساحة واشد تركيزا.

-كام يرى النحاة- ال تفيد تعريفا وال ختصيصا، فاهنا  اما االضافة اىل النكرة، وهي 
مل ترد اال يف قوله: ))وال يكتفي بأدنى َفْهٍم ُدوَن َأقَصاُه(()60(، ويلمح فيها االشعار بقلة 
ان يكون  السالم( يف احلاكم، بل البد  الذي يرفضه االمام )عليه  الفهم وضعفه، وهو 
للنكرة،  فاإلضافة  )السالم(.  عليه  يعب  كام  قليل  واولئك  وغايته،  الفهم  اقىص  لديه 

وجميء )فهم( نكرة يشعر املتلقي بالتحقري والسذاجة.

يف حني ترد صيغة التفضيل املعرفة ب)ال( يف ثالثة مواضع للداللة عىل الطالق يف 
الوصف، وهي)السفىل، االقىص، االدنى( يف قوله:

ِذيَن الَ ِحيَلَة هَلُْم(()61(. ْفىَل ِمَن الَّ َبَقِة السُّ ))ُثمَّ اهللَ اهللَ يِف الطَّ
))فإِنَّ  لألْقىَص ِمنُْهْم ِمْثَل الَِّذي لألْدَنى(()62(.
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املبحث الثالث

البنية االستعارية

العمل  بؤرة  شكلت  بل  الدارسني،  لدى  األوفر  احلظ  االستعارية  الصورة  نالت 
اإلبداعي، وهي كام يعب ابن رشيق: »أفضل املجاز، وأول أبواب البديع، وليس يف حيل 
إذا وضعت موضعها«)63(، وفّضلها عبد  الكالم  الشعر أعجب منها، وهي من حماسن 
التشبيه،  عىل  تتكئ  وهي  وفضاًل«)64(،  مزيًة  لالستعارة  »ان  قائاًل:  التشبيه  عىل  القاهر 
وترتبط به ارتباطًا ملحوظًا، يمكن ان نلمسه يف أوىل تعريفات البالغيني، كقوهلم: »اذا 
به  املشبه  إىل اسم  بالتشبيه وتظهره، وجتيء  ان تفصح  فتدع  باليشء،  تشبيه اليشء  تريد 
فتعريه املشبه وجتريه عليه«)65(. فيام يرى السكاكي، والذي كان أكثر دقة يف حتديد نوعيها 
الطرف اآلخر، مدعيًا  به  التشبيه، وتريد  أن تذكر أحد طريف  قائاًل: »هي  حيث يرصح 
دخول املشبه يف جنس املشبه به، داالً عىل ذلك بإثباتك للمشبه ما خيص املشبه به«)66(. 
دون  املشبه  ذكر  وهو  االستعارة  عىل  املحذوف  التشبيه  مصطلح  األثري  ابن  أطلق  بينام 

املشبه به)67(.

ويكفي يف فضل االستعارة ومجاهلا »أهنا تبز هذا البيان أبدًا يف صورة مستجدة تزيد 
اكتسبت  قد  الواحدة  اللفظة  لتجد  وانك  فضاًل،  الفضل  بعد  له  وتوجب  ونباًل،  قدرة 
فيها فوائد حتى تراها مكررة يف مواضع، وهلا يف كل واحد من تلك املواضع شأن مفرد، 
ورشف منفرد، وفضيلة مرموقة، وخالبة موموقة، ومن خصائصها التي تذكر هبا، وهي 
عنوان مناقبها، أهنا تعطيك الكثري من املعاين باليسري من اللفظ، حتى خترج من الصدفة 
الواحدة عدد من الدرر، وجتني من الغصن الواحد أنواعًا من الثمر«)68(. إذ هي »تفعل 

يف نفس السامع ما ال تفعل احلقيقة«)69(.
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ويتحدد مستوى االستعارة وفقا لطبيعة »الصلة بني اللغة املطابقة واللغة اإلحيائية، 
فإذا ما كانت هذه الصلة ضعيفة، فسينعدم حتقق التوسع يف اللغة ويرتاجع األثر الداليل 
وتضعف التصويرية«)70(. ويرى بعض البالغيني ان حسن االستعارة وقبحها موقوف 
عىل قوة التناسب بني املستعار منه واملستعار له او بعده، فمالكها »بقرب التشبيه ومناسبة 
املستعار للمستعار له، وامتزاج اللفظ باملعنى حتى ال يوجد بينهام منافرة، وال يتبني يف 
احدمها إعراض عن اآلخر... وقال قوم آخرون... خري االستعارة ما بعد، وعلم يف أول 
وصلته أنه مستعار فلم يدخله لبس... اال أنه ال جيب للشاعر أن يبعد االستعارة حتى 
ق، ولكن خري األمور أوساطها«)71(. واالستعارة اذا  ينافر وال أن يقرهبا كثريًا حتى حيقِّ
التناسب بني الطرفني، قد تؤدي إىل اللبس،  توالت يف النص مع غموض املعاين وبعد 
والتنافر يف الكالم ولذلك نعى اآلمدي عىل أيب متام فحش استعاراته وغرابتها وتراكبها 
وجعلها سببا من أسباب املعاظلة)72(. اال أننا نجد القران الكريم والنصوص الشعرية 
أحيانًا جتمع بني عدة استعارات يف نص واحد، دون ان ختل باملعنى أو تسقطه، بل تزيده 
رشفًا ورونقًا، ولذا فان عبد القاهر اجلرجاين يرى أن مما »هو أصل يف رشف االستعارة، 
أن ترى الشاعر قد مجع بني عدة استعارات، قصدًا إىل أن يلحق الشكل بالشكل، وان يتم 

املعنى والشبه فيام يريد«)73(.

عىل:  ذاهتا  باعتبار  فتقسم  االستعارة،  ضوئها  يف  تقسم  التي  االعتبارات  وتتعدد 
حسنه  عىل:  حكمها  وباعتبار  ومرشحة،  جمردة  عىل:  الزمها  وباعتبار  وخيالية  حقيقية 
وقبيحة، وباعتبار كيفية استعامهلا عىل استعارة حمسوس املحسوس، أو معقول املعقول، 

وترصحيية ومكنية باعتبار الطرفني، إىل غري ذلك من أنواع التقسيامت)74(.

وألمهية االستعارة يف الدرس البالغي واألسلويب تعددت النظريات التي درستها، 
جتاوز  حاولت  نظريات  وهي  والعالقية(،  والتفاعلية  )اإلبداعية  النظريات  تلك  ومن 
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حيث  التأسيس،  مرحلة  يف  القديمة  الدراسات  يف  كانت  التي  والقيود  املنطقية  احلدود 
البالغة وفنوهنا، دون  كان االهتامم منصبًا عىل ضبط احلدود والتقسيامت وتأكيد هوية 
النظر إىل قيمتها األدبية- هذا اذا استثنينا دراسة اجلرجاين والقرطاجني. عىل ان بعض 
نظريه  النظريات يف  بني  والدمج  الواحدة،  النظرية  بوتقة  من  اخلروج  الدارسني حاول 
متكاملة حتاول استثامر النظريات واالستفادة من تقنياهتا)75(. فاالستعارة متثل »الشكل 
البالغي األم التي تتفرع عنه وتقاس عليه بقية األشكال حتى أطلق بعضهم عىل االجتاه 
البنيوي يف التحليل البالغي للخطاب اسم )البالغة املقترصة( لرتكيزها واقتصارها عىل 
معّمقة  »استعارة  كوهن:  جان  يرى  كام  فالشعر  املجاز«)76(.  بؤرة  باعتبارها  االستعارة 
استعارة  عن  عبارة  اليوت  بمفهوم  اإلهلية  الكوميديا  ان  بل  )أفقيًا(،  معّممة  )رأسيًا( 

ضخمة«)77(. واالستعارة هي »الصورة املركزية لكل البالغة«)78(.

العنارص  ارتباط من صنع اخليال تذوب فيه هذه  العالقة بني عنارص االستعارة  ان 
لتخلق صورة جديدة، ولعل تلك هي مهمة الفنان التي تتجىل يف »حماربة هذا الروتني 
اآليل بنزع األشياء من إطارها املألوف وجتميع العنارص املختلفة عىل غري انتظار ولذلك 
تلقينا  جتديد  عىل  ليجبنا  اللغوية  )االكلشيهات(  القوالب  كرس  إىل  يعمد  الشاعر  فان 
التشويه  عمليه  هي  وهذه  االنزياحية(  )الظاهرة  املجازي  التحول  خالل  من  لألشياء 
اخلالقة التي تعيد لنا حدة التصور بعد ان تثلمها العادة ونكتشف كثافة العامل املحيط بنا 

بعد ان يفرغه الروتني«)79(.

وليس املجاز املعروف وصور الكالم عىل أّية حال أكثر من »أسامء لالنحرافات عن 
واالستعارة  الشعرية«)80(،  اللغة  يف  دائاًم  ظهرت  التي  التقليدية  واملامرسة  احلريف  املعنى 
متكاملتان؛  والعمليتان  املالءمة،  عدم  عن  الناجتة  املجاوزة  »سعة  من  تقلل  لكي  تأيت 
انتهاك لقانون الكالم، وهو  ألهنام بالتحديد ال تتامن عىل نفس املستوى، فعدم املالئمة 
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إذن مصنف  اللغة، وهو  لقانون  انتهاك  الرتكيبي، واالستعارة  املستوى  إذن مصنف يف 
يف املستوى التصويري«)81(. ففي االستعارة تتامهى العنارص ومتتزج يف خليط متجانس، 
مع احتفاظ كل عنرص بشكله؛ وهي ال تقترص »عىل اهلدف اجلاميل والقصد الشخيص، 

ولكنها أيضًا ذات قيمة عاطفية ووصفية ومعرفية، أو بتعبري شامل: نحيا هبا«)82(.

ولذا فقد كان أ.آ.ريتشارد شديد االحتجاج عىل معاملة االستعارة عىل أهنا انحراف 
عن املامرسة اللغوية املألوفة بدالً من النظر إليها كمصدر مميز وال غنى عنه لتلك املامرسة، 
ويشري إىل رضورة التمييز بني االستعارة بوصفها مبدأ الوجود الشامل للغة، واالستعارة 
البالغيني،  اختصاص  والثانية من  النحويني،  اختصاص  فاألوىل من  النوعية،  الشعرية 
فالنحوي يقدم الكلامت بحسب اشتقاقها، والبالغي بحسب ما إذا كان هلا مفعول عىل 

السامع به)83(.

واالستعارة تأيت ألغراض كثرية، كرشح املعنى واإلبانة عنه، أو تأكيده واملبالغة فيه، 
أو اإلشارة إليه بالقليل من اللفظ، أو حتسني املعرض الذي يبز فيه... كام أن هلا الفضل 
عىل الترصيح باحلقيقة. واالستعارة ليست استعامالً لأللفاظ يف غري مواضعها حسب، 
قطعة  أية  يف  الواحدة  النغمة  ان  أساس  عىل  املختلفة،  السياقات  بني  »تفاعل  هي  وإنام 
املجاورة هلا...  النغامت  اال من  املميزة هلا  موسيقية ال تستمد شخصيتها وال خاصيتها 
كذلك احلال يف األلفاظ، فمعنى أّية كلمة ال يمكن ان يتحدد اال عىل أساس عالقتها بام 

جياورها من األلفاظ«)84(.

عليه  والعمل  فيه  للعيش  اإلنسان  حميط  لتنظيم  »وسيلة  متثل  ذلك  كل  فوق  وهي 
أداة إلحلاق يشء بيشء أحيانًا، وأداة خللق  والتفاعل معه والتواصل بنجاح فيه، وهي 

واقع جديد أحيانًا أخرى«)85(.
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منها  الترصحيية  فيجعل  املعاين،  وتداعي  االستعارة  بني  الباحثني  بعض  ويربط 
تتضمن عمليتني عقليتني: »األوىل: متمشية مع احلقيقة والواقع، قائمة عىل قاعدة تداعي 
املعاين وهي إدراك ما بني املشبه واملشبه به من تشابه، وألن التشبيه هو أساس االستعارة 
فأهنام يشرتكان يف هذه العملية. والثانية: تتحقق يف االستعارة دون التشبيه ومتيزها منه 
وهي عملية خيالية غري واقعية تلك هي ادعاء ان املشبه واملشبه به متحدان يف احلقيقة 
فهام شخص واحد ال شخصان. أما املكنية: فنجد ثالث عمليات عقلية هي: العمليتان 
السابقتان مضافًا إليهام عملية ثالثة متصلة هي ختيل اتصاف املشبه بام هو من خصائص 

املشبه به«)86(.

يرى  كام  ومكنية-  ترصحيية  إىل  تقسيمها  االستعارة  دراسة  يف  األجدى  ان  ويبدو 
التشبيه)87(،  عىل  تقوم  االستعارة  دامت  ما  عمدهتا  ذلك  ألن  مطلوب؛  امحد  الدكتور 
ختلصًا من تلك التقسيامت املنطقية العقيمة التي ذهبت بروح البالغة، وأفقدهتا بريقها، 
فأحالتها علام خاضعا لقواعد صارمة ومعجم خاص ال حيق لألديب ان خيالفه، بعد ان 

كانت فنا يعتمد الذائقة الستكناه مواطن اجلامل وأرساره يف النص.

ومن صور االستعارة يف النص العلوي: قوله: ))وأمره ان يكرس نفسه من الشهوات، 
ويزعها عن اجلمحات(()88(.

من خالل اختيار الفعل )يكرس( الذي يتالءم مع املادة وتوظيفه بباعة ملعنى امتناع 
عن  انزياحا  تتضمن  التي  االستعارة  ابداع  تتجىل  عنها،  والكف  الشهوات  عن  النفس 
املعيار، فالعبارة لو كانت بلغة معيارية مبارشة مثل: ان يكف او ان يمتنع عن الشهوات 
ان  اال  ومستعملة،  متداولة  لغة  ألهنا  الرسالة؛  حيقق  ال  ذلك  فان  واحلذر،  االبتعاد  او 
الفجوة / مسافة التوتر - عىل حد تعبري ابو ديب- حتققت من هذا الرتكيب: يكرس+ 
نفسه، حيث ينقدح يف ذهن املتلقي صورة االنكسار او الالعودة اىل الشهوات يف مفارقة 
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حيمله  ملا  الفعل  نحو  والدافعية  االجتهاد  روح  املتلقي  يف  فيثري  الرتكيب،  خيلقها  لطيفة 
الرتكيب من شحنة حتفيزية كبرية.

ومنه أيضا قوله: ))وال تنصبنَّ نفسَك حلرِب اهللِ، فإنَّه ال يَد لك بنقمته، وال غنى بك 
عن عفوه ورمحته(()89(.

وعند  االستعارية(()90(.  الصورة  وراء  ما  كناية  وجود  احيانا  ))نالحظ  انه  يقال 
مرجعياهتا  يف  معنى  من  اكثر  اىل  حتيل  التي  وهي  اليد  ان  نرى  السابق  النص  يف  التأمل 
السياقية، فاليد الكرم والفضل والقدرة واهليمنة واجلارحة والصنيع، والذي يتضح من 
خالل السياق ان اليد تعني القدرة والطاقة عىل التعرض لغضب الرب سبحانه، والذي 
يزيد الصورة االستعارية توكيدا اهنا جاءت مسبوقة بال النافية للجنس بحيث تنفي كل 
لوازم القدرة عن املتلقي يف الوقت الذي تسبقه مجلة: )وال تنصبنَّ نفسَك حلرِب اهللِ(. 
والذي يبدو جليا هنا ان اليد متتلك خزينا عاليا من الثراء عىل مستوى الكناية، وتسبطن 

االستعارة فيها معاين كنائية مر ذكرها.
َوَزْيُن اْلُوالَِة،  ِعيَِّة،  بِإِْذِن اهللِ، ُحُصوُن الرَّ ومن لطائف االستعارة قوله : ))َفاجْلُنُوُد، 

ِعيَُّة إاِلَّ هِبِْم.(()91(. يِن، َوُسُبُل األَْمِن، َوَلْيَس َتُقوُم الرَّ وِعزُّ الدِّ
وحياطتهم  للرعية  حفظهم  ))باعتبار  احلصون  لفظ  استعارة  يف  البحراين  يشري 
الطرق  يف  اجلند  لوجود  االمن  لزوم  باعتبار  هلم  االمن  لفظ  استعار  كاحلصن،...  هلم 

ونحوها(()92(.
تنبني االستعارة السابقة يف )حصون الرعية وسبل االمن(، عىل صور حسية قريبة 
تنتمي اىل بيئة املتلقي، وينفعل بمجرد سامعها، فتبعث يف نفسه الشعور بأمهية هذه الطبقة 
من الشعب، ودورها الفاعل يف حفظ كيان االمة والدفاع عنها، وحتفز املتلقي/ الوايل اىل 
العناية والرتكيز عىل تلبية حاجاهتم ملا يبذلونه من نفيس يف سبيل احلفاظ عىل النواميس 

املقدسة.
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 خامتة

من خالل هذه القراءة الرسيعة لنص العد الرشيف المري املؤمنني )عليه السالم( اىل . 1
مالك االشرت يمكن ان ندون بعض النتائج يف هناية املطاف:

لكل من . 2 واالدارة  القيادة  متكاملة ودستورا شامال يف  وثيقة  االمام عيل  مّثل عهد 
يتوىل شأنا من شؤون العباد والبالد.

ملا كان الكتاب عبارة عن وصية طويلة، فان الغالب عليها هو صيغ الطلب املختلفة . 3
وخاصة، اسلوب االمر والنهي. اذ ورد االمر يف )89( موضعا، والنهي )يف )44( 
مرة، ومل يرد النداء اال مرة واحدة ألن املتلقي ملتفت جيدا اىل ما يقوله االمام )عليه 
النص اىل تكرا  السالم( كيف ال ؟ وهو مالك االشرت )ريض اهلل عنه(، فلم حيتج 

النداء الذي غايته االوىل واالسمى هي التنبيه.

تكرر اسلوب االمر بالفعل يف )77( موضعا، وهو الذي غلب عىل اسلوب االمر، . 4
يف حني ورد املضارع املسبوق بالم االمر يف )12( موضعا، ومل يرد القسامن االخريان 

يف النص.

5 . )33( يف  الثقيلة  بالنون  املؤكد  بالفعل  فتارة  خمتلفة  صور  يف  النهي  اسلوب  تكرر 
موضعا، وغري املؤكد يف)5( مواضع، وجاء التحذير، وهو يقرتب من معنى النهي 

ايضا يف )6( مواضع ب)إياك(.

فقد تكرر اسم التفضيل بأحواله املختلفة يف)60( موضعا من العهد، توزع القسم . 6
اىل معرفة  املضاف  املعرفة، واكثر ما جاء من  اىل  النكرة واملضاف  االكب منها عىل 
اىل  مضافا  موضعا  و)11(  موضعا،   )18( يف  جاء  فقد  الضمري)هم(،  اىل  إضافته 

اسم معرفة.
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متيزت االستعارة يف النص العلوي بتوظيف فكريت االختيار والتوزيع التي تستوعب . 7
الدراسة االسلوبية فمن خالل اختيار الفعل )يكرس( الذي يتالءم مع املادة وتوظيفه 
بباعة ملعنى امتناع النفس عن الشهوات والكف عنها، تتجىل ابداع االستعارة التي 

تتضمن انزياحا عن املعيار، والتأثري يف املتلقي.
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أثر التوازي الركييب يف بنية املفارقة
دراسة نصية يف عهد أمري املؤمنني )عليه السام(

ملالك األشر)رضي اهلل عنه(

اأ. م.د. ملى عبد القادر خنياب

كلية االآداب -جامعة القاد�سية
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

املقدمة 

احلمد هلل مستحق احلمد والصالة والسالم عىل خري البية أمحد، وآله األبرار األطهار 
وصحبه األخيار، وبعد...

ملا كان التوازي سمة إيقاعية لصيقة بالشعر، فقد سعى هذا البحث إىل تطبيق مقولة 
التوازي عىل كالم أمري املؤمنني )عليه السالم( يف عهده ملالك األشرت الحتساب مدى 
شعرية هذا النص ؛ ألن هذا النمط من النصوص - أعني النصوص النثرية ذات البالغة 
العالية - ُتعد منطقة وسطى بني لغة الشعر ولغة النثر االعتيادي أو التأليفي، فالحتساب 

مستوى الشعرية فيها جرى اختبار مقولة التوازي فيها.

لكن التوازي الرتكيبي بوصفه تكرارًا لنظم اجلمل وأشباهها فهو إذن مقولة شكلية 
مفرغة من الداللة، وهذا ما ال يقبله البحث، بل أثبت خالفه : وهو أنَّ التوازي يأيت قالبًا 
شكليًا جلمل متامثلة أو متقابلة دالليًا، جلذب انتباه املتلقي للمامثلة بني مجلتني أو أكثر أو 

للتضاد بينهام فجيء هبذا الوعاء الشكيل ليكون إيقاعًا موسيقيًا داعاًم للمعنى.

املتقابلة  ونظرًا لكثرة املصاديق يف هذا املتن ملا تقدم سيكتفي البحث برصد اجلمل 
املفارقة  يف  الرتكيبي  التوازي  وأثر  املفارقة  بنية  عن  الحقًا  الكشف  لنا  ليتسنى  ؛  دالليًا 

اللغوية يف هذا النص املدهش.
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توطئة :

التوازي صفة لصيقة باآلداب مجيعًا أتفق الباحثون عىل أنَّه من السامت الفنية للشعر 
خاصة، قال جاكبسون : » إنَّ املسألة األساسية للشعر تكمن يف التوازي وقد ال نخطئ 
حني نقول : إنَّ بنية الشعر هي بنية التوازي املستمر «)1(. » فهو سمة إيقاعية قلام خيلو 
شعر منها «)2( حتى » صار ينظر إىل التوازي باعتباره ]كذا[ عالمة عىل الشعرية وغيابه 
عالمة عىل البعد النثري«)3( لكن البحث يسعى إىل اختبار مقولة التوازي - وهي خاصية 
شعرية بحسب ما تقدم-عىل نص نثري وما استشفع به يف هذا املقام هو إمكانية تلمس 
التوازي يف الفنون النثرية ألنَّ الشعرية سمة للنصوص اإلبداعية نثرية وشعرية وليست 
مقصورة عىل الشعر فقط، بل تطرد عىل الفنون النثرية التي جاوزت اللغة االعتيادية إىل 
لغة أدبية رفيعة تشتمل عىل الفنون البالغية التي ذكرها جاكبسون من تشبيه واستعارة 
نٍص  عىل  أجريت  التوازي  لرصد  حماولة  أول  أنَّ  عن  فضاًل  وغريها،  وسجع  ومقابلة 
نثري، وهي املحاولة التي قام هبا )روبرت لوث 1753م( إذ حلل اآليات التوراتية يف 

ضوء التوازي)4(.

ثم جرى استثامر مقولة التوازي يف الشعر ال حقًا ؛ لتمظهرها فيه بشكل الفت بفعل 
الوزن والقافية التي تضفي عليه إيقاعًا موسيقيًا متكررًا.

لعنارص صوتية  اختياري  أو  بإركام قرسي  معينة  لنواة  تنمية   « هو  التوازي  كان  ملا 
عىل  يشتغل  التوازي  أنَّ  يعني  فهذا   )5(» الرسالة  النسجام  ضامنًا  وتداولية  ومعنوية 
مستويات اللغة مجيعًا : صوتًا، ورصفًا، ونحوًا، وداللة وما يؤكد هذا أنَّ البنية الشعرية 
ذات طبيعة تكرارية منتظمة يف نسق لغوي وجيمل جاكبسون األدوات الشعرية التكرارية 
بقوله : » منها اجلناس والقافية والرتصيع والسجع والتطريز والتقسيم واملقابلة والتقطيع 
أن  هذه  التوازي  لبنية  ويمكن  والتنغيم  والنب  التفاعل  أو  املقاطع  وعدد  والترصيع 
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تستوعب الصور الشعرية بام فيها التشبيهات واستعارات ورموز «)6(.

وما هيمنا يف هذا البحث من صور التوازي هو التوازي الرتكيبي، لكن هذا ال يعني 
الداللة  من  معني  لنمط  وعاء  بوصفه  التوازي  بل  الداليل  فحواه  عن  معرى  تواٍز  أنَّه 
وهي املفارقة اللغوية التي تتأسس عىل التقابل الداليل بني بعض املفردات مما يفيض إىل 
مفارقة بني الرتكيبني اللذين ُسبكا يف وعاٍء شكيل متناظر وسم بالتوازي وتقوم املفارقة 
بإقامة  توقعاته،  نسق  املتلقي بكرسها  عند  الدهشة  لتحقيق  املتناقضات  بني  اجلمع  عىل 
عالقات ذهنية بني األلفاظ )7(، لتسجل تناقضًا بني ظاهرتني تثري تعجب متلقيها من دون 
احلاجة إىل تفسري أو تعليل)8(. تبدأ املفارقة غالبًا من اللغة إذ يتحقق التقابل اللغوي عىل 
املستوى السطحي للرتكيب، بيد أنَّ عنرص الدهشة يدفع باملتلقي إىل الغوص يف أعامق 

دالالت الرتاكيب كشفًا عن مرام منتج النص.

التوازي الرتكيبي :

تقدم القول : بأنَّه يمكن لنا رصد أشكال التوازي عىل مستويات اللغة مجيعًا ومن بينها 
املستوى النحوي إذ يستحيل فيها الرتكيب أوعية متشاهبة للمعاين املختلفة أو املرتادفة، 
فه د. صالح فضل بقوله : هو » من أشكال النظام النحوي الذي يتمثل يف تقسيم  وقد عرَّ
الفقرات بشكل متامثل يف الطول والنغمة والتكوين النحوي بحيث تبز عنارص متامثلة 
يف مواقع متقابلة يف اخلطاب «)9(. عىل حني ذهب د. عفيفي إىل أنَّه » تكرار لنظم اجلمل 
وشبه اجلمل مع اختالف الوحدات املعجمية التي تتألف منها اجلمل حيث تبنى بشكٍل 
متواٍز يف الشعر أساسًا ويف النثر وفق هذا املفهوم «)10(. ويريد د. عفيفي بشبه اجلمل يف 
كالمه املتقدم أجزاء اجلمل وأبعاضها وال يريد بـ)شبه اجلملة( املصطلح القار يف الدرس 

النحوي.

وعليه يكون التوازي الرتكيبي هو تكرار ملباين اجلمل)11(.
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املتوازيات الفعلية 

املتوازيات الفعلية يف �سياق االإثبات :

َماِمَك َو  قال )عليه السالم( : » َفَولِّ ِمْن ُجنُوِدَك َأْنَصَحُهْم يِف َنْفِسَك هللَِِّ َو لَِرُسولِِه َو إِلِ
َعَفاِء  يُح إىَِل َاْلُعْذِر َو َيْرَأُف بِالضُّ َأْنَقاُهْم َجْيبًا َو َأْفَضَلُهْم ِحْلاًم مِمَّْن ُيْبطُِئ َعِن َاْلَغَضِب َو َيْسرَتِ

ْعُف«)12( َو َينُْبو َعىَل َاأْلَْقِوَياِء َو مِمَّْن الَ ُيثرُِيُه َاْلُعنُْف َو الَ َيْقُعُد بِِه َالضَّ

أوىل هذه املتوازيات ترد يف قوله )عليه السالم( املتقدم ونصها )يرأف بالّضعفاء و 
ينبو عىل األقوياء( تأيت هذه املفارقة منسبكة يف التوازي اآليت ]فعل مضارع + حرف جر 

+ اسم جمرور[

مشفوعة بإيقاع موسيقي ضمنته الفاصلة )أقوياء / ضعفاء(، وتتوكأ املفارقة يف هذا 
التوازي عىل املتقابالت اللغوية )يرأف ≠ ينبو، و أقوياء ≠ ضعفاء(.

إنَّ هذا التوازي قد جاء يف سياق األوصاف التي رسدها )عليه السالم( لقائد اجلند 
حاماًل ملفارقة الفتة )يرأف بالّضعفاء / ينبو عىل األقوياء( وقد فرس ابن أيب احلديد قوله 
نهم من الظلم والتعدي  )عليه السالم( : )ينبو عىل األقوياء( » يتجاىف عنهم أي ال ُيمكِّ

عىل الضعفاء «)13(.

وال أرى أنَّ معنى الفعل )نبا( هاهنا يراد به جفا وتباعد بداللة حرف اجلر )عىل( فلو 
ُأريد به التجايف والبعد لتعدى بـ)عن( لكنَّه أراد به العلو)14(، وكأنه أراد َمن يشتد عليهم 

ويعلو ليكف أيدهيم عن ظلم الضعفاء)15(.

َلنَّ اِْحتَِجاَبَك َعْن َرِعيَّتَِك َفإِنَّ اِْحتَِجاَب  ا َبْعُد َفاَل ُتَطوِّ ومنه قوله )عليه السالم( : » َو َأمَّ
َيْقَطُع َعنُْهْم  ُة ِعْلٍم بِاأْلُُموِر َو َااِلْحتَِجاُب ِمنُْهْم  يِق َو ِقلَّ ِعيَِّة ُشْعَبٌة ِمَن َالضِّ َاْلُوالَِة َعِن َالرَّ
حَيُْسُن  َو  َاحْلََسُن  َيْقُبُح  َو  ِغرُي  َالصَّ َيْعُظُم  َو  َاْلَكبرُِي  ِعنَْدُهُم  َفَيْصُغُر  ُدوَنُه  اِْحَتَجُبوا  َما  ِعْلَم 
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َاْلَقبِيُح َو ُيَشاُب َاحْلَقُّ بِاْلَباطِِل «)16(.

يعرب  الصغري(  يعظم  و  الكبري  عندهم  )فيصغر   : أوهلا  باملتوازيات  النص  حيتشد 
اإلمام يف هذا التوازي عن معنى جليل فإنَّ فعل واحد تتأسس عليه نتيجتان متضادتان 
األوىل  النتيجة  عليه  يرتتب  الذي  الرعية  عن  الوالة  احتجاب  فهو  املؤسس  الفعل  أما 
الثانية املغايرة لألوىل تعظيم الصغري، والنتيجتان متناقضتان  النتيجة  تصغري العظيم ثم 
عىل املستوى السطحي لكنهام عىل املستوى العميق يتامثالن فكلتامها تكشف عن اجلهل 

وسوء التقدير الناجم عن االبتعاد عن الناس )احلقيقة(.

وال يبتعد التوازي الثاين عن سابقه كثريًا ونصه : )يقبح احلسن و حيسن القبيح( الذي 
يستند إىل الفعل املؤسس نفسه )احتجاب الوالة عن الرعية( مما يؤدي إىل تزييف احلقائق 
فيجمل وزراؤه وحجابه ما يريدون جتميله ويقبحون ما يريدون والنتيجتان متضادتان 

سطحيًا متامثالت جوهريًا.

املتوازيات الفعلية يف �سياق النفي :

ِحيِم َهَذا َما َأَمَر بِِه َعْبُد َاهللَِّ َعيِلٌّ َأِمرُي َامْلُْؤِمننَِي  مْحَِن َالرَّ قال عليه السالم : » بِْسِم َاهللَِّ َالرَّ
َها  إَِلْيِه ِحنَي َوالَُّه ِمرْصَ ِجَباَيَة َخَراِجَها َو ِجَهاَد َعُدوِّ َاأْلَْشرَتَ يِف َعْهِدِه  َاحْلَاِرِث  ْبَن  َمالَِك 
يِف  بِِه  َأَمَر  َما  َباِع  اِتِّ َو  َطاَعتِِه  إِْيَثاِر  َو  َاهللَِّ  بَِتْقَوى  أَمَرُه  باَِلِدَها  ِعاَمَرَة  َو  َأْهِلَها  اِْستِْصاَلَح  َو 
َباِعَها َو الَ َيْشَقى إاِلَّ َمَع ُجُحوِدَها َو  َيْسَعُد َأَحٌد إاِلَّ بِاتِّ تِي الَ  ِكَتابِِه ِمْن َفَراِئِضِه َو ُسنَنِِه َالَّ

إَِضاَعتَِها«)17(.

موطن  فكانت  وسننه(  اهلل  )فرائض  هي  بأرسه  النص  عليها  يلتف  التي  النواة  إنَّ 
عنايته )عليه السالم( فأراد هلا أن جتذب انتباه متلقيه وترسخ يف نفوسهم فتخري هلا مجلة 

أمور خلدمتها :
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السطحي  املستوى  عىل  متقابلتان  نتيجتان  عليه  تتأسس  الذي  احلدث  جعلها  أوالً 
متحدتان عىل املستوى العميق : األوىل )ال يسعد أحد إال بإتباعها( والثانية )ال يشقى 
اهلل  )فرائض  واحد  ملرجع  متقابلني  خيارين  املفارقة  بنية  فضمنت  جحودها(  مع  إال 
وسننه( وقد ارتكزت هذه املفارقة عىل متقابالت لغوية هي : )يسعد ≠ يشقى، إتباعها ≠ 

جحودها = إضاعتها(.

األلفاظ  هلذه  مبارشًا  توظيفًا  نلحظ  يشقى(   ≠ )يسعد  األوىل  الثنائية  إىل  وبالنظر 
النتيجة املرجوة  فقابل عليه السالم بني السعادة والشقاوة)18( مقابلة مبارشة لتسلم إىل 
الثنائية األخرى فقد وضعت )اتبع( يف مقابل اللفظني  من دون تفكر وطول تدبر، أما 
حقل  إىل  ينتمي  منها  فكل  األفعال  هذه  بني  الداليل  الفارق  وواضح  وضاع(  )جحد 
داليل مغاير فالفعل )اتبع( يدل عىل السري يف إثر اليشء وقفاه وتطلَّبه)19(، بخالف الفعل 
)جحد( الذي يدل عىل اإلنكار مع العلم بفضله)20(، عىل حني يدل الفعل )ضاع( عىل 
اإلمهال)21(، وقد مجع )عليه السالم( بني )جحدها وضياعها( لتوصيف أحوال الوالة يف 

ترك فرائض اهلل إما باإلنكار املتعمد أو باإلمهال والتقصري.

قالب  يف  مفارقة  من  إليه  تفيض  بام  املتقابالت  هذه  سبكت  النهائية  املحصلة  يف  ثم 
شكيل قوامه : ]ال النافية + فعل مضارع + فاعل + إال االستثنائية + حرف جر + اسم 
جمرور + الضمري العائد عىل الفرائض[، كانت فيه )إال( بيضة قبان ال يتحقق ما قبلها إال 

بتحقق ما بعدها، فال يسعد املرء إال بإتباع الفرائض وال يشقى إال بتضييعها.

ومنها أيضًا ما جاء يف قوله )عليه السالم( : » َفَولِّ ِمْن ُجنُوِدَك َأْنَصَحُهْم يِف َنْفِسَك هللَِِّ 
يُح إىَِل  َماِمَك َو َأْنَقاُهْم َجْيبًا َو َأْفَضَلُهْم ِحْلاًم مِمَّْن ُيْبطُِئ َعِن َاْلَغَضِب َو َيْسرَتِ َو لَِرُسولِِه َو إِلِ

َعَفاِء َو َينُْبو َعىَل َاأْلَْقِوَياِء«)22( َاْلُعْذِر َو َيْرَأُف بِالضُّ

النص زاخر باملتوازيات الرتكيبية املتوالية التي وظفها اإلمام يف سياق حتديد صفات 
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قائد اجلند منها متوازيات مرتادفة : )أنقاهم جيبًا و أفضلهم حلاًم(، و )يبطئ عن الغضب 
ويسرتيح إىل العذر( ومنها ما هي متوازيات ضدية )يرأف بالّضعفاء و ينبو عىل األقوياء( 
التي سنأيت عىل حتليلها الحقًا و ما يستوقفنا هاهنا قوله )عليه السالم( : )ال يثريه العنف و 
ال يقعد به الّضعف(، واضح مدى االنسجام الصويت الذي حتققه السجعات)الضعفاء، 
بـ)ال(  املنفية  الفعلية  الرتكيبي يف اجلملة  التوازي  األقوياء( و )العنف، الضعف( يظهر 
قالبًا شكليًا لبنية املفارقة اللغوية يف قوله )عليه السالم( : )ال يثريه العنف و ال يقعد به 
الّضعف( بعد أن ضمن هلا اإليقاع الصويت املناسب ففي قوله )عليه السالم( : )ال يقعد 
املتلقي فاملتلقي يتوقع تركيبًا مرتادفًا مع األول وال سيام  به الّضعف( كرسًا ألفق توقع 
وهو متجانس معه تركيبيًا وإيقاعيًا غري أنَّه )عليه السالم( جاء برتكيب مفارق دالليًا عن 
سابقه، لكن هذا التقابل بني )عنيف ≠ ضعيف( ال ُيعد تقاباًل مبارشًا ولو أراد التقابل 
القوة  الرفق وهو اخلرق باألمر)23( أما  القوة والضعف، فالعنف ضد  املبارش لقابل بني 
فهي نقيض الضعف)24(، وكأن هذه الثنائية الضدية تكشف عن الصفة التي يريد اإلمام 
توفرها يف قائد اجلند وهي )ال العنف وال الضعف( بل هي القوة ؛ الن القوي » هو الذي 

يقدر عىل اليشء وعىل ما هو أكثر منه«)25( بحكمة وعدل.
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املتوازيات الفعلية يف �سياق النهي :

يشيع يف هذا الرضب من التأليف - أعني العهود والوصايا - استعامل أسلويب األمر 
والنهي فهو يف فحواه توجيه من ويل األمر إىل عامله، ومن قبيل ما جاء يف عهده )عليه 
السالم( مللك االشرت من املتوازيات الفعلية يف سياق النهي قوله )عليه السالم( : » الَ 
َو  َمنُْدوَحًة  ِمنَْها  َوَجْدَت  َباِدَرٍة  إىَِل  َعنَّ  ُترْسِ الَ  َو  بُِعُقوَبٍة  َتْبَجَحنَّ  الَ  َو  َعْفٍو  َعىَل  َتنَْدَمنَّ 
ِمَن  ٌب  َتَقرُّ َو  يِن  لِلدِّ َمنَْهَكٌة  َو  َاْلَقْلِب  يِف  إِْدَغاٌل  َذلَِك  َفإِنَّ  َفُأَطاُع  آُمُر  ٌر  ُمَؤمَّ إيِنِّ  َتُقوَلنَّ  الَ 

.)26(» َاْلِغرَيِ

يف النص ثالث متواليات متوازية تنسبك يف القالب اآليت :

] ال الناهية + فعل مضارع + جار وجمرور [ وهي :
ال تندمّن عىل عفو. 1
ال تبجحّن بعقوبة. 2
ال ترسعّن إىل بادرة. 3

 = عقوبة   ≠ )عفو   : اآلتية  اللغوية  املتقابالت  يف  املتوازيات  هذه  يف  املفارقة  تكمن 
بادرة(

أما العفو فهو » التجاوز عن الذنب وترك العقاب«)27( عىل حني حييل العقاب عىل 
اجلزاء)28( أما البادرة فهي احلدة » وهو ما يبدو من حدة الرجل عند غضبه من قول أو 
وهبذا  )العفو(  مقابل  يف  واحد  داليل  حقل  يف  والعقوبة  البادرة  تكون  وهبذا   )29(« فعل 
تكون هذه املتوازيات تعرب عن ثالث حاالت قد تنتاب الوايل واحلاكم وهي : الندم 
عىل العفو التي تشكل يف مستواها السطحي تضادًا مع التبجح بالعقوبة والترسع يف احلدة 

لكن احلقيقة يف جوهرها مجيعًا تدعو إىل احللم والوسطية يف التعامل مع الرعية.

ومنه أيضًا ما جاء يف قوله )عليه السالم( : » و ال َتنُْقْض ُسنًَّة صاحلًة َعِمَل هبا ُصدوُر 
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ِدَثنَّ ُسنًّة َترُضُّ بيش ٍء  هذه األُّمِة، و اْجَتَمَعْت هِبا األُْلَفُة، و َصَلَحْت َعَليها الّرعّيُة، و ال حُتْ
نَِن َفيكوَن األجُر ملْن َسنَّها، و الِوْزُر عليَك بام َنَقْضَت ِمنَْها «)30(. ِمن مايض تلَك السُّ

يظهر التوازي يف قوله )عليه السالم( : )ال تنقض سنّة( و )ال حتدثّن سنّة( املرتكب 
يف القالب اآليت ]ال الناهية + فعل مضارع + فاعل ضمري مسترت + مفعول به [ ويف النص 
مفارقة بني نقض السنة الصاحلة واستحداث سنة سيئة، تتأسس عىل التقابل اللغوي بني 

الفعلني )تنقض ≠ حتدث(.

ُف اِْمِرٍئ إىَِل َأْن ُتْعظَِم ِمْن َباَلِئِه َما  ومنه أيضًا قوله )عليه السالم( : » الَ َيْدُعَونََّك رَشَ
َكاَن َصِغريًا َو الَ َضَعُة اِْمِرٍئ إىَِل َأْن َتْسَتْصِغَر ِمْن َباَلِئِه َما َكاَن َعظِياًم «)31(.

املتوازيات االمسية 

ُه الَ َيَد َلَك بِنِْقَمتِِه َو  ومنها قوله )عليه السالم( : » َو الَ َتنِْصَبنَّ َنْفَسَك حِلَْرِب َاهللَِّ َفإِنَّ
الَ ِغنَى بَِك َعْن َعْفِوِه َو َرمْحَتِِه«)32(. ونص التوازي فيه )ال يد لك بنقمته، وال غنى بك 

عن عفوه(

يأيت التوازي عىل الرتكيب اآليت :

]ال النافية + اسمها + خبها )جار وجمرور )كاف اخلطاب((+ جار وجمرور [

يشتمل وعاء التوازي هذا عىل مفارقة بديعة تتمحور عىل تقابل داليل بني )النقمة ≠ 
العفو( فضاًل عن االستعارة يف )ال يد( التي كنى هبا )عليه السالم( عن القوة والقدرة، 
فيكشف النص عن حاجة العبد لربه يف اثنني : ال قدرة له عىل رد نقمته ويف الوقت نفسه 

ال غنى له عن عفوه ورمحته.
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ومنه أيضًا ما جاء يف قوله )عليه السالم( : »َوْلَيُكن أَحّب ُ األُُموِر إَِليَك َأْوَسُطها يف 
ِة  ِة جُيِْحُف بِِرىَض َاخْلَاصَّ ِعيَِّة َفإِنَّ ُسْخَط َاْلَعامَّ ها يف الَعدِل َو َأمْجَُعَها لِِرىَض َالرَّ احلَّق ِ َوَأَعمُّ

ِة «)33(. ِة ُيْغَتَفُر َمَع ِرىَض َاْلَعامَّ َو إِنَّ ُسْخَط َاخْلَاصَّ

ونص التوازي : )فإّن سخط العاّمة جيحف برضا اخلاّصة إّن سخط اخلاّصة يغتفر 
مع رضا العاّمة(

يشتمل النص عىل مفارقة جوهرها جدلية )خاصة احلاكم وبطانته / عامة الناس( 
فرضا األوىل ينعكس سلبًا عىل الثانية والعكس بالعكس، وهنا يرجح اإلمام رضا العامة 
عىل رضا اخلاصة ويوجه مالكًا لذلك معلاًل ذلك بجملة متواليات متوازية إذ قال )عليه 
َخاِء َو َأَقلَّ َمُعوَنًة َلُه يِف  ِعيَِّة َأْثَقَل َعىَل َاْلَوايِل َمُئوَنًة يِف َالرَّ السالم( : » َو َلْيَس َأَحٌد ِمَن َالرَّ
َأْبَطَأ ُعْذرًا ِعنَْد  َو  ْعَطاِء  َاإْلِ َأَقلَّ ُشْكرًا ِعنَْد  َو  حْلَاِف  بِاإْلِ َأْسَأَل  َو  ْنَصاِف  َأْكَرَه لإِْلِ َو  َاْلَباَلِء 
يِن َو مِجَاُع َامْلُْسِلِمنَي  اَم ِعاَمُد َالدِّ ِة َو إِنَّ ْهِر ِمْن َأْهِل َاخْلَاصَّ ِت َالدَّ َامْلَنِْع َو َأْضَعَف َصْبًا ِعنَْد ُمِلامَّ

ِة َفْلَيُكْن ِصْغُوَك هَلُْم َو َمْيُلَك َمَعُهْم «. ُة ِمَن َاأْلُمَّ ُة لأِْلَْعَداِء َاْلَعامَّ َو َاْلُعدَّ

انظر إىل املتوازيات اآلتية : أثقل عىل الوايل مؤونة يف الّرخاء

أقّل معونة له يف البالء

و قالبه الرتكيبي ]مبتدأ )أفعل تفضيل(+ جار وجمرور + متييز + خب )جار وجمرور( [

الرخاء  يف  وحاهلم  اخلاصة  أهل  تعري  مفارقة  من  التوازي  هذا  عليه  ينطوي  وما 
و  أقل،   ≠ )أثقل   : اللغوية  املتقابالت  اإلمام خري تصوير، شفت عنها  والبالء صورها 

معونة ≠ مؤونة، و الرخاء ≠ البالء( مع مراعاة للمناسبة الصوتية بني املتقابالت.
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وكذا التوازي الثاين :
أكره لإلنصاف
أسال باإلحلاف

ينطوي هذا التوازي أيضًا عىل مفارقة حلال أهل اخلاصة منسبكة يف الرتكيب اآليت :

]أفعل تفضيل )مبتدأ( + خب )جار وجمرور([.

يردفه بتواٍز ثالث وهو :
أقّل شكرًا عند اإلعطاء

أبطأ عذرًا عند املنع
أضعف صبًا عند ملاّمت الّدهر.

كان الرتكيب اآليت وعاء هلا :

]أفعل تفضيل )مبتدأ( + متييز + ظرف + مضاف إليه )خب([.

بني  التقابل  بتوظيف  احلكام  بطانة  فضحت  مفارقة  عىل  التوازي  هذا  واشتمل 
ليسبك  الّدهر(  ملاّمت  عند  األخري )أضعف صبًا  النص  بنا  ويعود  املنع(   ≠ )اإلعطاء 
فضاًل  البالء(  يف  له  معونة  )أقّل   : السالم(  )عليه  لقوله  تكرار  فهو  تقدم  ما  مع  النص 
عن تصدر صيغة أفعل التفضيل يف املتوازيات مجيعًا بوصفها شكل من أشكال االتساق 

النيص)34(.

ومن قبيل املتوازيات االسمية ما جاء يف قوله )عليه السالم( : » َوالَ َيُكوَننَّ َامْلُْحِسُن 
ْحَساِن َو َتْدِريبًا  ْحَساِن يِف َاإْلِ َامْلُيِسُء ِعنَْدَك بَِمنِْزَلٍة َسَواٍء َفإِنَّ يِف َذلَِك َتْزِهيدًا أِلَْهِل َاإْلِ َو 

َساَءِة َو َأْلِزْم ُكالًّ ِمنُْهْم َما َأْلَزَم َنْفَسُه «)35(. َساَءِة َعىَل َاإْلِ أِلَْهِل َاإْلِ
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يشف النص عن متوازيان يبدوان يف ظاهرمها متقابالن : 

ْحَساِن ْحَساِن يِف َاإْلِ َتْزِهيدًا أِلَْهِل َاإْلِ

َساَءِة َساَءِة َعىَل َاإْلِ َتْدِريبًا أِلَْهِل َاإْلِ

≠ أهل اإلساءة(، و  ملا يشتمالن عليه من متقابالت لغوية مبارشة )أهل اإلحسان 
)اإلحسان ≠ اإلساءة( فضاًل عن التقابل غري املبارش يف )تزهيدًا ≠ تدريبًا( بإحالة األول 
الثاين عىل الكثرة، لكنَّهام عىل املستوى العميق جيريان يف املعنى نفسه  القلة وداللة  عىل 
وهو النهي عن مساواة املحسن بامليسء ألنَّه يودي إىل نتيجتني : األوىل تتعلق باملحسن 

وزهده باإلحسان، وثانية تتعلق بامليسء وتعوده عىل اإلساءة.
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اخلامتة 

املؤمنني )عليه  الرتكيبي يف عهد أمري  التوازي  ثانية، بعد بحث موضوعة  احلمد هلل 
السالم( ملالك األشرت تبنّي لنا مجلة أمر يمكن إمجاهلا فيام يأيت :

أنَّ . 1 نرى  لكنَّنا  بالشعر  لصيقة  التوازي سمة  النقدية  الدراسات  عّد  من  الرغم  عىل 
العالية  بلغتها  تتسم  التي  والعهود  والوصايا  اخلطابة  سيام  وال  منها  نصيب  للنثر 

وبالغتها اجللية.
النصيني يف . 2 لذا درسها كثري من  ؛  الشكلية  االتساق  التوازي مظهر من مظاهر  إنَّ 

التوازي  يأيت  بل  الداللة،  من  خلوها  عدم  أثبت  البحث  أنَّ  غري  الصويت  املستوى 
وعاء مناسبًا لتقديم الداللة لتكون أكثر تأثريًا يف متلقيها.

معظم املتوازيات التي وقف عليها البحث يف النص املدروس كانت إما وعاء لنصني . 3
متقابلني دالليًا أو نصني متامثلني دالليًا، مما يعزز النتيجة السابقة بعدم خلو القالب 

املتوازي من الداللة.
تنصهر املتقالبالت الداللية يف بنية التوازي حمققة يف املحصلة النهائية مفارقة لغوية، . 4

تكرس أفق التوقع وحتقق االدهاش.
هذا وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني والصالة والسالم عىل خري املرسلني وآله . 5

الطيبني الطاهرين.
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تعد نظرية بالريمان احلجاجية واحدة من اهم نظريات احلجاج املعارصة، وقد عرض 
هذه النظرية يف كتابه)تصنيف يف احلجاج اخلطابة اجلديدة( وهو كتاب شاركه فيه زميله 
)تيتيكاه(، وطبع يف طبعات عديدة وترجم للغات متعددة، فضال عىل مؤلفاته االخرى 
ال  االقتناع  عىل  تركيزا  احلجاج  نظريات  اكثر  من  احلجاجية  نظريته  وتعد  احلجاج،  يف 

االقناع.

تؤدي  ان  شأهنا  من  التي  اخلطاب  بانه)تقنيات  احلجاج  وزميله  بالريمان  يعرف 
باألذهان اىل التسليم بام يعرض عليها من اطروحات او تزيد يف درجة ذلك التسليم....
بشكل  السامعني  لدى  درجتها  تقوى  االذعان  حدة  جعل  يف  وفق  ما  احلجاج  فانجح 
يبعثهم عىل انجاز العمل املطلوب انجازه او االمساك عنه او هو ما وفق عىل االقل يف 

جعل السامعني مهيئني لذلك العمل يف اللحظة املناسبة()1(.

ان تعريف بريملان للحجاج يرتكز عىل حتديد الوظيفة التي يؤدهيا وهي)محل املتلقي 
عىل االقتناع بام نعرضه عليه او الزيادة يف حجم هذا االقتناع( )2(، فاهلدف االساس الذي 

يرومه املحاجج كسب املتلقي والتأثري فيه واستاملته اىل اهلدف املطلوب.
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يؤكد بالريمان يف كتابه امباطورية البالغة ان احلجاج هيدف اىل التاثري ثم العمل حيث 
ان هذا التاثري ناتج من خالل استخدام العقل واالدراك ملا حييط باملتلقي من حجج اي 
تاثري ناجم من ارادته وليس تاثريا ناجتا من االجبار او املناورة)3(....... فاملحاجج)بكرس 
دفع  ما  وهذا  اجليم(  )بفتح  املحاجج  ذهن  يف  االقناع  ال  االقتناع  لتعزيز  يسعى  اجليم( 
باملغالطة  اليه  متوسال  ليس  احلجاج  عىل  املرتتب  العمل  القول)ان  اىل  صول  اهلل  عبد 
والتالعب باالهواء واملناورة، وانام هو عمل هيأ له العقل والتدبر والنظر، وهكذا تكون 
قوى االنسان)العقل واهلوى( عندمها قوة متضامنة متفاعلة ال قوى منعزلة عن بعضها 

البعض)4(.مما جيعل االقتناع بموضوع احلجاج اقتناعا تاما ال مناص منه.

الوثائق  اهم  من  مرص  عىل  واليه  االشرت  ملالك  السالم(  عيل)عليه  االمام  عهد  يعد 
واكثرها شمولية وعمقا يف التاريخ الفكري االسالمي اذ تضمن العهد تفصيالت وافية يف 
السياسة العامة للدولة ونظامها املايل واالقتصادي وترتيباهتا الدفاعية وعالقاهتا اخلارجية 
وتفعيل الرقابة الذاتية عىل سلطات الدولة ورقابة السلطة العليا ورقابة السلطات عىل 
الظروف  ومراعاة  الطبقي  التفاوت  عىل  والقضاء  التجاوزات  معاجلة  وكيفية  بعضها 
العامة للمواطنني ومعاملتهم باحلسنى فضال عىل وضع االسس الدقيقة للتطوير والبناء، 
عهد  دراسة  اىل  سعينا  ولذلك  ومتنوعة  عديدة  بدراسات  حظي  فقد  الكبى  وألمهيته 
االمام عليه السالم عىل ضوء نظرية بالريمان للتعرف عىل القدرة احلجاجية هلذا النص.

اشار بالريمان ان للخطاب قبل استقامته كيانا مشكال من تقانات حجاجية يواجه هبا 
املتكلم املخاطب اليقاع التصديق مدارها عىل منطلقات حجاجية ينطلق منها املحاجج 
بوصفها مسلامت )5( وهتدف هذه املقدمات اىل تعزيز القناعة لدى املتلقني وتكون املثابة 

النطالق املحاجج وامهها :
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1.الوقائع:

متثل الوقائع ما هو مشرتك بني عدة اشخاص او بني مجيع الناس وال تكون عرضة 
تسليم  جيمعها  ما  لكن  مفتوحة  واخرى  مشاهدة  وقائع  اىل  وتنقسم  والشك  للدحض 

اجلمهور واقتناعه بصحتها )6(.

ولعل اول تلك الوقائع التي نالحظها يف نص االمام عيل عليه السالم ملالك مقدمة 
العهد التي ورد فيها)امره بتقوى اهلل وايثار طاعته واتباع ما امر به يف كتابه من فرائضه 
وسننه التي ال يسعد واحد اال باتباعها وال يشقى االمع جحودها واضاعتها وان ينرص 
من  واعزاز  نرصه  من  بنرص  تكفل  قد  اسمه  جل  فانه  ولسانه،  ويده  بقلبه  سبحانه  اهلل 

اعزه)7(.

لقد ابتدأ االمام العهد بذكر وقائع مشرتكة ال يشك يف مدى صحتها وال يتنازع يف 
وجوهبا اثنان من املجتمع االسالمي املخاطب وهي وجوب تقوى اهلل واتباع دينه الذي 
حيقق السعادة يف الدارين والنه يف معرض تثبيت حجية الوقائع التي سنتحدث عنها ابتدأ 
االمام عليه السالم بحقائق راسخة مصدرها القران الكريم فهو يتناص مع العديد من 
رِْض 

َ
َصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة فِى الْأ

َ
االيات التي جتعل تقوى اهلل مصدر سعادة الدارينَما أ

ِ يَِسيٌر احلديد  َها إِّنَ َذلَِك َعلَى الّلَ
َ
ْن َنبَْرأ

َ
نُْفِسُكْم إِّلَا فِى كَِتاٍب ِمْن َقبِْل أ

َ
َولَا فِى أ

ُ َولَْوَل  ْن َيُقولُوا َربَُّنا اللَّ
َ
ْخرُِجوا ِمْن دِيَارِهِْم بَِغرْيِ َحّقٍ إِلَّ أ

ُ
ِيَن أ 28 ومع قوله تعاىلالَّ

َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصلََواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر فِيَها  ِ الَّاَس َبْعَضُهْم بَِبْعٍض لَُهّدِ َدْفُع اللَّ
َ لََقوِيٌّ َعزِيٌز احلج: 40 ومع قول  هُ إِنَّ اللَّ ُ َمْن َينُْصُ نَّ اللَّ ِ َكثرًِيا َوَلَنُْصَ اْسُم اللَّ
يستطع  مل  فان  بيده  فليغريه  منكرا  منكم  رأى  وسلم()من  واله  عليه  اهلل  الرسول)صىل 

فبلسانه فان مل يستطع فبلسانه وذلك اضعف االيامن.
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لقد وضع االمام عليه السالم احلقائق الثابتة املتفق عليها امام اعني املتلقني كي يتدرج 
معهم يف سلسلة االقتناع فهو يسعى لتعزيز االقناع الذي يتناول االعتقاد ال املعرفة حول 
احلق والباطل( )8( اذ ان املتلقي االفرادي واجلمعي يؤمن بحجية القران والنص النبوي 
جمرد  ال  بموجب  والعمل  االعتقاد  هذا  ترسيخ  يف  يتمثل  االمام  مسعى  لكن  الرشيف 

االكتفاء بمعرفته، لذلك سعى لتثبيت الواقعة االعتقادية قبل البدء بعرض احلقائق.

2. احلقائق :

عىل  ومدارها  الوقائع  بني  الربط  عىل  وتقوم  الوقائع  من  تعقيدا  اكثر  انظمة  )وهي 
نظريات علمية او فلسفية او دينية حيث يعمد املحاجج اىل الربط بني الوقائع واحلقائق 
الواقعة  التيقن من  معينة غري معلومة كأن يضاف  واقعة  موافقة اجلمهور علة  ليحدث 
)أ( اىل النظرية )س( النشاء التيقن بالواقعة )ب(، ومعنى ذلك ان التسليم بالواقعة )أ( 

وبالنظرية )س( يعني التسليم بالواقعة )ب(.

يقول االمام عيل عليه السالم يف عهده)ان رش وزرائك من كان قبلك لألرشار قبلك 
وزيرا ومن رشكهم يف اآلثام فال يكونن لك بطانة، فاهنم اعوان االثمة واخوان الظلمة، 
آصارهم  مثل  عليه  وليس  ونفاذهم  آرائهم  مثل  له  اخللف ممن  خري  منهم  واجد  وانت 

واوزارهم وآثامهم()9(.

ان االمام يتدرج يف تعزيز احلقائق وترسيخها يف ذهن املحاجج فاإلمام حني يدعو 
وزير  ان  حقيقة  يؤكد  فهو  لالرشار  وزراء  قبله  كانوا  بوزراء  االستعانة  عدم  اىل  مالكا 
ينتقل  وهبذا  ذلك،  تنفيذ  يف  واداته  االثم  عىل  عونه  النه  حتام  رشير  هو  الرشير  احلاكم 
اذا  بالتاكيد  الوزراء ارشارا وعملوا مع حاكم رشير فهم  التالية وهي مادام  اىل احلقيقة 
عاودوا العمل مع احلاكم اجلديد سيجرونه اىل طريق الرش بالتدرج لذلك فمن الواجب 
من  واخلطاب  احلجاجي  التدرج  االمام)مفهوم  استثمر  وقد  هبم  االستعانة  عدم  عليه 
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حيث تركيزه عىل مبدأ التدرج يف توجيه احلجج....... واحالة هذا املحتوى عىل مرجع 
معني()10(ليزيد قناعة املتلقي بتلك احلقائق التي يروم ان هيدي الناس اليها ويعلم احلكام 

عىل تطبيقها.

3. االفرتا�سات:

اليها  االذعان  ولكن  العامة  باملوافقة  حتظى  واحلقائق  الوقائع  شأن  شأهنا  )وهي 
والتسليم هبا ال يكونان قويني حتى تايت مسار احلجاج عنارص اخرى تقوهيا()11(.

ولعل ذلك يعود لكون االفرتاضات غري يقينية بل حتتمل التصديق والتكذيب فضال 
عىل ان )االفرتاضات ليست ثابتة بل هي متغرية تبعا للوسط واملقام واملتكلم والسامعني 
واالمكانات  القدرات  باختالف  خيتلف  جمرد  مفهوم  والعادي  بالعادي  تقاس  ألهنا 
الفردية واجلامعية()12(.من هنا فان االفرتاضات ال ترقى ملستوى اليقني لذلك حتتاج اىل 
عيل)عليه  االمام  يقول  باحلجاج  املستهدف  لدى  االقتناع  رسوخ  من  تزيد  بادلة  تعزيز 
السالم( يف العهد)ال تطيلن احتجابك عن رعيتك فان احتجاب الوالة عن الرعية شعبة 
دونه  احتجبوا  ما  علم  عنهم  يقطع  منهم  واالحتجاب  باألمور  علم  وقلة  الضيق  من 
احلق  ويشاب  القبيح،  وحيسن  احلسن  ويقبح  الصغري،  ويعظم  الكبري،  عندهم  فيصغر 
بالباطل، وانام الوايل اليعرف ما توارى عنه الناس به من االمور وليس عىل احلق سامت 
تعرف هبا رضوب الصدق من الكذب وانام انت احد رجلني، اما امرؤ سخت نفسك 
بالبذل يف احلق ففيم احتجابك من واجب حق تعطيه او فعل كريم تبديه، او مبتىل باملنع 

فام ارسع كف الناس عن مسالتك اذا ايسوا()13(.

ان االمام مدرك حلقيقة قبح احتجاب احلاكم عن رعيته وذلك النه يضع هوة بني 
احلاكم واملحكوم ويعزز الفرقة بينهام فيظل احلاكم معتمدا عىل اراء من حوله من حاشية 
عن  روي  وقد  فاشلة  بمجملها  سياساته  فتكون  واحتياجاهتم  الناس  احوال  يعرف  ال 
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ذوي  دون  بابه  يغلق  وال  او  امام  من  قال)ما  انه  وسلم  واله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول 
احلاجة واخللة واملسالة اال اغلق اهلل ابواب السامء دون خلته وحاجته ومسكنته()14(.

يسعى  السالم  عليه  االمام  ان  بيد  ونقال  مستقبح عقال  احلاكم عن شعبه  ابتعاد  ان 
ليعزز تلك القناعة لدى السامعني يضع االمر بني احتاملني ال ثالث هلام وهو ان ابتعاد 
احلاكم ال جيلب له الفائدة بل الرضر فاحلاكم اما ان يكون كريام يعطي الناس حقوقهم 
ويبذل هلم من عطاياه او بخيل يمنع عطاياه عن الناس ويف كال احلالني فان احلجب غري 
نافع له اذ يف االوىل ما مسوغ حجبه عن الناس اذا كان سيعطيهم ويف الثانية ان الناس اذا 
جربوه ورأوا بخله وتقتريه يأسوا من عطائه فال يطالبونه بالعطاء، فلم يعد هناك مسوغ 
مقنع للجمهور يف كال احلالني، وهكذا نجد ان االمام نجح يف االنتقال من الفرضية اىل 

توليد القناعة الراسخة عىل وفق االسس التي وضعها بالريمان.

القيم :

يرى بالريمان)ان القيم عليها مدار احلجج بكل رضوبه....فهي التي يعول عليها يف 
جعل السامع يذعن ملا يطرح عليه من اراء، والقيم نوعان قيم جمردة وحمسوسة فاملجردة 
من قبل احلق واملحسوسة من قبيل الوطن()15(، ومما الشك فيه ان القيم املتعارف عليها 
مهمة جدا يف احلجاج وتعزيز بنيته فاحلجاج)فعالية تداولية جدلية فهو تداويل الن طابعه 
الفكري مقامي واجتامعي اذ يأخذ بعني االعتبار مقتضيات احلال من معارف مشرتكة 
ومطالب اخبارية وتوجهات ظرفية، وهيدف اىل االشرتاك مجاعيا يف انشاء معرفة عملية 
انشاء موجها بقدر احلاجة وهو ايضا جديل الن هدفه اقناعي قائم بلوغه عىل التزام صور 
البهانية الضيقة()16(، لذلك فان احلجاج يستثمر  البنيات  استداللية اوسع واغنى من 
توظيف القيم يف تعزيز بنية االقناع الن القيم ثوابت يف التفكري االجتامعي اجلمعي، ولقد 

وظف االمام عيل عليه السالم املنظومة القيمية يف اقناع متلقي عهده اذ يقول :
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)وال تنقض سنة صاحلة عمل هبا صدور هذه االمة واجتمعت هبا االلفة وصلحت 
عليها الرعية وال حتدثن سنة ترض بيشء من مايض تلك السنن فيكون االجر ملن سنها 
والوزر عليك بام نقضت منها، واكثر مدارسة العلامء ومناقشة احلكامء يف تثبيت ما صلح 

عليه امر بالدك، واقامة ما استقام به الناس قبلك.()17(

التي حتدد مكانة املجتمع ومدى  القيمية تعد من االمور  املنظومة  مما الشك فيه ان 
ختتلف  والقيم  عديدة،  اجياال  امتدت  اجتامعية  جتربة  نتاج  اهنا  ذلك  احلضاري  تطوره 
باختالف املجتمعات وتتطور بتطورها، فهي يف حركة دينامية مستمرة، ويرى ساجيف 
حياة  يف  توجيهية  كمبادئ  وتقيد  امهيتها  يف  تتباين  مرغوبة  اهداف  االنسانية  القيم  ان 
بمعايري  السلوك وتزوده  توجه  معيارية  افكار  القيم  ان  اونري  كارين  االنسان، وتضيف 

خارجية وداخلية نحو ما يكافح االنسان من اجله )18(.

يسعى االمام عليه السالم لتعزيز تلك القيم ويستند اليها فيوجه باتباع سنن الصاحلني 
من جماييل رسول اهلل ومعارصيه الهنا اجتمعت عليها االمة االسالمية وتعزيزا هلذه القيمة 
الراسخة يف اذهان املخاطبني ويستند اىل احلديث النبوي الرشيف)من سن يف االسالم 
سنة حسنة فله اجرها واجرمن عمل هبا من غري ان تنقص اجورهم يشء ومن استن سنة 

سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل هبا من غري ان ينقص من اوزارهم يشء()19(.

الرسول االعظم  الراسخة جيعل من سنة  القيمة االجتامعية  بتعزيزه هلذه  االمام  ان 
قيمة عظمى ومما ارتضاه يف عرصه عرفا اجتامعيا ال يصح تغيريه فقد بنيت عليه االمة 

ونشات عليه بنية دولة الرسالة.
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الهرميات :

يرى بالرمان ان القيم ليست مطلقة وانام هي خاضعة هلرمية ما، فاجلميل درجات 
وكذلك النافع واهلرمية بعد ذلك نوعان جمردة مثل اعتبار العدل افضل من النافع، مادية 
حمسوسة كاعتبار االنسان اعىل درجة من احليوان.....ان هرمية القيم يف البنية احلجاجية 
اهم من القيم نفسها، فالقيم وان كانت تسلم هبا مجاهري سامعني عدة، فان درجة تسليمها 
يف  كلها  وليست  درجات  القيم  ان  يعني  ما  وهو  اخر،  اىل  مجهور  من  خمتلفة  تكون  هبا 
مرتبة واحدة وانا مايميز كل مجهور ليس القيم التي يسلم هبا بقدر ما متيزه طريقة ترتيبه 

اياها)20(.

حافظ االمام عيل يف عهده عىل الرتتيب اهلرمي للقيم املشار اليها اذ ابتدأ بالقيم ذات 
االولوية منتقال منها للقيم االقل قيمة فهو يقول:

)اياك والدماء وسفكها بغري حلها فانه ليس يشء ادنى للنقمة وال اعظم لتبعة وال 
احرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغري حقها، واهلل سبحانه مبتدئ باحلكم 
بني العباد فيام تسافكوا من الدماء يوم القيامة، فال تقوين سلطانك بسفك دم حرام....
وال عذر لك عند اهلل وال عندي يف قتل العمد الن فيه قود البدن....واياك واالعجاب 
بنفسك والثقة بام يعجبك منها وحب االطراء فان ذلك من اوثق فرص الشيطان يف نفسه 
ليمحق ما يكون من احسان املحسنني، واياك واملن عىل رعيتك بإحسانك او التزيد يف ما 
كان من فعلك او ان تعدهم فتتبع موعدك بخلفك....واياك والعجلة باألمور قبل اواهنا 
او التسقط فيها عند امكاهنا او اللجاجة فيها اذا تنكرت او الوهن عنها اذا استوضحت، 

فضع كل امر موضعه واوقع كل امر موقعه()21(.

راعى االمام ترتيب االوليات بطريقة هرمية فقد اشار للدماء كوهنا االهم واعىل اهلرم 
وقمته يف تسلسل االولويات لتعلقها بحياة الناس واستمرارية النوع البرشي، لذلك فقد 
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التي  الرضوريات  ان  اذ  مبارشة،  العقيدة  بعد  اياها  جاعال  عظيمة  امهية  االمام  اوالها 
اهتم الدين باحلفاظ عليها هي حفظ الدين، حفظ النفس، حفض العرض، حفظ النسل، 
حفظ املال. لذلك اهتم القران الكريم هبا اهتامما بالغا فقد َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعّمًِدا 
َعدَّ َلُ َعَذابًا َعِظيًما النساء: 

َ
َولََعَنُه َوأ ُ َعلَيْهِ  ا فِيَها وََغِضَب اللَّ فََجَزاُؤهُ َجَهنَُّم َخاِلً

َم  إِلًَها آََخَر َوَل َيْقُتلُوَن الَّْفَس الَِّت َحرَّ  ِ ِيَن َل يَْدُعوَن َمَع اللَّ 93، وقال تعاىل َوالَّ
يَوَْم  الَْعَذاُب  َلُ  يَُضاَعْف  ثَاًما 68 

َ
أ يَلَْق  َذلَِك  َيْفَعْل  َوَمْن  يَْزنُوَن  َوَل  بِاْلَّقِ  إِلَّ   ُ اللَّ

ُل  ُيَبّدِ ولَئَِك 
ُ
فَأ َوآََمَن وََعِمَل َعَمًل َصاِلًا  تَاَب  َمْن  إِلَّ  ُمَهانًا 69  َوَيْخُلْ فِيهِ  الْقَِياَمةِ 

ُ َغُفوًرا رَِحيًما الفرقان: 68 - 70 وقال تعاىل ِمْن  ُ َسّيَِئاتِِهْم َحَسَناٍت َوَكَن اللَّ اللَّ
رِْض 

َ
ْو فََساٍد فِى الْأ

َ
نَُّه َمْن َقَتَل َنْفًسا بَِغيْرِ َنْفٍس أ

َ
ْجِل َذلَِك َكَتبَْنا َعلَى بَنِى إِْسَرائِيَل أ

َ
أ

َجاَءتُْهْم  َولََقْد  َجِميًعا  الّنَاَس  ْحَيا 
َ
أ ّنََما 

َ
فََكأ ْحَياَها 

َ
أ َوَمْن  َجِميًعا  الّنَاَس  َقَتَل  ّنََما 

َ
فََكأ

رِْض لَُمْسرِفُوَن املائدة: 32.
َ
رُُسلَُنا بِالَْبّيَِناِت ُثّمَ إِّنَ َكثِيًرا ِمنُْهْم َبْعَد َذلَِك فِى الْأ

وقد ورد يف احلديث النبوي الرشيف)لزوال الدنيا عند اهلل اهون من قتل مؤمن بغري 
حق( وحرم االسالم قتل حتى الذمي)غري املسلم( مامل حياد اهلل ورسوله او يرتكب جرما 
فقد قال الرسول صىل اهلل عليه واله وسلم )من قتل قتيال من اهل الذمة مل جيد ريح اجلنة 

وان رحيها ليوجد من مسرية اربعني عاما()22(.

لقد حذر االمام عيل عليه السالم واليه من حماولة توطيد اركان دولته بسفك الدماء 
وضياعها  واندثارها  الدول  سقوط  يف  االسايس  العامل  الدماء  سفك  ان  له  موضحا 
ينفعه عذر عند  بانه لن  اياه  انه لن حيابيه ولن تأخذه يف اهلل لومة الئم مهددا  له  مؤكدا 
بالنفس الن االعجاب  ثم حيذره من االعجاب  انسان عمدا،  قتل  ان  االمام  اهلل وعند 
الرشور(  كل  مفتاح  والغرور  بالنفس  قيل)االعجاب  وقد  قيمته  العمل  يفقد  بالنفس 
ولذلك نقل عن الرسول قوله)اليدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كب( الن 
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االعجاب بالنفس يقود اىل الغرور ويؤدي اىل التسلط، ثم حيذر واليه من املن عىل الرعية 
ْمَوالَُهْم 

َ
ِيَن ُينْفُِقوَن أ بام قدم هلا او التزيد بام قدم وقد وصف اهلل تعاىل املؤمنني باهنمالَّ

ْجُرُهْم ِعنَْد َرّبِِهْم َوَل َخوٌْف 
َ
ًذى لَُهْم أ

َ
نَْفُقوا َمنًّا َوَل أ

َ
ِ ُثمَّ َل يُتْبُِعوَن َما أ ِف َسبِيِل اللَّ

ُ َغِنٌّ  ًذى َواللَّ
َ
َعلَيِْهْم َوَل ُهْم َيَْزنُوَن262 قَْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغفَِرةٌ َخرْيٌ ِمْن َصَدقٍَة يَتَْبُعَها أ

َحلِيٌم البقرة: 262 - 263 واملن هو النعمة التي يسدهيا الشخص لغريه هبدف التقريع 
والتعيري هبا وقد روي عن ايب ذر عن رسول اهلل)صىل اهلل عليه واله وسلم( انه قال)ثالثة 
ال يكلمهم اهلل يوم القيامة وال ينظر اليهم وال يزكيهم وهلم عذاب اليم :املنان اذا اعطى 
للنهي عن  االمام  ذلك  بعد  ينتقل  الكاذب()23(،  باحللف  واملنفق سلعته  ازاره  واملسبل 
العجلة باألمور، ويالحظ ان االسالم هنى كثريا عنها والعجلة طلب اليشء وحتريه قبل 
اوانه ويرى الفريوزابادي ان العجلة من مقتضيات الشهوة لذلك ذمت يف القران بأكمله 
ثَرِي وََعِجلُْت إِلَيَْك َرّبِ لَِترَْضىطه: 84 

َ
ولَاءِ َعلَى أ

ُ
وحتى يف قوله تعاىل قَاَل ُهْم أ

َعَجٍل  ِمْن  الْإِنَْساُن  امر حممود وُخلَِق  اليها  دعا  فالذي  كانت مذمومة  وان  فالعجلة 
ّرِ 

بِالّشَ الْإِنَْساُن  َوَيْدُع   تعاىل قال  37و  األنبياء:   تَْسَتْعِجلُوِن فَلَا  آَيَاتِى  رِيُكْم 
ُ
َسأ

االولويات  االمام  رتب  11وهكذا  اإلرساء:  َعُجولًا  الْإِنَْساُن  َوَكَن  بِالَْخيْرِ  ُدَعاَءهُ 
واستطاع ان يقنع املتلقي بحجاجيته ويدخله يف دائرة االقتناع.

املعاين واملوا�سع:

يستخدم املحاجج القيم وهرميتها للرفع من درجة اذعان اجلمهور كام له ان يستخدم 
او  للحجج  خمازن  عن  عبارة  شيرشون  عند  فاملعاين  املعاين  وتسمى  منها  اعم  مقدمات 

مستودعات حجج....ومن اهم املواضع
أ. مواضع الكم :وهي التي تثبت ان شيئا ما افضل من يشء اخر ألسباب كمية مثل قول 
دائام يف  نافعني  والعفة  العدل  الشجاعة لكون  افضل من  والعفة  العدل  ان  ارسطو 
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حني ان الشجاعة التصلح االيف اوقات معينة.
ب. مواضع الكيف : وتستمد وحدانيتها وتفردها من مثل احلقيقة االهلية واحلق الذي 

يعلو وال يعىل عليه.
يقول االمام عيل )عليه السالم( :وليكن احب االمور اليك واوسطها يف احلق واعمها 
يف العدل وامجعها لرىض الرعية فان سخط العامة جيحف من رىض اخلاصة، وان سخط 
اخلاصة يغتفر مع رىض العامة وليس احد من الرعية اثقل عىل الوايل مؤونة يف الرخاء 
االعطاء  عند  شكرا  واقل  باإلحلاف  واسال  لألنصاف  واكره  البالء  يف  له  معونة  واقل 
وابطأ عذرا عند املنع واضعف صبا عند ملامت الدهر من اهل اخلاصة، وانام عامد الدين 
ومجاع املسلمني والعدة لألعداء العامة من االمة، فليكن صغوك اليهم وميلك معهم)24(.

نلحظ ان االمام عيل عليه السالم قدم االفضل عىل املفضول وقدم العام الدائم عىل 
احلسنى وهو  اهلل  اسامء  اسم من  العدل  تعامله الن  اساسا يف  العدل  لذلك جعل  غريه 
اعطاء املرء ماله واخذ ما عليه، وقد عد القران الكريم العدل اساسا للرساالت الساموية 
نَْزلَْنا َمَعُهُم الِْكَتاَب َوالِْميَزاَن لَِيُقوَم 

َ
رَْسلَْنا رُُسلََنا بِالَْبّيَِناِت َوأ

َ
مجيعا فقد قال تعاىللََقْد أ

ُ َمْن َينُْصُرهُ  ٌس َشِديٌد َوَمَنافُِع لِلّنَاِس َولَِيْعلََم الّلَ
ْ
نَْزلَْنا الَْحِديَد فِيهِ بَأ

َ
الّنَاُس بِالْقِْسِط َوأ

َها اّلَِذيَن  ّيُ
َ
َ قَوِّيٌ َعزِيٌز احلديد: 25 وقال عز من قال ايضايَا أ َورُُسلَُه بِالَْغيِْب إِّنَ الّلَ

َتْعِدلُوا  ّلَا 
َ
أ قَْوٍم َعلَى  َولَا يَْجرَِمّنَُكْم َشَنآَُن  بِالْقِْسِط  ُشَهَداَء   ِ قَّوَاِميَن لِلَّ آََمُنوا ُكونُوا 

َ َخبِيٌر بَِما َتْعَملُوَن املائدة: 8 وقوله تعاىل  َ إِّنَ الّلَ قَْرُب لِلّتَْقَوى َواّتَُقوا الّلَ
َ
اْعِدلُوا ُهَو أ

ْن تَْحُكُموا 
َ
ْهلَِها ِإَوَذا َحَكْمُتْم َبيَْن الّنَاِس أ

َ
َمانَاِت إِلَى أ

َ
ْن تَُؤّدُوا الْأ

َ
ُمرُُكْم أ

ْ
َ يَأ إِّنَ الّلَ

النساء: 58، وكان    بَِصيًرا  َسِميًعا  َكاَن   َ الّلَ إِّنَ  بِهِ  يَعُِظُكْم  ا  نِعِّمَ  َ الّلَ إِّنَ  بِالَْعْدِل 
االمام  فقد ركز عليه  لذلك  الكرام  البيت  ال  النبوي وتعامل  التعامل  اساسا يف  العدل 
االمام  الرعية، ويشري  البلد ورىض  استقرار  العدل يف  لتوضيح دور  انتقل  ثم  يف عهده 
بعد ذلك اىل قاعدة مهمة يف التعامل السيايس تايت بمرتبة ثانية بعد العدل وهي مراعاة 
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عامة الناس وعدم االجحاف بحقهم اسرتضاء للنخبة)اخلاصة(وينبه اىل ان اخلاصة اكثر 
ارهاقا للحاكم من العامة فهم االكثر مؤؤنة واالقل معونة يبحثون عن مارهبم اخلاصة 
امتيازاهتم  يفقدون  حينام  بارسه  البلد  عن  بل  احلاكم  عن  ويتخلون  الذاتية  ومصاحلهم 
ومصاحلهم ورغباهتم ومطامعهم، وحيث عىل رضا العامة الهنم االمة واملجموع الذي 

يمثل الشعب والقادر وحده عىل مواجهة االعداء مما يستوجب مراعاهتم.

السالم()وليكن يف  االمام عيل)عليه  قول  العهد  الكيف يف  يمثل مواضع  ما  ولعل 
خاصة ما ختلص به هلل دينك اقامة فرائضه التي هي له خاصة فاعط اهلل من بدنك يف ليلك 
وهنارك، ووف ما تقربت به اىل اهلل من ذلك كامال غري مثلوم وال منقوص بالغا من بدنك 
ما بلغ واذا قمت يف صالتك للناس فال تكن منفرا وال مضيعا فان يف الناس من به العلة 
وله احلاجة وقد سالت رسول اهلل صىل اهلل عليه واله وسلم حني وجهني اىل اليمن كيف 

اصيل هبم فقال)صل بصالة اضعفهم وكن باملؤمنني رحيام(.

يدرك االمام ان حقوق البارئ عىل عباده فوق حقوق البرش فحق اهلل عىل العباد ال 
يعدله حق عبد لذلك حث واليه عىل اداء حقوق اهلل وفرائضه فهو الواحد الذي ال عديل 
له وال كفؤا لربوبيته لذلك فالواجب عىل العبد ان جيتهد يف عبادته ورضا ربه، قال معاذ 
بن جبل كنت ردف رسول اهلل صىل اهلل عليه واله وسلم عىل محار يقال له غفري فقال يا 
معاذ اتدري ماحق اهلل عىل العباد ان يعبدوا اهلل وال يرشكوا به شيئا وحق العباد عىل اهلل 
عز وجل ان ال يعذب من ال يرشك به شيئا، قال قلت يارسول اهلل افال ابرش الناس قال 

ال تبرشهم فيتكلوا()25(.
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والسامء  االرض  بني  املمتد  احلبل  بوصفها  الصالة  عن  للحديث  ينتقل  ذلك  بعد 
قال  املحارم  ارتكاب  عن  الناهي  والزاجر  الفؤاد  واطمئنان  الروح  صفاء  اساس  وهي 
 238 البقرة:  قَانِتِيَن   ِ َ لِلّ َوقُوُموا  الْوُْسَطى  لَاةِ  َوالّصَ لََواِت  الّصَ َعلَى  تعاىلَحافُِظوا 
نَنُْتْم 

ْ
اْطَمأ فَإَِذا  ُجُنوبُِكْم  وََعلَى  َوُقُعوًدا  قَِياًما   َ الّلَ فَاذُْكُروا  لَاةَ  الّصَ قََضيُْتُم  فَإَِذا 

لَاةَ َكانَْت َعلَى الُْمْؤِمنِيَن كَِتابًا َموْقُوتًاالنساء: 103 لَاةَ إِّنَ الّصَ قِيُموا الّصَ
َ
فَأ

والصالة اهم االعامل فهي املنجية من النار واملكفرة للذنب وقد قال رسول اهلل صىل 
او  متعمدا  الفريضة  الصالة  ترك  اال  يكفر  ان  وبني  املسلم  بني  وسلم)ما  واله  عليه  اهلل 
يتهاون هبا فال يصليها()26( وعن السيدة الزهراء عليها السالم اهنا سالت اباها صىل اهلل 
عليه واله وسلم فقالت)يا ابتاه ما ملن هتاون بصالته من الرجال والنساء قال يافاطمة من 
هتاون بصالته من الرجال والنساء ابتاله اهلل ببخمس عرش خصلة ست منها يف دار الدنيا 
وثالث عند موته وثالث يف قبه وثالث يف القيامة اذا خرج من القب فاما التي تصيبه يف 
الدنيا فاالوىل يرفع اهلل البكة عن عمره ويرفع اهلل البكة عن رزقه ويمحو اهلل سيمياء 
الصاحلني من وجهه وكل عمل يعمله ال يؤجر عليه وال يرتفع دعاؤه للسامء والسادسة 
ليس له حظ يف دعاء الصاحلني واما اللوايت تصيبه عند موته فاوالهن ان يموت ذليال 
والثانية يموت جائعا والثالثة يموت عطشان فلو سقي من اهنار الدنيا مل يرو عطشه واما 
اللوايت تصيبه يف قبه فاوالهن يوكل اهلل به ملكا يزعجه يف قبه والثانية يضيق عليه قبه 
والثالثة تكون الظلمة يف قبه واما اللوايت تصيبه اذا خرج من قبه فاوالهن ان يوكل اهلل 
به ملكا يسحبه عىل وجهه واخلالئق ينظرون اليه والثانية حياسبه حسابا شديدا والثالثة ال 

ينظر اهلل اليه وال يزكيه وله عذاب اليم()27(.
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ومع امهية الصالة فان االمام عليه السالم يؤكد عىل االشرت ان ال يشدد هبا ويبالغ يف 
تطويلها مستندا اىل وصية الرسول االعظم بالصالة عىل وفق صالة اضعف القوم تقديرا 
من اهلل ورسوله لالحوال التي يمر هبا العبد وما يعانيه بعض املصلني من علل ترهقهم 

معها اطالة الصالة وتؤذهيم.

بع�ش اخل�سائ�ش اال�سلوبية عند بالريمان واثرها احلجاجي:

االطناب :. 1

يرى بالريمان ان ان التطويل والرتديد تزيد من حضور احلجة يف ذهن السامع الن 
لدى  حيدث  البطيء  واالسلوب  االستداليل  اخلطاب  توجه  يدعم  العجل  )االسلوب 
سامعيه االنفعال وحيرك عواطفهم()28( جتاه االقتناع، وقد استند بريملان اىل قول فيكو)ان 
اال  يؤثرون  اال هزا خفيفا وال  القلوب  والقرص ال هيزون  االجياز  القائم بكالمهم عىل 

قليال()29(.

ان االطناب من اساليب العربية املعروفة التي عني العرب هبا كثريا ووردت يف كتب 
بالغتهم وهو زيادة اللفظ عىل املعنى لفائدة )30( وال نريد هنا الوقوف عند فوائد االطناب 
وانواعه فقد اهتمت بذلك كتب البالغة لكن الذي هيمنا وظيفته احلجاجية التي تعمل 

عىل تعزيز الفكرة يف ذهن املتلقي وزيادة االقتناع هبا.

فاإلطناب حيقق وظيفة حجاجية من خالل تعزيز الفكرة وتزيينها يقول االمام عيل يف 
العهد )فول من جنودك انصحهم يف نفسك هلل ورسوله وإلمامك وانقاهم جيبا وافضلهم 
حلام ممن يبطئ عن الغضب ويرسع اىل العذر ويراف بالضعفاء وينبو عىل االقوياء وممن 

ال يثريه العنف وال يقعد به الضعف()31(.

ان االمام يطنب يف وصف اجلنود وهذا االطناب مقصود كام يبدو لنا هبدف تعزيز 
الدولة  عامد  هم  اجلند  ان  عىل  ليؤكد  املتلقي  ذهن  يف  الفكرة  وتثبيت  احلجاجية  القدرة 
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واساس الدفاع عن الدولة لذلك جيب احلفاظ عليهم وتعزيز قدراهتم القتالية واحسان 
املثايل  اجلندي  تفصيالت  اوضح  الكبار ولذلك  امللامت  يكونوا سندا يف  اختيارهم كي 

لتكون حجته ابلغ ووقعها اكثر تاثريا

التكرار:. 2

التكرار  يكون  ليبمان  يقول  اذ  الفكرة  حضور  شدة  البراز  وسيلة  التكرار  يعتمد 
التقنية االكثر بساطة النشاء هذا احلضور، فتكرار الفكرة جتعل املتلقي وكانه يعيشها اىل 
جانب ابراز شدة حضور الفكرة فان التكرار يظهر امللفوظ الثاين للكلمة حممل القيمة 

وهذا يعني ان الوظيفة احلجاجية للتكرار تظهر من خالل امللفوظ الثاين.

والتكرار من االمور التي عنيت هبا العربية يف مجيع اطوارها والتكرار االعادة وهو 
يف االصطالح البالغي)ان يايت املتكلم بلفظ ثم يعيده بعينه سواء اكان متفق املعنى او 
خمتلفا او يأيت بمعنى ثم يعيده، وهذا من رشطه اتفاق املعنى االول والثاين فان كان متحد 
االلفاظ واملعاين فالفائدة يف اثباته تاكيد ذلك االمر وتقريره يف النفس وكذلك اذا كان 
املعنى متحدا، وان كان اللفظان متفقني واملعنى خمتلفا فالفائدة يف االتيان به للداللة عىل 

املعنيني املختلفني()32(.

ومن هنا ندرك)ان التكرار من االسس واملنطلقات االسلوبية التي تسهم يف اضفاء 
اداة ذات وظيفة واضحة يف تراكم الدالالت  متانة خاصة عىل االسلوب بام جيعل منه 

الشعورية والالشعورية()33( التي تعزز فكرة احلجاج وتزيد ثباهتا يف ذهن املتلقي.

صالحه  يف  فان  اهله  يصلح  بام  اخلراج  امر  )وتفقد  السالم  عليه  عيل  االمام  يقول 
وصالحهم صالحا ملن سواهم وال صالح ملن سواهم اال هبم....وليكن نظرك يف عامرة 
االرض ابلغ من نظرك يف اخلراج الن ذلك ال يدرك اال بالعامرة ومن طلب اخلراج بغري 

عامرة ارض بالبالد واهلك العباد()34(.
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ان االمام هنا حياجج يف مسالة االصالح وبخاصة اصالح االعامل التي تؤدي اىل قوة 
البلد اقتصاديا وال يتم ذلك اال بتواشج الزراعة والصناعة والتجارة ليكون الشعب مرفها 
اقتصاديا يستطيع دفع اخلراج وهي رضيبة الدولة، ولقناعة االمام التامة بان االصالح 
سلسلة متكاملة ال تنفك حلقاهتا وال تتم احداها بدون االخرى يلجأ اىل تكرار كلمة 
ادى  فقد  وبذلك  وتكاملها،  بعضهام  مع  الرتباطهام  العامرة  وكلمة  ومشتقاهتا  الصالح 

التكرار وظيفته احلجاجية واستطاع تثبيت الفكرة يف ذهن املتلقي وزيادة قناعته هبا.

اللفظ احل�سي :. 3

من املؤكد ان استخدام اللفظ احليس اكثر تاثريا من يف املتلقي من اللفظ املجرد الن 
اللفظ احليس يساهم يف  اكثر وضوحا وتاثريا، ومن هنا رأى بريملان)ان  الصورة تكون 
حضور الصورة يف الذهن والتاثري عىل االحساس مما يؤدي اىل التسليم واالذعان للفكرة 
عاش  املتلقي  فكأن  الرجل  قتل  القول  بدل  الرجل  صدر  الرصاصة  اخرتقت  كقولنا 

املشهد )35(.
ال  منهم  راسا  امورك  من  امر  كل  لرأس  السالم()واجعل  عيل)عليه  االمام  يقول 

يقهره كبريها وال يتشقق عليه كثريها()36(.
ان االمام عيل جيعل لكل امر رأسا وقد اختار لفظة الراس وهي لفظة حسية ليزيد 
الراس عامد كل جسد وهو الذي يقود  املتلقي فمن املعروف ان  ثبات احلقيقة يف ذهن 

البدن ويتحكم بترصفاته.
ان تطبيق نظرية بريملان عىل نص االمام عيل يثبت ان نص االمام يصلح لكل العصور 
واالزمنة وهو نص حي تدعمه نظريات االلسنية والنقد املعارصين، ولنا وقفة اطول مع 

هذا املوضوع يف قادمات االيام
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اأ.م.د. مرت�سى عبد النبي ال�ساوي

م. �سرى عبد الروؤوف عرار
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املقدمة

عني  عىل  واقتنع  الظهور  أعالم  عليه  ودلت  األمور،  خفيات  بطن  الذي  هلل  احلمد 
البرص، والصالة والسالم عىل حممد عبداهلل ورسوله املعلن احلق باحلق والفاتح ملا انغلق 

وعىل آل بيته أعالم النور واهلدية وعىل صحبه أمجعني.

أما بعد :

فإّن اخلطاب األديب عىل العموم يعّد ثروة لغوية ومنبعًا يغرف منه علامء اللغة فكيف، 
املؤمنني)عليه  أمري  واملعرفة  والعلم  والبالغة  الفصاحة  ألمري  راجع  الكالم  كان  إذ 
السالم(وعىل أعتبار أّن التحليل األديب له العديد من املناهج لدراسته، فقررنا االعتامد 
السيامئي واملنهج  البنيوي واملنهج  املنهج  عىل مناهج حتليل اخلطاب األديب فقط، وهي 
األسلويب، ولكنه ال خيتلف كثريًا عن املنهج البنيوي ؛ لذلك أقترصنا عىل جانب واحد 
شكل  عىل  البحث  جاء  وهلذا  اللغوية،  االنزياحات  بعض  وفق  عىل  التحليل  وهو  منه 
متهيد وثالثة أقسام، تكفل التمهيد بيان السرية العطرة ملالك األشرت من خالل االطالع 
عىل بعض جوانب حياته العطرة، فله حق علينا أما القسم األول فكان بعنوان التحليل 
البنيوي وتضمن املستوى الرتكيبي والصويت والرصيف...الخ باالضافة اىل توطئة لبيان 

معنى البنيوية ويف اللغة االصطالح.
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السطحي  املستوى  وتضمن  السيميائي  التحليلل  بعنوان  فكان  الثاين  القسم  أما 
والعميق....الخ مع توطئة أيضًا لبيان معنى سمياء يف اللغة واالصطالح.

أما القسم الثالث فكان بعنوان التحليل عىل وفق بعض االنزياحات اللغوية تضمن 
االنزياح الرصيف والبالغي......الخ.

مع توطئة لبيان معنى االنزياح يف اللغة والصطالح.

مع خامتة تضمنت خالصة البحث.

الثالثة  املناهج  عل  التطبيقية  النامذج  من  العديد  تضمن  العهد  أّن  إىل  االشارة  مع 
الكنائي  االنزياح  مثل  من  العدد  لتقليل  وذلك  منه  كثريًا  أخترصنا  ولكننا  السابقة، 
والتشبيهي ومثل االنزياح الداليل... الخ فالعهد كان مليئًا بتلك النامذج اال أننا اقترصنا 

عىل ذكر بعض النامذج ال كلها.
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املبحث األول : التحليل البنيوي

توطئة

أّن  اعتبار  وعىل  النص  منها  املتكون  البنية  تفكيك  عىل  يعتمد  البنيوي  التحليل 
النصوص ما هي إال كلامت لغوية فهذا يعني أّن بنية النص هي بنية لغوية، وبالتايل فأّن 
حتليلها يعتمد عىل عىل املستويات البنيوية وهو املستوى الصويت والرصيف والرتكيبي...

الخ ؟

ولكن قبل البدء يف التحليل ال بّد من معرفة معنى البنيوية ويتحدد مفهوم البنية لغة 
بالعودة إال ما ورد يف املعاجم اللغوية والبنى بمعنى البناء : بنى بينًا )1(.

االمريكي  الناقد  قاله  ما  جيمعها  واحد  مصب  يف  تصّب  املفاهيم  هذه  كّل  ولكن 
البنية)الرتكيب(والنسج)السبك(وتعني  عنرصين  من  يتألف  األديب  األثر  ))اّن  راسون 
اىل  بحذافريها  االثر  هذا  ينقلها  التي  الرسالة  وهو  االديب  لألثر  العام  املعنى  باألول 
القاريء بحيث يمكن التعبري عنها بطرق شتى عب التعبري املستعمل يف االثر االديب أما 

النسج فهو الصدى الصويت لكلامت األثر()2(.

امل�ستوى ال�سوتي :

القرآنية  النصوص  أّن  وبام  فيه،  خطأ  ال  السالم(بليغ  املؤمنني)عليه  أمري  كالم  إّن 
والدعائية وخطابات االئمة)عليهم السالم(تعّد غنية من الناحية الصوتية ؛ ألّن للصوت 
الداليل  املتميز واجلانب  املتمثل يف االيقاع  دورًا مهاًم وأساسيا يف اظهار اجلانب اجلاميل 
املثمثل يف ما يفيد من معان وأغراض وأمهية الصوت تكمن يف مدى تأثري الصوت يف 

السامعني)3(.
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وان كالم االمام عيل)عليه السالم(كام مليئًا باالصوات بعضها كان خافتًا وبعضها 
مهمومًا وبعضه جملجاًل وبعضها خفيفة وبعضها قوية...الخ.

ولكن أكدنا يف الرتكيز عىل الصوت البارز عىل اخلطاب االديب الذي قمنا بدراسته 
وهو صوت اهلاء فعند مراجعة العهد نجده مليئًا هبذا الصوت بالذات وكان لتكرار هذا 
سننه،  فرائضه،  كتابه،  :)أمره..طاعته،  يف  فنجده  كثرية  احيائية  داللية  جوانب  الصوت 
جحودها، أضاعتها، بقلبه، يده، لسانه، نرصه، أعزه، نفسه، يرتكها، املك هواك، هوى، 
االساءة،  أهل  االمساك،  أهل  الورع،  أهل  عفوه، صفحه، رمحته، جبوته، من هواك، 
حلها، سهمه، مهًا، احسانه، أهوائهم، أرائهم، بدنه، مرافقتهم، عمله......الخ(. فهذه 
جمموعة قليلة من الكلامت التي احتوت عىل هذا الصوت وهذا يدفعنا اىل التساؤل عن 

سبب كثرة هذا الصوت يف العهد.

فنجد أّن لصوت اهلاء أمهية يف انتاج الصيحات والرصخات االنفعالية والدليل عىل 
اهلاء حمورًا  الصيحات والرصخات واآلهات والتأوهات ويعد  أنه ظهر يف أسامء  ذلك 

هلذه االنفعاالت كلها، وهلذا عّد من أكثر االصوات االنفعالية شيوعًا )4(.

فهو صوت قوي انفعايل واهلاء هو حمور هذه االنفعاالت فهو صوت األمل)آه...آه(، 
وكذلك هو صوت احلزن، وصوت الزجر، ولكون االمام عيل)عليه السالم(كان خطابه 
خطابًا جادًا لكون االمر خيص الرعية وخيص حقوق االنسان وهذه مسألة مهمة عند اهلل 
لذلك استعمل االمام عيل)عليه السالم(صوتًا انفعاليا لبيان أمهية هذا االمر وللحث عىل 
عدم التهاون فيه، وللتأكد عىل عظم مسؤولية رعاية شؤون الدولة لذلك اختار تكرار 

هذا احلرف يف خطابه من بني سائر اجلروف.
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امل�ستوى ال�سريف :

واالساليب  الرتاكيب  أهم  معرفة  يف  الرصيف  للمستوى  البنيوي  التحليل  يعتمد 
ولكننا  الواضحة  الرصفية  باالساليب  مليئا  العهد  وكان  النص  يف  السائدة  الرصفية 

اقترصنا فقط عىل بيان موضوعني فقط وذلك لكثرهتم يف جوانب العهد، ومها :

1-أفعل التفضيل :
 كان العهد زاخرًا بأفعال التفضيل وال سيام يف قوله :

)أحّب.. أوسطه.. أعم...أمجع(، وكذلك يف قوله :)ليس أجد يف الرعية أثقل عىل 
أضعف  شكرًا..أبطأ..  أقل  باألحلاف..  لالنصاف..اسأل  اكره  معونة..  الوايل...أقل 

صبا..(

فهذه بعض النامذج عىل أفعل التفضيل ويوجد غريها الكثري وبام أن أفعل التفضيل 
تكراره  كثرة  السبب وراء  أكثر وربام كان هذا  أو  التفاضل بني شخصني  يقوم عىل  هو 
والعيون  اجلند  واختيار  العامل  أو  احلكام  أختيار  عىل  قامت  العهد  بنود  أغلب  لكون 
والكتاب وأهل اخلراج والقضاة...الخ، وبام أن عملية االختيار تكون يف عامة الشعب 
اذن ال بد يف التفاضل بينهم لرؤية من يستحق هذا أكثر من غريه وهذا ما أدى اىل كثرة 

أفعل التفضيل يف العهد.

2-صيغة املبالغة :
يف  الصيغ  كثرة  ويلحظ  الطلب  واملبالغة)5( يف  الكثرة  عىل  تدّل  رصفية  صيغة  وهي 
العهد نحو :)ليكن أبعد رعيتك منك أطلبهم ملعائب الناس()6(، كذلك قوله : ))إياك 
ومساواة اهلل يف عظمته والتشبه به يف جبوته()7( فمعائب داللة كثرة العيب واجلبوت 

يغة مبالغة بمعنى القدرة والسلطة والعظمة)8(.
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وهبذا فاّن االمام)عليه السالم(كان يستخدم هذه الصيغة لبيان أمهية األمر وعظمه 
الذي ألقاه عىل عاتق مالك األشرت)ريض اهلل عنه(.

امل�ستوى الرتكيبي

ويتمثل املستوى الرتكيبي يف حتليل البنية املمكونة للنص من حيث االلتفات اىل أبرز 
األساليب املتكررة يف النص فمن يطلع عىل العهد جيده زاخرًا باملصطلحات النحوية ويف 

أكدنا عىل أمّهها.

فالدارس للعهد بشكل عميق يلحظ سيادة االفعال عليه وهذا أمر متوقع عىل أعتبار 
أّن العهد هو وصايا من قبل االمام عيل)عليه السالم(ملالك االشرت)ريض اهلل عنه(ال بّد 

من اتباعها واالتباع يكون بتنفيذها والتنفيذ ما هو إال بأداء كل فعل عىل حدة.

ثالثة  إىل  الزمانية  الداللة  حيث  ينقسم من  العريب  النحو  الفعل يف  أن  نعلم  ونحن 
أقسام هي املايض واملضارع واألمر9.

ولكن الغريب ان هذه االزمان الثالثة قد وردت مجيعها يف ربام للداللة عىل أن هذا 
النص مل يقترص عىل زمن معني وانام شمل مجيع االزمان وحتى املستقبل.

البنيوي بصيغة األمر وذلك لكثرهتا فتقريبًا نجد أن كل مقطع أو  بالتحليل  ولنبدأ 
عبارة تبدأ بفعل أمر نحو قوله :)أملك هواك...شح بنفسك كام ال حيل لك...انصف 
طبقات..  الرعية  أن  أعلم  الورع..  بأهل  العورة..الصق  اسرت  الناس..  اليه...انصف 
أعرف لكل أمريء متهم ما أبىل.. اردد اىل اهلل ورسوله... اخرت للحكم أفضل رعيتك... 
زاخرًا  كان  العهد  أن  نلحظ  وهكذا  اخلراج...الخ(،  أمر  تفقد  عاملك..  امور  يف  انظر 

بأسلوب االمر وال سيام بصيغة)أفعل(وهو أمر وجوب اي ال بد من فعله.

وهبذا فاّن العهد كان مليئًا بجملة األمر التي تعرف بانه ما يطلب الفعل من الفاعل 
املخاطب ويكون الطلب عىل وجه االستعالء.
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ثم بعد كثرة فعل األمر وتكراره نلحظ كثرة يف املضارع ال سيام املقرتن بال الناهية، ثم 
بعد ذلك جاء الفعل املايض، ولكن أقل من الفعلني السابقني كام يف قوله:)آمره بتقوى 

اهلل.. ثم أعلم أين قد وجهتك اىل بالد قد جرت عليها دون قبلك...)10(.

)فوجهتك وجرت(هي أفعال ماضية تدل عىل أن الفعل قد حصل وانتهى.

ومما سبق يتضح أن األسلوب الرتكيبي السائد هو اجلملة الفعلية بكل أنواع الفعل 
التغري  عىل  فيدل  املايض  أما  النص  يف  والتوضيح  واحليوية  احلركية  عىل  يدل  فاملضارع 

واخلوف والقلق ورسعة االنتقال من حالة اىل أخرى.

أما األمر فيدل عىل وجوب احلدوث سواء يف زمنه احلايل أو بعده، ومن هذه الوظائف 
وحركة  حيوية  النص  منحوا  قد  فهم  وبكثرة  لالفعال  االمام  اختيار  سبب  نلحظ  كلها 

ورسعة انتقال من حالة إىل أخرى ومن واقعة اىل أخرى.

اىل  أجدى  ما  فهذا  أخر  اىل  زمن  من  التجرد  هي  داللئها  يف  الفعلية  اجلمل  أن  وبام 
تكرارها وبكثرة حتى ال يتوقف مضمون العهد عىل زمن دون غريه.

امل�ستوى البالغي

هلذه  واملعاين(وكان  والبديع  وهي)البيان  علوم  ثالثة  عىل  البالغة  ان  املعروف  من 
العلوم أثرها يف النص. وال سيام علم املعاين من خالل أسلوب النهي :

فعند مراجعة النص نجده مليئًا بالنواهي وال سيام بصيغة املضارع املقرتنة بال الناهية 
نحو)ال تندمن، وال ترسعن، وال تكشفن، وال تعجلن، وال تدخلن، وال تنقضن، وال 
يشغلنك، ال  يثقلن، ال  يكتفي، ال صالح، ال  تدع، ال تضيق، ال  تظهر، ال  يصلح، ال 

تشخص، وال تقولن...الخ(.
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النهي يكون لدفه  ان  املزيد واملعروف  النواهي وال يوجد غريها  فهذه جمموعة من 
فدفع  الرعية  عن  والفاسدة  السيئة  األمور  لدفة  هني  اي  العهد  يف  تكرر  وهلذا  املفاسد 

املفاسد مقدم عىل طلب املصالح يف الرشع وهلذا كثرت النواهي يف العهد.

ولكن رغم هذا نجد أن اسلوب االممر أي فعل االمر كان أكثر تكرارًا من أسلوب 
النص  يف  واضحًا  دورًا  تلعب  التي  اللغوية  الوسائل  من  التكرار  أّن  فاملعروف  النهي 
ليس  وهذا  النص،  عىل  املتكرر  وسيطرة  هيمنة  عىل  تدل  االسلوب  أو  الكلمة  فتكرار 
غريب ألّن النهي هو طلب ترك فعل ما باألداة)ال(من حيث أن االمر هو طلب املقابل 

بالقيام بيشء ما.

ونحن نعلم أن القيام بأمر ما يكون أسهل من ترك الفعل ألن العادات التي اعتادها 
الناس يعب تركها.

امل�ستوى املعجمي

املستوى املعجمي يتمثل يف املعاين التي تشرتك بعدة معان تقريبًا أي أشبه باأللفاظ 
النص  املرتادفة ولكن يكون أحد االلفاظ له داللة احيائية أكثر من األخر ويضفي عىل 
مجاال أكثر ونلحظ مثل هذه االلفاظ يف العهد متوافرة وبكثرة، نحو قول االمام :)أمره 

أن يكرس نفسه من الشهوات وينزعها عند اجلمحات()11(.

وقوله)وكان هلل حرمًا حتى ينزع()12( وقوله :)ان سخط العامة جيحف برىض اخلاصة(
)13(، وقوله)اجلنود.. حصون الرعية()14( وقوله :)وكل قد سمى اهلل له سهمه)15( (وقوله 

:)اردد اىل اهلل ورسوله ما يضلعك من اخلطوب()16( وقوله :)فان يف هذه الطبقة قانعًا(
وقوله)ثم احتمل اخلرق منهم والغي وشح عنهم الضيق()17(
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وهكذا نجد أن العهد كان مليئا بااللفاظ التي لو قرأناها لتبادر اىل اذهاننا يشء غري 
معناها االصيل فكلمة مجحات تعني الفرس اي تغلب عىل راكبه يف حني لفظة ينزع عندما 
يرجع اي حتى  تعني  النزاع ولكن هي  أهنا مأخوذة من  بطريقة رسيعة سنعتقد  تفرأها 
يرجع عن حماربة اهلل أما لفظة)حيجف به(فعند القراءة املبارشة سنعتقد اهنا من الجحاف 
وسوء الترصف ولكن معناها املعجمي تعني يذهب به )18( أي أن رضا العامة وسخطهم 
مجع  هي  احلصون  ان  عليه  املتعارف  قوله)حصون(فان  يف  أما  اخلاصة،  برضا  يذهب 

حصان ولكن عند التمعن بالنص نجد اهنا جاءت بمعنى املكان املحمي املنيع)19(.

أما لفظة سهمه فاملتعارف اهنا مأخوذة من السهم ان الفرس وسهمه ولكن جاءت 
)20(، كذلك لفظة اخلطوب فاملعوف اآلن أن اخلطوب من اخلطب وهي  بمعنى نصيبه 

املصائب ولكن جاءت بمعنى األمور العظيمة)21(.

أما قوله)قانعًا(فهي من القناعة أي الرضا باليشء، ولكن هذا ما نعتقده عن القراءة 
العادية للنص وعند التعمق به نجدها بمعنى السائل )22(.

أما النص األخري ففيه اخلرق والعي ونح، واخلرق تعني العنف، والعي هي العجز 
بالكالم ونح بمعنى أبعد)23(.

وهكذا نلحظ أّن النص احتوى عىل العديد من الكلامت التي جاءت بمعاين داللية 
كثرية وهذا ما أضاف للنص رونقًا خاصًا.
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املبحث الثاني 

 التحليل السيميائي

توطئة :

السالم(ملالك  عيل)عليه  االمام  عهد  حتليل  طريقة  الدراسة  من  القسم  هذا  يتناول 
االشرت عىل ضوء املنهج السيميائي واالجراءات املتعبة يف طريقة التحليل هي السري عىل 

مستويات املنهج السيميائي املستخدمة يف حتليل النصوص االدبية واالبداعية.

وقد اختلفت الدراسات السميائية من حيث املنهج وأدوات التحليل إال أن ما جيب 
التنبيه إليه هو خصوصية اخلطاب األديب إال أن املتفق عليه ان السيميائية ال تقف عند 
التحليل السطحي فقط وانام حتاول البحث عن كيفية توليد النصوص واختالفها سطحيا 
العهد سيميائيا عىل وفق مستويني ومها  اليه يف حتليل  واتفاقها عميقا، وهذا ما سنعمد 
العنوان  نحو  بالنص  عالقة  ماله  كل  حيلل  الذي  العميق  واملستوى  والعميق  السطحي 
النص  زمان ومكان وقوع  اىل  باالضافة  النص  الواردة يف  الصور  وأبرز  والشخصيات 

األديب وعالقته بام ورد داخل النص )24(.

ولكن قبل ذلك ال بد من معرفة معنى سيمياء يف اللغة واالصطالح حتى تتوضح 
الصورة، فالسيمياء يف اللغة اشتق معناه من القرآن الكريم حيث وردت هذه اللفظة يف 

عدة مواضع من القرآن الكريم.

بِِسيَماُهْم  ُكًّ  َيْعرِفُوَن  رَِجاٌل  ْعَراِف 
َ
اْل َوَعَ  ِحَجاٌب  :بَيَْنُهَما  تعاىل  قوله  ومنه 

.)25(ْن َسَلٌم َعلَيُْكْم لَْم يَْدُخلُوَها َوُهْم َيْطَمُعوَن
َ
ْصَحاَب اْلَنَّةِ أ

َ
َونَاَدْوا أ

ْغَن 
َ
أ َما  قَالُوا  بِِسيَماُهْم  َيْعرِفُوَنُهْم  رَِجاًل  ْعَراِف 

َ
اْل ْصَحاُب 

َ
أ :َونَاَدى  وقوله 

.)26(وَن َعنُْكْم َجُْعُكْم َوَما ُكنُْتْم تَْسَتْكِبُ
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ويف كال االيتني كانت سيامهم بمعنى عالماهتم املميزة التي يعرفون هبا )27(.

االجتامعية  الطواهر  خالل  من  االنظمة  دراسة  فهي  االصطالح  يف  السيميائية  أما 
والثقافية املالبسة للنص من منظور اهنا جزء من اللسانيات)28(.

امل�ستوى ال�سطحي :

البنية ال�سردية ال�سطحية :. 1

يطلق مصطلح الرسدية عىل اخلاصية التي ختص نموذجًا من اخلطابات غري الرسدية 
ومن خالهلا متيز بني اخلطابات الرسدية وغري الرسدية )29(.

الثاين  عىل  التأثري  األول  بنية  فيه  تكون  ومتلقيًا  متكلاًم  يتصور  تلفظ  كل  هي  وقيل 
بطريقة ما )30(.

والرسدية هي عبارة عن بنية حكائية متيز اخلطاب األديب من اخلطاب األخر.

وبالتايل فان الرسدية السطحية تعتمد عىل ثنائية املرسل أو املرسل اليه وبالتايل فهي 
تعتمد عىل السارد واملرسود اليه من خالل الرسالة

مرسل ———— الرسالة ————— مرسل اليه

أما الرسالة أو ما تسمى باملحكي فهي طريقة خطاب السارد)31(.

وبام اننا نحلل عىل وفق الرسدية السطحية فهي بالتايل ال تعمق يف النص وهلذا هتتم 
فقط باملؤلف الواقعي والقاريء الواقعي.

النص  عىل  بمعزل  ويعيشان  األديب  النص  اىل  الينتميان  حقيقتان  شخصيان  ومها 
رموز  يفك  الواقعي  املتلقي  يمكنان  وتفاهم  تواصل  بينهام  ولكن  مستقلة  االديب عشية 

الرسالة ويتقبل ما فيها من استحسان واستهجان لكونه عاملا بام يقصد به املتكلم)32(.
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يعدان  فهام  االشرت  السالم(ملالك  عيل)عليه  االمام  من  خطاب  هو  العهد  إن  وبام 
املؤلف والقاريء الواقعي وكانت عالقتهام قوية وواضحة للجميع لذلك كان قادرا عىل 

معرفة مايريده االمام عيل)عليه السالم(من دون أي تأثرات وانفعاالت.

أو خميلة  فيه من سلطانك أهبة  أنت  ما  :)إذا أحدث لك  له يف خطابه  كقول االمام 
فأنظر اىل عظم ملك اهلل()33(.

فلو مل يكن يبني القاريء واملتكلم عالقة تفاهم جدية ألخذها القاريء وهو مالك 
عىل نحو االهانة واالستهجان قول االمام عيل)عليه السالم(له وقال : هل من صفايت 

التكب ؟.... هل يقصد االمام انني سأغرت باحلكم ؟ وهكذا...الخ.

كذلك قوله :)انصف اهلل وانصف الناس()34(.

وقوله :)أخرت للحكم بني الناس أفضل رعيتك()35( فلربام يسأل القاريء الواقعي 
هلذه الرسالة هل االمام يقصد أين غري عادل غري منصف...الخ، هل يقصد أين ال أعرف 

كيف اختار رعيتي... الخ.

وببني  بينه  تواصل  يوجد  ال  كان  لو  القاريء  يسأهلا  أن  يمكن  التساؤالت  فهذه 
املتكلم أي معرفة تفاهم ذكاء...الخ وهلذا فان مالك يعلم أن وراء هذه الرسالة مقاصد 
أخرى فهي ليست رسالة له وحده، ونام مستمر لكل قائد ولكل زمن، وألن مالك عامل 
بشخصية االمام عيل)عليه السالم(ودوره القيادي والرسايل لألمة هلذا مل يأخذ األمر عىل 

حممل شخيص وهلذا مل يسأل أصاًل ونام عمل بام جاء بالرسالة فقط.
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امل�ستوى العميق
البنية ال�سردية العميقة

البنية الرسدية العميقة يتصف عىل نحو عميق يف حمتوى اخلطاب االديب وما يتعلق 
الرسدية  تدور  اليه.  واملرسل  املرسل  حول  فقط  تعتمد  السطحية  الرسدية  كانت  بعد 
العميقة عىل كثري من االمور الدقيقة التي تعتقد ان هلا أدوار احيائية تنعكس عىل اخلطاب 

االديب من وجهة النظر السميائي نحو :
1-سيمياء العنوان

2-سيمياء الشخصيات
3-سيمياء الزمان واملكان

4-سيمياء الصور داخل النص

املستوى العميق 
1-�سمياء العنوان

يف البداية مل يول النقاد والدارسون اهتاممًا لعتبات النص اال يف الدراسات السيميائية 
النص  النص من عناوين ومقدمات وهوامش  التي اهتمت بكل ما حييطه يف  املعارصة 
وفتح مغاليقه وجماهيله. وال سيام العنوان فقد أهتم علم السيمياء أهتاممًا واسعًا بالعنوان 
يف النصوص االدبية عمومًا لكونه نظامًا سيميائيا ذا أبعاد داللية واخرى رمزيةة تغري 

الباحث بتتبع دالالته )36(.

فالعنوان يعد العتبة الرئيسة لكونه يفرض عىل الدارس أن يقتحمها ويستنطقها قبل 
الولوج اىل اعامق النص فظهور العنوان يعني سطوته وجتره عىل :

1-املبدع
 2- القاريء
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فأما عىل االول فمن حيث أنه صاحب اخلطوة والصدارة يف النص، وأما عىل الثاين 
فلكونه يلقي بظالل سلطته عىل القاريء يفرض نفسه عليه ألجل الدخول اىل عامل النص 

فالعنوان ال خيرج اال ليكشف عن نفسه أوالً وليفصح عام يف النص ثانيًا )37(.

اهلوية  بتلك  تعرف  لغوية  :)رسالة  بأنه  البستاين  العربية برشى  الناقدة  وهلذا عرفته 
وحتدد مضموهنا وجتذب القاريء اليها وتعربه بقرائتها وهو الظاهر الذي يدل عىل باطن 

النص وحمتواه()38(.

نص ابداعي نلحظ أن العنوان الذي لدينا هو : عهد االمام عيل بن أيب طالب)عليه 
السالم(ملالك االشرت ملا واله عىل مرص.

ونحن نعلم أن العنوان كلام كان قصريًا حمتويًا عىل اشارات فنية بديعية كان االفضل 
هذا يف حال النصوص االبداعية التي يكون الغرض من ورائها حتفيز املتلقي أما يف هذا 
النص فال ينطبق هذا الكالم عليه لعدة اسباب منها : ان كاتب النص وقائله وهو االمام 
عيل)عليه السالم(مل يكتب نصًا شعريا أو ابادعية وانام كتب رسالة سياسية دولية بشكل 
اخلطاب االديب النثري حتدد مصري أمة من األمم لذلك مل يعتمد عىل زخرفة العنوان هذا 
من جانب أما من جانب آخر نجد أن هذا النص هو عبارة عن رسالة بني رئيس ومن 
ترأس عليه وهذا النوع من النصوص حتمل يف أغلب االحيان يف عنواهنا اسم الرئيس 
ومن ترأس عليه لكوهنا وصيه أو حديث بني طرفني كام تلحظ يف العنوان السابق من 

عيل)عليه السالم(ملالك.

ولكن ما نلحظه أن هذا النص باالضافة اىل عنوانه السابق املطول أخذ عنوان أخر 
قصري وهو)العهد(فمجرد ما يسمع أي شخص لفظة العهد حتى يذهب ذهنه مبارشة اىل 
وصية االمام عيل)عليه السالم(ملالك االشرت، ولكن ما رس اختبار هذا العنوان بالذات؟.

يف حني أننا نعلم أن الرسائل يف السابق كانت تسمى باملكتب نحو كتاب فالن اىل 
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به  خاصا  عنوانًا  الكتاب  هذا  أخذ  ألصحابه  االمام  الكتب  كل  بني  من  ولكن  فالن. 
وترسخ يف االذهان وهو العهد.

ولو راجعنا املعنى املعجمي للفظة)عهد(نجد أن خمتار الصحاح يذكر يف معنى العهد 
اليه أي أوصاه. وجاء يف  املوثق والذمة واحلفاظ والوصية. وعهد  بانه االمان واليمني 

احلديث أن كرم االيامن من العهد أي رعاية املودة)39(.

ومما سبق يتضح سبب اختيار عنوان العهد هلذا الكتاب باذات لكون الكتتاب اصاًل 
كان عبارة عىل وصايا وبنود من قبل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب)عليه السالم(ملالك 
االشرت يف رعاية شؤون مرص ورعيتها ولذلك كان واجبًا عىل مالك تطبيقها وتنفيذها 
ولذلك سمي وعنون هذا الكتاب بالعهد لكونه ملزمًا بتنفيذه وتطبيقه، وألن فيه شؤون 

رعية وأرزاق عباد اهلل وهذا ما جيب االهتامم به.

النه  العنوان  بقية  الكامل  بعد  فالحاجة  العهد  لفظة  القاريء  يسمع  فعندما  وهلذا 
مبارشة يعرف املقصود ووهو كتاب األمري عيل ملالك، كام أن من يسمع العنوان يصبح 
لديه فضول ملعرفة مضمون الكتتاب لكونه صادر من شخص عظيم بليغ ال ينطق بغري 
احلق وهو عيل بن أيب طالب)عليه السالم(لذلك يأخذه الفضول للغوص يف مضامني 

النص وهذا ما حيققه العنوان اجليد حيث يدفع القاريء اىل قراءة النص.

2- �سيمياء ال�سخ�سيات

فهي  الشخصيات  نقول سيمياء  األديب وعندما  العمل  أساسيات  الشخصيات هي 
عل  البعض  يتساءل  وقد  االبداعي،  النص  يف  الواردة  للشخصيات  دراسة  عن  عبارة 
يف عهد االمام عيل)عليه السالم(ملالك شخصيات ؟ إذ أّن اغلب الذهن يذهب اىل اّن 
الشخصيات هي من عنارص الرواية أو القصة الطويلة ويف بعض االحيان القصية ولككن 
هذا غري صحيح، فمن يتمعن وبدقة يف البنية العميقة للنص جيدها زاخرة بالشخصيات 
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وقد انقسمت الشخصيات يف نص العهد اىل قسمني :

اأ-ال�سخ�سيات الرئي�سة :

وقد متثلت بشخصيتني رئيستني مها املؤلف املجرد والقاريء النجرد. ففي الرسدية 
الشخصيات  عىل  فرتكز  العميقة  الرسدية  أما  الواقعية  بالشخصيات  اهتمت  السطحية 

املجردة واملتصلة بالنص التي يمكن أن تنبع من داخل النص نفسه.

فاملؤلف املجرد والقاريء املجرد مها صورة أدبية منطبقة عن ذات املؤلف احلقيقي 
والقاريء احلقيقي )40(، ولكن يتم اكتشافها من داخل النص نفسه أي هي عبارة عن)أناه 

الثانية(

فاملتكلم املجرد هو الشخصية الثانية لالمام عيل)عليه السالم(ولكن ال يتم التوصيل 
اليها من خالل حياته الواقعية وعالقاته بأصدقائه وكيف هو أخو النبي)صىل اهلل عليه 
بمعزل  نفسه  النص  واستنتاجها من  الكشف عنها  يتم  الشخصية  وانام هذه  وآله(، ال، 
املتكلم هو قائد عظيم  عن كونه أمري املؤمنني)عليه السالم(فمن خالل النص نجد أن 
والبسيط  واملظلوم  واملحتاج  والفقري  الضعيف  يراعي  حقه  شخص  لكل  عادليعطي 
وحكومته  وآدابه  بأرائه  االجتامعية  العدالة  عىل  ويركز  الرعية  حياة  ويراعي  واملسكني 

وسياسته فهو القائل :

)إّن الرعية طبقات ال يصلح بعضها إال ببعض..(ويقول :)اهلل اهلل يف الطبقة السفى 
يتتضح من قوله عبادته وزهده وايامنه باهلل تعاىل فهو  الذين ال حيلة هلم()41( كام  نمن 
الذي يقول :)هذا ما أمر به عبد اهلل عيل أمري املؤمنني.. أمره بتقوى اهلل وايثار طاعته واتباع 
ما أمر به يف كتابه()42( كذلك ما يدل عىل حقه وعدله قوله :)انصف اهلل وانصفالناس 
من نفسك ومن خاصة أهلك(كذلك قوله :)ال يكونن املحسن وامليسء عندك بمنزلة 

سواء)43((.
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كذلك ما يدل عىل حكمته ودقته وذكاءه من مقابلة الناس وادارة شؤون الدولة بقوله 
:)الصف بذوي املروءات واالحساب ووأهل البيوتات الصاحلة والسوابق احلسنة()44(.

وهذه  الكالم  هذا  أن  السالم(يدرك  املؤمنني)عليه  أمري  هو  من  يعلم  فمن  وهكذا 
النصائح ال تعد عجيبة من أمام معصوم مثله أما من يدرس النص دون علم بشخصية 

قائله.

فنستطيع من خالل كالمه يف العهد أن يعلم بأنه عادل مؤمن يراعي املحتاج والفقري 
حكيم ذكي له دراية يف ادارة شؤون الدولة..الخ، ومن كانت هذه صفاته ال بد أن يكون 

شخصية عظيمة. وهذا نستنتجه من داخل النص نفسه ال من ما نعرفه عنه يف الواقع.

أما املتلقي املجرد فهنا بالرسدية العميقة خيتلف عنه يف الرسدية البسيطة لكون املتلقي 
وانام  ثابت  فاملتلقي غري  هنا  االشرت يف حني  مالك  متغري وهو  ثابت وغري  هو  الواقعي 

متغري وعب األزمان.

ففي زمن كتابة اخلطاب كان املتلقي هو)مالك(أما يف االزمان التي بعدها فقد جاء 
القاريء  عن  ختتلف  شخصية  العهد  قراء  من  واحد  ولكل  العهد  نص  لقراءة  آخرون 

اآلخر.

وهلذا نلحظ أن زمن اخلطاب مل يقترص عىل املايض فقط.

ب-ال�سخ�سيات الثانوية :

وسعة  االمام  دقة  توضع  التي  الثانوية  الشخصيات  من  العديد  عىل  العهد  احتوى 
معرفته باألمور وصغائرها فاالمام يف عهده لوليه كان دقيقًا يف رسم مالمح الشخصيات، 

ففي كل دولة العديد من الرعاية وهلذا قال االمام :

)اعلم أن الرعية طبقات()45( والطبقات هي املراتب واملستويات وهلذا يقال أطباق 
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أي يشء فوق آخر. وهلذا قال له ان الرعية عىل مرتب ومستويات ثم بدأ االمام يوضح ملا 
بدقة وعمق مالمح وشخصيات الطبقات فمنهم اجلنود والكتاب وقضاة العدل والعامل 
وأهل اجلزية واخلراج والتجار وأهل الصناعات فهؤالء كلهم شخصيات ذكرها ذكرها 
السفىل من  الطبقى  العليا ثم قال :)... اهلل اهلل يف  الطبقة  املقدمة يبني أهنم أصحاب  يف 
الذين ال حيلة هلم()46( أي بعد أصحاب الطبقة العليا يأيت أصحاب الطبقة السفىل وقد 
وضح لنا بأسلوب واضح شخصيات هذه الطبقة فقال : اصحاب احلاجة واملسكنة، ثم 
بدأ ببيان عالقة الشخصيات بالوايل كيف تنعكس هذه العالقة اجيابيًا عىل حكم الدولة 

فجعل اجلنود يف مقدمة شخصيات الدولة فقال :

وكل هذا لبيان أمهيتهم يف كل دولة، ثم بني أن اجلنود عىل الرغم من أمهيتهم وقوهتم 
إال أهنم ال يؤدون عملهم بصورة صحيحة من دون أهل اخلراج لتكوين رواتب اجلنود 

وبقية العامل ثم قال :

دون شخصيات  من  دولة  لقيام  وحدهم  فائدة هلم  اخلراج ال  وأهل  اجلنود  أن  أي 
الصناعات لكوهنم  التجار وذوي  بعدهم  الكتاب  ثم  العمامل  ثم  القضاة،  أخرى وهو 

بتجارهتم يكونون عالقات مع الدول االخرى ومن فيها وبالتايل يكثر دخل الدولة.

وهكذا نلحظ أن الدولة كأهنا وحدة متكاملة وجسد واحد ال تستغني عن أي عضو 
بيان  يف  دخل  الطبقات  حسب  الرعية  شخصيات  لنا  وضح  أن  بعد  ثم  أعضائها  من 
مالمح شخصيات أخرى وهي االشخاص الذي عىل الوايل أن يعمل معهم وخيتارهم 
الدولة  هذه  وتتقدم  تصلح  الدولة  ورؤساء  الوزراء  بصالح  ألن  ومساعدته  حلكمه 
وبالعكس، وألمهية االمر نلحظ أن االمام رسم لنا مالمح كل شخصية وبدقة وهذا ما 
جيب االلتفات يف هذا الزمن من قبل احلكام فقال :)الصق بذي املرؤات(ولو سألنا من 

هم ذوي املروءات ؟ فقال :)أهل نجدة وشجاعة وسخاء وكرم...الخ(
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أي يا مالك الشخصية ايت تتصف هبذه املواصفات الصق هبا واجعلها مقربة منك.

ثم بعد ذلك قال اخرت للحكم من الناس أفضل رعيتك يف نفسك، من هم أفضل 
الرعية ؟ وكيف نتعرف عليهم ؟

فقال : هو الشخص الذي ال تضيق به األمور اال متحكه اخلصوم أي ليس غضوبا 
وال جلوجًا وال عرس اخللق وال يتامدى يف الزلة أي يف اخلطأ وال يستنكف من الرجوع 
اىل الفيء أي اىل احلق إن عرفه غري طامع وال يستنكف يف سؤال غريه العلم والفهم عند 

احلاجة فمن كانت هذه شخصيته اخرته للحكم.

ثم دعاه ألن خيتار لوزارئه طاقاًم جديدًا ممن مل خيدم لالنظمة الظاملة وممن يثق الناس 
وزيرًا..  قبلك  كان لالرشار  :)ان رش وزرائك من  فقال  الرعية  امناء عىل مستقبل  هبم 

واخوان الظلمة()47(.

ثم بني شخصية العامل فقال :)ثم انظر يف عاملك... وتوخ منهم أهل التجربة واحلياء 
من أهل البيوتات الصاحلة والقدم يف االسالم املتقدمة(()48(.

الطبقة  شخصية  لرسم  جاء  ذلك  بعد  التجار...الخ  ثم  الكاب  ثم  اخلراج  أهل  ثم 
السفىل فقال :)اهلل اهلل يف الطبقة السفىل من الذين ال حيلة هلم من املساكني واملحتاجني 

وأهل البؤس والزمنى فان يف هذه الطبقة قاهنًا ومعرتًا()49(.

فوضح لنا أهنم مساكني فقراء وقد جعلهم آخر طبقة وجعل بقية الطبقات يف ملقدمة 
من أجل محايتهم واعانتهم.

احلكام  اىل  يصل  ان  منه  القصد  وكان  لوليه  هذا  عهده  السالم(لكتابة  االمام)عليه 
فيام بعد مالك ألن مالك االشرت رضوان اهلل عليه كان غنيًا عنه فمام عرف عنه أنه كان 
جديرًا بحكم مرص هلذا دعاه االمام عيل)عليه السالم(اىل الكوفة واعطاه عهده املعروف 
وبعث به اىل هناك فام كان من معاوية الذي كان يدرك أن دخول مالك ملرص فاهنا تتحول 
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له يف هناية  ما حتقق  فدبر خطة الغتياله وهو  العلوية  للخالفة  قوية وراسخة  قاعدة  ال 
املطاف.

مثله واحد يرى يف  فيكم  ليت  بل  اثنان،  مثله  ا  وهلذا قال يف حقه االمام عيل)عليه 
عدوي مثل رأيه()50(.

فيا هلا من مرتبة عظيمة فاملك كان نموذجًا واقعيًا لالنسان املتكامل وشخص مثله 
ال حاجة لالمام عيل)عليه السالم(بتوصيته كيف يدير احلكم وهو قد زرع يف قلبه بذور 

حب آل البيت)عليهم السالم(.

ولكن كان القصد من ورائه أن يصل العهد اىل زمان آخر زمان يكثر فيه الظلم ومكان 
آخر غري مكانه االصيل ويف هذه احلالة عىل احلكام العمل به وتطبيقه بدقة.

3-�سيمياء الزمان واملكان

ان سيمياء الزمان واملكان هي عبارة عن دراسة الزمن وماكان العهد ومدى تاثريمها 
عىل نص العهد نفسه أما بالنسبة للزمان فهو يف)38 هـ(أي ما يوافق سنة)658م(.

وهو زمن انترش فيه الفساد عىل يد احلكام االمويني والقتل وسلب الرعية حقوقهم 
أما مكانه فكان ما ببني الكوفة ومرص اذ كتب يف الكوفة ثم ارسل اىل مرص ومرص يف تلك 
الفرتة دولة حكمها العديد من احلكام الظاملني مما شكل لدى رعيتها صدمة من احلكام 
بدليل قول االمام)عليه السالم(:)اعلم يا مالك اين قد وجهتك اىل بالد قد جرت عليها 
دول قبلك من عددل وجود وان الناس ينظرون من أمورك يف مثل ما كنت تنظر فيه من 

أمور الوالة قبلك()51(.

فهذا القول يدل عىل ان هذا املكان قد حكمه العديد ه ينظرون للحكام مثل ما كان 
مالك ينظر للحكام ولكن كيف كاناملك ينظر للحكام يف عهده ؟

مما ذكر يف سريته الذاتية ان مالك كان يكشف للناس جرائم احلكام وانواع اخليانة 
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التي كانت ترتكب من قبل عثامن ووالته. فهذ يعني أن مالك كان يندد باحلكام ويقف 
ضدهم جلرائمهم وفسادهم.

فهذا الزمان الذي اننترش به الفساد وهذا املكان وهو مرص الذي حكمه العديد من 
احلكام.

املبحث الثالث

 التحليل على وفق بعض االنزياحات اللغوية

توطئة

تعد ظاهرة االنزياح من أكثر الظواهر االسلوبية ترددًا وأوسعها انتشارًا يف النصوص 
االبداعية االدبية عىل اعتبار أّن االنزياح هو انتاج ابداعي مالزمًا للخطاب األديب لكونه 

حيتوي عىل ركيزتني أساسيتني األوىل :

اخلروج عن البنية املثالية االصلية وجتاوز اخلطاب العادي املألوف، والثانية : البنية 
اجلاملية التي تقف وراء البنى االبداعية وتدعم تأثريها )52( يف املتلقي ومن هنا تنبع أمهية 
االنزياح من كوهنا أي اللغة عىل مستويني األوىل : عادي مثايل، والثاين : أديب مزاح أو 
فيه  : فقد رأى  اللغة ومن حذا حذوهم، والثاين  النحاة وعلامء  يناسب  املستوى األول 
البالغيون مجاالً وعدوه من متطلبات اللغة األدبية وهلذا جعلوا املستوى األول معيارًا 

يقيمون به مقدار انزياح املستوى الفني )53(.

وألمهية االنزياح قررنا البحث عنه يف كالم أمري املؤمنني)عليه السالم(ملالك االشرت 
من خالل عهده.

ولكن قبل ذلك ال بد من التعرف عىل معنى االنزياح يف اللغة واالصطالح.

فهو من نزح اليشء ينزح نزوحًا أي بعد اليشء عن موقعه.



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 420

ونزحنا عن الدار بعدنا عنها، ونزحنا عن هذا احلجي أي بعدنا عنه وختلينا عنه )54(.
البعد عم مطابقة الكالم للواقع باستخدام عبارات متعددة  أما يف االصطالح فهو 
فيه  لغوية  تغريات  واخليال..أي  واالستعارة  والتشبيه  الرمز  فيها  املألوف  عن  وخمتلفة 

يضفي عىل النص مسحة من االبداع واجلامل اللغوي)55(.
كام أنه قد سامه الننقاد والبحثون بالعدول أو االنحراف ويعد من أهم ما قامت عليه 

األسلوبية )56(.

�سيمياء ال�سور :

وللصور يف النصوص اخلطابية واالدبية أمهية كبرية لكوهنا تساعد االنسان عىل أن 
أو مشارك  يتخيل نفسه كعضو مشاهد  بأن  له  يقرأه وتسمح  النص وما  يبحر يف خيال 
داخل النص ومن هنا تنبع أمهيتها وبالتايل عىل قدر التخيل هبذه الصور ومدى االعجاب 

أو االستهزاء هبا يكون التأثر بالنص.
ولكن للصور العديد من االنواع منها الصور االستعارية والتشبيهية والرمزية...الخ
فيها  يعتمد  التي  الصور  وهي  املتنامية  الصور  هو  العهد  يف  السائد  النوع  ولكن 
الشاعر أو الكاتب يف اخلطاب عىل حياة القصة من خالل رسم مشهدًا طويًا يستقيص فيه 

اخلصائص وصفات الشخصيات بحيث تعكس ما حيتمل يف نفسه )57(.
املتنامية أي  وهذا ما فعله االمام عيل)عليه السالم(يف عهده حيث عمد اىل الصور 
العهد وكيف عمل عىل وصف  بعد صورة من خالل رسمه لشخصيات  تنمو صورة 

خصائص وصفات هذه الشخصيات كام ذكرناه سابقًا يف سيمياء الشخصيات.
فنلحظ صورة لوقوف يف مالك أمام االمام عيل السالم العهد، وبعدها صورة لرعية 
وبعدها صورة للجنود...الخ فام تكاد تنتهي من املقطع اال ووجدت نفسك دخلت يف 
صورة أخرى وهذا ما أعطى للعهد أمهية وقوة يف جذب القاريء فكان عبارة عن سلسلة 

من الصور واملشاهد ما أن تقرأ أوهلا حتى ال تستطيع أن تتوقف اىل أن تنتهي منه.
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االنزياح املعجمي :

اىل  االول  املعنى  من  فينزاح  املعنى  نفس  يف  كلمتني  الكاتب  يستخدم  عندما  وهو 
ولَئَِك 

ُ
:أ تعاىل  قوله  نحو  البليغ  القرآن والكالم  ما حيدث يف  كثريًا  الثاين وهذا  املعنى 

ْجُر 
َ
أ َونِْعَم  فِيَها  َخاِلِيَن  نَْهاُر 

َ
اْل َتْتَِها  ِمْن  َتْرِي  وََجنَّاٌت  َرّبِِهْم  ِمْن  َمْغفَِرةٌ  َجَزاؤُُهْم 

.)58(الَْعاِملنَِي
فنلحظ أن)جزاء وأجر(عى نفس املعنى املعجمي ومها يراد هبام الثواب واملكافأة عن 
العمل إال أنه انزاح عن لفظة اجلزاء يف بداية اآلية اىل األجر يف هنايتها، كل هذا من أجل 
التنبيه عىل أن ذلك جزاء  لزيادة  العاملني جاء بعد قوله : جزاؤهم  يبنى قول: أجر  أن 

واجب عىل عمل واالجر هوذا ما كشفه املعنى املعجمي )59(.

ولو جئنا لتطبيق هذا النوع من االنزياح عىل عهد االمام عيل)عليه السالم(لو جدناه 
واضحًا جليًا يف قوله :)وال تنصب نفسك حلرب اهلل فإنه ال بد لك يف نقمته وال غنى بك 

عن عفوه ورمحته وال تندمن عىل عفو وال تصبحن بعقوبة()60(.

املعمجمي فكالمها  املعنى  كلمتي)نقمته وعقوبة(فمن حيث  ببني  فاالزياح حصل 
بمعنى واحد وهو العقاب والعذاب عىل خمالفة أمر من هو أعىل منه وهلذا جاء يف خمتار 

الصحاح أن معنى : انتقم اهلل منه أي : عاقبه )61(.

آخر  يف  عقوبة  اىل  نقمة  لفظة  عن  انزاح  أنه  إال  واحد  بمعنى  أهنام  من  الرغم  فعىل 
الكالم ونلحظ أن وراء هذا االنزياح رس داليل عجيب فهو عندما تكلم عن عذاب اهلل 
أنه عندما حتدث عن  ينتقم منك يف حني  يا مالك ال حتارب اهلل حتى ال  قال)نقمة(أي 
عذاب مالك لرعيته قال عقوبة : أي ال تفرح و تتبجح بعقوبة رعيتك، وربام كان هذا 
االنزياح لبيان أن النقمة هي الشدة والغلظة يف احلكم يف حني أن العقوبة تكةن أخف من 
النقمة هذا من جهة أما من جهة أخى فان غضب العبد الذي هو مالك أهون من غضب 
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اهلل حاكم العوامل ومسري األمور فمن غضب عليه اهلل ونقمه ال هاد له بعد ذلك ويشقى 
وال حيصل عىل السعادة أبدًا يف الدنيا واآلخرة.

يف حني أن من يغضب عليه حاكمه كاملك أو رئيسه كام يف زمننا اآلن فربام يعاقب 
االمام  قول  ذلك  عىل  والدليل  يشقى  لك  ولكن  الدنيوية  املصالح  بعض  منه  وتؤخذ 

:)وليس يشء أدعى اىل تغيري نعمة اهلل وتعجيل نقمته من اقامة عىل الظلم()62(.

فهنا عب عن عقاب اهلل أيضًا بالنقمة يف حني قال عن عقاب مالك عقوبة يف قوله :).. 
فبسطت عليه العقوبة يف بدنه...()63(.

ومن هنا نلحظ أن االمام انزاح من نقمة العقوبة ألن النقمة هي وصف لعقوبة اهلل يف 
حني العقوبة هي من قبل البرش لكوهنا أخف من غضب اهلل ونقمته.

فيه من  أنت  ما  :)إذا أحدث لك  ملالك  قوله  االنزياح يف  النوع من  كام حدث هذا 
سلطانك أهبة أو خميلة فانظر اىل عظم ملك اهلل فوقك()64(.

الكلمتني جاءتا بمعنى  فاالنزياح املعجمي الداليل حصل بني)أهبة وخميلة(فمع أن 
الكب، حيث جاء يف خمتار الصحاح أن االهبة : الككب، وعندما يقال : ذو خميلة، أي : 

ذو كب )65(.

فعىل الرغم من أن اللفظني ظاهريًا بمعنى واحد فاالمام كان يستطيع أن يقول أهبة 
فقط أو خميلة فقط أي صفة واحدة دون االخرى إال أنه ذكرمها معًا وانزاح من لفظة أهبة 
اىل خيالء لبيان أن االهبة الشعور بالكب باألصل يف حني أن اخليالء هي ختيل االنسان 
الشعور بالكب يف حلظات معينة، فاألهبة ما كان أصله متكبًا أما اخليالء فهو من حيصل 
له جاه أو سلطان ويصبح بعد ذلك متكبًا، أي يا مالك ال تتكب وال تصبح متكبًا ملا 
حصل لك من السلطان واذا حدث ذلك فانظر لعظمة اهلل التي وسعت كل يشء وقدم 

االهبة عىل اخليالء ألن االول أصيل أما املعنى الثاين فيحدث لنتيجة أمر معني.
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كام حدث االنزياح الداليل يف قوله)عليه السالم().. ووسمته باخليانة وقلدته عار 
التهمة...(

اهريًا  واحد  بمعنى  هو  والقالدة  وقلدته(فالوسم  بني)وسمته  االنزياح  حصل  فقد 
وهو العلمة فوسمته أي جعلت له عالمة يعرف هبا وقلدته مأخوذة يف القالدة وهي ما 
يوضع يف جيد الفتاة من الزينة )66(، وهي أيضًا عالمة فمن تضع قالدة كبرية عالمة عىل 
غنى هذه الفتاة وسعة رززقها. ومن تضع صغرية داللة عىل أن دخلها حمدد وهكذا، ويف 
انزاح  االمام  اخلائن، ولكن  للداللة عىل  العالمة  بمعنى  الكلمتني  احلالتني جاءت  كال 
من لفظة وسمته اليى قلدته للداللة عىل أن الوسم هو جعل له عالمة يعرف هبا أو من 

خالهلا.

فيعري هبا ويذم  العالمة ووضععها عليه لتكشف هويته  التقليد فهو تطبيق هذه  أما 
بيسء فعله.

وجعل وسمته أوالً ألهنا اختاذ قرار الوضع ثم انزاح اىل التقليد لكونه تطبيق وضع 
العالمة لذلك جاء بعد الوسم.

فهذه مجلة من االنزياحات التي حصلت لغرض داليل تبني لنا دقة االمام يف انتقاء 
مفرداته وعباراته.

االنزياح ال�سريف

هو االنزياح الذي حيدث يف املستوى الرصيف الظهار رونق خاص يف اخلطاب االديب 
كاالنزياح من صيغة الفعل اىل مصدره أو من صيغة املتكلم اىل اخلطاب وهكذا...الخ. 
اىل  رصفية  صيغة  من  حيدث  االنزياح  من  النوع  هذا  أن  اذ  الرصفية،  باألبنية  يتعلق  مما 

أخرى يف السياق نفسه ملعان مقصودة)67(.
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ومن يمعن النظر يف عهد االمام عيل)عليه السالم(ملالك االشرت جيده كثريًا ما يغاير 
بني املصادر واملشتقات للداللة عىل معنى مقصور من قبله نحو قوله :

).. وليكن أبعد رعيتك عندك أطلبهم ملعائب الناس فان يف الناس عيوبًا..()68(.

نلحظ ذلك االنزياج حصل يف معائب فانزاح من صيغة)فعول(عيوب اىل)مفاعل(
معائب لكون)عيوب(تدل عىل الكثرة أي كثرة العيب من االشخاص والعيوب تدل عىل 
أن الناس أصلهم فيهم عيوب لذلك قاهلا االمام يف هناية العبارة)فأن يف الناس عيوبا( يف 
حني قال يف البداية معائب للداللة عىل أن هناك رعية حتب أن تظهر عيوب غري موجودة 
يف الناس وهذه الرعية حذر االمام مالك منها وقال ليكونوا بعيدين عنك لكوهنم يبحثون 

عن عيوب حتى غري موجودة)أن أفضل قرة عني الوالة استقامة العدل يف البالد()69(.

صيغة  املفرد)عني(اىل  صيغة  من  انزاح  الوالة(فقد  يف)عني  االنزياح  هنا  حصل 
اجلمع)الوالة(فبدل أن يقول عيون الوالة أي مجع بجمع أو)عني الوالة(أي مفرد بمفرد 
قال :)عني الوالة(لكون عيون تل عىل العينني الواقعني يف وجه االنسان واملتعارف عليه 
أننا عندمانشري اىل رؤية شخص نقول عيونه ترى جيدًا وال نقوله عينان هلذا تركها االمام 
هبا  يشعر  التي  الضمنية  العني  اىل  االشارة  أراد  ألنه  الواقعية  العيون  عىل  يدل  ال  حتى 

الوالة، وألن كل الوالة لدهيم عني واحدة ضمني فقال : عني الوالة.

وكذلك يف قول االمام)وارسارك بأمجعهم بوجوه صالح األخالق()70( يف هذا النص 
األخالق( صالح  عبارة)وجوه  يف  واملفرد  اجلمع  صيغة  بني  ما  ايضًا  االنزياح  حصل 
مفرد)صالح( مجع(فقال)وجوه(ثم   + مفرد   + من)مجع  مكونة  العبارة  ان  فنلحظ 
ومنها  اجليد  منها  فاالخالق  وحمدد  واحد  هو  اجليد  العمل  أن  عن  ثم)أخالق(للداللة 
اليسء واجليدة من االخالق هي فقط الصاحلة منها لذلك عب عنها باملفرد)صالح(حتى 
يستثنى اجليدة من السيئة كام يف أن النور واحد والظلامت متعددة كذلك االخالق اجليدة 
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واحدة والسيئة متعددة.

ويف قوله)ثم أهل النجدة والشجاعة والسخاء والسامحة()71(.

فعالة)شجاعة وسخاء وسامحة( ثم  فعال  اىل  فعالة  هنا من صيغة  االنزياح  حصل 
وكان السبب يف ذلك أن شجاعة والسامحة حتمل معنى املؤنث املعنوي فكانت صيغة 
فعالة تناسبها أكثر من)سامح وشجاع(أما سخاء فيحتمل معنى املذكر وهو ما فيه صيغة 

فعال أكثر وأبلغ.

ويف قوله)وليكن نظرك يف عامرة االرض أبلغ من نظرك يف استجالب اخلراج()72(.

اىل  االرض  عمر  أي  عمر  الفعل  من  انزاح  حيث  عامرة  لفظة  يف  االنزياح  حصل 
املصدر عامرة وذلك للداللة عىل احلدث )73( أي حدث العمر الذي جاء بصيغة املصدر 
يف حني أن الفعل عمر مايض ويدل عىل ما حصل وفات يف حني أن االمام كان يوصيه 

بقضايا يف الوقت احلايل لذلك انزاح عن الفعل عمر اىل عامرة.

ويف قوله)وتوخ منهم أهل التجربة واحلياء من أهل البيوتات الصاحلة()74(.

حصل االنزياح يف البيوتات الصاحلة فبدل أن يقولبيوت قال بيوتات بمجمع املؤنث 
اي انزاح من مجع التكسري اىل صيغة مجع املؤنث حتى تالئم كلمة صاحلة املؤنث بالتاء 

املربوطة مراعيا جانب التأنيث يف داللة رمزها بالتاء املربوطة مع تاء اجلمع املؤنث.

كام حصل االنزياح يف قوله)فإن العدو ربام قارب()75(.

فانزاح من صيغة فعيل اىل فاعل فبدل أن يقول ان عدو اهلل قريب قال : قارب.

وذلك لكون صيغة فعيل تدل عىل الثبوت واللزوم)76(فلو قال العدو قريب لكانت 
النتيجة حتمية أي أنه قريب فيه ال حمال لذلك انزاح عنها اىل لفظة فاعل أي أنه غري أكيد 
يف قربه هلذا جاء قبله بقرينة لفظية وهي)ربام( غري احلتمية كوهنا دالة عىل التقليل اي ربام 

قريب وربام ال.
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وهذا ايضًا ما حصل يف قوله :)ووثقوا بصدق موعود اهلل هلم()77( فانزاح عن وعد 
اىل موعود اي بدل أن يقول وعد اهلل هلم قال موعود ايضًا ملا يف صيغة اسم املفعول من 
داللة عىل الثبوت أي أن وعد اهلل ثابت ومتحقق ال حمالة هلذا عب عنه بصيغة مفعول التي 

تدل عىل الثبوت.

االنزياح الرتكيبي

وهو ما حيصل يف املستوى الرتكيبي النحوي واالنزياحات الرتكيبية تتصل بالسلسلة 
مثل  والرتكيب  النظم  قواعد  عن  خترج  عندما  اللغوية  لالشارات  اخلطية  السياقية 
االختالف يف ترتيب الكلامت)78(، أو مثل أن ينزاح من زمن فعل اىل زمن آخر نحو قوله :

فحصل  بعض()79(  عن  ببعضها  غنى  وال  ببعض  اال  يصلح  ال  طبقات  الرعية  )اّن 
االنزياح من املضارع اىل املايض مع أنه كان يتحدث عن نفس املوضوع ففي البداية قال 
ال يصلح وهو يتحدث عن الطبقات قم قال ال غنى وهو ايضا يتحدث عن الطبقات 

فلامذل مل يقل ايضا ال يغني بعضها عن بعض ؟

ومكا يدلنا عىل سبب هذا االنزياح هو وظيفة الفعل فاملضارع يدل عىل دوام حالة 
أم  فقريًا  أم  فاالنسان سواء كان حمتاجًا  أو غريه  مال  اىل  الصلح ال حيتاج  أن  الفعل كام 
عنه  امزاح  ثم  باملضارع  جعله  لذا  زمن  أي  يف  صالح  يكون  أن  يمكن  رشيفًا...الخ 
أن  ممكن  واالنسان  متقلب  الغنى  لكون  املايض  اىل  املضارع  عن  انزاح  الغنى  لفظة  مع 
يكونغنيا وبرسعة يصبح فقريًا هلذا اختار له صيغة املايض والتي من دالالته رسعة التغري 

واالنتقال.
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االنزياح البالغي :

كاالستعارةوالتشبيه  البيان  سيام  وال  البالغة  علم  مواضيع  يف  حيدث  ما  وهو 
واالكتابة...الخ ملا هلا من وقع رائع يف ذهن املتلقي واالنزياح هو عبارة عن خروج اللفظ 

.)80( لَْواٍح َوُدُسٍ
َ
من معنى اىل آخر أبلغ منه نحو قوله تعاىل :وََحَلَْناهُ َعَ َذاِت أ

فاملراد بذات ألواح كناية عن السفينة ولكنه بدل أن يقول سفينته كنى بمعان أخرى 
لسفينة  الكاملة  اهليئة  استحضار  عن  لألذهان  رصفًا  به  املكنى  املعنى  اىل  تركيبها  يقود 
النجاة التي قد توحي باألمان واالطمئنان وسط األمواج العالية املحيطة هبا ولكنه قال 
االلواح  وهي  للسفينة  اجلزئية  املكنونات  يستحرض  كي  الذهن  اىل  تنبيهًا  ألواح  ذات   :

واملسامري...الخ)81(.

البالغية نجدها وبكثرة من عهد االمام عيل)عليه السالم( ومثل هذه االنزياحات 
ملالك كام يف قوله :)أمره أن يكرس نفسه عن الشهوات ويزعها عند اجلمحات فان النفس 

أمارة بالسوء...( )82(.

فكان االنزياح يف قوله : يزعها عند اجلمحات كناية عن سيطرة النفس ومنعها من 
أن ترتكب ما ال جيوز مهام كانت رغبتها يف اليشء قوية فاجلمحات مأخوذة من مجعح 
الفرس اذا تغلب عىل راكبه فبدال من أن يطول الكالم اسرتاح عن ذلك كله بقوله : يزعها 
عند اجلمحات ليستقر املعنى ولبيان املراد بأسلوب بالغي مجيل وهو ما يعرف باالنزياح 
الكنائي كام حصل االنزياح الكنائي يف قوله :)وال تكونن عليهم سبعًا ضاريًا..()83(فهو 
حصل يف لفظة سبعًا، فبدل أت يقول : وال تكونن عليهم حيوانا، قال: سبعا لعدة أسباب 
منها : ان لفظة حيوان مستقبحة بعكس لفظة السبع الذي كان أمجل وقعًا وجرسًا، كام ان 

املراد بالسبع هو املفرتس من احليوان فقط.
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ولو قال حيوانًا لشمل مجيع احليوانات األليفة واملفرتسة أما السبع فهو للداللة عىل 
احليوان املفرتس فقط. وكانت الكناية من نوع اجلزء عن الكل فقال : سبعا وهو جزء من 
املفرتسات وواملمثل  السبع لكونه من أسامء األسد وهو يف قمة  اختار  املفرتسات وقد 

عنها.

قوله  يف  تشبيهي  انزياح  حصل  كام  الكنائي،  باالنزياح  وزاخر  ميلء  العهد  فنص 
:)ليكن أحب الذخائر اليك ذخرية العمل الصالح()84(.

فنلحظ أت شبه االعامل كلها اجليدة والسيئة بالذخائر، فبدل أن يقول : ليكن أحب 
انزاح عن لفظظة اعامل اىل ذخائر للداللة عل أن العمل  االعامل اليك العمل الصالح 
بنون،  ينفع مال وال  يوم ال  للمؤمن وان االنسان سوف حيتاجه يف  الصالح هو سالح 

فالذخائر هي ماخيبوءه املرء لوقت احلاجة.

كام حصل انزياح استعاري يف قوله)ال تظهر مودهتم إال بسالمة صدورهم()85(.

القلب  هو  املقصود  أن  حني  يف  قلوهبم  أو  نفوسهم  بدل  صدورهم  لفظة  فاستعار 
ولكن لفظة صدر تدل عىل األمهية وحسن النية لذلك انزاح اىل لفظة صدر، فهذه مجلة 

من االنزياحت البالغية التي تدل عىل بالغة االمام)عليه السالم(.
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اخلامتة

التحليل وفق مستويات  اعتمدت عىل  البحث هو عبارة عن دراسة حتليلية تطبقية 
حتليل اخلطاب األديب وتطبيق العهد عىل هذا التحليل وكان أبرز ما توصلنا اليه هو أن 
العهد كان عبارة عن ثروة لغوية مميزة جدًا وزاخرة بالعلوم ففيه البالغة وفيه النحو وفيه 

الرصف وفيه البديع االستعارة والكناية...الخ.

التابع  القيم  الكتاب  البالغة  أركان هنج  أحد  العهد  لكون  منه  أمر ال عجب  وهذا 
لالمام عيل)عليه السالم(أنه كان زاخرا بالعلوم اللغوية.

التحليل  التحليل االول وهو  الدراسة عىل وفق ثالث مستويات من  وهلذا جاءت 
البنيوي، وفيه تّم الكشف عىل العديد من األمور الرتكيبية والرصفية والبالغية واالصوية 
اجلميلة ثم جاء التحليل الثاين عىل وفق املنهج السيميائي الذي اعتمد فيه عىل املستويات 
السيميائية وكان أبرز ما توصلنا اليه من خالل هذا التحليل هو الكشف عن أبرز عنارص 
النص الدقيقة والعميقة والكشف عن جوانب مهمة من الشخصيات الرئيسة والثانوية.

ثم جاء التحليل الثالث وهو عىل وفق بعض االنزياحات اللغوية كاالنزياح الرصيف 
والنحوي والبالغي....الخ

يف  اخلطايب  التعبري  أسلوب  يف  وعميقة  دقيقة  عنارص  عىل  خالله  من  الكشف  وتم 
النهاية كان عبارة عن كنز لغوي ميلء باألفكار واجلواهر اللغوية.
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السياق االفراضي والتأويل التداولي
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كلية االمام الكاظم للعلوم االإ�سالمية اجلامعة
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ملخص البحث

يف  احلاصل  والتغيري  السياق،  خارج  وهو  للكالم  قيمة  فال  السياق،  وليد  الكالم 
أساليب الكالم منشأه السياق، فمنشئ الكالم جيب عليه معرفة السياقات حتى يستطيع 
التي  السياقات  من  واحد  االفرتايض  والسياق  الكالم،  من  املنشودة  األهداف  حتقيق 
قضية  فرض  طريق  عن  قضية،  نقض  أو  قضية،  إثبات  يريد  وهو  املتكلم  إليها  يلتجئ 
للمتلقي تستدعي القضية املراد إثباهتا أو نقضها، واملتلقي يقرئ القضية يف ضوء التأويل 
عنها  يرتتب  ما  بل  املقصودة،  هي  ليست  املعروضة  القضية  بأن  يدرك  ألنه  التداويل، 
قطبان:  هلا  فالقراءة  النتيجة،  إىل  يصل  هو  فاملتلقي  احلال،  مقتىض  يفرضها  قضايا  من 
السالم(ملالك  عيل)عليه  اإلمام  عهد  سنقرئ  القراءة  تلك  ضوء  ويف  واملتلقي،  املتكلم 
األشرت)ريض اهلل عنه(، لنقف عىل أهداف الكالم وغاياته، وسبل حتقيق ذلك يف ذهن 

املتلقي احلارض-مالك األشرت-، واملتلقي الكوين-القارئ العام.
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مدخل مفاهيمي : ال�سياق االفرتا�سي والتاأويل التداويل

تشكيل  أساسية يف  مفاتيح  تعد  التي  املصطلحات  الوقوف عىل  بمكان  األمهية  من 
املنظومة املعرفية، التي من دوهنا يقع اللبس والغموض، ولكل علم مصلحاته اخلاصة 

به، قد تتشابه املصطلحات بالتسمية، لكنها ختتلف باملفهوم.

1. ال�سياق االفرتا�سي :

وهو سياق ختاطبي خاص يقدم فيه املتكلم فرضيات ذات طبيعة لسانية، يقتضيها 
التي متثل معارف مشرتكة بني طريف  السياق، واملقتىض يتمحور يف مضمرات اخلطاب 
اخلطاب، وهذه املعارف متثل قضية يراد هبا أثبات قضية أو نفيها، فالسياق االفرتايض 
املحيطة  الظروف  عىل  متوقفة  فرضية  سياق  ولكل  التوجيه،  حمل  خطاب  يف  يكون 
باملتلقي، والظروف االجتامعية، فللسياق أثر يف حتقيق املالئمة التواصلية يف الفعل القويل 
الذي ))هو وليد قصد معني الذي يستمّد وجوده من شخصّية املتكلم ومستمعيه (()1(.

فاملتكلم يفرتض قضية ليست هي املقصودة يف أصل اخلطاب، بل هي الطريق إىل 
إثبات القضية يف ذهن املتلقي، أو توجيه اخلطاب إىل متلقي ليس هو املقصود من أصل 
اخلطاب، ولكن اقتضت الصلة واملناسبة ذلك، فالفرضية يف االصطالح املنطقي ))قضية 
يأخذ هبا الباحث يف بداية برهانه عىل إحدى املسائل (()2(، فهناك مالئمة بني القضيتني 
الظروف  تشابه  أي   ،)3( األخرى  لتصديق  فرضية  جمّرد  أحدامها  جعل  املتكلم  أوجدها 

املقامية، وهذا مما يساعد يف إدراك القصد التواصيل بآلية التأويل التداويل.

ويف االصطالح اللساين الفرضية : ))هو ذلك اليشء الذي يفرتضه املتكلم قبل التفوه 
بالكالم (()4(، ومتثل هذه الفرضية اخللفية التواصلية بني طريف اخلطاب، لذا تقول أركون 

: )هو تلك املعلومات التي مل يفصح عنها، فإهنا وبطريقة آلية مدرجة يف القول)5((.

املتلقي  حتمل  مبارشة  توجيهية)Directives(غري  أفعال  يصوغ  أن  يريد  فاملتكلم 
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املتخاطبون  األفراد  ينطلق  التبليغ  عملّيات  من  عملّية  ))كّل  ألن  )6(؛  معني  عمل  عىل 
الّتبليغ  خّلفية  تّشّكل  وهي  املتكّلمون،  هبا  يرّصح  ال  هبا  معرتف  أساسّية  معطيات  من 
اخلطاب  فعنارص   ،)7(  )) القول  يف  املحتواة  وهي  التبليغية،  عملية  لنجاح  الرّضوري 

االفرتايض هي :
- أوالً : اجلانب امللفوظ يف اخلطاب.

- ثانيًا : اجلانب اإلدراكي املفهوم من اخلطاب.
واملفهومة)8(،  امللفوظة  جوانبه  تالقي  عىل  تعمل  التي  وبنيته  اخلطاب  تركيب   : ثالثًا   -
فاألنساق التي خيطها)املتكلم(هي خاصة به، غري بعيدة عن)املتلقي(، كونه متلقي 
اخلطاب ومنتجه يف ذات الوقت ؛ ألن مقاصد اخلطاب تستهدفه تريد إيقاع األثر فيه، 
واملتلقي ربام يكون خاص أو عام، وربام خاص يراد به عام أو العكس، فاالفرتاض 
جمموعة املعاين التي ينشأها املتكلم يف األنساق الرتكيبية، ويدركها املتلقي استدالليًا 

|؛ ألن هناك فرق بني ما قيل ،وما يراد أن يقال.
يف  التحلييل  ولسن(الفيلسوف  و)ديدري  سبريبر(االنثروبولوجي،  م)دان  قدَّ وقد 
النفس املعريف يف جمال  التواصل واإلدراك، تأخذ بمعطيات علم  عام 1986 نظرية يف 
مبادئها)مبدأ  أحد   ،)Relevance() املناسبة  أو  الصلة  تسمى)نظرية  والوعي  اإلدراك 
الصلة(مفاده ))يكون االفرتاض مناسباً  وذا صلة يف سياق ما إذا وفقط إذا كان له بعض 

التأثري السياقي يف ذلك السياق(()9(.

فنظرية الصلة يف ظاهر األمر تعتني بعملية التلقي، بيد أهنا تويل عملية اإلنتاج اهتاممًا 
 ً معا  والسياق  القول  ))فيكون  الرتكيبي  والتوزيع  املعجمي  االختيار  خالل  من   ً بالغا 

مقّدمات عملية التأويل التداويل التي هي عملية استداللية (()10(.

ويف هذه النقطة يلتقي السياق االفرتايض مع التأويل التداويل، ألن السياق االفرتايض 
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اللغة)القصد  وظائف  أهم  ومن  وأنساقها،  اللغة  معرفة  عىل  تتوقف  أساسية  بنية 
مالئاَمً  ملفوظًا  ينشئ  املتكلم  أن  هو  االفرتايض  للسياق  األسايس  فاملفهوم  التواصيل(، 
للسياق االجتامعي، وهو بذلك يسعى إىل احلصول عىل أقىص قدر من املبادئ السياقية 
االفرتاضية بأقل جمهود معريف، بحيث يؤول املتلقي هذا امللفوظ تداوليًا عىل أنه أفضل 
املعلومات املقدمة من قبل املتكلم )11(، فاالفرتاض أمر يعتمد عىل بنية األحكام النحوية 

للجمل، يفرتض املتكلم باملتلقي معرفتها، وبخالفه يقع اللبس وسوء الفهم)12(.

اإلنجازية  خصائصها  معرفة  دون  من  تفهم  ال  اللغوية  لألنساق  السياقية  فالداللة 
املقرتنة هبا يف التواصل اللساين)13(، لذا نجد جاكوبسون أدرك أمهية احلقائق اخلارجية، 
واملقام التخاطبي يف حتديد املعاين الكليَّة لألنساق اللسانية)14(، بذلك أصبح السياق 
الثقافية  والقيم  االجتامعية  األعراف  سيميَّة)Semiotic Struture(عنارصها  ))بنية 

املأخوذة من النظام السيمي الذي يكّون الثقافة (( )15(.

2. التاأويل التداويل

ُيعدُّ التأويل التداويل فاعلية ذهنية حيتاج إليها املتلقي من أجل فهم البنية الضمنية و 
املسكوت عنها يف اخلطاب، والتأويل التداويل يبحث عن)قصدية اخلطاب(، أي ما هو 

غري لساين سياقي يتصل بأغراض املتكلم )16(.

تأويل  عىل  والقدرة  اللغوية،  املعطيات  بفهم  مرهون  التواصل  عملية  حتقق  إّن 
عىل  الظاهرة  غري  اخلطابية  املعلومات  عىل  يعمل  التأوييل  االشتغال  ألن  ؛  املعطى  هذا 
السطح)17(، فالتوظيف التداويل للمعطيات اللغوية يساعد عىل إنتاج املعنى، فالتداويل 
يوظف اللغة عىل نسق معني حتى يبلغ املتلقي معنى معني مستفيد من الكفاية التواصلية 
التي يتمتع هبا املخاَطب، فضاَل عن املخزون الثقايف واالجتامعي الذي يتمتع به املخاَطب 
الذي يمثل مصدر االفرتاض الذي حييل إليه املتكلم، واملتكلم يف سياقه االفرتايض قد 
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يقصد خماَطب بعينه دون آخر غري أنه يقصد خماَطب كوين ؛ ألن القضايا التي يطرحها 
املتلقي  عب  يمررها  املتكلم  أن  إال  بعينه،  فرد  تقصد  وال  الناس،  بعموم  تتعلق  عامة 
واستثمره  املتكلم  وظفه  االستدعاء  وهذا  اخلطاب،  استدعت  مناسبة  لوجود  اخلاص، 
التي  االستدالالت  من  ))سلسلة  عىل  يقوم  التأوييل  الفعل  لذا  واإلرشاد،  التوجيه  يف 
يقوم هبا القارئ أو املستمع الذي ُيعّول كثريَا عىل قدرته االستنتاجية يف حتديد ما يعنيه 
بني  ؛ كونه جيد عالقة مالئمة  املعنى  دينامية  فالتأويل عنرص مركزي يف   ،)18( املتكلم(( 
)املعنى الضمني(و)املعنى الرصيح(املرصح به باملعطى اللغوي، وهكذا يبدو أن عملية 
الفهم االستداليل عملية غري برهانية، ينطلق املؤول فيها من صياغة فرضية ما، استنادا ً 

عىل املؤرشات املقدمة، وهي فرضية يمكن تأكيدها من دون البهنة عليها)19(.

املتلقي  ))ففي أحيان كثرية ال يعني الكالم ذلك اجلانب الترصحيي، بل يعني محل 
باألقوال  متضمنة  ألهنا  ؛  غيبية  بأمور  وليس  إليها،  التلميح  ثم  بأمور  التفكري  عىل 
املرصح هبا يلتجئ املخاَطب بعدم الترصيح، الصطدامه بعوامل تستمد مرشوعيتها من 
املجتمع)20(((، فحق املخاَطب ال يكتفي باملعاين الظاهرة يف املعطى اللغوي ))بل يلجأ 

إىل حساب تأوييل يمّكمنه من إدراك املعاين الضمنية (()21(.

))اعتامد  ألن  ؛  ومقاصده  سياقاته،  ضوء  يف  اخلطاب  تأويل  إىل  حيتاج  واملخاَطب 
قصدية النص أساس التأويل قد يعطي مصداقية ويفيض عليه صبغته الرشعية من حيث 

الفهم (()22(.

ة لالتصال القصدي، لذا ال يكتفي من املتكلم توجيه  فاالنعكاس خصيصة جوهريَّ
خطابه، بل يلزم من املتلقي إدراك قصدية املتكلم يف الفعل التواصيل، وبذلك ينعكس 
القصد التواصيل)23(، من هنا تدخل التداولية يف اهتاممها دراسة القدرة اإلنجازية والقدرة 
التأولية، أي كيف يصل املتلقي إىل املعنى املراد من دون إغفال اجلانب الثقايف، ومن دون 
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اخلروج عن العرف واالتفاق)24(.

ينتجه)املتكلم(حيمل  الذي  االفرتايض  السياق  أن  القول  يمكن  تقدم  ما  ضوء  يف 
قصدية من أجلها يفرس اجلانب الشكيل للمنجز القويل، وهذه القصدية تستدعي إعادة 
قراءة من قبل )املتلقي( لبناء املعنى من جديد ؛ألن ))معنى امللفوظ ليس هو القصد الّدال 
عىل املتكلم بالّذات، بل هو املعنى الذي يستخرجه املخاَطب من امللفوظ منطلقًا يف ذلك 
من بنيته الّدالة، ومعتمدًا عىل جمموعة الكفايات التي يمتلكها هو (()25(، فاآلثار السياقية 
ً من املقدمات املنطقية لألقوال والقضايا  التأويل انطالقا  التي تنتج عملية  املعرفية هي 
التي يتكون منها السياق)التضمينات السياقية(و)إعادة تقيم املعلومات(و)إلغاء القضية 

الضعيفة التي تتناقض مع املوجود يف الذاكرة ()26(، ويمكن تشجري ذلك :

1. وظيفة األمر بني السياق االفرتاض وآليات التأويل.
األمر وهو طلب حصول الفعل من املَخاَطب مل يكن حاصل وقت الطلب: عىل وجه 

االستعالء مع اإللزام، وله أربع صيغة :
ٍة )مريم/12( 1. فعل األمر، قال تعاىل : يَا َيَْي ُخِذ الِْكَتاَب بُِقوَّ

)الطالق/7( 2. املضارع املجزوم بالم األمر : قال تعاىل : ِلُنفِْق ُذو َسَعٍة ّمِن َسَعتِهِ
إَِذا  َضلَّ  ن  مَّ يَُضُُّكم  َل  نُفَسُكْم 

َ
أ علَيُْكْم   : تعاىل  قال   : األمر  فعل  اسم   .3



445احملور اللغوي واالدبي /اجلزء العاشر

اْهَتَدْيُتْم)املائدة/105(
يِْن إِْحَسانًا )االنعام/151(. 4. املصدر النائب عن فعل األمر : َوبِالَْواِلَ

األصيل  معناها  غري  معاٍن  عىل  فتدلُّ  الظاهر،  مقتىض  عن  األمر  صيغ  خترج  وقد 
ُتفهم من سياق الكالم وقرائن األحوال )27(، واملتكلم يوظف هذه الدالالت يف سياق 
افرتايض، من أجل حتقيق مقاصده اخلطابية، وإجياد التواصل، وقد وجدنا يف عهد اإلمام 
عيل)عليه السالم(كثرة استعامله هذا األسلوب، فضال عن خروجه عىل مقتىض احلال، 
وأكثر الصيغ دورانًا)فعل األمر( و)املضارع املجزوم بالم األمر(، والنحاة يفرقون بني 
الفعل املضارع  أّما  أّن فعل األمر مقترص عىل مقام اخلطاب،  الصيغتني، فذكروا  هاتني 

املقرتن بالم األمر يستعمل مع الغائب واملتكّلم)28(.

يا مالك  : ))اعلم  السالم(ملالك األشرت)ريض اهلل عنه(بقوله  قال اإلمام عيل)عليه 
أيّن قد وّجهتك إىل بالٍد قد جرت عليها دوٌل قبلك من عدٍل وجوٍر، وأن النّاس ينظرون 
من أمورك يف مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الوالة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول 
فيهم، وإنام يستدّل عىل الصاحلني بام جيري اهلل عىل ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر 

إليك ذخرية العمل الصالح(()29(.

جيّرد اإلمام رمزية)مالك(، ويضعه يف سياقه االفرتايض بعد التنبيه عليه بأن عليه أن 
يعلم، مع أن)مالك(يعلم بأنه ذاهب إىل بالد جرت عليها دول من عدل وجور، ثم يعقد 

تقابل :

ما كنت تنظر فيه من أمور الوالة قبلك مثل   ينظرون من أمورك   

ما كنت تقول فيهم مثل   ويقولون فيك   

وهذه معارف مشرتكة بني طريف اخلطاب استثمرها املتكلم، ليصل إىل تقرير حقيقة 
يف نفس املتلقي باستعامل القرص ب)إنام(التي تفيد تذكري املتلقي وتنبيه، قال عبد القاهر 
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اجلرجاين ))اعلم أن موضوع)إنام(عىل أن جتيء خلب ال جيهله املخاطب وال يدفع صّحته 
ل هذه املنزلة تفسري ذلك أنك تقول للرجل : إنام هو أخوك، وإنام هو صاحبك  أو ملا ُينَزَّ
القديم، ال تقوله ملن جيهل ذلك ويدفع صّحته، ولكن ملن يعلمه ويقرُّ به، إال أّنك تريد 
أن تنبه للذي جيب عليه من حق األخ وُحرمة الصاحب (()30(، وهذا السياق املعريف وفر 
آليات إلنتاج وتأويل اخلطاب يف التواصل مركزه)العمل الصالح(، وقد استعان املتكلم 

باإلشارة وهي أن يتضمن الكالم القليل معان ٍ كثرية، تتأتى من إماء وملحة دالة)31(.

ذهن  يف  تثبيتها  عنه(و  اهلل  مالك)ريض  وتنبيه  تأكيده  اإلمام  أراده  ما  عني  وهذا 
املتلقي، وحثه عليها، وترغيبه هبا، هلذا وجهه من جديد بقوله : ))فليكن أحبَّ الذخائر 
الذخائر(عىل  خبها-يكن-)أحبَّ  تقديم  نجد  لذا   ،)) الصالح  العمل  ذخرية  إليك 
يقدمون  إنام  :))كأهنم  قال سيبويه  الصالح  بالعمل  والرتغيب  اسمها)ذخرية(للتحبيب 

الذي بيانه أهم هلم، وهم ببيانه أعنى(()32(.

بأهل  ))والصق  عنه(:  اهلل  ملالك)ريض  عهده  يف   )) السالم  عيل)عليه  اإلمام  وقال 
كثرة  فإن  تفعله،  مل  بباطل  يبجحوك  وال  ُيطُروك  أال  عىل  ُرضهم  ثم  والصدق  الورع 

ة (()33(. اإلطراء حُتدث الَّزهو، وتدين من العزَّ

الورع  أهل  إىل مالزمة  الكوين، ويرشده  املتلقي  يوجه  االفرتايض  املتكلم يف سياقه 
وبام  احلاكم،  يالزم  من  واختيار  اختبار  إىل  منطلقه  الفرضية  هذه  وجيعل  والصدق، 
أن)مالك(ُعهد إليه وآلية مرص، واقتضت الصلة واملناسبة خطاب اإلمام)عليه السالم(.

فمتلقي اخلطاب يصل بتأويله إىل قصد اخلطاب وهو)النهي عن مالزمة غري الورعني 
والصادقني(، وهذا يمثل قوة إنجازية متمخضة من أصل الطلب)والصق بأهل الورع 
والصدق(، وكشف اخلطاب عن مزايا هؤالء، وبرر عدم مالزمتهم ؛ ألهنم يكثرون من 

اإلطراء الذي حيدث الزهو ،ويدين من العزة.
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املضارع  السالم(فكانت)الفعل  عيل)عليه  اإلمام  استعمله  التي  الثانية  الصيغة  أّما 
املقرتن بالم األمر(قال اإلمام)عليه السالم(: ))وليكن َنَظرك يف عامرة أبلغ من نظرك يف 
استجالب اخلراج، ألن ذلك ال يدرك إال بالعامرة ومن طلب اخلراج بغري عامرة أخرب 

البالد وأهلك العباد ومل يستقم أمره إال قليال ً(()34(.

الفرضية التي يقدمها املتكلم يف سياق الطلب، وهي)االهتامم والعناية بالعامرة(، وال 
بالعامرة، هلذا نجد ختاطب  يكن نظرك يف استجالب اخلراج، ألن اخلراج ال يدرك إال 
الرشطي الذي أوجده اخلطاب ولَّد قوة إنجازية)ال تطلب اخلراج إال بعد عامرة البالد(، 
واملتكلم أستعمل أداة الرشط)من(التي تفيد داللة العموم )35(، والغرض الذي خرجت 
إليه هو)التكليف (*، وهو بذلك يريد توجيه خطابه إىل كل من ترأس، فيصبح تكليفه 

العامرة، وال يتسنى له بعد ذلك طلب اخلراج قبل العامرة، ويمكن تشجري ذلك :

ومتلقي اخلطاب يدرك يف سياقه التأوييل التداولية، مقاصد اخلطاب، ويتحقق القصد 
التواصيل، الذي هو هدف كل خطاب، الذي بدوره يولد تأثري يف متلقي اخلطاب الكوين 

املعني بأصل اخلطاب.

وقال اإلمام عيل)عليه السالم(يف عهده ملالك : ))وليكن أحبَّ األمور إليك أوسطها 
برىض  جُيحف  العامة  ُسخط  فإن  عية،  الرَّ لرىض  وأمجعها  العدل  يف  وأعملها  احلق  يف 

اخلاصة، وإن ُسخط اخلاصة يغتفر مع رىض العامة (()36(.
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بنائية اخلطاب قائمة أساسا ً عىل الطلب الذي يفيد التوجيه واإلرشاد، وقد وظف 
يف  اشرتكا  قد  شيئني  أن  تفيد  أمجع(التي  أعم،  أوسط،   ، التفضيل)أحبَّ اسم  اخلطاب 
صفة، وزاد أحدمها عىل اآلخر يف تلك الصفة )37( يف تأكيد مضمون اخلطاب من احلث 
عىل إرضاء العامة من الرعية، وكسبهم، ولو عىل حساب اخلاصة، ألن رىض العامة هو 
األساس، وهو املعيار يف عدالة احلكومة، لذا يولد اخلطاب قوة إنجازية)ال تسخط العامة 
بريض اخلاصة، وال تريض اخلاصة بسخط العامة، ألن سخط اخلاصة يغتفر(، ويمكن 

التشجري ذلك :

التأوييل  البعد  يتحقق  السياقي واجلهد اإلدراكي  التأثري  الصلة بني  مبدأ  وعىل وفق 
بآلياته املعرفية التواصلية، فينجز فعل التأثري.

2. وظيفة النهي بني السياق االفرتاض وآليات التأويل :
النهي وهو طلب الكّف عن الفعل عىل وجه االستعالء، وله صيغة واحدة، وهي 
 رِْض َبْعَد إِْصلَِحَها

َ
الفعل املضارع املقرون بال اجلازمة قال تعاىل :َوَل ُتْفِسُدواْ ِف ال

)األعراف/56(.

فتدلُّ عىل معاٍن غري معناها األصيل- الظاهر،  النهي عن مقتىض  وقد خترج صيغة 
الكالم وقرائن األحوال )38(، وعن  ُتفهم من سياق  معاٍن  الفعل-إىل  الكّف عن  طلب 
يقصد  ال  ألنه  ؛  التخاطبي  هدفه  االفرتايض  سياقه  يف  املتكلم  حيقق  املعاين  هذه  طريق 
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لذلك  اخلطاب  وتوجيه  ذلك،  املناسبة  اقتضت  ولكن  معني،  لشخص  اخلطاب  توجيه 
الشخص-مالك-بالنهي، وهو ال يتصور منه ذلك، فمن باب أوىل أن يكون لغريه.

قال اإلمام عيل)عليه السالم(ملالك األشرت)ريض اهلل عنه(: ))وأشعر قلبك الرمحة 
فأهّنم  أكلهم،  تغتنم  ضاريًا  سبعًا  عليهم  تكوننَّ  وال  هبم،  واللطف  هلم  واملحّبة  للرعّية 

صنفان إّما أٌخ لك يف الدين وإّما نظرٌي لك يف اخللق (()39(.

أال  املجازي  معناه  إىل  األصيل  معناه  من  خرج  الطلب  أن  يأرش  اخلطايب  السياق 
وهو)النصح واإلرشاد(، وحقيقة اخلطاب أنه ليس موجه إىل شخص مالك األشرت، بل 
 ،) موجه إىل عموم َمن يريد أن يكون حاكام ً، أو هو حاكم بالفعل، ثم قال)وال تكوننَّ
طلب الكف عن فعل ملن ال يتوقع منه القيام بذلك، وتعبري ))النهي عن الكون أبلغ عن 
تظلم(هني عن  تظلم(؛ ألن)ال  قولك)ال  من  ً(أبلغ  ظاملا  تكن  فقولك)ال  الصفة،  تلك 
التلبس بالظلم، وقولك)ال تكن ظاملا ً(هني عن الكون هبذه الصفة، والنهي عن الكون 
عىل الصفة أبلغ من النهي عن تلك الصفة (()40(، فأسلوب طلب)فعل األمر(و)النهي(، 
التي وظفها اخلطاب يف سياقه االفرتايض، حتى يولد قوة إنجازية)بام أنه أٌخ لك يف الدين 
أو نظرٌي لك يف اخللق فيجب عليك أن تشعر قلبك الرمحة واملحّبة، واللطف، وال تكوننَّ 

عليهم سبعا ً ضاريا ً(، أفاد التأويل ذلك من اخلصيصة البنائية للتتابع الطلب :

وقال أمري املؤمنني)عليه السالم(: ))وال تنصبنَّ نفسك حلرب اهلل، فإنه ال َيَدي لك 
بعقوبة، وال  تندمنَّ عىل عفٍو وال حتجبن  بنقمته، وال غنى بك عن عفوه ورمحته، وال 
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ر آمر فأطاع، فإنَّ ذلك أدغاٌل  ترسعنَّ إىل بادرٍة وجدت منها مندوحًة، وال تقولنَّ إيّن مؤمَّ
يف القلب ومنهكٌة للدين وتقرٌب من الغري (()41(.

النواهي)وال  تتابع  االفرتايض  سياقه  يف  املتكلم  أستعملها  التي  احلوارية  املسلامت 
(، نجد أن اإلمام سوغ  (و )ال تقولنَّ (و)ال ترسعنَّ (و)وال تبجحنَّ (و)ال تندمنَّ تنصبنَّ
طلبه، وبرره يف قوله )وال تنصبنَّ نفسك حلرب اهلل، فإنه ال َيَدي لك بنقمته، وال غنى بك 
عن عفوه ورمحته(، ليصل بنا إىل أهداف اخلطاب الذي يعد القوة اإلنجازية)مع قدرة اهلل 
ا بناء اخلطاب يف ضوء بنية التشارط  عفى ورحم، فعليك أن تكون عفوا ً ورحيام ً(، أمَّ

يكون)بام أن اهلل عفوا ً ورحياًم إذا ً عليك أن تكون عفوا ً ورحيام ً بالعباد (

ر آمر فأطاع، فإنَّ ذلك أدغاٌل يف القلب ومنهكٌة للدين  ويف قوله)وال تقولنَّ إيّن مؤمَّ
السلوك،  يف  متناقضات  يولد  اإلشاري)أين(،  البعد  والكشف عن  الغري(،  من  وتقرٌب 
نظرية  ضوء  يف  هبا  والتلويح  إليها  واإلشارة  بياهنا،  عىل  اخلطاب  حيرص  التي  واملبادئ 
الصلة، والكفاية اإلدراكية للمتلقي متسعة لكشف املعاين الضمنية املفرتضة عب املنجز 
ِ بالكفاية التواصلية السابقة وفعلها  القويل املتولد يف سياقه الثقايف املعريف، لذا مل يكتف 
مفسدة  فيه  وهذا  اإلشاري)أنا(،  الضمري  جديد  تأويلية  كفاءة  يولد  أخذ  بل  التأثريي، 

للقلب وإرضار للدين.
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بخياًل  مشورتك  يف  تدخلنَّ  ))وال  ملالك:  عهده  السالم(يف  عيل)عليه  اإلمام  وقال 
يعدُل بك عن الفضل، ويعدك الفقر وال جبانًا ُيضعفك عن األمر وال حريصًا ُيزّيُن لك 

الرشًّ باجلور، فإن البخل واجلبن واحلرص غرائز شتَّى جيمعها سوء الظَّنَّ باهلل (()42(.

ال يمكن محل النهي يف اخلطاب عىل ظاهره ؛ألنه من غري املمكن أن يقع من متلقي 
النصح  إىل  النهي  خرج  لذا  ؛  عام  اخلطاب  متلقي  أناّم  الفعل،  هذا  منه  املبارش  اخلطاب 
واإلرشاد، ومقتىض اخلطاب يأرش بأن املتلقي مؤمن، وحيمل قيم ساموية تدعوه إىل ترك 
هذه األفعال ؛ ألهنا قبيحة وال تتالءم مع ما يؤمن به ؛ لذا نجد املتكلم ويولد تضادات، 

هي مقاصد اخلطاب.
1- ال تدخلنَّ يف مشورتك بخياًل يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر

2- وال جبانا ً يضعفك عن األمر
3- وال حريصا ً ُيزّين لك الرشَّ باجلور

ً عن  فاخلطاب يستلزم أن يكون احلاكم)ال يعدل عن الفضل(و)وال يكون ضعيفا 
األمر(و)ال يزين له الرشَّ باجلور(، وهذه القيم حسنة، تدلل عىل إيامن احلاكم، وهذا يدلل 
اإلمام عيل)عليه  أتم  املتلقي،  التأثري يف  الفعل  يتم حتقيق  باهلل، وحتى  الظن  عىل حسن 
السالم(احلجة عىل متلقي اخلطاب بأن البخل واجلبن واحلرص غرائز جيمعها سوء الظنَّ 
باهلل، وما يريد أن يقوله اخلطاب)ال تسوء الظن باهلل(فتكون بخيالً ، وجباناً ، وحريصاً .

3. وظيفة الرشط بني السياق االفرتاض وآليات التأويل :
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ينامز أسلوب الرشط بداللته االفرتاضية التي يستدعيها املتكلم من أجل حتقيق قضية 
يوجبها السياق، ومناسبات القول، وهذا االستدعاء وليد بنية تالزمية ال غنى إلحدامها 
عن اآلخر إحدامها يسمى رشطًا، واألخرى تسمى جوابًا، فمعنى الرشط أن يقع اليشء 
لوقوع غريه )43( أي : يتوقف الثاين عىل األول نحو : إن زرتني أكرمتك، فاإلكرام متوقف 

َ يَنُصُْكْم )حممد/7(. وا اللَّ عىل الزيارة، ونحو قوله تعاىل : إِن تَنُصُ

فاآللية التي يعمل هبا التشارط بأن يصل الرشط باجلواب أو السبب بالنتيجة، حتى 
وجهة  املتلقي  توجيه  يف  اخلطاب  صاحب  يوظفه  ما  وهذا  بينهام،  االنفكاك  يتصور  ال 
اإلنجارية  القوة  فأن  تنجح(،  تدرس  قولنا)إن  ففي  إنجازية،  قوة  توليد  تستلزم  حمددة 
املتولدة عن مجلة الرشط)ادرس(، كي يقع النجاح، فإن كان هدفك النجاح فعليك أن 
تدرس، فالنجاح ال يتحقق من دون الدراسة، وهلذا ال يصّح دخول أدوات عىل ما كان 
مايض اللفظ واملعنى، وأصل العالقة بني طريف الرشط سببّية، إال أن االستعامل اللغوي 
ْكَرى(  الذِّ َفَعِت  نَّ إِن  ْر  )َفَذكِّ تعاىل  فقوله  األصل،  عن  العالقة  هذه  خروج  عن  يكشف 
)األعىل/9(، فالتذكري مل يكن مسببًا عن نفع الذكر ؛ ألن : ))األمر بالتذكري واقع يف كل 

وقٍت، والتذكري نفع أو مل ينفع (( )44(.

يف ضوء ما تقدم يولد املتكلم يف سياقه االفرتايض قوة إنجازية، ال تتحقق إال عن 
عليها،  اجلواب  إي  النتيجة،  يرتب  ثم  الرشط،  أي  السبب،  يف  يفرضها  فرضية  طريق 
وهو بذلك يريد أن حيقق القضية املراد حتقيقها يف أصل اخلطاب أي : إن األمر مل يقع 
بعد ولكن املتكلم يفرضه بسياقه، من أجل حتقيق قضية مرتتبة عىل القضية املفروضة، 
ولكن ليس املقصود إثبات يف ذهن املتلقي املبارش؛ ألنه ليس املقصود بأصل اخلطاب، 
بل املتلقي الكوين، واملناسبة هي التي اقتضت اخلطاب، قال اإلمام عيل)عليه السالم(يف 
عهده ملالك)ريض اهلل عنه())إذا أحدث لك ما أنت فيه من ُسلطان أهبًة، أو خميلًة، فانظر 
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إىل ُملك اهلل فوقك وقدرته منك عىل ماال تقدر عليه من نفسك فإنَّ ذلك ُيطاِمُن إليك 
طامحك، ويكفُّ عنك من غربك، ويفيُء إليك بام عزب عنك من عقلك (()45(.

املسلمة احلوارية التي يفرضها املتكلم يف سياقه)إن السلطان حيدث أهبة ً أو خميلة ً(، 
وهذا الفعل قبيح، فعليك)النظر إىل ملك اهلل فوقك وقدرته منك(عسى أن ترجع عن 
هذا الفعل، وتتذكر ملك اهلل وقدرته عليك، وهنا يقيناً  ال يقصد باملخاَطب مالك األشرت، 
بل املخاَطب كوين، واإلمام وظفَّ املناسبة بتوجيه من يتزعم أو يرتأس، والفرضية من 
املعارف املشرتكة عند مالك األشرت، وبام أن مالك األشرت يؤمن بملك اهلل وقدرته، فال 
ا الذين ال يؤمنون فيقع يف نفوسهم األهبة أو املخيلة،  يقع يف نفسه األهبة أو املخيلة، أمَّ
فالقوة املتولدة اإلنجازية)ال يكون يف سلطانكم أهبة وال خميلة(،)فإن كان ذلك فهذا دليل 
عدم إيامنكم بملك اهلل وقدرته(، ومتلقي اخلطاب يف ضوء نظرية املالئمة يؤول املعطى 
اللغو ي، ليصل إىل هدف اخلطاب وهو)التوجيه واإلرشاد(، املتمثل بالنهي عن األفعال 
القبيحة، الذي سوغ ذلك)الرشط املنفك أو االحتاميل ()46( أو الرشط االفرتايض، واملراد 
من هذا الرشط تثبيت السبب املحتمل الذي صري النتيجة حمتملة، فالرابط للصيغة إذا 
كان... إذن كان )47(، وما كان هلذا الفهم أن يكون لوال أن أنسق الرشطي أوجد تأويال 

ًمناسبا ًيتناغم مع ما يريد املتكلم أثباته يف ذهن املتلقي.

باألداة)إن(يف  املتصدرة  الرشطية  السالم(البنية  عيل)عليه  اإلمام  استعمل  وقد 
ًة أو انقطاع رشٍب أو بالٍة أو  عهده ملالك)ريض اهلل عنه(فقال : ))فإن شكوا ثقاًل أو علَّ
فت عنهم بام ترجون أن يصلح به  إحالة أرض اغتمرها غرق أو أجحف هبا عطٌش خفَّ

أمرهم)48( ((.

إجحاف  أو  الغرق  نتيجة  للحاكم  الناس  شكوت  املتكلم  يقدمها  التي  الفرضية 
أداة  املتكلم  الفرضية متعارف عليها بني طريف اخلطاب استعمل فيها  عطش...، وهذه 
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الرشط)إن(التي خترج إىل ))املعاين املحتملة الوقوع واملشكوك يف حصوهلا، واملستحيلة، 
)49(، ولكن أوجدها-  )) ً وسائر االفرتاضات األخرى، فهي لتعليق أمر بغريه عموما 
كاهلهم،  عن  الرضائب  بتخفيف  احلاكم  توجيه  خالهلا،  من  يستلزم  الفرضية-حتى 
إعادة  من  التخفيف  هذا  يمّكنهم  حتى  األرضار،  مستوى  يوازي  التخفيف  ومستوى 
اخلطاب  بنية  توفرها  التي  اإلنجازية  فالقوة  حاهلم،  وإصالح  مزارعهم  إىل  االنتعاش 
عب  ذلك  يفهم  اخلطاب  ومتلقي  الناس(،  عىل  األرضار  احلاكم)ختفيف  عىل  املتالزم 
الرشط)إن(حتقق  ألداة  األحوال  وقرائن  السياق  دالالت  ألن  تداوليًا،  املعنى  التأويل 
تقوية  أو  التهكم،  أو  االستبعاد،  أو  والتعجيز،  التبكيت   : منها  كثرية  معنوية  أغراض 

احلجاج واإللزام، أو التجاهل... وغريها )50(.

ُقمت يف صالتك  ))إذا  اهلل عنه(:  ملالك)ريض  السالم(يف عهده  اإلمام)عليه  وقال 
للنَّاس فال تكوننَّ منفرًا وال مضيعًا، فإنَّ يف النَّاس َمن به العلة وله احلاجة، وقد سألُت 
هني إىل اليمن كيف ُأصيّل هبم، فقال : صلِّ هبم  رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله(حني وجَّ

كصالة أضعفهم، ُكن باملؤمنني رحياًم (()51(.

احلاكم  كونه  ؛  مجاعة  بالناس  يصيل  األشرت  مالك  أن  الرشطي  اخلطاب  مقتىض 
واملسؤول ؛ لذا نجد املتكلم يستعمل األداة)إذا(التي تدخل عىل حمقق الوقوع أو راجح 
طريف  بني  عليها  ومتعارف  هبا  املَسلَّم  املتكلم،  يقدمها  التي  الفرضية  وهي   )52( الوقوع 
اخلطاب، كي يصل إىل النهي عن)التنفري(و)التضييع(، ألن الصالة يف أصلها حمبوب، 
فال جيوز تنفري الناس منها، فضال عن ذلك التقصري فيها، فالقوة اإلنجازية املتولدة عن 
أحدثت  وإال  يثقل،  وال  صالته،  ختفيف  واملسؤول  احلاكم  الرشطي)عىل  التالزم  بنية 
أرضارًا بالناس، وال خيفف بحيث يضيع أجر الصالة(، ويسند ويعزز مقاصد اخلطاب 
بتسبب هذا التوجيه واإلرشاد، ألن يف الناس من به علة وحاجة، وهذا العمل من سنة 
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النبوية، ألن اإلمام عيل)عليه السالم(أستدل باحلديث النبوي الرشيف)صلِّ هبم كصالة 
أضعفهم(، ومقتىض اخلطاب يستلزم الرمحة باملؤمنني، السيام الضعفاء منهم، وأصحاب 
احلوائج، أي : عىل احلاكم-العبد-أن يتصف بمعبوده، ففي ضوء هذا السياق االفرتايض 

نجد املتلقي يؤول اخلطاب تداوليا ً ؛ ليقف عىل القصد التواصيل.



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 456

اخلامتة

الثقايف واالجتامعي  الثقايف واالجتامعي، والسياق  السياق  السياق االفرتايض وليد 
الذي كان حارض يف عهد اإلمام عيل)عليه السالم(، سياق ال حيرتم القيم اإلسالمية، وال 
، تؤدي بصاحبها إىل املهالك، وتفقد  يراعي شؤون العباد، السيام أن السلطة غرائزها عدَّ

العباد مصاحلهم، وهذا ما يفرس)النصح واإلرشاد(يف عموم العهد.

ا الفعل التداويل التأوييل يمثل إعادة قراءة إلنتاج القول، يف ضوء املعارف املشرتكة  أمَّ
جديد،  من  إنتاجها  إعادة  املتلقي  من  متوخيه  إظهارها،  عدم  إىل  املتكلم  دعت  التي 
إجياد)القوة  يف  للمتلقي  التأويلية  والكفاءة  للمتكلم،  اللغوية  الكفاءة  عىل  يعتمد  وهذا 
االنجازية(يف اخلطاب، التي متثل القصد التواصيل، واألغراض التي خيرج إليها اخلطاب.

أثبت البحث نتائج قراءة جديدة يمكن امجاهلا يف :
1. أوضح البحث أن وظيفة السياق االفرتايض إثبات قضية يف نفس املتلقي عن طريق 
مالئمة األنساق الرتكيبة للسياقات االجتامعية، وهبذا يتحرك املتلقي يف ضوء القدرة 

التأويلية املؤرش إهلا يف أصل اخلطاب.
يف  أثر  فللسياق  اخلارجية،  السياقات  لتغاير  متغايرة  الفرضيات  بأن  البحث  أثبت   .2
إجياد الصلة أو املناسبة بني ما قيل وما يراد أن يقال، وهذا ما يسهم بصورة فاعلة يف 

عمليتي اإلنتاج والتلقي.
بنائية، فال  الصلة يمثل وحدة  السياق االفرتايض يف ضوء نظرية  البحث أن  3. كشف 
يكون معطى قبليا ً ثابتا ًيوجه تأويل اخلطاب، بل يمثل متغريا ً بنائيا ً تؤسسه عملية 

التخاطب.
4. بنيَّ البحث أن املعطى اللغوي-األمر-خرج من داللته األصلية إىل داللته املجازية، 
إلجياد  التداويل،  التلقي  لتحقيق  ؛  االفرتايض  اخلطاب  إنتاج  يف  ذلك  وظف  وقد 
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مولدات تأثريية توجيهه إرشادية.
5. بنيَّ البحث أن املعطى اللغوي-النهي-خرج عن داللته األصلية إىل داللته املجازية ؛ 
ليؤدي وظائف توجيهيه، ويكشف عن قيم أخالقية سلبيه ترافق احلاكم، هذا مما ولد 

كفاية أنجازية أصبحت هي هدف التخاطب، والقصد التواصيل.
االفرتاضية  املعاين  وأن  املركزي،  معناها  تغادر  مل  الرشطية  البنية  أن  البحث  بينَّت   .6
املتكلم يف توجيه  السياق، استثمرها  إليها معاٍن وظيفية مستفادة من  التي خرجت 

اخلطاب، وبيان القيم التي جيب أن يتحىل هبا احلاكم.
7. كشف البحث خصوصية اخلطاب اإلمام عيل)عليه السالم(، بأنه خطاب أرشادي 
كوين،  واملتلقي  للمتلقي،  املعرفية  الثقافة  لتغاير  األساليب،  فيه  تغايرت  توجيهه، 
وليس خاص، يستهدف كل من يريد أن حيكم، أو هو حاكم ؛ لذا أصبح هذا العهد 

وثيقة تارخيية عىل مر العصور.
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اهلوامش

- ذكر املتأخرون أغراض متعدد لألداة )من(منها : التكليف، واالبتهال، والتهديد...، 
ينظر : اجلنى الداين يف حروف املعاين : للمرادي : 110- 114.

)1( آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص : د. حممود أمحد نحلة : 14.
)2( املعجم الفلسفي : د. مجيل صليبا 2 : 143.

)3( البالغة احلديثة يف ضوء املنهج اإلسالمي : حممود البستاين : 145-114.
)4( التداولية عند علامء العرب : د. مسعود صحراوي : 32.

)5( لسانيات التلفظ وتداولية اخلطاب : ذهبية محو احلاج : 124.
)6( ينظر: القصدية بحث يف فلسفة العقل : جون سريل : 205-204 ،

)7( مدخل إىل اللسانيات التداولية : اجلياليل دالش : 34.
)8( ينظر: االستدالل احلججي وآليات اخلطاب : د. رضوان الرقبي : 68)بحث (

)9( نظرية الصلة أو املناسبة : دان سبريبر و وديدري ولسن :135.
)10( القاموس املوسوعي للتداولية : جاك موشالر وآن ريبول :147.

)11( الرتمجة والتأويل التداويل : د. أمحد كروم :209.)بحث (
)12( ينظر: االفرتاض املسبق مفهوما ً تداوليا ً يف الفكر اللغوي العريب عند القدامى : 

د. عصام شحادة : 43.
)13( ينظر : دائرة األعامل اللغوية : د. شكري املبخوت : 9.

)14( ينظر : اللسانيات الوظيفية : مدخا نظري: د. أمحد املتوكل :117.
أمحد  حممود  د.   : هاليداي  عند  اللغوية  النظرية  إىل  مدخل  النظامي  اللغة  علم   )15(

نحلة:59.
)16( الرتمجة والتأويل التداويل : د. أمحد كروم : 199.)بحث (

)17( ينظر : اللغة والتأويل : عامرة نارص : 60.
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)18( لسانيات النص : حممد اخلطايب : 196.
)19( املقاربة التداولية : املصطلح واملنهج : 13.

)20( لسانيات التلفظ وتداولية اخلطاب : د. ذهبية محو احلاج : 123-122.
)21( لسانيات التلفظ وتداولية اخلطاب : 195.

)22( مفهوم التأويل عند املحدثني : أمحد مداس : 118.
)23( ينظر: االقتضاء يف التداول اللساين : عادل فاخوري 145)بحث(.

)24( ينظر : املقاربة التداولية : املصطلح واملنهج : د. هاجر مدقن : 9.)بحث (
)25( التداوليات علم استعامل اللغة : د. حافظ إسامعيل عليوي : 128.

)26( ينظر : املقاربة التداولية : املصطلح واملنهج : د. هاجر مدقن : 12..)بحث (
)27( تلخيص املفتاح يف املعاين والبيان والبديع : للخطيب القزويني : 104.

)28( ينظر: رصف املباين يف رشح حروف املعاين : للاملقي : 227-226.
)29( هنج البالغة : رشح د. صبحي الصالح : 545-544.

)30( دالئل اإلعجاز : للجرجاين: 233-232.
)31( ينظر : نقد الشعر : قدامة بن جعفر : 155-154.

)32( الكتاب : سيبويه :1 : 15.
)33( هنج البالغة : رشح : د. صبحي الصالح : 549.

)34( املصدر نفسه : 556.
)35( ينظر : الرتكيب الرشطي يف النحو واألصول : سعود بن عبد اهلل الزدجايل : 89.

)36( هنج البالغة : رشح : د. صيحي الصالح : 547.
)37( ينظر : رشح الكافية يف النحو : لريض الدين االسرتبادي : 2 : 114-112.

)38( تلخيص املفتاح يف املعاين والبيان والبديع : للخطيب القزويني : 106.
)39( هنج البالغة : رشح: د. صبحي الصالح : 545.

)40( أساليب املعاين يف القرآن : جعفر باقر احلسني : 111-110.
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)41( هنج البالغة : رشح : د. صبحي الصالح : 546-545.
)42( هنج البالغة : رشح : صبحي الصالح : 548.

)43( ينظر: املقتضب : للمبد : 2 : 42.
)44( الصاحبي يف فقه اللغة : البن فارس : 438.

)45( هنج البالغة : رشح : د. صبحي الصالح :546.
)46( ينظر: الرتاكيب اللغوية يف العربية)دراسة وصفية تطبيقية(: د. هادي هنر : 202.

فان   : التداويل  الداليل  اخلطاب  يف  البحث  استقصاء   : والسياق  النص   : ينظر   )47(
دايك:116.

)48( هنج البالغة : رشح : د. صبحي الصالح : 557.
)49( معاين النحو : د. فاضل صالح السامرائي : 4 : 59.

)50(  ينظر: من نحو املباين إىل نحو املعاين : بحث يف اجلملة وأركاهنا: د. حممد طاهر 
احلميص: 359- 361.

)51( هنج البالغة : رشح : د. صبحي الصالح : 557
)52( من نحو املعاين إىل نحو املباين : بحث يف اجلملة وأركاهنا : 397.
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تقنية الوصف وأثرها يف اإلباغ 
يف عهد اإلمام علي)عليه السام(إىل مالك األشر )رضي اهلل عنه(

دراسة يف ضوء النظرية التداولية

الدكتوره فاطمه عبد االأمري ال�سالمي

الكلية االإ�سالمية اجلامعه - النجف االأ�سرف
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املقّدمة

يف عهد اإلمام عيل )عليه السالم(إىل مالك األشرت رشح ملجموعة معينة من طبقات 
املجتمع املدين خصها اإلمام)عليه السالم(بأوصاف معينة وحث ويل األمر عىل مراعاة 
اتصاف هذه الفئات بتلك األوصاف ، وتسعى هذه الدراسة للكشف عن البعد التداويل 
هبذا  ذكرها  وملا  ؟  غريها  السالم(دون  )عليه  اإلمام  عليها  أكد  وملَ  األوصاف،  هذه  يف 

التسلسل بالذات ؟ وما أفادت هذه األوصاف يف أصحاهبا ويف املجتمع .

يف  اخلطابية  التقنيات  إحدى  وتعدها  )الوصف(  مفهوم  عند  الدراسة  هذه  وتقف 
اإلبالغ ؛ ذلك بأن املبلغ يسعى للتأثري يف املبلغ إليه باستعامله ألوصاف معينة بحد ذاهتا، 
ويكون هناك قصد تداويل وراء كل وصف يستعمله املبلغ يف ابالغه للخب أو احلادثة أو 

القضية .

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون عىل مخس فقرات تسبقها مقّدمة ومتهيد وتليها 
خامتة بأهم نتائج البحث:

أوالً: تصنيف البرش ووصفهم بشكل عام.
ثانيًا: تصنيف طبقات املجتمع املدين باعتبارهم )خاصة وعامة( وذكر أوصافهم.

ثالثًا: وصف من ال يصلح للمشورة.
رابعًا: وصف اجلند.

خامسًا: وصف القضاة.
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التمهيد: تقنّية الوصف يف اخلطاب اإلباغّي

العربية  )الوصف( يف  عند ظاهرة  وقفوا  نجدهم  األوائل  علامئنا  تتّبعنا جلهود  عند 
وقفة متأّنية السّيام فيام يّتصل منها بجانب الشعر، فقدامة بن جعفر )ت327هـ( يعّرف 
الوصف بأّنه: ))ذكر اليشء بام فيه من األحوال واهليئات(()1(، يف حني ال يقترص الوصف 
عىل ذكر اليشء بام فيه من وجهة نظر ابن رشيق القريوايّن )ت456هـ(، وإّنام يتعّدى ذلك 

فيكون عبارًة عن: إخبار عن حقيقة اليشء)2(.

أو اإلبالغ  النقل  تقوم عىل تفضيل ممارسة  أهّنا ال  نظرة قدامة للوصف  ويبدو عىل 
وإّنام  عيانًا،  عليه  املّطلع  غري  املتلّقي  أو  له،  املوصوف  ذهن  إىل  املوصوف  ُيقّرب  الذي 
يقع التفضيل عىل ممارسة تقوم عىل االنتقاء؛ ومن َثّم األداء باختيار أثر الصفات متثياًل 
للمعنى املراد إيصاله، ويضيف ابن رشيق إضافًة جوهرّية، ذات قدٍر من األمّهّية؛ إذ ال 

يغفل يف تفضيله األداء الذي حيّقق الوظيفة األساسّية للوصف قدرته عىل اإلبالغ)3(.

والسّيام  الوصف،  قضّية  عند  طوياًل  الدارسون  وقف  فقد  احلديث  العرص  يف  أّما 
الرسدّيون منهم)4(، ملا له من أثر كبري يف التعبري الروائّي، ومن التعريفات احلديثة املهّمة 
اخلاّص  متّيزه  فيعطيه  موجود،  هو  ما  كل  يسم  الذي  ))اخلطاب  بأّنه  تعريفه  للوصف 

وتفّرده داخل نسق املوجودات املشاهبة له أو املختلفة عنه(()5(.

تقّدم  إذ  معًا،  كبري يف عالقتهام  تغيري  وإّنام حصل  بالرسد،  مرتبطًا  الوصف  يبَق  ومل 
الوصف إىل األمام، وحصل عىل مكانة خاّصة به)6(، فرصنا اآلن أمام مصطلح جديد هو 
الداللّية  التصنيفات  املعجم وإدراك  قارئه معرفة  يتوّجب عىل  الذي  الوصفّي(  )النّص 

والصور املجازّية الواردة فيه إذا أراد فهمه)7(.
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وهلذا فـ)الوصف( سواء أكان يف القرآن الكريم أم يف أّي نّص من النصوص البرشّية 
الراقية فهو إحدى تقنّيات اإلبالغ يف ذلك النّص؛ إذ بوساطة هذه التقنّية يعمل )املبلِّغ( 
عىل التأثري يف )املبلَّغ إليه( باستعامله أوصافًا معيَّنة بحّد ذاهتا، بل ويعمل عىل إثارة انتباهه 
نحوها، إذ يكون هناك قصد تداويّل وراء كّل وصف يستعمله )املبلِّغ( يف إبالغه للخب 

أو احلادثة أو القضّية.

ويمكن تقسيم هذه التقنّية عىل قسمني:
)1(. تقنّية الوصف البسيط: وُيقَصد هبا ))الوصف الذي ُيعطى من خالل مجلة وصفّية 

مهيمنة قصرية، ال حتتوي إاّل عىل بعض الرتاكيب الوصفّية الصغرى(()8(.
)2(. تقنّية الوصف املرّكب: وهي القطعة الوصفّية الكاملة التي تتكّون من جمموعة مجل 

مرتابطة مع بعضها، وحمتوية عىل أوصاف يكمل بعضها بعضًا.
وال ُتَعّد هذه التقنّية وصفًا لظاهرة أو حلدث أو لشخصّية فقط، وإّنام هلا ُبعد تداويّل 
ُيفهم من انتقاء العبارات فيها، وتراتيبها الواحدة تلو األخرى، والتأكيد عىل ذكر جزئّيات 

معّينة دون أخرى، وإبرازها أكثر من غريها.

متأّنية،  دقيقة  قراءة  األشرت(  مالك  السالم(إىل  عيل)عليه  اإلمام  )عهد  قراءة  وعند 
سنالحظ بأّن اإلمام)عليه السالم(قد استعمل هذه التقنّية يف خطابه اإلبالغّي، ويف أكثر 
من موضع، ومن أهّم هذه املواضع تلك التي حتّدث فيها عن طبقات املجتمع اإلنسايّن، 
إذ وصف اإلمام)عليه السالم(كّل طبقة منها بأوصاف معّينة، سعى من خالهلا إىل إبالغ 
ويّل األمر أو املسؤول بطبيعة أفراد هذه الفئات وبأهّم ما يمتازون به سلبًا وإجيابًا، وأهّم 

هذه املواضع سنقف عليها ونبّينها يف الفقرات اآلتية من البحث.
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)اأّواًل(: ت�سنيف الب�سر وو�سفهم ب�سكٍل عاّم:

عبارته  يف  املعاملة  حيث  من  صنفني  عىل  السالم(البرش  عيل)عليه  اإلمام  صنّف 
املشهورة هذه: ))فإهّنم صنفان إّما أخ لك يف الدين، وإّما نظري لك يف اخللق(()9(.

عىل  بناًء  البرش  معاملة  فتتّم  بالوصف(  )تصنيف  أي  وصفًا  حيمل  التصنيف  وهذا 
صفتني: إّما بوصفه أخًا أو بوصفه نظريًا، وتقنّية الوصف هنا هي تقنّية الوصف البسيط، 

فالعبارة تتكّون من مجلتني كل مجلة اختّصت بوصف معنّي لصنف من الناس.

وهذا تقسيم عاّم لإلنسانّية يكشف عن كيفّية تعامل )احلاكم( مع أبناء رعّيته بعدالة، 
فجميع طبقات املجتمع نجدها منضوية حتت هذين الصنفني )أخ لك يف الدين( و)نظري 

لك يف اخللق(.

ومن املالحظ عىل كالمه )عليه السالم(أّنه مل يقل )أخ لك يف الرشيعة اإلسالمّية(، فهو 
خياطب مالك األشرت)ريض اهلل عنه( وهو )مسلم(، واهلل سبحانه وتعاىل يقول يف حمكم 
)10(، ولكن إذا أردنا فهم البعد التداويّل هلذا  كتابه الكريم إِنَّ اّلِيَن ِعنَد اللِ اإِلْسَلمُ
الوصف سنجد فيه تعمياًم أوسع، إذ مل حترص األخّوة هنا يف )رشيعة اإلسالم( فقط، وإّنام 
هناك رابط أخوّي جيمع بني أبناء )الدين( الواحد بشّتى رشائعه الساموّية، ذلك إذا فهمنا 
سبحانه  اهلل  ))عند  فالدين  اإلهلّية)11(.  للرشيعة  واالنقياد  الطاعة  معنى  هنا  الدين  من 
واحد ال اختالف فيه مل يأمر عباده إاّل به، ومل يبنّي هلم فيام أنزله من الكتاب عىل أنبيائه 
إاّل إّياه، ومل ينصب اآليات الداّلة إاّل له وهو اإلسالم الذي هو التسليم للحّق الذي هو 
حّق االعتقاد وحّق العمل، وبعبارة أخرى هو التسليم للبيان الصادر عن مقام الربوبّية 
يف املعارف واألحكام، وهو وإن اختلف كاّمً وكيفًا يف رشائع أنبيائه ورسله عىل ما حيكيه 
اهلل سبحانه يف كتابه غري أّنه ليس يف احلقيقة إاّل أمرًا واحدًا وإّنام اختالف الرشائع بالكامل 

هلل سبحانه فيام يريده من عباده عىل لسان رسله(()12(.
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فإذا كنت مسلاًم عامل املسلمني بوصفهم أخوة لك، هلم ما لك وعليهم ما عليك، 
وكذلك بالنسبة لباقي أبناء الرشائع اإلهلّية األخرى، فجميع هذه الرشائع الساموّية تنبع 

من الدين اإلهلّي الواحد.

هذا بالنسبة للصنف األّول، أّما الصنف الثاين وهم الذين خيالفون احلاكم يف الدين 
وهم من رعّيته وحتت لوائه، ويقع ضمنهم حّتى َمن ال دين له، فقد أمره اإلمام)عليه 
اإلمام)عليه  بقول  ذلك  ويّتضح  اخللق،  يف  له(  )نظراء  بوصفهم  يعاملهم  السالم(بأن 
مثلك  إنسان  فهو  )املثل()13(،  يعني  اللغة:  يف  والنظري  اخللق(،  يف  لك  )نظري  السالم(: 
تبع  وإذا  حرضّيًا،  أو  بدوّيًا  أعجمّيًا،  أو  عربّيًا  أبيضًا،  أو  أسودًا  كونه  عن  النظر  بغض 
احلاكم هذه املعاملة فسيتجنّب الطائفّية والعصبّية القبلّية والشعوبّية وكّل ما يتعّلق بذلك.

ُبعدًا  البسيطني  الوصفني  هبذين  السالم(هذه  عيل)عليه  اإلمام  عبارة  اكتسبت  وقد 
تداولّيًا عاملّيًا، انطلق من تعامل احلاكم مع الرعّية، ومن َثّم ُطّبق عىل تعامل الفرد مع أبناء 
املجتمع فتتحّقق العدالة املدنّية واالجتامعّية ويتّم االبتعاد عن الفساد والقتل عىل اهلوّية 

ونبذ الطائفّية وهتميش اآلخر واحلفاظ عىل حياة هانئة جلميع الناس.

خمّطط رقم )1(:

إذا َطّبق كّل )إنسان( هذا املبدأ يف تعامله مع باقي البرش سادت العدالة العامل أمجع
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ة وعاّمة( وذكر:  )ثانيًا(: ت�سنيف طبقات املجتمع املديّن باعتبارهم )خا�سّ
اأو�سافهم:

ثّم بدأ اإلمام عيل)عليه السالم(بإعطاء تصنيف آخر للرعّية من حيث مكانتهم يف 
املجتمع إىل )أهل العاّمة وأهل اخلاّصة( ووّضح للحاكم كيفّية التعامل مع كلٍّ منهم من 
))َوْلَيُكْن  السالم(:  قوله)عليه  فيهم، وذلك يف  معّينة موجودة  بأوصاف  إبالغه  خالل 
َفإِنَّ  ِعيَِّة،  الرَّ لِِرىَض  َوَأمْجَُعَها  اْلَعْدِل،  يِف  َها  َوَأَعمُّ  ، احْلَقِّ يِف  َأْوَسُطَها  إَِلْيَك  االُُْموِر  َأَحبَّ 
ِة. َوَلْيَس  ِة ُيْغَتَفُر َمَع ِرىَض اْلَعامَّ ِة، َوإِنَّ ُسْخَط اخْلَاصَّ ِة جُيِْحُف بِِرىَض اخْلَاصَّ ُسْخَط اْلَعامَّ
َوَأْكَرَه  اْلَباَلِء،  يِف  َلُه  َمُعوَنًة  َوَأَقلَّ  َخاِء،  الرَّ يِف  َمُؤوَنًة  اْلَوايِل  َعىَل  َأْثَقَل  ِعيَِّة،  الرَّ ِمَن  َأَحٌد 
ْعَطاِء، َوَأْبَطَأ ُعْذرًا ِعنَْد امْلَنِْع، َوَأْضَعَف  حْلَاِف، َوَأَقلَّ ُشْكرًا ِعنَْد االِْ ْنَصاِف، َوَأْسَأَل بِاالِْ لاِْلِ
ُة  َواْلُعدَّ امْلُْسِلِمنَي،  َومِجَاُع  يِن،  الدِّ َعُموُد  اَم  َوإِنَّ ِة،  اخْلَاصَّ َأْهِل  ِمْن  ْهِر  الدَّ ِت  ُمِلامَّ ِعنَْد  َصْبًا 

ِة، َفْلَيُكْن ِصْغُوَك َُهْم، َوَمْيُلَك َمَعُهْم(()14(. ُة ِمَن االُْمَّ لاِْلَْعَداِء، اْلَعامَّ

مّيز  األوصاف  من  السالم(ملجموعة  اإلمام)عليه  استعامل  نالحظ  النّص  هذا  ففي 
هبا أهل اخلاّصة وأهل العاّمة وبام أّن الوصف هنا تكّون من جمموعة عبارات ارتبطت 
ب باملخّطط اآليت: ب، ويمكن توضيح تقنّية الوصف املركَّ مع بعضها فالوصف هنا مركَّ

خمطَّط رقم )2(:
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صفاهتم  إبراز  السالم(عىل  اإلمام)عليه  تأكيد  اخلاّصة(  )أهل  صفات  عىل  نالحظ 
الذاتّية وكيفّية تعاملهم مع احلاكم يف وقت الرخاء )أثقل عىل الوايل مؤونة يف الرخاء-
أقّل شكرًا عند اإلعطاء( ويف وقت الشّدة )أقّل معونًة يف البالء-أضعف صبًا عند ملاّمت 
التفضيل يف مجيع األوصاف  الدهر(، وقد استعمل اإلمام)عليه السالم(صيغة )أفَعل( 

التي ذكرها كام يف: )أثقل-أقّل-أكره-أسأل-أبطأ-أضعف( وهذه الصيغة تدّل عىل:
اشرتاك شيئني يف صفة واحدة، وقد زاد أحدمها عىل اآلخر يف تلك الصفة)15(، أي . 1

حتصل مفاضلة بينهام يف تلك الصفة، ويف خطاب اإلمام)عليه السالم(نالحظ بأّنه 
استعمل هذه الصيغة يف صفات سّيئة غري حسنة، ليبنّي بأّن من يّتصف هبذه الصفات 
قد بلغ أعىل مرتبة فيها من باقي أفراد الرعّية؛ إذ أّن هناك فرقًا بني قولنا مثاًل: )فالن 
كاره لإلنصاف( وبني قولنا: )فالن أكره لإلنصاف(، ففي القول األّول بّينّا موقفه 
الذايّت بأّنه )كاره لإلنصاف(، أّما يف الثاين فإّننا قسناه بغريه فظهر هو األشّد كرهًا 

لإلنصاف، وهكذا بالنسبة لباقي الصفات.
وكذلك التكرار يف استعامل هذه الصيغة، يعمل عىل تنبيه املتلّقي عىل مساوئ هؤالء . 2

فيزيد ذلك من نفوره منهم وابتعاده عنهم.
فاحلاكم إذا اجتمع باألغنياء واملرتفني وذوي الثروة والزمهم وصار كالصديق هلم 
فسيعزلونه عن الشعب، فيخرس شعبه، وإذا خرس شعبه فلن يغني عنه هؤالء -الذين 

اّتصفوا هبذه الصفات السّيئة- شيئًا بل سيخرس نفسه أيضًا)16(.

تداويل  بعد  اخلاّصة(  بـ)أهل  اإلمام  التي عّرف عن طريقها  الوصفّية  القطعة  وهلذه 
أيام  احلاكم  مع  أفعاهلم  هذه  كانت  من  أّن  وهو  الكريم،  اخلطاب  هذا  متلّقي  يفهمه 
الشّدة والرخاء فال خري فيهم أبدًا، ألهّنم يّتصفون بالبخل والطمع واجلشع، ويقّدمون 
فقد  وقراراته  وتفكريه  احلاكم  عىل  سيطروا  فإن  يشء،  كّل  عىل  الشخصّية  مصلحتهم 
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سيطروا عىل احلكم، وبالتايل انعزل احلاكم عن الرأي العاّم وفسدت الدولة.

الدين- العاّمة )عامد  السالم(عىل صفاهتم  اإلمام )عليه  أّكد  فقد  العاّمة(  أّما )أهل 
مجاع املسلمني-العّدة لألعداء( بغّض النظر عن صفاهتم الشخصّية، ذلك بأّن املهّم يف 
احلاكم استامعه ألهل العاّمة ألهّنم جيشه وعّزته، فبهم ينترص عىل األعداء، وهبم تقوى 
دولته، فإن رضوا عنه ال يستطيع أحد الوقوف يف وجهه، ألّن الكثرة تغلب القلة والنرص 

للغلبة.

وال يعني تفضيل اإلمام )عليه السالم(أهل العاّمة عىل اخلاّصة، أن ال يكون للحاكم 
خواّص من القوم جيتمع معهم يف خلواته، فقد ذكر اإلمام )عليه السالم(صفات مهّمة 
جيب توّفرها فيمن يّتخذهم احلاكم خاّصة له من الناس، وذلك يف قوله )عليه السالم(: 
))َوَأْنَت َواِجٌد ِمنُْهْم َخرْيَ اخْلََلِف مِمَّْن َلُه ِمْثُل آَراِئِهْم َوَنَفاِذِهْم، َوَلْيَس َعَلْيِه ِمْثُل آَصاِرِهْم 
َوَأْوَزاِرِهْم َو آَثاِمِهْم، مِمَّْن مَلْ ُيَعاِوْن َظاملًِا َعىَل ُظْلِمِه، َوالَ آثاًِم َعىَل إِْثِمِه، ُأولِئَك َأَخفُّ َعَلْيَك 
ًة  ِْذ ُأولِئَك َخاصَّ َك إِْلفًا، َفاختَّ َمُؤوَنًة، َوَأْحَسُن َلَك َمُعوَنًة، َوَأْحنَى َعَلْيَك َعْطفًا، َوَأَقلُّ لَِغرْيِ

خِلََلَواتَِك َوَحَفاَلتَِك، ُثمَّ ْلَيُكْن آَثُرُهْم ِعنَْدَك َأْقَوهَلُْم بُِمرِّ احْلَقِّ َلَك(()17(.

أهم وصف يف اختيار خواص احلاكم أكد عليه اإلمام )عليه السالم(وعّده رشطًا مهاًم 
يف اختيار هؤالء األشخاص هو )عدم إعانة الظامل عىل ظلمه أو اآلثم عىل إثمه(، ومن 
املالحظ عىل خطاب اإلمام )عليه السالم(أنه أراد اإلبالغ عن قضية مهمة هلا انعكاسها 
معينة الختيار  يذكر رشوطًا  ومل  األساس  فبدأ من  بعد،  فيام  الدولة  املجتمع وعىل  عىل 
لبيان  هنا،  املركب  الوصف  السالم(تقنية  استعمل)عليه  بل  ووزرائه  احلاكم  خواص 
السالم( )عليه  اإلمام  الفساد(، وقد فصل  اإلعانة عىل  الوصف )عدم  توفر هذا  أمهية 
هذا الوصف، بانتقاء عبارتني تركب منهام الوصف ومها )من مل يعاون ظاملًا عىل ظلمه( 
و)وال آثاًم عىل إثمه(، وقد قصد اإلمام )عليه السالم(ذكر )الظلم( قبل )اإلثم(؛ ذلك 
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فالظامل يظلم اآلخرين عادًة فضاًل عن ظلمه  الظلم أوسع وأبشع من اإلثم،  دائرة  بأّن 
لنفسه ومن ساعده فإنه يسهم يف انتشار هذا الظلم وزيادته، أّما )اآلثم( فهو الذي يقرتف 
اإلثم لنفسه أكثر من غريه، وإن مل جيد من يشّجعه أو يعاونه يف اقرتاف اإلثم فسيقّلل من 
ُيِعن أمثال هؤالء  اقرتاف هذه اآلثام، وبالتايل قّل الفساد االجتامعّي والفردّي، ومن مل 
فهو: )أقّل مؤونة، وأحسن معونة، وأحنى عطفًا، وأقل لغريك إلفًا( أهّيا احلاكم فاخّتذ من 

اّتصف هبذا الوصف خاّصًة لك.
وإذا قارّنا بني هذه األوصاف الثالثة األخرية التي ذكرها اإلمام)عليه السالم(وبني 
املقطع السابق يف )العهد( الذي ُذكرت فيه األوصاف السيئة ألهل اخلاّصة، سنالحظ 
بأن اإلمام)عليه السالم(ذكرها بالصيغة ذاهتا، )صيغة أفعل(، ولكن هنا جاءت الصيغة 
لتفضيل هؤالء حقًا عىل غريهم، فاستعامل )أفعل( التفضيل هنا إجيايب، وأيضًا تكررت 
هذه الصيغة، فكأّنام هناك مقابلة بني املقطع السابق يف العهد وهذا املقطع، ويمكن بيانه 

بام يأيت:

خا�سة احلاكم من الوزراء )املقطع احلايل( اأهل اخلا�سة )املقطع ال�سابق(
أخف مؤونة أثقل مؤونة
أحسن معونة أقل معونة

أحنى عطفًا عىل احلاكم أضعف صربًا

نفهم  احلايل  املقطع  السالم(يف  )عليه  اإلمام  عنها  أبلغ  التي  األوصاف  هذه  ومن 
تعاىل  باهلل  الظّن  أحسنوا  فهم  أوصافهم  كانت هذه  أّن من  هنا، وهو  مهاًم  تداوليًا  بعدًا 
وتوّكلوا عليه، فلم تغن هلم الدنيا وما فيها شيئًا، فهم يبتغون مرضات اهلل تعاىل، لذلك 
فهم يقدمون أفضل ما لدهيم للحاكم وللدولة حتى تقوى ويصلح ما فيها، بينام كان أهل 
اخلاّصة يف املقطع السابق متعلقني بالدنيا فهي شغلهم الشاغل فكانوا ال يطيقون صبًا يف 
األزمات وال يشكرون يف الرخاء، بل يريدون هل من مزيد، وأمثال هؤالء سبب اخلراب 

للدولة.
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ويف هناية هذا املقطع يبّلغ اإلمام)عليه السالم(عن أفضل اخلواّص ويطلب من احلاكم 
أن جيعله األقرب إىل نفسه من اجلميع وهو من كان )أقوهلم بمر احلق لك(، وينبغي علينا 
إذ مل  العبارة ويف دّقة اختيار اإلمام )عليه السالم(هلذا الوصف هنا  التمّعن يف هذه  هنا 
يقل )أقوهلم باحلق لك( وإنام قال )أقوهلم بمّر احلق(، إذ هناك حقائق ُمّرة، تؤذي عند 
سامعها، وتتطّلب شجاعًة للترصيح هبا، وكثري من املقربني واألصدقاء يتهربون منها وال 
االستشارة  السالم(عىل  )عليه  اإلمام  أكد  لذلك  اإلبالغ عنها لشخص معني،  يستطيع 
بأمثال هؤالء يف الدولة، واستامع احلاكم إليهم دائاًم، ألّن كالم هؤالء احلقيقي الصادق 
اهلوى واجلهل،  أهل  مر وثقيل عىل  ))فاحلق  احلاكم وصالح دولته،  هيدف إىل صالح 
وأما أهل العلم والعدل فاحلق ضالتهم أّنى كان ويكون، وجيهرون به، وال خيشون فيه 
لومة الئم(()18(، أي أهّنم يملكون شخصّية مستقلة وتفكريًا مستقاًل، فهم يعينونك يف 

احلق وال يعينونك يف الباطل)19(.

)ثالثًا(: و�سف من ال ي�سلح للم�سورة:

أبلغ اإلمام)عليه السالم(عن بعض األشخاص الذين ال يصلحون للمشورة يف أي 
هبذه  يّتصفون  ألهنم  أمثاهلم،  استشارة  عن  االبتعاد  احلاكم  فعىل  الدولة،  أمور  من  أمر 
َمُشوَرتَِك  يِف  ُتْدِخَلنَّ  ))َوالَ  قال:  السالم(عندما  اإلمام)عليه  ذكرها  والتي  األوصاف، 
ُفَك َعِن االُُْموِر، َوالَ َحِريصًا  َبِخياًل َيْعِدُل بَِك َعِن اْلَفْضِل، َوَيِعُدَك اْلَفْقَر، َوالَ َجَبانًا ُيضعِّ
الظَّنِّ  ُسوُء  َمُعَها  جَيْ َشتَّى  َغَراِئُز  ْرَص  َواحْلِ َواجْلُْبَن  اْلُبْخَل  َفإِنَّ  بِاجْلَْوِر،  َه  َ الرشَّ َلَك  ُن  ُيَزيِّ

بِاهللِ(()20(.

االستبداد  مقابل  يف  الشوري  النظام  هنا  باملشورة  املراد  ))ليس  بأّنه  املالحظ  ومن 
والدكتاتورية، بل جمرد االستئناس برأي من ترى منه الوعي والنصيحة.. واإلمام ينهى 
عن األخذ برأي اجلبان والبخيل واحلريص، وهذان االثنان سواٌء يف القبض واإلمساك، 
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فقد  البخيل  أما  لدنياه،  السعي  يف  هنار  ليل  يكدح  ورشهًا  جشعًا  أكثر  احلريص  ولكن 
يكون كسوالً، واإلنسان عىل وجه العموم ينظر إىل األشياء ويتصورها من خالل ذاته... 
ومن هنا وخوفًا من الفقر يأمر البخيل باإلمساك، واجلبان باالستسالم حرصًا عىل احلياة، 

ويأمر احلريص بالكدح ملجرد اجلمع واالّدخار(()21(.

وقد ربط اإلمام )عليه السالم(مجيع هذه األوصاف بـ: )سوء الظن باهلل تعاىل(؛ ذلك 
وحرص  حياته،  عىل  اجلبان  وخوف  املال،  وضياع  الفقر  من  وخوفه  البخيل  بخل  بأن 
تعاىل، وعدم  باهلل  الظّن  تنبع من سوء  احلريص واستمراره يف اجلمع واالّدخار مجيعها 
اإلبالغي  اخلطاب  هلذا  احلايل  املتلّقي  يفهم  هنا  ومن  وقدره،  تعاىل  اهلل  بقضاء  اإليامن 
-فضاًل عن املتلّقي األول هلذا اخلطاب -مالك )ريض اهلل عنه(- ُبعدًا تداوليًا ينشأ من 
دائرة سوء الظّن باهلل تعاىل، وهو افتقار كل من البخيل واجلبان واحلريص صفة التوكل 
حمدودًا  تفكريهم  كان  لذلك  تعاىل،  به  احلقيقي  اإليامن  وعدم  وتعاىل،  سبحانه  اهلل  عىل 
السالم(يف  فاإلمام)عليه  هؤالء،  استشارة  عن  االبتعاد  عليه  جيب  وهلذا  وآنيًا،  ماديًا 
احلقيقة )يويص بالتحيل بثالث قيم وملكات مهمة ومؤثرة عىل مستوى التدبري واإلدارة: 

السخاء، الشجاعة، والقناعة()22(، ويمكن بيان ذلك يف املخطط اآليت:
املخطط رقم )3(:

وبام أّن مجيع هؤالء قد مجعهم سوء الظن باهلل تعاىل، فعىل احلاكم االبتعاد عنهم وعدم 
األخذ بشورهتم، ألن أفكارهم أنانية وفاسدة تؤدي إىل خراب البلد وفساد احلاكم، فإذا 
أراد مساعدة الفقراء واستشار بخياًل أو حريصًا زّينا له اخلسارة وضياع األموال، وإن 
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أراد قتال املفسدين ثّبطه اجلبان عن ذلك وهكذا.

وهذه األوصاف التي حّذر منها اإلمام)عليه السالم(هنا قد أبلغه هبا الرسول)صىل 
اهلل عليه واله وسلم( من قبل، إذ ورد عن الرسول)صىل اهلل عليه واله وسلم( قوله لإلمام 
تشاور  وال  املخرج،  عليك  يضّيق  فإنه  جبانًا  تشاور  ال  عيل،  ))يا  السالم(:  عيل)عليه 
ها، واعلم يا  البخيل فإّنه يقرص بك عن غايتك، وال تشاور حريصًا فإنه يزّين لك رشَّ
عيل، أن اجلبن والبخل واحلرص غريزة واحدة جيمعها سوء الظن(()23(، ويف هذا بيان 

لشدة مساوئ هؤالء عىل نظام احلكم يف الدولة.

رابعًا: و�سف اجلند:

بام أّن للجيش دورًا مهاّمً يف احلفاظ عىل أمن وأمان البلد الذي حيمونه ويقاتلون دونه، 
فقد خّصص له اإلمام)عليه السالم(قطعة وصفّية أبلغ عن طريقها بأهم أوصاف اجلند، 

وقد كان هذا الوصف كام يأيت:
ِعيَِّة،  )1(. وصف عاّم، وذلك يف قوله)عليه السالم(: ))َفاجْلُنُوُد، بِإِْذِن اهللِ، ُحُصوُن الرَّ

ِعيَُّة إاِلَّ هِبِْم(()24(. يِن، َوُسُبُل االَْْمِن، َوَلْيَس َتُقوُم الرَّ َوَزْيُن اْلُوالَِة، وِعزُّ الدِّ
اجليش،  يف  العامة  األوصاف  من  جمموعة  عن  السالم(هنا  )عليه  اإلمام  أبلغ  وقد 
رشف  وحمل  الدولة،  أهل  حصن  فهم  الدولة،  يف  وأثرهم  مكانتهم  عن  تكشف  والتي 
الوالة ورفعتهم، فكلام كان اجليش قويًا منّظاًم متامسكًا هابه األعداء، وبالتايل انعكست 
هذه اهليبة عىل واليه وقائده، وهبم عّزة الدين، فهم من حيامي عنه ويقف بوجه أعدائه، 
األمان ألهلها، ومجيع هذه األوصاف  بمثابة صامم  دولة  نفسه فجيش كل  الوقت  ويف 
التي ذكرها اإلمام )عليه السالم(وأبلغ عنها احلاكم تدل عىل وصف يرتكب منها مجيعًا، 
وهو التامسك والرتابط الذي جيب أن يتصف به جيش الدولة، حتى حيافظ عىل هيبتها، 
ومن هذا التامسك والرتابط نصل إىل معنى تداويل وهو أن بتحقق مجيع هذه الصفات 
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تتحقق القوة، فجيش الدولة هو مصدر قّوهتا.

ومن املالَحظ بأن ترتيب هذه األوصاف التي كّونت هذا الوصف املركب للجند، 
إذ قّدم اإلمام)عليه السالم()الرعية( أوالً، فأول عمل  جاء بحسب اجلند لكل قضية، 
للجيش هو احلفاظ عىل سالمة الرعية، فقال )عليه السالم(: )حصون الرعية(، ومن َثّم 
تأيت أمّهّية اجليش للحاكم )زين الوالة(، ومن َثّم ذكر)عليه السالم(بأهنم )عز الدين(، 
إذن قّدم )عليه السالم(مصلحة الناس واملجتمع أوالً، وأّخر الدين، إذن ال ينبغي القتال 
)عليه  قال  وأخريًا  أوالً،  العامة  املصلحة  مراعاة  جيب  وإنام  وقت،  كل  يف  الدين  باسم 

السالم(: )سبل األمان(.
ويمكن توضيح الوصف املرّكب للجند باملخّطط التايل:

)2(. وصف خاّص )لرؤساء اجلند(، وذلك يف قوله)عليه السالم(: ))َفَولِّ ِمْن ُجنُوِدَك 
مِمَّْن  ِحْلاًم  َوَأْفَضَلُهْم  َجْيبًا،  َوَأْنَقاُهْم  َماِمَك،  َواِلِ َولَِرُسولِِه  هلل  َنْفِسَك  يِف  َأْنَصَحُهْم 
االَْْقِوَياِء،  َعىَل  َوَينُْبو  َعَفاِء،  بِالضُّ َوَيْرَأُف  اْلُعْذِر،  إىَِل  يُح  َوَيْسرَتِ اْلَغَضِب،  َعِن  ُيْبطِىُء 

ْعُف(()25(. َومِمَّْن الَ ُيثرُِيُه اْلُعنُْف، َوالَ َيْقُعُد بِِه الضَّ
فهنا إبالغ من اإلمام)عليه السالم(للحاكم بأن خيتار ))لرئاسة اجليش الناصح ألّمته 
الذي يملك نفسه، ويكظم غيظه، ويقبل  لدينه وضمريه، واحلليم  ومهّمته، واملخلص 
العذر، ويرحم الضعيف، ويشتد عىل القوي كي ال يطمع يف جوره وحتيزه وممن ال يثريه 
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العواقب،  يتدبر  حتى  ويتمهل  النابية،  واحلركة  القاسية  الكلمة  عىل  يصب  أي  العنف 
فيعمل بموجبها، شأن العاقل احلكيم، وال يقعد به الضعف، إذا سكت ال يسكت عن 

عجز بل حلكمة وروّية، وبكلمة يلني من غري ضعف، ويقوى من غري عنف(()26(.

وقد أّكد اإلمام)عليه السالم(هنا عىل الصفات الشخصّية يف اختيار رؤساء اجلند، 
وأّول وصف هو )معرفة اهلل تعاىل ورسوله ومعرفة اإلمام(، ومن َثّم ذكر وصفًا مهاّمً هو 
)أنقاهم جيبًا( وهذا تعبري كنائي عن العّفة واألمانة؛ ألّن الذي يرسق جيعل املرسوق يف 
جيبه عادًة، وقد أّكد اإلمام)عليه السالم(عىل هذا الوصف ووجوب حتيّل أمري اجليش به 
ألجل الغنائم، فهو الذي يقسمها بني جنده)27(، وبعد هذين الوصفني املهمني ذكر)عليه 

السالم(األوصاف الباقية التي تتعلق بمعاملة أمري اجليش جلنوده.

ومن تقنّية الوصف املرّكب هذه لرؤساء اجلند نصل إىل معنًى تداويلٍّ مهّم مل يرّصح به 
اإلمام)عليه السالم(، وإّنام فهمناه من هذه التقنية، وهو اشرتاط صفة العدالة فيمن يعنيَّ 
رئيسًا للجند؛ ذلك بأّنه: ))ال تستقيم احلياة وتطيب إاّل بالعدالة، وهي املساواة يف مجيع 
احلقوق والواجبات بني اجلميع، فإذا اختّل ميزاهنا ساد الظلم، وفسدت األوضاع.. ومن 
البداهة أّنه ال عدالة بال قّوة، والقّوة بال عدالة استبداد، ومعنى هذا أّن القّوة والعدالة 
القّوة وأساسها،  القديم، واجلند هم مصدر  الطّيبة والوجود  عنرصان أساسّيان للحياة 

وهبم ُيصان الدين والوطن، ويستتّب األمن والنظام(()28(.

ثّم اشرتط اإلمام)عليه السالم(بأن يكون أقرب رؤساء اجلند إىل احلاكم َمن ))َمْن 
قريبًا  يكون  بأّنه  ذلك  َيَسُعُهْم(()29(؛  باَِم  ِجَدتِِه  ِمْن  َعَلْيِهْم  َوَأْفَضَل  َمُعوَنتِِه،  يِف  َواَساُهْم 
هذا  سأل  جنده  أحوال  معرفة  احلاكم  أراد  فإن  وحوائجهم،  بمشاكلهم  عاملًا  منهم، 

ب منهم، والذي قّربته منهم إنسانّيته التي يمتلكها. الرئيس املقرَّ
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خام�سًا: و�سف الق�ساة:

اختياره  مراعاهتا عند  احلاكم  دة جيب عىل  السالم(بأوصاف حمدَّ اإلمام)عليه  يبّلغنا 
للقضاة، ويّتضح ذلك بقوله)عليه السالم(: ))ُثمَّ اْخرَتْ لِْلُحْكِم َبنْيَ النَّاِس َأْفَضَل َرِعيَّتَِك 
ِة، َوالَ حَيْرَصُ  لَّ ُكُه اخْلُُصوُم، َوالَ َيَتامَدى يِف الزَّ يِف َنْفِسَك، مِمَّْن الَ َتِضيُق بِِه االُُْموُر، َوالَ مُتَحِّ

ِمَن اْلَفْيِء إىَِل احْلَقِّ إَذا َعَرَفُه...(()30(.

ويبدو أّن كلمة )اخرت( يف كالم اإلمام أعاله ))تشري إىل أّن القضاة ال ُينتَخبون بآراء 
بشكٍل  القائد واإلمام  بل خيتارهم  املعارصة،  البلدان  املتداَول يف بعض  الناس، كام هو 
يمكن  شيئًا  ليست  القضاة  صالحّية  مسألة  ألّن  املوثوقني؛  األفراد  بواسطة  أو  مبارٍش 

الرجوع فيه إىل آراء الناس للحكم يف ذلك(()31(.

وقد اشرتط اإلمام )عليه السالم(يف القايض املختار من قبل احلاكم )أن يكون أفضل 
السالم(جمموعًة  )عليه  اإلمام  بعده  ذكر  عاّم  وصٌف  فهذا  احلاكم(  إىل  وأقرهبم  الرعّية 
من األوصاف شّكلت لنا الوصف املرّكب للقايض، وقد وصلت إىل اثني عرش وصفًا 

تقريبًا)32(، وكام يأيت:

املق�سود منه الو�سف

املعرفة والعلم 1. ممن ال تضيق به األمور
سعة الصدر كه اخلصوم 2. ال متحِّ

غري جلوج ومعاند 3. ال يتامدى يف الزّلة
القدرة عىل االعرتاف باخلطأ 4. ال حيرص من الفيء إىل احلق إذا عرفه

ال يطمع بالرشوة 5. ال ترشف نفسه عىل طمع
اإلحاطة بالقضّية من مجيع اجلوانب 6. ال يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه
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حمتاط 7. أوقفهم يف الشبهات
يعتمد عىل األدلة القوية واملقبولة 8. آخذهم باحلجج

ال ينفعل بسهولة 9. أقّلهم تّبمًا بمراجعة اخلصم
الصب والرتيُّث ف األمور 10. أصبهم عىل تكشُّ

احلزم 11. أرصمهم عند اّتضاح احلكم
بعيدًا عن الغرور والُعجب 12. ممن ال يزهيه إطراء وال يستمليه إغراء

وإذا أردنا بيان أهّم وصف أّكد عليه اإلمام)عليه السالم(من خالل تفصيله جلميع 
هذه األوصاف، وهبذا الرتتيب سنالحظ بأّنه أّكد عىل وصفني مهّمني تقع مجيع األوصاف 

ح أدناه: السابقة ضمنها، ومها )العلم( و)احللم( كام موضَّ

بنظر  يؤخذ  فال  الناس،  مصائر  بيده  ألّن  القايض،  يف  الذاتّية  الصفات  عىل  التأكيد 
االعتبار منصبه أو مكانته أو نسبه يف املجتمع ألن مجيع ذلك ال حيّقق العدالة يف الدولة

))ُأولِئَك  بأّن  أبلغنا  الصفات،  هذه  ذكر  السالم(من  )عليه  اإلمام  انتهاء  وبعد 
َقِليٌل)33(((، فكأّنه )عليه السالم(جييب احلاكم الذي يتفاجأ هبذه الصفات املذكورة مجيعًا 
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النادرة؟  الصفات  يّتصفون هبذه  لدولته  بأّنه كيف سيحصل عىل قضاة  احلرية  وتأخذه 
فيبنّي اإلمام )عليه السالم(قّلتهم وندرهتم يف مجيع األزمان، إذ مل حيّدد القّلة يف زمن مالك 
)ريض اهلل عنه( فقط، وإّنام تركها مطلقة، ويف هذا إشارة تداولية إىل أّن إقامة العدالة يف 
الدولة ليست باألمر السهل، وإّنام تتطّلب من حاكم الدولة السعي احلثيث والبحث عن 
األشخاص اجلّيدين، فلو تّم وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب الستتّب األمن 
يف العامل أمجع، ولكن رّبام أّن هؤالء األشخاص نادرين فلذلك نالحظ القضاء غري عادٍل 

يف كثرٍي من األحيان.
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اخلامتة:

يف ختام هذا البحث، نخلص إىل أّن اخلطاب اإلبالغّي لإلمام عيل)عليه السالم(يف 
عهده إىل مالك األشرت )ريض اهلل عنه( كان خطابًا غنّيًا بتقنّيات لسانّية نّصّية وتداولّية 
السالم(هلذه  اإلمام )عليه  استعامل  الوصف(، وقد الحظنا  )تقنّية  أمّهها  عّدة، كان من 
هو  املرّكب  الوصف  أّن  مع  ب(،  املركَّ والوصف  البسيط،  )الوصف  بنوعيها  التقنّية 
هذه  السالم(عن  )عليه  اإلمام  إبالغ  كان  وقد  السالم(،  )عليه  اإلمام  عهد  يف  الغالب 
فهمنا  معنيَّ  ترتيب  وفق  عىل  وذكرها  غريها،  دون  عليها  أّكد  إذ  مقصودًا،  األوصاف 
منه نحن اليوم كمتلّقني هلذا اخلطاب اإلبالغّي الكريم أبعادًا تداولّية مهّمة مل يرّصح هبا 
اإلمام )عليه السالم(وإّنام فهمناها بوساطة إحدى التقنّيات التداولّية املهّمة واملؤّثرة يف 

اخلطاب اإلبالغّي، أال وهي تقنّية الوصف.
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هوامش البحث:

)1( نقد الشعر، قدامة بن جعفر: 130.
)2( ُينظر: العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، ابن رشيق القريوايّن: 2/ 294.

)3( أنساق التداول التعبريّي: 55-54.
)4( ُينظر: بالغة الرسد يف الرواية العربّية، إدريس الكريوي: 223 وما بعدها، والوصف 
يف الرواية العربية روايات حنان الشيخ نموذجًا، د. حنان إبراهيم العاميرة: 13 وما 

بعدها.
)5( وظيفة الوصف يف الرواية، عبد اللطيف حمفوظ: 11.

)6( البناء الفنّّي يف الرواية العربّية يف العراق/ الوصف وبناء املكان، د. شجاع العاين:8.
)7( يف نظرّية الوصف الروائّي، د. نجوى الرياحّي: 140.

)8( وظيفة الوصف يف الرواية: 48.
)9( هنج البالغة، مجع السيد الرشيف الريّض، رشح: حمّمد عبده: 458.

)10( آل عمران: 19.
)11( ُينظر: تاج العروس، الزبيدي، مادة )دين(: 56/35.

)12( امليزان يف تفسري القرآن، الطباطبائّي: 3/ 93.
)13( ينظر: الصحاح، اجلوهري، مادة )نظر(: 2/ 831.

)14( هنج البالغة: 460-459.
)15( ينظر: املهذب يف علم الترصيف، د. صالح مهدي ود. هاشم طه شالش: 260.

)16( ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: 17/ 35.
)17( هنج البالغة: 461.

)18( يف ظالل هنج البالغة حماولة لفهم جديد، حممد جواد مغنية: 4/ 60.
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)19( نفحات الوالية: 10/ 343.
)20( هنج البالغة: 461.

)21( يف ظالل هنج البالغة: 4/ 59.
)22( نفحات الوالية، الشريازي: 10/ 334-333.

)23( علل الرشائع: 2/ 559.
)24( هنج البالغة: 463.
)25( هنج البالغة: 463.

)26( يف ظالل هنج البالغة: 4/ 71-70.
)27( ُينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: 17/ 52.

)28( يف ظالل هنج البالغة: 4/ 66.
)29( هنج البالغة: 464.

)30( هنج البالغة: 466-465.
)31( نفحات الوالية: 10/ 388.

)32( لقد فّصل رّشاح النهج القول يف هذه الصفات، ُينظر: يف ظالل هنج البالغة: 4/ 
75-77، ونفحات الوالية: 10/ 394-389.

)33( هنج البالغة: 466.
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مصادر ومراجع البحث:

- القرآن الكريم.
التعبريي/ دراسة يف نظم االتصال األديب )ألف ليلة وليلة أنموذجًا  التداول  - أنساق 
تطبيقيًا( ، الدكتور فائز الرشع ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، العراق ، ط 1 

، 2009م.
- بالغة الرسد يف الرواية العربية/ رواية عيل القاسمي "مرافئ احلب السبعة" نموذجًا، 

إدريس الكريوي، دار األمان، الرباط، ط 1، 1435 هـ-2014م.
مسلم  شجاع  د.  املكان،  وبناء  الوصف  العراق/  يف  العربية  الرواية  يف  الفني  البناء   -

العاين، دار الشؤون العامة "آفاق عربية"، بغداد، العراق، ط1، 2000م.
- تاج العروس من جواهر القاموس، حممد مرتىض احلسيني الزبيدي )ت 1205هـ(، 

حتقيق: عبد الستار أمحد فراج، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، ط 1، 1965م.
- رشح هنج البالغة، عز الدين أيب حامد عبد احلميد بن هبة اهلل مدائني الشهري بابن أيب 
العريب،  الرتاث  إحياء  دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  احلديد )ت656هـ(، حتقيق: حممد 

ط2، 1967م.
- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسامعيل بن محاد اجلوهري )ت393 هـ(.

- العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، ابن رشيق القريواين، حتقيق: حممد حمي الدين 
عبد احلميد.

- يف ظالل هنج البالغة/ حماولة لفهم جديد، رشح حممد جواد مغنّية، انتشارات كلمة 
احلق، إيران، ط1، 1427هـ.ق.

- يف نظرية الوصف الروائي/ دراسة يف احلدود والبنى املرفولوجية والداللية، د.نجوى 
الرياحي القسنطيني، دار الفارايب، بريوت، لبنان، ط1، 2008م.
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- املهذب يف علم التعريف، د. صالح مهدي الفرطويس ود. هاشم طه شالش، مطابع 
بريوت احلديثة، ط1، 2011م.

األعلمي  مؤسسة  منشورات  الطباطبائي،  حسني  حممد  القرآن،  تفسري  يف  امليزان   -
للمطبوعات، بريوت، لبنان، ط1، 1997م.

- نفحات الوالية، رشح عرصي جامع لنهج البالغة، نارص مكارم الشريازي بمساعدة 
جمموعة من الفضالء، إعداد: عبد الرحيم احلمراين، ط1، نرش مدرسة اإلمام عيل 

بن أيب طالب)عليه السالم(، قم، إيران.
املنعم  عبد  الدكتور  حتقيق:  هـ(،  )ت337  جعفر  بن  قدامة  الفرج  أبو  الشعر،  نقد   -

اخلفاجي، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، مرص، ط1، 1980م.
السيد الرشيف الريض، رشح الشيخ حممد عبده، خّرج مصادره:  البالغة، مجع  - هنج 

فاتن حممد خليل، مؤسسة التاريخ العريب، بريوت، لبنان، بدون تاريخ.
 - الوصف يف الرواية العربية/ روايات حنان الشيخ نموذجًا، د.حنان إبراهيم العاميرة، 

دار الفارس، األردن، ط1، 2011م.
للدراسات  النبأ  اللطيف حمفوظ،  الدكتور عبد  الرواية، األستاذ  الوصف يف   - وظيفة 

والنرش والتوزيع، دمشق، سوريا، ط1، 2014م.



مبدأ التأدُّب يف عهد اإلمام علّي )( إىل 

)( مالك األشر

 )قراءة تداولية(

األستاذ الدكتور محيد الفتلي
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املقدِّمة

الطيبني  وآله  حُمّمٍد  اهلل عىل  وصىلَّ  العاملني  رّب  احلمد هلل  الرحيم،  الرمحن  اهلل  بسم 
الطاهرين.. وبعد:

ه مرص جبايَة  األشرت حني والَّ مالك  واليه  إىل  السالم(  )عليه  عيّل  اإلمام  فإنَّ عهد 
العهود  أطول  من  ُيَعدُّ  بالدها،  وعامرة  أهلها  واستصالح  عدّوها،  وجهاد  خراجها، 
ية يف فصاحته وُأسلوبه وتنسيق عبارته وعمق دالالته ورونق تنسيقه  املكتوبة وأكثرها أمهِّ
وحسن تنظيمه، وهو َبعُد ُيَعدُّ دستوًرا مهامًّ كشف فيه اإلمام )عليه السالم( لواليه كيفية 
تدبري شؤون دولته وتنظيم عالقات املجتمع السياسية والعسكرية والدينية واالقتصادية، 
التدبري  بالعدل واإلنصاف وحسن  واليه  التزام  اإلمام عىل وجوب  فضاًل عن  حرص 

وسمّو األخالق يف إدارة املجتمع.

والذي هيّمنا هنا دراسة هذا العهد من اجلانب اللُّغوّي، والسيَّام ما يتعّلق بالدراسة 
التداولية فعقدت العزم عىل دراسة مبدأ مهمٍّ من مبادئ التداولية مل حيَظ بتلك الشهرة 

ية من لدن الدارسني وهو مبدأ التأدُّب. واألمهِّ

واحلّق أنَّ مفهوم هذا املبدأ كان معروًفا يف الرتاث اللُّغوّي العريب، والسيَّام الرتاث 
اإلسالمي، إالَّ أنَّ علامءنا مل يطلقوا عليه هذه التسمية، وإنــَّام كانوا يومئون إليه بالضمري 
تارًة وبالكناية تارًة ُأخرى، وبالتلويح أحياًنا. وقد َوَرَدت يف القرآن الكريم آيات كثرية 
بِٱۡلِحۡكَمِة  َربَِّك  َسبِيِل  إِلَٰى  ٱۡدُع  تعاىل:  قوله  قبيل  من  املبدأ  هبذا  االلتزام  عىل  حتثُّ 
فََل   ]النحل: 125[، وقوله تعاىل:  أَۡحَسُنۚ ِهَي  بِٱلَّتِي  ِدۡلُهم  َوَجٰ ٱۡلَحَسنَِةۖ  َوٱۡلَمۡوِعَظِة 

تَقُل لَُّهَمآ أُّفٖ َوَل تَۡنَهۡرُهَما َوقُل لَُّهَما قَۡوٗل َكِريٗما]اإلرساء: 23[.

َوقَالُواْ  تعاىل:  قبيل قوله  املبدأ من  ت هذا  القرآن عدًدا من اآليات ضمَّ ونجد يف 
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ُسوِل يَۡأُكُل ٱلطَّعَاَم َويَۡمِشي فِي ٱۡلَۡسَواِقِ ]الفرقان: 7[، قـِيَل: إنَّ عبارة  ذَا ٱلرَّ َماِل َهٰ

يأكل الطعام كناية عن احلدث؛ ألنــَّه مالزم أكل الطعام)1(، فإنَّ القرآن استعمل الكناية 
ًبا. لالبتعاد عن ذكر ما ُيستقَبح ذكره تأدُّ

]البقرة: 222[. ُۚ ومنه قوله تعاىل: فَۡأتُوُهنَّ ِمۡن َحۡيُث أََمَرُكُم ٱللَّ

]البقرة: 223[. و قوله تعاىل: نَِسآُؤُكۡم َحۡرٞث لَُّكۡم فَۡأتُواْ َحۡرثَُكۡم أَنَّٰى ِشۡئتُۡمۖ

]البقرة: 237[. و قوله تعاىل: َوإِن َطلَّۡقتُُموُهنَّ ِمن قَۡبِل أَن تََمسُّوُهنَّ

ًظا يف التعبري بالقبيح وتصّوًنا من  وقد َعبَّ القرآن عن تلك املعاين هبذه األلفاظ حتفُّ
الفحش، وهي من الكنايات املهّذبة الراقية يف أدب التعبري القرآين)2(.

]املمتحنة:  َوأَۡرُجِلِهنَّ أَۡيِديِهنَّ  بَۡيَن  يَۡفتَِرينَهُۥ  ٖن  بِبُۡهتَٰ يَۡأتِيَن  َوَل  تعاىل:  قوله  ومنه 
ًبا عن  12[، فكنَّى القرآن بُأسلوٍب راٍق هبذا التعبري عن اليشء املستقَبح، وهو الزنا تأدُّ

ذكره؛ ألنــَّه قبيح)3(.

و ُروَي عن ابن عّباس قوله: »إنَّ اهلل كريم يكنِّي ما يشاء«)4(.

وغري ذلك من اآليات القرآنية التي يمكن أن تكون دراسة مستقّلة يف هذا الباب.

وبعد فإنَّ مبدأ التأدُّب من املبادئ التواصلية التداولية التي تعكس ثقافة املجتمعات، 
فنحن اليوم نستعمل ألفاًظا من قبيل ضمري اجلمع للمفرد تعظياًم له، فُيقال: أهاًل بكم، 
وجاللتكم،  دولتكم،  قبيل:  من  بعينها  عبارات  استعامل  أو  للمفرد،  بكم،  ومرحًبا 

وسامحتكم، ومن قبيل دام ظله، ودام بقاؤه، وحفظه اهلل.

وسيتكّفل هذا البحث بتعريف هذا املبدأ بوصفه مبًدا ختاطبيًّا تواصليًّا تداوليًّا، فيبنّي 
ه  الباحث يف أّوله تعريف التداولية بصورة يسرية، ثــُمَّ َيعُرض إىل مبدأ التعاون الذي أَقرَّ
التأدُّب، ويتطّرق إىل ُأصوله  البحث تعريف مبدأ  غرايس، وتوضيح قواعده، ويتناول 
يف تراثنا اللُّغوّي العريب، وأهّم املراحل أو االطوار أو االجّتاهات التي َمرَّ هبا، بدًءا من 
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ثــُمَّ خيتم البحث باحلديث عن  ثــُمَّ براون وليفنسون،  ثــُمَّ ليتش،  غرايس، فاليكوف، 
عيّل  اإلمام  ملا صدر عن  تطبيقية  قراءة  ثــُمَّ جتري  عنده،  الصدق  ومبدأ  عبدالرمحن طه 

)عليه السالم( يف عهده يف ضمن هذا املبدأ.

وأخرًيا اهللَ أسأُل أن يأخذ هذا البحث مكانه بني الدراسات، وأن يفتح الباب واسًعا 
لدراسة مبدأ التأدُّب يف تراثنا اللُّغوّي العريب.

التداولية

تناول اللسانّيون املحدثون مصطلح التداولية وشاع عندهم، وهو ترمجة للمصطلح 
ا  اإلنجليزي )pragmatics(، وهو املذهب التواصيل اجلديد، فالتداولية ليست علاًم ُلغويًّ
حمًضا باملعنى التقليدي، علاًم يلتقي وتفسري البنى اللُّغوّية ويتوّقف عند حدودها وأشكاهلا 
الظاهرة، ولكنـَّه علم جديد للتواصل يدرس الظواهر اللُّغوّية يف جمال االستعامل، ويدمج 

من ثــَمَّ مشاريع معرفية متعّددة يف دراسة ظاهرة التواصل اللُّغوّي وتفسريه.

عىل  ف  والتعرُّ اللُّغوّي  لالستعامل  الكلية  القوانني  إجياد  هي  التداولية  قضية  وإنَّ 
ى )علم االستعامل  القدرات اإلنسانية للتواصل، وتصري التداولية من ثــَمَّ جديرة بأن ُتسمَّ

اللُّغوّي()5(.

ها)6(. فها بعضهم بأنــَّها العالقة بني العالمة ومفرسِّ وَعرَّ

وقـِيَل: هي التحديد الضمني للسياق فيام تؤول إليه الكلمة)7(.

موقف  يف  التخاطبي  التفاعل  بأثر  معنيٌّ  اللساين  الدرس  يف  اجّتاه  هي  وقـِيَل: 
اخلطاب)8(، وُيفَهم من ُكّل هذه التعريفات أنَّ وظيفة التداولية إقامة عالقة بني املتكّلم 

والسياق.

َض عن التداولية من قواعد ومبادئ من أمّهها مبدأ  َع أو متخَّ والذي يعنينا هنا ما تفرَّ
مبدأ  احلديث عن  ينبغي  ذلك  وقبل اخلوض يف  البحث.  هذا  عليه  يقوم  الذي  التأدُّب 
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َره غرايس بوصفه املبدأ األّول أو القاعدة األُوىل من قواعد التداولية. التعاون الذي قرَّ

مبدأ التعاون

يــرى غرايــس أنَّ املتخاطبــني خيضعــون ويلتزمــون أثنــاء ممارســة عمليــة التخاطــب 
ببعــض املبــادئ العاّمــة، وهيــدف غرايــس مــن وراء هــذه املبــادئ حتقيــق مــا يــأيت:

إنَّ اجلمل اخلبية ال ختضع ُكّلها لرشوط الصدق.. 1

ــكل . 2 ــن الش ــل م ل ينتق ــؤوِّ ــل امل ــي جتع ــل الت ــات التأوي ــتغال آلي ــة اش ــح كيفي توضي
ــى. ــن معن ــوظ م ــه امللف ن ــا يتضمَّ ــريف إىل م ــوّي احل اللُّغ

فحص اإلطار النفيس ــ املنطقي الذي يقع فيه التبادل الكالمي.. 3

ــا  ــل غرايــس يعــود أساًس قــه حتلي ــذي حقَّ ــرى ويلســون وســبريبر أنَّ النجــاح ال وي
إىل مبــدأ التعــاون، فقبــل ظهــور أعــامل غرايــس كان تأويــل امللفــوظ يقــوم عــىل مبدأيــن:

ظ هبا.. 1 معنى اجلملة املتلفَّ

السياق.. 2

ــاون  ــدأ التع ــو مب ــا ه ــاًل ثالًث ــس عام ــاف غراي ــك أض ان؛ لذل ــريِّ ــالن متغ ــا عام ومه
الــذي يضــّم جمموعــة مــن التعاليــم احلواريــة حيرتمهــا ُكّل مســهم يف عمليــة التواصــل، 
ــا  ــًدا أّوليًّ ــان مب ــرتم املتخاطب ــة إالَّ إذا اح ــه قائم ــوم ل ــوار ال تق ــس أنَّ احل ــد غراي ويؤكِّ
ــاه  ــدف واجّت ــك ه ــه علي ــا يفرض ــا مل ــوار مطابًق ــهامك يف احل ــن إس ــاًل: ليك ــا قائ وأساًس

ــه. ــت ب ــذي التزم ــي ال ــادل الكالم التب

وبنــاًء عــىل ذلــك فــإنَّ املامرســة اللُّغوّيــة عنــد غرايــس تقــوم باعتبارها نشــاًطا إنســانًيا 
عــىل مبــدأ التعــاون بــني األطــراف لتحقيــق العمليــة التخاطبيــة التاّمة.

وبناًء عىل هذا املبدأ العاّم صاغ غرايس قواعد فرعية متعّلقة بمبدأ التعاون، وهي:
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ــا  ــا أو تقديمه ــب عرضه ــي جي ــات الت ــة املعلوم ــة بكّمي ــي متعّلق ــّم: وه ــدة الك قاع
ــان: ــام القاعدت ــب عنه وترتّت

ــ لتكن مسامهتك يف التخاطب حاملًة ما يفي بحاجة خماطبك.

ــ ال جتعل مسامهتك يف التخاطب حاملًة يف اإلفادة أكثر ممَّا ينبغي.

قاعــدة الكيــف: وترتبــط بقاعــدة مفادهــا الصــدق يف التخاطــب، لتكــن مســامهتك 
يف التخاطــب صادقــًة، ومنهــا كذلــك تتفــّرع قاعدتــان:

ــ ال تقل ما تعتقد أنــَّه كذب.

ــ ال تقل ما ال متلك إثبات صّحته.

ــب  ــامهتك يف صل ــن مس ــا: لتك ــية مفاده ــدة أساس ــق بقاع ــة: وتتعّل ــدة العالق قاع
ــري البالغيــني  ــى أن يناســب القــول مــا هــو مطلــوب أو بتعب موضــوع التخاطــب، بمعن

ــُكّل مقــام مقــال. ل

قاعــدة الصيغــة: وترتبــط عــىل عكــس ســابقاهتا بكيفيــة القــول وتنبنــي عــىل قاعــدة 
ع إىل: أساســية هــي حتــّري الوضــوح يف العمليــة التخاطبيــة وتتفــرَّ

1-اجتنْب الغموض.

2- اجتنْب الَلْبس.

3-ليكن كالمك موجًزا.

4-ليكن كالمك مرّتًبا)9(.

َر هــذا املبــدأ وصــاغ قواعــده الفرعيــة مل جيعــل البــاب مغلًقــا،  وإنَّ غرايــس حــني قــرَّ
وإنــَّــام تركــه مفتوًحــا لتنضــاف إليــه مبــادئ وقواعــد تداوليــة ُأخــرى تكملــه وتســري معــه 

جنًبــا إىل جنــب ومنهــا:
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االستلزام احلواري

وهو من املبادئ التي أغنى هبا غرايس الدرس التداويل وسامه باالستلزام التحادثي 
أو مبدأ الصدق)10(.

وهو عبارة عن عملية تواصل يف ضوء التعاون يظهر املرِسل تعاوًنا ما، إمـَّا بشكل 
ظاهري أو بشكل فعيل، ومهام يكن من أمر يفرتض املتلّقي تعاوًنا ما ال يّتصل بمقول 
قول املرِسل، بل يّتصل بام يقصده املرسل، ويقوم االستلزام احلواري بفّك شفرة املرسِل 

وتأويل مقصده)11(.

ن كالمه معنًى آخر  فاملتكّلم يف كثري من األحيان يقول شيًئا )املعنى املعلن(، ويضمِّ
ن(، والفرق بني املعنيني أنَّ األّول هو ما تعنيه الكلمة يف قيمتها  غري رصيح )املعنى املضمَّ
الظاهرة، وما يمكن التعبري عنه وتفسريه بمصطلحات رشوط الصدق، أمـَّا املعنى الثاين 
الً يف ذلك عىل قدرة هذا السامع عىل  فهو األثر الذي ينوي املتكلِّم إحداثه يف السامع معوِّ
الوصول إىل ذلك املعنى... ففي االستلزام احلواري يضطلع ُكلٌّ من السياق واملعارف 
استلزامات  من  امللفوظ  نه  يتضمَّ ما  عىل  ف  التعرُّ يف  مهمٍّ  بدور  املتفاعلني  بني  املشرتكة 

باملواضع واالصطالح)12(.

االنجليزي  املصطلح  عن  مرتجم  احلواري  االستلزام  أنَّ  بالذكر  واجلدير 
التضمني)13(،  إىل  ترمجه  َمْن  فمنهم  ترمجته  اختلفت  وقد   ،)Implicaturecuture(

وآخر ترمجه إىل االقتضاء)14(، ومنهم من أطلق عليه التلويح احلواري)15(.

وإنَّ هذا املفهوم كان ُيطلق عليه البالغيون العرب مصطلح التعريض، وهو أن يكنِّي 
ح)16(. ض به وال يرصِّ عن اليشء ويعرِّ

وال نريد اخلوض يف هذا املبدأ وقواعده، إنــَّام الذي يعنينا منه ما يتعلَّق بمبدأ التأدُّب، 
إذ يمكن أن يندرج االستلزام يف ضمن مبدأ التعاون تارًة، ويف مبدأ التأدُّب تارًة ُأخرى 
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بحسب مقتىض السياق وقصد املتكّلم.

مبدأ التأدُّب

َب  ُيقال: أُدَب يأُدب أَدًبا، فهو أديب، وأُدَب الرجل: حُسنَت أخالقه وعاداته، وتأدَّ
ًبا فهو متأدِّب، واملفعول متأدَّب به)17(. ُب تأدُّ يتأدَّ

تعتدُّ  التداولية؛ ألنــَّها  مباحث  املبدأ يف ضمن  املحدثون هذا  اللُّغوّيون  تناول  وقد 
بالبعد التفاعيل يف اللُّغة، واعتب التداوليون اللُّغة أداًة للتطبيع االجتامعي لتمتني الروابط 
التخاطب ضمن  املتكّلمني ساعة  التفاعل احلاصل بني  تناولوا قضية  األفراد، وقد  بني 
التأدُّب الذي يعني »جمموعة من الطرائق  مجلة من املباحث أو املبادئ، ومن بينها مبدأ 
املتعارف عليها داخل مجاعة ُلغوّية يتمثــَّل دورها يف احلفاظ عىل قدر من االنسجام يف 

أثناء التفاعل بني املتكّلمني برغم ما يرتّتب عىل ُكّل لقاء واحتكاك من أخطار«)18(.

املبدأ سلوًكا ختاطبًيا حتكمه األعراف والقواعد االجتامعية وهي ختتلف  وُيَعدُّ هذا 
من شخص إىل آخر، ومن بيئة إىل ُأخرى، فمبدأ التأدُّب مبدأ اجتامعي أخالقي قبل أن 
ا حمّدًدا فقد تستعمل بيئة ُلغوّية ُأسلوًبا ختاطبًيا ال تستعمله بيئة ُأخرى مع  يكون نمًطا ُلغويًّ

وحدة الظرف بينهام.

هناية  منذ  بدأت  التي  املواضيع  أهّم  من  املحدثون  التداوليون  ه  َعدَّ املبدأ  وهذا 
ل شيًئا فشيًئا إىل  التداوليني وتتحوَّ سبعينيات القرن املايض »تستقطب اهتامم اللسانيني 
واملحدث  ع،  تتنوَّ إطاره  يف  واملقاربات  تتتاىل  الكتابات  فتئت  ما  للبحث  جديد  حقل 
أكتاف  بمقتضاها  اّتسعت  جديدًة  آفاًقا  التأدُّب  تناول  يف  ويفتح  القديم،  عىل  يستدرك 
عىل  مقصورة  واألصل  النشأة  يف  كانت  أن  بعد  تطبيقها  جماالت  وتعّددت  الظاهرة 

املحادثات الشفوية«)19(.

وإنَّ هذا املبدأ يضّم جمموعة من القواعد التي ينبغي عىل الفرد مراعاهتا.
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وقد أشار جمموعة من اللُّغوّيني وعلامء االجتامع إىل بعض تلك القواعد، ومنهم العامل 
فرايزر يف ما ساّمه )املنظور االجتامعي املعياري يف حسن املعارشة والوجيز يف التأدُّب(، 
فقد احتوى هذا املصنّف عىل جمموعة من القواعد هتدف إىل تعليم النساء سياسة اخلطاب 
املتأدِّب من نحو هاتني القاعدتني )جتنَّبي اخلوض يف املواضيع التي ُيفرَتض أنَّ فيها إحالة 
إن كنِت عىل يقني من عدم صّحة  أليمة،  ربَّام تكون  أو مالبسات  مبارشة عىل أحداث 
زعم من املزاعم، ومن أنَّ يف ذلك الزعم أًذى لشخص آخر قد يكون غائًبا فيمكنك أن 
تشعري السامع يف لطف وهدوء بأنــَّه أخطأ أمـَّا إذا كانت الكذبة ممَّا ال يرتّتب عليها آثار 

ُتذَكر فغيض الطرف عنها«)20(.

ته وحتّددت بموجبها ُأصول التخاطب  ثــُمَّ تطّورت هذه القواعد لتشمل املجتمع برمَّ
بني األفراد.

مبدأ التأدُّب عند العرب

مل حيَظ هذا املبدأ عند قدماء اللُّغوّيني العرب بعناية خاّصة، ومل ُيفَرد له باب من أبواب 
اللُّغة أو األدب، وإنــَّام كان ُيفَهم من عباراهتم وُأسلوب كتاباهتم وبحسب ما تدعو إليه 
احلاجة أو تقتضيه املناسبة، ومل تكن عنايتهم به واضحة؛ ألنَّ »تلك الكتابات كانت تعتب 
النحو، وما  أنــَّه جزء من  إليه عىل  تنظر  وقتئٍذ  اللُّغوّي ومل تكن  التأدُّب من االستعامل 

يوجد يف تلك الكتابات من إشارات عابرة يعكس نظرة معيارية للظاهرة«)21(.

يف  إليه  أشاروا  فقد  البالغيني  نتاجات  يف  املبدأ  هذا  عىل  نعثر  أن  يمكن  أنــَّنا  عىل 
حديثهم عامَّ ُيعَرف لدهيم بُأسلوب احلكيم الذي يعني التأدُّب الذي نصَّ عليه املحدثون، 
عند  الظاهر، وهو  مقتىض  اخلروج عىل  باب  البالغة يف  أرباب  بحثه  احلكيم  وُأسلوب 
هو  ما  عىل  ومحله  منه،  املراد  عن  السائل  سؤال  أو  املتكّلم  كالم  رصف  البالغة  علامء 
ه الشيخ عبدالقاهر اجلرجاين  األُوىل بالقصد، أو إجابته عىل ما هو األَوىل بالقصد، وسامَّ
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املغالطة)22(.

ــ  الظاهر  الكالم ال عىل مقتىض  إخراج  أعني  ــ  النوع  السكاكي: »وهلذا  وقال عنه 
أساليب متفنّنة إذ ما من مقتىض كالم ظاهرّي إالَّ وهلذا النوع مدخل فيه بجهة من جهات 
البالغة عىل ما ننّبه عىل ذلك، منذ اعتنينا بشأن هذه الصناعة ونرشد إليه تارًة بالترصيح 
وتارًة بالفحوى، ولكلٍّ من تلك األساليب عرق يف البالغة يترّشب من أفانني سحرها، 

وال كأسلوب احلكيم فيها«)23(.

وألُسلوب احلكيم قسامن:

األّول: »تلّقي املخاطِب بغري ما يرتقَّب، وذلك يكون بحمل كالمه عىل خالف مراده 
تنبيًها عىل أنــَّه األَوىل بالقصد إليه.

والثاين: تلّقي السائل بغري ما يتطلَّب بتنزيل سؤاله منزلة غريه تنبيًها عىل أنــَّه األَوىل 
بحاله أو املهّم له«)24(.

ًدا: )ألمحلنّك عىل  فمثال األّول ما فعله القبعثرى باحلّجاج، إذ قال له احلّجاج متوعِّ
القبعثرى »مثُل األمري حيمل عىل  القيد احلديد األسود: فقال  األدهم( . يريد احلّجاج: 
أردت  له احلّجاج:  فقال  الفرس األسود والفرس األبيض،  يعني:  األدهم واألشهب( 
احلديد، فقال القبعثرى: ألن يكون حديًدا خرٌي من أن يكون بليًدا، ومراده ختطئة احلّجاج 

بأنَّ األليق به الوعد ال الوعيد)25(.

ذَكَر  ملا  القبعثرى  أنَّ  بلغه  أنَّ احلّجاج  الرجلني بسبب  املحادثة بني  وقد جرت هذه 
د وجهه، واقطع عنقه، واسقني من  احلّجاج بينه وبني أصحابه يف بستان، قال: اللَّهم سوِّ
دمه، فُويِشَ به إىل احلّجاج فلـامَّ مثــُل بني يديه وسأله عن ذلك، قال: إنــَّام أردت العنب، 

فقال له احلّجاج ما ُذِكَر.

ِلدَۡيِن  فَِلۡلَوٰ َخۡيٖر  ۡن  ّمِ أَنفَۡقتُم  َمآ  قُۡل  يُنِفقُوَنۖ  َماذَا  يَسۡ َٔلُونََك  الثاين قوله تعاىل:  ومثال 
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النبّي )َصىلَّ اهللُ  ]البقرة: 215[، سألوا  ٱلسَّبِيِلۗ َوٱۡبِن  ِكيِن  َوٱۡلَمَسٰ َمٰى  َٰ َوٱۡليَت َوٱۡلَۡقَربِيَن 

َعليِه َوآلِِه َوَسلََّم( عن حقيقة ما ينفقون ماهلم، فُأجيبوا ببيان طرق إنفاق املال تنبيًها عىل 
أنَّ هذا هو األَوىل واألجدر بالسؤال عنه، ومنه قول احلّجاج البغدادي)26(:

ْلَت َكاِهيل باألََياِدي ْلــُت إِْذ أتــَيــْــُت مـِــَراًرا       ُقــْلــُت ثــَـقَّ َقــاَل: ثــَقَّ

ْلُت. ُقْلُت: َأْوَلْيَت َطْوالً        َقاَل: َأْبَرْمُت ُقْلُت: َحْبَل ِوَداِدي قاَل: َطوَّ

فصاحب ابن حّجاج يقول له: قد ثقلت عليك بكثَرة زيارايت، فيرصفه عن رأيه يف 
أدب وظرف، وينقل كالمه من معنى إىل معنى آخر، وكقول الشاعر)27(:

ولــمــَّــا نــعــى الـنـاعـي سـَـألـنـَـاُه خـشيًة    وللـعـَـنِي خـوَف الـبنِي تـسكاُب أمطاِر

أجاب قىض: قلنا قىض حاجة العىل      فـَـقاَل مـَـىَض: قــُلـنـَـا بــُِكلِّ فـَــخــَـــار

وقـِيَل لشيخ هِرٍم: كم سنّك؟ فقال: إنــِّي أنعم بالعافية، فرتك الشيخ اهلرم اإلجابة 
موفورة  صّحته  أنَّ  وأخبه  ذلك،  عن  رفق  يف  سائله  ورصف  إليه،  املوّجه  السؤال  عن 

إشعاًرا للسائل بأنَّ السؤال عن الصّحة َأوىل وأجدر)28(.

مراحل التأدُّب

َمرَّ هذا املبدأ لدى التداوليني املحدثني بمنعطفات أو قل: مراحل تباينت بني ُلغوّي 
وآخر، أو عامل اجتامع وآخر، ويمكن تشخيص ذلك يف املراحل اآلتية:

1- مرحلة غرايس

التعاون  ُأوىل بمبدأ  ُعنـَِي عنايًة  التداولية األوائل، وقد  ُيَعدُّ بول غرايس من أعالم 
1957م،  عام  نرشه  الذي  واملحادثة(  )املنطق  الشهري  مقاله  يف  دعائمه  أرسى  الذي 
ويقتيض أنَّ املتكّلمني متعاونون يف تسهيل عملية التخاطب، وهو يرى أنَّ مبادئ املحادثة 
عة عن مبدأ التعاون هي التي تفرسِّ كيف نستنتج املفاهيم اخلطابية، وهي املبادئ  املتفرِّ
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التي يمكن تلخيصها يف ما يأيت: مبدأ النوعية، مبدأ الكّمية، مبدأ األُسلوب )الكيفية(، 
ومبدأ العالقة )املناسبة(.

نبََّه غرايس بعد عرضه قواعد مبدأ التعاون عىل وجود غريها من قبيل قواعد  وقد 
التأدُّب التي تتمُّ مراعاهتا من طرف املتكّلمني، ولكنَّ مبدأ التأدُّب عنده ال يرقى يف تقديره 

إىل تلك القواعد األربع العاّمة)29(.

إذن فإنَّ هذه املرحلة يمكن أن نطلق عليها بأنــَّها مرحلة هتميش مبدأ التأدُّب وجعله 
مبًدا ثانوًيا تالًيا ملبدأ التعاون.

وقد اعرتف ضمنًا برضورة هذا املبدأ يف اخلطاب التداويل وأثار يف هذا املقال مشكاًل 
ف عىل املعاين احلرفية  مهامًّ يتمثــَّل يف أنَّ املنوال القائم عىل رشوط الصدق يمكننا التعرُّ
والعرفية للملفوظات، ولكنـَّه يظلُّ منواالً حمدوًدا؛ ألنــَّه يضيق عن استيعاب ما ُيعبِّ عنه 

اخلطاب البرشي اليومي من معاٍن ُأخرى.

)املعنى  شيًئا  يقول  األحيان  من  كثري  يف  فاملتكلِّم  بقوله:  املبدأ  هذا  غرايس  ف  وَعرَّ
ن(، والفرق بني املعنيني أنَّ  ن كالمه معنًى آخر غري رصيح )املعنى املضمَّ املعلن(، ويضمِّ
األّول هو ما تعنيه الكلمة يف قيمتها الظاهرة وما يمكن التعبري عنه وتفسريه بمصطلحات 
الً  رشوط الصدق، أمـَّا املعنى الثاين فهو األثر الذي ينوي املتكّلم إحداثه يف السامع معوِّ
ــ أّي ملفوظ كان  يف ذلك عىل قدرة هذا السامع عىل الوصول إىل ذلك الفهم امللفوظ 
املعاين  عند  يقف  الذي  الدليل  يستوفيه  وال  القضوّي  بالتحليل  االكتفاء  فيه  ينفع  ال  ــ 

احلرفية)30(.

وهذا التعريف هو متام ما قاله البالغيون ما ُيعَرف عندهم بمخالفة مقتىض احلال أو 
ه عبدالقاهر اجلرجاين باملغالطة، وأطلق عليه السكاكي ُأسلوب احلكيم الذي َمرَّ  ما سامَّ

ذكره.
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2- مرحلة روبن اليكوف

غرايس  اقرتحه  الذي  التعاون  مبدأ  جانب  إىل  آخر  مبًدا  اليكوف  روبن  اقرتحت 
سمته رصاحة مبدأ التأدُّب الذي يستجيب للظواهر ذات الطابع االجتامعي والعالئقي 
وحيتوي هذا املبدأ عىل قاعدتني كبيني تندرجان ضمن كفاءة املتكّلم التداولية، مها: كن 
ًبا، وقد أشارت اليكوف إىل أنَّ العالقة بني هاتني القاعدتني تّتسم  واضًحا، وكن متأدِّ
م  يقدِّ أن  إىل  مضطًرا  نفسه  املتكّلم  جيد  حني  للتأدُّب  تكون  الغلبة  وأنَّ  بالتقابل  أحياًنا 
األهّم )التأدُّب( عىل املهّم )الوضوح(، وأنَّ حرص املتكّلم عىل عدم إزعاج املخاَطب 

الته واضحة مفهومة)31(. ومضايقته يف أثناء املحادثة يفوق حرصه عىل أن تكون تدخُّ

ويقوم هذا املبدأ عندها عىل قواعد ثالث:

قاعدة التعفُّف، ومقتضاها: ال تفرض نفسك عىل املخاَطب.. 1

ك، ومقتضاها: لتجعل املخاَطب خيتار بنفسه.. 2 قاعدة التشكُّ

د، ومقتضاها: لتظهر الوّد للمخاَطب)32(.. 3 قاعدة التودُّ

3- مرحلة ليتش

ق داخل املقاربة البالغية  أشار ليتش إىل أنَّ هذا املبدأ يف ضمن مقاربة بالغية، إذ َفرَّ
التسلسل ومبدأ  املبادئ من قبيل مبدأ  نّصية تقوم عىل جمموعة من  بني بالغتني: بالغة 
تفاعلية بني شخصية حتتوي  التعبري واإلفصاح، وبالغة  الوضوح ومبدأ اإلجياز ومبدأ 
عىل ثالث جمموعات من القواعد: جمموعة القواعد التي تنضوي يف إطار مبدأ غرايس 
املعروف بمبدأ التعاون، وجمموعة القواعد التي تندرج يف مبدأ التأدُّب وجمموعة القواعد 

التابعة ملبدأ السخرية)33(.

قواعده  أرسى  الذي  التعاون  مبدأ  ية  األمهِّ يف  يفوق  التأدُّب  مبدأ  أنَّ  ليتش  ويعتقد 
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د، وأنَّ الغاية  غرايس منطلًقا يف تصّوره هذا من أنَّ ُكّل سياق يوّجهه هدف تواصيل حمدَّ
من استعامل املتكّلم اللُّغة هو إحداث أثر يف ذهن السامع، وأنَّ الدور املناط بالتداولية 
هو جعل املعنى النحوي للملفوظ بسبب من القّوة التداولية التي حيملها، فالذي يشغل 
بال ليتش هو فهم تلك العالقات التي تقوم بني املعنى والقّوة الكامنة فيه فهاًم قد يساعد 

مبدأ التعاون عىل حتقيقه.

ومبدأ التأدُّب عند ليتش ال حيّل حمّل مبدأ التعاون وال يلغيه، بل يكمله، وله صورتان، 
مها)34(:

أكثِر من الكالم املؤدَّب.. 1

قلِّْل من الكالم غري املؤدَّب.. 2

وجعل ليتش ملبدأ التأدُّب قواعد هي:

أن . 1 يمكن  التي  واخلسائر  التكاليف  من  التقليل  عىل  تقوم  وهي  اللباقة،  قاعدة 
يتكبَّدها السامع والرتفيع من الفوائد التي جينيها.

قاعدة الكرم، ومدارها عىل جعل املتكّلم جيني من الفوائد أقّلها، وجعل السامع . 2
جيني من تلك الفوائد أكثرها.

قاعدة االستحسان، ومدارها عىل التقليل من ذّم السامع والقدح فيه واإلكثار . 3
من مدحه والثناء عليه.

قاعدة التواضع، ومدارها عىل التقليل من إطراء الذات واإلكثار من نقدها.. 4

يف . 5 الذات  أنَّ  عىل  الداّلة  التعابري  من  التقليص  عىل  ومدارها  االّتفاق،  قاعدة 
خالف اآلخر واإلكثار من التعابري التي تظهر الذات عىل اّتفاق السامع.

قاعدة التعاطف، ومدارها عىل التقليص عىل ُكّل ما من شأنه أن يوّلد الكراهة . 6
والنفور بني املتكّلم والسامع واإلكثار من التعابري الداّلة عىل التعاطف بينهام.
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َد نوعني من التأدُّب األّول مطلق واآلخر نسبي. كام أنــَّه حدَّ

ويعتقد ليتش أنَّ األعامل اللُّغوّية تأيت يف أربعة أنامط:

أعامل تنافسية، وتتمُّ باألمر والسؤال والطلب واالعتذار.. 1

أعامل هبيجة، وتتمُّ بالعرض واالستدعاء والتحية والشكر والتهنئة.. 2

أعامل تعاونية من قبيل اإلخبار واإلرشاد.. 3

أعامل تصادمية مثل االهتام والتهديد والشتم والتقريع.. 4

وجعل األّوَلني من التأدُّب يف حني استبعد اآلخَرين)35(.

4- مرحلة براون وليفنسون

مل خيتلف مبدأ التأدُّب كثرًيا عند هذين العالـَمني اللذين أشارا إليه يف كتاهبام املشرتك 
من  رضب  عندمها  التأدُّب  مبدأ  فإنَّ  1987م،  عام  ُنرِشَ  الذي  والتأدُّب(  )السؤال 
جميئك  ين  يرسُّ متكلم  يقول  فحني  غرايس،  ذكره  الذي  النحو  عىل  التحادثي  االستلزام 
ن  ن يف هذا امللفوظ طلًبا فقط، بل هو يضمِّ غًدا حلضور حفل زفاف ابنتي، فإنــَّه ال يضمِّ
د التأدُّب من العفوية  أيًضا مقصًدا آخر يتمثــَّل يف أن يظهر يف مظهر املتأدِّب، وهذا ما جيرِّ

وجيعله سلوًكا فردًيا ومّتساًم باالسرتاتيجية والقصد.

ض أحد طرفيها  ويكون الغرض منه جتنُّب ما من شأنه أن يعطِّل سري املحادثة ويعرِّ
أو كليهام للخطر واحلرج)36(.

ويقوم تصّور املؤلِّفني ملبدأ التأدُّب عىل مفهوم أساس وهو )ماء الوجه( الذي يفيد 
من أهّم ما يفيد تقدير الفرد لذاته، وأطلقا عىل هذا املبدأ مبدأ التواجه، وقوامه مقابلة 
الوجه للوجه، ويمكن أن ُيصاغ كام يأيت: »لتُصْن وجَه غريك«، ويرتكز هذا املبدأ عىل 

مفهومني، مها:
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أ. قيمة الوجه االجتامعية: جيب عىل املتكّلم أن يصون وجه غريه، ففي ذلك صيانة 
لوجهه، وهكذا ينعكس عىل االحرتام والتعاون املتباَدل بينهام.

ب. نسبة هتديد الوجه: هو االلتزام بعدد من اسرتاتيجّيات التخاطب لضامن االحرتام 
د الوجه، فهام يربطان بني  املتباَدل بني املتخاطبني، ممَّا يستدعي تصنيًفا لألفعال التي هتدِّ

األفعال اللُّغوّية وبني نسبة هتديدها للوجه)37(.

5- مبدأ التصديق

لقد عرض طه عبدالرمحن هذه املبادئ ونقدها وحاول أن يوجد بدائل إسالمية هلا، 
مستفيًدا من الرتاث العريب اإلسالمي، وجاء بمبدأ آخر هو مبدأ التصديق الذي نجد له 

جذوًرا وصوًرا خمتلفة يف الرتاث العريب، وقوام هذا املبدأ عنرصان اثنان:

أحدهما: نقل القول ويتعّلق باجلانب التبليغي من املخاطبة.

الثاني: تطبيق القول الذي يتعّلق باجلانب التهذيبي.

ه طه عبدالرمحن ثالث قواعد: ع عن مبدأ التصديق الذي أَقرَّ ويتفرَّ

قاعدة القصد: لتتفّقد قصدك يف ُكّل قول تلقي به إىل الغري.

قاعدة الصدق: لتكن صادًقا فيام تنقله إىل غريك.

ًدا من أغراضك. قاعدة اإلخالص: لتكن يف توّددك للغري متجرِّ

ويرى طه عبدالرمحن أنَّ هلذه القواعد أفضليات هي:

أن يفعل املتكّلم ما مل يقل أفضل له من أن يقول ما مل يفعل.. 1

أن يسبق فعل املتكّلم قوله أفضل له من أن يسبق قوله فعله.. 2

أن يكون املتكّلم أعمل بام يقول أفضل له من أن يكون غريه أعمل به)38(.. 3

جانبه  يف  والسيَّام  اإلسالمي،  الرتاث  من  هذه  مبادئه  يف  عبدالرمحن  طه  أفاد  وقد 



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 506

التبليغي من كتاب )أدب الدنيا والدين( للاموردي.

مبدأ التأدُّب يف عهد اإلمام علّي )عليه السام(

واملراحل  قواعده،  عىل  والوقوف  املبدأ  هذا  يف  واإلمجالية  املتأّملة  القراءة  هذه  بعد 
التي َمرَّ هبا وبيان موقف اللُّغوّيني منه، والوقوف عىل ما يرافقه من مبادئ من نحو مبدأ 
العريب،  والبالغي  اللُّغوّي  الرتاث  يف  املبدأ  هذا  جذور  إىل  الوصول  وحماولة  التعاون 
مبدأ  فيه من  َوَرَد  وما  السالم(،  )عليه  اإلمام عيّل  إىل عهد  الصفحات  قابل  نعرض يف 

التأدُّب.

وأّول ما يطالعنا يف عهد اإلمام حاماًل هذا املبدأ قوله )عليه السالم(: »َفْلَيُكْن َأَحبَّ 
الِِح، َفاْمِلْك َهَواَك، َوُشحَّ بِنَْفِسَك َعامَّ الَ حَيِلُّ َلَك، َفإِنَّ  َخاِئِر إَِلْيَك َذِخرَيُة اْلَعَمِل الصَّ الذَّ

حَّ بِالنَّْفِس اإِلنـَْصاُف ِمنَْها فيام َأْحبَّت أو َكِرْهت«)39(. الشُّ

بًيا رائًعا توّزعت بني  ة وّظفها اإلمام توظيًفا تداولًيا تأدُّ فقد َوَرَدت هنا عبارات ِعدَّ
مجل طلبية بُأسلوب األمر، وهو من األعامل التنافسية التي جعلها ليتش من مبدأ التأدُّب، 
السالم(:  )عليه  وقوله  إَِلْيَك...«  َخاِئِر  الذَّ َأَحبَّ  »َفْلَيُكْن  السالم(:  )عليه  قوله  وهو 
حَّ بِالنَّْفِس اإِلنـَْصاُف ِمنَْها فياَم  »َفاْمِلْك َهَواَك، َوُشحَّ بِنَْفِسَك«، وُأخرى خبية » َفإِنَّ الشُّ

َأْحبَّت أو َكِرْهت«.

التعاون  مبدأ  وفق  عىل  لديه  التداويل  األُسلوب  يكون  أن  لإلمام  يمكن  كان  فإنــَّه 
ه اخلطاب بشكل مبارش فيه  املبارش، ولكنـَّه مال إىل ُأسلوب التأدُّب، فبدالً من أن يوجِّ
اإِلنـَْصاُف  بِالنَّْفِس  حَّ  الشُّ »َفإِنَّ  قال:  املبارش،  األمر  وبُأسلوب  ملأموره،  األمري  تقريع 
ظامًلا  تكون  أو  املسلمني  أموال  تأكل  جشًعا،  تكون  أالَّ  ينبغي  أنــَّك  بمعنى:  ِمنَْها...«، 
أو  َأْحبَّت  َفَيام  ِمنَْها  اإِلنـَْصاُف  بِالنَّْفِس  حَّ  الشُّ »إِنَّ  تقول:  التي  باحلكمة  هه  وجَّ للرعية، 

َكِرْهت«، أي: ألزم نفسك واكبح مجاحها.
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وقد استعمل اإلمام )عليه السالم( مع واليه ُأسلوب املعلِّم املرشد ففرسَّ له الشحَّ 
نها من االسرتسال يف  ما هو، فقال: أن تنتصف منها فيام أحّبت أو كرهت، أي: ال متكِّ

الشهوات، وكن أمرًيا عليها، ومسيطًرا وقامًعا هلا من التهّور واالهنامك)40(.

فهنا يمكن أن نقول: إنَّ كال املبدأين: التعاون والتأدُّب، حارضان يف هذه القطعة من 
العهد.

ثــُمَّ ننتقل إىل عبارة ُأخرى له )عليه السالم( يّتضح فيها هذا املبدأ، وهو قوله: »َوَأْشِعْر 
ِعيَِّة، َواْلـَمَحبََّة هَلُْم، َواللُّْطَف هِبِْم، َوالَ َتُكوَننَّ َعَلْيِهْم َسُبًعا َضاِرًيا َتْغَتنُِم  مْحََة لِلرَّ َقْلَبَك الرَّ

ا َنظِرٌي َلَك يِف اخْلَْلِق«)41(. يِن، َوإمَّ ا َأٌخ َلَك يِف الدِّ ُْم ِصنَْفاِن: إِمَّ َأْكَلُهْم، َفإهِنَّ

فهنا يِرُد هذا املبدأ بطريقة النهي، وهو قوله )عليه السالم(: »َوالَ َتُكوَننَّ َعَلْيِهْم َسُبًعا 
وهو  التأدُّب،  مبدأ  نًا  مضمِّ مبارش  غري  بالغي  بُأسلوب  واليه  اإلمام  هنى  فقد  َضاِرًيا«، 
املعروف، وبضميمة  احليوان  السبع هو  ملفردة  الوضعي  املعنى  إذ  َضاِرًيا(،  )َسُبًعا  قوله 
ؤ والتسلُّط عىل الناس وهنب أمواهلم، فقد  ن صورة من صور التجرُّ لفظة )َضاِرًيا( تتكوَّ
طرح اإلمام هذه الدالالت بطريقة االستلزام احلواري، وهو صورة من صور هذا املبدأ 
الذي ال تدّل األلفاظ فيه عىل معانيها املبارشة، وإنــَّام ُيراد هبذه األلفاظ معاين ُأَخر، وهو 
ما ُيعَرف لدى البالغيني بالكناية أو االستعارة، أو ُأسلوب احلكيم الذي عرضنا له يف 

صدر هذا البحث.

فقد أوىص اإلمام )عليه السالم( الوايل بالرعّية خرًيا، وأالَّ يظلمهم؛ ألنــَّهم إمـَّا أن 
يشرتكوا معه يف اإلنسانية أو يف الدين، وُأسلوب التأدُّب يتجىلَّ يف اجلملة اخلبية، فإنــَّهم 
صنفان، أي: ال حيّق ظلمهم رعاية هلم؛ ألنــَّهم إخوة لك يف الدين أو اخللق، ويشري هذا 

د التي أشارت إليها اليكوف. إىل قاعدة التودُّ

ثــُمَّ ينتقل اإلمام )عليه السالم( خماطًبا واليه بمنتهى أساليب اللطف واألدب والرّقة 
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ْه الَ َيَدْي َلَك بِنِْقَمتِِه،  به إىل رّبه فيقول: »َوالَ َتنِْصَبنَّ َنْفَسَك حِلَْرِب اهللِ، َفإِنَّ فينصحه بام يقرِّ
َوالَ ِغنَى بَِك َعْن َعْفِوِه َوَرمْحَتِِه«)42(.

فحملت هذه العبارة صوًرا رائعة من االستعارة فضاًل عن  حسن الفاصلة والتضاّد 
( الذي يدّل عىل  د بنون التوكيد )َوالَ َتنِْصَبنَّ ودّقة العبارة فابتدأت بُأسلوب النهي املؤكَّ
عندما  واإلمام  اهلل،  من  يبعده  الذي  املقام  هذا  يف  يكون  بأالَّ  واليه  عىل  اإلمام  حرص 

خياطب واليه فإنــَّه يعني ُكّل الناس فهو من باب )إيــَّاك أعني واسمعي يا جارة(.

ْه الَ َيَدْي َلَك بِنِْقَمتِِه« فخرق مبدأ التعاون يف هذا  ثــُمَّ يقول له بُأسلوب هتذيبي »َفإِنَّ
النّص يستلزم حوارًيا أنَّ لفظة اليد هنا ال تدّل عىل معناها الوضعي، وإنــَّام أراد هبا القّوة 

أو السلطة، ونحو ذلك.

{ ]الفتح:  يِۡديِهۡمۚ
َ
فَۡوَق أ  ِ وقد استوحى اإلمام هذا املعنى من قوله تعاىل: }يَُد ٱللَّ

48[، واليد هنا من باب االستعارة التخييلية، بمعنى أنَّ اهلل قويٌّ ال يعلوه أحد يف قّوته)43(.

والالم يف )لك( مقحمة بني املضاف واملضاف إليه، كام قالوا: ال أبا لك، ثــُمَّ يقول 
اإلمام: »َوالَ ِغنَى بَِك َعْن َعْفِوِه َوَرمْحَتِِه«، فحسن الفاصلة واضح بني نقمته ورمحته ممَّا 
ح  جيعل اخلطاب سائًغا متقبَّاًل يف نفس املخاَطب، وداللة النقمة التي تضاّدها الرمحة يوضِّ
حرص اإلمام عىل األُسلوب التأديبي الرتبوي ببيان وسائل الرتغيب التي تقابل وسائل 

الرتهيب.

ثــُمَّ يميض اإلمام يف التواصل التخاطبي املفعم بمبدأ التأدُّب لواليه، إذ يقول: »َوإَِذا 
يَلًة، َفاْنُظْر إىَِل ِعَظِم ُمْلِك اهللِ َفْوَقَك، َوُقْدَرتِِه  ًة َأْو خَمِ َ َأْحَدَث َلَك َما َأْنَت فِيِه ِمْن ُسْلَطانَِك ُأهبَّ
َمنَْك َعىَل َما الَ َتْقدِرُ َعَلْيِه ِمْن َنْفِسَك، َفإِنَّ ذلَِك ُيَطاِمُن إَِلْيَك ِمْن طِاَمِحَك، َوَيُكفُّ َعنَْك 

ِمْن َغْربَِك، وَيِفيُء إَِلْيَك باَِم َعَزَب َعنَْك ِمْن َعَمِلَك«)44(.

فأمره عند حدوث األهُّبة والعظمة ألجل الرئاسة واإلْمَرة أن يذكر عظمة اهلل تعاىل 
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ذو خال  فالٌن  وُيقال:  الكب،  واملخيلة:  وإحيائه،  وأماتته  وإجياده،  إعدامه  وقدرته عىل 
وذو خميلة)45(.

ك وحّدتك ورسعة بطشك،  ثــُمَّ ُيبنيِّ اإلمام أنَّ تواضعك هلل يكّف من سطوتك وجتبُّ
َغْربَِك«،  ِمْن  َعنَْك  الرتبوية مستفادة من قوله )عليه السالم(: »َيُكفُّ  املعاين  وُكّل هذه 
الشباب  حلّدة  وُيستعَمل  السيف،  حّد  هو  الغرب  يف  األصل  إذ  لطيفة،  استعارة  وهي 
والكنايات  االستعارات  بعض  هذا  ختاطبه  يف  استعمل  السالم(  )عليه  فنراه  ونشاطه، 

التي تفيض إىل ُأسلوب التأدُّب أو االستلزام احلواري)46(.

اَك َوُمَساَماَة  ثــُمَّ يردف )عليه السالم( ذلك بتحذير يوّجهه إىل واليه، وهو قوله: »إِيَّ
وتِِه، َفإِنَّ اهللَ ُيِذلُّ ُكلَّ َجبَّار، َوهُينُِي ُكلَّ خُمَْتاٍل«)47(. اهللِ يِف َعَظَمتِِه، َوالتََّشبَُّه بـِِه يِف َجَبُ

ومل خيرق اإلمام يف هذا املقطع من التخاطب مبدأ التعاون، فإنَّ حديثه لواليه مبارش 
س ُأسلوب التأدُّب يف ذيل هذا املقطع »َفإِنَّ اهللَ  يكتسيه الوضوح، إالَّ أنــَّنا يمكن أن نتلمَّ
ر واليه بقدرة اهلل وعظمته، يريد أن حيّثه  ُيِذلُّ ُكلَّ َجبَّار، َوهُينُِي ُكلَّ خُمَْتال«، فإنَّ اإلمام يذكِّ

بُأسلوب بارد عىل عدم التجبُّ والتكبُّ والتسلُّط.

ه اإلمام واليه بتعليمه درًسا أخالقيًّا ودينيًّا واجتامعيًّا يف كيفّية إدارة احلكم  ثــُمَّ يوجِّ
التي  ك  التشكُّ التأدُّب وقاعدة  بُأسلوب هتذيبي مستعماًل ُأسلوب  الرعية  والتعامل مع 
األُُموِر  َأَحبَّ  »َوْلَيُكْن  يقول:  إذ  البحث،  هذا  صدر  يف  وبيَّنّاها  اليكوف  إليها  أشارت 
ِة  اْلَعامَّ ُسْخَط  َفإِنَّ  ِعيَِّة،  الرَّ لِِرىَض  َوَأمْجَُعَها  اْلَعْدِل،  يِف  َها  َوَأَعمُّ  ، احْلَقِّ يِف  َأْوَسُطَها  إَِلْيَك 

ِة«)48(. ِة ُيْغَتَفُر َمَع ِرىَض اْلَعامَّ ِة، َوإِنَّ ُسْخَط اخْلَاصَّ جُيِْحُف بِِرىَض اخْلَاصَّ

وال يبعد هذا األُسلوب التخاطبي عن سابقه كثرًيا، فإنَّ اإلمام طلب من واليه ُأموًرا 
َ له الصحيح من غريه يف خطابه له، وهذا ما  وجعله خيتار ما صلح منها بنفسه بعد أن بنيَّ
أطلق عليه ليتش األعامل البهيجة التي تتمُّ بالعرض واالستدعاء والتحّية، وجعلها من 
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َفه اإلمام »أنَّ قانون اإلمارة االجتهاد يف رضا  مبدأ التأدُّب كام أرشنا إليها عنده، وقد عرَّ
العاّمة فإنــَّه ال مباالة بسخط خاّصة األمري مع رضا العاّمة، فأمـَّا إذا سخطت العاّمة مل 
ينفعه رضا اخلاّصة... ألنَّ اخلاّصة ال ُيغنون عنه شيًئا عند تنّكر العاّمة له، وكذاك ال يرّض 
سخط هؤالء إذا رضيت العاّمة؛ وذلك ألنَّ هؤالء عنهم غنًى وهلم بدل، والعاّمة ال غنى 

عنهم وال بدل منهم«)49(.

العاّمة ال جيوز  للخاّصة عىل حساب  ميله  أنَّ  لواليه  اإلمام يف خطابه هذا   َ بنيَّ وقد 
الوجهة  من  وإمـَّا  واجلور،  الظلم  ملكان  فواضح  الدينية  »الوجهة  إمـَّا  وجهتني:  من  له 
بالثورة  وربَّام  واملظاهرات  باإلرضابات  الدولة  كيان  هيزُّ  العاّمة  سخط  فألنَّ  السياسية 

املسلَّحة، ورضا اخلاّصة ال جُيدي شيًئا يف هذه احلال، والعنف يزيد النار اشتعاالً«)50(.

فمع أنَّ هذا املقطع يشري إىل قضية إدارية إالَّ أنــَّه ال خيلو من ُأسلوب التأدُّب.

َن مجيع  ثــُمَّ يتواصل اإلمام مع واليه عىل نسق واحد من ُأسلوب التأدُّب الذي تضمَّ
إليه براون وليفنسون يقوم  التواجه( الذي أشار  املبدأ وأنواعه، ومنه )مبدأ  قواعد هذا 
عىل تقدير الشخص لذاته، ومفهومه )لتُصْن وجه غريك(، فنسمع اإلمام يقول: »َوْلَيُكْن 
َأْبَعَد َرِعيَّتَِك ِمنَْك، َوأْشنََأُهْم ِعنَْدَك، َأْطَلُبُهْم ملََِعاِئِب النَّاِس، فإنَّ يف النَّاِس ُعُيوًبا، اْلَوايِل 
اَم َعَلْيَك َتْطِهرُي َما َظَهَر َلَك، َواهللُ  َها، َفاَل َتْكِشَفنَّ َعامَّ َغاَب َعنَْك ِمنَْها، َفإنَّ َأَحقُّ َمْن َسرَتَ
ِمْن  ُه  َسرْتَ حُتِبُّ  ما  ِمنَْك  اهللُ  َيْسرُتِ  اْسَتَطْعَت  َما  اْلَعْوَرَة  َفاْسرُتِ  َعنَْك،  َغاَب  َما  َعىَل  حَيُْكُم 

َرِعيَّتَِك«)51(.

فإنَّ اإلمام يطلب منه أن يسرت عيوب رعّيته وأالَّ يكشفها لآلخرين وأن حيفظ ماء 
وجه رعّيته وإن كان فيهم عيوب، مبيِّنًا له أنَّ َمْن سرت عيوب الناس سرت اهلل عيوبه، وأنَّ 
حفظ عيوب اآلخرين أو حفظ ماء وجوههم هو من مرتكزات مبدأ التأدُّب، فإنــَّه »جيب 

عىل املتكلِّم أن يصون وجه غريه، ففي ذلك صيانة لوجهه هو«)52(.
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تلو  الواحدة  النصائح  إليه  يسدي  واليه وهو  إىل  اإلمام يف عهده  نحلِّق مع  وهكذا 
األُخرى، وحيثــُّه عىل رضورة التواضع وعدم الشعور بالزهّو واخليالء، ويظهر هذا جليًّا 
ْدِق،  اْلَوَرِع َوالصِّ بَِأْهِل  يف العبارة التي خاطبه هبا، وهي قوله )عليه السالم(: »َواْلَصْق 
ْهَو،  ِدُث الزَّ ُحوَك بَِباطِل مَلْ َتْفَعْلُه، َفإِنَّ َكْثَرَة االْْطَراِء حُتْ ُثمَّ ُرْضُهْم َعىَل َأالَّ ُيْطُروَك َوالَ ُيَبجِّ

ِة«)53(. َوُتْديِن ِمَن اْلِعزَّ

فهذا النمط من التخاطب يمكن أن يكون يف ضمن دائرة قاعديت التواضع والتعاطف 
اللتني أشار إليهام ليتش يف مبدأ التأدُّب عنده.

فإنَّ اإلمام )عليه السالم( بخطابه هذا حيثُّ واليه عىل رضورة التزلُّف ألهل الورع 
ُبغية  فيه  ليس  ما  فيه  يقولوا  وأالَّ  احلّق،  إالَّ  فيه  يقولوا  أالَّ  عىل  دهم  يعوِّ وأن  والتقوى، 
املدح؛ ألنَّ ذلك يورث الزهّو واخليالء، وهو خالف ما ينبغي أن يكون الوايل الذي يريده 
اإلمام أن يكون متواضًعا يف ختاطبه وتعامله مع الناس، وأالَّ يزيده إطراء القوم عليه إالَّ 
تواضًعا، وقد َوَرَد يف اخلب أنَّ رجاًل »أثنى عىل اإلمام عيّل )عليه السالم( يف وجهه ثناًء 

أوسع فيه ــ وكان عنده مّتهاًم ــ فقال له: أنا دون ما تقول وفوق ما يف نفسك«)54(.

الدولة  إدارة  لواليه كيفّية   َ إذ بنيَّ املبارك،  ينتقل اإلمام )عليه السالم( يف عهده  ثــُمَّ 
وقيادة املجتمع وُيبنيِّ له أيًضا طبقات ذلك املجتمع وواجبات ُكّل طبقة وحقوقها، ثــُمَّ 
يرسم له الطريق األمثل لقضية اخلراج وجبايته، وعامرة البالد، ويوضح له كيفّية التعامل 
حتــَّى  العهد  به  ابتدأ  الذي  األُسلوب  بذات  املجتمع  لذلك  قائًدا  بوصفه  املجتمع  مع 
يصل إىل آخره عىل هذا النسق من األُسلوب التأدُّيب، وهذه الطريقة الراقية من احلاكم مع 
ًرا له تارًة ُأخرى، باألمر مّرًة وبالنهي ُأخرى، حتــَّى نصل  واليه مرشًدا إيــَّاه تارًة وحمذِّ
هه إىل عدم الغضب والرتّوي يف احلكم وعدم الشموخ وعدم  إىل أواخر العهد، فنراه يوجِّ
َوَسْوَرَة  َأْنِفَك،  مَحِيََّة  »اْمِلْك  يقول:  إليه  فنستمع  حكيم  تأدُّيب  بُأسلوب  بالرعية  البطش 
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َوَتْأِخرِي  اْلَباِدَرِة،  بَِكفِّ  ذلَِك  ُكلِّ  ِمْن  ْس  َواْحرَتِ لَِسانَِك،  َوَغْرَب  َيِدَك،  َوَسْطَوَة  َك،  َحدِّ
ْطَوِة، َحتَّى َيْسُكَن َغَضُبَك َفَتْمِلَك االْْختَِياَر«)55(. السَّ

فاستعمل اإلمام يف هذا املقطع أنامًطا من االستعارة إليصال مراده إىل خماطبه بصورة 
قبيل محية  التأدُّب من  مبدأ  تداولًيا يف ضمن  توظيًفا  األلفاظ  تلك  فوظَّف  مبارشة  غري 
وحّدك:  سطوة،  وسورة:  باخلزامة،  أنفه  املوجع  اجلمل  عىل  املعنى  هذا  وُيطلق  أنفك، 

بأسك، وغرب لسانك، أي: حّده)56(.

األلفاظ  بتوظيف  احلواري  االستلزام  ُأسلوب  إىل  هنا  واضح  التعاون  مبدأ  فخرق 
وَعرفها  البالغة  علامء  َرها  قرَّ التي  الكناية  أو  االستعارة  بطريق  مبارش  غري  توظيًفا 

التداوليون بُأسلوب االستلزام احلواري.

فأمره من خالل ذلك بأن يدع الشموخ والتعايل عىل الناس ال ليشء، إالَّ ألنــَّه الوايل، 
وأن يملك نفسه عند الغضب، ويكّفها عن األذى، وأالَّ ُيطلق لسانه يمينًا وشامالً عىل 
غري هًدى، حتــَّى يسكن غضبه فيملك االختيار، ولو اندفع معه لتغّلب اهلوى واجلهل 
عىل عقله وعاقب َمْن ال ذنب له، وتكّلم بام يشني، وجتاوز احلدود، وأمكن عدّوه من 

نفسه، فيجب أن يتذّكر وقوفه بني يدي اهلل للحساب واجلزاء)57(.

كانت هذه وقفة مع بعض فقرات عهد اإلمام وبحث مبدأ التأدُّب فيه، وحرصُت 
عىل أن ألتقط الفقرات التي يّتضح فيها هذا املبدأ، فكان اختياري قساًم منها وترك القسم 
الذي يتعّلق بُأسلوب إدارة الدولة وأحكام احلكم والسياسة إذ مل يّتضح فيها هذا املبدأ.

للعربية وعلومها،  إليه وأن جيعلني خادًما  العمل  يقّربني هذا  أن  أسأل  اهللَ  وأخرًيا 
والسيَّام فيام يتعّلق برتاث حُمّمد وآل حُمّمد.

*     *     *
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املقدمة

بسم اهلل الرحن الرحيم

القاسم  أيب  الضاد  نطق  من  أفصح  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
املصطفى األمني، وعىل آله الطيبني الطاهرين.

وبعد  

فاحلديث عن خطاب اإلمام عيّل )عليه السالم( ال يروي ُغّلة املتعّطشني إىل سحر 
بيانه، سواٌء أكانوا من خصومه، أم من حمّبيه، فكالمه - كام قيل- »سّيد الكالم«؛ ولذلك 
وبالغّيٍة،  ُلغّويٍة  بني  كثرية،  ُفنوٍن  إىل  النبّيُة،  كلامُتُه  تناولت  التي  الدراساُت  تشّعبِت 
وُمعجميٍَّة، ولسانيٍة، وتداوليٍة، وفنّيٍة، و.. الخ من معارف إنسانية مّجة، ومل ينضْب بعد 
ذلك املعني اخلالد من كلامت السفر العلوّي األقدس، إْذ إّنه حظي برعاية الغيب، وكالءة 

الرب العظيم، فأّنى له أْن ُيْدثر؟!

إال أيّن آثرُت اخلوَض يف ملمٍح أّخاٍذ للنظر، وبارٍز عن سواه من املالمح اإلسلوبية 
يف رسالِة اإلمام إىل عامله مالك بن األشرت )رضوان اهلل عليه( الذي واّله ُحكم مرص، 
إال وهو )التعليل( بوصفه آليًة يضمن هبا املتلّقي مقبوليَة ما ُيلقيه من كالم، فقد جعل 
من  االنتقال  عملية  خالل  من  وهذا  للحجج،  األساسية  الوظيفة  التعليل  من  )توملني( 
املعطى إىل النتيجة التي ُتذّكرنا يف القياس باملقدمات والنتائج، أما سبب اختياري للتعليل 
فلام وجدُتُه من إكثار لتوظيٍف هذه التقانة اإلسلوبية بقصٍد وإتقان عمد إليها اإلمام عيل 
)عليه السالم( وهو يكتُب عهًدا فيه املعامل العامة إىل جنب التفاصيل الدقيقِة من األوامر 
والنواهي واإلرشادات التي بموجبها يتمُّ احلكم العادل، وينجح الوايل يف حتقيق هدفه 
التعليالت ترتادُف هنا وهناك  إذا ما راعى تطبيق هذه اإلرشادات، فقد كانت  السليم 
شؤون  بوالية  ُكّلف  الذي  للوايل  الصحيح  املسري  لتيضء  اإلرشادات؛  تلك  جنب  إىل 
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الرعية ومتابعة شؤوهنم، فضاًل عاّم يتعّلق به من أمور ختّص اجلانب اإلداري والقضائي 
والسيايس، كذلك لتعّرف اآلخرين من والٍة وُحّكام بام جيب عليهم أْن يلتزموه فيام لو 
قيض هلم والية ِمرٍص من األمصار. وبعد أْن استوت املادة عىل سوقها كان يل أْن أضعها 

عىل وفق اخلطة اآلتية:

التمهيد: مفهوما التعليل والرسالة لغة واصطالًحا. 

املبحث األول: يف ُحّجية اإلقناع بالتعليل وطرائقه.

املبحث الثاين: موضوعات التعليل يف العهد العلوي

املبحث الثالث: اسرتاتيجّيات اإلقناع بالتعليل يف العهد العلوي

اخلامتة: وفيها أهم النتائج التي توصل البحث إليها.

املصادر واملراجع.

وآله  حممد  سيدنا  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد  أن  دعوانا  وآخر 
الطيبني الطاهرين.
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التمهيد

 مفهوما التعليل والرسالة لغة واصطاًحا.

عينُه  مزيٌدٌة  ثالثٌي  فعٌل  وهو  )عّلَل(  الفعل  من  مصدر  )تفعيل(  التعليل  اللغة:  يف 
بالتضعيف، ومعناه: السقي بعد سقي، وَجنُْي الثمرة مّرًة بعد أخرى، والعّلة - بالكرس- 
املرض، واحلدُث ُيشِغُل صاحبُه عن حاجته، كأّن تلك العلة صارت ُشغاًل ثانًيا منعه عن 

ُشغله األّول)(.

ومن املعلوم رصفيًّا أن أحد معاين البناء )فّعل( هو اإلزالة أو السلب، وهنا جاء الفعل 
)عّلل( أي أزال العلة، كام هو احلال يف الفعل )مّرض( أي أزال املرض. وال ُتزال الِعّلة 
املوجبة للبٍس وإهباٍم يعرتي فهم قضية ما ال ُبّد من االمتثال إليها إال بإيضاح احلكمة من 

وراء امتثاله سواٌء أكانت تلك القضية خًبا أم إنشاًء.

أما يف االصطالح: فالتعليل يف عمومه بيان عّلة اليشء، وتقرير ثبوت املؤّثر إلثبات 
األثر، وُيطلق عىل ما ُيستدلُّ فيه من العّلة عىل املعلول)(.

وقد ذكر الكفوي )ت: 1094 هـ( تعريًفا آخر للتعليل: ))ُهَو َأن ُيِريد امْلَُتَكّلم ذكر 
حكم َواقع َأو متوقع َفيقدم قبل ذكره ِعّلة ُوُقوعه، لَكون ُرْتَبة اْلعلَّة ُمَتَقّدَمة عىل امْلَْعُلول((
)(. وفيه يشرتط أن تتقّدم العلة عىل احلكم الذي ُيطلقه املتكّلم، وال أرى ثمة موجًبا هلذا 

حُييط  الذي  الكالم  وسياق  احلال  مقتىض  بحسب  تتأّخر،  أو  العّلة  تتقّدم  فقد  الرشط، 
باملتكّلم )الباث( وامُلرَسل إليه اخلطاب )املتلّقي(.

ونكتفي بالتعريف الذي يّتصل بُصلب بحثنا إىل أنه طريقة يف إثبات حكم أو نفيه أو 
وجوده أو عدمه، وذلك بإظهار العلة التي ُتبز مرشوعيته)(، فيحرص امُلرسل عىل ربط 
امُلرسل  ابتغاًء إلقناع  األفكار والوصل بني أجزاء الكالم بجعل بعضها أسباًبا ألخرى 
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إليه بصواب احلكم الذي حيمله عليه؛ ألّن هناك تعريفاٍت كثريًة للتعليل تنتمي حلقول 
معرفية متنّوعة مثل النحو واملنطق)(،..الخ.

ويف ميدان البالغة، ففي مقدار ما تتبعته من مصادر بالغية قد نفتقد تعريًفا للتعليل 
باملعنى احلقيقي الذي يّتصل بموضوع بحثنا، إال اللهم ما ذكره ابن أيب اإلصبع العدواين 
)ت: 654 هـ( يف باٍب ساّمه بالتعليل، من تعريف له ))وهو أن يريد املتكلم ذكر حكم 
املعلول،  تقدم عىل  أن  العلة  رتبة  لكون  علة وقوعه،  ذكره  قبل  فيقدم  متوقع  أو  واقع، 
كقوله سبحانه: »لوال كتاب من اهلل سبق ملسكم فيام أخذتم عذاب عظيم« فسبق الكتاب 

من اهلل علة يف النجاة من العذاب... الخ(()(.

أما يف سائر كتب البالغة وبخاصة يف مباحث علم البديع، نجد ثمة انزياًحا للتعليل، 
يقع حتت عنوان )حسن التعليل( وُعّرف بقوهلم: ))أن ينكر األديب رصاحة، أو ضمنًا، 
علة اليشء املعروفة، ويأيت بعلة أخرى أدبية طريفة، هلا اعتبار لطيف، ومشتملة عىل دقة 
عّلًة  يّدعى لوصف  األديب:  أن  يعني  إليه،  يرمى  الذي  الغرض  تناسب  النظر، بحيث 
مناسبة غري حقيقية، ولكن فيها حسن وطرافة، فيزداد هبا املعنى املراد الذي يرمى إليه 
التعليل ال يدخل يف صميم ما قصدناه؛  أنَّ هذا الرضب من  مجاال ورشفًا(()(. ونعتقد 
ابتكار  القائل من  يبتدعها  إنكار عّلة اليشء األصلية، ونصب عّلٍة  ذلك ألّنه يقوم عىل 
خياله اخلصب؛ لتكون ُملِفتًة للقارئ، وشاغلًة له عن أصِل الِعّلة؛ ولذلك قرنه اجلرجاين 
أصاًل  ثابٍت  غري  هو  أمٍر  بإثبات  الشاعر  يقوم  بوساطته  ألّن  بالتخييل؛  هـ(   471 )ت: 

ويّدعي دعوًة ال طريق إىل حتصيلها ويقول قوالً خيدع فيه نفسه)(.

 وأرى أهّنا بسبب ما بّيناه، ال تتوافر يف النص القرآين، وال يف النص النبوي أو العلوي؛ 
لُبعد تلك الغاية التي ُعّدت من امُلحّسنات املعنوّية عن الغاية املقصدّية التي قامت عليها 

ُسداة النصوص املقّدسة وحُلمتها.



525احملور اللغوي واالدبي /اجلزء العاشر

أما بخصوص العهد العلوي، فينبغي لنا أْن نبنّي بصفٍة عامٍة أّنه ينضوي حتت جنس 
الرسالة، وُتعّرف بأهّنا: ))النص املّدون الذي يبعثه املرسل إىل املرسل إليه(()(، وُتعبِّ عن 
شؤون خاصة أو عامة)(. وقد أخذت الرسالة مساحة شاسعة يف امُلدّونة العربية اإلسالمية 
السيام يف احلقبة التي تلت هناية العرص الراشدي وبداية العرص األموي)(، حيث تنّوعت 
موضوعاهتا، فكان بعضها حيوي ))وصفا للَخلِق واخلُُلِق ووصفا لألمكنة واألشخاص 
أو قصة لألخبار واألعامل(()(. فضاًل عن اختالفها بني الطول واالختصار، فكان كثرٌي 
د املصطلح واّتساع مظّلته  من مؤّلفات القرون السالفة حتمل عنوان الرسالة، ممّا ُيظهر متدُّ

املعرفّية يف الذهنية العربية.

وعموًما نجد الرسائل التي بعثها اإلمام عيل )عليه السالم( كانت عىل قسمني:

موضوعات  ذا  تكون  أو  عامة  رسائل  وهي  ديوانية:  أو  سلطانية  رسائل  األول: 
رسمّية)(

من  إىل  مشاعره  وتنقل  كاتبها،  حالة  عن  تعّب  شخصية  أو  إخوانية  رسائل  اآلخر: 
يكتب إليهم)(، أو تعّب عن موضوعاٍت اجتامعيٍة خمتلفٍة بحسب الظروف اخلاصة.

إىل  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  وّجهها  التي  الرسالة  نجد  التقسيم،  هذا  ضوء  ويف 
مالك األشرت )رض(، تنضوي حتت القسم األول، إال أهّنا ُوِصفت بالعهد من بني مجيع 

ف عىل سبب تسميتها بالعهد. رسائله، األمر الذي يدفعنا إىل التعرُّ

ُيطلق الَعْهُد عىل الَوِصيِّة، ومنه اشُتقَّ الَعْهُد الذي يكتب لِْلُوالِة، وعىل امَلْوثِق وعىل 
املنزِل  بِه، كذلك ُيطلق عىل  الَعْهد  َعْهٌد بكذا، وإنَّه لقريُب  االْلتِقاء واإلملاِم يقال: ما يل 
القاسم بن ساّلم  ُعبيد  أبو  إليه)(. وقد توّسع  اْنَتأْوا عنه رَجُعوا  إذا  القوم  الذي ال يكاُد 
وِرعاية  احِلفاظ  َفِمنَْها  خُمَْتلَفة،  َأْشَياء  إىل  العهد  مفهوم  داللة  يف  224هـ(  )ت:  اهلروي 
َيْعنِي  آدم"  َبنِي  َيا  إَِلْيُكْم  َأْعَهْد  "َأمَلْ  َتَعاىَل:  اْلَوِصيَّة، كام ورد يف قوله  َوِمنَْها  َواحْلق  احْلُْرَمة 
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َوَقاَل:   " الّظاملنِِْيَ َعْهِدي  َينَاُل  "الَ  َتَعاىَل:  كقوله  اأْلمان  َأْيضا  اْلَعْهد  َومن  َواأْلَمر  اْلَوِصيَّة 
اهللَّ،  الرجل: عيّل عهد  اْلَيمني كقول  َأْيضا  اْلَعْهد  َومن  هِتِْم"  ُمدَّ إىَِل  َعْهَدُهْم  إَلْيِهْم  ُّوْا  "َفأمِت
َومن معانيها َأن تعهد الرجَل عىل َحال َأو يِف َمَكان كقول القائل: عهدي بِِه يِف َمَكان َكَذا 

َوَكَذا وبحال َكَذا َكَذا)(. 

)عليه  اإلمام  رسالة  يف  حضوًرا  أكثرها  كانت  العهد  لفظة  يف   الوصية  داللة  ولعّل 
قوهلم:  من  اشتقاًقا  عهًدا  عامة  بصفٍة  ُيسمى  للوالة  ُيكتب  ما  أّن  علاًم  ملالك،  السالم( 
عيل  اإلمام  بعثها  التي  الرسالة  كان  الباب  هذا  ومن  أوصيته)(.  أي:  فالن،  إىل  عهدُت 
)عليه السالم( إىل مالك مستحّقًة لوصف العهد؛ ملا اشتملت عليه من توصيات كثرية، 
من  فيها  وما  عليها،  السري  احلاكم  عىل  ينبغي  التي  السلوكيات  جممل  حول  وإرشادات 
الغايات التي تصبُّ يف سداد احلكم وصالحه، فقد احتوى عىل ))أهم القواعد واألصول 
يف  مهمة  قواعد  فيه  وقّرر  اإلسالم،  يف  احلكم  وإدارة  والقضاة،  بالقضاء  تتعلق  التي 
والسياسة،  اإلدارة  وحسن  العدل،  إلقامة  اإلنساين  التعاون  بل  االجتامعي،  التضامن 
وبيان صالح اهليئة االجتامعية، وبيان اخلراج وأمهيته، وكيف جيب أْن تكون املعاملة فيه 
البالد،  صالح  فيه  وما  العمران،  أصول  من  بذلك  يتعلق  وما  األرض  والنظر يف عامرة 
ومنابع ثروهتـ وما للتجارة والصناعة من األثر، يف حياة األمة، إىل غري ذلك من القواعد 
اهلامة التي هتدف إىل أسمى هدف يف العدل اإلسالمي(()(، كذلك أنَّ هذه الوصايا املدّونة 
يف هذه الرسالة مل توّجه إىل شخٍص عاديٍّ من الناس، بل كان من خرية أصحاب اإلمام 
عيل )عليه السالم( وحوارّييه، وهبذا حتّقق الوصايا يف هذا العهد - عىل الرغم من اإلطالة 
خطاًبا  يواجه  حني  بإمكانه  بعينه،  حمّدٍد  شخٍص  إىل  توّجه  ألهّنا  األساس؛  هدفها  فيها- 
ما، يستعني بتجاربه السابقة، معتمًدا عىل ما تراكم لديه من معارف سابقة جتّمعت لديه، 
وبذلك يكون قادًرا عىل االحتفاظ باخلطوط العريضة للخطاب املوّجه إليه)(. ولذا قيل إن 

العهد يقتيض الوفاء بالوعد)(، بلحاظ هذه اخلصوصية التي يتمّيز هبا امُلخاَطب.
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وحسُبنا ممّا قيل يف امُلخاَطب يف هذا العهد امُلبارك أّنه ))كان أنجد الناس وأجرأهم، 
ومل يكن يف حروب اجلمل وصفني أحد أمىض منه، وكان مع عيل وقال له عيل يومًا: يا 
فأنا.  الصفوف  شق  وأما  فأنت،  األقران  قتل  أما  فقال:  أنت؟  أو  أنا  أشجع  من  مالك 
ودس عليه معاوية من سمه يف رشبة عسل فامت فقال معاوية »إن هلل جنودًا منها العسل« 
وقال عيل ملا بلغه موته: »ذلك رجل كأنام قد مني قدًا، لو كان حجرًا لكان صلدًا، ولو 

كان حديدًا لكان افرندًا«(()(.

املبحث األول

يف ُحّجية اإلقناع بالتعليل وطرائقه

يف هذا املبحث سنتناول اآليت:

املطلب األول: ُحّجية اإلقناع بالتعليل.

يأخذ التعليل موقعه يف اخلطاب باعتبار املتكلم وموقعه الذين حُيّددان نسبة احلجة 
يكون  حني  ككل،  اخلطاب  قيمة  تتحّدد  عامة  وبصفة  اآلخر،  خطاب  يف  عدمها  من 
سلوك األفراد إزاء اخلطاب مرهوٌن بحّجة صاحبه، ومن ثّم ُيضفى للخطاب مرشوعيته 
املرتبطة باملنزلة امُلعرَتِف هبا له، ومن هنا كان دأُب حملِّيل اخلطاب يف النظر إىل الرشوط 
التي جتعل اخلطاب ذا حجٍة، أي اإلبانة عن السياق الذي جيعل اخلطاب مرشوًعا وفّعاالً 
الذي يتوّقف بدوره عىل منزلة املشاركني يف التخاطب وطبيعة اإلطار املكاين والزماين)(. 
ما  ليحقق  امُلرسل،  يستعملها  التي  األبرز  اآللية  بوصفه  احلجاج  عب  يتوّسل  فاإلقناع 
يصفه )بريملان وتيتكاه( بإذعان العقول بالتصديق ملا يطرحه املرسل أو العمل عىل زيادة 

اإلذعان الذي يمّثل الغاية من كل حجاج)(.

ال ختتلف فهوم الباحثني - عىل اختالف انتامءاهتم املعرفية- عن اكتناه معنى التعليل، 
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الفعيل  االمتثال  منه  ُيراد  الذي  متلّقيه  عند  األمر  لتسويغ  املتكّلم  ُيقّدمه  تفسرًيا  بكونه 
التهانوي )ت: 1158 هـ(: ))التعليل وفائدته  النفيس لقبوله، يقول  لتطبيقه واإلذعان 

التقرير، فإّن النفوس أبعث عىل قبول األحكام املعّللة من غريها(()(.

اإلقناع  تعّضد  التي  املقّومات  أحد  بوصفه  التعليل  أمهية  جليًّا  تظهر  بيانه  تقّدم  مما 
اخلطابة  يف  احلال  هو  كام  منطوًقا  أكان  سواء  للمتكلم،  خطابه  يف  املتكلم  يبتغيه  الذي 
املبارشة للجمهور، أو كان مكتوًبا، كام هو احلال يف الرسائل)(، فال يتسنى هلذه الغاية - 
أي اإلقناع- إال من أدرك أنَّ ))اخلطابة علم له أصول وقوانني، من سار يف طريقها عد 
خطيبا، وهو يعنى بدراسة طرق التأثري، ووسائل اإلقناع، وصفات اخلطيب، وما ينبغي 
أن يتجه إليه من املعاين يف املوضوعات املختلفة، وما جيب أن تكون عليه ألفاظ اخلطبة، 

وأساليبها، وترتيبها(()(. وقد عّد أرسطو الباهني أبرز بل أهم وسائل اإلقناع)(.

أهّنام  يف  هلام  شكيلٍّ  توصيٍف  من  ينطلق  والرسالة  اخلطبة  بوحدة  القول  ولعلَّ 
جهة  من  أيضا  يتشاكالن  وقد  تقفية،  وال  وزن  يلحقه  ال  كالم  أهنام  يف  ))متشاكلتان 
األلفاظ والفواصل؛ فألفاظ اخلطباء تشبه ألفاظ الكّتاب يف السهولة والعذوبة؛ وكذلك 
فواصل اخلطب، مثل فواصل الرسائل؛ وال فرق بينهام إاّل أّن اخلطبة يشافه هبا، والرسالة 
ال  أّنه  إال  كلفة(()(.  أيرس  يف  رسالة،  جتعل  واخلطبة  خطبة،  جتعل  والرسالة  هبا؛  يكتب 
بصفٍة   - فاألول  اخلطابة،  جنس  عن  الرسالة  جنس  مُتّيز  التي  األخرى  الفروق  يذّوب 
إليه  امُلرسل  خصوصّية  مراعاة  امُلرِسل  عىل  يوّفر  ممّا  ذاته،  بحّد  خُماطًبا  خيصُّ  عامة- 
تثبيت  عىل  تعمل  التي  اإلقناعية  الوسائل  شتى  عىل  ترّكز  كذلك  واالجتامعية،  الثقافية 
القضية وترسيخ الفكرة التي ُيؤمن هبا امُلرسل يف ذهن امُلرَسل إليه بصورة قوية؛ وذلك 
للتعويض النفيس الذي ُيراد للرسالة القيام به، فيام لو كان امُلرِسل وامُلرَسل إليه متقابلني 
بالكالم مثل جهارة الصوت وسعة  وجًها لوجه، فتعمل عوامل أخرى خمتصٌّ بعضها 
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ورباطة  وجهه،  وعالمات  املرسل،  )شخصية  مثل  بالكالم  خمتصٍّ  غري  وبعضها  الفم، 
اجلأش وسكون اجلوارح وقلة اللحظ، وحركات يديه، وما حيمله يف يديه من عًصا أو 
نحوها، واملكان الذي خيتاره إللقاء خطبته.. الخ( عملها يف التأثري اإلجيايب عىل امُلرَسل 
إليه )اجلمهور( من قبوٍل وامتثال ملا يطرحه من آراء وأفكار، حتى وإْن كانت بعيدة عن 
لغة البهان العلمي الدقيق، ))فإّن كّل فرد من أفراد العامة إذا كان قليل الثقافة واملعرفة 
هو أبعد ما يكون عن االقتناع بالطرق البهانية أو اجلدلية(()(، أما الرسالة فكان عليها 
التأثري  إيقاع  يروم  موّجٌه  قصدٌي  ))خطاٌب  ألهّنا  وبراهينها؛  ُحججها  من  ُتضاعف  أْن 
امُلرِسل وصف احلُّجة  املتقبل ودفعه إىل ترجيح رأي عىل آخر، وهو أمر يقتيض من  يف 
امُلرَسل إليه(()(. وعىل ضوء هذا الفرق اجلوهري بني  البيان باحلجج قصد إقناع  ورفد 
اخلطبة والرسالة، فالرسالُة بحسب ما بّيناه حُتّقق قدًرا كبرًيا من اإلقناع، فيام لو ُروعي 
فيها املمكنات الرضورية التي تعمل عىل تغيري رأي اآلخرين بعيًدا عن الطرائق األخرى 
ينأى بخطابه عن  املتكّلم حني  الذين يكفالن حتقيق مآرب  أو االسرتحام  مثل اإلكراه 

العقل والفكر إلقناع الفرد بتبنّي آراء ورفض آراٍء أخرى)(.

وقد ُعّد التعليل أحد وسائل احلجاج يف القرآن الكريم، انطالًقا من كون احلّجة هي 
ما ُيراد هبا إقناع املخاطب، والتأثري يف موقفه وسلوكه)(؛ ألّن املتكلم بوساطته يقّدم فكره 
وُيبنّي سببها،))والنفوس أبعُث عىل قبول األحكام امُلعّللة من غريها(()(. ومن الطبيعي 
أْن يسترشي التعليل يف آيات القرآن الكريم، ويتمّدد يف أوردة كثرٍي من موضوعاته، عب 
ُم َوإِنَّ َوَأْن َوإِْذ َواْلَباُء َوَكْي َوِمْن َوَلَعلَّ َوَقْد( لتعضيد الغاية التي ُأنِزل القرآن  حروفه )الالَّ

.)(ى لِْلُمْسلِِمنَي ًة َوُبرْشَ ٍء َوُهًدى َوَرْحَ من أجلها، أال وهي تِْبَياًنا لُِكلِّ َشْ

سابقه  قول  من  مأخوٌذ  أّنه  لنا  ظهر  آنًفا،  نقلناه  الذي  السيوطي  كالم  تتبُّع  وبعد 
التعليل  ُمعّرًفا  كالمه  ومتام  التعليل،  عن  حديثه  ضمن  يف  هـ(   794 )ت:  الزركيش 
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بقوله: ))بأن يذكر اليشء معلال فإنه أبلغ من ذكره بال علة لوجهني: أحدمها: أن العلة 
املنصوصة قاضية بعموم املعلول وهلذا اعرتفت الظاهرية بالقياس يف العلة املنصوصة. 

الثاين: أن النفوس تنبعث إىل نقل األحكام املعللة بخالف غريها(()(.

املطلب الثاني: طرائق التعليل.

العربية،  اللغة  إعجاز  عىل  األعظم  والشاهد  األجىل  املثال  الكريم  القرآن  كان  ملا 
وإظهارها بأكمل صورة، ولبيان تأثُّر اإلمام عيل )عليه السالم( بوصفه التلميذ النجيب 
ملدرسة القرآن مبنًى ومعنًى، كان لنا أْن نقف عند الطرائق التي وّظفها الباري سبحانه 
وتعاىل إلظهار التعليل من خالهلا؛ إلظهار أثرها يف خطاب اإلمام عيل )عليه السالم( 
الذي ُوِصف بأّنه )دون كالم اخلالق وفوق كالم املخلوقني(. وقد تنّبه علامء القرآن إىل 

تلك الطرائق، ومنهم الزركيش، فقد فّصل القول يف الطرائق الدالة عىل التعليل منها)(:

األول: الترصيح بلفظ احلكمة )الِعّلة( كقوله تعاىل: ِحْكَمٌة َبالَِغٌة. وقال: َوَأْنَزَل 
ْكَمَة)(، واحلكمة هي العلم النافع. والعمل الصالح. اهللَُّ َعَلْيَك اْلكَِتاَب َواحْلِ

الثاين: أنه فعل كذا لكذا أو أمر بكذا لكذا كقوله تعاىل: َذلَِك لَِتْعَلُموا َأنَّ اهللََّ َيْعَلُم 
 .)(اَمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض َما يِف السَّ

ِه  َفلِلَّ اْلُقَرى  َأْهِل  ِمْن  َرُسولِِه  َعىَل  اهللَُّ  َأَفاَء  َما  تعاىل:  كقوله  بكي،  اإلتيان  الثالث: 
بِيِل َكْي اَل َيُكوَن ُدوَلًة َبنْيَ اأْلَْغنَِياِء  ُسوِل َولِِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َوامْلََساكنِِي َواْبِن السَّ َولِلرَّ

ِمنُْكْم)(، فعلل سبحانه الفيء بني هذه األصناف كيال يتداوله األغنياء دون الفقراء.

ْلنَا َعَلْيَك اْلكَِتاَب تِْبَياًنا  الرابع: ذكر املفعول له وهو علة للفعل املعلل به كقوله: َوَنزَّ
.)(ًة ٍء َوُهًدى َوَرْحَ لُِكلِّ َشْ

. )(َفبُِظْلٍم ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا:اخلامس: الالم يف املفعول له، وتقوم مقامه الباء، نحو

.)(َه َغُفوٌر َرِحيٌم َه إِنَّ اللَّ السادس: اإلتيان بإن، كقوله تعاىل: َواْسَتْغِفُروا اللَّ
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اَم ُأْنِزَل  السابع: أن والفعل املستقبل بعدها تعليال ملا قبله، كقوله تعاىل: َأْن َتُقوُلوا إِنَّ
. )(اْلكَِتاُب َعىَل َطائَِفَتنْيِ ِمْن َقْبلِنَا

ُه َمْن َقَتَل  ائِيَل َأنَّ الثامن: ]من أجل[ يف قوله تعاىل: ِمْن َأْجِل َذلَِك َكَتْبنَا َعىَل َبنِي إِْسَ
النادمني"  "من  الوقف عىل:  الكتب، وعىل هذا فيجب  لتعليل  فإنه   ،)(َنْفٍس بَِغْرِ  َنْفًسا 
قتله ألخيه وهو غلط ألنه  أجل  ،أي من   النَّاِدِميَن ِمَن  لقوله:  تعليل  أنه  قوم  وظن 

يشوش صحة النظم وخيل بالفائدة.

ُكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن َقْبلُِكْم  التاسع: التعليل بلعل، كقوله تعاىل: اْعُبُدوا َربَّ
ُكْم َتتَُّقوَن)(، قيل: هو تعليل لقوله: ]اعبدوا[ ، وقيل لقوله: ]خلقكم[ . َلَعلَّ

العارش: ذكر احلكم الكوين أو الرشعي عقب الوصف املناسب له، فتارة يذكر بأن 
وتارة بالفاء وتارة جيرد. فاألول: كقوله تعاىل: إِنَّ امْلُتَِّقنَي يِف َجنَّاٍت َوُعُيوٍن * َآِخِذيَن 
اِرَقُة  َوالسَّ اِرُق  َوالسَّ حُمِْسننَِي)( . والثاين: كقوله:  َذلَِك  َقْبَل  َكاُنوا  ُْم  إِنَّ ْم  ُ َربُّ َآَتاُهْم  َما 
اَم)( . والثالث: كقوله: إِنَّ امْلُتَِّقنَي يِف َجنَّاٍت َوُعُيوٍن * اْدُخُلوَها بَِساَلٍم  َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُ

.)(َآِمننَِي

احلادي عرش: تعليله سبحانه عدم احلكم بوجود املانع منه، كقوله تعاىل: َوَلْواَل َأْن 
 .)(ْحَِن َعْلنَا ملَِْن َيْكُفُر بِالرَّ ًة َواِحَدًة جَلَ َيُكوَن النَّاُس ُأمَّ

الثاين عرش: إخباره عن احلكم والغايات التي جعلها يف خلقه وأمره، كقوله: الَِّذي 
.)(اَمِء َماًء اَمَء بِنَاًء َوَأْنَزَل ِمَن السَّ َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض فَِراًشا َوالسَّ

ال  منها  كثرٌي  فهناك  آنًفا،  ذكرناه  بام  الكريم  القرآن  يف  التعليل  طرائق  تنحرص  وال 
حيرُصها أداٌة، أو تركيٌب مطَّرد، إنام السياق هو احلاكم عىل وجود التعليل من عدمه يف 
تعليلية من دون  أداٍة  يفرض عىل  القرآين  أنَّ االستعامل  ُيالحظ  الكريم. كذلك  القرآن 
)كي(  األداتني  بني  ذلك  نجد  مثلام  احلقيقي،  الغرض  عّلة  بيان  يف  ختصيًصا  أخرى، 
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والالم، فاألوىل تستعمل لبيان الغرض احلقيقي، أما الالم فتستعمل له ولغريه، إذن فهي 
أوسع استعامال من األوىل، وهذا ما نراه يف االستعامل القرآين)(.

وعىل الرغم من شيوع التعليل يف جممل آيات الذكر احلكيم، إال أّنه ليس رشًطا ُيناط 
بكل ُحكم، أو ُيعّقب به مضمون تلك القصة، فهنالك أحكام جزئية أوردها اهلل سبحانه 
وتعاىل، مل يعّقب بعدها بذكر العّلة التي سيق احلكُم من أجلها، وما ذكره الُقشريي )ت: 
465 هـ( يف سبب نزول قوله تعاىل: ما َقَطْعُتْم ِمْن لِينٍَة َأْو َتَرْكُتُموها قائَِمًة َعىل ُأُصوِلا 
حُمّرًكا رئيًسا يف  - وإْن كان توّجهه الصويف  املورد  )( يوافق ما ذكرناه يف هذا  اهللَِّ َفبِإِْذِن 
فهمه للنص القرآين- إذ يقول: ))نزلت حني أمر اهلل رسوله بقطع بعضها فقالت اليهود: 
أي فائدة يف هذا؟ أمن الصالح قطع النخل وعقر الشجر؟ فوجد املسلمون يف أنفسهم 
من قوهلم، فأنزل اهلل تعاىل اآلية، وأن ذلك بإذن اهلل، وانقطع الكالم وىف هذا دليل عىل 
أّن الرشيعة غري معّللة، وأنه إذا جاء األمر الرشعّي بطل طلب التعليل، وسكتت األلسنة 
عن املطالبة: بلم؟ وهكذا من قال ألستاذه وشيخه: مل؟ مل يفلح، وكّل مريد يكون ألمثال 
هذه اخلواطر يف قلبه جوالن ال جييء منه يشء، ومن مل يتجرد قلبه عن طلب اإلعالل ومل 
يبارش حسن الرضا لكل ما جيرى، واستحسان ما يبدو من الغيب من اهلل- برّسه وقلبه- 

فليس من اهلل يف يشء«)(.
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املبحث الثاني

موضوعات التعليل يف العهد العلوي

أكان  سواء  اإلمام  كتبها  التي  الرسائل  أطول  من  األشرت  ملالك  العلوي  العهد  ُعدَّ 
إىل أصحابه أم كان من ُمناوئيه، وقد ختّلل العهد أساليٌب كثرية متظهرت بني اإلنشائية 
وجودها  فرضْت  التي  واحلجاجية  والبديعية،  البيانية  األساليب  عن  فضاًل  واخلبّية، 
الطبيعي بمقتىض طبيعة املقام وما يفرزه من أسلوٍب ُيؤّدي أثره البليغ يف إيصال الفكرة 
بأبلغ الطرق، واستساغة اإلرشاد الذي يوّجهه امُلخاطِب )امُلرِسل( للُمخاَطب )امُلرَسل 
بتلك اإلرشادات،  امُلخِب  نوايا  ا عن صدِق  ُمعّبً القلب والعقل،  إىل  إليه( آخًذا طريقه 
وتفاعله الواقعي مع تلك الوصايا، وكيف ال يكون ذلك حاله وهو القائل: ))من نصب 
نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غريه. وليكن تأديبه بسريته قبل تأديبه 

بلسانه . ومعلم نفسه ومؤدهبا أحق باإلجالل من معلم الناس ومؤدهبم(()(.

ويف هذا املبحث سأتناول التعليالت التي أردفها أمري املؤمنني )عليه السالم( بعد ذكره 
بحسب  عليه(  اهلل  )رضوان  األشرت  مالك  عامله  إىل  وّجهها  التي  واإلرشادات  الوصايا 
موضوعاهتا؛ ذلك ألّن تلك التعليالت مل تكن مجيعها عىل منحًى واحد، بل كان بعضها 
السالم(  )عليه  اإلمام  وعي  عن  يعّب  ا  دنيويًّ اجّتاًها  اآلخر  وبعضها  دينيًّا،  اجّتاًها  يأخُذ 
وحرصه ملتطّلبات املجتمع وما يبتغيه من احلاكم، ويف الوقت نفسه يشّخص املسؤولية التي 
ترتّتب عىل احلاكم وهو ُيدير دّفة قيادة أّمٍة من الناس باسم اإلسالم، وينحو هبم إىل اجلاّدة 
وميزات  الرشعي  للحكم  النطاق  الواسعة  املساحة  تلك  ُيظهر  أْن  عليه  فكان  الوسطى، 
تطبيقه فيام لو ُروِعي االلتزام به من ِقبل احلاكم وحاشيته أو الرعية بحسب تنّوع طبقاهتا 
إىل  والقانونّية واألخالقية واالجتامعية،  االقتصادية واإلدارّية  التعليالت  فكانت  املهنّية، 
آخره من تعليالت اجتهدنا يف تصنيفها بحسب هذه املوضوعات، وسنستعرضها فيام يأيت:
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1 - تعليات اجتماعية: 

وأعني هبا تلك التعليالت التي تراعي اجلانب االجتامعي. ومن تلك التعليالت قول 
اإلمام عيل )عليه السالم( يف عهده العلوي خُماطًبا األشرت: ))وأشعر قلبك الرحة للرعية 
واملحبة لم واللطف بم . وال تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم ، فإنم صنفان 
إما أخ لك يف الدين وإما نظر لك يف اخللق(()(. ويف وصف اإلمام للرعية أهّنم إما إخوٌة 
حال  يف  اخللق  يف  له  مناظرين  يكونوا  أن  وإما  تطبيقه،  ُيراعي  الذي  الدين  يف  للحاكم 
كوهنم ال يدينون بدين احلاكم، إال أهنم برٌش ال خيتلفون عن رتبة جنس احلاكم من هذه 
ذكره  الذي  التعليل  وهذا  هبم،  اإلجحاف  وعدم  حقوقهم  مراعاة  عليه  فيجب  اجلهة، 
اإلمام إّنام ينسجم وتعاليم اإلسالم السمحاء يف التعامل مع اآلخرين الذين ال يدينون 
األمور  يف  املساواة  يقتيض  الذي  اإلنساين  األصل  يف  ُيشاركوننا  ألهنم  اإلسالم؛  بدين 
الكريم  القرآن  يعلن  حني  مجيًعا،  الناس  عىل  اإلسالم  فرضه  املساواة  فمبدأ  اإلنسانية، 
ا َخَلْقنَاُكْم ِمْن  ا النَّاُس إِنَّ َ هذه املساواة املطلقة بال قيود وال استثناءات)(، فيقول: َيا َأيُّ
َعلِيٌم  اهللََّ  إِنَّ  َأْتَقاُكْم  اهللَِّ  ِعنَْد  َأْكَرَمُكْم  إِنَّ  لَِتَعاَرُفوا  َوَقَبائَِل  ُشُعوًبا  َوَجَعْلنَاُكْم  َوُأْنَثى  َذَكٍر 

.)(َخبٌِر

ويف مقطع آخر من العهد يقول اإلمام )عليه السالم(: ))ثم ألصق بذوي االحساب 
وأهل البيوتات الصاحلة والسوابق احلسنة . ثم أهل النجدة والشجاعة والسخاء والسامحة 
فإنه  به وإن قل  تعاهدهتم  العرف وال حتقرن لطفا  الكرم، وشعب من  ، فإنم مجاع من 
داعية لم إىل بذل النصيحة لك وحسن الظن بك. وال تدع تفقد لطيف أمورهم اتكاال 
عىل جسيمها فإن لليسر من لطفك موضعا ينتفعون به. وللجسيم موقعا ال يستغنون عنه 
وأفضل عليهم من جدته بام يسعهم ويسع من وراءهم من خلوف أهليهم حتى يكون 

مههم مها واحدا يف جهاد العدو . فإن عطفك عليهم يعطف قلوبم عليك(()(.
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ويف هذا التعليل، اهتامم باجلانب االجتامعي، حني يأمر اإلمام صاحبه بالتقّرب إىل 
أصحاب احلسب واألعامل الرشيفة واملعروفني بمواقفهم النبيلة مع أبناء جمتمعهم، فمثل 
هذه املخالطة تؤثر يف احلاكم وجتعله أكثر حرًصا وإظهاًرا هلذه اخلالل الكريمة بمقتىض 

كونه حاكاًم ينبغي أْن يكون أسوة جلميع فئات املجتمع. 

ثّم يبنّي اإلمام عيل )عليه السالم( سبب هنيه ملالك عن عدم تفقد أمور رعيته مهام 
منه،  قريبني  وجيعلهم  معه،  التعاطف  إىل  رعيته  يدعو  الفعل  ذلك  أّن  صغرية،  كانت 
فيبذلون له النصيحة، وُيساّرونه بام غفل عنه من سلوٍك قد ُتشني بسمعته وتودي به إىل 

موارد الظلم.

يكون  إذ  رعيته،  ُيثري  بأمٍر  القيام  مالك عن  اإلمام  ينهى  العهد  من  آخر  مقطٍع  ويف 
يف هذا األمر، مدعاًة لتذّمرهم من احلاكم ومن ثم يكون ذلك التذمر سبًبا لتآلبهم عليه 
با  واجتمعت   ، االمة  تنقض سنة صاحلة عمل با صدور هذه  ))وال  فيقول:  احلاكم، 
االلفة ، وصلحت عليها الرعية . وال حتدثن سنة ترض بيشء من مايض تلك السنن فيكون 
الرعية عىل ما اعتادوه  االجر ملن سنها . والوزر عليك بام نقضت منها(()(. ويف جماراة 
من أعامل صاحلة حتقيٌق لأللفة التي ينبغي أْن تكون يف داخل النسيج املجتمعي، أما لو 
ُنِقضت تلك السنن الصاحلة بسنٍّة حُمدثة حتت أي عنوان أو ُمسّمى، فستعمل عىل إشغال 
الرعية عام ُيراد هلا من السري بمقتىض السلوك القويم الذي دعت له ُسنن السابقني، فال 

يلحق احلاكم منها غري الوزر والعقوبة األخروية.

2 - تعليات اقتصادية:

وهي التي ُتظِهر اجلانب االقتصادي يف العّلة املعّقبة لألمر أو النهي، بمعنى أهّنا تنظر 
إىل العلة بمنظور علم االقتصاد وما يفرتضه من جوانب ينبغي مراعاهتا يف تطبيق بعض 
األحكام وتنفيذها من قبل الناس. ومن الشواهد عىل التعليالت االقتصادية التي أشار 
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فإن يف  أهله  بام يصلح  اخلراج  أمر  ))وتفقد  العلوي:  العهد  قوله يف  اإلمام عيل ع  إليها 
صالحه وصالحهم صالحا ملن سواهم ، وال صالح ملن سواهم إال بم الن الناس كلهم 
أبلغ من نظرك يف استجالب  . وليكن نظرك يف عامرة االرض  عيال عىل اخلراج وأهله 
البالد  أخرب  عامرة  بغر  اخلراج  طلب  ومن   . بالعامرة  إال  يدرك  ال  ذلك  الن  اخلراج 
وأهلك العباد ، ومل يستقم أمره إال قليال ، فإن شكوا ثقال  أو علة أو انقطاع رشب أو بالة 
أو إحالة - أرض اغتمرها غرق أو أجحف با عطش خففت عنهم بام ترجو أن يصلح 

به أمرهم(()(.

إّن   - فهو  تعليالت ضمنية،  عّدة  احتوى  قد  العلوي  التعليل  أّن هذا  الباحث  يرى 
صح الوصف عليه- تعليٌل مرتاكب، ألن كل تلك األوامر التي ُذِكرت فيها، إنام سيقت 
لغرٍض واحد، أال وهي اإلصالح يف األرض، لكن هذه العّلة ال تتحقق إال بعد إجراءاٍت 
عّدة ذكرها اإلمام ع لصاحبه، وكل تلك اإلجراءات تؤّدي إىل هذه النتيجة التي ابتغاها 

اإلمام وراء خطابه العيّل.

اإلمام  ُيويص  املسلمني،  مال  بيت  من  الرعية  ومستحّقات  أجور  رصف  مقام  ويف 
)عليه السالم( بدفع تلك املستحّقات التي ال معاش هلم من دوهنا، فيقول: ))وال يثقلن 
عليك شء خّففت به املؤونة عنهم ، فإنه ذخر يعودون به عليك يف عامرة بالدك وتزيني 
فضل  معتمدا  فيهم  العدل  باستفاضة  وتبجحك  ثنائهم  حسن  استجالبك  مع   ، واليتك 
يف  عليهم  عدلك  من  عودهتم  بام  منهم  والثقة  لم  إمجامك  من  عندهم  ذخرت  بام  قوهتم 
رفقك بم. فربام حدث من االمور ما إذا عولت فيه عليهم من بعد احتملوه طيبة أنفسهم 
، وإنام يؤتى خراب االرض من إعواز أهلها وإنام يعوز  العمران حمتمل ما حلته  به، فإن 

أهلها إلرشاف أنفس الوالة عىل اجلمع ، وسوء ظنهم بالبقاء ، وقلة انتفاعهم بالعرب(()(.

يبني اإلمام إّن دفع األموال بشكٍل منتظم إىل رعيته الذين يعملون عىل إدامة موارد   
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فتجد  ُملّمة،  بالدولة  تضيق  حني  بعد  فيام  اإلجيايب  أثره  يظهر  سوف  االقتصادية،  الدولة 
الرعية  لو كان اإلجحاف يف حقوق  أّما  متحّقًقا،  الدولة  أزر  لشّد  التكاتف والظن احلسن 
والفقر هو احلالة العامة هلم مع استئثار لألموال للحاكم وخاّصته، فيكون ذلك أدعى للنقمة 
عليه، بل يكون مدعاًة لالنتفاض واالنقضاض عىل تلك احلكومة والتمّرد عىل نظامها الذي 
طاملا أكل حقوق الرعية، وانشغل بملذاته عن معاناهتم، ويف ختام هذه الوصية، يقف اإلمام 
مما  باهلل  إيامهنم  قلة  من  ناتٌج  أّنه  هلا  استغالهلم  وبشاعة  الدولة  بموارد  احلّكام  استئثار  مبّينًا 
ينعكس عىل سوء ظنهم بالواهب الرزاق، كذلك أهنم مل يستفيدوا من جتارب من تصّدى 

للحكم وساس الناس بالباطل فكان آخر مآله إىل الرتاب مستقباًل رّش حساب.

التّجار،  ويف مقطٍع آخر من عهده امليمون، ُيويص اإلمام ع األشرت باالهتامم بطبقة 
 ، منهم  املقيم   : خرا  بم  وأوص  الصناعات  وذوي  بالتجار  استوص  ))ثم  فيقول: 
واملضطرب بامله، واملرتفق ببدنه ، فإنم مواد املنافع وأسباب املرافق ، وجالبا من املباعد 
وال  ملواضعها،  الناس  يلتئم  ال  وحيث   ، وجبلك  وسهلك  وبحرك،  برك  يف  واملطارح، 

جيرتئون عليها . فإنم سلم ال ختاف بائقته ، وصلح ال ختشى غائلته(()(.

من املعلوم أّن حتقق الرفاه االقتصادي وإدامة عجلة االقتصاد ال تتحّقق إال بوجود 
إنام تعمل عىل توفري ما  الطبقة  التجارة، وهذه  بأمور  الطويل  باعها  الناس هلا  طبقة من 
توفري  ألجل  إذن  بّد  فال  وغريها،  الرضوريات  من  وملبس،  مأكٍل  من  الرعية  حتتاجه 
حاجات الرعية من االهتامم هبذه الطبقة وتوفري ما تستلزمه الرعاية هبم، من تسهيالت 
إدارية معتمدة من ِقبل الدولة، ومحاية توّفر هلا من قبل اجلهاز األمني آنذاك )الرشطة( 
حلفظ بضائعها من التعّرض للرسقة أو التلف وترخيص لبضائعها، كّل تلك اإلجراءات 
الرعاية  هبذه  جديرة  الفئة  هذه  أّن  لصاحبه  اإلمام  ُيبنّي  كذلك  بتوفريها،  الدولة  تقوم 
الكريمة منه؛ ذلك ألهنا ليست بفئٍة من الناس مّهها االنتفاض عىل السلطة أو الوثوب 



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 538

فهم  التجارة،  تؤّلف رجال  التي  العامة  الطبيعة  إىل  ملتفًتا  نظامها،  عليها حني يضعف 
منشغلون إىل أداء عملهم التجاري ومتابعة شؤونه، األمر الذي جيعلهم أكثر الناس توّد 
األمن واألمان يف جهاز الدولة؛ لتمشية أمورها، وتيسري طرق قوافلها دخوالً وخروًجا 
وأمنها  السبل  أيرس  حتقيق  إىل  إال  طاحمني  غري  مساملني  يكونوا  وهبذا  آلخر،  مكاٍن  من 

لسريورة جتارهتم يف البالد.

3 - تعليات سياسية: 

وهي التعليالت التي تراعي اجلانب السيايس الذي ال يتعّدى مفهومه عن استصالح 
اخْللق بإرشادهم إىَِل الطَِّريق املنجي يِف العاجل واآلجل)(، ذلك ألهّنا متّثل القانون املوضوع 
لرعاية اآلداب واملصالح وانتظام األموال)(. وهبذا يفتتح اإلمام عيل )عليه السالم( عهده 
إىل مالك بقوله: ))هذا ما أمر به عبد اهلل عيل أمر املؤمنني مالك بن احلارث االشرت يف 
عهده إليه حني واله مرص: جباية خراجها، وجهاد عدوها، واستصالح أهلها، وعامرة 
بالدها(()(، فاألمر الذي وّجهه اإلمام مل يكن إال لغايات تصبُّ يف الصالح العام للرعية، 
ومتّثل الطريق األنجع لتحقيق صالحها، وذلك يتّم عب جباية اخلراج التي هي من أهم 
الذي يرّشد ويقنّن  الدولة، وتنظيم هذا اجلانب ال يكون إال عب اجلهاز احلاكم  موارد 
جهاد  هو  اإلمام  ذكرها  التي  السياسية  العلل  من  كذلك  الرعية،  لطبقات  املوارد  تلك 
اإلعداد، ومن الطبيعي أْن ينرصف قصد اإلمام إىل اجلهاد الدفاعي ال اهلجومي، وحني 
تكون للدولة القوة عىل حفاظ كياهنا من االعتداء اخلارجي، تتحّقق بذلك هيبة الدولة 
املستمّدة من هيبة الرعية وشعورهم باالنتامء إىل وطنهم، وال يتّم األخري إال عب الشعور 
احلقيقي لدى كل مواطن بأّن حّقه يصله كاماًل وأّن له حقوٌق ُتؤّدى إليه، فيشعر قبال 
ذلك أّن عليه واجبات إزاء تلك الدولة، من أمّهها االنخراط يف جيوشها التي بوساطتها 

حتفظ البالد كرامتها وتتحّقق سيادهتا.
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أّما استصالح األهل وعامرة البالد، فكالمها عّلتان توجبان هذه األوامر واإلرشادات 
العلوية؛ ألهّنام ركيزتان أساسيتان من ركائز إقامة احلكم ورعاية شؤون الناس، فال ُبّد 
من متابعة شؤون الرعية عب األجهزة الناظمة التي تضبط إيقاع املجتمع وجتعله يسري 
وفق األسس والضوابط املرعية، أما لو ُترك احلبل عىل الغارب، فمن الطبيعي أْن هُتدر 
احلقوق، وتضيع الواجبات، وتتهاوى إثر ذلك أسس الدولة السليمة نتيجة ذلك االهنيار 
الرقابية  أجهزهتا  كانت  إذا  إال  طوياًل  تعّمر  ولن  مرافقها  تعمر  ال  فالبالد  املجتمعي، 
والتنفيذية قائمة عىل حتقيق العدل وإنصاف الرعية فيام بينهم وحتديد واجبات كّل طبقة 
توّضحت  املبارك،  عهده  يف  اإلمام  أوردها  التي  السياسية  العلل  وبتلك  أخرى،  إزاء 

الغايات التي ترسم طريًقا الحًبا لسياسة الدولة السليمة إزاء مواطنيها.

وبعد ذلك املوضع من بداية العهد يقول اإلمام )عليه السالم( ملالك بصيغة الغائب 
إمعاًنا يف النُصح والتوجيه والتنّزل يف خماطبة اآلخر من دون إشعاٍر للمخاَطب بأن هذه 
طاعته،  وإيثار  اهلل  بتقوى  ))أمره  فيقول:  احلاكم،  عىل  مفروضة  واجبات  هي  األوامر 
واتباع ما أمر به يف كتابه: من فرائضه وسننه التي ال يسعد أحد إال باتباعها، وال يشقى 
إال مع جحودها وإضاعتها، وأن ينرص اهلل سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد 
تكفل بنرص من نرصه وإعزاز من أعزه(()( ويف هذا املقطع ُيبنّي اإلمام أّن عّلة حتقيق األمر 
بتقوى اهلل وإيثار طاعته سبحانه واّتباع الدستور اإلهلي املتمّثل بالقرآن الكريم، تتمّثل 
بالسعادة، ويف املقابل ترتفع الشقاوة التي يستلزم حصوهلا بضياع هذه العّلة، كذلك بنّي 
لعامله أّن عّلة انتصاره هلل يف حتقيق ُمراد الرشيعة الغراء وتطبيق دستورها عىل الرعية، 
يضمن له النرص اإلهلي والعّزة يف الدنيا واآلخرة، وحينها تتحقق هيبة الدولة املستمدة 

من اعتامدها عىل أسس إسالمية صحيحة.

قوله:  أعدائه،  مع  الترّصف  كيفية  عىل  احلاكم  تنّبه  التي  السياسية  التعليالت  ومن 
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))وال تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك وهلل فيه رىض، فإّن يف الصلح دعة جلنودك وراحة 
من مهومك وأمنا لبالدك . ولكن احلذر كل احلذر من عدوك بعد صلحه، فإن العدو ربام 
قارب ليتغفل. فخذ باحلزم واهتم يف ذلك حسن الظن(()(. يبنّي اإلمام ملالك ما يف الصلح 
وهو ))يف اللغة اسم من املصاحلة وهي املساملة بعد املنازعة واملوافقة بعد املخالفة(()(. 
من فوائد تعود عليه وعىل أتباعه، ففيه ارتياح جلنده من القتل والقتال، وكام هو معلوم 
أّن القتال أمٌر تكرهه النفس، وفيه أماٌن لرعيته من بطش األعداء وتنكيلهم فيام لو متّكنوا 
)عليه  اإلمام  ذكرها  التي  األسباب  تلك  كل  باجليش،  املتمّثلة  الدولة  شوكة  كرس  من 
التي  الدول  مع  الُصلح  باختيار  امُلخاطب  إقناع  يف  غايتها  تؤّدي  علاًل  كانت  السالم( 
يفرتُض اإلمام سلًفا أهّنا ستكون يف موقف املعادي والطامع يف حكومة مالك عىل مرص، 
وهذا االفرتاض ليس إال استشعاًرا دقيًقا للتنافس املوجود يف كل زمان بني الدول عىل 
السيطرة واالستيالء عىل ما جياورها من دول، إال أّنه يف الوقت نفسه حُيّذره من الغفلة 
الذين  املناؤون  يبّيته  لتنفيِذ خمّطٍط  فُرّبام كان الصلح متهيًدا  عن أعدائه يف حال الصلح، 

يّتخذون الصلح سبياًل إليقاع غدرهم بالطرف اآلخر.     

ويف مقطٍع آخر من رسالته الرشيفة، يوّجه اإلمام ع صاحبه إىل من خيتارهم بمنصب 
وزراء يف حكومته بقوله: ))إن رش وزرائك من كان لألرشار قبلك وزيرا ومن رشكهم 
يف اآلثام فال يكونن لك بطانة فإنم أعوان االثمة وإخوان الظلمة(()(. وهنا تكون العّلة 
السياسية واضحة يف عدم اختيار من تسنّم منصب الوزير فيام سبق من حكوماٍت سالفة؛ 
ملا صدر منهم من سوء إدارة وابتعادهم عن السلوك القويم الذي يكشف مدى متّثلهم 
باملبادئ اإلسالمية السامية، فال ُبّد واحلال هذه أْن ُيبعدوا عن منصب الوزارة يف حكومٍة 
ُتعلن التزامها باحلق شعاًرا هلا، فهم يمّثلون بطانة الظلم وأعواًنا لآلثمني من احلّكام، وال 

يصلح حاهلم بعد أْن عركتهم التجارب وأظهرت حقائقهم.
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وُيلفت اإلمام ع صاحبه األشرت إىل رضورة التحيّل بالعدل وإيثار مصلحة الرعية عىل 
مصلحته الشخصية، بقوله: ))ثم اعلم يا مالك أين قد وجهتك إىل بالد قد جرت عليها 
دول قبلك من عدل وجور. وأن الناس ينظرون من أمورك يف مثل ما كنت تنظر فيه من 
أمور الوالة قبلك، ويقولون فيك ما  كنت تقول فيهم. وإنام يستدل عىل الصاحلني بام جيري 
فالعّلة  الصالح(()(،  العمل  إليك ذخرة  الذخائر  . فليكن أحب  اهلل لم عىل ألسن عباده 
من التزام احلاكم بالعمل الصالح ظاهرٌة من كونِه أمًرا حمبوًبا للنفس، وحمّقًقا لرضا اهلل 
تعاىل، وهو يف الوقت نفسه يرتك انطباًعا يف نفوس الرعية ال أمجل منه من حيث كونه 
التذّمر والذكر اليسء نصيبه منهم،  سبًبا للذكر احلسن عىل ألسنتهم، وبعكسه سيكون 
وإيثار  صالح  من  فيهم  يرتكه  ما  بمقدار  إال  رعّيته  بني  ُيعرف  ال  احلُّكام  من  فالصالح 
كان  ع  اإلمام  ذكره  الذي  التعليل  وهبذا  للحكم،  تصّديه  مهام  أوىل  وجعلها  حلقوقهم 
أثًرا يف نفس متلّقيه، ملا أحاطه طلبه من مسّوغات  اإلقناع جُمديا بأعىل درجاته وأبلغها 

متنّوعة التوّجهات نفسية كانت أو اجتامعية.

ويف جانب التعامل مع الطرف املناوئ للدولة، ُيرشد اإلمام واليه األشرت إىل رضورة 
االلتزام باجلانب األخالقي يف سياسته مع ذلك الطرف، إذ ال يمكن نقض العهد والتخيّل 
عنه بُحّجة أّن ذلك الطرف خُمالٌف للحق، فيقول: ))وإن عقدت بينك وبني عدوك عقدة 
أو ألبسته منك ذمة فحط عهدك بالوفاء، وارع ذمتك باألمانة، واجعل نفسك ُجنًّة دون ما 
أعطيت فإنه ليس من فرائض اهلل شء الناس أشد عليه اجتامعا مع تفرق أهوائهم وتشتت 
آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود(()(، فالوفاء بالعهد يف ُهدنٍة أو صلٍح مع ذلك الطرف، 
ُيؤّمن كثرًيا من املصالح املشرتكة بني البلدين، مما ينعكس عىل أمن البالد، بل ُيقّرب من 
يف  ُمرشًدا  شعبيهام.  بني  والوئام  السلم  إىل  يدعو  ثّم  ومن  البلدين،  بني  النظر  وجهات 
ذلك التوجيه إىل أّنه فريضٌة حّث اخلطاب القرآين عىل حتقيقه، وبذلك تكون التوجيهات 

السياسية منسجمة والرؤى اإلسالمية التي تضمن حتقيق السعادة يف الدنيا واآلخرة.
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4 - تعليات أخاقية:

ملالك  العلوي  العهد  يف  التعليالت  سائر  بني  حضوٌر  األخالقية  للتعليالت  كان 
السلوك  مرشوعية  تبنّي  أخالقية،  علٍل  عىل  ينطوي  اإلرشادات  بعض  كان  إذ  األشرت، 
الكاشف  كالضوء  الوصف-  هذا  بحسب   - فهي  احلاكم،  قبل  من  اخّتاذه  ينبغي  الذي 
ملا وراء الفعل املطلوب؛ ذلك ألّن كثرًيا من األحكام قد يّتخذها احلاكم إال أهّنا تعكس 
مصلحته  تكريس  ألجل  رعيته  من  األكثرية  حقوق  وإلغاء  التسّلط  يف  عارمة  رغبة 
الشخصية، أما حني تكون سلوكياته صادرة عن وازع أخالقي متني، فمن الطبيعي أْن 
ُترشد اآلخرين وتعّلمهم النهج الصحيح الذي ينبغي أْن يطبقه اجلميع من دون استثناء.

)عليه  قوله  املبارك  العهد  ذلك  يف  وردت  التي  األخالقية  التعليالت  قبيل  ومن 
يف  فإن  الناس،  ملعائب  أطلبهم  عندك  وأشنؤهم  منك  رعيتك  أبعد  ))وليكن  السالم(: 
الناس عيوبا الوايل أحق من سرتها . فال تكشفن عام غاب عنك منها فإنام عليك تطهر ما 

ظهر لك، واهلل حيكم عىل ما غاب عنك(()(.

ُيقّرر اإلمام أّن املِصلحة العامة هي األوىل بالرتبة بالنسبة إىل تعامله مع الرعية، فال 
ُبّد إذن من ُمراعاة حقوق األكثرية من الناس، وذلك بأْن يعدل يف التعامل معهم، ال أْن 
التزلف للحاكم،  يبتغي من وراء ذلك  الناس،  ينّصب نفسه عينًا عىل  املقّدم من  يكون 
ومن كان حاله ذلك فال ينبغي اإلنصاُت له، بل جُيب أْن يكون أبعد الناس عن احلاكم؛ 
ألّن احلاكم إنام ُيراد منه توفري اخلدمات لرعيته وإنصافهم وتوزيع موارد الدولة عليهم 
بالسوية، ال أْن يكون رقيًبا عليهم، فيذّل طائفًة منهم ويعّز آخرين، ألجل حتقيق مآرب 

سياسية ال حتّقق إال منافع شخصية زائلة بزواله عن احلكم.

كذلك يأمر اإلمام صاحبه األشرت بأْن يبتعد عن آفاٍت أخالقية تعّب عن علل فاسدة 
ال ينبغي ملسلٍم أْن يقع فيها، فيقول: ))فاسرت العورة ما استطعت يسرت اهلل منك ما حتب 
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فالعورُة  باهلل(()(،  الظن  سوء  جيمعها  شتى  غرائز  واحلرص  واجلبن  البخل  فإن  سرته 
األخالقية التي تصدر من أحد من الناس ال يمكن أْن تكون مثار اهّتام وتشنيع لصاحبها 
بالنصح  بل  التشهري  بعدم  املتمّثل  احلسن  باخلُُلق  معاجلتها  إنام جيب  اآلخرين،  ِقَبل  من 
والتوجيه، فاهلل كفيٌل أْن يغّطي عورة املؤمن األخالقية إن سعى يف إصالح عورة أخيه 
املؤمن، كذلك حني يبنّي له أْن من يتصف هبذه الصفات غري احلميدة من بخٍل وُجبٍن 
وحرص، إّنام تكشف عن سوء ظّن صاحبها باهلل؛ ألّن اهلل سبحانه هو الذي يرزق عبده 
ورعايته،  بحفظه  يتكفل  الذي  هو  كذلك  حيتسب،  ال  حيث  ومن  حيتسب  حيث  من 

فيستحيل عىل اهلل أْن ينسى عبده أو يرتكه والقدر.

دينهم  يف  الورع  بأهل  االختالط  برضورة  صاحبه  السالم(  )عليه  اإلمام  وُيويص 
ودنياهم، ممّن صدقوا يف تعاملهم مع اهلل ومع الناس؛ ملا يعكسه االختالط فيهم من تأّثٍر 
تبًعا له، ومنقادين  أْن جيعلهم  الوقت نفسه حُيّذره من عاقبة  بأخالقهم وسلوكهم، ويف 
يوافقونه  بل  واإلرشاد،  النصح  وعدم  امُلداجاة  إىل  يدفعهم  الذي  األمر  دولته،  لسطوة 
وياملئونه عىل الباطل، مما سيوّلد يف نفس احلاكم الزهو والتغطرس، ويرى حينئٍذ سيئاته 
يطروك، وال  أن ال  ثم رضهم عىل  والصدق،  الورع  بأهل  ))والصق  فيقول:  حسناٍت، 
يبجحوك بباطل مل تفعله، فإن كثرة االطراء حتدث الزهو، وتدين من العزة(()(. ويف هذا 
التعليل الذي ذكره اإلمام متتنٌي للجانب األخالقي الذي جيب توفره يف احلاكم العادل، 
حني ال يغرّت بام حتت يديه من قّوٍة، فيجعلها أدوات يسّخرها من أجل االستفراد باحلكم، 
فيقّرب من يشاء وُيستضعف من يشاء لدواٍع تكّرس الظلم واجلور، ولعّل تنبيهه الرشيد 
بعدم ترويض أهل الورع من رجال الدين عن مدح احلاكم تفعيٌل للدور الرقايب الذي 
ينتقد أداء احلكومة من علامء املرص وكباء الفقهاء الذين ُيؤمتُن الدين بحوزهتم وُيصان 
الرعية بفضل علمهم، فال تضيع حقوٌق بعد رشادهم، وال هُتدُر كرامة البلد بحضورهم 

يف ميدان اإلصالح والتوجيه.



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 544

بحسب  الرعايا  بني  املعاملة  اختالف  رضورة  إىل  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  وينّبه 
فإن  بمنزلة سواء،  املحسن وامليسء عندك  ))وال يكون  فيقول:  الصادر منهم،  السلوك 
يف ذلك تزهيدا ألهل االحسان يف االحسان، وتدريبا ألهل االساءة عىل االساءة. فليكن 
منك يف ذلك أمر جيتمع لك به حسن الظن برعيتك، فإن حسن الظن يقطع عنك نصبا 
والتكريم  باإلحسان  ُبد من جمازاته  الشخص ال  الصادر من  اإلحسان  فإْن  طويال(()(، 
واإلشادة بفعله، ويف املقابل حني تصدر اإلساءة من آخر ال ُبّد من حماسبته واألخذ بيده 
أما لو كانت  الكّف عن إساءة اآلخرين،  الذي سيدفعه إىل  وهنيه عن فعله هذا، األمر 
من  أكثر  بل  احلقوق،  تضيع  فهنا  مسيًئا،  أم  حُمسنًا  الشخص  أكان  سواء  متساوية  القيم 
مع  احلسن  أداء سلوكه  امُلحسن عن  باطله، ويضعف  امُلبطل عىل  يتشّجع  ذلك، حينها 
بني  اجلّيد  األخالقي  السلوك  يثمر  بموجبها  التي  األخالقية  املكاييل  لضياع  اآلخرين؛ 

الرعية ومن ثّم يكون هدًفا أسمى يسعى املجتمع إىل حتقيقه.

وُيؤكد اإلمام عيل )عليه السالم( يف مقطٍع آخر من عهده املبارك، أّن الذكر الطيب ملن 
ُيبيل حسنًا سوف يدفعه إىل تقديم األفضل، وحيّرض اآلخرين عىل القيام بالفعل نفسه؛ 
ملا علموه من حسِن وقعه عىل اآلخرين وتقديرهم له باملدح والثناء، فيقول: ))فافسح يف 
آمالم، وواصل يف حسن الثناء عليهم، وتعديد ما أبىل ذوو البالء منهم. فإن كثرة الذكر 

حلسن أفعالم هتز الشجاع وحترض الناكل إن شاء اهلل(()(.

ومن إرشاداته األخالقية ملالك أْن يويل املناصب اإلدارية ملن عركته التجارب فبان 
أهل  من  واحلياء  التجربة  أهل  منهم  ))وتوخ  بقوله:  وذلك  مظهره،  عن  خمبه  صدق 
 ، أعراضا  ، وأصح  أكرم أخالقا  فإنم   ، املتقدمة  والقدم يف االسالم  الصاحلة  البيوتات 
وأقل يف املطامع إرشافا ، وأبلغ يف عواقب االمور نظرا(()(. كلُّ هذه الصفات التي أردفها 
اإلمام )عليه السالم( كانت بمثابة العلل الكفيلة بتسويغ إيالء أصحاهبا مناصب إدارية 
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يف الدولة؛ وذلك ملا متّتعوا به من صفات جتعلهم بمنأى عن الطمع الذي ُيتاح ملن يكون 
بيده منصًبا ما، ومن كان جديًرا هبذه الصفات ال خُيشى عليه من أداء أمانِة املنصب وما 
يتعّرض إليه من إغراء، إذ املنصب يمّثل أمانة ومسؤولية كبرية ال ُيوّفق ألدائها إال من 

أخلص نفسه هلل، فضاًل عن جتربته وحنكته يف إدارة األمور. 

املبحث الثالث 	

اسراتيجّيات اإلقناع بالتعليل يف العهد العلوي

ملن يتأّمل عهد اإلمام عيل )عليه السالم( إىل مالك األشرت، جيد فيه عدة خصائص، 
جتعله متمّيًزا عن سواه من العهود واملواثيق التي كانت له مع والٍة آخرين، وبخاّصة حني 
نسّلط الضوء عىل أسلوب التعليل، فهو مدار بحثنا، نجد ثّمة تضافر خلصائص التعليل 
العلوي، ولعّل اإلحاطة بكّل اخلصائص اإلسلوبية للتعليل، أمٌر ال يمكن إحرازه بصورة 

هنائية، إال أننا سوف نقوم بتظهري تلك اخلصائص عىل مستويني:

أواًل: توّفرها على مبدأ احلجاج: 

ُعّدت ألفاظ التعليل من بني األدوات اللغوية الرصفة بوصفها أحد تقنيات احلجاج)(، 
إىل  باألذهان  ُتؤدي  أْن  شأهنا  من  التي  اخلطاب  ))تقنيات  بدراسة  هيتم  احلجاج  كان  وملا 
بد  فال  التسليم(()(،  ذلك  درجة  يف  تزيد  أْن  أو  أطروحات  من  عليها  يعرض  بام  التسليم 
إذن من بيان إمجايل للخصائص التي ُيضفيها التعليل يف العهد العلوي؛ ملا حيتجنه من وفرٍة 
إقناعيٍة ختّصُب فاعلية النص التأثريية وتدفع بامُلرَسل إليه أن ُيقبل عىل ما يتضمنه من إخباٍر 
وإنشاء إقبال امُلسّلم من دون أدنى شكٍّ بنوايا صاحب النص. وهذا ما يأمله األخري )الباث( 

من توظيفه لتقانة التعليل يف خطابه.

وسنتناول بعض تلك اخلصائص التي متّيز هبا التعليل يف العهد العلوي، ومنها:
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1 - التزامُه بضوابط التداول احلجاجي وتقنياته:

وهذه الضوابط ال خيلو منها خطاٌب حجاجيٌّ يبتغي التأثري يف امُلخاَطب ومحله   
عىل فعل يشٍء ما أو االنتهاء من فعٍل ما. وأهم تلك الضوابط التي أجُدها قد حتّققْت يف 

التعليل يف العهد العلوي)(:

قابل  يشء  كّل  فليس  والعرفية،  الدينية  الثوابت  إطار  ضمن  احلجاج  يكون  أن   - أ 
للنقاش وللحجاج.

ب - أن تكون داللة األلفاظ حمّددة، واملرجع الذي حُييل عليه اخلطاب حُمّدًدا؛ لئال 
ينشأ من عدم التدقيق مشكلة يف تأويل املصطلحات.

ت - أال يقع املرِسل يف التناقض بقوله أو بفعله.

ث - موافقة احلجاج ملا يقبله العقل، وإال بدا زيف اخلطاب ووهن احلّجة.

إليه حلجج  املرَسل  قبول  ُيسّوغ  املشرتكة بني طريف اخلطاب، مما  املعارف  توّفر   - ج 
امُلرِسل، أو إمكانية مناقشتها أو تفنيدها، وإال انقطع احلجاج بينهام وتوّقفت عملية الفهم 

واإلفهام، بل اإلقناع.

ح - أن يأخذ امُلرِسل يف اعتباره تكوين صورة عن امُلرَسل إليه، أقرب ما تكون إىل 
الواقع قدر اإلمكان، أي أن ُيراعي امُلرِسل طبيعة امُلرَسل إليه الذهنية.

خ - مناسبة اخلطاب احلجاجي للسياق العام؛ ألنه الكفيل بتسويغ احلجج الواردة يف 
اخلطاب من عدمها.

د - رضورة خلّو احلجاج من اإلهبام واملغالطة واالبتعاد عنهام.

ذ - امتالك امُلرِسل ثقافة واسعة خصوًصا ما يتعلق باملجال الذي يدور ضمنه احلجاج 
كاملجال السيايس.

ا أدبيًّا، نجده  وحني ُنجّرد النظر إىل عهد اإلمام عيل )عليه السالم( ملالك بوصفه نصًّ
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ثّم  ومن  املتلقي،  وضع  تغيري  إىل  اإلنجازية  واألفعال  األقوال  من  جمموعة  عب  هيدف 
تغيري موقفه السلوكي وذلك من خالل ثنائية )افعل وال تفعل( وهذا اهلدف هو ما تتغياه 
يرتكه  الذي  والتأثري  اإلنجازي  الفعل  إىل  وامللفوظات  األقوال  تتجاوز  التي  التداولية 
ذلك اإلنجاز، فعنارصه الثالثة املكّونة من فعل القول والفعل املتضمن يف القول أو ما 
يسمى بالفعل اإلنجازي، والفعل الناتج عن القول، الذي ينتج عن القول من أثر فعله 
عىل املخاطب كإقناعه وحّثه وإرشاده وتوجيهه)(، كّل هذه العنارص قد حرضت يف هذا 

العهد، وجعلته عب التعليل حُيقق هدفه املنشود.

2 - توّفرها عىل )العوامل/ الروابط( احلجاجية:  

يف  القضايا  بني  تربط  التي  احلجاجية  األدوات  من  واحدة  احلجاجية  الروابط  تعّد 
اخلطاب، إذ ُتسهم يف إنجاز القيمة احلجاجية فيه، وتساعد اخلطيب عىل جلب السامعني 
إليه؛ ذلك ملا حتتويه من عالقة منطقية بني القضايا، مما تدفع املتلّقي لذلك اخلطاب إىل 

اخلضوع والتسليم بمضمونه)(.

وقد اهتّم ديكرو بظاهرة العوامل/ الروابط احلجاجية، نظًرا ملا حُتدثه هذه األخرية 
واإلخضاع  املتكلم  يريده  الذي  االجتاه  إىل  للمستمع  وقيادة  اخلطاب،  يف  انسجام  من 
له، تتمركز هذه الروابط أساًسا يف أبنية اللغة، وهي عىل أشكال خمتلفة كام قال شكري 
فإهنا تبز يف مكونات  اللغوية،  بالبنية  الوجهة احلجاجية حمددة  كانت  ))إذا  املبخوت: 
متنوعة ومستويات خمتلفة من هذه البنية فبعض هذه املكونات يتعلق بمجموع اجلملة، 
أي هو عامل حجاجي يف عبارة ديكرو، فيقّيدها بعد أن يتم اإلسناد فيها ومن هذا النوع 
نجد: النفي واالستثناء املفرغ والرشط، واجلزاء. ونجد مكونات أخرى ذات خصائص 
متنوعة من اجلملة، ومن  النحوي وتتوزع يف مواضع  التعليق  تؤثر يف  معجمية حمددة، 
املعجمية حروف االستئناف بمختلف معانيها واألسوار )بعض، كل،  الوحدات  هذه 
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مجيع( وما اتصل بوظائف نحوية خمصوصة، كحروف التعليل أو ما متّحض لوظيفة من 
الوظائف قط وأبًدا(()(.

وال خيفى ما قّدمته الروابط التي ختّص التعليل يف العهد العلوي ملالك األشرت من أثٍر 
جيلٍّ يف بناء اخلطاب وجعله متامسك البنية، فضاًل عن تدعيمه بالعلل التي تسّوغ مثل 
هذه القضايا التي حتقق النتائج عىل وفقها، وهنا سأستعرض بعًضا من تلك الروابط مبّينًا 

داللتها وأثرها املتكّون بني النتيجة )الطرح( واحلجة فيام يأيت:

1 - الفاء:
احلجةالروابطاألطروحة )النتيجة(

من  بشئ  ترض  سنة  حتدثن  وال   -  1
مايض تلك السنن 

والوزر الفاء  . سنها  ملن  االجر  فيكون 
عليك بام نقضت منها.

2 - فإّن
احلجةالروابطاألطروحة )النتيجة(

ضاريا  سبعا  عليهم  تكونن  وال   -  1
تغتنم أكلهم

2 - فال يكونن لك بطانة 

وذوي  بالتجار  استوص  ثم   -  3
الصناعات وأوص هبم خريا  

فإّن

فإّن

فإّن

فإهنم صنفان إما أخ لك يف الدين وإما 
نظري لك يف اخللق

فإهنم أعوان االثمة وإخوان الظلمة.

فإهنم مواد املنافع وأسباب املرافق

3 - ألّن
احلجةالروابطاألطروحة )النتيجة(

اخلراج ألّن1 - وال صالح ملن سواهم إال هبم  عىل  عيال  كلهم  الناس  الن 
وأهله



549احملور اللغوي واالدبي /اجلزء العاشر

يستنبط  إليه( جيعله  )امُلرَسل  املخاطب  أفعال  لردود  )الباث(  املتكلم  تقدير  إّن   
مواجهًة  يفرتض  احلجاجي  اخلطاب  كان  وملا  التقدير،  ذلك  بناًء عىل  افرتاضيًة  حجًجا 
خلطاب حقيقي أو تقديري يتوقعه املتكلم ويفرتض وجوده يف ذهن املتكلم، فهو يف هذه 
احلالة سوف ُيسهم يف حتقيق النشاط التواصيل الذي تفرضه البنية اللغوية ذاهتا، أو السياق 
النيص للخطاب)(. وهذا ما حتقق يف بناء خطاب العهد العلوي بالنسبة لروابط التعليل 
بني القضية املطلوب حتقيقها من قبل املخاَطب والعّلة املرتّتبة عىل حتقيقها، فالفاء حرٌف 
له دالالت عديدة ختتلف باختالف متوضعها يف الكالم، لكن داللتها يف هذه األمثلة ال 
تتجاوز التعليل والتفسري، حيث تأيت مبارشة بعد االنتهاء من إلقاء النتيجة لُتحيل إىل ما 

يفرّسه ويعلل مضمونه من حجج)(.  

3 - توّفرها عىل االنسجام الداخيل:

واملثال،  )القياس،  أبرزها  من  عّدة  وسائل  باشرتاك  الداخيل  االنسجام  ويتحّقق 
والشاهد( التي تؤّدي إىل االنسجام الذي يتقّوم بدوره عىل مبدأين أساسيني مها: السببية، 
أو  االجتامعية  واملواضعات  القيم  مثل  النص  موّجهات خارج  مع  أو  التناقض،  وعدم 
املخزون الثقايف الذي حييط بذهن امُلرِسل)(. وقد برزت مثل هذه الوسائل مرافقًة للتعليل 
بأهنا صور  الوسائل  إرشاداته. وتشرتك هذه  السالم( يف  أردفه اإلمام عيل )عليه  الذي 
من القياس اخلطايب - أو ما ُيسّمى بامُلضمر- الذي يقوم عىل االحتامالت، وُيعّرف بأنه 
))آلية من آليات الذهن البرشي، تقوم بالربط بني شيئني عىل أساس مجلة من اخلصائص 
املشرتكة بينهام للوصول إىل استنتاٍج ما، بألفاٍظ فيها يشٌء من االلتباس واالشرتاك، بناء 
عىل أّن القياس يقوم عىل التجربة، التي ينطلق منها املتكلم لتشكيل صورة استداللية((

.)(

اهلل  ))أنصف  الرشيف:  قوله  العلوي  العهد  يف  اخلطايب  القياس  عىل  األمثلة  ومن 
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وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إال 
تفعل تظلم، ومن ظلم عباد اهلل كان اهلل خصمه دون عباده، ومن خاصمه اهلل أدحض 
حجته وكان هلل حربا حتى ينزع ويتوب. وليس شٌء أدعى إىل تغير نعمة اهلل وتعجيل 

نقمته من إقامة عىل ظلم، فإن اهلل سميع دعوة املضطهدين وهو للظاملني باملرصاد(()(. 

الرعية  إنصاف  عدم  عاقبة  لصاحبه  السالم(  )عليه  اإلمام  أبان  النص،  هذا  عب 
ومآل تركها باستلزامها عدة أمور ال حُيمد عقباها، فمن ال ُينصف فإنه يكون ظامًلا هلم، 
ومن كان ظامًلا لعباد اهلل كان اهلل له خصاًم من دون العباد، ومن خاصمه اهلل ال ُبد من 
تلك  كل  واآلثام.  بالوزر  مكلاًل  ملكه  عن  ويزول  باخلرسان  ويبوء  حجته  ُتدحض  أْن 
املنازل التي ذكرها اإلمام )عليه السالم( للحاكم الذي يستبّد بحكمه ويطغى بسلطانه، 
كانت مرّتبًة ألجل إقناع اآلخر برضورة العدل مع الرعية، وهي مراتب اقتضاها العرف 

واملخزون الثقايف الذي يشرتك فيه كلٌّ من امُلرِسل وامُلرَسل إليه.

إقناع  وأثره يف  القياس اخلطايب  اسرتاتيجية  فاعلية  ُيدّلل بوضوح عىل  آخر  وشاهٌد 
املتلّقي، قوله )عليه السالم(: ))وأما بعد فال تطولن احتجابك عن رعيتك، فإن احتجاب 
الوالة عن الرعية شعبة من الضيق، وقلة علم باألمور. واالحتجاب منهم يقطع عنهم 
ويقبح احلسن وحيسن  الصغر،  ويعظم  الكبر،  فيصغر عندهم  دونه،  احتجبوا  ما  علم 
به  الناس  الوايل برش ال يعرف ما توارى عنه  بالباطل، وإنام  القبيح، ويشاب احلق احلق 
من االمور، وليست عىل احلق سامت تعرف با رضوب الصدق من الكذب(()(. وهذه 
احلجج التي توّفر عليها النص، إّنام سيقت ألجل هني الوايل عن االبتعاد عن العامِة من 
الرعية، واالستئثار عنهم بحاشيته املقّربني، وملا كانت هذه الظاهرة ُتؤرّش خطورهتا املتعّينة 
عىل احلاكم، فال ُبّد إذن من التنبيه منها، بوصفها آفًة أخالقية تأيت عليه بام ال حُيمُد ُعقباه، 
فضاًل عن كوهنا ظاهرة قد ال يتخّلص منها إال من أويت حظًّا عظياًم وُزهًدا يف متاع الدنيا 
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وزخرفها، فكانت احلجج تتعاضد تباًعا يف هذا النص، ملتزمًة مبدأ الرتتيب، فاحلجج 
قد ال تتساوى فيام بينها ولكنها ترتتب يف درجات قوًة وضعًفا، ومأتى هذا الرتتيب من 
استلزام)(، كذلك  تقيم معه عالقة  تتطلب وجود طرف آخر،  الظواهر احلجاجية  كون 
اعتمدت هذه احلجج عىل أمور ُمتساملٍ عليها عند اجلميع، فال يمكن ألحد أْن خيتلف يف 
مدى صدقها من كذهبا، األمر الذي يوّثق احلجج وجيعلها أكثر إقناًعا وتأثرًيا عىل بعث 

امُلرَسل له عىل السلوك املطلوب حتقيقه من امُلرِسل.

بالقياس املضمر،  التي أوالها حمللو اخلطاب أمهية ألثرها يف البهنة  ومن األفكار 
العموم، ومن  مقبولة عىل  أو تكون  الناس،  أكب عدد من  الكم؛ لكوهنا هتم  فكرة  هي 
ثم ُتظهر مقبوليته عىل اجلمهور)(، ولعل قول اإلمام )عليه السالم( موصًيا باخّتاذ اجلادة 
أحب  ))وليكن  ذلك،  عىل  بوضوح  ُيدلل  العامة  مع  والوقوف  التعامل،  يف  الوسطى 
االمور إليك أوسطها يف احلق، وأعمها يف العدل وأمجعها لرىض الرعية، فإن سخط العامة 
جيحف برىض اخلاصة، وإن سخط اخلاصة يغتفر مع رىض العامة. وليس أحد من الرعية 
أثقل عىل الوايل مؤونة يف الرخاء ، وأقل معونة له يف البالء، وأكره لإلنصاف ، وأسأل 
باإلحلاف، وأقل شكرا عند االعطاء. وأبطأ عذرا عند املنع، وأضعف صربا عند ملامت 
من  العامة  لألعداء  والعدة  املسلمني،  ومجاع  الدين  عامد  وإنام  اخلاصة،  أهل  من  الدهر 
االمة، فليكن صغوك لم وميلك معهم(()(، ويف هذا القول توجيٌه ملالك أْن يكون مرضيًّا 
يف حكمه عند العامة من رعّيته، ويستلزم من ذلك أْن ال ينشغل عنهم برعاية اخلاصة 
سيجعله  العامة  مع  التواصل  ألّن  وغريهم؛  إداريني  من  دولته  يف  مناصب  سيتوىل  ممّن 
أكثر قرًبا من مهومهم واحتياجاهتم، فيوليهم رعايته؛ ألّن اعتامد الدولة يف حال الضيق 
ومدامهتها من األعداء عىل العامة من الناس، أما اخلاصة فهم أكثر ثقاًل عىل كاهل الدولة 
وأقلهم شكًرا وعرفاًنا بجميل ما تقدمه الدولة هلم من ُمتع وهبات، فينبغي واحلال هذه 
من  واالقرتاب  شعبه،  عامة  إىل  الوصول  من  العادل  احلاكم  إزاء  عائًقا  يشّكلوا  ال  أْن 
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مهومهم وحتقيق مطالبهم. ويظهر يف هذا النص من الرسالة توظيف حلّجة املقارنة التي 
تقوم ))عىل االحتجاج ليشء أو لشخص أو لقيمة أو لرأي، باعتامد أفضليته عىل طرف 
ثاٍن من جنسه أو قبيله(()(. إذ حيتّج امُلرِسل عىل الطرف اآلخر )امُلرَسل إليه( بجعله ُمذعنًا 
أْن خيتار قراره بني خيارين أحدمها يعود عليه بالفائدة واآلخر ال يرقى إىل مميزات األول، 
وهنا تكون املقارنة بني أمرين سبياًل الختيار أفضلهام، ومن ثّم يكون امُلرِسل حمّقًقا مُلراده 

يف جعل امُلرَسل إليه ُمذعنًا ملا يريده من أمر.

4 - اسرتاتيجية االستدالل بالشاهد:

االستدالل  آلية  عب  موّظًفا  كان  ما  اخلطايب،  القياس  عىل  توّفرت  التي  األمور  من 
ح عىل ما سواها من احلجج  بالشاهد القرآين، والنبوي، ومعلوٌم أّن ))احلجة القرآنية ُترجَّ
األخر؛ ألهنا برهان صادق وحجة قاطعة، ودليل يقيني التأليف قطعي االستلزام، وهي 

تعمل عىل تثبيت املعاين يف األذهان(()(.

القرآين:  بالشاهد  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  استدالل  يف  نمطني  ثمة  أّن  ونلحظ 
األول ال ُيشري إىل قائل النص، بل ييش إىل النص بصورة غري مبارشة، ومثاله قوله )عليه 
فإنه جل اسمه قد تكفل بنرص   ، بقلبه ويده ولسانه  ))وأن ينرص اهلل سبحانه  السالم(: 
من نرصه وإعزاز من أعزه(()(. ويف هذا النص يستحرض القارئ له نصوًصا كثرية حتمل 
َولِْلُمْؤِمننَِي  َولَِرُسولِِه  ُة  اْلِعزَّ َوهللَِِّ  تعاىل:  قوله  منها  الفقرة..  هذه  مضمون  مطاوهيا  يف 
ُكْم َوُيَثبِّْت  وا اهللََّ َينْرُصْ ا الَِّذيَن آَمنُوا إِْن َتنْرُصُ َ َوَلكِنَّ امْلُنَافِِقنَي اَل َيْعَلُموَن)(، وقوله:َيا َأيُّ
َأْقَداَمُكْم)(. إذ تعمل هذه الشواهد القرآنية الراكزة يف ذهن املتلقي عىل تثبيت الطرح 

الذي يبّثه امُلرِسل، وُتوّكد مضمونه.

)عليه  قوله  الكريم،  القرآن  بآيات  املضمر  باالستدالل  تّتصل  التي  الشواهد  ومن 
السالم(: ))وأمره أن يكرس نفسه من الشهوات ويزعها عند اجلمحات، فإن النفس أمارة 
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بالسوء إال ما رحم اهلل(()(، ويظهر يف ذيل النص اآلنف الذكر، استشهاده بقوله تعاىل: 
وِء إاِلَّ َما َرِحَم َربِّ إِنَّ َربِّ َغُفوٌر َرِحيٌم)( ومن  اَرٌة بِالسُّ ُئ َنْفيِس إِنَّ النَّْفَس أَلَمَّ َوَما ُأَبرِّ
الواضح أّن استدالله هبذه اآلية القرآنية، جيعل املتلّقي أكثر تعاطًيا لإلرشاد املوّجه إليه، 
هذا  عب   - يتذّكر  حني  وذلك  النفسية،  بمؤهالته  والتباهي  بنفسه  العّزة  تأخذه  ال  وأن 
االستشهاد القرآين- أّن نبيًّا ال ينّزه نفسه عن اخلطأ، ما مل يطلب املدد اإلهلي والعون عىل 
أْن يعصمه من الوقوع يف اهلفوات والسقوط يف شباك الشهوات التي ُتتاح بصورة مغرية 

للذين يتصّدون للحكم بني الناس.  

االستشهاد  كانت  ملالك،  السالم(  )عليه  اإلمام  تعليالت  من  أخرى  موارد  ويف 
ما يضلعك  اهلل ورسوله  إىل  ))وارُدْد  قوله:  الكريم، ومن ذلك  بالقرآن  واضًحا ظاهًرا 
ا  َ من اخلطوب ويشتبه عليك من األمور، فقد قال اهلل تعاىل لقوم أحب إرشادهم َيا َأيُّ
وُه  َفُردُّ ٍء  َتنَاَزْعُتْم يِف َشْ َفإِْن  ِمنُْكْم  اأْلَْمِر  َوُأويِل  ُسوَل  الرَّ َوَأطِيُعوا  َأطِيُعوا اهللََّ  َآَمنُوا  الَِّذيَن 
بسنته  األخذ  الرسول  إىل  والرد  كتابه،  بمحكم  األخذ  اهلل  إىل  فالرد   ُسوِل َوالرَّ اهللَِّ  إىَِل 
حال  يف  والرسول  القرآن  إىل  وتوجيٌه  إرشاٌد  النص  هذا  ويف  املفرقة(()(،  غر  اجلامعة 
إقناع  تبتغي  تقانة  أعىل  يمّثل  الكريم  بالقرآن  التعليل  صحة  عىل  واالستدالل  التنازع، 

املتلقي وجعله يف مقام اإلذعان والتسليم.

وما ُيالحظ يف هذا النص، أّن اإلمام )عليه السالم( مل يكتف باستدالله باآلية، بل 
عّرج عىل كشف النقاب عن مضموهنا عب آلية التفسري، وهي من أهم الصور البالغية 
ذات الدور الفعال يف امليدان احلجاجي)(. والتفسري القوي بحسب )بريملان( يمكن أْن 
يعّد صورة حجاجيًة يتباين أثرها باختالف املتلقي، فإذا كان متأّثًرا هبذا التفسري يكون 
التزييني للخطاب  التفسري إىل اهتاممه باجلانب  إذا انرصف  أما  حينها صورة حجاجية، 

فيعد صورًة أسلوبية)(.
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ومن استدالالته عىل صواب سلوٍك ُيرشد إىل صالحه بني العامة، فضاًل عن كونه 
ا عن موافقته للحكم الرشعي، قوله ُمشرًيا إىل قول الرسول األكرم )صىل اهلل عليه  معّبً
وآله(: ))وإذا أقمت يف صالتك للناس فال تكونن منفرا وال مضيعا، فإن يف الناس من به 
العلة وله احلاجة. وقد سألت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله حني وجهني إىل اليمن كيف 
أصيل بم فقال : »صل بم كصالة أضعفهم وكن باملؤمنني رحيام«(()(. ويف هذا القول 
تظهر فاعلية اإلقناع، حني يكون األمر املطلوب حتقيقه من ِقَبل امُلرَسل إليه ممضيًّا عىل 
مرشوعيته من ُحّجٍة ال ُيرّد هلا قول عند الطرفني، فال ُبد من أْن تكون مثل هذه احلجة 

باعثًة ملصداقية القول، ومؤّكدًة عىل صوابه ُحكاًم وتطبيًقا.

ويستشعر اإلمام عيل )عليه السالم( رضورة توظيف الشاهد النبوي بوصفه باعًثا عىل 
أمهية الفعل الذي ينبغي األخذ به من قبل الوايل، فيقول: ))واجعل لذوي احلاجات منك 
قسام تفرغ لم فيه شخصك، وتلس لم جملسا عاما فتتواضع فيه هلل الذي خلقك، وتقعد 
عنهم جندك وأعوانك من أحراسك ورشطك، حتى يكلمك متكلمهم غر متتعتع، فإين 
سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يقول يف غر موطن: »لن تقدس أمة ال يؤخذ للضعيف 
فيها حقه من القوي غر متتعتع«(()(. فيبنّي اإلمام أمهية هذا الفعل - أال وهو ختصيص جزء 
من وقته للنظر يف شؤون الرعية- بام سيفرزه من نتائج متّثل عّلًة تسّوغ للحاكم األعىل املمّثل 
بشخص اإلمام عيل )عليه السالم( مثل هذا الطلب، ويف الوقت نفسه حُتببه إىل نفس الوايل 

)امُلرَسل إليه( فيتحّرك إىل تطبيق ذلك التوجيه من دون إكراه.

التناص،  النبوي بصورة غري مبارشة، عن طريق  ومن الشواهد عىل توظيفه للنص 
قوله )عليه السالم( ناهًيا مالًكا عن إحداثه أعامالً مل تكن من قبل، أو منعه بعض السنن 
التي كانت يف زمن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: ))وال تنقض سنة صاحلة عمل با 
ترض  سنة  حتدثن  وال  الرعية.  عليها  وصلحت  األلفة،  با  واجتمعت  األمة،  هذه  صدور 
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بيشء من مايض تلك السنن فيكون االجر ملن سنها. والوزر عليك بام نقضت منها(()(، إذ 
يتناّص هذا التوجيه مع حديث النبي )صىل اهلل عليه وآله(: »َمْن َسنَّ ُسنًَّة َحَسنًَة َكاَن َلُه 
ا ِمْن َغْرِ َأْن َينَْتِقَص ِمْن ُأُجوِرِهْم َشْيًئا، َوَمْن َسنَّ ُسنًَّة َسيَِّئًة  َأْجُرَها َوِمْثُل َأْجِر َمْن َعِمَل ِبَ
َأْوَزاِرِهْم َشْيًئا«)(. وفحوى  ِمْن  َينَْتِقَص  َأْن  ا ِمْن َغْرِ  ِبَ َعَلْيِه ِوْزُرَها َوِوْزُر َمْن َعِمَل  َكاَن 
ذلك التوظيف أّنه يعكس إجيابية الفعل املطلوب حتقيقه من قبل الوايل، بكونه فعاًل ينّم 
عن صالح من يدعو إليه؛ ألّنه يكشف حقيقة اّتباعه للرسول الكريم )ص( ومشايعته 

له يف القول والفعل.

5 - اسرتاتيجية التعريف:

ويقوم  اخلطاب،  يف  احلجاج  تدعيم  يف  املوّظفة  البالغية  الصور  أحد  التعريف  ُعد 
مفهومه عىل اخّتاذ ماهية موضوع القول دليل الدعوى)(، أما الباعث عىل توظيف التعريف 
فهو إقناع السامع، وتذكريه ببعض مظاهر احلقيقة التي يمكن أْن يتناساها أو يغفل عنها، 
إنام لتبز  الكلمة  - بحسب عبد اهلل صولة- ))ال عىل سبيل رشح معنى  أّنه يوّظف  أي 
بعض املظاهر احلافة بواقعٍة ما، مما من شأنه أْن يعزب عن ذهن السامع(()(، وقد تتداخل 
وحتديد  الظاهرة  عن  تفاصيل  تقديم  يف  الشرتاكهام  والتفسري؛  التعريف  من  كل  وظيفة 

معاملها، مما يدفع إىل جذب امُلرَسِل إليه واستاملته)(.

ويلحظ أّن ثمة أنامط ظهرت يف تقانة التعريف وّظفها اإلمام )عليه السالم( يف عهده 
))وُشّح  قوله:  مثل  التعريف،  يف  ُيوجز  فتارًة  اخلطاب،  مقام  باختالف  ختتلف  ملالك، 

بنفسك عام ال حيل لك، فإن الشح بالنفس اإلنصاف(()(. 

الرعية،  اهلل حصون  بإذن  ))فاجلنود  قوله:  مثل  التعريف،  اإلطناب يف  يكون  وتارًة 
وزين الوالة، وعز الدين، وسبل االمن، وليس تقوم الرعية إال بم. ثم ال قوام للجنود 
إال بام خيرج اهلل لم من اخلراج الذي يقوون به يف جهاد عدوهم ، ويعتمدون عليه فيام 
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التعريف لوصف اجلهاز الدفاعي  يصلحهم، ويكون من وراء حاجتهم(()(. وهنا قّدم 
)عليه  اإلمام  أّن  الرسالة،  من  املقطع  هذا  يف  ُيلحظ  كذلك  الدولة،  بقّوته  تقوم  الذي 
السالم( قّدم التعريف بوصفه خًبا؛ ليمّهد عب هذا التسويغ إىل رضورة االعتناء بطبقة 
اجلند، ورعاية حقوقهم، وسّد حاجتهم من املعاش الذي ُيؤخذ من اخلراج؛ ليكون ذلك 

دافًعا للحاكم عىل مراعاة هذه الطبقة التي يعود أثُرها اإلجيايب عىل البالد بأرِسها.

ويف نمٍط آخر من أنامط التعريف، تكون جمموعة الصفات حُمّددات تبنّي حقيقة اليشء 
امُلراد إظهاره، أو متييزه عن سواه، فتمنعها من الدخول يف حّيز احلكم امُلثبت بحق القضية 
امُلعّرفة. والشاهد عليه قوله )عليه السالم(: ))ثم انظر يف حال كتابك فول عىل أمورك 
خرهم ، واخصص رسائلك التي تدخل فيها مكائدك وأسارك بأمجعهم لوجود صالح 
االخالق، ممن ال تبطره الكرامة فيجرتئ با عليك يف خالف لك بحرضة مال ، وال تقرص 
به الغفلة عن إيراد مكاتبات عاملك عليك ، وإصدار جواباهتا عىل الصواب عنك وفيام 
يأخذ لك ويعطي منك . وال يضعف عقدا اعتقده لك ، وال يعجز عن إطالق ما عقد 
عليك ، وال جيهل مبلغ قدر نفسه يف االمور ، فإن اجلاهل بقدر نفسه يكون بقدر غره 

أجهل(()(. ويف هذا النص مجلة من الصفات باإلمكان عرضها عىل النحو اآليت:

 

خیر 
 الكتّاب

 ال تبطره الكرامة

 ال تقصر بھ الغفلة 

وال یضعف عقًدا اعتقده 
 لك

وال یعجز عن إطالق ما 
 عقد علیك

وال یجھل مبلغ قدر 
 نفسھ في األمور

الذكر  آنف  خطابه  يف  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  ذكرها  التي  الصفات  تلك  كل 
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ا فاصاًل بني الكاتب الذي يكون  شّكلت روابط حجاجّية تعاضدت فيام بينها لتقيم حدًّ
مقّرًبا من دون اآلخرين من الُكتاب، فتأيت هذه الصفات لتكون سبياًل للتنافس الرشيف 
بني الكتاب، وال تكون املناصب الرفيعة ِحكًرا ملن يتزّلف للحاكم عىل حساب سمعته 
امللّطخة بأدران الظلم والفساد، وتاريخ عمله غري املِهني. فتوضع مثل هذه األوصاف 
لتكون حّجًة بني احلاكم والرعية، وعىل أساس مضموهنا ُيقّيم الذي يكون أهاًل للتصدي 

ملثل هذا املنصب.

)عليه  اإلمام  يتطّلب  التي  الصفات  ملجمل  الرفيع  النضد  ذلك  نلحظ  آخر  مثاٍل  ويف 
السالم( اجتامعها يف القايض، فيقول: ))ثم اخرت للحكم بني الناس أفضل رعيتك يف نفسك 
ممن ال تضيق به االمور، وال متحكه اخلصوم، وال يتامدى يف الزلة، وال حيرص من الفيء إىل 
بأدنى فهم دون أقصاه، وأوقفهم  إذا عرفه، وال ترشف نفسه عىل طمع، وال يكتفي  احلق 
تكشف  عىل  وأصربهم  اخلصم،  بمراجعة  تربما  وأقلهم  باحلجج،  وآخذهم  الشبهات،  يف 

األمور، وأرصمهم عند اتضاح احلكم. ممن ال يزدهيه إطراء وال يستميله إغراء(()(.

الذي  القايض  تتوّفر يف  لنا عدة خصال  يتبني  أدناه  التوضيحي  الشكل  ومن خالل 
الوظيفّية،  القايض  شخصية  حتدد  صفات  وهي  الناس،  بني  يقيض  حاكاًم  نفسه  ينّصب 
اختياره  عّلة  وتكشف  الرعية،  قضايا  يف  ينظر  أْن  ُتؤّهله  التي  وظيفته  تبنّي  أهّنا  بمعنى 
أْن أوجب عىل عامله أن  قاضًيا من دون اآلخرين، ))وكأن اإلمام )عليه السالم( بعد 
ينتخب للقضاء أفضل رعيته علاًم وهتذيًبا أراد أن يلفت نظره إىل جهة مهمة هي فوق 
العلم والثقافة الواسعة، وهي خاصية نفسية بحتة، وأّن كلمته )عليه السالم( )أوقفهم يف 
الشبهات( تكشف لك بوضوح عن مقصده الرشيف، فهو قد اشرتط أْن يكون القايض 
أو احلاكم - زيادة عىل ما هو عليه من الفضل- من ذوي النفوس احلساسة والذكاء املتقد 
والنباهة الشديدة(()(. ومعلوٌم أّن إكثار الصفات التي ذكرها اإلمام )عليه السالم( تبّث 
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حزمة من املؤّثرات اإلقناعية عىل املتلّقي )الوايل مالك األشرت( جتعله أكثر حتّرًزا واحتياًطا 
يف اختياره القايض النزيه الذي يتحّرى العدل واإلنصاف يف حكمه بني الناس.

 

 القاضي

 تضیق �ه األمور ال

  تمح�ه الخصومال

 ال یتماد� في الزلة

 إلى الحق إذا عرفه�ء �حصر من الف ال

 ال تشرف نفسه على طمع

 ��تفي �أدنى ال

 فهم دون أقصاه

 أوقفهم في الشبهات

 أقلهم تبرما �مراجعة الخصم

 تكشف االمور أصبرهم على

 أصرمهم عند اتضاح الح�م

 إطراء ال یزدهیه

 ال �ستمیله إغراء

اخلامتة:

آن لنا أن نختم تلك الرحلة البحثية يف رحاب تلك الرياض املونقة الداّلة عىل عظمة 
اإلسالم وعظمة قائله ومدى اندكاكه وتفانيه يف الكيان اإلسالمي رشيعًة وتطبيًقا. ومن 

تلك النتائج التي أسفر البحث عنها:

النقاب عن أمهية  ثّم كشف  التعليل لغًة واصطالًحا ومن  البحث مصطلح  أبان   *
ثم  ومن  للتصديق  ودفعه  املتلقي  إقناع  يف  املهمة  الوسائل  أحد  كونه  اخلطاب،  يف  أثره 

العمل بمضمون اخلطاب.

* أظهر البحث عدة دالالت لغوية ملصطلح )العهد( إال أّنه يرّجح داللة الوصية من 
بني الدالالت األخر يف حتديد وصف رسالة اإلمام عيل )عليه السالم( بالعهد؛ لتضافر 

الوصايا بشكٍل ملفٍت يف فَِقرها.

تعّددت وتنّوعت، وال ضابط هلا  بل  معّينة،  أدوات  التعليل عند  * مل تقف طرائق 
إال التحديد الذي ُيعّينه السياق. وقد تتبادل أدوات التعليل دالاللتها، وهذا التبادل قد 
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حيكم السياق باختياره، وقد حيكم التنّوع اللهجي والتوّسع يف استعامل اللغة العربية. 

* تنّوعت موضوعات التعليل يف العهد العلوي من اجتامعية إىل سياسية واقتصادية 
هذه  شّكلت  بل  سواها،  ما  عىل  األخالقية  التعليالت  ُطغيان  خيفى  وال  وأخالقية، 
التعليالت أساًسا لكل املوضوعات التي طرحها اإلمام )عليه السالم( يف عهده املبارك.

* وّفر اإلمام عيل )عليه السالم( يف عهده إىل مالك األشرت طاقة حجاجّية انطلقْت 
بالقرآن  الستشهاده  وكان  وإرشاد،  توجيٍه  كل  عقب  أبرزها  التي  التعليل  ثنّيات  عب 
بليغ يف  أثٌر  التوجيهات،  تلك  تعليله بعض  الرسول األكرم )ص( يف  الكريم وحديث 
حقنه ُجرعاٍت من اإلقناع الذي يمّثل غايَة امُلرِسل وهدفه من صناعته اخلطاب وتوجيهه 

لآلخرين.

* توّفرت مجيع السامت احلجاجية يف عهد اإلمام عيل )عليه السالم( ملالك األشرت، 
يرفُد  انسجام اخلطاب وجعله متامسًكا  العوامل احلجاجية يف  الروابط/  أثر  فضاًل عن 

بعضه بعًضا، مما ُيضفي عليه مجاليات أسلوبية شكلّية متّتن املضمون القويل فيه.

* كاد القياس اخلطايب - السيام املضمر منه- نصيٌب وافر يف اشتغاله عىل اسرتاتيجيات 
اإلقناع يف اخلطاب؛ ألنه يعتمد عىل أولويات ومسّلامت عقلية واستلزامات ال خيتلف 
عليها اثنان، مما ُيسهم يف جعل اخلطاب مصوًغا بطريقة تراتبية تتضّمن مقّدمات وتنتهي 
فلذا كانت  التفكري،  املنطق هي األكثر شيوًعا يف  الصورية يف  الطريقة  نتائج، وهذه  إىل 

أكثر حضوًرا؛ ألثرها الطيب يف إنتاج اإلقناع وختصيبه يف اخلطاب.

* وأخرًيا كان التأكيد عىل مضمون العدل واإلنصاف يف أكثر تعليالت العهد؛ ألثره 
البليغ يف إقامة احلكم الصحيح املعّب عن اإلسالم احلقيقي، وال يستبعد التعريض باجلور 

السائد آنذاك.
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العراق، 1978م.
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	 روائــع البيــان يف خطــاب اإلمــام - اجلوانــب البالغيــة واللغويــة يف بيــان أمــري املؤمنــني عــيل بــن أيب
طالــب، رمضــان عبــد اهلــادي، دار إحيــاء الــرتاث العريب ، بــريوت ، ط1، 1423هـــ - 2002م.

	 :الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، أبــو نــرص إســامعيل بــن محــاد اجلوهــري الفــارايب )ت
393هـــ( حتقيــق: أمحــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للماليــني - بــريوت، ط4، 1407 هـــ  - 

1987م. 
	 ،)غريــب احلديــث، أبــو ُعبيــد القاســم بــن ســاّلم بــن عبــد اهلل اهلــروي البغــدادي )ت: 224هـــ

حتقيــق: د. حممــد عبــد املعيــد خــان، مطبعــة دائــرة املعــارف العثامنيــة، حيــدر آبــاد- الدكــن، ط1، 
1964م: 3/ 137 .

	 ــران ــن مه ــى ب ــن حيي ــعيد ب ــن س ــهل ب ــن س ــد اهلل ب ــن عب ــن ب ــالل احلس ــو ه ــة، أب ــروق اللغوي الف
العســكري )ت: نحــو 395هـــ(، حققــه وعلــق عليــه: حممــد إبراهيــم ســليم، دار العلــم والثقافــة 

ــرص، د.ت. ــرة - م ــع، القاه ــرش والتوزي للن
	 ــري ــد البك ــن حمم ــز ب ــد العزي ــن عب ــد اهلل ب ــد عب ــو عبي ــال، أب ــاب األمث ــال يف رشح كت ــل املق فص

األندلــيس )ت: 487هـــ(، حتقيــق: إحســان عبــاس، النــارش: مؤسســة الرســالة، بــريوت -لبنــان، 
1971م. ط1، 

	 ــد ــة، د. حمم ــة العربي ــة اخلطاب ــي لدراس ــري وتطبيق ــل نظ ــي - مدخ ــاب اإلقناع ــة اخلط يف بالغ
العمــري، أفريقيــا الــرشق، املغــرب، بــريوت - لبنــان، ط2، 2002م.

	 كتــاب الصناعتــني - الكتابــة والشــعر، أبــو هــالل العســكري )ت: 395 هـــ(، حتقيــق: عــيل حممــد
البجــاوي وحممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار الفكــر العــريب، ط2.

	 :كتــاب العــني، أبــو عبــد الرمحــن اخلليــل بــن أمحــد بــن عمــرو بــن متيــم الفراهيــدي البــرصي )ت
170هـــ(، حتقيــق: د مهــدي املخزومــي، د إبراهيــم الســامرائي، دار ومكتبــة اهلــالل.

	 الكليــات معجــم يف املصطلحــات والفــروق اللغويــة، أيــوب بــن موســى احلســيني القريمــي
الكفــوي، أبــو البقــاء احلنفــي )املتــوىف: 1094هـــ(، حتقيــق: عدنــان درويــش - حممــد املــرصي، 

مؤسســة الرســالة - بــريوت، د.ت.
	 ــدار لســانيات النــص - مدخــل إىل انســجام اخلطــاب، حممــد خطــايب، املركــز الثقــايف العــريب، ال

ــرب، ط2، 2006م. ــاء - املغ البيض
	 :لطائــف اإلشــارات = تفســري القشــريي، عبــد الكريــم بــن هــوازن بــن عبــد امللــك القشــريي )ت

465هـــ(، حتقيــق: إبراهيــم البســيوين، اهليئــة املرصيــة العامــة للكتــاب - مــرص، ط3، د.ت.
	 ،ملســات بيانيــة يف نصــوص مــن التنزيــل، د. فاضــل صالــح الســامرائي، دار عــامر، عــامن - األردن
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ط3، 2003م.
	 - ــريوت ــواء، ب ــب، دار األض ــيني اخلطي ــراء احلس ــد الزه ــانيده، عب ــة وأس ــج البالغ ــادر هن  مص

لبنــان، ط3، 1985م.
	 املصطلحــات املفاتيــح لتحليــل اخلطــاب، دومينيــك مانغونــو، ترمجــة: حممــد حيياتــن، الــدار

نــارشون، منشــورات االختــالف، ط1، اجلزائــر، 2008م. للعلــوم  العربيــة 
	 ــق: كــامل ــن أيب شــيبة العبــيس )ت: 235هـــ(، حتقي ــو بكــر ب ــار، أب املصنــف يف األحاديــث واآلث

ــاض، ط1، 1409هـــ. ــد - الري ــة الرش ــوت، مكتب ــف احل يوس
	.املعجم األديب، جبور عبد النور، دار العلم للماليني، بريوت، ط1، 1979م
	.املنطق الفطري يف القرآن الكريم، حممود يعقويب، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، د.ت
	.املنطق، حممد رضا املظفر، انتشارات اسامعيليان، قم، ط12، 1425هـ
	 موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، حممد بن عيل ابن القايض حممد حامد بن حمّمد صابر

الفاروقي احلنفي التهانوي )ت: بعد 1158هـ(، تقديم وإرشاف ومراجعة: د. رفيق العجم، حتقيق: د. 
عيل دحروج، نقل النص الفاريس إىل العربية: د. عبد اهلل اخلالدي، الرتمجة األجنبية: د. جورج زيناين، 

مكتبة لبنان نارشون - بريوت، ط1، 1996م
	 ،ــان ــريوت - لبن ــوة، ب ــيل رزق، دار الصف ــة، د. ع ــة مقارن ــاع - دراس ــاليب اإلقن ــات يف أس نظري

1994م. ط1، 
	 نظرية التعليل يف النحو العريب بني القدماء واملحدثني،  د. حسن مخيس سعيد امللخ،  دار الرشوق

للنرش والتوزيع، عامن - األردن،  ط1، 2000م.
	 نظريــة احلجــاج يف اللغــة، شــكري املبخــوت، ضمــن كتــاب: )أهــم نظريــات احلجــاج يف التقاليــد

الغربيــة مــن أرســطو إىل اليــوم( إرشاف محــادي صمــود، جامعــة اآلداب والفنــون والعلــوم 
ــة. ــة اآلداب - منوب ــس، كلي ــانية، تون اإلنس

	 :هنــج البالغــة، الرشيــف أبــو احلســن حممــد الــريض )ت: 406 هـــ(، رشح: حممــد عبــده، تصحيــح
إبراهيــم الزيــن، منشــورات دار الفكــر، بــريوت، 1965م.
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