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مقدمة املؤسسة
احلمد هلل عىل ما أنعم وله الشكر بام أهلم والثناء بام قدّ م من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آالء

وأتم التسليم عىل خري اخللق أمجعني حممد وآله األطهار األخيار.
أسداها وأفضل الصالة ّ
أما بعد:

ال خيفى عىل اهل العلم واملعرفة إن كالم اإلمام عيل عليه السالم مل يزل يسري جنب ًا اىل

جنب مع كالم القرآن ومالزم ًا له ومن ثم جعل اهلل تعاىل له التجدد املعريف واالصالحي
يف كل وقت وزمان غري ٍ
آبه ملا يزهو به البعض يف احلوارض العلمية هنا أو هناك فكل

جديد ال يصمد أمام نور علومه ،وكل باحث ينحني أمام معارفه لو عقل ما يقول عيل

(عليه الصالة والسالم).

حقيقة قد ال يطأطئ هلا من شغلهم بريق التطور واملادة فانكروا ما يقولوه العاقلون

ونفروا مما يعلمه العارفون ،والناس اعداء ما جهلوا ومما جهلوا اقوال امري املؤمنني (عليه

السالم) وهو القائل:

(و َما
«ال يعرف ما اقول إال من رضب يف هذه الصناعة بحق وجرى فيها عىل عرقَ ،
َي ْع ِق ُل َها إِ َّل ا ْل َع ُ
ون )».
ال ِ َ
والبحث الذي بني ايدينا املوسوم بـ (اسرتاتيجيات اخلطاب عند اإلمام عيل عليه السالم

10

ا�سرتاتيجيات اخلطاب عند الإمام علي(عليه ال�سالم)

مقاربة تداولية) للباحث الدكتور باسم خريي خضري إال واحد من االبحاث الرصينة التي
وفق فيها الباحث واجاد يف جماهلا املعريف إال وهو علم اللسانيات وابدع يف أحد مناهجها
املعارصة وهو التداولية ووفق يف مقاربتها مع تلك الفصول التي ختللها البحث.

فبني االنزياحات اللفظية واالسلوبية وارتكازها يف املكونات النفسية وامتزاجها مع

علم النفس االجتامعي كام شهدته اخلطبة الشقشقية  ،عىل بيان الدالالت االقتضائية يف
هذه اخلطبة واظهار اصل االقتضاء التخاطبي فيها.

ثم االنتقال اىل عنرص احلجاج الذي يعد من اهم االسرتاتيجيات االقناعية الفعالة

التي يستعملها املتكلم بغية اقناع املتلقي بفحوى خطابه فكان اختيار الباحث خلطبة
اجلهاد كعينة هلذا االصل الذي ارتكزت عليه التداولية فوفق يف هذه املقاربة.

وانتقاالً اىل نظرية االفعال الكالمية وحتليله السلويب االستفهام واألمر يف بعض

خطب امري املؤمنني عليه السالم .

ومرور ًا باالستلزام احلواري الذي يمثل املعنى يف النظرية التداولية واظهار فكرة

التعبري عن املعاين الضمنية او ما وراء اخلطاب.

وانتهاء ًا باحلالة النصية وبيان الروابط االحالية التي تربط النص الرشيف كام جاء يف

عينة الدراسة هلذا الركن االسايس الذي قامت عليه التداولية وهي خطبة األشباح فقد

كشف الباحث فيها عن بعض عنارص االتساق النيص ،ليختتم دراسته بجملة من النتائج
فكان عم ً
ال مبارك ًا بذل فيه الباحث جهده وعىل اهلل اجره.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
رئيس مؤسسة علوم هنج البالغة
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بسم اهلل الرمحن الرحيم ،واحلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيد األنام

حممد (صىل اهلل عليه وآله وسلم) وعىل آله الطيبني الطاهرين.

َ ْ َ َ ُ ُ ْ َّ َ َ َّ ْ َّ ُ َ ً َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ
ك ُم
وبعد :قال تعاىل﴿ :من كن ي ِريد ال ِعزة ف ِلل ِه ال ِعزة ِ
جيعا ِإل ِه يصعد ال ِ
َ َُُ
َّ ِّ ُ ْ َ َ ُ َّ
الطيب َوالعمل الصا ِل ُح ي ْرفعه﴾(((.
تعد املناهج اللسانية املعارصة من األمهية بمكان؛ ألهنا تستشعر حقيقة األدب

واللغة واخلطاب بصورة عامة ،بام يقارب املفهوم العــلمي والعميل  ,وذلك يف تناوهلا

للقضايا بدقة ووضوح وشمولية أكثر من املناهج القديمة،التي توقفت عند حدود

وصف الصورة الكتابية ،أو اللسان بصورة أدق ،مستغنية عن كل مالبسات اخلطاب،
وظروف إنتاجه ،والسياقات املقامية التي أنتجته .وتعد التداولية أفضل تلك املناهج

وأصلحها بام تطلع به من اسرتاتيجيات فعالة يف كشف حقيقة اخلطابات ،والسيام
اخلطاب الذي نروم الغوص فيه ،بكل ما حيمل من قيمة عليا ،وألق متوهج مل ينطفئ عىل

مدى العصور .لقد استطاعت التداولية القفز فوق كل املناهج اللسانية ،واستفادت من
املنهج البنيوي وطورته ،ومن املنهج التحلييل والتفسريي .لقد تعاملت النظرية التداولية

مع اخلطاب باحرتافية واهتامم كربيني ،بوصفه فعال ثقافيا عاليا ،ينتج من متكلم منتم
إىل حاضنة فكرية ومعرفية ،أثرت يف إنتاجه ،فلم يعد بعد ذلك العمل اإلبداعي منعزال

عن السياق الذي ولد فيه ،وإنام متجسد فيه ،وجمسد له ،وأصبح اخلطاب نظام كشف

عن املتكلم واملتلقي ،آخذا بعني االعتبار كل اإلسقاطات الفكرية والتارخيية الثقافية
 .1فاطر10 :
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والنفسية واالجتامعية لطريف اخلطاب هذين ،ودجمها بفعل اخلطاب ،مولدة بذلك مولود
ناضج فذ قادر عىل فهم كل كنه تلك األعامل اإلبداعية ،ومسوق هلا ،ومتبن لكثري من
التفسريات التي ظلت عصية عىل املنهج الصوري الكالسيكي.

لعيل هنا أتبنى بأن املنهج التداويل خري ما يمكن أن حيلل ويستكشف وخيوض يف

كتاب هنج البالغة ،وذلك للميزات التي متيز فيها خطاب اإلمام (عليه السالم)،التي
تتساوق مع النهج التداويل ،بأبعاده الفكرية والثقافية،فقد انطوى هنج البالغة عىل

تصوير دقيق لنفسيات الناس املختلفة ،وبتعبري آخر أنه اشتمل عىل نوع من علم النفس
االجتامعي ،وهو من أهم العلوم التي امتزجت مع النهج التداويل ،وكذلك فألبعاد
النفسية التي ظهرت معربة عنها تلك الكلامت واضحة ،فخلجات نفسه(عليه السالم)

ظاهرة يف كثري من خطبه ،والسيام اخلطبة الشقشقية وغريها ،مما يمكن للمحلل التداويل

تفسري تلك العبارات واالنزياحات اللفظية واألسلوبية يف ضوء الوظيفة التي أدهتا،
التي تطلع هبا والكشف عن االسرتاتيجيات املستعملة يف خطابه (عليه السالم) ،ال عىل

أساس صوري بحت ،بل عىل أساس وظيفي برغاميت.

ابتدأ البحث يف متهيد حتدثت فيه عن أصول النظرية التداولية ،يف الدراسات التي

سبقت وجود النظرية ،وكذا املرجعيات املعرفية هلا ،واجلدل احلاصل يف تعريفها،
واالضطراب يف ترمجة املصطلح األجنبي ،وعالقة النظرية بالعلوم اللسانية األخرى،

والسيام البالغة وعلم الداللة وحتليل اخلطاب ،ومفهوم االسرتاتيجيات بصورة عامة،
وكذلك عالقة النهج التداويل باملنهج البنيوي ،ثم حتدثت عن مزايا هذه النظرية من
جانب التحليل ،وعالقتها باملناهج النقدية السائدة.

ثم عرضت يف الفصل األول ألصل مهم من أصول النظرية التداولية ،وهو

االقتضاء التخاطبي ،ونعني به تلك املشرتكات املعرفية بني طريف اخلطاب ،التي كثريا

املقدمة
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ما يرتك بعض الكالم اعتامدا عليها ،فعرضت لتعريفه ،ومرجعياته يف الرتاث اللغوي
العريب ،وكذلك بداية ظهوره يف النظرية اللسانية املحدثة ،وأقسامه ،ومميزاته ،وقوانينه،

ثم انتقلت ألكشف عن جتليات النظرية يف أحد النصوص املهمة من خطابه (عليه
السالم) ،فاخرتت اخلطبة الشقشقية لإلمام عيل (عليه السالم) وحاولت أن أبحث عن

الدالالت االقتضائية يف اخلطبة ،والكشف عن االسرتاتيجيات التي استعملها اإلمام يف
تلك اخلطبة.

ثم عرضت يف الفصل الثاين ألصل آخر وعنرص هام من عنارص النظرية ،وهو

احلجاج ،الذي يعد من أهم االسرتاتيجيات اإلقناعية الفعالة التي يستعملها املتكلم

بغية إقناع املتلقي بفحوى خطابه .فقمت بتتبع أصول احلجاج املعرفية ،منذ بداية نشأته

عىل يد اليونان ،ثم تطوره يف العصور الالحقة ،وكذا ألهم عنارص احلجاج وجماالته،
وقسمته إىل حجاج فلسفي وآخر بالغي ،وثالث تداويل ،ثم اخرتت خطبة مهمة من
خطب اإلمام عيل (عليه السالم) وهي خطبة اجلهاد ،التي مثلت منهاجا عظيام وراسخا

ملن جاء بعده ،يف شحذ اهلمم ،ورفع الروح املعنوية ،والتصدي ملن يريد العبث بالبالد
اإلسالمية؛ ملا يف اخلطبة من ادوار معرفية ،تتابعت فيها آليات إقناعية مهمة ،وظفها

اإلمام يف سبيل الوصول إىل غايته املنشودة ،وهي فوز الناس بنعمة اجلهاد.

ثم جاء الفصل الثالث مستعرضا لبؤرة النظرية التداولية املتمثلة بنظرية األفعال

الكالمية ،ومرجعياهتا ،واملراحل التارخيية التي مرت هبا النظرية ،ابتداء بمقاالت

أوستني ،وتقسيامته للفعل الكالمي ،وما أعقبتها من توجهات تلميذه سورل ،الذي

أضاف عىل النظرية وطورها ،وقام بتقسيم أفعال الكالم عىل تقسيامت أخر ،وبعد ذلك

قمت بتطبيق األفعال الكالمية عىل خطابات مهمة من خطاباته (عليه السالم) متثلت يف
حتليل أسلويب االستفهام واألمر يف بعض منها،وأهم االسرتاتيجيات املستعملة يف هذين

األسلوبني .وقمت بتحليل تلك األساليب والكشف عن القوة اإلنجازية هلا.
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ثم جاء الفصل الرابع مستعرضا لركن آخر من أركان النظرية التداولية ،وهو

االستلزام احلواري ،الذي يمثل املعنى يف النظرية التداولية ،وواضعه غرايس ،الذي

بلور فكرة التعبري عن املعاين الضمنية ،أو ما وراء اخلطاب ،فعرضت لفكرة املستلزمات
اخلطابية ،وعرجت عىل نشأة املصطلح وجتلياته يف الرتاث العريب ،وأقسام االستلزام

احلواري ،ومميزاته ،ثم انتقلت إىل اكتشاف االستلزام يف خطابات مهمة يف كالمه (عليه

السالم) وخصوصا يف مباحث االستعارة والكناية.

بعد ذلك جاء الفصل اخلامس ،عرضت فيه للركن اخلامس من أركان الدرس التداويل،

وهي نظرية اإلحالة النصية ،التي تعنى بربط النص عىل املستويني الداخيل واخلارجي،
بجملة من الروابط اإلحالية ،ومراعاة سياقات اخلطاب ،واملقامات احلوارية .فبدأت

بتعريف النص وأنواع الروابط النصية ،وركزت عىل اإلحالة منها ،فعرضت ألنواعها،
وللروابط اإلحالية ،ثم كشفت عن عنارص الربط اإلحايل يف خطبة مهمة من خطبه (عليه

السالم) وهي خطبة األشباح وكشفت بعضا من عنارص االتساق النيص فيها.

وأخريا فإين ال أدعي الوصول إىل غاية املأمول يف القول ،ولكنها حماولة من ضمن

كثري من املحاوالت ،ونقطة يف بحور فيض علم عيل (عليه السالم) .وما توفيق ذلك

مني ،ولكن هو من توفيق اهلل إذ مكنني يف الغور -عىل استحياء -يف ذلك البحر اهلائج،

َ
َ ِّ ُ
لعيل أسرتيح بأن أصل إىل شواطئ النعم منه ،إنه عىل ما يشاء قدير﴿ :ل يُكلف اهلل
َ ْ ً َّ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ
اخذنا ِإن ن ِسينا
نفسا ِإل وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ل تؤ ِ
َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ً َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ َ
الين ِمن قب ِلنا ربنا ول
أو أخطأنا ربنا ول ت ِمل علينا ِإصا كما حلته ع ِ
ُ َ ِّ ْ َ َ َ َ َ َ َ
َ ْ ُ َ َّ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ
َ
تملنا ما ل طاقة لا ِب ِه واعف عنا واغ ِفر لا وارحنا أنت مولنا فانصنا ع
الْ َق ْو ِم الْ َكفر َ
ين﴾(((.واحلمد هلل أوال وآخر ثم أتم الصالة وأكمل التسليم عىل حبيبي
ِِ
حممد(صىل اهلل عليه وآله وسلم) وعىل آل بيته الطيبني الطاهرين.
 .1البقرة.286 :

التمهيد/التداولية (الن�ش�أة والتقبل)

15

التمهيد  /التداولية (النشأة والتقبل):
توطئة
يمكن لنا أن نرجع أصل التداولية إىل اجتاهني خمتلفني :اجتاه ينطلق يف دراسة التداولية

من كوهنا نظرية يف التعامل االجتامعي ،هتتم باجلانب االستعاميل ،أي استعامل اللغة
بزعامة «أوستن» واجتاه فلسفي منطقي تعود جذوره إىل «بريس» الذي أطلق عليها اسم

«الرباغامتية عام  ،»1905و»وليم جيمس» الذي سامها بالذرائعية عام .1978ومنه فإن
الرباغامتية اسم جديد لطريقة قديمة يف التفكري بدأت عىل يد سقراط ،ثم تبعه أرسطو،
والرواقيون بعد ذلك.

يعود مصطلح التداولية بمعناها اللساين املحدث إىل الفيلسوف والسيميائي

األمريكي (شارل موريس) إذ عرفها بأهنا جزء من السيميائية ،هتتم بدراسة العالقات

بني العالمات ومستعمليها ،ومتثل التداولية  -بحسب رأيه  -أحد عنارص ثالثة يمكن

من خالهلا معاجلة اللغة يف ضوئها ،سواء أكانت لغات طبيعية ()langues naturelles

أم لغات صورية ( )formelles languesوهي:

 11الرتكيب ( :)syntaxeوهو دراسة عالقات العالمات فيام بينها وبني األشياء ،أي
ارتباطها باملعنى ،أوالداليات؛ ألهنا ختتص بالوصف وتفسري الدال الطبيعي يف نطقه

وصوره وعالقاته ،وتشمل األقسام الثالثة (الصوت والرصف والرتكيب).
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 22الداللة ( :)sémantiqueو ُيعنى بدراسة العالقات الشكلية بني العالمات ،أو
الدالليات وهي الدراسة التي ختتص بوصف العالقات التي جتمع بني الدوال
الطبيعية ومدلوالهتا وتفسريها ،سواء أكانت تصورات يف الذهن أم أعيانا يف

اخلارج.

 33التداولية ( :)pragmatiqueوهي دراسة ارتباط العالمات بمؤوليها أي بمستعمليها،
أو الدراسة التي ختتص بوصف العالقات التي جتمع بني الدوال الطبيعية ومدلوالهتا
من جهة ،والدالني عليها من جهة أخرى(((.

وال تنتمي التداولية إىل أي من مستويات الدرس اللغوي صوتيا كان أم صرفيا أم
حنويا أم دالليا لذلك فاألخطاء التداولية ال عالقة هلا باخلروج على القواعد الفونولوجية
أو النحوية أو الداللية ،وهي ليست مستوى يضاف إىل هذه املستويات؛ ألن كال منها
خيتص جبانب حمدد ومتماسك من جوانب اللغة ،وله أمناطه التجريدية ووحداته التحليلية،
وكذلك فالتداولية ال تقتصر على دراسة جانب حمدد من جوانب اللغة ،بل من املمكن
أن تستوعبها مجيعا ،وليس هلا أمناط جتريدية وال وحدات حتليل.
وهي كذلك ال تنضوي حتت علم من العلوم اليت هلا عالقة باللغة على تداخلها
معها يف بعض جوانب الدرس كـ:علم الداللة:الذي يشاركها دراسة املعنى ،وعلم اللغة
االجتماعي :الذي تتشارك معه يف تبيني أثر العالقات االجتماعية بني املشاركني يف احلديث
وموضوعه ومرتبة كل من املتكلم والسامع وجنسه ،وأثر السياق غري اللغوي يف اختيار
السمات اللغوية وتنوعاتها ،وعلم اللغة النفسي:الذي يشارك التداولية االهتمام بقدرات
املشاركني اليت تؤثر يف أدائهم مثل :االنتباه والذاكرة والشخصية ،وحتليل اخلطاب:
ويشرتكان يف االهتمام أساسا بتحليل احلوار ،ويقتسمان عددا من املفهومات الفلسفية
 .1ينظر يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم ،د .طه عبد الرمحن .28 /
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واللغوية كالطريقة اليت توزع بها املعلومات يف مجل أو نصوص ،والعناصر اإلشارية،
واملبادئ احلوارية ،وسنحاول فيما يأتي بيان عالقة التداولية بعض تلك العلوم القريبة
منها:

�أوال :عالقة التداولية بعلم الداللة:
تعد كل من التداولية والداللة علمني مرتابطني الشرتاكهام بدراسة املعنى بكل

جوانبه فالداللة تدرس املعنى وفقا للوضع بمعزل عن السياق وبعيدا عن املقامات
التخاطبية .أما التداولية فتهتم بدراسة املعنى وفقا الستعامله مراعية يف ذلك ظروف
املتكلمني ومقاصدهم والسياق املناسب هلا.إال أن ثمة رأي يذهب إىل أن علم الداللة

يعنى بدراسة اللغة ليس بمعزل عن السياق فـ” السيامنتيكية تعالج معنى اجلملة يف إطار
أدين من اإلشارة إىل املقام ،بينام التداولية اللغوية تتوىل املعنى ضمن إطار املقام املحدد
املعامل واملقاصد»((( .ومن هنا يتضح التداخل والتكامل بني العلمني،فالتداولية تبدأ من
حيث تنتهي الداللة ،إذ تقوم الداللة بتفسري امللفوظات وحتييد معانيها احلرفية يف إطار

أدنى من اإلشارة إىل املقام ،لكن دون االهتامم بمقاصد املتكلمني ،ثم تأيت التداولية لربط
مقاصد املتكلمني باملقام املناسب هلم مراعية يف ذلك رشوط نجاح أو إخفاق العبارات
الكالمية يف إطار السياق الذي ترد فيه -فهي عىل عكس الداللة -تدرس العالقات بني

النص والسياق ومهتمة هبا يف الوقت نفسه(((.

 .1ينظــر علــم الداللــة الســانتيكية والربمجاتيــة يف اللغــة العربيــة ،شــاهر احلســن ،دار الفكــر للطباعــة والنــر
(األردن)ط.160 / 2001 ،1
 .2ينظر األفعال الكالمية يف سورة الكهف .42 /
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ثانيا:عالقة التداولية بالبالغة:
نسعى يف هذا اجلانب إىل السري خلف منهج اقرتحه عدد من الباحثني ،يدور حول

لسانيات اخلطاب وعالقاهتا باألنساق الثقافية ،ونرى فعالية تداخل األنساق الثقافية

كافة مع املعطى اللساين .وعالقة التداولية بعلوم البالغة يف هذا اإلطار ،فالبالغة من

العلوم الغنية التي ارتبط وجودها بالدفاع عن القرآن الكريم ،كونه يمثل رسالة تواصلية
بني اخلالق وخلقه .فلم تكن نشأة البالغة مرتبطة بالعلوم العقلية ،أو اللسانية فحسب،
بل هو مزيج من هذا وذاك؛ لذا إننا نقرأ عن ابن املقفع عندما سئل عن البالغة فأخذ
يمزج يف تعريفه بني علم البالغة وعلوم شتى ،يقول »:البالغة اسم جامع ملعان جتري
يف وجوه كثرية ،فمنها ما يكون يف السكوت ومنها ما يكون يف االستامع ،ومنها ما يكون

يف اإلشارة ومنها ما يكون يف احلديث ،ومنها ما يكون يف االحتجاج ،ومنها ما يكون

جوابا ومنها ما يكون ابتداء ،ومنها ما يكون شعرا ومنها ما يكون سجعا وخطبا ،ومنها

ما يكون رسائل ،فعامة ما يكون من هذه األبواب الوحي فيها واإلشارة إىل املعنى،

واإلجياز هو البالغة «(((.

تقوم البالغة عىل مبدأ التبليغ والتأثري يف السامع أثناء عملية التواصل .ومن هنا

يصبح التداخل واضحا بني العلمني ،إذ إهنام يشرتكان يف اهتاممهام بدراسة اللغة بوصفها

أداة تبليغ وتأثري وتواصل بني املتكلمني ،فـ» البالغة تداولية يف صميمها؛ إذ أهنا ممارسة
االتصال بني املتكلم والسامع ،بحيث حيالن إشكالية عالقتهام ،مستخدمني وسائل

حمددة للتأثري عىل بعضهام ،ولذلك فإن البالغة والتداولية الربغامتية تتفقان يف اعتامدمها

عىل اللغة كأداة ملامرسة الفعل عىل املتلقي»(((.
 .1البيان والتبيني .116-115 /1

 .2ينظر التداولية الربمجاتية اجلديدة ،خطاب ما بعد احلداثة ،ليتش .67-66 /
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ثالثا  /عالقة التداولية بالبنيوية والتفكيكية:
لقد جاءت التداولية بعد خماض منهجي عسري تدرجت فيه مناهج الدرس اللساين

املحدث ،فكام هو معلوم أن البحوث اللسانية قد اهتمت بالدراسات اللغوية من مجيع

جوانبها ،وما تثريه هذا الدراسات من قضايا جوهرية عىل شاكلة أصل اللغة ونشأهتا

وتطورها وجوانب التطور يف معانيها ،وتراكيبها وأصواهتا ،لكن الذي ساد هذه
التوجهات يف تتناوهلا اللغة بالدراسة والبحث ،تركيزها عىل اجلانب الصوري الوصفي،
والنظر للغة عىل أساس أهنا بناء هيكل هنديس مستقل داخليا عن العامل اخلارجي،

فالتحليل البنيوي قائم عىل نظرتني :األوىل استقاللية اخلطاب عن أية مالبسات أو
ظروف خارجية ،واألخرى تشابك وحداته وترابطها فيام بينها داخليا ،ومن ثم فالبنيوي

يدرس اللغة يف ذاهتا ولذاهتا ،وهو ميل نحو النزعة الصورية ،وهي نزعة نجد جذورها،
وبصورة واضحة يف الفلسفة الوضعية ،التي كانت متثل فلسفة العرص  -آنذاك -

ونموذجا يتبع يف أغلب املجاالت املعرفية ،وعىل رأسها الدراسات اللغوية ،وأدت هذه
النزعة إىل قيام تصور ال يويل االهتامم إال إىل اجلملة اخلربية املتضمنة معنى معينا ،القابلة
للتحليل املنطقي باملعنى الذي يعطيه هذا التصور للمنطق ،كام تأثرت هذه الدراسات

بالتصور السوسريي البنيوي للنشاط اللغوي ،وبمفهوم التواصل الذي أقرتحه هذا
التصور .فقد أكد سوسري أن التواصل هو الوظيفة األساسية للغة ،والتواصل حسب

فهمه عملية نقل املعلومات ،واإلخبار من مرسل إىل متلقي ،إذ يقوم الطرف األول
بنقل معلومة إىل الطرف الثاين ،الذي مل يك عارفا هبا  -ليس إال  -فوظيفة اللغة هي
اإلخبار فقط((( ،وتقوم البنيوية عىل مجع الصور اللفظية املختلفة داخل أية لغة ثم وصف

العالقات بني تراكيبها املختلفة ،عىل مستوى الروابط والرتاكيب ،وكذلك عموديا عىل
 .1ينظــر احلجاجيــات اللســانية عنــد أنســكومرب وديكــرو ،د .الرشــيد الــرايض ،عــامل الفكــر العــدد  / 1مــج
 2005 ،34م .214 /
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مستوى العنارص الرصفية يف اللغة الواحدة.
لقد وقعت البنيوية أسرية النسق والنظام ،السيام وهي جترد النص اإلبداعي من

كل مرجعياته الثقافية ،بحجة عزل بناه األساسية وربطها مع البنى األساسية للقواعد
واملنطق ،إتباعا ملقوالت الشكالنيني الروس ومفاهيمهم ،فانشغلت البنيوية باللغة ال

بوصفها أداة تعبري ،بل بوصفها غاية لذاهتا ،وإيغاال يف ذلك عمد البنيويون إىل عزل
النص اإلبداعي عن كل ما هو خارجي عنه ،وأصبحت سلطة النص تفوق كل السلطات

بام فيها سلطة منتج النص ،حينام أعلن روالن بارت موته وتضاؤله(((.

حول البنيوية إىل حركة
إن ما توقعه البنيويون من اكتشاف نسق مغلق للمعرفة ّ

تنطوي عل أيدلوجيات وشعارات ،وحينئذ خضع املنهج البنيوي إىل عمليات حتسني
مستمرة ،فاخلالف بني البنيويني حول البحث عن األبنية يف اللغة كأنه غاية يف نفسه،

وأصبحت اللغة غاية يف نفسها ،وأمهلت الغاية من اخلطاب متاما .فسوسري ينظر إىل اللغة

عىل أساس أهنا نسق جديل من العلم بعيدا عن كوهنا تعبريا عن الفكر ،بافرتاض وجود

عالقة أزلية جدلية داخل هذا النسق ،بني الدال واملدلول ،فانصب اهتاممه عىل اجلانب
الشكيل من اللغة ،داخل النسق اللغوي هلا ،إذ إننا ال نستطيع مثال أن نفهم كلمة ساخن
إال من خالل تعارضها بكلمة بارد ،فتحولت اللغة إىل بنية مستقلة عن فكر املتكلم
والسامع بصورة كبرية(((.

ثم جاءت التفكيكية بعد البنيوية بوصفها منهجا نقديا أسسه الفيلسوف الفرنيس

جاك ديريدا ،هدف من خالله دراسة النصوص التي غلبت عليها صفة التناهي واملثالية،

اعتامدا عىل هذا املنهج الذي اقرتحه ،وقد طرح آراءه يف ثالثة كتب نرشت يف سنة 1967

 .1ينظر التحليل البنيوي للرواية العربية ،د .فوزية اجلابري .42 - 38 /
 .2ينظر عرص البنيوية ،إديث كريزويل ،ترمجة جابر عصفور .348 /
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وهي (حول علم القواعد) و(الكتابة واالختالف) و(الكالم والظواهر).
واستند ديريدا يف هذا املنهج إىل قطيعة سبق أن أعلنها الفيلسوف نيتشه جتاه

امليتافيزيقيا ،وتتجىل التفكيكية يف أهنا تقوض مفهوم احلقيقة بمعناه امليتافيزيقي كام تقوض

الواقع بمعناه الوضعي التجريبي ،وحتول سؤال الفكر إىل جماالت اللغة والتأويل.

ويعد منهج التفكيك أهم حركة ما بعد البنيوية يف النقد األديب إضافة إىل أهنا احلركة

األكثر إثارة للجدل يف الوقت املعارص ،ويقوم التفكيك عىل فكرة رفض وجود نظام عام

للنصوص اللغوية ،ونسف العالئقية بينها.

تتمحور التفكيكية عىل املخاطب ،وقدرته عىل تفكيك النصوص ثم إقامة بنائها.

وقد أعاد دريدا النظر يف املفاهيم التي تأسس عليها اخلطاب الغريب ،الذي ال يعدو أن

يكون خطابا ميتافيزيقيا ،ويتمثل التّفكيك بكونه ردا عىل امليتافيزيقيا يف قراءة النّصوص

فلسف ّية كانت أو غري فلسفية ،و ُيقصد بامليتافيزيقيا التي يستهدفها التفكيك يف هجومه« :
ٍ
فكرة ٍ
ٍ
وساكنة جمت ّث ٍة من أصوهلا املوضوع ّية ،ورشوطهاالتارخي ّية»((( .لقد عارص
ثابتة
كل
ظهور التفكيكية نشوء ما يسمى بالبنيوية التكوينية ،التي سعت إىل إعادة االعتبار للعمل
الفكري يف خصوصيته دون فصله عن جمتمعه وتارخيه ،وهي جدلية التفاعل الكامنة وراء
استمرار احلياة وجتددها ،فاملنهج البنيوي التكويني ال يلغي الفني حلساب األيدلوجي.

ابتدأت النظرية عند لوسيان غولدمان ،فقد متيز مرشوعه هذا ببلورة منهج ينطلق من

العمل األديب ذاته ،ويستعمل منهجية سوسيولوجية وفلسفية؛ إلضاءة البيانات الدالة
وحتديد مستويات إنتاج املعنى عرب أنامط من الرؤية للعامل(((.

سعت البنيوية التكوينية إىل إظهار اعتدال وتوازن يف تشكيل مسار النقد ،وعملت
 .1ينظر البنيوية وما بعدها ،جون سرتوك ،ترمجة ،جابر عصفور .209 - 179 /
 .2ينظر البنيوية التكوينية والنقد األديب ،لوسيان غولدمان وآخرون،ترمجة حممد سبيال .9 /
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عىل إخراجه من حدود البنية الداخلية ،والنظام الشكيل ،اللذين التزمتهام البنيوية الشكلية،
فحققت التكوينية توازنا بني املناهج الشكلية ،التي جردت النص األديب من مرجعياته
الثقافية ،وبالغت يف مراعاة الشكل والنظام ،وبني االجتاهات التي أفرطت يف مراعاة

املضمون النفيس واالجتامعي للنص ،وأمهلت اجلانب الشكيل ،ورأت أن حتليل العمل
إلبداعي جيب أن يأخذ بنظر االعتبار منتج النص وبيئته الثقافية ،ومرجعياته الفكرية
والنفسية والتارخيية ،وكذلك اجلوانب الشكلية والنظام النسقي للنص اإلبداعي(((.

رابعا :عالقة التداولية بتحليل اخلطاب:
تعددت تعريفات اخلطاب ( )Discourseوتنوعت ،فابتكر (هاريس) مصطلح اخلطاب

وعرفه بقوله:إن اخلطاب منهج يف البحث يف أيام مادة مشكلة من عنارص متميزة ومرتابطة

يف امتداد طويل سواء أكانت لغة أم شيئا شبيها باللغة ،ومشتمل عىل أكثر من مجلة أولية،
إهنا بنية شاملة تشخص اخلطاب يف مجلته ،أو أجزاء كبرية منه،و يعرفه (بنفنست) بأنه

متكلم ومستم ًعا ،بحيث حياول املتكلم التأثري عىل املستمع بطريقة ما).
(كل تلفظ يفرتض
ً
ويعرفه ( تودروف) إنه (أي منطوق أو فعل كالمي يفرتض وجود ٍ
راو ومستمع ويف
نية الراوي التأثري عىل املستمع بطريقة ما).ويعرف(فوكو) اخلطاب أنه «النصوص

واألقوال كام تعطي جمموع كلامهتا ونظام بنائها ،وبنيتها املنطقية ،أو تنظيمها البنائي”.
ويعرفه (هارمتان وستورك) أنه (نص حمكوم بوحدة كلية واضحة يتألف من صيغ

تعبريية متوالية تصدر عن متحدث فرد يبلغ رسالة ما)(((.

ويقدم أصحاب معجم «دوبوا وآخرون» ثالثة حتديدات للخطاب ،فاخلطاب
 .1ينظر التحليل البنيوي للرواية العربية .138 - 133 /
 .2ينظــر معجــم حتليــل اخلطــاب ،بارتريــك شــارودو،دومنيك منغنــو ،ترمجــة عبــد القادراملهــري ،محــادي
صمــود .46-42 /
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يعني:
11اللغة يف طور العمل ،او اللسان الذي تنجزه ذات معينة ،وهو مرادف هنا ملعنى
الكالم عند سوسري.

22اخلطاب متتالية اجلمل ،أو امللفوظ الذي يتعدى اجلملة.
33ويعرف شميدل اخلطاب فيقول :يقصد باخلطاب كل لغة متجلية يف صورة تواصلية،
أو اجتامعية فاخلطاب هو لغة التفاعل بني أفراد املجتمع الذين يتواصلون باللغة.

وقريبا من هذه التعريفات تعريف أزنربج « اخلطاب الصورة األولية للنظام الذي

تتجىل فيه اللغة اإلنسانية ،فحني يتم تواصل (منطوق /مكتوب) بني كائنات برشية ،فإن
ذلك يتجىل يف شكل اخلطاب ،والن التواصل البرشي اجتامعي؛ فإن اخلطاب يف الوقت
ذاته الوحدة التي يتحقق فيها نشاط التواصل بوصفه اجتامعيا ،فاخلطاب إذن وحدة
تواصلية أي وحدة ينظم فيها التواصل اللغوي.

ويعرفه كوزيفنيكوفا بقوله (اخلطاب جمموعة لفظية تامة وهو الكالم مبنيا كام انه

بالوقت نفسه املجموعة التواصلية الكربى).

وقال برطينيطو :اخلطاب متوالية منسقة من الدالئل اللغوية املنتجة يف صورة

شخصية من قبل املتكلم ومزودة بغرض تواصيل ووظيفة ثقافية حمددة(((.

بداية حتليل اخلطاب حينام العلامء الغربيون نحو حتليل اخلطاب يف القرن التاسع

عرش ،وذهبوا يف اجتاهين:

11االول ويمثل األعامل التي قام هبا (كينيث بايك) وزمالؤه ،إذ وجدوا حتليل اخلطاب
 .1ينظر لغة اخلطاب السيايس (دراسة لغوية تطبيقية يف ضوء نظرية االتصال) د .حممود عكاشة .39-38/
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يف تطر احلقل األنثروبولوجي ،واعتمدوا يف حتليل اخلطاب معاين الكلامت عىل

حتليل سياق استعامهلا االجتامعي ،ومزجوا بني العوامل اللغوية وغري اللغوية.

22االجتاه اآلخر :ويمثله (هاريس) إذ قدم تصورا لتحليل اخلطاب يف ضوء النص
املستقل ،وفصل اللغة عن كل مالبسات السياق االجتامعي ،وقرص الدراسة عىل

األبعاد الوصفية .وأرى ان ذلك يعد رجعية يف التفكري وهو سبب قصور الدراسات

السابقة.

وقد الحظ الدكتور سعد مصلوح أن الدراسات اخلطابية العربية اجتهت نحو البنيوية،

وعدهتا املنهج اللساين الوحيد يف حتليل اخلطاب ،بيد أن علم اخلطاب خيتلف يف حتليالته
وفلسفته عن البنيوية ،وهذا ما سجلته واعرتضت فيه عىل مناهج دراسة خطاب الغامم

عيل (عليه السالم) السابقة ،ونبقى بحاجة إىل نظرية تتجاوز البيوية دون إمهاهلا وتعتمد

عىل ما جاء به العلامء يف نظريات اخلطاب.

يعد مفهوم اخلطاب من القضايا املشكلة يف الدرس اللساين؛ ذلك حلداثة املفهوم،

وتتنوع مرجعياته إذ يتخذ تسنينه االصطالحي تبع ًا للحقل الذي ينتمي له ،فهنالك
اخلطاب األديب ،واالجتامعي ،والفكري ،واإلعالمي ،غري إن ما يؤسس ملفهوم اخلطاب

العلوم التي تعمل عىل إنشائه ،ووضع مبادئه وإجراءاته .ولعل أهم الدراسات املشرتكة

بني العلوم املختلفة املتصلة باخلطاب ،هي الدراسات النفسية اللغوية واالجتامعية
اللغوية ،وهي جترى لوضع األسس التجريبية والنظرية لتحليل اخلطاب ،وتتصل

بتحديد طبيعة العمليات املعرفية املستخدمة يف إنتاج اخلطاب ،وفهمه وختزينه وإعادة
إنتاجه .باإلضافة للقواعد املعرفية العامة .وتستقي كلمة خطاب موضوعيتها من املادة
(((

التي تعاجلها والسياق االجتامعي الذي ولدت فيه

 .1ينظر بالغة اخلطاب وعلم النص ،صالح فضل .7 /
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تكمن عالقة التداولية بتحليل اخلطاب يف أن كل منهام هيتم بدراسة النصوص

وحتليلها من خالل االهتامم باملتكلمني ،ومقاصدهم والسياق الذي يرد فيه احلوار ،وكان

نتيجة هذا التداخل اتساع جماالت التداولية وتنوعها،وأصبح من العسري وضع تعريف

مانع جامع هلا(((.

خام�سا :تداولية ا�سرتاتيجيات اخلطاب:

ِ ِ
ناعي ِمن ال ُفن ِ
َّخطِ ُ
ُون ال َع ْسك َِر َّي ِة َو ُي ْق َصدُ ِ َبا الت ْ
يط
اإلسرتاتيجية(  )strategyمصدر ص ّ َ
ِ
اعدَ ِة لِتَح ِق ِيق األهدَ ِ
القم ِة وال َق ِ
ِ
الو َس ِائ ِل ا َّلتِي َ ِ
ب ْ
اف ال َب ِعيدَ ِة،
ْ
َو َ ْتديدُ َ
ْ
األخ ُذ ِ َبا ِف َّ َ
ي ُ
ِ
وتُس َتعم ُل أيض ًا يف ِ
اخل ِ
ياس ،وهي فن وعلم وضع ُخطط احلرب وإدارة
ْ َْ ْ
طاب ِّ
الس ِّ
العمل َّيات احلرب َّية فنقول :وضعت احلكومة إسرتاتيج َّية مستقبل َّية للنهوض باالقتصاد
القومي .ثم رسى املصطلح عىل أية عملية ختطيط منفذة بدقة ،هلا أهداف وغايات حمددة،
ّ
وتستعمل فيها أدوات وآليات حمددة.

فاإلسرتاتيجية عملية ختطيط لتحقيق سياسة ما والتحكم يف الوضع بشكل كيل،

وعرفت أيضا بكوﻬﻧا ( طرق حمددة لتناول مشكلة ما ،أو القيام بمهمة من املهامت ،أو

هي جمموعة عمليات هتدف إىل بلوغ غايات معينة ،أو هي تدابري مرسومة من أجل
ضبط معلومات حمددة والتحكم هبا )(((.

فاإلنسان يامرس أفعاال كثرية يف حياته ،يبتغي من ورائها حتقيق أهداف معينة ،وال

يستطيع أن يامرس هذه األشياء بمعزل عن سياق املجتمع الذي يعيش فيه؛ لذلك فإنه

يتخذ طريقة معينة يتمكن هبا من مراعاة األطر التي حتف بعمله أوال ،أي عنارص السياق

ومتكنه من حتقيق هدفه ثانيا .وتتنوع األعامل التي ينجزها اإلنسان بني أعامل اجتامعية
 .1ينظر آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص .11 /
 .2اسرتاتيجيات اخلطاب.53/

26

ا�سرتاتيجيات اخلطاب عند الإمام علي(عليه ال�سالم)

وثقافية وجتارية ولغوية ،غري أن هذا التنوع ال يقف عائقا دون اجلزم باحلاجة إىل تنوع يف

طرق إنجازها.

أما عن مفهوم اإلسرتاتيجية يف اخلطاب فقد ارتبطت به لكونه عملية يقوم ﻬﺑا املرسل

باختيار العبارات والكلامت املناسبة ،وكذا اختيار السياق املناسب ،فهو قبل التلفظ

بخطابه خيطط لكيفية إنتاجه وكذا كيفية إيصال معناه إىل املرسل إليه ،فاملرسل حيرص
كل احلرص عىل استعامل اللغة استعامال دقيقا يتواءم والسياق ،وحتى يتمكن من القيام
ﻬﺑذه العمليات ال بد وأن تكون لديه كفاية لغوية باإلضافة إىل الكفاية التداولية.

والكفاية اللغوية أحد املصطلحات التي وضعها( تشومسكي) يف دراسته للغة هي

معرفة املحادث املتكلم ،السامع بلغته (((فاملتكلم جيب أن يكون عىل معرفة جيدة بلغته،
وتشمل هذه املعرفة القواعد األساسية التي بواسطتها يتم تركيب اجلمل وصياغتها صياغة

صحيحة فالكفاية اللغوية ينظر إليها عىل أهنا املعرفة املتطلبة لرتكيب اجلمل الصحيحة

الصياغة أو فهمها .غري أن هذه انتقدت من طرف العلامء من أمثال «ديل هايمز» الذي
استبدهلا بمصطلح الكفاية التواصلية الذي بنى نظريته يف الكفاية االتصالية عىل أساس

ما حلظه من ضيق شديد يف مفهوم الكفاية اللغوية عند تشومسكي ،فالكفاية اللغوية
عند تشومسكي تقترص فقط عىل اجلانب النحوي ملعرفة املتكلم ،وعرف هايمز الكفاية
االتصالية بأهنا ( مقدرة املتكلم عىل إنتاج منطوقات مناسبة ألنامط املواقف االتصالية
املختلفة ،ال مجل نحوية ،وﻬﺑذا جتاوز هايمز اجلانب القواعدي املعياري يف اللغة لريكز

عىل الوظيفة األساسية التي تقوم ﻬﺑا اللغة وهي االتصال الذي من أجله ينشئ املتكلم
اجلمل والعبارات((().

 .1املعنى وظالل املعنى ،حممد حممد يونس .148/
 .2ينظر اسرتاتيجيات اخلطاب يف احلديث النبوي الرشيف ،دليلة قسمية .72-71 /
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وتتعد االسرتاتيجيات اخلطابية بتعدد الظروف والعوامل الثقافية والتارخيية

والبرشية التي يولد فيها احلدث ،وإن أي تغيري بأحد عنارص اخلطاب يتبعه تغيري يف

طرقه.فاإلسرتاتيجية باملقام األول خطة للوصول إىل الغرض املطلوب ،تتحدد وفق
حمورين :أوهلام البعد الذهني ،واألخر البعد املادي الذي يشكل تلك اخلطة ،ويرتكز كال

املحورين عىل الفاعل الذي حيدد مسار خطته ،وزمان تنفيذ أركاهنا(((.

وتعد االسرتاتيجيات اخلطابية من أهم القضايا التي حتدد التميز واالختالف بني

اخلطابات املتعدد ،فاملتكلم ال ينتج خطابه غفال عن السياق الذي فيه ،فال خطاب دون

أن يندمج يف سياق معني ،يستعمل فيه العالمات اللغوية الطبيعية ،وكذلك غري اللغوية،
ويتنوع سلوكه تبعا ملقامات ذلك اخلطاب ،فتارة نجده عدوانيا وأخرى متأدبا وثالثة
متحيزا ،ورابعة معميا وملبسا.

وتكون الغاية من اخلطاب بصورة عامة الوصول لغاية حيددها املتكلم ،وللوصول

هلذه الغاية فإن املتكلم يعمد إىل استعامل اللغة بكيفيات متغرية تتناسب مع تغري السياق
واألحداث واألشخاص املخاطبون .بمعنى أن اخلطاب املنجز يكون خطابا خمططا له

سلفا ،أي ال يكون اعتباطيا أو عفويا أو عبثيا ،ويكون خمططا له بصورة شعورية ،ومن
هنا يتحتم عىل املتكلم اختيار اإلسرتاتيجية املناسبة ،التي تستطيع أن تعرب عن قصده،

وحتقق هدفه بأفضل حالة .وتتدخل العنارص االجتامعية يف حتديد استعامالت اللغة ،ويف
انتشار بعض االسرتاتيجيات عىل حساب أخرى ،مثل استعامل إسرتاتيجية التأدب بدل

اجلفاء ،واملراوغة بدل الرصاحة ،بام يسمى اخلطاب الدبلومايس ،وكل تلك التنوعات يف
اخلطاب تقيض بأن يمتلك املتكلم كفاءة تداولية معينة(((؛ لذلك قمت بدراسة اختالف

وتنوع اسرتاتيجيات اإلمام عيل(عليه السالم) يف ضوء امللكة التداولية التي بحوزته.
 .1ينظر اسرتاتيجيات اخلطاب .53-52 /
 .2ينظر اسرتاتيجيات اخلطاب .56 /
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وتضمن خطابه اسرتاتيجيات متعددة أمهها:
11اسرتاتيجيات توجيهية.مثلتها نظرية أفعال الكالم يف الفصل الثالث.
22اسرتاتيجيات تلميحية .مثلها مفهوما االستلزام واالقتضاء التخاطبيني يف الفصل
األول والرابع.

33اسرتاتيجيات تضامنية.مثلها ببعدها اللغوي مفهوم اإلحالة يف الفصل اخلامس.
44اسرتاتيجيات إقناعية .مثلها مفهوم احلجاج يف الفصل الثاين.

�ساد�سا:عالقة التداولية بالفل�سفة التحليلية:
من الرضورة بمكان معرفة أن نشأت النظرية التداولية توافقت مع نشأة العلوم

املعرفية ،إذ كان التفكري يف الذكاء االصطناعي يف سياق عقلية جديدة ،مهدت لظهور

العلوم املعرفية ،تربط بعضها ببعض ،كعلم النفس واالجتامع واللسان والفلسفة ،وعدت

اللغة حمور الدراسات الفلسفية ،إذ تعرتف الفلسفة التحليلية بالدور احليوي الذي تؤديه

اللغة يف الفلسفة التحليلية ،التي كانت املهاد األول للنظرية التداولية ،وإذا أردنا تعريف
كم من التعريفات سيقت هلا منها (تلك الفلسفة التي ترى
الفلسفة التحليلية ،فإننا نجد ّ

أن التحليل الفلسفي للغة كفيل بإيصالنا إىل تفسري فلسفي للفكر ،وتفسري الفكر كفيل

بإيصالنا إىل الفهم الكيل للكون)(((.

أقر بعض الفالسفة أن مسعى الفلسفة مرتبط بالسعي احلثيث لتجلية املعاين،
لقد َّ

وتوضيح األقوال ،وفهمها؛ نية تيسري نقلها عىل شاكلة مفاهيم ،والتحليل اللغوي وفقا

هلذه الفلسفة يعد نافذة للتفسري الفلسفي للفكر ،وهي حماولة إعادة حل املشكالت

واملوضوعات الفلسفية عىل أساس علمي ،فهي ثورة لتطوير األفكار السائدة يف الفلسفة
 .1ينظر املكون التداويل يف النظرية اللسانية العربية ،ليىل كادة .15 /
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الوضعية ،ورد عىل املثالية التي انبعثت إىل العلن من بعض الشعراء مثل(صمويل
(((

كولردج ،وكارليل ،وبراديل ،وبوزنكويت)

وللفل�سفة التحليلية ثالثة اجتاهات:
11الوضعانية املنطقية ( )Positivisme logiqueبزعامة رودولف كارناب .الذي
ميز بني وظيفتني للغة ،األوىل :املعرفية ،التي تشري إىل وقائع وأشياء موجودة يف

العامل اخلارجي ،فتكون تصويرا هلا ،واألخرى :االنفعالية :فهي أداة التعبري عن
االنفعاالت التي جتول يف خاطره ،ويذهبون إىل أن اللغة اجلديرة بالتحليل هي اللغة
املثالية؛ لقرص اللغة العادية وكثرة أخطائها.

22الظاهراتية اللغوية )Phénoménologie du Langage(:بزعامة إدموند هورسل.
وهي علم يبحث دراسة جوهر األمور ،بالعودة إىل جواهر الوجود ،إذ تعتقد أنه ال

يمكن فهم اإلنسان أو العامل من غري االنطالق من وثائقيتهام .وهو اجتاه بعيد عن
االستعامل اللغوي؛ بسبب نزعته الفلسفية املرتبطة بأعامق الوجدان ،فهي ال تتبنى
االستعامل العادي للغات الطبيعية كمبدأ أساس؛ ألنه أقىص نفسه بسبب فلسفته

الالواقعية ،وبسبب بحثه يف الرشوط ما قبل الوجودية لألداء اللغوي بعيدا عن
اخلوض يف املقاربة التداولية للغة ،التي ال تقوم إال عىل أساس واحد هو االستعامل،
فاالجتاه الظاهرايت عىل هذا األساس غري تداويل.

33فلسفة اللغة العادية : )Philosophe Du Langage Ordinaire( :فانطلق
فتجنشتاين يف أبحاثه اللغوية عىل اعتبار اللغة لعبة ،وأداة يف أحيان أخر ،بوصفها

جزءا من الفاعلية التواصلية االجتامعية ،وطريقة يف السلوك واحلياة يف املجتمع(((،
 .1ينظر الفلسفة وقضايا اللغة .58/
 .2ينظر نفسه .25 /
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وعرفت عنه مقولته املشهورة ( .)Meaning is useويرتكز بحث العالقة بني اللغة
العادية والفلسفة عىل ثالثة افرتاضات:

44إن كثريا من العبارات الفلسفية اهلامة حتيد عن اللغة العادية.
55إن هذه العبارات مضللة ،وتبدو غالبا غري هامة إىل حد ما عندما تعاد صياغتها صورة
صحيحة.

66إن أي عبارة فلسفية حتيد عن اللغة العادية هي عبارة خاطئة وهذا االفرتاض األخري
يمثل إشكاال بني الفالسفة التحليليني ،منهم من شكك فيه ،ومنهم من أخذه أخذ

الواثق كام فعل فتجنشتاين((( ،الذي رفض أي لغة اصطناعية (ميتا لغة) تقف فوق

لغتنا(((.

من هذه املنطقة يف الفلسفة التحليلية(فلسفة اللغة العادية) خرجت التداولية(((؛
ألن فالسفة أكسفورد أعطوا للغة أبعادا سلوكية هامة ،بوصفها سلوكا إنسانيا ،فدرسوا
العالقة بني املتكلم واملخاطب ،فمعنى الكلمة يكمن يف استعماهلا ،فقد رأى رائد الفلسفة
التحليلية جورج مور أن الصعوبات واالختالفات اليت يزخر فيها تاريخ علم األخالق-
كما يف سائر الدراسات الفلسفية األخرى -ترجع أساسا إىل سبب بسيط للغاية ،أعين
حماولة اإلجابة على أسئلة بدون أن نتبني أوال ،وعلى وجه الدقة حقيقة السؤال الذي
سنجيب عليه ،وتساءل أي مدى يصل الفالسفة باستبعادهم مصدر اخلطأ ،إذا ما حاولوا
الكشف عن السؤال الذي يطرحونه ،قبل أن يشرعوا يف اإلجابة عليه ،إذ إن جهد
التحليل والتمييز صعب للغاية عادة ،وهلذا مل تكن املشكلة عند مور هي ماذا نعرف ،بل
 .1ينظر التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد .21 /
 .2ينظر فلسفة اللغة عند لودفيغ فتغنشتاين .257 /
 .3ينظر التداولية من أوستني إىل غوفامن .20 /
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ماذا نعين بهذا الذي نعرفه ،وبعبارة أخرى فإن غاية الفلسفة عنده ليست اكتشافا حلقائق
مل نكن نعرفها من قبل ،بل هي توضيح ما سبق لنا معرفته ،وأهم وسيلة هلذا التوضيح
هي حتليل اللغة العادية؛ ألنها اللغة املعربة بشكل صادق عن التصورات واملفاهيم اليت
نتوصل إليها باحلس املشرتك(((.
فعكف الفالسفة عىل دراسة التأثريات الفعلية للخطاب ،تأثرا باهتامم الفلسفة باللغة

منذ القدم ،فقد كان أرسطو يميز بني اخلطاب اجلديل ،الذي يتوجه إىل إنسان جمرد ،خيتزل

يف وضعية ذات تشرتك مع املتكلم يف سننه اللساين ،وبني القول اخلُطبي ،الذي يتوجه إىل
إنسان واقعي يتمتع بملكة احلكم ،وذي انفعاالت وعادات ثقافية ،فالتفاعل بني املتكلم
والسامع مل يك غائبا عن نظرة الفالسفة للغة ،فكان تفاعل اللغة يف حميط سامعيها طاغيا

عىل حتليالهتم ،وكذا فإن األلفاظ  -يف وجهة نظرهم -تأخذ قيمتها من تفاعلها يف العامل
اخلارجي ،وداللة القصد حمور تقسيم الفالسفة للخطاب اللغوي ،وتلك املباحث من
أهم ما متيزت به النظرية التداولية (القصد ،والتواصل).

فالتداوليات هتتم بأشكال التفاعل االجتامعي والتفاعل اخلطايب ،ودراسة املعطيات

اللغوية واخلطابية املتعلقة بالتلفظ ،وتُعنى بالعملية التواصلية يف كل أبعادها النفسية
واالجتامعية واأليدلوجية ،ودراسة العالقة بني اللغة والسياق ،ولكن اصطالح

«موريس» مل يكن بدعة منه ،ولكن سبقه إليه (كانت ،وبروس) اللذان حاوال أن يبنيا
نظرية عامة للعالقات ،لكننا نستطيع أن نطمئن إىل أن النظرية عند «موريس» مل تتجاوز

حتديد أهدافها الوصفية ،لكن تطور النظرية كان عىل يد علامء تلوه ،من أمثال (أوستني،
وسورل ،وغرايس) ،إذ يقف أنصار هذا التيار بالضد من آراء مدرسة اللغة الفلسفية
الوضعانية وأفكارهم ،ونظرهتم إىل اللغة ،فأنصار الوضعانية يرون أن وظيفة اللغة

ال تتعدى الوصف واإلخبار ،وهذا اإلخبار إما يكون صادق ًا وإما كاذب ًا ،ولكن ثمة
 .1ينظر التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد .23 /
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وظائف عديدة للتعبريات اللغوية.

وميكن لنا مقاربة الوظائف اللغوية يف النهج التداولي فيما حدده هاليدي من
وظائف،وهي(((:
11الوظيفة األدائية :ويعنى هبا الكلامت التي يؤدى هبا عمل ما ،فمجرد النطق هبا ينجز
فعل ما ،كقولك :أويص بساعتي إىل أخي ،فمجرد التلفظ هبذا القول انتقلت ملكية
الساعة إىل األخ.

22الوظيفة التنظيمية :فمن خالل اللغة يستطيع الفرد أن يتحكم يف سلوك اآلخرين،
وتسمى وظيفة « :أفعل كذا وال تفعل كذا «.

33الوظيفة التفاعلية :تستعمل اللغة من أجل الدخول يف عالقة مع املحيط ،مثل :أنا
وأنت؛ ألن اإلنسان كائن اجتامعي ال يستطيع الفكاك من أرس مجاعته.

 44الوظيفة الشخصية :يستطيع الفرد أن يعرب عن رؤياه الفردية ،وتسمح اللغة ملتكلمها
التعبري عن انفعاالته الشعورية والالشعورية ،والتعبري عن أحاسيسه ومشاعره
الوجدانية والفردية ،وجتلية ذوقه الشخيص.

55الوظيفة التخييلية :تتمثل فيام ينسجه من أشعار يف قوالب لغوية ،فتساهم اللغة يف
بناء عوامل خيالية ممكنة ،واستثامر اللغة يف التخييل ،وبناء التصورات االفرتاضية
واإلبداعية.

66الوظيفة االستفهامية :تسمح اللغة بطرح األسئلة واإلشكاليات االستكشافية
والتوقعية من أجل بناء املعرفة ،وحتصيل املعارف والعلوم ،مثل :ملاذا هذا؟.

 .1االجتاه التداويل والوظيفي يف الدرس اللغوي ،د .نادية النجار .204 - 202 /
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77الوظيفة اإلعالمية ،التي يستطيع الفرد من خالهلا أن ينقل معلومات جديدة ومتنوعة
إىل أقرانه.

88الوظيفة الرمزية ،تشري اللغة إىل رموز يف العامل اخلارجي.

�سابعا :تعريف التداولية:
التداولية ذلك املصطلح الذي يقابل مصطلح ( )pragmaticsاألجنبي نظرية

وجدت لبداياهتا منشأ يف حضن الفلسفة العادية واملنطقية ،إذ نشأ يف أحضان املقوالت

املنطقية ،ثائرا عليها ومناقضا هلا ،وكانت بداياته عىل يد جمموعة من العلامء الذين كانوا

يعرفون برواد الفلسفة أمثال (فريج ،وراسل ،فتجنشتاين ،وسرتاوسن) الذين حاولوا
التمهيد للتداوليات النظرية ،وفق مقاالت ونظريات العالقات العامة (((،لكن املالمح

احلقيقية لنشوء املنهج التداويل كانت عىل يد العامل األمريكي (تشارلس موريس) الذي
اقرتح تلك األسئلة النموذجية يف املنهج التداويل ،من قبيل:
11ماذا نفعل عندما نتكلم؟.
22ماذا نقول بالتحديد؟.
33من الذي يتكلم؟.
 4.ومن خياطب بخطابه؟.
55وملاذا يتكلم عىل هذا النحو وليس عىل غريه؟.
وتنوعت تعريفات العلم وبتنوع املصادر املعرفية له ،ومن أهم تلك التعريفات:
11جمموعة من البحوث املنطقية اللسانية ،أو هي كذلك الدراسة التي تعنى بدراسة
 .1ينظر ما التداوليات ،ضمن التداولية علم استعامل اللغة ،عبد السالم علوي .17 /
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استعامل اللغة ،وهتتم بقضية التالؤم بني التعبريات الرمزية والسياقات املرجعية،وال
مقامية،واحلدثية،والبرشية(املوسوعة الكونية .)Encyclopaedia Universalis

22أو هي دراسة اللغة يف اخلطاب بالنظر إىل الوسميات اخلاصة باخلطاب ،قصد تأكيد
طابعه اخلطايب.

33أو هي دراسة اللغة بوصفها ظاهرة خطابية واجتامعية وتواصلية ،أو هي الدراسة
التي تندرج ضمن اللسانيات وهيتم باستعامل اللغة (((.

44وما دام الرتكيب دراسة للخصائص التأليفية بني الكلامت ،والداللة بحث يف املعنى
وما يعكسه من أشياء ملموسة أو جمردة ،فان التداولية دراسة االستعامل اللغوي

(.((( )Language Usage

55أو هي دراسة للمبادئ التي تؤهلنا إلدراك غرابة بعض اجلمل أو عدم مقبوليتها ،أو
هي دراسة اللغة يف إطارها الوظيفي ،وفهم البنيات الوظيفية واللغوية باالعتامد عىل
علل واستدالالت غري لغوية (.)Nonlinguistics

66أو هي دراسة العالقة بني اللغة والسياق ،أو دراسة لكفاية مستعميل اللغة يف ربطهم
اللغة بسياقاهتا(((.فهي هتتم بمقاصد املتكلم والبحث يف أغوار معاين الكالم

واملتكلم ،وحماولة اكتشاف األغراض التي يريدها املرسل من خالل رسالته ،فقد

تتعدى التداولية املعنى احلريف إىل املعنى املسترت فهي فرع من علم اللغة بحث كيفية
اكتشاف السامع مقاصد املتكلم ،أو دراسة معنى املتكلم ،وجوانب السياق التي
تشفر كليا يف تراكيب اللغة ،وهي عندئذ جزء من مقدرة املتكلم.

 .1ينظر التداولية من أوستن إىل غوفامن ترمجة صابر حباشة .19 -18 /
 .2ينظر ااملحاورة ،مقاربة تداويل ،د .حسن بدوح .7 /
 .3ينظر األسس االبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه .264 /
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77أوهي دراسة اللغة من وجهة نظر وظيفية ،وهذا نوع من التعريف حياول أن يوضح
جوانب الرتكيب اللغوي باإلحالة عىل أسباب غري لغوية ،لكنه يقرص عن متييز
التداولية عن كثري من الفروع املهمة يف علم اللغة ،التي هتتم باالجتاهات الوظيفية،

كعلم اللغة االجتامعي وعلم اللغة النفيس.

88أو هي دراسة جوانب املعنى كلها ،التي أمهلتها النظرية الداللية ،فإذا اقترص علم
الداللة عىل دراسة األقوال التي ينطبق عليها مبدأ الصدق والكذب ،فإن التداولية

تعنى بدراسة ما ال تنطبق عليه رشوط الصدق والكذب من األقوال .فكون املعنى
ال يتوقف عىل حتقق أو عدم حتقق رشط من رشوط الصدق ،يعني اختالفه اجلوهري

عن الصدق يف القضية ،وتعد هذه الفكرة من أهم أفكار رسالة فتجنشتاين ،فالقضية

متثل ما متثله بغض النظر عن كوهنا صادقة أو كاذبة ،مما يدل عىل أن املعنى سابق
للصدق من جهة ،وطبيعته خمتلفة عن طبيعة الصدق من جهة أخرى ،ومن جهة
أخرى فاملعنى حمايد لقضية الصدق والكذب(((.

تعنى التداولية باالستعامل العادي للغة ،من خالل مثلث العنارص :املتكلم

والسامع مشاركا واحلدث التواصيل ،وتعنى بتفاعل املقال واملقام ،املقال وكل الظروف

اخلارجية التي تدور حوله ،أو تتصل به ،وهتتم بالسياقات اللغوية للمتكلمني بحسب

املقام اللغوي ،فتبحث يف الكيفية اخلطابية ،فهو ختصص لساين يدرس كيفية استعامل
الناس لألدلة اللغوية يف صلب أحاديثهم وخطاباهتم كام يعني من جهة أخرى بكيفية
تأويلهم لتلك اخلطابات واألحاديث .فوظيفة اللغة ال تقترص عىل نقل املعلومات

عم جيول يف خواطرنا من أفكار ،وما يدور يف أنفسنا من
وإيصاهلا وإرساهلا ،أو التعبري ّ

خلجات وتبيينها فحسب ،وإنام جيب أن تضطلع اللغة بتحويل ما يدور يف أنفسنا من
أقوال  -يف إطار ظروف سياقية  -إىل أفعال ذات سامت اجتامعية.

 .1ينظر فلسفة اللغة عند لودفيف فتغنشتاين .299/
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فالتداولية ليست علام لغويا حمضا باملعنى التقليدي ،بحيث يكتفي بوصف

البنى اللغوية وتفسريها ويتوقف عند حدودها وأشكاهلا الظاهرة ،بل هو علم جديد
للتواصل يدرس الظواهر اللغوية يف جمال االستعامل ،ويدمج مشاريع معرفية عديدة

ثم فإن احلديث عن التداولية وعن شبكتها
يف إطار التواصل اللساين وتفسريه ،ومن َّ

املفاهيمية يقتيض اإلشارة إىل العالقات القائمة بينها وبني العلوم املختلفة؛ ألهنا
توحي بانتامئها إىل حقول مفاهيمية تضم مستويات متداخلة كالبنية اللغوية وقواعد
التخاطب ،واالستدالالت التداولية ،والعمليات الذهنية املتحكمة يف اإلنتاج والفهم

اللغويني ،وعالقة البنية اللغوية بظروف االستعامل ،فهي كام يرى مسعود صحراوي

متثل حلقة وصل هامة بني حقول معرفية عديدة ،كالفلسفة واملنطق وعلم النفس وعلم
االجتماع...اخل(((.

ثامنا � /أنواع التداولية:
ملا كان جمال البحث يف التداولية شديد االتساع فقد توسعت عىل فروع كثرية ،ينفرد

كل فرع عن اآلخر بمميزات خاصة:

11فهناك التداوليات االجتامعية ( :)sociopragmaticsالتي هتتم بدارسة رشائط
االستعامل اللغوي املستنبطة من السياق االجتامعي.

 22وهناك التداوليات اللغوية ( :)linguistic pragmaticsالتي تدرس االستعامل
اللغوي من وجهة نظر تركيبية ،وهي بذلك تنطلق من اجتاه مقابل للتداولية

االجتامعية ،فإذا كانت هذه تنطلق من السياق اللغوي إىل السياق االجتامعي ،فإن

تلك تنطلق من السياق االجتامعي إىل السياق اللغوي.

 .1ينظر التداولية عند العرب ،مسعود صحراوي .16 /
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 33وهناك أيضا التداوليات التطبيقية ( :)applied pragmaticsالتي تعنى بمشكالت
التواصل باملواقف املختلفة ،وبخاصة حني يكون لالتصال يف موقف بعينه تبعات
خطرية ،كاالستشارات الطبية ،وجلسات املحاكامت.

 44ثم التداوليات العامة ( :)pragmaticsgeneralالتي تعنى بدراسة األسس العامة
التي يقوم عليها استعامل اللغة استعامال اتصاليا(((.

تا�سعا :مميزات حتليل اخلطاب يف �ضوء النظرية التداولية:
حدد الباحثون مميزات الدرس التداويل فيام يأيت(((:
11التداولية تقوم عىل دراسة االستعامل اللغوي ،أو هي لسانيات االستعامل ،وموضوع
البحث فيها توظيف املعنى اللغوي يف االستعامل الفعيل ،من حيث هو صيغة مركبة
من السلوك الذي يولد املعنى.

22ليست للتداولية وحدات حتليل( )Units of analysisخاصة هبا ،وال موضوعات
مرتابطة (.)correlational topicsatics

33التداولية تدرس اللغة من وجهة نظر وظيفية عامة (معرفية  ،cognitiveواجتامعية
 ،socialوثقافية .)cultural

44تعد التداولية نقطة التقاء العلوم األخرى ،التي هلا صلة باللغة ،بوصلها وصلة بينها
وبني الثروة اللغوية.

55أولت التداولية أمهية بالغة إىل اجلانب االتصايل ،أي دراسة اللغة يف عالقتها
 .1ينظــر آفــاق جديــدة يف الــدرس اللغــوي املعــارص ،حممــود أمحــد نحلــة  ،15 /وينظــر االجتــاه التــداويل
والوظيفــي يف الــدرس النحــوي ،د .ناديــة النجــار .20 /
 .2نفسه .14 /
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بمستخدميها ،يف حني ظلت الدراسات اللسانية تستبعده ،واعتنت بالرتاكيب
واملعاين فقط

اختلف الباحثون يف حتديد عنارص التداولية ،فذهب بعضهم إىل أهنا أربعة أو ثالثة

أو مخسة ،وأرى أن حتليل اخلطاب يف ضوء النظرية التداولية يكمن يف مخسة مباحث

هي:

11احلجاج.
22األفعال الكالمية.
33اإلشاريات (اإلحالة).
44االقتضاء التخاطبي.
55االستلزام احلواري.
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عا�شرا :خطاب الإمام علي (عليه ال�سالم):
عيل بن أيب طالب (عليه السالم) إمام الفصحاء وسيد البلغاء ،مرشع الفصاحة

وموردها ومنشأ البالغة ومولدها ومنه (عليه السالم) ظهر مكنوهنا وعنه أخذت

قوانينها وعلومها ،وعىل أمثلته حذا كل قائل وخطيب ،وبكالمه استعان كل واعظ
بليغ ،ومع ذلك فقد سبق وقرصوا وتقدم وتأخروا ألن كالمه (عليه السالم) الكالم

الذي عليه مسحة من العلم اإلهلي وفيه عبقة من الكالم النبوي((( .قيل يف كالمه :أنه

دون كالم اخلالق وفوق كالم املخلوقني ،ومنه تعلم الناس اخلطابة والكتابة قال عبد
احلميد بن حييى :حفظت سبعني خطبة من خطبه (عليه السالم) ففاضت ثم فاضت،

وقال ابن نباتة :حفظت من اخلطابة كنزا ال يزيده اإلنفاق إال سعة وكثرة حفظت مائة

فصل من مواعظ عيل بن أيب طالب(((.

يعد هنج البالغة من أعىل املصادر شأنا يف الثقافة اإلسالمية؛ لذلك جيب أن تتو ّفر

عند الباحث تلك املقدرة العلمية حتى يستطيع دراسة ّ
كل أبعاده وزواياه وسرب أغوار

ثم يستنري به يف فلسفته اإلهلية واأليدلوجية اإلسالمية
كالم اإلمام عليه السالم ومن ّ
وهيتدي إىل القول الفصل والرأي الصحيح.

و ال عجب يف ذلك ،فقد هت ّيأت لعيل(عليه السالم) مجيع الوسائل التي تعدّ ه هلذا

املكان بني أهل البالغة .فقد نشأ يف املحيط الذي تسلم فيه الفطرة وتصفو ،ثم إنه عايش

أحكم الناس حممد بن عبد اللّ(صىل اهلل عليه وآله وسلم) ،وتل ّقى من النبي رسالته بكل
ما فيها من حرارة وقوة .أضف إىل ذلك استعداداته اهلائلة ومواهبه العظيمة ،فإذا بأسباب

التفوق جتتمع لديه من الفطرة ومن البيئة مجيعا أما الذكاء فهو ذكاء مفرط ،فتلقى له يف
ّ
 .1ينظر رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد .45 /1
 .2ينظر رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد .28 /1
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كل عبارة من ( هنج البالغة) عمال عظيام.
مل يك هنج البالغة كالما عاديا ،فهو كالم فوق كالم املخلوقني ،دار خطابه يف كثري

من األحايني حول منفعة املتلقني،لذلك كان املخاطب حارضا بشدة ،وتنوعت خطاباته

تبعا لتنوع حاجات املخاطب ،وتنوع اخلطاب تبعا لدرجة إقناع املخاطب ،واإلمام يف
كالمه يقدم األهم عىل املهم بحسب ما يقتضيه املقام ،ففي قوله (عليه السالم) (لِ َيت ََأ َّس
ف كَبِريكُم بِص ِغ ِريكُم و الَ َتكُونُوا كَج َف ِاة َا ْل ِ
اه ِل َّي ِة الَ ِف َالدِّ ِ
ين
َص ِغ ُريك ُْم بِكَبِ ِريك ُْم َو ْل َ ْي َأ ْ
ُ
ْ َ
ُ ْ َ
َ
ض َب ْي ٍ
ون َك َق ْي ِ
اح َيك ُ
ون َو الَ َع ِن َاللَِّ َي ْع ِق ُل َ
َي َت َف َّق ُه َ
ض ِف َأ َد ٍ
َس َها ِو ْزر ًا َو ُي ِْر ُج ِح َض ُانَا
ُون ك ْ ُ

ش ًا)
َّ

(((

وقد أمر (عليه السالم) صغريهم بالتأيس بكبريهم؛ ّ
ألن الكبري أكثر جتربة

أن يرأف بصغريهم؛ ّ
وعل ًام ،وأكيس ،وأحزم ،فكان بالقدوة أوىل ،وأمر كبريهم ْ
ألن
ٌ
وأهل ألن يرحم ،ويعذر؛ لقلة عقليته باألمور ،وإنام بدأ بأمر
الصغري بمظنة الضعف،

الصغري؛ ألنّه أحوج إىل التأديب ،والغاية من هذا انتظام أمورهم وحصول الفهم بام أمر

به(((.نلحظ املنحى التداويل يف اخلطاب ،السيام يف رعاية أحوال املتلقني ،وترتيب الكالم

وإخراجه تبعا لتنوعهم.

من خالل متابعتي لكثري من الدراسات التي خصت هنج البالغة بالبحث والتحليل،

يف شتى علوم العربية من أبحاث قصرية وأطاريح للامجستري والدكتوراه ،وجدت أن
أغلب الباحثني يسجلون ملحظا يف بداية البحث حول املنهج الذي يرومون تتبعه يف

أبحاثهم ،فيقولون :أهنم يتبعون املنهج الوصفي ،وهي حقيقة بادية عىل كثري من تلك
األبحاث ،وهذا أمر غاية يف األمهية ،وحيتاج إىل وقفة تأمل وتدبر .فمام ال شك فيه

أن سوسري هو املؤسس احلقيقي للمنهج الوصفي ،الذي أمهل اجلانب التارخيي للغة،
وكذلك فإن لسوسري تأثريا عظيام يف بلورة وتطوير منهج «التزامن» التي عملت عليها

 .1هنج البالغة .302 /
 .2رشح هنج البالغة ،البحراين .293 /3
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البنيوية وقد طبقتها يف جمال الدراسات األدبية األنثروبولوجية واملعرفية وكذلك النفسية.

فكانت الدراسات النقدية قبل سوسري تنظر إىل اللغة كأداة لتسمية األشياء أو كوسيلة

تعبريية فردية ،لكن سوسري استطاع أن يكشف أهنا يف الدرجة األوىل ليست وسيلة بل

هي نظام شكيل ال شعوري يعتمد عىل الفروق وليس عىل القيم اإلجيابية الثابتة وهلذا
أكد عىل دراسة اللغة كغاية يف ذاهتا ولذاهتا وكذلك أكد عىل ختليصها من وصايا العلوم

األخرى التي كانت هتيمن عليها وإىل نبذ األحكام اخلارجية التي تثريها هذه العلوم.

لقد هنضت البنيوية بوصفها منهج بحث عىل تطبيق النموذج اللغوي عىل املادة قيد
الدرس وعمقت أفكار القطيعة مع املؤثرات اخلارجية وبذلك استفادت من جهود

سوسري واملدرسة الشكلية الروسية والنقد اجلديد وجهود املدرسة اللغوية السابقة(((،
وهذا من أكرب املشكالت التي نطرحها عىل املنهج البنيوي ،الذي حاول استنادا إىل

سوسري واملنهج الوصفي ،قطع اللغة عن كل العلوم التي حتيط هبا من العلوم النفسية
والتارخيية وغريها وعن مالبسات وظروف إنتاج احلدث الكالمي ،وهذا ما ال نرضاه

لدراستنا يف حتليل اخلطاب ،والسيام يف حتليل خطاب مثل خطاب اإلمام (عليه السالم)،
ومن ثم فإين أرى أن يف كثري من الدراسات السابقة قصورا واضحا يف فهم خطابه (عليه
السالم) نتيجة اعتامدها عىل املنهج الوصفي ،وهذا ما سيبدو جليا عند كشفي عن قصور

املنهج البنيوي يف فهم اخلطاب بصورة عامة يف التمهيد من هذا البحث ،ومن هذا وذاك

فإين أتبنى حتليل خطاب اإلمام والكشف عن أهم اسرتاتيجياته اخلطابية يف ضوء النهج
التداويل ،الذي يعنى بكل األنساق والعلوم الثقافية واملعرفية التي حتيط بالفعل اللساين،

وال أطلق عليه كالما بقدر كونه خطابا يف مفهوم اخلطاب الذي سأوضحه الحقا.

ومن هنا فإين ال أقرص ضعف املنهج املتبع يف معاجلة خطاب اإلمام وحتليله عىل

اجلانب اللغوي ،وإنام ومن منطلق أن اللغة حاضنة األفكار ومستودعها فإهنا قصور
 .1ينظر البنيوية وما بعدها (النشأة والتقبل) د .سامر فاضل األسدي .46 /
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التحليل يشمل القصور يف فهم املعاين واألفكار واملبادئ والقيم التي جاء هبا ذلك
اخلطاب .وال أريد هنا أن أبخس حق من سار عىل ذلك املنهج ،ولكني أعتقد أننا جيب

أن نستفيد من التطور اهلائل يف العلوم اللسانية ،ونوظفه بام يعيننا عىل فهم ذلك الرتاث
اخلالد.

حادي ع�شر :تداوليات اخلطابة:
تعد اخلطابة من أكثر االجناس االدبية التي تعرب عن التواصل االجتامعي ،فتعتمد

عىل عنرصين أساسيني مها :املرسل /اخلطيب ،واملرسل إليه /مجهور املستمعني ،ولقد
اشتغل البالغيون القدامى عىل اخلطبة كثريا ،مبينني املضامني املطروقة ،وصفات
اخلطيب ،من قوة وجهارة صوت وغريها ،كام ركزوا عىل املخاطبني كذلك،بحسب

أفهامهم وطبقاهتم السياسية االجتامعية ،لذا كان مدار اخلطابة عىل اإلفهام واإلقناع(((.

إن هدف اخلطيب توصيل الفكرة إىل املستمع وإقناعه هبا ،ولكنه يف أحيان كثرية

يعتمد عىل املعلومات املشرتكة التي تربطه باملتلقي ،فيقع الفهم ،فمدار اخلطابة عىل

الفهم واإلفهام ،ومن هنا يبدو أن العرب قد ركزوا عىل حال املتلقي أكثر من امللقي،
وإن كانوا قد ركزوا عىل هذا األخري يف بعض اجلوانب ،حتى يستطيع الوصول إىل إفهام

املخاطب ،فنجد اخلطيب كثريا ما يعتمد عىل املعلومات االقتضائية يف ذهن املتلقي،

فيعمد إىل اإلجياز متى ما قدر أن ثمة معلومات كافية يف ذهن املتلقي ،ويطنب متى ما

أحس بقلة املعلومات يف ذهن املتلقي ،وبالغة اخلطيب تكمن يف تقديره تلك الكمية
املعلوماتية يف ذهن املتلقي ،وكذلك مطابقة الكالم للمعلومات االقتضائية وتنويعه

السرتاتيجياته اخلطابية تبعا لذلك التنوع .فريى البالغيون أن الكالم عبارة عن كالم
 .1ينظــر أشــكال التواصــل يف الــراث العــريب البالغــي يف ضــوء اللســانيات التداوليــة ســليم محــدان ،رســالة
ماجســتري ،كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية جامعــة خلــر باتنــة 2009 ،م.85 / .
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جزئي من مقتىض كيل ،فالبالغة هنا مطابقة هذا اجلزئي لذلك الكيل ،بمعنى كونه جزءا
من أجزائه ،بحيث يصح محل مقتىض احلال عليه ،فالكالم اجلزئي مطابِق «بكرس الباء»
والكالم الكيل مطا َبق «بفتحها» (((.

متثل خطب اإلمام عيل (عليه السالم) عالمة فنية فارقة يف تاريخ النثر العريب،

فربع(عليه السالم) يف كل يشء من نواحي اخلطابة الفنية ،من اإلجياز واإلطناب يف
مواقعه ،فسلم من اإلجياز يف التقصري واإلطالة من اإلسهاب ،وتقدم الناس مجيعا يف

ذلك ،كام برع ببالغة أسلوبه وحسن انتقائه لأللفاظ ،اليشء الذي جعل كالمه فخام
جزال قويا ،له قعقعة كضجة احلرب ،وإجالب اخليل ،ووقع األسل باألسل ،فيه مقاطع

شديدة صلبة كرضبة السيف ،وطعنة الرمح ،وصيحة الغضب ،وكان إماما يف بالغته
وفيلسوفا ومفكرا يف خطابته(((.

تنوعت اسرتاتيجيات اإلمام اخلطابية تبعا لتنوع السياقات اخلطابية ،ومقامات

احلدث الكالمي ،واألهداف التي يبتغي من وراء خطابه يف الوصول إليها؛ لذلك نجد

كثريا من أفانني اخلطاب يف حديثه ،وتنوعا واضحا يف طرق اخلطاب ،مع إيامننا الكبري

بأنه (عليه السالم) كان خمططا لتلك اخلطابات وواعيا هلا ،وموجها بدرجة كبرية ،ومغريا

هلا بحسب املقام والغاية التي يبتغيها؛ لذلك سأحاول فيام ييل من البحث الكشف عن

أهم االسرتاتيجيات اخلطابية التي استعملها اإلمام (عليه السالم) كاشفا عن تنوع تلك
االسرتاتيجيات ،ومقاربا هلا يف ضوء النظرية التداولية ،وحماوال بداية كل فصل التنظري

للمباحث التداولية ،والكشف عن أهم مبادئها وعنارصها وتعريفاهتا ،ومرجعياهتا

الفكرية ،كي تكون عونا يل يف التحليل التداويل.

 .1ينظــر اإليضــاح يف علــوم البالغــة اخلطيــب القزوينــي(ت  739هـ)دراســة وحتقيق:حممــد عبــد املنعــم
خفاجــي
دار اجليل  -بريوت الطبعة الثالثة.41/
 .2ينظر اخلطابة يف صدر اإلسالم ،حممد طاهر درويش .362 /
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املبحث األول
االقتضاء التخاطيب ( )Presuppositionاملاهية واألدوات:

�أوال  /م�صطلح االقت�ضاء التخاطبي:
وهو من االسرتاتيجيات التلميحية ،ومل يكن مصطلح االقتضاء ()Presupposition

وليد الدرس اللساين املحدث ،فقد وردت جتليات املصطلح يف كتابات املتقدمني ،يقول

القايض اجلرجاين (ت 816هـ)( :مقتىض النص هو الذي ال يدل اللفظ عليه وال يكون
ملفوظا ،ولكن يكون من رضورة اللفظ أعم من أن يكون رشعيا أو عقليا وقيل :هو عبارة

عن جعل غري املنطوق منطوقا؛ لتصحيح املنطوق مثاله(فتحرير رقبة) (املجادلة ) 3وهو
مقتض رشعا؛ لكوهنا مملوكة إذ ال عتق فيام ال يملكه ابن آدم فيزداد عليه؛ ليكون تقدير

الكالم فتحرير رقبة مملوكة)((( ،فنلحظ أن مقتىض النص هو تلك املعلومات املخزونة
يف ذهن املتلقي حول اللفظ سواء أكانت رشعية أم عقلية أم اجتامعية أم ثقافية ،وبمجرد

نطق اللفظ يستحرض السامع كل تلك املعلومات دون النطق هبا ،وتتوقف داللة اللفظ
وال تكتمل دون تلك املعلومات ،أما قوهلم إن (االقتضاء هو داللة اللفظ عىل معنى

خارج يتوقف عليه صدقه أو صحته عقال أو رشعا أو لغة) (((،فهو أمر قابل للنقاش،
صحيح أن اللفظ يدل عىل تلك املعاين ،ولكن تلك املعاين تكون من مستلزمات اللفظ،

 .1التعريفات ،القايض اجلرجاين ،حتقيق إبراهيم األبياري .289 /
 .2دســتور العلــاء أو جامــع العلــوم يف اصطالحــات الفنــون ،القــايض عبــد رب النبــي بــن عبــد رب الرســول
األمحــد نكريــدار حتقيــق حســن هــاين فحــص ،دار الكتــب العلميــة  -لبنــان  /بــروت  2000 -ط.103/ 1
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وهي كاهلالة املحيطة به تظهر بمجرد ظهوره ،إذ هي ليست من دالالت اللفظ ،وإنام ال
يصح اللفظ بدوهنا(لكنه يكون من رضورة اللفظ ،إما من حيث ال يمكن كون املتكلم

صادقا إال به ،أو من حيث يمتنع وجود امللفوظ رشعا إال به ،أو من حيث يمتنع ثبوته
عقال إال به)((( ،ولكننا النعدم البعد الرشعي يف التعريفني السابقني لألصوليني ،ولكن
االقتضاء أوسع داللة مما ذكر ،فمقبولية اللفظ الرشعية ليست وحدها مناط املقال ،وإنام
املقبولية االجتامعية والثقافية والسياقية .ولكننا نسجل بأن األصوليني أول من وضح

لدهيم مصطلح االقتضاء ،وجتلت أبعاده فعدوه رضوريا لإلشارة إىل املحتوى الداليل
املحذوف من الكالم ،وتقديره مهم جدا يف طريق البحث عن املعنى ،فهو من وظائف

إعامل الكالم ،وطريقة محل الكالم الذي ال يبدو ظاهرا منسجام مع الصحة العقلية
والرشعية للنص ،أو مع صدق املتكلم(ويفرتض متكلمو اللغة أن وظيفة املخا َطب

باعتامده عىل القرينة املتبادرة ،وعىل أصول التخاطب-ال يقترص عىل محل الكالم عىل غري
ظاهره -إن دعا األمر إىل ذلك  -بل يشمل أيضا توسيع اخلطاب ليصبح أكثر مناسبة

للمقام التخاطبي ،و ُيعتقد أن املخا َطب  -يف تعامله مع اقتضاء النص  -يفرتض أن
املتكلم قد حذف بعض أجزاء الكالم اعتامدا عىل قدرة املتكلم عىل إدراكها بمعونة

القرينة)((( ،ففي كل عملية تواصل لساين ينطلق املتخاطبون من ركائز ثقافية موحدة،

تكون العنرص األسايس يف إنجاح عملية التواصل ،ولوال وجود تلك اخللفيات املشرتكة
لسادت التعمية واللغط ،وملا أدى الفعل اللساين دوره املنشود ،فقد تبني للقدماء أمهية

االقتضاء يف بناء اخلطاب ،مع استحالة التحدث والتحاور دون استعامل مفهومه ،فعدوه
جزءا أساسيا يف النشاط اللغوي التحاوري ،ولكن القدماء مل هيتموا كثريا يف ادوار

االقتضاء وأشكاله ،ومل يتفهموا استقالل املسكوت عنه ،والذي يعتمد االقتضاء عليه
 .1املســتصفى مــن علــم األصول،أبــو حامــد حممــد بــن حممــد الغــزايل الطــويس دراســة وحتقيق:حممــد بــن
ســليامن األشقر،مؤسســة الرســالة ،بــروت ،لبنــان ،ط1997 ،1م.200 /2 ،
 .2علم التخاطب اإلسالمي ،حممد حممد يونس .218 -217 /
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يف بناء داللة األلفاظ(((.
أما يف الدرس اللساين املحدث ،فهو أحد عنارص التداولية ،وهو مصطلح قريب

من اللزوم املنطقي يف علم املعاين وهو أحد االسرتاتيجيات اخلطابية التي يلجأ إليها
املتكلم يف خطابه ،عندما يكون موجزا اعتامدا عىل املعلومات املشرتكة بينه وبني السامع.

ومن أهم مميزات االقتضاء ،أنه يقدم تفسريا رصحيا ملقدرة املتكلم عىل أن يعني أكثر مما

يقول بالفعل ،أي أكثر مما يعرب عنه باملعنى احلقيقي لأللفاظ املستعملة ،إذ يفرس االقتضاء

تلك اخللفيات املعلوماتية املشرتكة ،بني املتكلم واملتلقي ،فاملتكلم يوجه حديثه وينوع
املوجه ،فإذا
اسرتاجتياته عىل أساس كم املعلومات املخزونة يف ذهن املتلقي حول اللفظ ّ

قال أحدهم لآلخر :أغلق النافذة ،فإنه يفرتض مسبقا أن النافذة مفتوحة ،وأن هناك
مربرا يدعو إلغالقها ،وأن املتكَّلم قادر عىل احلركة والتنقل ،وأن املتك ِّلم يف موقع األمر

من املتك َّلم(((،ويعد (ستالنيكار) املمثل النموذجي لالجتاه التداويل غري الشكالين القائم

عىل األعامل املؤسسة لغرايس ،فاالقتضاء ال حيدد يف مقاربته باعتبار القضايا املعرب
عنها ،بل باعتبار املقامات التي ينجز فيها ،وهي مقامات تضم الدالالت القضوية،
ومقاصد املتكلم وخماطبه ،وكذلك االعتقادات اخللفية عىل القضايا ،وهي قضية مربرة

يف مسألة التواصل ،ومن دوهنا ال يعترب التواصل ناجحا((( .فهو يف هذا املفهوم العالقة

بني مواضعات املتكلم والسياق ،ويرتبط بشبكة العالقات حول النص ،سواء أ كانت

طبيعتها منطقية أم لسانية أم بالغية أم تداولية أم أصولية ،ويمكن أن نعرفه بأنه املعاين
املسكوت عنها يف اخلطاب ،وهو من أهم املفاهيم التي قام عليها علم التداول وواضعه

 .1ينظــر،أدوار االقتضــاء وأغراضــه احلجاجيــة يف بنــاء اخلطاب،د.أمحــد كــروم ،ضمــن احلجــاج مفهومــه
وجماالتــه.139 / 1
 .2ينظر االجتاه التداويل والوظيفي يف الدرس اللغوي .98 /
 .3ينظر القاموس املوسوعي للتداولية .249 /1

50

ا�سرتاتيجيات اخلطاب عند الإمام علي(عليه ال�سالم)

(غرايس) أحد أهم املنظرين هلذا املنهج(((.
وقد ذهب غرايس أبعد من ذلك يف تفسري داللة اجلملة ،إىل التمييز بني اجلملة

والقول ،فاجلملة سلسلة من الكلامت التي يمكن لزيد أو عمرو التلفظ هبا يف مالبسات

خمتلفة ،وال تتغري بتغري هذه املالبسات ،أما القول فهو حاصل التلفظ بجملة ،وهو يتغري

بتغري املالبسات والقائلني ،فإذا قال زيدٌ  :أبني البكر حيتل املرتبة األوىل يف صفه،وهو
يتحدث عن ابنه حممد الذي ولد يف ( )1995 /4/1وقال بكر :أبني البكر حيتل املرتبة
األوىل يف صفه،وهو يتحدث عن ابنه صالح الذي ولد يف (،)2000 /6/22وقال

عمرو :أبني البكر حيتل املرتبة األوىل يف صفه،وهو يتحدث عن ابنه مهدي الذي ولد

يف ( )2005 /3/18نلحظ أن كال من زيد وبكر وعمرو قد تلفظوا باجلملة نفسها

(أبني البكر حيتل املرتبة األوىل يف صفه) لكنهم أنتجوا ثالثة أقوال خمتلفة ليس بالرضورة

تأويلها متشاهبا ،يف حني أن الداللة التواضعية للجملة (أبني البكر حيتل املرتبة األوىل يف
صفه) ظلت ثابتة((( ،ونجد هذا التفريق جليا عند األصوليني ،بني املنطوق واملفهوم،
يقول اآلمدي(ت 631هـ) (املنطوق ما فهم من داللة اللفظ قطعا يف حمل النطق ،وذلك

كام يف وجوب الزكاة املفهوم من قوله صىل اهلل عليه وسلم يف الغنم السائمة زكاة،
وكتحريم التأفيف للوالدين من قوله تعاىل (وال تقل هلام أف) إىل نظائره،وأما املفهوم
فهو ما فهم من اللفظ يف غريه حمل النطق واملنطوق ،وإن كان مفهوما من اللفظ ،غري أنه

ملا كان مفهوما من داللة اللفظ نطقا خص باسم املنطوق وبقي ما عداه معرفا باملعنى

العام املشرتك متييزا بني األمرين)((( .فاملفهوم أعم من املنطوق ،ويشمل كل الدالالت
 .1ينظر ادوار االقتضاء وأغراضه احلجاجية يف بناء اخلطاب .179 /1
 .2ينظــر التداوليــة اليــوم علــم جديــد يف التواصــل،آن روبــول  /جــاك موشــار،ترمجة ســيف الديــن
دغفــوس.55/
 .3األحكام يف أصول األحكام ،حتقيق عبد الرزاق عفيفي .84 -83 /3
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غري املنطوقة ،التي فهمت من احلدث اللغوي دون النطق هبا.
فكل كلمة يف اخلطاب هلا أبعاد اقتضائية حمددة؛ لذلك يتم العدول دائام من صيغة

إىل أخرى أو من الصفة إىل االسم وبالعكس،حسب املعنى املراد إيصاله وقدرة اللفظ

وأبعاده االقتضائية ،ففي قولنا(:لقد أذن العرص)جوابا عىل سؤال(كم الساعة؟) ال
يستطيع علم املعاين وحده أن يمدنا إال بالتوضيح اآليت عىل األكثر:
أ :السؤال /أنا أرغب أن تقول يل (كم الساعة؟).
ب:اجلواب /لقد أذن العرص يف وقت سابق الستفسارك.
لكن الظاهر لكل من يتكلم العربية أن املراد بالتخاطب يتجاوز املنطوق احلريف،

فاحلوار السابق يقصد بالتفصيل:

أ :أرغب أن تقول يل كم الساعة بحسب التوقيت املحيل املتعارف عليه دوليا يف

اللحظة التي أتكلم هبا معك ،إذا كان باستطاعتك ذلك.

ب :احلقيقة أنا ال أعرف الوقت الدقيق اآلن ،لكني أستطيع أن أفيدك بخرب يمكنك

من أن تستنتج الوقت عىل وجه التقريب وهو(أن أذان العرص قد مىض منذ فرتة وجيزة)،
وال ريب أن هذا املقصود التفصييل بالذات ،أي االستخبار عن الوقت الدقيق وحماولة
إفادة املعلومات عىل قدر املستطاع ،ال يمكن الوصول إليه كليا بوساطة علم املعاين ،بل

ال بد من اللجوء إىل االقتضاء التخاطبي؛ لسد الثغرة احلاصلة بني املقول حرفيا وبني ما
يبلغ املستمع ،فاالقتضاء يف هذا املفهوم هو عالقة بني مواضعات املتكلم والسياق ،وهو

مرتبط بشبكة العالقات حول النص سواء أ كانت طبيعتها منطقية أم لسانية أم بالغية

َ َ
َ َ َ ْ َ َْ ْ َ ْ َ
ُ
ْ
َ
(((
ول ول
أم تداولية أم أصولية  ،ففي قوله تعاىل﴿ :وما أرسلنا ِمن قب ِلك ِمن رس ٍ
 .1ينظر االقتضاء يف التداول اللساين،جملة عامل الفكر مج ،20العدد الثالث1989 ،عادل فاخوري.710 -709/
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َّ ْ

ُ

ُ ْ َّ

ن ٍّ
ب ِإل ِإذا تمن ألق الشي َطان ِف أم ِني ِت ِه﴾((( فعطف نبي عىل رسول داللة عىل أن
ِ
املعنيني خيتلفان ،تبعا الختالفهام يف العامل اخلارجي((( ،وكذا يف قوله تعاىل ( َقا َل ْت َر ِّب
ِ
َأنَّى َيك ُ
ش)(((فاالفرتاض السابق أن كل من تنجب جيب أن
ُون ِل َو َلدٌ َو َل ْ َي ْم َس ْسني َب َ ٌ

تكون حامال.

فالتواصل اليومي بني األفراد يربر وجود املعلومة املشرتكة ،وهذا التواصل يستوجب

إىل حد ما قيامه عىل خلفيات مشرتكة بني األطراف املتخاطبة ،فمثال لو أن زيدا قال

ملحمد  :إذا استمر الوضع عىل ما هو عليه فسأضطر إىل بيع سياريت ،فرد عليه حممد:

وأنا كذلك ،فمن السهل أن ندرك بأن ثمة معلومات غري منطوقة مشرتكة بني املتكلمني،

جعلت من الوضعية االقتصادية واملحلية إطارا هلا ،ومن الطبيعي أن ثمة أحداثا ترتبت

عىل تلك الوضعية من ارتفاع أسعار الطاقة بحيث ال يتحمل أصحاب السيارات ذلك،
وربام غالء املعيشة ،وتدهور احلالة املعيشية ،فاملتكلم واملخاطب يتقاسامن الشعور باحلالة

نفسها وربام اخلوف من تلك األوضاع؛ لذلك تطابق رد فعلهام حوهلا(((.

ويتسع مفهوم االقتضاء ليشمل املعلومات العامة ،وسياق احلال والعرف االجتامعي

والعهد بني املتخاطبني ،فلالقتضاء دور معريف بامتياز؛ألنه يشمل كثريا من املعارف
كالفلسفة واملنطق والسيميائية والفقه واألصول...ألخ.

وللروابط احلجاجية دور مميز يف بنية االقتضاء التداولية ،وتعد موضوعا أساسا يف

حتديد ظواهره وأدواته؛ وذلك للوظيفية الداللية التي تتخصص هبا ،وسعيها إىل ترتيب
 .1احلج.52 :
 .2ينظر احلجاج يف القرآن ،عبد اهلل صولة .175/
 .3آل عمران.47 :
 .4ينظر االقتضاء وانسجام اخلطاب ،د .ريم اهلاممي .36 /
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اجلمل داخل النص ،انطالقا من أدوارها احلجاجية املعهودة
فاقرتان الواو يف الرتتيب الزماين ،وفقا لقرائن خارجية ،يفرس لنا الغرابة يف عبارات

مثل (نزل الركاب ووصلت الطائرة ،وارتوى العشب وأمطرت السامء) ألن العبارات
الصحيحة مع املخزون االقتضائي والبعد الداليل للواو تكون (وصلت الطائرة ونزل

الركاب ،وأمطرت السامء وارتوى العشب)(((.

أما من اجلانب الداليل فموضوع الروابط احلجاجية يتميز بمواضيع داللية ،بحسب

نوع الرابط املستعمل ووظيفته الداللية ،وهذا األمر الذي عزز دور الروابط يف االقتضاء،
إذ يتصل موضوعها بالتالزم والسببية واالقرتان وكلها إطالقات تسعى يف مضموهنا
إىل الربط بني طرفني أحدمها يقتيض اآلخر ،ويستوجب من اقتضائها حكام خاصا،

كالرتاخي ،أو التباعد أو الغاية أو التقديم وغريها من املواضيع القائمة عىل إشكاالت
عدة يف حتديد أوجه االستعامل((( ،فالروابط احلجاجية متثل نوعا من اإلشارات
االقتضائية ،حتدد مسار عملية التوقع الذهني لدى املستمع ،ومتيل به بحسب الوظائف

َ ْ
َ ْ َ ُ ُ َ َّ
الومْ
﴿و ِم َن َّ
الداللية لتك الروابط ،فمثال يف قوله تعاىلَ :
َ
آمنا ِبا َِّ
اس من يقول
لل وبِ ِ
انل ِ
ْ
ََ ُ ْ ُْ
َ (((
ال ِخ ِر وما هم ِبمؤ ِم ِنني﴾ فـ «هذا فريق آخر ،وهو فريق له ظاهر اإليامن وباطنه

الكفر وهو ال يعدوا أن يكون مبطنا الرشك أو مبطنا التمسك باليهودية،وجيمعه كله

إظهار اإليامن كذبا ،فالواو لعطف طائفة من اجلمل عىل طائفة مسوق كل منهام لغرض
مجعتهام يف الذكر املناسبة بني الغرضني فال يتطلب يف مثله إال املناسبة بني الغرضني ،ال
املناسبة بني كل مجلة وأخرى من كال الغرضني ،وقال السيد :إنه أصل عظيم يف باب

العطف مل ينتبه له كثريون،فأشكل عليهم األمر يف مواضع شتى ،وأصله مأخوذ من قول
 .1ينظر،االقتضاء يف التداول اللساين .151 /
 .2ينظر أدوار االقتضاء وأغراضه احلجاجية يف بناء اخلطاب .147 /1
 .3البقرة8 :
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الكشاف وقصة املنافقني عن آخرها معطوفة عىل قصة «ا َّل ِذي َن َك َف ُروا» كام تعطف اجلملة

عىل اجلملة ،فأفاد بالتشبيه أن ذلك ليس من عطف اجلملة عىل اجلملة .قال(املحقق
عبد احلكيم :وهذا ما أمهله السكاكي أي يف أحوال الفصل والوصل وتفرد به صاحب

الكشاف)((( ،نلحظ أن استعامل واو العطف ولكن يف غرض معني،مع مراعاة الفصل
يف مجلة التشبيه.

وتعد األغراض البالغية من أهم األدوات التي نستعني هبا يف الكشف عن

إسرتاتيجية اإلقتضاء وعن املعلومات االقتضائية ،فكل عملية استنتاج وافرتاض وحتليل
هتدف إىل تطويق داللة األلفاظ والرتاكيب ،يف حماولة لتقييد تلك الدالالت وصوال إىل

فهم حقيقي لدى املخا َطب ،بغية إيصال اخلرب ،فاالنتظام واإلجياز ،واإلطناب والكناية،
وغريها أبانت عن وجه آخر لالقتضاء ،فاإلجياز -مثال  -يعتمد كثريا عىل مبدأ االقتضاء؛

لدوره الفاعل يف تصور األلفاظ والدالالت املحذوفة ،حماولة الكتامل اخلرب يف ذهن

َ ُ ْ َْْ

َّ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ً

املتلقي ،فمثال يف قوله تعاىلَ :
﴿وأ ْوفوا ِبالعه ِد ِإن العهد كن مسؤوال﴾(((فالعقو َد
التزامات بالقول ُين ِْش ُئها املتعاقدون واملتعاهدون ،وترتبط هذه االلتزامات
وا ْل ُع ُهو َد
ٌ
ِ
ِ
عز ّ
وجل با ْل َوفاء هبا وقد استو َف ْت
ب اللَُّ ّ
اإلنشائية بإبرامها بالقول ،ولكن كيف ُيطال ُ
املطلوب ا ْل َو َفا ُء بمقتضاهاّ ،
رشوط إبرامها؟ واجلواب :أن الدّ ليل العقيل َ ْي ِدي إىل ّ
ألن
أن
َ
ُب ُم باألَقوال ثم عىل َم ْن أ ْب َر َمها أن يلتزم بمقتضاها ،فالكالم إذن عىل
العقود والعهود ت ْ َ
تقدير :أو ُفوا بم ْقت ََض العقود ،وأوفوا بمقت ََض العهد .والدليل الذي ّ
دل عىل املحذوف

االقتضاء العقيل؛ ألن اإليفاء يكون يف املرتتبات املعهودة بني طريف التعاقد ،وكذلك
املعلومات املشرتكة من حيث نوع العقد وزمان الوفاء .ولو استعار شخص متيم وقال

 .1التحريــر والتنويــر املعــروف بتفســر ابــن عاشــور ،حممــد الطاهــر بــن حممــد بــن حممــد الطاهــر بــن عاشــور
التونــي (املتــوىف1393 :هـــ) ،مؤسســة التاريــخ العــريب ،بــروت  -لبنــان ط2000 1م.259 /1 ،
 .2اإلرساء.34 :
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حلبيبته :أنت قمر ،فهو مل يقصد القمر املوجود يف السامء ذلك اجلرم الساموي الذي يدور

حول األرض ،وإال لكان كالمه لغوا ساقطا ،وإنام يريد مقتضيات القمر ،من البياض
والبهاء والضياء واحلسن واجلامل والعلو.

ويرى التداوليون ان االقتضاء ذو أمهية قسوى يف عملية التواصل واالبالغ ،ففي

التعليميات تم االعرتاف بدوره منذ زمن طويل يف تنوع اسرتاتيجيات اخلطاب ،اذ ال

يمكن تعليم األطفال معلومات جديدة إال بوجود خلفيات مسبقة يمكن االستناد عليها

بوصفها قاعدة وأساس معلومايت يتم البناء عليه(((.

يقوم مفهوم االقتضاء عىل نظرية خاصة يف كيفية استعامل اللغة وتنوع اسرتاتيجيات

اخلطاب ،فاملامرسات اللغوية بحسب  -غرايس  -نشاط عقالين هيدف إىل التعاون بني

املتكلم واملخاطب ،ولكن هذا اخلطاب ال يكون عشوائيا ،وإنام حمكام بقواعد ومبادئ
معينة يطلق عليها مبدأ التعاون ،وقواعد مبدأ التعاون معروفة ومعلومة ،وهي:

الكمية :وتعني أن حيافظ املتكلم عىل كمية كالمه ،فيسهب متى ما دعا املقام لذلك،

ويطنب متى ما دعا املقام لذلك.

الكيفية :وتعني صدق فحوى اخلطاب بالنسبة للمتكلم ،وكونه معتقدا بام يقول.
االضافة:تعني كون كالمك ومشاركتك للحديث مالئمة للمقام اخلطاب ،ومعرفة

طريقة افتتاح الكالم ،ووقت التدخل وحسن التخلص.

اجلهة :وتعنى بكيفية قول الكالم ،وكونه واضحا وبعيدا عن اللبس والغموض

ومتحريا لالجياز والرتتيب(((.

 .1ينظر التداولية عند العرب ،مسعود صحراوي.32 /
 .2ينظر االقتضاء يف التداول اللساين .147 /
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فأي خماطب جيب أن يراعي تلك القواعد واألسس العامة وبمراعاته هلا حيصل

االقتضاء املتعارف أو العام املفهوم ،وعند خرق أي قاعدة من هذه القواعد حيصل النوع
االخر من االقتضاء وهو االقتضاء غري املتعارف عليه .ويقوم حينئذ بتغيري اسرتاتيجات

خطابه ،وتكون الصور املجازية والبيانية وسيلته يف خرق القواعد ،كالتعريض والتلويح
والتهكم واالستعارة والتشبية والتهكم.

وأخري فقد وصل بعض الباحثني إىل أن البحث يف مقتضيات اجلمل والرتاكيب

جيب ان يكون جزءا من عمل أعم ،وهو البحث يف مقتضيات النصوص ،فنحن نعلم

أن الرابط النحوي رضوري للوصول اىل مقتضيات اجلمل ودالالهتا،ولكنه غري
رضوري يف البحث يف مقتضيات النصوص؛ ألن البحث يف مقتضيات النصوص

يبحث يف تعلقات مقتضيات الرتاكيب يف النصوص ،وهذا ال يستدعي ترابطا نحويا؛

ألن مقتضيات النصوص متثل احلصيلة الرتاكمية ملقتضيات اجلمل ،وهي بدورها متثل
احلصيلة الرتاكمية ملقتضيات أجزائها((( ،وهو ما أطلقوا عليه بمبدأ التأليفية ،الذي يعني

بأن جمموع اقتضاءات نص ما متثل احلاصل التأليفي القتضاءات جمموع مجله.

ثانيا�:أنواع االقت�ضاء:
11االقتضاء الداليل :وهو مرشوط بالصدق بني قضيتني ،فإذا كانت (أ) صادقة ،جيب أن
تكون (ب) صادقة ،مثل :إن املراة التي تزوجها زيدٌ كانت أرملة ،فالصدق واجب
يف هذا النوع من االفرتاض ،وجيب ان يكون مطابقا للواقع.

11االقتضاء التداويل :وهو الذي ال يكون الصدق رشطا يف املعنى ،مثل قولك ألحدهم
وأنت ال تعرف شيئا عنه ،وعن نشاطه التجاري :أين تبيع املخدرات؟ فلو أخربك

باملكان ،الستنتجت أنه يبيع املخدرات أصال ،وقد منعت بعض املحاكم والنيابات
 .1ينظر االقتضاء وانسجام اخلطاب.476 /
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الغربية هذا النوع من احلديث االستدراجي ،كأن يقول الضابط للمتهم :كم مرة
رضبت زوجتك ،يف إطار التحقيق حول هتمة رضب الزوجة التي مل تثبت بعد(((.

11االقتضاء العريف :وهو نوع يركز عىل معاين الكلامت مبارشة ،مستغنيا عن مبادئ
احلوار ،واألمثلة كثرية عىل هذا النوع.

22االقتضاء العام :وهو نوع يستغني عن السياقات الكالمية ،فليس رشطا يف فهمه
أخذها بعني االعتبار ،بل يعتمد عىل تراتبية مكوناته ،من قبيل العبارات التي حتمل
صفة السلمية ،والتدرج ،والرتتيب.

ثالثا :قانونا االقت�ضاء التخاطبي:
ينبغي عىل املتحاورين اتباع قانوين االقتضاء يف خطاهبم:
11قانون االختصار :يقيض هذا القانون أن يضمر امللقي يف كالمه ما دلت عليه القرائن،
مقالية كانت أو مقامية ،واألهم من هذا هو أن اللسان العريب يمتاز عىل كثري من
األلسن بكونه يميل إىل اإلجياز يف العبارة ،وطي املعارف املشرتكة طيا ،اعتامدا عىل
قدرة املخاطب يف تدارك ما اضمر من الكالم ،ويف استحضار أدلته السياقية ،بل

يف إبداعها من عنده متى اقتضت احلاجة ،ومعلوم عىل قدر ما اضمر املتكلم يبذل
املستمع اجلهد يف الفهم.

املقتض حمفوظا يف القول متى
املقتض :يوجب هذا القانون أن يبقى
22قانون حفظ
َ
َ
تقلبت عليه أساليب الكالم ،خربا أو إنشاء ،إجيابا أو سلبا ،بحيث يبقى يف مقدور
ِ
املقتض تأويال يلزم منه وجود
املتلقي أن جيد لكل صيغة أسلوبية يرد فيها قول
املقتض .وينطوي مضمون هذا القانون عىل افرتاض أن لكل صيغة تعبريية وجها
َ

 .1ينظر أفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص ،حممود أمحد نخلة.29 - 28/
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فأكثر لفهم معناها ،يرتتب عىل ذلك أنه باالمكان تقسيم الصيغ التي يدخل يف

ترتيبها القول املنظور يف اقتضائه عىل قسمني اثنني :أحدمها ،قسم الصيغ التي ال
حتتمل عىل األكثر إال تأويال واحدا ،وهي واجبة الوجود يف القول ،والثانية قسم

الصيغ التي حتتمل أكثر من تأويل وهي جائزة الوجود فيه(((.

رابعا :خ�صائ�ص االقت�ضاء التخاطبي:
11اإللغاء (قابلية النسخ) :وتعني أن اإلقتضاء قابل للمحو والتبخر يف السياقات
اللغوية ،أو االقتضائية ،أو يف ظروف تتولد فيها افرتاضات أو معان اقتضائية

مناقضة ملا كان يرجى توليده ،فلو قلنا مثال:
.بال يدخل زيد يف حسبانه أن عمرا شاعرا.
 .جال أدخل يف حسباين أن عمرا شاعرا.
 .دعمرو شاعر.

فاملالحظ أن (ت) بنية اقتضائية لـ(أ) ،ولكن يصعب مالحظة العالقة بني (ب-

ت) ،إذ ال يفهم من (ب) أن عمرا شاعرا ،وال تضمر هذه البنية املعنى املقارب

القتضاء(ت) ولعل جهة السلب االقتضائية يف (ب) راجعة إىل زمن خمصوص ،وهو
حلظة التلفظ ،التي تفيد  -هنا  -أن عمرا ليس بشاعر ،وهي جهة تداولية حممولة عىل

جهة القول التخاطبي.

55اخلاصية اإلسقاطية :نلحظ أن االقتضاء املركب يف حالة االسقاط ،يقوم عىل تسلسل
موجب ،ختلقه الروابط واألدوات الرتكيبية  -بالدرجة األوىل  -وذلك من قبيل
حروف العطف ،و(ألن) املعللة ،وإذن االستداللية وغريها ،ورغم أن هذه الروابط

 .1ينظر التكوثر العقيل .113 -112 /
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هلا طابع تداويل ،إال أن اعتامدها البنيوي عىل الرتكيب ،جعلها تصنف يف االقتضاء
االسقاطي ضمن روابط التأثري عىل االقتضاءات واملطروحات عىل حد سواء ،ففي

قوهلم( :قيل :إن الشك هو تعليق احلكم ،وأنه نقيض الرضا واإليامن ،لكن معنى

(((

كهذا يظهر عائقا كبريا ،ففي مثل هذه احلال ،أي فرق يكون بني الشكل واجلهل)

نلحظ أن اجلمل السابقة تشكل مركبات تتفاوت يف ابعادها االقتضائية ،ويف الطول
والقرص ،لكن اجلمل مل تتعاون يف ترتيب املعنى الداليل هلا ،ومل تتساوق بشكل حتفظ

فيه متاسك النص وأبعاده االقتضائية جمتمعة.

 .1ينظر اخلطاب اللساين العريب ،بنعيسى عسو أزاييط .77 -75 /2
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املبحث الثاني
االقتضاء التخاطيب يف اخلطبة الشقشقية:
نسعى فيام ييل من البحث ،تتبع أحد خطب اإلمام املعروفة باخلطبة الشقشقية،

وحماولة تلمس مراعاة اإلمام لالقتضاءات اخلطابية يف حديثه ،ومدى انسجام حديثه مع

الكالم الكيل يف ذهن املتلقي.ومدى تنوع اسرتاتيجياته اخلطابية يف تلك اخلطبة تبعا لنوع
املعلومات االقتضائية وكميتها بينه وبني املتلقي.

يقول (عليه السالم)َ « :أ َما و َاللَِّ َل َقدْ َت َق َّم َص َها ُفال ٌَن َوإِ َّن ُه َل َي ْع َل ُم َأ َّن َم َ ِّل ِمن َْها َم َ ُّل
ِ
َا ْل ُق ْط ِ ِ
لس ْي ُل َو الَ َي ْر َقى إِ َ َّل َال َّط ْي»(((،فابتدأ اخلطاب بالقسم؛
ب م َن َا َّلر َحى َين َْحد ُر َعنِّي َا َّ

ملا له من القوة اإلنجازية يف موضع التأثري؛ لذلك يعد من أهم االسرتاجتيات اخلطابية

التي يستعملها املتكلم .وتكمن قوته التأثريية يف إثبات ما بعده ،ونفي أي تردد عند

املخاطب يف تصديق احلدث .والتقمص يف العربية له معان ،منها أن الرجل « َت َق َّمص
(((
ص ِاإل َم َارةَ ،واخلالفةِ ،
والو َال َي َة،
ب وا ْن َغ َم َس» وقد ُي ْس َت َع ُار ف ُي َق ُالَ :ت َق َّم َ
يف الن َّْه ِرَ :ت َق َّل َ
 .1ذكــرت إضافــة إىل كتــاب هنــج البالغــة ،نثــر الدر،أبــو ســعد منصــور بــن احلســن اآليب دار الكتــب العلميــة
 بــروت  /لبنــان  2004 - -م حتقيــق :خالــد عبــد الغنــي حمفــوظ ط.187 /1 1تذكــرة اخلــواص ،ســبطابــن اجلــوزي ،تقديــم الســيد حممــد صــادق بحــر العلــوم ،مكتبــة نينــوى احلديثــة ،طهــران ،د .ت ،124 /
وغريهــا.

ـرزاق احلســيني،أبو الفيــض ،املل ّقــب
حممــد بــن عبــد الـ ّ
حممــد بــن ّ
 .2تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس ّ
الزبيــدي حتقيــق جمموعــة مــن املحققــن النــارش دار اهلدايــة.129 / 18 .
بمرتــىَّ ،
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ِ
ِ (((
قميصه َلبسه وإِنه َلَسن ا ْل ِق ْمصة،عن اللحياين
ص
ص ل َب َ
و َت َق َّم َ
َ
اس الع ِّز  ،و( َت َق َّم َ
ويقالَ :ق َّم ْص ُت ُه تقميص ًا َأي َألبستُه ف َت َق َّمص َأي َلبِس)((( ،ومل يذكر (عليه السالم)

اخلالفة ،واكتفى باإلشارة إليها يف ضمري اهلاء؛ ألهنا معلومة عند املسلمني ،فقد وردت

كثري من األحاديث املروية عن النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) التي تؤكد أحقية عيل
باخلالفة ،وهذا اليشء من املتواتر عند املسلمني ،منها حديث الغدير (من كنت مواله

فعيل مواله)((( وغريه ،نلحظ أمرا آخر وهو أن فعل التقمص مل يرد يف الرتاث البالغي
إال ويراد به لبس القميص ،أو األمور األخرى كاإلمارة وغريها ،وقد تطورت داللته يف
العرص احلديث لتشمل اإلدعاء بام ليس له ،فالتقمص يعني تقمص الشخصية بأبعادها

كلها ،يكابد متاعبها ويشقى بأثقاهلا فيقول ،حياول أن يلبسها ،ويقلدها بكل جوانبها،
وال يعني إذا فقط أخذ الدور الذي ليس له ،ولكن كالم اإلمام عيل(عليه السالم) هنا
ورد ليدل عىل االدعاء ولبس ما ليس له ،فكالمه يساوق داللة اللفظ املحدثة ،وقوله:

فالن ،داللة عىل اخلليفة األول أيب بكر الصديق ،ومل يذكره؛ لعلم املقابل به ،ويف قوله

فالن أمور ،منها:

11أن كنايته بفالن فيها ذم للمقابل؛ الن العرب تكني بفالن تذمما من ذكر االسم.
22هذه ليست املرة الوحيدة التي يكني هبا أمري املؤمنني عن أحقيته باخلالفة ،ومن هذه
السالم) إىل أهل مرص يقول( :فام راعني إالّ انثيال
األحاديث (وىف كتابه (عليه َّ

ليبايعونه ،فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن
الناس عىل فالن
ّ
 .1ينظر نفسه  /الصفحة نفسها.
 .2لسان العرب( ،قمص) .82/7
الصحيحني:حممــد بــن عبــد اهلل املعــروف بـــ « احلاكــم النيســابوري « ،حتقيــق مصطفى
 .3ينظــر املســتدرك عــى
ّ
عبــد القــادر عطــا ،دار الكتــب العلميــة  /بــروت 2002 ،م ،419 /3 .مســند أمحــد  ،71 /2وغريمهــا كثــر
مــن كتــب احلديــث.
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فخشيت ْ
اإلسالم ،يدعون إىل حمق دين حممد ّ
إن مل أنرص اإلسالم
صل اهلل عليه وآله،
ُ
وأهله ْ
عيل أعظم من فوت وال َيتِكُم)(((.
أن أرى فيه ثل ًام أو هدم ًا ،تكون املصيبة به ّ

33وكذلك فهذه ليست املرة الوحيدة التي يتشاكى فيها عيل(عليه السالم) من سلب
حقه يف اخلالفة ،فكثريا ما عرض هبذه القضية يف أحاديث معروفة،منها :قوله عليه
عيل منذ قبض
السالم عند فتنة اجلمل( :فو اهلل ما ُ
َّ
زلت مدفوع ًا عن حقي ،مستأثرا َّ

اهلل تعاىل نبيه صىل اهلل عليه وآله حتى يوم الناس هذا)(((.

«و َقدْ َق َال َق ِائ ٌل :إِن ََّك َع َل َه َذا
السالم حديث ًا له مع بعض الصحابةَ :
ويروي عليه َ
َا ْلَ ْم ِر َيا اِ ْب َن َأ ِب َطالِ ٍ
ص َو َأ ْق َر ُب،
يص َف ُق ْل ُت َب ْل َأ ْنت ُْم َو َا َِّ
صَ ،و َأ ْب َعدُ َو َأنَا َأ َخ ُّ
لل َلَ ْح َر ُ
ل ِر ٌ
ب ََ
ون َب ْينِي َو َب ْينَ ُهَ ،و ت ْ ِ
ون َو ْج ِهي ُدو َن ُهَ ،ف َل َّم َق َّر ْع ُت ُه بِ ْ
َو إِن ََّم َط َل ْب ُت َح ّق ًا ِل َو َأ ْنت ُْم َ ُتو ُل َ
َض ُب َ
الُ َّج ِة
ب ك ََأ َّن ُه ُبِ َت الَ َيدْ ِري َما ُ ِ
ِف َا َْلأل َا ْلَ ِ ِ
يك َع َل ُق َر ْي ٍ
يي ُبنِي بِ ِه َال َّل ُه َّم إِ ِّن َأ ْس َت ْع ِد َ
ش َو
اضي َن َه َّ
ِ
ِِ
ج ُعوا َع َل ُمن ََاز َعتِي َأ ْمر ًا ُه َو
يم َمن ِْز َلتِ َيَ ،و َأ ْ َ
َم ْن َأ َع َانُ ْم َفإِ َّنُ ْم َق َط ُعوا َرحي َو َص َّغ ُروا َعظ َ
(((
ِ
أح ُّق الن ِ
َّاس بِا
أن َ
ِل» ،وقوله (عليه السالم) ّملا عزموا عىل بيعة عثامن« :لقد َعل ْمت ُْم ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
خاص ًة،
مور ا ُمل
َ
سلمني) َو َل ْ َي ُك ْن فيها َج ْو ٌر إالّ َع َ َّل َّ
م ْن َغ ْي َ
ي(واهلل ألُ ْسل َم َّن ما َسل َم ْت ُأ ُ
ِ
وفضل ِهَ ،و ُزهد ًا يف ما تنافست ُُمو ُه ِم ْن ُز ْخ ُرفِ ِه َو ِز ْب ِر ِج ِه»((( ،فكل هذه
ألج ِر ذلك
التامس ًا ْ
الروايات أغنت عن ذكر اخلالفة بلفظها ،وشكلت بعد إقتضائيا يف معلومات املتلقي.

ويف إضامر اخلالفة ومتقمص اخلالفة نكتة أخرى ،وذلك لكوهنام حارضين يف

اقتضاءات املخا َطبني ،أو يف رشف احلضور الذهني؛ وذلك لقيام القرائن املقامية عليهام،
 .1رشح هنــج البالغــة :أبــو حامــد عــز الديــن بــن هبــة اهلل بــن حممــد بــن حممــد بــن أيب احلديــد املدائنــي،
حتقيــق :حممــد عبــد الكريــم النمــري ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت  /لبنــان  -ط1998 - 1م.152 / 17 ،
 .2هنج البالغة .221 /1
 .3نفسه .306 /9
 .4نفسه.167 /6
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ويف إضامرمها تقوية لذكرمها؛ كون السامع يعلمهام علم اليقني ،وال حيتاج لذكرمها ،ولو

كان املتكلم لديه شك يف التباس املقال ،لقام بذكرمها؛ ألن عليا(عليه السالم) حيرتم مبدأ
التعاون بينه وبني املتلقي ،وخصوصا قاعدة اجلهة التي يتوخى فيها املتكلم اإللباس،
ونكتة أخرى وهي استعامل أسلوب التوكيد الذي أعطى دفعة اقتضائية أخرى رفعت

كل اإلهبام املوجود يف ذهن املتلقي ويف معلوماته املشرتكة ،وصوبت املقتىض نحو
معلومة واحدة مؤكدة وهي ما أضمرها اخلطاب .والتأكيد فعل كالم انجازي ،وهذا

النوع من السياقات التي دفعت بأوستني إىل التخيل عن التفريق بني الفعل الوصفي
والفعل اإلنجازي ،الذي يتفرع منه الفعل التأثريي الذي يتحقق نتيجة للكالم الذي
يسبقه((( وهو تأثر املقابل بخطابه .ودلت ( الالم وإن) عىل املبالغة يف طعن اإلمام عىل

أيب بكر ،وأنه مل يتقمص اخلالفة وهو جاهل بحق عيل فيها ،إنام عن عمد بذلك؛ ألنه

يعلم حمل عيل منها:

لقد أكد اإلمام عيل (عليه السالم) معرفة اخلليفة األول بمقام اخلالفة والوالية

لإلمام عيل عليه السالم ،ولكن عالم استند (عليه السالم) يف تأكيده؟ وملا استعمل
إسرتاتيجية التوكيد يف خطابه؟ استند إىل أبعاد اقتضائية مهمة واقعة يف ذهن املتلقي،

وهي كون أيب بكر الصديق من املسلمني األوائل وقد عارص النبي األكرم يف كل حروبه
وغزواته ،وسمع عنه كثريا من أحاديثه ،فال بد أنه سمع بحديث الوالية مثال ،والذي

أقر به (صىل اهلل عليه وآله وسلم) بوالية عيل بن أيب طالب بعده عىل املسلمني وأحقيته
َّاس ِف َغ َز ِ
«خ َر َج بِالن ِ
وة َت ُب َ
باخلالفة ،فقال (صىل اهلل عليه وآله وسلم) بعد أن َ
وك َ ,ف َق َال َل ُه
َع ِ ٌّلَ :أ ْخ ُر ُج َم َع َك؟ َف َق َال َل ُه النَّبِ ُّي َص َّل اللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم:الَ ،ف َبكَى َع ِ ٌّل َ ,ف َق َال َل ُه نَبِ ُّي اللَِّ َص َّل
ُون ِمنِّي بِمن ِْز َل ِة هار َ ِ
اللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ :أ َما ت َْر َض َأ ْن َتك َ
وسى إِال َأن ََّك َل ْس َت بنبِ ٍّي،
ون م ْن ُم َ
َ ُ
َ
ِ
ْت َو ِ ُّل ك ُِّل ُم ْؤ ِم ٍن َب ْع ِديَ ،ق َال:
ْت َخ ِلي َفتِيَ ،ق َالَ :و َق َال َل ُهَ :أن َ
ب إِال َو َأن َ
إِ َّن ُه ال َينْ َبغي َأ ْن َأ ْذ َه َ
 .1ينظر تداوليات اخلطاب السيايس ،نور الدين أجعيط .70/
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ِ
اب ا َْل ْس ِج ِد َغ ْ َي َب ِ
َو َسدَّ َر ُس ُ
اب َع ِ ٍّلَ ،ف َيدْ ُخ ُل ا َْل ْس ِجدَ ُجنُ ًبا
ول اللَِّ َص َّل اللَُّ َع َل ْيه َو َس َّل َم َأ ْب َو َ
َو ُه َو َط ِري ُق ُه َل ْي َس َل ُه َط ِر ٌيق َغ ْ ُي ُهَ ،ق َالَ :و َق َالَ :م ْن ُكن ُْت َم ْوال ُه َف َع ِ ٌّل َم ْوال ُه»(((،والدالئل
عىل معرفة أيب بكر الصديق بمنزلة اإلمام علي من اخلالفة كثرية ،توضح لنا سبب تأكيد
عيل عىل معرفة أيب بكر هبذه املنزلة ،دون ذكرها ،اعتامدا عىل املعلومات االقتضائية عند

َّ
ُ
ول َو َّال َ
لل َو َر ُس ُ ُ
﴿إن َما َو ِ ُّلك ُم ا َُّ
ين
ِ
املتلقي َّمنها تفسري آية الوالية يف سورة املائدة ِ :
ُ َ
َ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ
َُ
ون َّ َ َ ُ ْ
الزكة َوهم َرا ِكعون﴾((( واآلية نزلت يف عيل بن
الين ي ِقيمون الصلة ويؤت
آمنوا ِ
أيب طالب،وقد اشتهر هذا اخلرب وثبت ،إذ يروى ّ
حسان بن ثابت الشاعر األنصاري
أن ّ

الصحايب املعروف ،نظم هذه املنقبة يف شعرا ،نقله اآللوسي البغدادي صاحب روح
املعاني((( ،يقول فيه:
فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكع ًا

خري والية
فأنزل فيك اهلل
َ

خري راك ِع
زكا ًة فدتك النفس يا َ
وأثبتها أثنى كتاب الرشايع

إذن ،هذه القض ّية ال يمكن املناقشة يف سندها بشكل من األشكال ،وال جمال الن

ّ
تكذب هذه القض ّية ،أو تض ّعف روايات هذه القض ّية ،فهي من املسلامت يف العقلية
املسلمة(((.

 .1احلديــث متواتــر قالــه عــدد كبــر مــن العلــاء ينظر،نظــم الــدرر يف تناســب اآليــات والســور،برهان الديــن
أيب احلســن إبراهيــم بــن عمــر البقاعــي دار الكتــب العلميــة  -بــروت  1995 -م حتقيــق :عبــد الــرزاق غالــب
املهــدي  ،327 /3تفســر الــراج املنــر ـ حممــد بــن أمحــد الرشبينــي ,شــمس الديــن دار الكتــب العلميــة ـ
بــروت .487 /1
 .2املائدة.55 :
 .3ينظر روح املعاين .167 /6
 .4ينظــر مثــا اللبــاب يف علــوم الكتــاب ،أبــو حفــص عمــر بــن عــي ابــن عــادل الدمشــقي احلنبــي دار
الكتــب العلميــة  -بــروت  /لبنــان  1998-ط 1حتقيــق :الشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجــود والشــيخ عــي
حممــد معــوض  396 /7تفســر القــرآن العظيــم ،أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــريش الدمشــقي
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فأكد أن الرحى ال قطب هلا غريه ،فإذا دارتّ ،
فإن حجرها ينزلق ،وال يطحن القمح

الطحان واملطحنة ،و» ليس من هذا النمط الذي نحن فيه ولكنه
فحسب ،بل ويد ّمر
ّ

تشبيه حمض خارج من باب االستعارة والتوسع يقول كام أن الرحى ال تدور إال عىل
القطب ودوراهنا بغري قطب ال ثمرة له وال فائدة فيه كذلك نسبتي إىل اخلالفة فإهنا ال

تقوم إال يب وال يدور أمرها إال عيل .هكذا فرسوه وعندي أنه أراد أمرا آخر وهو أين من
اخلالفة يف الصميم ويف وسطها وبحبوحتها كام أن القطب وسط دائرة الرحى»((( ،فهو

حييل عىل أثر الرحى يف ذهن املتكلم فيام لو انفصلت عن قطبها ،وهي معلومة اقتضائية،
فاملخاطب يعلم أن قطب الرحى إذا انفصم عن الرحى أدى إىل ضياع الثمرة املرجوة

من الطحن ،فاملقصود ّ
الرحى كام ال حيصل إالّ بالقطب ولواله
أن األثر املطلوب من ّ

مل حيصل هلا ثمر قط ،كذلك الثمرة املطلوبة من الوالية واخلالفة ،أعنى هداية األنام
وتبليغ األحكام ونظام أمور املسلمني وانتظام أمر الدّ نيا والدّ ين،ال حتصل إالّ بوجوده

السالم فيكون اخلالفة دائرة مدار وجوده كام ّ
الرحى دائرة مدار القطب ،ففيه
أن ّ
عليه ّ

إشارة إىل عدم إمكان قيام غريه مقامه وإغنائه غناه كام ال يقوم غري القطب مقامه وال
يغني عنه((( ،وقام التمثيل بدور مهم ،بدور كشفي يساعد يف توسع الدالالت ،ويساعد
املتكلم فيفتح له آفاق اخلطاب ،ويستطيع أن يتخىل عنه ،متى ما اطمأن إىل وصول فكرته،
وستغني عنه إذا وصل للنتيجة املرجوة(((.

للمكون البالغي أمهية كبرية يف البحث االقتضائي ،ويعد من االسرتاتيجيات

املهمة التي يلجأ إليها املتكلم ،عندما ال يسعفه الكالم الرصيح ،فاملعاين التي يولدها
(املتوىف774 :هـ)حتقيق :حممود حسن ،دار الفكر1994م  90 /2وغريها كثري من املصادر..
 .1رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد املعتزيل .121 -120 /
 .2ينظر منهاج الرباعة .41 / 3
 .3ينظر حجاجية االستعارة والتمثيل شاييم بريملان ،ضمن احلجاج مفهومه وجماالته .379 /5

66

ا�سرتاتيجيات اخلطاب عند الإمام علي(عليه ال�سالم)

الكالم املجازي ال يمكن توليدها من الكالم احلقيقي .ويتجىل دوره يف «معطيات املعنى
املتضمن (ب) املرتبط باملقول (أ) ثم حتديد احلاالت التي تلفظ فيها (أ) قصد حتيد املعنى

املعني (ب) يف الوضعية (ج)» ((( ،وتعد مسألة استعامل الصور املجازية من أهم مبادئ
االقتضاء احلاصلة عند «خرق القواعد بشكل رصيح وسافر ،أو كام يعرب عن ذلك
غرايس ،عند االستخفاف ( )Floutingبالقواعد أواستغالهلا ( ،)exploitationهذا

بالطبع مع احرتام مبدأ التعاون العام؛ ألن املتكلم إذا انحرف عن استعامل موافق للحكم
والقواعد،احتاج املستمع عىل األقل إىل تقدير مبدأ التعاون؛ كي يوصل عرب استدالالت

متتابعة إىل املقتىض الذي يقصد املتكلم إبالغه .أما البغية من هذا اخلرق فهي توليد

الصور البيانية «((( ،وتعد مسألة استعامل الصور البالغية من أهم الكيفيات املعتمدة يف

هذا النوع من االقتضاء؛ لذلك نجد هذا النوع سائدا يف كالم اإلمام عيل(عليه السالم)،
ِ
لس ْي ُل َو الَ َي ْر َقى إِ َ َّل َال َّط ْ ُي
فقد استعمل حوايل عرش صور بالغية يف قوله « َين َْحد ُر َعنِّي َا َّ
ي َأ ْن َأص َ ٍ
ب
ونَا َث ْوب ًا َو َط َو ْي ُت َعن َْها ك َْشح ًا َو َط ِف ْق ُت َأ ْرت َِئي َب ْ َ
ُ
ول بِ َيد َج َّذا َء َأ ْو َأ ْص ِ َ
َف َسدَ ْل ُت ُد َ
َع َل َط ْخي ٍة َعمياء يرم فِيها َا ْلكَبِري و ي ِش ِ
لص ِغ ُري َو َي ْكدَ ُح فِ َيها ُم ْؤ ِم ٌن َحتَّى َي ْل َقى
يب ف َيها َا َّ
ُ َ َ ُ
َ ْ َ َ ََْ ُ َ
ب ُت َو ِف َا ْل َع ْ ِ
ل ْل ِق َش ًجا» ،فقد
َر َّب ُه َف َر َأ ْي ُت َأ َّن َا َّ
ي َق ًذى َو ِف َا ْ َ
ب َع َل َهاتَا َأ ْح َجى َف َص َ ْ
لص ْ َ
امتزجت األغراض البالغية كلها يف بنية االقتضاء ،وحققت أعىل الدرجات يف التلميح
والرمزية والتعريض بمقاصد املتكلم ،وهي سامت جعلت هذا النوع من اخلطاب ابلغ

اجلميع عىل
أمجع
ُ
من اخلطاب الرصيح ،يقول اجلرجاين(ت471هـ) يف هذا املقام « قد َ
ِ
أبلغ م َن ِ
أن الكناي َة ُ
لالستعارة مز ّي ًة و َفض ً
ال
أوقع من التَّرصيح ،وأن
اإلفصاح والتعريض ُ
أبلغ م َن احلقيقة .إال ّ
املجاز أبد ًا ُ
جلملة فإِنّه ال تطمئ ُّن
وأن
َ
أن ذلك وإِن كان معلوم ًا عىل ا ُ
ِ
َ
العلم بِه حتى َ
الفكر إىل زوايا ُه
يغلغل
يبلغ فيه غاي َت ُه وحتّى
طلب
نفس
العاقل يف ك َُّل ما ُي ُ
ُ
ُ
ُ
 .1ينظر ادوار االقتضاء وأغراضه احلجاجية يف بناء اخلطاب .164 /1
 .2االقتضاء يف التداول اللساين .152 /
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«((( ،نلحظ أن اجلرجاين يعطي حرية للمخا َطب يف إكامل عملية التواصل من خالل
االعتامد عىل املخزون املعريف لديه ،والبعد االقتضائي لأللفاظ ،ومن خالل األلفاظ

الرمزية التي سيقت يف املقام.

«حتَّى َم َض َا ْلَ َّو ُل لِ َسبِ ِيل ِهَ ،ف َأ ْد َل ِ َبا إِ َل ُفال ٍَن َب ْعدَ ُه ُث َّم َت َ َّث َل بِ َق ْو ِل
وقوله (عليه السالم) َ

َا ْلَ ْع َشى:

َّان َما َي ْو ِمي َع َل ك ِ
َشت َ
ُور َها

َو َي ْو ُم َح َّي َ
ان َأ ِخي َجابِ ِر

ِِ
ِ
ِ ِ
ِِ ِ
ض َع ْي َها
َف َيا َع َجب ًا َب ْينَا ُه َو َي ْستَقي ُل َها ف َح َياته إ ْذ َع َقدَ َها ل َخ َر َب ْعدَ َو َفاتهَ ،ل َشدَّ َما ت ََش َّط َرا َ ْ
َف َص َّ َي َها ِف َح ْو َز ٍة َخ ْشنَا َء َي ْغ ُل ُظ َك ْل ُم َها َو َي ُْش ُن َم ُّس َهاَ ،و َي ْك ُث ُر َا ْل ِع َث ُار فِ َيها َو َا ِال ْعتِ َذ ُار ِمن َْها
ِ
احبها كَر ِ
ِ
ِ
اك ِ
َّاس َل َع ْم ُر َاللَِّ
ب َا َّ
لص ْع َبة ،إِ ْن َأ ْشن ََق َلَا َخ َر َم َو إِ ْن َأ ْس َل َس َلَا َت َق َّح َمَ ،ف ُمن َي َالن ُ
َف َص ُ َ َ
بِ َخب ٍ
ٍ ِ ِ
اضَ ،ف َصب ُت َع َل ُط ِ
ت ٍ
ط َو ِش َم ٍ
ول َا ُْلدَّ ِة َو ِشدَّ ِة َا ْلِ ْحن َِة».
ْ
َْ
س َو َت َل ُّون َو ا ْع َ

َ َْ ُ ُ َْ َ ُ
﴿وال تأكلوا أموالك ْم
فقوله(:أدىل) هبا إىل فالن أي ألقاها إليه ودفعها ،قال تعاىل:
ََْ ُ ْ ْ
َ ْ ّ
ُْ
اط ِل َو تدلوا ِبها ِإ
ال
ىل الُك ِم﴾((( أي تدفعوها إليهم رشوة ،فاستعمل
بينكم ِب ِ

عليه السالم املعنى اآلخر لإلدالء ،وما حيمله من داللة حتيل عىل أبعاد اقتضائية مهمة،
وهو الذي ورد يف تفسري اآلية بأن معنى اإلدالء يف اآلية ال تأكلوها بينكم مدلني هبا إىل

احلكام؛ لتأكلوا وهو يفيض إىل أن املنهي عنه يف هذه اآلية هو الرشوة خاصة ،فيكون املراد
االعتناء بالنهي من هذا النوع من أكل األموال بالباطل ،واإلدالء يف األصل إرسال الدلو

يف البئر وهو هنا جماز يف التوسل والدفع ،فاملعنى :ال تدفعوا أموالكم للحكام لتأكلوا هبا
فريقا من أموال الناس باإلثم؛ فاإلدالء هبا هو دفعها إلرشاد احلكام ليقضوا للدافع بامل

غريه ،فهي حتريم للرشوة ،وللقضاء بغري احلق ،وألكل املقيض له ماال بالباطل بسبب
 .1دالئل اإلعجاز ،حتقيق حممود حممد شاكر .70 /
 .2البقرة.188 :
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القضاء بالباطل ،فأراد (عليه السالم) تثبيت معنى يف ذهن املتلقي مفاده أن توصية أيب

بكر بأن اخلليفة بعده عمر بن اخلطاب بمثابة الرشوة التي تدفع للحكام ليغريوا حكام

عن طريقه،ويستبدلوه بآخر باطل(((.

ومتثله بقول األعشى السابق؛ للامثلة بني حال األعشى يف وقت قوله البيت وحاله

عليه السالم ،فحيان وجابر يف البيت ابنا السمني بن عمرو ،فكان حيان رجال ميسورا
وصاحب حصن يف الياممة ،وكان األعشى نديام له ،وبعد ذلك تغري الزمن عىل األعشى

فأراد أن يقارن بني يومه وهو راكب عىل كور املطية ويوم كان نديام حليان ،فأراد عليه
السالم أن يربط بني حياته السابقة يف كنف الرسول (صىل اهلل عليه وآله وسلم) ومكانته

املرموقة التي عرفها العرب ،وحاله اليوم بعد أن سلب حقوقه من بعد وفاة الرسول(صىل

اهلل عليه وآله وسلم) وما قاساه من ظلم وعدوان.

وقوله (عليه السالم)َ »:ف َيا َع َجب ًا َب ْينَا ُه َو َي ْست َِقي ُل َها ِف َح َياتِ ِه إِ ْذ َع َقدَ َها ِل َخ َر َب ْعدَ
َو َفاتِ ِه (فقد نشأ التعجب عنده من تناقض املواقف ،فاخلليفة األول كان يظهر الزهد يف
اخلالفة ،بداللة (يستقيلها) التي حتيل عىل املخزون االقتضائي يف ذهن املخا َطب،العائد
عىل خطبته أبان تسنمه اخلالفة ،إذ قال (أقيلوين فلست بخريكم) إذ عقدها آلخر أراد به
عمر بن اخلطاب ،أي جعلها معقودة له لتكون له بعد وفاته ،ووجه التّعجب ّ
أن استقالته

منها يف حياته دليل عىل رغبته عنها وزهده فيها ،وعقدها لغريه دليل عىل رغبته فيها وميله
إليها ،وهو يضا ّد االستقالة احلقيقية فيكون دليال عىل كون االستقالة منه صور ّية ،ووجه
آخر للتعجب ناشئ من كيفية عقده اخلالفة لعمر بن اخلطاب ،وما حجته يف ذلك ،وما

دليله ،فهل له حق يف عقد اخلالفة ملن بعده دون مشورة أو وصية؟ ويمكن أن يكون
عقدها من باب ألبسها إياه عقدا ،أو من باب ألزمها بع عقدا ثابتا ومتعاقدا عليه من
طرفني األول الواهب والثاين املستلم.

 .1ينظر تفسري التحرير والتنوير ،ابن عاشور .191 /2
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ض َع ْي َها َف َص َّ َي َها ِف َح ْو َز ٍة َخ ْشنَا َءَ ،ي ْغ ُل ُظ
وقوله (عليه السالم)َ « :ل َشدَّ َما ت ََش َّط َرا َ ْ
احبها كَر ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
اك ِ
لص ْع َب ِة،
ب َا َّ
َك ْل ُم َها َو َي ُْش ُن َم ُّس َهاَ ،و َي ْك ُث ُر َا ْلع َث ُار ف َ
يها َو َاال ْعت َذ ُار من َْهاَ ،ف َص ُ َ َ
إِ ْن َأ ْشن ََق َلا َخرم ،و إِ ْن َأس َلس َلا َت َقحمَ ،فمنِي َالنَّاس َلعمر َاللَِّ بِ َخب ٍ
ط َو ِش َم ٍ
س َو َت َل ُّو ٍن
َ َ َ َ
ْ
ُ َُْ
ْ َ َ َّ َ ُ َ
ِ ِ
اضَ ،ف َصب ُت َع َل ُط ِ
ت ٍ
ول َا ُْلدَّ ِة َو ِشدَّ ِة َا ْلِ ْحن َِة» .يف كالمه وصف حلال املسلمني يف
َْ
َو ا ْع َ
ظل خالفة عمر بن اخلطاب ،استعمل (عليه السالم) املجاز كعادته أسلوبا يف وصف
األحداث؛ ملا له من مزية واضحة عىل الكالم احلقيقي ،فاستعمل االستعارة يف قوله

« تشطر رضعيها (فشبه اخلالفة برضعي الناقة داللة عىل اقتسام اخلليفة األول والثاين
للخالفة ،وهي مما ال جيوز اقتسامه؛ ألن أخالف الناقة مما جيب أن حيلبا معا ،وشاطرت

ناقتي إذا احتلبت شطرا وتركت اآلخر ،وشاطرت فالنا مايل إذا ناصفته((( و(احلوزة)

(((

الرقة و(الكلم) بفتح الكاف وسكون الالّم اجلرح
الطبيعة والنّاحية و(الغلظ) ضدّ ّ

ثم أطلق املصدر عىل
يقال :كلمته كلام من باب قتل جرحته ومن باب رضب لغةّ ،

اجلرح ،وجيمع عىل كلوم وكالم مثل بحر وبحور وبحار ،و(العثار) بالكرس مصدر

و(الصعبة) من
الرجل والفرس أيضا يعثر من باب قتل ورضب ،وعلم كبا
ّ
من عثر ّ
بالركوب((( َ
عري َي ْشنِ ُقه و َي ْشنُ ُقه َشنْق ًا
وشن ََق ال َب َ
النّوق غري املنقادة مل تذلل باملحمل وال ّ
و َأ ْشنَ َقه إذا جذب خطامه وك َّفه بزمامه ،وهو راكبه من ِق َبل ر ْأ ِسه حتى ُي ْل ِز َق ِذ ْفراه بقادمة
الرحل((( ،نلحظ أن اإلمام طرح لوحة جمازية من االستعارات والكنايات والتشبيهات،
خدمة للدور االقتضائي الذي وعاه وكانت تعرب عن مواقف وأحداث خدمت تقنيات

احلجاج ،وهذا فن يسمى (فن تصوير األحداث) فالقارئ ال يكون يف مواجهة مبارشة
 .1لسان العرب (شطر) .407 /4
 .2نفسه (كلم) .522 / 12
 .3نفسه (عثر) .539 /4
 .4نفسه (شنق) .187 /10
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مع اإلطار املشهدي ،وإنام يواجه ما يعرف بفن تصوير األحداث « السينوغرافيا» التي
تتعدى إطار األحداث التي حرصت ،وإنام تعطي هلا أبعادا أخرى ترسم طريقة حدوثها،

وتعطي للملفوظ رشعية وتقره وتسمح أيضا بتحديد األشياء التي تتحرك يف األحداث،
ومالحظتها عن قرب وهذا املفهوم يسمح بتحديد املكانة املخصصة للمتلقي((( ،فإننا

عندما نؤلف مجلة نؤلفها من أجل معنى معني ،نريد أن نوصله للمخاطب بصورة معينة،
واستعامل األساليب البالغية ال يكون جتميليا،وإنام لغاية حجاجية ال يصح أو يكتمل

املعنى بدوهنا ،فاملجاز ال خياطب عقل املخاطب وذهنه فحسب ،وإنام خياطب نفسه

وانفعاالته أيضا وخميلته ،وال شك أن قوة املجاز عىل احلقيقة أنه يستطيع أن يؤثر يف عقل
املخاطب ونفسه معا(((.

وقد وصف (عليه السالم) مدة حكم اخلليفة الثاين وحال الناس فيها ولكنه جلأ إىل

اخلطاب البالغي يف وصفه ،يقول( :فمني الناس لعمر اهلل بخبط وشامس) أي بيل الناس

باخلبط ،واخلبط السري عىل غري جادة والشامس،النفار والتلون التبدل واالعرتاض السري

ال عىل خط مستقيم ،كأنه يسري عرضا يف غضون سريه طوال ،وإنام يفعل ذلك البعري
اجلامح اخلابط ،وفرس عريض يعرتض يف مسريه؛ألنه مل يتم رياضته ويف فالن عرضية

أي عجرفة وصعوبة((( ،وهي إشارة إىل ما روي عن اخلليفة الثاين من استشاراته الكثرية

يف أحكامه ومنها(:لوال عيل هللك عمر) ((( ،وأنه (أي اخلليفة الثاين) كان كراكب الناقة
الصعبة ،حيتاج إىل مداراة ،كام أن راكبها حيتاج إىل مداراهتا لتقلب أحواهلا ،فهو إن وجهها

 .1ينظر البعد التداويل واحلجاجي يف اخلطاب القراين .21 /
 .2ينظر حجاجية املجاز واالستعارة ،د .حسن املودن ضمن احلجاج مفهومه وجماالته .719 /3
 .3لسان العرب (عرض) .165 /7
 .4مفاتيــح الغيب،اإلمــام العــامل العالمــة واحلــر البحــر الفهامــة فخــر الديــن حممــد بــن عمــر التميمــي الــرازي
الشــافعي(ت  606هـــ) دار الكتــب العلمية  -بريوت 1421 -هـــ  2000 -م ،ط.18 / 21 ،1
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بالزمام خرم انفها ،وان أسلس هلا القيادة أخذته إىل املهالك ،وهو تشبيه حلاله مع اخللق

وصعوبة حكمهم(((.

واستعمل التشبيه هنا للطاقة التخيلية للمشبه به ،وكونه إسرتاتيجية مهمة يف وصف

الوقائع واألحداث ،وكذلك للوقائع املركوزة يف ذهن املتلقي ،التي تشكل سندا اقتضائيا
لعملية التشبيه ،فأخبار اعتذار اخلليفة الثاين عن التفقه كثرية منها :حينام منع املغاالة يف

مهور النساء ،وقالَ »:من غاىل يف مهر ابنته أجعله يف بيت مال املسلمني،فقامت امرأة
(وآ َت ْيت ُْم إِ ْحدَ ُاه َّن ِقن َط ًارا َف َ
ال ت َْأ ُخ ُذو ْا ِمنْ ُه
يف آخر املسجد وقالت له :أما تقرأ قوله تعاىلَ :
َشيئا) (النساء )20؟،فقالّ :
كل الناس أفقه من عمر ،حتّى املخدّ رات يف البيوت»(((.
ّ
وقال:إن القلم مرفوع عن املجنون
وكذلك أمره برجم جمنونة ،فن ّبهه عيل (عليه السالم)

عيل هللك عمر) ،وخطب عمر الناس يوم ًا فقالَ :من أراد
حتّى يفيق (فقال عمر :لوال ّ
أن يسأل عن القرآن فليأت ُأ ّب بن كعب ،و َمن أراد أن يسأل عن احلالل واحلرام فليأت
معاذ بن جبل ،و َمن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت ،و َمن أراد أن يسأل
فإن له خازن .ويف لفظّ :
فإن اهلل تعاىل جعلني خازن ًا وقاس ًام(((.كل هذه
عن املال فليأتني ّ
املعلومات واحلوادث املخزونة يف ذهن املتلقي ،جعلت من كالم أمري املؤمنني مقبوال

عندهم ،وجعلت كل ما يبوح به موثوقا ،معتمدا عىل قدرته يف رسد احلوادث بأسلوب

بالغي مميز.

جا َع ٍة َز َع َم َأ ِّن َأ َحدُ ُه ْمَ ،ف َيا
«حتَّى إِ َذا َم َض لِ َسبِ ِيل ِه َج َع َل َها ِف َ َ
وقوله (عليه السالم)َ :

 .1ينظر رشح هنج البالغة للبحراين .178 -177 /
ـي املتّقــي بــن حســام الديــن اهلنــدي،
 .2ينظرالســنن للبيهقــي ،دار الفكــر بــروت  ،233 / 7كنــز العـ ّـال عـ ّ
حتقيــق الشــيخ بكــري حيــاين والشــيخ صفــوة الســقا ،مؤسســة الرســالة  /بــروت 1989 ،م،537 / 16 .
الــدر املنثــور دار الفكــر  -بــروت.466 /2 1993 ،
السنن الكربى ـ للبيهقي ـ .210 / 6
 .3ينظر املستدرك ُ ،306 ،30 / 3
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ِ
ِ ِ
ِ
ت َض َا َّلر ْي ُ ِ
لََِّ َو لِ ُّ
ص ُت ُأ ْق َر ُن إِ َل َه ِذ ِه َالنَّ َظ ِائ ِر،
ورى َمتَى ا ْع َ َ
لش َ
ب َّف َم َع َا ْلَ َّول من ُْه ْم َحتَّى ْ
َل ِكنِّي َأ ْس َف ْف ُت إِ ْذ َأ َس ُّفوا َو طِ ْر ُت إِ ْذ َط ُارواَ ،ف َص َغا َر ُج ٌل ِمن ُْه ْم لِ ِض ْغنِ ِه َو َم َال َا ْل َخ ُر لِ ِص ْه ِر ِه
َم َع َه ٍن َو َه ٍن».
وحتى هنا النتهاء الغاية( ،والغاية لزوم تايل الرشطية ملقدمها ،أعني جعله هلا يف

مجاعة ملضيه لسبيله)((( ،وهي رابط اقتضائي ،فام بعدها يقتيض ما قبلها فلو مل يمض
لسبيله ملا جعلها يف مجاعة.وظاهرة استعامل املعاين الرابطة ظاهرة عاملية يف مجيع اللغات
اإلنسانية ،وتتميز العربية هبذه الظاهرة بصورة واضحة ،إذ تتسم بأهنا لغة الربط يف

تراتيبها اللفظية واملعنوية ،وقد وضح الزخمرشي ذلك بقوله(قد وجدنا العرب يميلون
يف مواضع من كالمهم مع املعاين ميال بينا من ذلك قوهلم :ال تأكل السمك وترشب
اللبن ،معناه ال يكن منك أكل السمك ورشب اللبن ،وإن كان ظاهر اللفظ عىل ما ال
يصح من عطف االسم عىل الفعل)((( ،فاملعاين التي تتحكم بالرتاكيب يمكن هلا أن

توضح سري االقتضاءات التخاطبية يف النصوص ،فبمالحظة معاين الروابط يمكن لنا
أن نرسم خارطة سري املعاين واألحداث ،وقد خالف املتكلم مبدأ الكمية يف قولهَ « :متَى
ِ
ِ ِ
ِ
ت َض َا َّلر ْي ُ ِ
ص ُت ُأ ْق َر ُن إِ َل َه ِذ ِه َالنَّ َظ ِائر» فلم يقصد املقارنة
ا ْع َ َ
ب َّف َم َع َا ْلَ َّول من ُْه ْم َحتَّى ْ
العادية معهم ،ولكن أراد كل مبطالت املقارنة ،من علو شأنه ،ومتيز مكانته يف اإلسالم

مقارنة هبم.

ملا طعن أبو لؤلؤة عمر بن اخلطاب ،وعلم أنه ميت دعا عليا وعثامن وطلحة والزبري

وسعدا وعبد الرمحن بن عوف ،وقال :مات رسول اللّ ،وهو راض عن هؤالء ،وقد

رأيت أن أجعلها شورى بينهم ،ثم قال ملن يعتمد عليه :إن اجتمع عيل وعثامن فالقول
 .1رشح هنج البالغة للبحراين .178 /
 .2الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التأويل،أبــو القاســم حممــود بن عمــر الزخمرشي
اخلوارزمــي دار إحيــاء الــراث العــريب  -بــروت حتقيــق :عبد الــرزاق املهــدي.47 /1 ،

الف�صل الأول/االقت�ضاء التخاطبي يف خطاب الإمام علي(عليهال�سالم)

73

ما قااله ،وإن صاروا ثالثة وثالثة،فالقول للذين فيهم عبد الرمحن ابن عوف لعلمه

أن عليا وعثامن ال جيتمعان ،وأن ابن عوف ال يعدل باألمر عن عثامن؛ ألن ابن عوف
صهره وزوج أخته ،ثم أمر عمر أن ترضب أعناق الستة إن امتنعوا عن تنفيذ أمره(((.
فتعجب اإلمام من ذلك ،فقال :متى اعرتض الشك يف مع أيب بكر حتى أقرن بسعد بن

أيب وقاص وعبد الرمحن بن عوف وأمثاهلام ،لكني طلبت األمر وهو موسوم باألصاغر

منهم ،كام طلبته أوال وهو موسوم بأكابرهم ،أي هو حقي فال أستنكف من طلبه إن كان
املنازع فيه جليل القدر أو صغري املنزلة ،أما سبب استغرابه من أن يقرن هبؤالء الناس
فهو ما تركز يف ذهن املتلقني من أحداث ومعلومات اقتضائية تأكد تفوقه عليهم دينا
وعلام ونسبا وخلقا وتسند عملية التعجب وتقوهيا ،منها قوله الذي ذكره بعض املحققني
هم القوم به من البيعة لعثامن قام فيهم ليتّخذ
السالم ما ّ
(فلام رأى أمري املؤمنني عليه ّ

السالم هلم :اسمعوا منّي فان يك ما أقول حقا فاقبلوا ،وإن يك
عليهم احلجة ،فقال عليه ّ
السالم :أنشدكم باللّ الذي يعلم صدقكم إن صدقتم ويعلم
ثم قال عليه ّ
باطال فأنكروه ّ

كذبكم إن كذبتم،هل فيكم أحد ّ
صل القبلتني كلتيهام غريي؟ قالوا :ال ،قال:أنشدتكم
باللّ هل فيكم من بايع البيعتني كلتيهام بيعة الفتح وبيعة الرضوان غريي؟ قالوا :ال ،قال:

(((

فأنشدتكم باللّ هل فيكم أحد عرف النّاسخ من املنسوخ يف القرآن غريي؟ قالوا :ال)

إىل آخر خرب طويل وتساؤالت كثرية ،وحجج طويلة تبني تفرده وعليهم وعلو قدره
حتى قال يف هناية حديثه( :أما إذا أقررتم عىل أنفسكم واستبان لكم ذلك من قول نب ّيكم

فعليكم بتقوى اهلل وحده ال رشيك له ،وأهناكم من سخطه وغضبه وال تعصوا أمره،

احلق إىل أهله واتّبعوا سنّة نب ّيكم فإنكم إن خالفتم خالفتم اهلل ،فادفعوها إىل من
ور ّدوا ّ

هو أهله وهي له ،قال :فتغامزوا فيام بينهم وتشاوروا وقالوا :قد عرفنا فضله وعلمنا أنّه
 .1ينظر يف ظالل هنج البالغة ،حممد جواد مغنية .91 /1
 .2منهاج الرباعة .76 /3
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أحق النّاس هبا ،ولكنّه رجل ال يفضل أحدا عىل أحد ،فان وليتموها إ ّياه جعلكم ومجيع
ّ
النّاس فيها رشعا سواء ،ولكن ولوها عثامن فانّه هيوى الذي هتوون فدفعوها إليه)(((.

ي نَثِ ِيل ِه َو ُم ْع َت َل ِف ِه َو
وقوله (عليه السالم)« :إِ َل َأ ْن َقا َم َثالِ ُث َا ْل َق ْو ِم نَافِج ًا ِح ْضنَ ْي ِه َب ْ َ
ون َم َال َاللَِّ ِخ ْض َم َة َا ْ ِ
لبِ ِل نِ ْب َت َة َا َّلربِي ِع إِ َل َأ ِن اِ ْن َتك َ
َقا َم َم َع ُه َبنُو َأبِ ِيه َي َْض ُم َ
َث َف ْت ُل ُه َو َأ ْج َه َز
ِ
ِ
الرفع((( يقال :نفج الثدى الثوب أي
َع َل ْيه َع َم ُل ُه َو َك َب ْت بِه بِ ْطنَ ُت ُه» فالنّفج يف اللغة ّ

للمتكب جاء نافجا حضنيه،
رفعه و(احلضن) اجلنب وما بني اإلبط والكشح ،يقال:
ّ

وملن امتالء بطنه من األكل جاء نافجا حضنيه ،واألنسب يف املقام ال ّثاين تشبيها بالبعري
املنتفج اجلنبني من كثرة األكل و(النثيل) الروث((( (املعتلف) موضع االعتالف ،وهو

أكل الدّ ابة العلف و(اخلضم) األكل بجميع الفم ويقابله القضم وهو األكل بأطراف
الشء كعلم ورضب أكله بجميع فمه ،اخلضم األكل بأقىص
األسنان ،يقال :خضم ّ
األرضاس ،والقضم بأدناها(((.

وثالث القوم هو عثامن بن ع ّفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف،

السالم له حاال يستلزم تشبيهه بالبعري و ،استعار له صفته بقوله( :نافجا
وأثبت عليه ّ
حضنيه) ،لقد خالف اإلمام مبد اإلضافة (املالئمة) ألن اخلليفة الثالث ال يمتلك تلك

الصفات التي أوردها ،وهي صفات البهائم ،وإذ تعذر علينا التفسري احلريف لأللفاظ،

ثبت لدينا أهنا من قبيل التشبيه ،ولكنها من أشد التشبيهات قسوة وأعالها قيمة وأقواها

وقعا وتأثريا يف نفس املتلقي ،عندما يكون التهكم ممزوجا بالتشبيه ،ويتحرك املعنى
االقتضائي من املشبه به ومالزماته وصفاته إىل املشبه وأحواله ووجه الشبه بينهام بمراعاة

 .1نفسه 82 /3
 .2ينظر لسان العرب( ،نفج) .381 /2
 .3نفسه (نثل) .645 /11
 .4نفسه (خضم) .182 / 12
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أمض ّ
السياق ،قال ّ
الذم وأشدّ من قول احلطيئة الذي قيل:
الشارح املعتزيل :و هذا من ّ

إنّه أهجى بيت للعرب:

دع املكارم ال ترحـــــــــــل لبغيتها

()1

و اقعد فانّك أنت الطاعم الكايس

والتشبيه من األدوات احلجاجية املهمة ،فبه نستطيع أن نعرب عن املقاصد اللغوية،

وندعم األفكار ،وينبغي ربط أطراف التشبيه باملقامات والسياقات واملامرسات التي

جاءت هبا((( ،وتأكيدها يف ذهن املتلقي.

ون َم َال َاللَِّ ِخ ْض َم َة َا ْ ِ
«و َقا َم َم َع ُه َبنُو َأبِ ِيه َي َْض ُم َ
لبِ ِل نِ ْب َت َة َا َّلربِيعِ» كناية عن كثرة
وقولهَ :

توسعهم بامل املسلمني وشدّ ة أكلهم من بيت املال من غري مباالة هلم فيه (كخضم اإلبل)
ّ
ّ
الشبه ّ
الربيع) ونباته ،ووجه ّ
الربيع
أن اإلبل ّملا كانت
تستلذ نبت ّ
وأكلها بجميع فمها (نبتة ّ
بشهوة صادقة ومتأل منه أحناكها؛ وذلك ملجيئه عقيب يبس األرض وطول مدّ ة ّ
الشتآء،
كان ما أكله أقارب عثامن من بيت املال مشبها بذلك ،الستلذاذهم به وانتفاعهم منه بعد
طول فقرهم ،وكذلك التغيريات السياسية التي أجراها ،إذ عني كثريا من أقربائه والة عىل
املسلمني ،وكذلك إطالق أيدهيم يف بيت املال ،واعرتاض عيل(عليه السالم) عليه(((.

أما خمالفة الصحابة لعثامن ،فقد خالف أغلب الصحابة عثامن وأنكروا عليه سريته،

ومنهم :أبو ذر الذي قال فيه رسول اهلل ّ
صل اهلل عليه وآله« :ما أظ ّلت اخلرضاء وال أق ّلت

الغرباء عىل ذي هلجة أصدق من أيب ذر» حتى نفاه إىل الربذة((( ،ومنهم ع ّمر بن يارس
صل اهلل عليه وآله فيهّ :
النبي ّ
عمر ًا ُملئ إيامن ًا من َقرنِه إىل َقدَ ِمه» ومنهم
«إن ّ
الذي قال ّ
 .1ينظــر ،التمثيــل واالســتعارة يف العلــم والشــعر والفلسفة،شــاييم بريملــان ،ضمــن احلجــاج مفهومــه
وجماالتــه .375 /5
 .2تاريخ الطربي .338 /4
 .3ينظر الكامل يف التاريخ ،ابن األثري.10 /3 ،
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عبد اهلل بن مسعود الصحايب الذي مسح رسول اهلل ّ
صل اهلل عليه وآله عىل رأسه وقال

له( :إنّك غال ٌم ُمع َّلم) ،وممّن خالفه عائشة ،فقد أفتت بقتله بقوهلا( :اقتُلوا نَعث ً
ال فقد

ٌ
خاذل له أو قاتل.
كفر)((( ،وعبد اهلل بن عمر الذي قال عن عثامن :ما منّا ّإال

وقولهَ « :فم را َعنِي إِالَّ و َالنَّاس َكعر ِ
ون َع َ َّل ِم ْن ك ُِّل َجانِ ٍ
لض ُب ِع إِ َ َّل َينْ َثا ُل َ
ب َحتَّى
ف َا َّ
َ
ُ ُْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
يض ِة َا ْل َغنَ ِمَ ،ف َل َّم َنَ ْض ُت بِ ْالَ ْم ِر
ني َح ْو ِل ك ََربِ َ
اي ُمْت َِم ِع َ
ل َسنَانَ ،و ُش َّق ع ْط َف َ
َل َقدْ ُوط َئ َا ْ َ
لل َح ْي ُث َي ُق ُ
آخ ُر َ
َن َك َث ْت َط ِائ َف ٌة َو َم َر َق ْت ُأ ْخ َرىَ ،و َق َس َط َ
ون ك ََأ َّنُ ْم َل ْ َي ْس َم ُعوا َك َ
ول تِ ْل َك
ال َم َا ََّ
ض و ال َفساد ًا و َا ْل ِ
َالدَّ ُار َا ْل ِخ َر ُة ن َْج َع ُلها لِ َّل ِذي َن ال ُي ِريدُ َ
نيَ ،ب َل
عاق َب ُة لِ ْل ُمت َِّق َ
َ
ون ُع ُل ًّوا ِف َا ْلَ ْر ِ َ
و َاللَِّ َل َقدْ س ِمعوها و و َعوها ،و َل ِكنَّهم ح ِلي ِ
ت َالدُّ ْن َيا ِف َأ ْع ُينِ ِه ْم َو َرا َق ُه ْم ِز ْب ِر ُج َها» وعرف
ُ ْ َ َ
َ ُ َ َ َ ْ َ َ
َ
الضبع ثخني ،يرضب به املثل يف االزدحام ،وينثالون يتتابعون مزدمحني ،واحلسنان
احلسن واحلسني (عليهام السالم) ،والعطفان اجلانبان من املنكب إىل الورك،واملعنى
خدش جانباي لشدة االصطكاك منهم والزحام ،واستعامله (كل) ملا هلا من االقتضاءات

العامة؛ ألن ثمة تتدرجا سلميا يف ألفاظ مثل (كل  -بعض) فيقتيض قوله أن الناس مل

تصطك به بإحدى جوانبه ،بل بكليهام ،وقال القطب الراوندي احلسنان إهباما الرجل.

وقوله(عليه السالم) كربيضة الغنم أي كالقطعة الرابضة من الغنم يصف شدة ازدحامهم
حوله وجثومهم بني يديه .وقال القطب الراوندي :يصف بالدهتم ونقصان عقوهلم؛ ألن
الغنم توصف بقلة الفطنة وهذا التفسري بعيد وغري مناسب للحال .فأما الطائفة الناكثة

فهم أصحاب اجلمل وأما الطائفة الفاسقة فأصحاب صفني وسامهم رسول اهلل (صىل اهلل
عليه وآله وسلم) القاسطني وأما الطائفة املارقة فأصحاب النهروان ،وقد سامهم رسول

اهلل(صىل اهلل عليه وآله وسلم) القاسطني إىل قوله (ستقاتل بعدي الناكثني والقاسطني
واملارقني) ،وهذا اخلرب من دالئل نبوته (صىل اهلل عليه وآله وسلم) ألنه إخبار رصيح
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بالغيب ال حيتمل التمويه والتدليس كام حتتمله األخبار املجملة(((.

ِ
ل ِ ِ
اض َو
ور َا ْ َ
ل َّب َة َو َب َر َأ َالن ََّس َم َةَ ،ل ْوالَ ُح ُض ُ
وقوله (عليه السالم)َ « :أ َما َو َا َّلذي َف َل َق َا ْ َ
ِ ِ
ِقيام َا ْ ِ
َّاص ،و ما َأ َخ َذ َاللَُّ َع َل َا ْلع َلم ِء َأالَّ ي َقاروا َع َل ِك َّظ ِة َظ ِ
الٍ َو الَ َس َغ ِ
ب
َ ُ ُ
ُ ُّ
ُ َ
ل َّجة بِ ُو ُجود َالن ِ َ َ
ار ِبا ،و َلس َقي ُت ِ
آخ َر َها بِك َْأ ِ
س َأ َّو ِلَا َو َلَ ْل َف ْيت ُْم ُد ْن َياك ُْم َه ِذ ِه
َم ْظ ُلو ٍمَ ،لَ ْل َق ْي ُت َح ْب َل َها َع َل َغ ِ َ َ َ ْ
َأ ْز َهدَ ِعن ِْدي ِم ْن َع ْف َط ِة َعن ٍْز» (أ ّما والذي فلق احل ّبة) أي ش ّقها وأخرج النّبات منها بقدرته
الكاملة (و برأ النّسمة) أي خلق اإلنسان وأنشأه بحكمته التّامة اجلامعة (لو ال حضور

ّ
«صل
احلارض) للبيعة من األنصار واملهاجر أو حضور الوقت الذي و ّقته رسول اللّ

السالم (بوجود
اللّ عليه وآله وس ّلم» لقيامه بالنّواهي واألوامر (و قيام
ّ
احلجة) عليه ّ
السالم أو األعم
النّارص) واملعني و لوال (ما أخذه اللّ عىل العلامء) أي األئمة عليهم ّ
يقاروا) وال يرتاضوا وال يسكنوا (عىل كظة ظامل) وبطنته (وال سغب مظلوم)
من (أن ال ّ
قوة ظلم الظامل ،والسغب كناية عن شدّ ة مظلوم ّية
وجوعه وتعبه ،والكظة كناية عن ّ

املظلوم ،واملقصود أنّه لو ال أخذ اللّ عىل أئمة العدل ،وعهده عليهم عدم جواز سكوهتم
عىل املنكرات عند التمكن والقدرة (أللقيت حبلها) أي زمام اخلالفة (عىل غارهبا) ش ّبه
اخلالفة بالنّاقة التي يرتكها راعيها لرتعى حيث تشاء ،وال يبايل من يأخذها وما يصيبها،
السنام والعنق ختييل ،وإلقاء احلبل ترشيح (و لسقيت آخرها
وذكر الغارب وهو ما بني ّ

بكاس أوهلا) أي تركتها آخرا كام تركتها ّأوال ،وخليت النّاس يرشبون من كأس احلرية
واجلهالة بعد عثامن ويعمهون يف سكرهتم كام رشبوا يف زمن الثالثة (وأللفيتم دنياكم

هذه) التي رغبتم فيها ومتكن حبها يف قلوبكم (أزهد عندي) وأهون(من عفطة عنز) أي
رضطتها أو عطستها(((.

اختلف طرق اخلطاب يف اخلطبة الشقشقية ،فاعتمد اإلمام كثريا عىل االقتضاء
 .1ينظر مستدرك احلاكم .150 /3
 .2ينظر منهاج الرباعة .97 /3
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غري املتعارف ،عن طريق إسرتاتيجية خرق قواعد االقتضاء ،مما ولد صورا بيانية كثرية

يف اخلطبة ،مع أن اإلمام احرتم يف كل الصور البيانية التي ساقها مبدأ التعاون العام؛

ألن املتكلم إذا انحرف عن قواعد احلوار احتاج املخاطب إىل تقدير مبدأ التعاون؛ كي
يتوصل عرب استدالالت معينه للمعنى الذي يريده املتكلم،ففي قولهَ « :أ َما و َاللَِّ َل َقدْ
ِ
َت َقمصها ُفال ٌَن وإِ َّنه َليع َلم َأ َّن َم َ ِّل ِمنْها َم َ ُّل َا ْل ُق ْط ِ ِ
لس ْي ُل َو الَ
َ
َّ َ َ
ب م َن َا َّلر َحى َين َْحد ُر َعنِّي َا َّ
َ ُ َْ ُ
ي َأ ْن َأ ُص َ
ول
ونَا َث ْوب ًا َو َط َو ْي ُت َعن َْها ك َْشح ًا َو َط ِف ْق ُت َأ ْرت َِئي َب ْ َ
َي ْر َقى إِ َ َّل َال َّط ْ ُي َف َسدَ ْل ُت ُد َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
لص ِغ ُري َو َي ْكدَ ُح
يب ف َيها َا َّ
ب َع َل َط ْخ َية َع ْم َيا َء َ ْي َر ُم ف َيها َا ْلكَبِ ُري َو َيش ُ
بِ َيد َج َّذا َء َأ ْو َأ ْص ِ َ
ِ
ِ
ب ُت َو ِف َا ْل َع ْ ِ
ي َق ًذى
ف َيها ُم ْؤم ٌن َحتَّى َي ْل َقى َر َّب ُه َف َر َأ ْي ُت َأ َّن َا َّ
ب َع َل َهاتَا َأ ْح َجى َف َص َ ْ
لص ْ َ
ل ْل ِق َش ًجا َأ َرى ت َُراثِي َنْبا» فقد خالف اإلمام قواعد االقتضاء يف عرشة مواضع،
َو ِف َا ْ َ
وولدت هذه املخالفات صورا بيانية كثرية ،اعتمد فيها عىل املقدرة التخيلية للمخا َطب،
بمساعدة املعلومات االقتضائية للمشبه به أو االستعارات والكنايات املختلفة ،وكذلك
املعلومات االقتضائية للحدث الكالمي ،أوهلا قوله :لقد تقمصها أي جعلها كالقميص

َوار ْت
مشتملة عليه ،والضمري للخالفة ومل يذكرها للعلم هبا كقوله سبحانهَ :
(حتَّى ت َ
ُُّ َ ْ َ َ ْ
بِ ْ ِ
ال ِ
فان﴾((( فخالف بذلك مقولة الكيفية
ها
جاب)((( وكقوله تعاىل﴿ :ك من علي
ٍ
ومل حيصل اإللباس ،فلم يفهم السامع املعنى احلريف وهو لبس القميص ولكنه فهم املعنى

املستعار وهو اخلالفة ،ولكن الكناية أفادت تثبيت املعنى عن طريق إخفائه داللة عىل

ثباته يف نفس املتكلم ،وتشبيه حمله من اخلالفة بقطب الرحى؛ ملا للتشبيه من قوة حجاجية
يتم فيها االنتقال من أحد الطرفني إىل اآلخر اعتامدا عىل عالقات املشاهبة بينهام املخزونة

يف ذهن املتلقي ،وهي عالقات ال تكون بالرضورة واقعية ،بل قد تكون متخيلة ال أساس

 .1صورة ص.32 :
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من الرجوع إليها إال بالعودة إىل السياق(((؛ لذلك فإن اختيار اإلمام هلذه التشبيه الدقيق
راجع ملالئمته ذوق السامع وموافقته توجهاته ،بحيث يسهل عليه بيان الفوارق ورصد
االختالفات بني عنارصها ،والثانية قوله :ينحدر عني السيل يعني رفعة منزلته (عليه

السالم) كأنه يف ذروة جبل ينحدر السيل عنه إىل الوادي ،والثالثة قوله (عليه السالم):
وال يرقى إيل الطري،هذه أعظم يف الرفعة والعلو من التي قبلها؛ ألن السيل ينحدر عن
الرابية واهلضبة ،وأما تعذر رقي الطري فربام يكون للقالل الشاهقة جدا بل ما هو أعىل

من قالل اجلبال ،كأنه يقول :إين لعلو منزلتي كمن يف السامء التي يستحيل أن يرقى الطري

إليها ،والرابعة قوله :سدلت دوهنا ثوبا ،أي احتجبت عنها وزهدت فيها ،واستعار لذلك
لفظ الثوب ،وهو من استعارة لفظ املحسوس للمعقول تقريبا له يف ذهن املتلقي ،ويرتبط
دور االستعارة احلجاجي بدور التمثيل ،فهي متثيل مكثف ،وال يمكن للدرس اللساين

أن يعد االستعارة مظهرا من مظاهر التجميل يف اخلطاب؛ ألن دورها يعتمد بشكل كبري
عىل الدور احلجاجي والوظيفة احلجاجية التي تؤدهيا .واخلامسة قوله :وطويت عنها
كشحا ،وهو أيضا من استعارة لفظ الكشح تنزيال هلا(أي اخلالفة) منزل املأكول الذي

منع نفسه من أكلها .والسادسة قوله :أصول بيد جذاء .والسابعة قوله :أصرب عىل طخية
عمياء ،ومها من إجالة التفكري يف تدبري أمر اخلالفة.و الثامنة قوله :ويف العني قذى أي
صربت عىل مضض كام يصرب األرمد .والتاسعة قوله :ويف احللق شجا وهو ما يعرتض

يف احللق أي كام يصرب من غص بأمر فهو يكابد اخلنق.و العارشة قوله :أرى تراثي هنبا
كنى عن اخلالفة بالرتاث وهو املوروث من املال.

إن االنتقال يف املعاين التي ذكرها اإلمام يكون وفق إسرتاتيجية االنتقال من املعنى

احلريف ،وهو مثال (قطب الرحى وحمله ،اجلبل املرتفع ،اليد اجلذاء ،الطخية العمياء) إىل

املعاين املتالزمة هلذه األلفاظ ،فينقل املعنى االقتضائي إىل الدالالت احلرفية املالزمة
 .1ينظر حجاجية الصورة يف اخلطابة السياسية لدى اإلمام عيل (عليه السالم) .126 /
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لأللفاظ ،ومن ثم ربط تلك الدالالت بام استعري له من األلفاظ ،ونلحظ أن عدم
االنفكاك من أهم مميزات االقتضاء يف هذه األلفاظ ،فاالقتضاء يتعلق باحلدث الداليل

واملضمون القضوي ملا هو مقول ،وليس للصورة اللغوية التي عليها األلفاظ ،وكذلك
فان مصداقية القول أدت إىل قابلية التوقع لدى املستمع وقابلية احلسبان ،عن طريق
االنتقال من املعنى احلريف للمنطوق إىل املقتىض املطلوب ،استنادا إىل مبدأ التعاون بني

املتكلم والسامع ،وكذلك فإن من أهم السامت التي نلحظها الالعرفية ،فاملعنى احلقيقي
املراد إيصاله ال يرتبط باملعنى العريف لأللفاظ املستعملة ،وال ُيستشف املعنى إال بعد

مالحظة السياق ومقامات اخلطاب ،فاملعنى االقتضائي ال يساوي املعنى احلريف وخيتلف
عنه كثريا ،ولكنه ُيعتمد عليه كنواة داللية يف معرفة االقتضاء بني طريف اخلطاب.

«حتَّى َم َض َا ْلَ َّو ُل لِ َسبِ ِيل ِه َف َأ ْد َل ِ َبا إِ َل
استعمل اإلمام االقتضاء املتعارف يف قولهَ :
ُفال ٍَنَ ...ف َيا َع َجب ًا َب ْينَا ُه َو َي ْست َِقي ُل َها ِف َح َياتِ ِه إِ ْذ َع َقدَ َها ِل َخ َر َب ْعدَ َو َفاتِ ِه» واستعمل القواعد
االقتضائية املعلومة ،فمقولته واصفة حلال اخلليفة األول وجاء التعجب نتيجة التناقض

يف مقوالت اخلليفة األول ،ومل يكن كالمه ملبسا وال غامضا ومرتبا زمنيا بني مقولة
احبها كَر ِ
ِ
اك ِ
لص ْع َب ِة إِ ْن َأ ْشن ََق َلَا َخ َر َم
ب َا َّ
األمس واليوم ،واستعان بالتمثيل يف قولهَ « :ف َص ُ َ َ
و إِ ْن َأس َلس َلا َت َقحم َ -فم را َعنِي إِالَّ و َالنَّاس َكعر ِ
لض ُب ِع إِ َ َّل َينْ َثا ُل َ
ون َع َ َّل» ملا للتمثيل
ف َا َّ
َ
َ
ُ ُْ
ْ َ َ َّ َ َ َ
من دور اقتضائي مهم ،فشكل نقطة انطالق الستدالالت الحقة لعملية اخلطاب ،فهو
عنرص مهم من عنارص الربهنة والتدليل ،فإن أعىل درجات التمثيل حسب  -بريملان
 -أن ينتمي املوضوع واحلامل إىل جماالت خمتلفة ،ويكون طرفاه متباعدين ،لكي يولد

التمثيل معاين عديدة ،تنبع من التفاعل بني احلامل واملوضوع ،وهذا ما ملسناه من تباعد
احلامل واملوضوع يف متثيل اإلمام (عليه السالم) (اخلالفة الناقة ،جتمهر الناس  -عرف
الضبع) مما ساعد يف إغناء املجال االقتضائي بني طريف التمثيل ،وأضاف املتلقي كثريا من

املعاين عىل فهمه ،فاستعامل اإلمام التمثيل واالستعارة لوثوقه يف أهنام أبلغ من احلقيقة،
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ويؤكد ذلك االستعامل مرونة العالقات اللغوية ،إذ يستجيب املخاطب للصورة املجازية
أكثر من الصورة احلقيقية.

وأفادت الروابط احلجاجية دورا مهام يف البنية االقتضائية النصية للخطبة فاستعمل
«حتَّى َم َض َا ْلَ َّو ُل لِ َسبِ ِيل ِه َ -حتَّى إِ َذا َم َض لِ َسبِ ِيل ِه  -إِ َل َأ ِن اِ ْن َتك َ
َث
الرابط (حتى وإىل) َ

َف ْت ُل ُه» وأفادت ربط االقتضاء العام للنص ،فكل أداة مثلت هناية حقبة زمنية ووالية ألحد

اخللفاء وهناية حكم احدهم يف أمور املسلمني ،فقد قرر موشالر وريبول بأن اخلاصية

األساسية للعالئق احلجاجية هي أن تكون سلمية وتراتبية؛ لكي تعطي قوة للعامل
احلجاجي.

ال َم َاللََّ َح ْي ُث َي ُق ُ
واستعمل الرابطني (كأن  -لكن) يف قوله «ك ََأ َّنُ ْم َل ْ َي ْس َم ُعوا َك َ
ول
ض و ال َفساد ًا و َا ْل ِ
تِ ْل َك َالدَّ ُار َا ْل ِخ َر ُة ن َْج َع ُلها لِ َّل ِذي َن ال ُي ِريدُ َ
ني
عاق َب ُة لِ ْل ُمت َِّق َ
َ
ون ُع ُل ًّوا ِف َا ْلَ ْر ِ َ
ب َل و َاللَِّ َل َقدْ س ِمعوها و و َعوها و َل ِكنَّهم ح ِلي ِ
ت َالدُّ ْن َيا ِف َأ ْع ُينِ ِه ْم َو َرا َق ُه ْم ِز ْب ِر ُج َها» فابتدأ
ُ ْ َ َ
َ ُ َ َ َ ْ َ َ
َ َ
بمقولة عدم سمعهم لكالم اهلل عز وجل ،ثم استدرك بلكن التي نسفت القول األول

وأثبتت أهنم سمعوا قول اهلل ولكن السبب يف خمالفتهم أن الدنيا حليت يف أعينهم.

كان لالقتضاء أدوار مهمة يف اخلطبة الشقشقية ،جتلت يف املعاين املسكوت عنها،

التي اعتمد عليها اإلمام يف إجياز ألفاظه ،فشكلت تلك املعلومات رصيدا حيا دفع
بعملية التواصل ،وزاد من فرصة التأثري ،وكان للمباحث البالغية الدور األكرب ،ملا

لالقتضاءات التي حتملها يف طياهتا ،وكذا كانت الروابط احلجاجية خري معني يف فهم كنه
اخلطاب ،وسأذكر بعضا من نتائج الفصل يف خامتة الكتاب.

الفصل الثاني
احلجاج يف خطاب اإلمام علي (عليه السالم)
(خطبة اجلهاد أمنوذجا)
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املبحث األول
احلجاج املفهوم واجملاالت:

توطئة:
وهو من أهم االسرتاتيجيات اإلقناعية ومن مسوغات استعامل اسرتاتيجيات

احلجاج:

 11إن تأثريها التداويل يف املرسل إليه أقوى ،ونتائجها أثبت وديمومتها أبقى؛ ألﻬﻧا تنبع
من حصول االقتناع عند املرسل إليه غالبا ،ال يشوﻬﺑا فرض أو قوة.

 22متايزها عن االسرتاتيجيات املتاحة األخرى ،مثل االسرتاتيجيات اإلكراهية لفرض
قبول القول أو ممارسة العمل عىل املرسل إليه ومن حصول اإلقناع الداخيل
أو االقتناع الذايت ،فاقتناع املرسل إليه هدف خطايب يسعى املرسل إىل حتقيقه يف

خطابه(((.

 33األخذ بتنامي اخلطاب بني طرفيه عن طريق استعامل احلجاج ،فاحلجاج رشط يف
ذلك ،الن من رشوط التداول اللغوي رشط االقتناعية فاملرسل عندما يطالب
غريه بمشاركته اعتقاداته ،فان مطالبته ال تكتيس صبغة اإلكراه ،وال تدرج عىل

 .1ينظر اسرتاتيجيات اخلطاب يف احلديث النبوي الرشيف .131-130 /
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منهج القمع ،وإنام تتبع يف حتصيله غرضها سبال استداللية متنوعة جتر الغري جرا

إىل االقتناع برأي املحاور ،وتقد تزدوج أساليب اإلقناع بأساليب االمتناع ،فتكون

آنذاك اقدر عىل التأثري يف اعتقاد املخاطب ،وتوجيه سلوكه ملا هيبها هذا االمتناع من

قوة يف استحضار األشياء ،ونفوذ يف إشهادها للمخاطب كأنه يراها رأي العني(((.
 44الرغبة يف حتصيل اإلقناع ،إذ يغدو وهو اهلدف األعىل لكثري من أنواع اخلطاب.

55إبداع السلطة :فاإلقناع سلطة عند املرسل يف خطابه ،ولكنها سلطة مقبولة إذا
استطاعت أن تقنع املرسل إليه ،إذ ال حتقق إسرتاتيجية اإلقناع نجاحها إال عند
التسليم بمقتضاها أما قوال أو فعال وما جعل اإلقناع سلطة مقبولة ،هو كون احلجاج

هو األداة العامة من بني ما يتوسل به املرسل من أدوات واليات لغوية ومن هنا يكون
اإلقناع هو جمال املبحث احلجاجي نظرا إىل كونه حمدد املقام واملخاطب واإلطار

القويل أما أهم وظيفة حجاجية يف هذا اﻤﻟﺠال ،بعد اإلعداد لقبول .األطروحة أو
الفرضية فيه الدفع إىل العمل ،ودفع املخاطب إىل العمل يكون أما بقوة احلجة أو

بالسلطة ومن هنا ارتبطت البالغة املعارصة وخصوصا نظرية احلجاج وما تعلق هبا
من مباحث بقضية اإلقناع وعد مطلبا أساسيا يف شتى العمليات الفكرية (((.

ارتبط اخلطاب احلجاجي بالبعد التداويل عىل مستويات عدة؛ ذلك أن احلجاج يعد

ظاهرة متجسدة يف اخلطاب وبه يتحقق ،فهو ملتبس بألبسة لسانية وأسلوبية ،عىل أساس

أننا إذا أردنا رصد الصور األسلوبية يف اخلطاب احلجاجي أو الصور البنائية االستداللية،
فإننا مبدئيا سنكون بصدد أفعال كالمية هلا مرجعية مقالية ومقامية مشرتكة بني املتكلم

 .1ينظر أصول احلوار وجتديد علم الكالم .38 /
 .2ينظــر مفهــوم احلجــاج عنــد بريملــان ،وتطــوره يف البالغــة املعــارصة ،د .حممــد ســامل األمــن الطلبــة ،ضمــن
احلجــاج مفهومــه وجماالتــه .491 /2
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من هذه التعالقات بني البحث التداويل واحلجاجي أرى أن دراسة التحليل التداويل

احلجاجي،أو بنية اخلطاب احلجاجي التداويل تكون يف دراسة ما انبثقت عن تلك

النظريات من مباحث ،أو ما شكلته من نقاط تالق بني النظريتني ،وأعني هبا نظرية
األفعال الكالمية ،واالقتضاء واالستلزام احلواريني ،والسلم احلجاجي ،وما يتفرع عنه

من أدوات لغوية تتمثل بالروابط والعوامل احلجاجية (فإذا كان احلجاج فعال استدالليا
وإسرتاتيجية خطابية مهمة يأيت به املتكلم بغرض إفادة املستمع وإقناعه خصوصا يف

األدوار اخلطابية ،فإن املجال التداويل يعد جماال أرحب وأوسع للوصف االستداليل،

للمتكلم واملستمع ،الذي تدل عليه يف احلجة أدوات لغوية خاصة ،وعىل هذا األساس
فإن هذا االلتقاء بني الوصف االستداليل احلجاجي واملجال التداويل ،ينطلق أساسا من

تصور املعنى يف استثامره لعالقات متعددة تضم امللفوظ مع ربطه بظروف املقال ،وما
يستتبع ذلك من حتديد للقرائن املعنوية املحددة لطبيعة اخلطاب ،أي االهتامم باملجال
التداويل ،وكذلك بموضوع الداللة الذي يربط باجلمل من حيث دراستها بالغيا،

لتحديد صدقها أو كذهبا ،وهذه اجلمل يسعى اجلانب التداويل إىل حتليلها وعدم اختزال
وصف قيمتها اإلخبارية يف الوصف الداليل فقط ،بل ليربهن عىل الطريقة التي تسهم
فيها قرائن العالقات بإعطاء اجتاه تداويل للجملة ،وأيضا لفرض نتيجة عىل املخاطب
عن طريق التحاور املتبادل يف الكالم)(((.

شكل احلجاج مشرتكا معرفيا بني كثري من العلوم يف العرص احلديث تتجاذبه كل

حسب املنظور واألدوات التي تعاجله فيها ،وبات من أهم العلوم اإلنسانية ،والسيام
 .1ينظــر االســتدالل احلجاجــي التــداويل وآليــات اشــتغاله ،د .رضــوان الرقبي،عــامل الفكــر مــج ،40العــدد
.68/2
 .2ينظر االستدالل احلجاجي التداويل وآليات اشتغاله .86 /
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يف العقود األربعة األخرية.ويعد من أهم االسرتاتيجيات التي يلجأ إليها املتكلم بغية

إقناع املتلقي بخطابه .وعىل الرغم من أن احلجاج مثل  -منذ بداية احلضارة اليونانية
والرومانية  -موضوعا للبحث ،إال أنه مر بانكسارات وتطورات عديدة ،وكان االهتامم

به يف إطار أشمل يمثل االهتامم بالتواصل ،إذ ينبثق االهتامم باحلجة من االهتامم بام يتعلق

بالرسالة وطريقة نقلها وإيصاهلا(((.

�أوال :احلجاج يف الفكر العربي:
لقد أوىل العرب قديام اهتامما خاصا للكالم والتخاطب ،فكانوا يقسمون الكالم

بحسب املتلقي ،يقول أبو هالل العسكري(ت بعد 400هـ)(:وإذا كان موضع الكالم

السوقي
تقسم طبقات الكالم عىل طبقات الناس ،فيخاطب ّ
عىل اإلفهام فالواجب أن ّ

والبدوي بكالم البدو ،وال يتجاوز به عام يعرفه إىل ما ال يعرفه ،فتذهب
السوقة،
ّ
بكالم ّ
فائدة الكالم ،وتعدم منفعة اخلطاب)((( فاملخاطب مدار القول عندهم ،يدور الكالم

ما دارت حالته ووضعه يف املجتمع ،وإفهامه غاية املتكلم ،وال يوصف الكالم بالبيان
إال إذا كان مفهام( :الن مدار األمر عىل البيان والتبيني وعىل اإلفهام والتفهيم وكلام كان

اللسان أبني كان أمحد ،كام أنه كلام كان القلب أشد استبانة كان أمحد واملفهم لك واملتفهم

عنك رشيكان يف الفضل ،إال أن املفهم أفضل من املتفهم وكذلك املعلم واملتعلم)(((.

اختلفت مواضع احلجاج يف الثقافة العربية ،ففي اجلاهلية  -العرص الذي يمثل

نقاء اللغة -حوت اخلطابة يف كثري من جوانبها أبعادا حجاجية واضحة ،كخطب قس
 .1ينظر تاريخ نظريات احلجاج ،فيليب بروتون ،جيل جوتيه ،ترمجة حممد صالح الغامدي.13/
 .2كتاب الصناعتني(الكتابة والشعر) أبو هالل العكرسي(ت395هـ) .21/
 .3البيــان والتبيني،أبــو عثــان عمــرو بــن بحــر اجلاحظ(ت255هـ)،حتقيــق عبــد الســام حممــد هــارون/1
.11
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بن ساعدة وأكثم بن صيفي ،فضال عن املفاخرات واملجادالت والوصايا ،واملناظرات

الشعرية ،وكانت هلم خطب مشهورة فقد (ذكروا من خطب العرب العجوز وهي خطبة
الل رقبة ،ومتى تكلموا فال بد هلم منها أو من بعضها ،والعذراء وهي خطبة قيس بن

خارجة؛ ألنه كان أبا عذرها والشوهاء وهي خطبة سحبان وائل وقيل ذلك هلا من
حسنها ،وذلك أنه خطب هبا عند معاوية فلم ينشد شاعر ومل خيطب خطيب)((( ،حتى

نزل القرآن عىل صدر الرسول الكريم ،فكان نصا حجاجيا بامتياز.

يمكن لنا أن نتلمس مالمح احلجاج يف الثقافة اإلسالمية يف ثالثة اجتاهات:
11اجتاه أديب خطايب يمثله اجلاحظ(ت255هـ) :كان اجلاحظ رجل حماجة ومناظرة،
متكلام وعارفا بتصاريف الكالم ،معتزليا ملام باللغة والنحو األديان والثقافات،
عاش فرتة خصبة يف التاريخ اإلسالمي ،نضجت فيها العلوم واملذاهب
واالجتاهات ،وأضفى عليه مذهبا وبعدا جدليا آخر(((،انخرط يف نحلة تعد اللغة

والبالغة سالح املناظرين واملجادلني ،الذين يتوخون نرصة مذهبهم واإلقناع به؛

لذلك ربط البالغة بأهداف إقناعية حمددا للكالم أدوارا يف اخلصومة ،ومنازعة
الرجال ومناضلة اخلصوم ،وحماججة أرباب النحل ومقارعة األرباب((( ،يعرف
اجلاحظ البيان بقوله( :والبيان اسم جامع لكل يشء ،كشف لك قناع املعنى وهتك

احلجب دون الضمري؛ حتى يفيض السامع إىل حقيقته وهيجم عىل حمصوله كائنا ما

كان ذلك البيان ،ومن أي جنس كان ذلك الدليل؛ ألن مدار األمر والغاية التي إليها
جيرى القائل والسامع إنام هو الفهم واإلفهام فبأي يشء بلغت اإلفهام وأوضحت

 .1البيان والتبيني .348/1
 .2ينظر احلجاج يف اخلطابة النبوية .45 /
 .3ينظر بالغة اإلقناع يف املناظرة .61 /
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عن املعنى فذاك هو البيان يف ذلك املوضع)((( ،فاملرشوع البالغي للجاحظ يقوم
عىل وظيفتني أساسيتني ،اإلفهام واإلقناع:

الوظيفة اإلقناعية :فالوظيفة اخلطابية وما يتصل هبا من إلقاء وإقناع ،واحتجاج

ومناظرة ،فتحليل إسرتاتيجية كتاب البيان والتبيني يوضح وجود حماولة لوضع نظرية

لبالغة اإلقناع.

الوظيفة اإلفهامية :و(بدوهنا ال تقوم الوظائف األخرى التي ال تعدو أن تكون

تطويرا هلا يؤدي إليه نوع املتكلم وجنس الكالم)((( فالتواصل ال يتم إال من وجه

اإلفهام والتفهم.

11اجتاه منطقي فقهي يمثله ابن وهب :انشغل ابن وهب يف معاجلة البيان بالنظر إىل قيام
املعاين يف النفس؛ ألنه يرى بأن أول قسم من الداللة قائم عىل بيان األشياء بذواهتا

وهو (بيان االعتبار) فإذا حتقق هذا النوع جاء النوع الثاين وهو (بيان االعتقاد»ليتم

من خالله إبالغ املتلقي بام اعتقد شفاهة أو كتابة .استند ابن وهب البيان يف الربهان
إىل االستدالل واإلقناع ،وارتبطت بالغته باخلطابة ،ويمكن «تلمس الصفة

اإلقناعية يف دفاع ابن وهب عن البيان املعريف ،حني اعترب بأن وجوه البيان تشف

عن العملية العقلية وتعكس نشاطها ،فالناس يدركون الوجود ومشاهده عن طريق
العقل واحلواس (االعتبار) ثم خيتزنون هذه املعارف فرتكز يف نفوسهم لتصبح
اعتقادا ينقلونه إىل غريهم بالعبارة والكتاب؛فيحققون بذلك تداوله)(((.

22اجتاه بالغي منطقي يمثله السكاكي(ت626هـ) :ارتبط البيان عند السكاكي بام
 .1البيان والتبيني .76 /1
 .2التفكري البالغي عند العرب ،محادي صمود .200 /
 .3بالغة اإلقناع يف املناظرة.69/
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حيققه من منفعة تتمثل يف االحرتاز عن الوقوع يف اخلطأ ،وموضوع علم البيان عنده
الصيغ التي ال تقف عند داللتها الوضعية ،بل تتجاوزها إىل دالالت عقلية ،إشارة
إىل املالزمات بني املعاين((( ،يقول( :وإذا عرفت أن إيراد املعنى الواحد عىل صور
خمتلفة ال يتأتى إال يف الدالالت العقلية ،وهي االنتقال من معنى عىل معنى بسبب

عالقة بينهام كلزوم أحدمها اآلخر بوجه من الوجوه ،ظهر لك أن علم البيان مرجعه
اعتبار املالزمات بني املعاين)(((.

ويرص السكاكي عىل تقاطع البالغة (أساس علمي البيان واملعاين) مع النحو من

جهة ،واملنطق(احلد واالستدالل) من جهة أخرى .واهتم بمقامات اإلبالغ ودورها يف

العملية اإلقناعية،يقول(:ال خيفى عليك أن مقامات الكالم متفاوتة .التشكر يباين مقام
الشكاية ومقام التهنئة يباين مقام التعزية ،ومقام املدح يباين مقام الذم ،ومقام الرتغيب
يباين مقام الرتهيب ،ومقام اجلد يف مجيع ذلك يباين مقام اهلزل ،وكذا مقام الكالم ابتداء

يغاير مقام الكالم بناء عىل االستخبار أو اإلنكار ،ومقام البناء عىل السؤال يغاير مقام

البناء عىل اإلنكار ،مجيع ذلك معلوم لكل لبيب وكذا مقام الكالم مع الذكي يغاير مقام

الكالم مع الغبي ،ولكل من ذلك مقتىض غري مقتىض اآلخر)((( ،فالقصدية واملقام
وحال املتكلم أسس ثابتة يف فلسفة السكاكي البالغية ،ويتحدد اخلطاب بناء عليهام.

ال يقوم التصوير البياين عند السكاكي عىل جمرد التخييل ،بل إن جوهره استداليل،

ما دامت مرجعه اعتبار املالزمات بني املعاين ،فالتصوير إذن عملية استداللية تقوم عىل
االنتقال من املعنى إىل معنى املعنى ،أو من الداللة الوضعية إىل أخرى عقلية:األوىل

مطابقة والثانية مستلزمة ،وتتم املالزمة بني املعاين من جهتني،جهة االنتقال من امللزوم
 .1ينظر احلجاج يف البالغة النبوية .55 /
 .2مفتاح العلوم ،حتقيق نعيم زرزور.330 /
 .3مفتاح العلوم .168 /
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إىل الالزم وهو املجاز كأن تقول:رعينا غيثا ،واملراد الزمه وهو النبت ،والثانية من

لالزم إىل امللزوم كام يف الكناية ،كأن تقول طويل النجاد ،واملراد طول القامة الذي هو
ملزوم طول النجاد((( ،فطالب الصورة البيانية يتوخى املسلك الذي يتوخاه صاحب
االستدالل واالستلزام،وهي مالمح فلسفة السكاكي البالغية ،عالوة عىل عنرص

املقامية واإلقناعية.

أما يف الفكر العريب احلديث فيمكن لنا تلمس اجلدة يف الطرح يف بعض أبحاث

املحدثني ،والسيام الذين نظروا إىل احلجاج من زوايا غري لغوية ،كالفلسفة واملنطق،

ومنهم الدكتور طه عبد الرمحن ،الذي يرى نظرية احلجاج انطالقا من صفة اخلطابة
فـ(األصل يف تكوثر اخلطاب هو صفته احلجاجية ،بناء عىل أنه ال خطاب بغري حجاج)(((،
ويرى أن حقيقة اخلطاب تبنى عىل قصد التوجه إىل اآلخر وقصد إفهامه ،مضافا إليهام

قصدان آخران مها:

 .أقصد اإلدعاء :ومقتضاه أن املنطوق به ال يكون خطابا حقا حتى حيصل من الناطق
الرصيح عىل رصيح االعتقاد ملا يقول يف نفسه ومتام االستعداد إلقامة الدليل عليه
عند الرضورة ،وال يسمى املخاطِب خماطِبا حتى يكون مستعدا إلقامة الدليل عىل

دعواه.

.بقصد االعرتاض :ومقتضاه أن املنطوق ال يكون منطوقا حتى يكون للمخا َطب احلق
يف املطالبة بالدليل عىل قوله ،وهنا يثبت أن احلجاج هو األصل يف اخلطاب(((.

ثم يقوم عبد الرمحن بتصنيف احلجاج عىل ثالثة أصناف:
 .1ينظر بالغة اإلقناع يف املناظرة .78 /
 .2التكوثر العقيل .213/
 .3ينظر نفسه .226-225/
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 .أاحلجاج التجريدي:ونعي به ترتيب صور العبارات بعض النظر عن مضامينها
واستعامالهتا.

.باحلجاج التجريدي :وهو إقامة الدليل عىل الدعوى بالبناء عىل فعل التوجيه الذي
خيتص به املستدل ،علام بأن التوجيه هنا فعل إيصال املستدل حلجته إىل غريه ،وهي

مقاربة مع نظرية أفعال الكالم التي جعلت أساس الكالم ا من مفهومي القصد

والفعل.

 .جاحلجاج التقويمي:وهو إثبات الدعوى باالستناد إىل قدرة املستدل عىل أن جيرد من
نفسه ذاتا ثانية ينزهلا منزلة املعرتض عىل دعواه ،وال يقف املستدل عىل فعل إلقاء
احلجة عىل املخاطب ،بل يتعدى ذلك إىل النظر يف فعل التلقي؛ باعتباره هو نفس
أول ٍ
متلق ملا يلقي ،فيبني أدلته أيضا عىل مقتىض ما يتعني عىل املستدل له أن يقوم

به ،مستبقا استفساراته واعرتاضاته ومستحرضا خمتلف األجوبة عليها ،ومستكشفا
إمكانات تقبلها وإقناع املخاطب هبا(((.

ويضفي عبد الرمحن عىل احلجاج صفته التداولية ،فهو فعالية تداولية جدلية،

تداويل ألن طابعه الفكري مقامي اجتامعي ،فيأخذ بعني االعتبار مقتضيات احلال من
معارف مشرتكة ومطالب إخبارية وتوجهات ظرفية ،وهو جديل ألن هدفه إقناعي قائم

بلوغه عىل التزام صور استداللية أوسع وأغنى من البنيات الربهانية الضيقة ،وال تبنى
فيها االنتقاالت عىل صور القضايا منفردة كام هو شأن الربهان ،بل عىل أساس الصور

ومضامينها واستعامالهتا ،وأن يطوى يف هذه االنتقاالت كثريا من املقدمات والنتائج،
وأن يفهم املخا َطب معانيا غري التي نطق به املخاطِب ،تعويال عىل املجال التداويل

 .1ينظر نفسه .228-227/
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املشرتك بينهام(((.

ثانيا:احلجاج يف الفكر الغربي:
يمكن لنا حتديد بدايات نشأة الفكر احلجاجي عند فالسفة اليونان ،والسيام أرسطو؛

ألن معظم مؤلفاته حتمل صبغة حجاجية ،وحتمل كثريا من آراء أستاذه أفالطون ،فذهب
إىل أن اجلدل واخلطابة متصالن بعضهام ببعض؛ ألهنام أمور يلجأ إليها اإلنسان بطبيعته
اجلدلية ،يف سبيل إثبات رأيه ،وحياولون جهد ما أمكنهم إقناع املخاطب بوجهة نظرهم،
ومعارضة وجهة النظر األخرى ،وكل تلك الغاية حتتاج إىل وسائل إلثباهتا(((.

اخلطابة عند أرسطو ال حتدد ببعدها اإلمتاعي بل بمهمة اإلقناع التي تطلع هبا؛ لذلك

عرفها بقوله( :إهنا الكشف عن الطرق املمكنة لإلقناع يف أي موضوع كان)((( فاإلقناع
مركزي فيها ،وغاية اإلقناع الوصول إىل االعتقاد،ويعتمد يف إنتاجه عىل أركان متعددة

هي(((:

 .أاخلطيب :وهو حجة مقنعة يف االستدالل اخلطبي بأخالقها وعنرص الثقة فيها ،وهي
عوامل متنح اخلطاب قوته ومصداقيته.

.باملتلقي :أي ما يتعلق باآلثار النفسية واالجتامعية التي حتدث لدى املقول إليه ،إذ
ال بد من اإلقناع من التهيئة النفسية واالجتامعية واالنفعالية للسامعني من أجل
استدراجهم وحتقيق انقيادهم للخطيب.

 .1ينظر يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم ،طه عبد الرمحن .65 /
 .2ينظر اخلطابة.75 /
 .3اخلطابة .29 /
 .4ينظر بالغة اإلقناع يف املناظرة .55 -54 /
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 .جالقول :فاإلقناع يتوقف عىل نوعية القول الذي جيب بناؤه حجاجيا ،والعمل عىل
تعبئته باألدلة القادرة عىل إقامة االعتقادات أو تغيريها؛ ألن اإلقناع حيدث عن
الكالم نفسه إذا أثبتنا حقيقة أو شبه حقيقة بواسطة حجج مقنعة مناسبة للحالة
املطلوبة.

انرصف اهتامم أرسطو إىل صناعة اخلطابة بوصفها حجاجا إقناعيا ،اهلدف منه

اسرتجاع احلقوق املسلوبة ودفع الرض عن املظلومني بوساطة اللغة ،هبدف إنقاذ اخلطابة

من أزمتها الشكلية التي طغت عليها نتيجة أفكار السفسطائيني،وقسم رؤيته لدور اللغة

عىل مستويني(((:

األول :معريف لغوي ،يتم فيه تطوير اللغة واختيار احلجج الالئقة بكل مقام.
اآلخر :اجتامعي إنساين يعنى بقضايا الفرد واملؤسسة وعالقة بعضهام ببعض.
أما يف الفكر الغريب احلديث فقد نرش الفيلسوف والقانوين البلجيكي األستاذ يف

جامعة بروكسل (شاييم بريملان) بمشاركة (لويس أولبريشتس تيتكا) كتاب (رسالة يف
احلجاج) وذلك عام 1970م ،وأعيد نرش الكتاب أكثر من مرة حتت العنوان الفرعي

(البالغة اجلديدة) الذي يرتبط بالبالغة األرسطية مع بعض التحديثات ،ويدخل هذا

الفهم اجلديد يف قطيعة مع املنطق الربهاين وفلسفة الوضوح عىل الطريقة الديكارتية؛
ذلك لفتح املجال أمام منطق حجاجي غري ريايض((( ،فاعترب بريملان أن التصور

الديكارتي قاد إىل حصر غري مربر للمجاالت الواسعة واملمتدة للفكر اإلنساني ،وهذه
اجملاالت اليت ال تقوم على الضرورة والبداهة هي ما يشكل موضوع احلجاج ،إذ أن هذا

 .1ينظــر احلجــاج يف اخلطابــة النبويــة ،د .عبــد اجلليــل العــراوي ،19 /واحلجــاج يف البالغــة املعارصة،حممــد
ســامل األمــن الطلبــة .46 /
 .2ينظر تاريخ نظريات احلجاج .41 /
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األخري يتعلق غالبا باحملتمل من األفكار.
مثلت حماولة بريملان خطوة جديدة ومتطورة يف جتديد الفكر األرسطي ،يف وقت

استقرت البالغة يف صيغتها املحسناتية الشعرية ،حماولة إلعادة البالغة إىل صيغتها

احلجاجية ،وحيث كانت املزينات اجلاملية جمرد روادف لغوية ودعامات تسعى إىل بعث

اإلقناع والفعل ،ال إىل االستمتاع اجلامل غري العابئ بالتأثري وتعديل الرأي والسلوك،
وهي حماولة لربط البالغة املعارصة بأصوهلا األرسطية(((.

عمل الباحثان عىل تلخيص احلجاج من التهمة املالحقة ألصل نسبه وهي اخلطابة،

وهي هتمة املغالطة واملناورة والتالعب بعواطف اجلمهور ،وعمال عىل ختليص احلجاج

من رصامة االستدالل الذي جيعل املخاطب به يف وضع رضورة وخضوع واستالب

رأي .فاحلجاج عندهم ذو معقولية وحرية ،يتخذ من احلوار املتكافئ سبيال إىل الوصول
لالعتقاد والتسليم ،بعيدا عن االعتباطية والالمعقول(((.

يعرف املؤلفان احلجاج بقوهلام( :هو دراسة تقنيات اخلطاب ،التي من شأهنا أن

تؤدي باألذهان إىل التسليم بام يعرض عليها من أطروحات،أو أن تزيد يف درجة ذلك
التسليم)(((.

وكانت إسهامات عاملني آخرين مها « ديكرو»و»أنسكومرب» واضحة يف بلورة الفكر

احلجاجي ،فقد عرض املؤلفان نظريتهام يف احلجاج عام 1983م يف كتاب (احلجاج يف

اللغة) وهو حجاج لساين بحت ،إذ يقوم املتكلم بتقديم قول ما يفيض إىل التسليم بقول
 .1ينظر مدخل إىل احلجاج .33 /
 .2ينظــر احلجــاج أطــره ومنطلقاتــه وتقنياتــه مــن خــال مصنــف يف احلجــاج -اخلطابــة اجلديــدة ،لربملــان
وتيتــكا ،عبــد اهلل صولــة ،ضمــن أهــم نظريــات احلجــاج يف التقاليــد الغربيــة مــن أرســطو إىل اليــوم .298 /
 .3نفسه .299 /
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آخر ،عمل رصيح باحلجة ،وعمل باالستنتاج،وتستند أعامهلام مرجعيا إىل اإلسهامات
التداولية التي ميزت نظرية األفعال اللغوية عند (أوستني) و(سورل) كام تستند إىل

بعض أبحاث (إميل بنفست) ومتثل نظريتهام تيارا تداوليا خمتلفا قارب احلجاج من زوايا
مغايرة ،فلم يكن مههام بناء احلجاج عىل األسس الفلسفية أو املنطقية أو البالغية ،ومن

ثم مل ينشغال بوقائع اإلقناع ،بل بحثا يف الدور احلجاجي الذي يلعبه الكساء اللغوي
هلذه الوقائع؛ لذلك انتهيا إىل أن اللغة حتمل يف طياهتا بعدا حجاجيا كامنا يف صميم
بنيتها الداخلية مسجال فيها وليس عنرصا مضافا ،فمعنى األقوال ال ينفصل عن طابعها

احلجاجي((( .فاحلجاج موجود يف بنية اللغة ذاهتا ،وليس فيام ينطوي عليه اخلطاب من
بنيات شبه منطقية ،فاخلطاب وسيلة احلجاج ومنتهاه يف الوقت نفسه ،واللغة حتمل بعدا

حجاجيا يف مجيع مستوياهتا ،فهي وسيلة سجالية  -بحسب نظريتهام  -ومرسح لظهور

املقتىض بوصفه شكال من أهم األشكال احلجاجية الكامنة.

جماالت احلجاج:
تطور الدرس احلجاجي قديام يف الثقافتني الغربية والعربية ،لكنه كان واضحا يف

الثقافة الغربية القديمة ،وممنهجا بشكل أوضح؛ نتيجة ارتباطه بعلم الكالم واجلدل
واخلطابة والبالغة ،وعانى اضطرابا يف بداية نشأته عىل يد السفسطائيني ،الذين ربطوه

باملنفعة الذاتية ،وباجلدل ولكون خطاهبم مبنيا عىل األغاليط الداللية من خالل التالعب
باملقدمات والفرضيات واحلجج والنتائج ،يف حني اعتمد أفالطون يف مرحلة متقدمة عىل

منهج املحاورة يف سبيل دحض توجهات السفسطائيني ،فاعتمد الفلسفة احلقيقية مقابل
فلسفة السفسطائيني اخلادعة ،وجاء أرسطو بفكر ميز فيه بني اجلدل واخلطابة ،وأعطى

حرية للمناقشة املتكافئة ،وأخذ اإلقناع دوره يف أفكاره ،ويف العرص احلديث تطور
 .1ينظر بالغة اإلقناع يف املناظرة .95 /
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الدرس احلجاجي أكثر عىل يد أعالم وفالسفة ذهبوا مدارس شتى ،وكان يف الرتاث

العريب مالمح مهمة للدرس احلجاجي ،وكان يف الدرس العريب املحدث إسهامات
واضحة ،ولكني استطيع أن أنحى منحى جديدا ،أرى فيه أن للحجاج اسرتاتيجيات
حمددة ،وهي عبارة عن مثلث ،يقع يف هرمه احلجاج ذو اآلليات املنطقية والفلسفية،

وقاعدتاه احلجاج التداويل والبالغي ،وكل من اهلرم والقاعدة يضطلع بأدوار حجاجية،

تلعب دورا تكامليا ،عرب أدوات معينة ،وسنحاول فيام ييل من الدرس بعد تبيني هذه
املباحث تطبيق هذا املنهج عىل خطاب اإلمام (عليه السالم)،إذ نرى فيه قيام حجاجية

ثابتة.

 1-1احلجاج البالغي:
تعد املباحث البالغية من أهم االسرتاتيجيات احلجاجية التي يستعملها الباث؛

الستاملة املخا َطب والتأثري فيه؛ ملا حتمله أساليبها من شحنات تأثريية يف نفس املتلقي،
ولكن احلجاج ليس علام يوازي البالغة ،بل هو ترسانة من األساليب واإلمكانات
اللفظية واألدواتية يتم اقرتاضها من البالغة؛ خدمة للعملية اإلقناعية؛ لذلك من اليسري

احلديث عن اندماج احلجاج والبالغة يف كثري من األساليب ،وملا كان جمال احلجاج

هو املحتمل وغري املؤكد واملتوقع ،فكان من مصلحة اخلطاب احلجاجي االعتامد عىل
األساليب البالغية والبيانية التي تُظهر املعنى بطريقة أجىل وأوقع يف النفس(((.

ينطلق حديثنا عن أدوار البالغة احلجاجية من فكرة تفاعل اللغة والفكر ،فيعتقد

(ريتشاردز) يف كتابه فلسفة البالغة بوجود تفاعل حقيقي بني اللغة والفكر ،فال لغة من
دون فكر ،وال فكر من دون لغة ،وقد انتقد يف هذا الصدد تصور (باركيل) حول فصل
األفكار عن الكلامت املعرب عنها؛ مما ينتج فصال بني املعاين األصلية واملجازية ،فينتج عنه

 .1ينظر التداولية واحلجاج ،مدخل ونصوص ،صابر حباشة .50 /
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حتطيم احلقيقة الشعرية والوظيفة اجلاملية للكلامت((( فال أفكار دون وجود حاضنات

هلا تقدمها وحتمل يف طياهتا بؤرا حجاجية حتاول التأثري يف نفس املخا َطب ،فللمتكلم

رضب
طريقتان لتبليغ مقاصده كام يقول اجلرجاين (ت471هـ)( :الكال ُم عىل رضبني:
ٌ
قصدت أن ُت ِب عن ٍ
ِ
ِ
ِ
أنت ُ
زيد مث ً
ال
اللفظ وحدَ ه وذلك إِذا
بداللة
الغرض
تصل منه إِىل
َ
َ
َ
ِ
ِ
وباالنطالق عن ٍ
ِ
منطل ٌق
عمرو
عمرو
فقلت:
باخلروج عىل احلقيقة
خرج زيدٌ
َ
َ
َ
فقلتٌ :
ِ
ِ
أنت ال ُ
اللفظ وحده ولك ْن
الغرض بداللة
تصل منه إِىل
وعىل هذا القياس،
آخر َ
ٌ
ورضب ُ
اللفظ عىل معناه الذي يقتضيه موضو ُع ُه يف الل ُّغة ُث َّم ِ
ُ
جتدُ لذلك املعنى َدالل ًة ثاني ٌة
يد ُّلك
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
والتمثيل)((( ،ونجد هذا
الكناية واالستعارة
األمر عىل
ومدار هذا
الغرض.
تصل هبا إىل
ُ
التصور عن علامء الغرب املحدثني ،فريى «ميار» أن املتكلم يوظف يف حديثه رضبني من
اخلطابات :املرصح به والضمني ،فاملرصح به هو الظاهر ،أما الضمني فتمثله اإلمكانات

اهلائلة املختلفة يف طرح التبليغ ،ويف هذا اإلطار بالذات يرتبط احلجاج بالبالغة ،وترتب

عىل ذلك أن تنهض لغويا بام يضمن حتديد أشكال اإلقناع والتأثري بحسب مقصد

املخاطب ومقتضيات املقام(((.

2-2احلجاج التداويل:
إن دراسة التحليل التداويل احلجاجي،أو بنية اخلطاب احلجاجي التداويل تكون

يف دراسة ما انبثقت عن تلك النظريات من مباحث ،أو ما شكلته من نقاط تالق بني
النظريتني ،وأعني هبا نظرية األفعال الكالمية ،واالقتضاء واالستلزام احلواريني،

 .1ينظــر البالغــة واالســتعارة مــن خــال كتــاب فلســفة البالغــة.أ .رتشــاردز ،د .ســعاد أنقــار ،ضمــن
احلجــاج مفهومــه وجماالتــه .458 -457 /2
 .2دالئل اإلعجاز ،حتقيق حممد التنيجي.203 /
 .3ينظــر البالغــة واحلجــاج مــن خــال نظريــة املســاءلة مليشــال ميــار ،حممــد عــي القــاريص ،ضمــن أهــم
نظريــات احلجــاج يف التقاليــد الغربيــة مــن أرســطو إىل اليــوم .395-394 /
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والسلم احلجاجي ،وما يتفرع عنه من أدوات لغوية تتمثل بالروابط والعوامل احلجاجية،

ومتثل تلك املباحث أهم االسرتاتيجيات التداولية احلجاجية (فإذا كان احلجاج فعال

استدالليا يأيت به املتكلم بغرض إفادة املستمع وإقناعه خصوصا يف األدوار اخلطابية،
فإن املجال التداويل يعد جماال أرحب وأوسع للوصف االستداليل ،للمتكلم واملستمع،

الذي تدل عليه يف احلجة أدوات لغوية خاصة ،وعىل هذا األساس فإن هذا االلتقاء

بني الوصف االستداليل احلجاجي واملجال التداويل ،ينطلق أساسا من تصور املعنى يف
استثامره لعالقات متعددة تضم امللفوظ مع ربطه بظروف املقال ،وما يستتبع ذلك من

حتديد للقرائن املعنوية املحددة لطبيعة اخلطاب ،أي االهتامم باملجال التداويل ،وكذلك

بموضوع الداللة الذي يربط باجلمل من حيث دراستها بالغيا ،لتحديد صدقها أو كذهبا،
وهذه اجلمل يسعى اجلانب التداويل إىل حتليلها وعدم اختزال وصف قيمتها اإلخبارية يف

الوصف الداليل فقط ،بل ليربهن عىل الطريقة التي تسهم فيها قرائن العالقات بإعطاء

اجتاه تداويل للجملة ،وأيضا لفرض نتيجة عىل املخاطب عن طريق التحاور املتبادل يف

الكالم)(((.

 3-3احلجاج الفل�سفي:
ينطلق هذا النوع من احلجاج يف التمييز بني االستدالل التحلييل ،واالستدالل

الديالكتيكي ،فاألول مرتبط بالصواب واملنطق ،وأما اآلخر فينطلق من املقدمات التي

تشكل من اآلراء املقبولة عموما ،والقابلة للصواب ،وذلك هبدف استنباط أو قبول
أطروحات أخرى.ويشكل معرفة املتكلم باملتلقي الذي يريد إقناعه رشطا مسبقا ألي
فعل حجاجي ،وألي إسرتاتيجية خطابية يروم املتكلم طرحها .وجيب عىل املتلقي توقع

 .1ينظر االستدالل احلجاجي التداويل وآليات اشتغاله .86 /
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كيفية تلقي املتلقي رسائله اإلقناعية ،وأن يندمج هذا التوقع يف تصور الرسالة نفسها(((،
فضال عن ذلك فهي تقدم تصورا عميقا ملستويات حضور الكاتب يف خطابه ،ودرجات

ذلك احلضور بوصفه حركة حجاجية يقصد هبا خماطبا آخر ليس حارضا بالفعل حلظة
الكتابة ،لكن مجيع أبعاده متصورة لدن املؤلف ،أو هكذا ينبغي أن تكون ،ومن ثم فهذا
الكاتب يعمق فكرة املستمعني الواردة يف البالغة الكالسيكية ،لكنه يركز عىل غياهبم
املادي فقط .وهذا منهج معارص حياول دراسة كل أنواع الرباهني واحلجج،وهو عنرص

ثراء للنظرية احلجاجية ،هذا إذا تم تطعيمها ببعض املعطيات السيميولوجية اهلرمنيوطيقية
املعارصة(((.

إن للخطاب احلجاجي تقنياته القائمة يف جوهرها عىل اسرتاتيجيات الفصل

والوصل احلجاجيني ال النحويني ،لكن للخطاب قبل أن يستوي كيانا مشكال من
تقنيات حجاجية يواجه هبا املتكلم املخاطب إليقاع التصديق منطلقات حجاجية مدارها

عىل مقدمات تؤخذ عىل أهنا مسلامت ،يقبل هبا اجلمهور ،واختيار هذه املقدمات وطريقة
صوغها وترتيبها له يف حد ذاته قيمة حجاجية ،بحيث يبدو الفصل بني درس منطلقات
احلجاج ودرس تقنيات احلجاج فصال متكلفا(((.

فكل حكم يعرضه املتكلم يكون مستندا إىل قيم وحقائق مهمة ،وستظل تلك

األحكام عرضة للتساؤل ما مل تدعم بالتقانات احلجاجية الصارمة ،ويبقى واملتلقي
مشككا يف قبول احتامالت صدق أو كذب القضية دون تلك التقانات(((.

 .1ينظر تاريخ نظريات احلجاج .45/
 .2ينظر مفهوم احلجاج عند بريملان.496 /2
 .3ينظر يف نظرية احلجاج .23/
 .4ينظر التفكري فلسفيا،كريس هورنر ،وإمريس ويستاكون ،ترمجة د .ليىل الطويل .229 /
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املبحث الثاني
البعد احلجاجي يف خطبة اجلهاد
تعد خطب اجلهاد من اخلطب العظيمة التي قاهلا اإلمام عيل (عليه السالم) وقد

خطب هبا الناس ملا أغار سفيان بن عوف األسدي عىل مدينة األنبار بالعراق وقتل عامله
ِ
اب ِم ْن َأ ْب َو ِ
اص ِة َأ ْولِ َي ِائ ِه َو ُه َو
لنَّة َفت ََح ُه َاللَُّ لَ َّ
عليها ،قال فيها« :أ َّما َب ْعدُ َفإِ َّن َا ِْل َها َد َب ٌ
اب َا ْ َ
ِ
اس َال َّت ْق َوى َو ِد ْر ُع َاللَِّ َا ْلَ ِصينَ ُة َو ُجنَّ ُت ُه َا ْل َوثِي َق ُة َف َم ْن ت ََر َك ُه َر ْغ َب ًة َعنْ ُه َأ ْل َب َس ُه َاللَُّ َث ْو َب َا ُّ
لذ ِّل
ل َب ُ
اب [ َا ْلَسدَ ِ
الص َغ ِ
ض َب َع َل َق ْلبِ ِه بِ ْ ِ
ار َو َا ْل َق َم َء ِة َو ُ ِ
ال ْس َه ِ
َو َش ِم َل ُه َا ْل َب َ
اد ] َو ُأ ِد َيل
ال ُء َو ُد ِّي َث بِ َّ
ْ
ِ ِ
َا ْ ِ
ف َأالَ َو إِ ِّن َقدْ َد َع ْو ُتكُم إِ َل ِقت ِ
َال [
ف َو ُمنِ َع َالن ََّص َ
يم َا ْلَ ْس َ
ْ
ل ُّق منْ ُه بِت َْض ِيي ِع َا ِْل َهاد َو س َ
َ
ِ
َح ْر ِ
ب ] َه ُؤالَ ِء َا ْل َق ْو ِم َل ْي ً
وه ْم َق ْب َل َأ ْن َي ْغ ُزوك ُْم
س ًا َو إِ ْعالَن ًا َو ُق ْل ُت َلك ُْم ُا ْغ ُز ُ
ال َو َنَار ًا َو ّ
َف َواللَِّ َما ُغ ِز َي َق ْو ٌم َق ُّط ِف ُع ْق ِر َد ِار ِه ْم إِالَّ َذ ُّلوا َفت ََوا َك ْلت ُْم َو َتَا َذ ْلت ُْم َحتَّى ُشن َّْت َع َل ْيك ُُم
َت َع َل ْيك ُُم َا ْلَ ْو َط ُ
ان َف َه َذا َو َه َذا َأ ُخو َغ ِام ٍد َقدْ َو َر َد ْت َخ ْي ُل ُه َا ْلَ ْن َب َار َو َقدْ
ات َو ُم ِلك ْ
َا ْل َغ َار ُ
ان َا ْلبك ِْري و َأ َز َال َخي َلكُم َعن مس ِ
َقت ََل َح َّس َ
ال َها َو َل َقدْ َب َل َغنِي َأ َّن َا َّلر ُج َل ِمن ُْه ْم
ان ْب َن َح َّس َ َ َّ َ
ْ ْ ْ َ َ
َان يدْ ُخ ُل َع َل َا َْلر َأ ِة َا ُْلس ِلم ِة و َا ْلُ ْخرى َا ُْلع ِ
اهدَ ِة َف َينْت َِز ُع ِح ْج َل َها َو ُق ُل َب َها َو َقال َِئدَ َها َو
َ
ْ َ َ
ك َ َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ْص ُفوا َوافِ ِري َن َما ن ََال َر ُج ً
ال
ت َجا ِع َو َاال ْس ْ
ُر ُع َث َها َما َتْتَن ُع [ َتْن َُع ] منْ ُه إِالَّ بِاال ْس ْ
ت َحا ِم ُث َّم ان َ َ
ات ِم ْن َب ْع ِد َه َذا َأ َسف ًا َما ك َ
َان بِ ِه َم ُلوم ًا َب ْل
ِمن ُْه ْم َك ْل ٌم َو الَ ُأ ِر َيق َل ُ ْم َد ٌم َف َل ْو َأ َّن اِ ْم َر ًأ ُم ْس ِل ًام َم َ
يت َا ْل َق ْلب و َ ِ
ك َ
َان بِ ِه ِعن ِْدي َج ِدير ًا َف َيا َع َجب ًا َع َجب ًا َو َا َِّ
ب َا ْل َ َّم ِم َن اِ ْجتِ َم ِع َه ُؤالَ ِء
لل ُي ِم ُ
يل ُ
َ َ ْ
َا ْل َقو ِم َع َل باطِ ِل ِهم و َت َفر ِقكُم َعن ح ِّقكُم َف ُقبح ًا َلكُم و تَرح ًا ِح َ ِ
صت ُْم َغ َرض ًا ُي ْر َمى
ْ َ ُّ ْ ْ َ ْ ْ
َ
ْ
ْ َ َ
ني ْ
ون َو ُت ْغ َز ْو َن َو الَ َت ْغ ُز َ
ُي َغ ُار َع َل ْيك ُْم َو الَ ت ُِغ ُري َ
الس ْ ِي
ون َو ُي ْع َص َا َُّ
لل َو ت َْر َض ْو َن َفإِ َذا َأ َم ْر ُتك ُْم بِ َّ
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ِ
إِ َلي ِهم ِف َأيا ِم َا ْلر [ َالصي ِ
ل ُّر َو إِ َذا َأ َم ْر ُتك ُْم
ف ] ُق ْلت ُْم َه ِذ ِه َ َ
َّ ْ
ْ ْ َّ
ح َّار ُة َا ْل َق ْيظ َأ ْم ِه ْلنَا ُي َس َّب ْخ َعنَّا َا ْ َ
َ ِّ
بِالس ِي إِ َلي ِهم ِف َا ِّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ل ِّر
ب ُد ك ُُّل َه َذا ف َرار ًا م َن َا ْ َ
لشتَاء ُق ْلت ُْم َهذه َص َب َّار ُة َا ْل ُق ِّر َأ ْم ِه ْلنَا َين َْسل ْخ َعنَّا َا ْل َ ْ
َّ ْ ْ ْ
لل ِمن َالسي ِ
ِ
ف َأ َفر َيا َأ ْش َبا َه َالر َج ِ
ال َو الَ
ل ِّر َو َا ْل ُق ِّر ت َِف ُّر َ
ون َف َأ ْنت ُْم َو َا َِّ َ َّ ْ
ِّ
ُّ
َو َا ْل ُق ِّر َفإِ َذا ُكنْت ُْم م َن َا ْ َ
ول رب ِ
ات َا ِْل َج ِ
ِر َج َال ُح ُلوم َا ْلَ ْط َف ِ
ال َل َو ِد ْد ُت َأ ِّن َل ْ َأ َرك ُْم َو َل ْ َأ ْع ِر ْفك ُْم َم ْع ِر َف ًة َو
ال َو ُع ُق ُ َ َّ
ُ
لل َل َقدْ َم َ
الت ُْم َق ْلبِي َق ْيح ًا َو َش َحنْت ُْم َصدْ ِري
َاللَِّ َج َّر ْت نَدَ م ًا َو َأ ْع َق َب ْت َسدَ م ًا [ َذ ّم ًا ] َقا َت َلك ُُم َا َُّ
ون ُن َغب َالتَّهم ِم َأ ْن َفاس ًا و َأ ْفسدْ تُم َع َل ر ْأ ِيي بِا ْل ِعصي ِ
َغ ْيظ ًا َو َج َّر ْعت ُُم ِ
ان َو َا ْ ِل ْذالَ ِن َحتَّى
ْ َ
َ َ ْ َّ َ
َ َْ
ِ
ِ
ال ْر ِ
َل َقدْ َقا َل ْت ُق َر ْي ٌش إِ َّن اِ ْب َن َأ ِب َطالِ ٍ
وه ْم َو
ب َِّ
ل َأ ُب ُ
ب َر ُج ٌل ُش َج ٌ
اع َو َلك ْن الَ ع ْل َم َل ُه بِ ْ َ
َه ْل َأ َحدٌ ِمن ُْه ْم َأ َشدُّ َلَا ِم َراس ًا [ ُم َقام ًا ] َو َأ ْقدَ ُم فِ َيها ُم َقام ًا ِمنِّي َل َقدْ َنَ ْض ُت فِ َيها َو َما َب َل ْغ ُت
ِ
ِ
َا ْل ِع ْ ِ
اع»(((.
لست َ
ِّني َو َلك ْن الَ َر ْأ َي َل ْن الَ ُي َط ُ
شي َن َو َها َأنَا َذا َقدْ َذ َّر ْف ُت َع َل َا ِّ
و ُيمكن أن نستوضح اخلصائص الفنية هلذه اخلطبة ِمن خالل السامت التي عرضها

الدكتور حممد بن سعد الدبل:

 .أحسن االفتِتاح ،واالستهالل.

.بتقسيم ِ
اخلطاب ،مع االحتفاظ بوحدة اهلدف الوظيفي للخطبة.

 .ج التفنُّن يف األسلوب.والتنوع يف املباحث البيانية.
 .دحسن اخلتام والتخلص.

أما حسن االفتِتاح فيتبي ِمن ب ِ
دء اخلطبة ،إذ ُ
تدخل يف الغرض دون مقدِّ مات وعرض
َ
ْ ُ
َّ
واستدالل ،ودليل ذلك قوله (عليه السالم)« :أما بعد ،فإن اجلهاد باب ِمن أبواب اجلنة،

ألبسه اهلل ثوب الذل »..إىل قوله« :ومنع النصف» ،فاألسلوب التعبريي
فمن تركه رغبة َ
َ
يف االفتتاح جاء يف غاية اإلحكام؛ حيث اعتمد عىل األسلوب اإلخباري يف ُجل ترتاوح

 .1هنج البالغة .64-60 /
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بني الطول ِ
والقرص.
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تتناسب مع أحوال السامعني ،أولئك
أما تقسيم اخلطاب فقد جاء وفق تقسيامت َ

الذين كان يأمرهم باجلهاد ،ولكنهم يتباطؤون يف اخلروج ،و َيعدون بالنفري يف وقت غري

الذي قيل هلم ،وأول هذا التقسيم قوله (عليه السالم):

«أال وإين قد دعوتكم إىل قتال هؤالء القوم لي ً
ورسا وإعالنا) ،ثم التأكيد يف
ال
ً
وهنارا ًّ
طلب اخلروج إىل القتال ِمن قوله:
«وقلت لكم :اغزوهم قبل أن يغزوكم ،واهلل ما ُغزي قوم ُّ
قط يف عقر دارهم إال
ُ
ذلوا) ،ثم بيان نتيجة هذا احلث والطلب ِمن قوله(:فتواكلتم وختاذلتم ،و َثقل عليكم

ُّ
والتأخر عن القتال من
قويل ،واختذمتوه وراءكم ظِهر ًّيا) ،ثم بيان ما ترتب عىل العصيان

قوله( :حتى ُشنَّت عليكم الغارات ،هذا أخو غامد قد ور َدت خيله األنبار ،وقتل حسان
 -أو ابن حسان  -البكري ،وأزال خيلكم عن مساحلها ،وقتل منكم رجاالً صاحلني،

املعاهدة فينزع
وقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل عىل املرأة املسلمة ،واألخرى
َ
َح ْجلها ِ
ورعاثها».
ثم يلتفت بأسلوب ِ
اخلطاب إىل لون تعبريي َ
آخر َيمل يف ثناياه عد ًدا من مجل التقريع

واللوم؛ حيث يقول:

ِ
وترحا
فقبحا لكم
ً
«فيا عج ًبا من جدِّ هؤالء القوم يف باطلهم ،وفشلكم عن حقكمً ،
حني ِصتُم هد ًفا يرمى ،وفي ًئا ينتهب» ،وييل هذه العبارات مجل تتَّسم ِ
بالقرص والسجع
ُ
ُ
ُغزون وال تَغزون ،و ُيعىص
احلسن غري املتك َّلف ِمن قولهُ « :يغار عليكم وال تُغريون ،وت َ
َ

اهلل وترضون».

ثم َينتقل التقسيم يف اخلطاب إىل أسلوب حواري تقريعي تتواىل يف ثناياه عدد ِمن
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والقسم ،واجلمل االسمية من قوله(:فإذا أمرتكم بالسري إليهم
املؤكِّدات؛ كصيغة األمر،
َ

يف أيام احلر قلتم :محارة القيظ ،أمهلنا ينسلخ عنا احلر ،وإذا أمرتكم بالسري يف الربد قلتم:

أفر ،واهلل
أمهلنا ينسلخ هذا القر )..إىل قوله (عليه السالم)« :فأنتم واهلل من السيف ُّ

جرت ند ًما».
ُ
لوددت أين مل أركم ومل أعرفكم ،معرفة  -واهلل َّ -

أما خصوصية التفنُّن يف األسلوب فتكاد تكون هذه اخلطبة ِمن نسج احلقيقة الرصفة
التي مل ُيامزجها أسلوب خيايل ِمن استعارة أو ف ٍّن كنائي إال ما جاء من االستعارة يف قوله:
(ألبسه اهلل ثوب َّ
الذل)؛ فقد جعل للذل ثو ًبا ليكون أشمل يف عقاب اهلل وأخذه.
َ
ِ
«رسا وإعالنًا ،ولي ً
وهنارا» ،و(باطلهم
ال
ً
ونلحظ أنام ًطا من املقابالت البديعة يف قولهًّ :

املتخية ا ُملنتقاة
وحقكم) ،و(احلر والربد) ،وقد حفل إطار اخلطبة هنا بألوان من األلفاظ
َّ
التي تالءم اجلملة والرتكيب ،وتُضفي عىل املعنى جاللة ومهابة وروعة ،وبخاصة أن

موضوع هذه اخلطبة موضوع يتحدَّ ث عن اجلهاد وعن فئة تبا َطأت يف اخلروج إليه ،وقد
عمق املعنى
صحب قوة ألفاظ اخلطبة ووضوحها ومجاهلا وسالستها و ُبعدها عن الغرابة ُ

ووضوحه ورشفه واقتضاء املقام له ،والشأن يف ذلك ما قاله أبو هالل العسكري« :و َمن
لتمس له لف ًظا كريم؛ فإن حق املعنى الرشيف يف اللفظ الرشيفِ ،
أراد معنى كريم فلي ِ
ومن
ً َ
ً
ح ِّقهام أن تصوهنام عام ُيدنِّسهام ويفسدمها وهيجنهام»(((.
مالئم ملا أثري يف اخلطبة ِمن معاين ال َّلوم والتقريع،
وأما أسلوب اخلامتة فقد جاء
ً

واحلث عىل اجلهاد ،ونتائج التباطؤ يف النفري ،وما يلزم الرعية من طاعة أويل األمر ،جاء

مالئم؛ إذ انقطع صوت الغضب بجملة واحده قد ال تتجاوز مخس كلامت من
اخلتام
ً

قوله« :ولكن ال رأي َملن ال ُيطاع».

ِ
نسجت
اخلتام َيمل من أسلوب اللوم والتقريع ما َيتناسب مع البناء الشعوري الذي َ

 .1الصناعتني .140 /
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حرى تتق َّطع أس ًفا وحزنًا وغض ًبا عىل ركون هذه
خيوطه وأحكمت لبناته عاطفة صادقة َّ
عدوها(((.
الفئة وإخالدها إىل األرض عاجز ًة عن قتال ِّ

أما يف جمال التحليل احلجاجي فقد تنوعت االسرتاتيجيات اخلطابية يف هذه اخلطبة،

وتفنن (عليه السالم) يف عرضها تبعا للغاية املخطط هلا ،ونعني هبا إقناع املتلقي باجلهاد
وحثه عليه .فقد ابتدأ اإلمام حديثه عن حقيقة اجلهاد ،كونه بابا من أبواب اجلنة ،وهي

مقدمات حجاجية يلجأ إليها اخلطيب ،وينطلق منها الفعل احلجاجي ،ويستعملها

لتحقيق اإلقناع ،وتشكل موجهات حجاجية وحامال لالتفاق .ومتثل ما هو مشرتك
بني عدة أشخاص أو بني مجيع الناس ،وال تكون عرضة للدحض أو الشك وهي نقطة
االنطالق((( ،وتنقسم عىل وقائع مشاهدة أو معاينة من ناحية ،ووقائع مفرتضة من ناحية

أخرى.وتعد احلقيقة التي عرضها نقطة اتفاق عند املتلقني ،فاجلنة جزاء املجاهدين ،قال

َّ ُ ُ َ َّ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ
ك ل َ ُهمُ
ول
الين آمنوا َمعه جاهدوا ِبأموال ِ ِهم وأنف ِس ِهم وأ ِ
َك ِن الرسول و ِ
تعاىلِ ﴿ :
َ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َّ
َ ُ
َْ ْ َ ُ
لل ل ُه ْم َج َّنات تْري م ْن تْت َها الن َه ُ
ولك ه ُم ال ُمف ِل ُحون * أ َعد ا َُّ
ار
ٍ ِ ِ
اليات َوأ ِ
ِ
َ َ َ َ
َ
ك الْ َف ْو ُز الْ َعظ ُ
يم﴾(((من هنا بدأ الفعل احلجاجي عند اإلمام وهو
خ ِِ
الين ِفيها ذل ِ
ِ
َ َْ
لباس التقوى وهي لفظة مأخوذة من الكتاب العزيز قال اهلل سبحانه﴿ :يَا بَ ِن آد َم قد
َ ْ ُ ْ َ ً َ َ ُ َّ ْ َ َ َ َ ْ ٌ َ َ
ََْ َْ َ َْ ُ
ً
ك منْ
ْ
ُ
َ
َ
أنزلا علي
اري سوآ ِتكم و ِريشا و ِلاس اتلقوى ذلِك خي ذل ِ ِ
كم ِل َّاس َّا يو ِ
َّ
َ
َ
آيَات ا َِّ َ ُ ْ َ
لل لعلهم يذك ُرون﴾((( ،ثم انتقل اإلمام من املقدمات احلجاجية إىل التقنيات
ِ
احلجاجية ونقصد هبا الطرائق املوظفة يف توجيه احلجاج ،وتقسم عىل طرائق وصل

وطرائق فصل ،واملقصود بالطرائق أو احلجج االتصالية تلك التي تقرب بني العنارص
 .1مــن خصائــص اخلطابــة يف اجلاهليــة واإلســام ،د .حممــد بــن ســعد الدبــل ،األلوكــة األدبيــة http:// : /
ixzz3Yt.AYHVo5#/52859/0/www.alukah.net/literature_language
 .2ينظر بالغة اإلقناع .87 /
 .3التوبة.89-88 :
 .4األعراف.26 :
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املتباينة ،ومن أشكاهلا احلجج شبه املنطقية ،واحلجج املؤسسة عىل بنية الواقع ،واحلجج

املؤسسة لبنية الواقع((( ،أما الثانية فاملقصود هبا تلك احلجج املستعملة يف إحداث
القطيعة وإفساد اللحمة بني عنارص تشكل عادة كال ال يتجزأ .ومن هذا التقنيات تقنية
التتابع السببي ،فالعالقات السببية عالقات حجاجية ،وتقوم عىل الربط بني األحداث
سبب
املتتابعة بعالقات سببية ،فهو حجاج يرمي إىل أن ُيستخلص من حدث ما وقع
ٌ
أحدثه،وأ َّدى إليه كقولنا:اجتهد فنجح ،نجح ألنه اجتهد ،ويرمي كذلك إىل التكهن

بام سيحدث،مثل :جيتهد وسينجح» ،وإننا نستطيع أن ندافع بالقول :إن هذه الدائرة

(((

االستخباراتية جيدة؛ ذلك أن اجليش الذي تنتمي إليه قد انترص يف مجيع املعارك»

ومعنى هذا أن الربط السببي يكون يف اجتاهني :من السبب إىل النتيجة ،ومن النتيجة إىل
السبب((( .فقولهَ « :ف َم ْن ت ََر َك ُه َر ْغ َب ًة َعنْ ُه (السبب) َأ ْل َب َس ُه َاللَُّ َث ْو َب َا ُّ
لذ ِّل َو َش ِم َل ُه َا ْل َب َال ُء َو
ِ
ِ
الص َغ ِ
ض َب َع َل َق ْلبِ ِه بِ ْ ِ
ار َو َا ْل َق َم َء ِة َو ُ ِ
ال ْس َه ِ
ل ُّق ِمنْ ُه بِت َْض ِيي ِع
ُد ِّي َث بِ َّ
اب [ َا ْلَ ْسدَ اد ] َو ُأد َيل َا ْ َ
ِ ِ
ف(النتيجة) فعرض السبب ثم النتيجة املرتتبة عليه،
ف َو ُمنِ َع َالن ََّص َ
يم َا ْلَ ْس َ
َا ِْل َهاد َو س َ
وكذلك استعمل هذا احلجة يف قولهَ « :ف َواللَِّ َما ُغ ِز َي َق ْو ٌم َق ُّط ِف ُع ْق ِر َد ِار ِه ْم(السبب)
إِالَّ َذ ُّلوا (النتيجة)» وكذلك يف قوله « َفت ََوا َك ْلت ُْم َو َتَا َذ ْلت ُْم(السبب) َحتَّى ُشن َّْت َع َل ْيك ُُم
َت َع َل ْيك ُُم َا ْلَ ْو َط ُ
ان(النتيجة)» وتكثر احلجج السببية يف جل اخلطابات
ات َو ُم ِلك ْ
َا ْل َغ َار ُ
املتجهة غاياهتا صوب اإلقناع ،وتتضاعف وتشتد يف اخلطابات التي يرمي أصحاهبا إىل
الربهنة العقلية ،فرد احلقائق إىل أسباهبا يتضمن فعال حجاجيا جيعل تلك احلقائق أمورا
متمكنة ومصادرات راسخة ال تبدل وال حتول ،وإنام تؤخذ مأخذ العقائد الكلية التي
تضاف إىل اإليامن بقداسة اخلطاب وعلو منزلته(((.

 .1ينظر احلجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته.324 /
 .2تاريخ نظريات احلجاج .50 /
 .3ينظر احلجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته .332 /
 .4ينظر احلجاج واحلقيقة وآفاق التأويل .284 /

108

ا�سرتاتيجيات اخلطاب عند الإمام علي(عليه ال�سالم)

واستعمل اإلمام رابطا حجاجيا واضحا وهو (حتى) يف قوله َ « :فت ََوا َك ْلت ُْم َو
َت َع َل ْيك ُُم َا ْلَ ْو َط ُ
الس َّلم
ات َو ُم ِلك ْ
َتَا َذ ْلت ُْم َحتَّى ُشن َّْت َع َل ْيك ُُم َا ْل َغ َار ُ
ان» وهي من أدوات ُ

احلجاجي ،لدورها يف ترتيب منزلة العنارص ،وتربط حتى بني حجتني يف سلم الكالم،

ولكن هاتني احلجتني ليستا يف الدرجة نفسها من القوة ،ولكن ضمن إسرتاتيجية حمددة

تكون فيها احلجة التي تأيت بعد (حتى) احلجة األقوى.

وه ْم َق ْب َل َأ ْن َي ْغ ُزوك ُْم»
واستعمل اإلمام حجية السلطة يف قولهُ « :ق ْل ُت َلك ُْم ُا ْغ ُز ُ
فأمره هلم جاء من السلطة التي يمتلكها كونه أمريا للمؤمنني ،وخليفة عليهم ،وإال ملا

استطاع أن يأمرهم ،وتعد حجية السلطة من احلجج املهمة واالسرتاتيجيات القوية،

التي تدفع فعل اإلقناع باجتاه األمام وهي حجج تغذهيا هيبة املتكلم ونفوذه وسطوته،
فشهادة أي شخص عىل قضية ما تعتمد عىل نفوذه ومكانته االجتامعية .ويمثل السلطة
العلامء والفالسفة والكهنوت واإلمجاع والرأي العام .وعادة ما تكون حجة السلطة

غري وحيدة ،وإنام تأيت ساندة حلجج أخرى .وكثريا ما نعمد إىل الثناء عىل هذه قبل أن

نستعملها حججا يف خطابنا .وتتخذ السلطة أي سلطة من نفسها حقيقة متبناة ،توجب
الطاعة واخلضوع حميلة تلك اخلطابات إىل خطابات مترتس خلفها ،ومن ثم تعمل من
خالل ممارسات شعائرية عىل إكسائها هبالة قدسية تفرض عىل املتلقي قبول أي فكرة ما
استنادا إىل تلك القدسية(((.

ومن احلجج التي استعملها اإلمام ،دافعا باجتاه إقناع املتلقي بدعوة اجلهاد ،وحاثا
عىل تبني تلك الدعوة ،حجية األفعال الكالمية فقوله يف بداية اخلطبة« :أ َّما َب ْعدُ َفإِ َّن
ِ
اب َا ْلن َِّة َفتَحه َاللَُّ ِل ِ ِ ِ ِ
ِ
اس َال َّت ْق َوى َو ِد ْر ُع َاللَِّ
اصة َأ ْول َيائه َو ُه َو ل َب ُ
َ َّ
َ ُ
َا ِْل َها َد َب ٌ
اب م ْن َأ ْب َو ِ َ
َا ْلَ ِصينَ ُة َو ُجنَّ ُت ُه َا ْل َوثِي َق ُة (فعل كالم وعدي) َف َم ْن ت ََر َك ُه َر ْغ َب ًة َعنْ ُه َأ ْل َب َس ُه َاللَُّ َث ْو َب َا ُّ
لذ ِّل َو
اب [ َا ْلَسدَ ِ
الص َغ ِ
ض َب َع َل َق ْلبِ ِه بِ ْ ِ
ار َو َا ْل َق َم َء ِة َو ُ ِ
ال ْس َه ِ
َش ِم َل ُه َا ْل َب َ
اد ] َو ُأ ِد َيل
ال ُء َو ُد ِّي َث بِ َّ
ْ
 .1ينظر أنطقة املحرم .45/
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ِ ِ
َا ْ ِ
ف (فعل كالم وعيدي)» فنظریة
ف َو ُمنِ َع َالن ََّص َ
يم َا ْلَ ْس َ
ل ُّق منْ ُه بِت َْض ِيي ِع َا ِْل َهاد َو س َ
َ
األفعال الكالمية من أهم األسس التي قامت علیها اللسانیات التداولیة يف منظومة
البحث اللغوي العريب املعارص ،وذلك باعتبارها املجسد احلقیقي لالستعامالت اللغویة

يف الواقع وفعال الكالم السابقني من أفعال الوعد ( :)Les promissifsوهي األفعال
التي تلزم املتكلم بالنهوض بسلسة من األفعال املستقبلية ،ومنها أفعال العرض والوعد
والوعيد.فاجلزء األول اختذ طابع الوعد والرتغيب بمن سلك طريق اجلهاد ،بينام اختذ

اجلزء الثاين من القول طابع الوعيد والرتهيب ملن رغب عن اجلهاد واتركه.

«و َه َذا َأ ُخو َغ ِام ٍد َقدْ
استعمل اإلمام حجة أخرى وهي حجة النموذج يف قولهَ :
ان َا ْلبك ِْري و َأ َز َال َخي َلكُم َعن مس ِ
َو َر َد ْت َخ ْي ُل ُه َا ْلَ ْن َب َار َو َقدْ َقت ََل َح َّس َ
ال َها
ان ْب َن َح َّس َ َ َّ َ
ْ ْ ْ َ َ
ِ
ِ
َان يدْ ُخ ُل َع َل َا َْلر َأ ِة َا ُْلس ِلم ِة و َا ْلُ ْخرى َا ُْلع ِ
اهدَ ِة َف َينْت َِز ُع
َ
ْ َ َ
َو َل َقدْ َب َل َغني َأ َّن َا َّلر ُج َل من ُْه ْم ك َ َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ت َحا ِم ُث َّم
ت َجا ِع َو َاال ْس ْ
ح ْج َل َها َو ُق ُل َب َها َو َقالَئدَ َها َو ُر ُع َث َها َما َتْتَن ُع [ َتْن َُع ] منْ ُه إِالَّ بِاال ْس ْ
ِ
ْص ُفوا َوافِ ِري َن َما ن ََال َر ُج ً
ال ِمن ُْه ْم َك ْل ٌم َو الَ ُأ ِر َيق َل ُ ْم َد ٌم» فكانت حجته حركة استباقية،
ان َ َ
واسترشافا مستقبليا ،ملا حيص باملستقبل ،بعد القياس السابق للمتشابه ،دفع العملية

اإلقناعية إىل األمام ،وأثبت حجية قوله ،وزاد من درجة اعتقاد املتلقي بكالمه ،فاحلجاج

بالنموذج ليس جمرد تسجيل للمظاهر املستكشفة باإلدراك املقصود أو بالصدفة ،أو
جمرد إسقاط لفائدة حمصلة عىل واقعة طارئة ،بل هو حيوية ترسي يف إدراكنا ملكونات
املحيط مجلة ،وهو ترمجة حلركة الفكر إىل األمام أبعد من املعطى ،فمن يتخلف عن

يغز سوف يلحق به ما حلق بالنموذج احلجاجي الذي طرحه(أي أهل
اجلهاد ،ومن مل ُ

األنبار) وسيحصل له ما حصل له .وهي إسرتاتيجية دافعة نحو اهلدف األساس من

اإلقناع ،ومتثل دفعة قوية للمتلقي لتبني الفكرة املعروضة ،وسد الطرق األخرى مجيعها

أمامه.ومثل ذلك النموذج معلومة اقتضائية لدى طريف اخلطاب ،فكل منهام يعرف تلك
احلادثة ،ومن ثم سيقيس عليها األحداث املستقبلية.

ومن احلجج التي استعملها اإلمام يف اخلطبة حجة التناقض ،التي تعد من احلجج
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شبه املنطقية والتناقض وعدم االتفاق ونقصد به وجود قضيتني أحدمها تنفي األخرى،
وعرضهام عىل الواقع مما يسبب تبني إحدامها وطرح األخرى ،وهي قولهَ »:ف َيا َع َجب ًا
يت َا ْل َق ْلب و َ ِ
ب َا ْل َ َّم ِم َن اِ ْجتِ َم ِع َه ُؤالَ ِء َا ْل َق ْو ِم َع َل َباطِ ِل ِه ْم َو َت َف ُّر ِقك ُْم
َع َجب ًا َو َاللَِّ ُي ِم ُ
يل ُ
َ َ ْ
َع ْن َح ِّقك ُْم « فعرض اإلمام قضيتني متناقضتني ،أوهلام اجتامع هؤالء الناس عىل باطلهم،

وتلك مفارقة؛ ألن الباطل قلام ُيتمع حوله ،وتفرق أصحاب احلق عنه ،وهو أمر قليل

يف األعراف االجتامعية ،وتعد من السخرية االجتامعية فيكون الكشف عن التناقض بني
قضيتني إلقصاء إحدامها ،مما يؤدي إىل تبني األخرى .فالتناقض غالبا ما يسهل الكشف

عنه ،وغالبا ما يكون كشف التعارض مثارا للسخرية؛ لذا عد بريملان السخرية واهلزء من
أهم األسلحة احلجاجية(((.ومن ثم دفع الناس نحو االتفاق عىل احلق ونبذ الفرقة.

ومن احلجج البالغية حجية التشبيه يف قوله »:يا أشباه الرجال وال رجال ،حلوم

األطفال وعقول ر ّبات احلجال « فروحية الرجل ختتلف عن روحية املرأة ،ونفسيته

تفرق عن نفس ّية املرأة ،والرجل إنام يكون رجال إذا كانت فيه صفات الرجال كالشجاعة
والبطولة والغرية واحلم ّية واإلباء والفتوة ،وسائر صفات الرجولة ،فإذا فقدها فهو
شبيه باألطفال غري البالغني ،ومن مزايا الرجل :العقل الوافر ،والفكر الوقاد ،فان
فقدمها الرجل فهو نظري املرأة؟ ألن النساء ضعيفات البنية ،وألن الصفات املتقدمة غري

مطلوبة من املرأة ،وفاقد صفات الرجال مثيل املرأة وإن كان من جنس الرجال ،وخلقته

وصورته كالرجال ،فهؤالء القوم رجال صورة وخلقة ،وال رجال غرية ومحية وبطولة
وفتوة ،وحلومهم أي عقوهلم عقول األطفال الذين ال عقل هلم ،وش ّبه عقوهلم أيضا

بعقول النساء املخدرات أو العرائس.وأفاد بيان عدم كفاءهتم لتدبري احلرب ،وسائر

شؤون البالد .وتعد حجة التشبيه من احلجج املهمة؛ ألننا كثريا ما نصادف أشياء نجد
أنفسنا مضطرين إىل تقويم بعض األشياء انطالقا من أشياء أخر «فعندما نقول :خد

أمحد كالتفاحة ،أو إنه مجيل كأدونيس ،فإننا نعمل عىل تشبيه وقائع مع بعضها البعض،
 .1ينظر احلجاج يف البالغة العربية .128 /
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بطريقة تبدو أكثر ميال للربهنة وإعطاء احلجة منها ملجرد املشاهبة ،أو املامثلة البسيطة بني

الطرفني»(((.

ويمكن أن نتلمس حججا أخرى من تشبيهه هذا:
11أنه نفى عنهم صفة الرجولية؛ الستجامعها ما ينبغي من صفات الكامل اإلنساين
كالشجاعة واألنفة واحلمية والغرية ،وعدم هذه الكامالت فيهم وإن كانوا بالصورة

املحسوسة للرجال املوجبة لشبههم هبم ،وذلك قوله :يا أشباه الرجال.

22أنه وصفه هلم حبلوم األطفال ،وذلك أن ملكة احللم ليست عند الطفل ،وإن كانت قوة
احللم له ،لكن قد حيصل هلم ما يتصور بصورة احللم ،كعدم التسرع إىل الغضب عن
خيال يرضيه ،وأغلب أحواله أن يكون ذلك يف غري موضعه ،فهو «إذن نقصان ،وكان
تركهم اجلهاد حلما عن أدنى خيال كرتكهم احلرب بصفني عن خدعة الشام ،فذلك
يف غري موضعه حتى كان من أمرهم ما كان ،فأشبه رضا الصبيان فأطلق امسه عليه.
33إحلاق عقوهلم بعقول النساء؛ ذلك للمشاركة يف النقصان ،وعدم عقليتهم لوجوه
املصاحل املختصة ،بتدبري املدن واحلرب(((.
ومن احلجج البالغية التي استعملها اإلمام يف اخلطبة حجية االستعارة يف قوله:

(لباس التقوى ،ودرع اهلل الوثيقة ،وثوب الذل) ووجه املشاهبة أن اإلنسان يتقي العدو
أو سوء العذاب يوم القيامة كام يتقي بثوبه ما يؤذيه ،واستعار ثوب الذل بأن الذل سيلبسه

ويغطيه كام سيغطيه الثوب .فاالستعارة من اآلليات احلجاجية املهمة ،التي يامرس
املتكلم من خالهلا التأثري يف املتلقي ،من خالل فعاليتها يف التأثري يف األذهان واألفهام،

وهي إسرتاتيجية خاصة من االستدالل العقالين ومن الفضائل املعرفية واإلدراكية ،وهلا
 .1حجاجية الصورة يف اخلطابة السياسية لدى اإلمام عيل(ريض اهلل عنه) د .كامل الزماين .126/
 .2ينظر رشح هنج البالغة ،البحراين .38 /2
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وظيفة مركبة يرتبط فيها العقل باإلحساس،والفكري بالنفيس ،تسعى إىل إحداث قطيعة

وقلب انتظارات ومفاجأة توقعات ،وإعادة النظر يف نظام اخلطاب،وهي هبذا تسمح يف

الوقت نفسه باإلحساس والتفكري((( .وتنبه اجلرجاين إىل وظيفتها اإلقناعية وقال »:فقد
أثبت يف مكانه ،وكان موضعه من
حصل من هذا الباب أن االسم
املستعار كلام كان َقد ُمه َ
َ
وترصح
وترجع إىل الظاهر
أض َّن به ،و َأ َشدَّ حماما ًة عليه ،وأمنع لك من أن ترتكه
الكالم َ
َ
ِّ
بالتشبيه،فأمر التخييل فيه أقوى،ودعوى املتكلم له أظهر وأت َُّم»(((.فاالستعارة ال تقيم
ُ

مماثلة بني املراجع ،وإنام تربط عالقة تطابق معني بني مضامني التعابري ،وال حتيل عىل
طريقة نظرتنا للمراجع إال بشكل غري مبارش(((.

واستعمل اإلمام سلام حجاجيا يف قوله «لقد مألتم َق ْلبِي َق ْيح ًا َو َش َحنْت ُْم َصدْ ِري
ون ُن َغب َالتَّهم ِم َأ ْن َفاس ًا و َأ ْفسدْ تُم َع َل ر ْأ ِيي بِا ْل ِعصي ِ
َغ ْيظ ًا َو َج َّر ْعت ُُم ِ
ان َو َا ْ ِل ْذالَ ِن َحتَّى
ْ َ
َ َ ْ َّ َ
َ َْ
ِ
ِ
ال ْر ِ
َل َقدْ َقا َل ْت ُق َر ْي ٌش إِ َّن اِ ْب َن َأ ِب َطالِ ٍ
ب».
ب َر ُج ٌل ُش َج ٌ
اع َو َلك ْن الَ ع ْل َم َل ُه بِ ْ َ

(ن) قول قري�ش
	-حتى

	-أفسدتم رأيي عليه

	-جرعتموين نغب التهامم
	-شحنتم صدري غيضا
	-مألتم قلبي قيحا

فالسلم احلجاجي من االسرتاتيجيات املهمة التي يلجأ إليها املتكلم لرتتيب

أقواله،وهو جمموعة غري فارغة من األقوال مزودة بعالقة ترتيبية وموفية بالرشطني
 .1ينظر حجاجية املجاز واالستعارة ،حسن مودن ،ضمن احلجاج مفهومه وجماالته .726-725 /3
 .2أرسار البالغة ،حتقيق حممد رشيد رضا .276/
 .3ينظر التأويل بني السيميائيات والتفكيكية ،أمربتو إيكو ،ترمجة سعيد بنكراد .149 /
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التاليني(((:
 1.كل قول يقع يف مرتبة ما من السلم يلزم عنه ما يقع حتته ،بحيث تلزم عن القول
املوجود يف الطرف األعىل مجيع األقوال التي دونه.

22كل قول كان يف السلم دليال عىل مدلول معني ،كان ما يعلوه مرتبة دليال أقوى عليه.
فكل احلجج املوجودة يف السلم السابق أدت إىل تقوية احلجة التي تليها،وصوال

إىل النتيجة التي عرضت يف قمة السلم احلجاجي ،مستعمال العامل احلجاجي (حتى)

الذي لعب دورا حموريا يف ضبط نسق احلجاج ،فلقد أقر (موشالر وريبول) بأن اخلاصية

األساسية للعالئق احلجاجية هي أن تكون سلمية وتراتبية ،وسبب نعتها هبذه الصفة إنام

هو ما يوفره العامل احلجاجي من تقوية للحجة حتى جيعلها غري متساوية قوة وضعفا
تأثريا وإقناعا ،ومن ثم يكون العامل احلجاجي املحرك للعالئق احلجاجية داخل امللفوظ
ذاته ،فالعامل (حتى) ساعد عىل تقوية إيقان املتلقي بالنتيجة ،بل ساعد يف رسم صورة
املسلك الذي ينبغي أن يقطعه املسار وصوال إىل النتيجة ،وهو يف أثناء ذلك كله يقوي

النتيجة التي يروم املتكلم الوصول إليها ،وإقناع املتلقي هبا(((.

ومن الروابط احلجاجية التي استعملها اإلمام يف اخلطبة (لكن) يف قولهَ »:ل َقدْ َقا َل ْت
ِ
ِ
ال ْر ِ
ُق َر ْي ٌش إِ َّن اِ ْب َن َأ ِب َطالِ ٍ
وه ْم َو َه ْل َأ َحدٌ ِمن ُْه ْم
ب َِّ
ل َأ ُب ُ
ب َر ُج ٌل ُش َج ٌ
اع َو َلك ْن الَ ع ْل َم َل ُه بِ ْ َ
َأ َشدُّ َلَا ِم َراس ًا [ ُم َقام ًا ] َو َأ ْقدَ ُم فِ َيها ُم َقام ًا ِمنِّي َل َقدْ َنَ ْض ُت فِ َيها َو َما َب َل ْغ ُت َا ْل ِع ْ ِ
شي َن َو
ِ
ِ
اع» يوضح الرابط (لكن) عالقة
لست َ
ِّني َو َلك ْن الَ َر ْأ َي َل ْن الَ ُي َط ُ
َها َأنَا َذا َقدْ َذ َّر ْف ُت َع َل َا ِّ
القوة احلجاجية ويوضح أيضا مفهوما جديدا هو مفهوم التناقض احلجاجي ،وتفرتض
هذه العالقة أنه إذا كانت حجة (ق) تنتمي إىل قسم حجاجي حتدده النتيجة(ن) فإنه

 .1ينظر اللسان وامليزان .277 /
 .2ينظر العوامل احلجاجية يف اللغة العربية ،د .عز الدين الناجح .134-133 /
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توجد حجة أخرى ُ
(ق) تنتمي إىل قسم حجاجي آخر حتدده النتيجة املناقضة(ال-ن)

(((

وهو حرف استدراك ،واالستدراك أن تنسب حكام السمها خيالف املحكوم عليه قبلها،

وتصويب اخلطاب صوب الدعوى التي يدَّ عيها املخاطب ،ولالستدراك غاية تداولية
كربى تتمثل يف دعم احلجة التي تأيت بعده ،ومنحها قوة ومصداقية أكرب ،تقول (ديبورا

شيفرن) «(لكن) من أدوات تنسيق اخلطاب ،إال أن هلا وظيفة تداولية خمتلفة ،وهي أن
جتعل للوحدة التي تليها فعال مضادا؛ وألن هذا الدور مؤسس عىل معناها املضاد ،فإن
مدى استعامهلا الذهني أضيق من مدى الواو ...إذ ال تنسق لكن بني الوحدات الوظيفية
إال إذا كان هناك بعضا من العالقات املتضادة يف حمتواها الذهني والتفاعيل»(((.
ويمكن لنا رسم خمطط لفعالية العامل احلجاجي:

ليس لديه خربة باحلرب

علي بن أبي طالب رجل شجاع
لكن
النتيجة (يكسب احلرب)

رابط إقصائي

النتيجة(خيسر احلرب)

 .1ينظر القاموس املوسوعي يف التداولية .301 /1
)( .2آليات احلجاج وأدواته ،عبد اهلادي الشهري ،ضمن احلجاج مفهومه وجماالته .104 /1
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ومن احلجج التي استعملها اإلمام يف خطبته حجية القياس،وذلك يف قولهَ »:فإِ َذا
ِ
َأمر ُتكُم بِالس ِي إِ َلي ِهم ِف َأيا ِم َا ْلر [ َالصي ِ
ل ُّر
ف ] ُق ْلت ُْم َه ِذ ِه َ َ
َّ ْ
َ ْ ْ َّ ْ ْ ْ َّ
ح َّار ُة َا ْل َق ْيظ َأ ْم ِه ْلنَا ُي َس َّب ْخ َعنَّا َا ْ َ
َ ِّ
و إِ َذا َأمر ُتكُم بِالس ِي إِ َلي ِهم ِف َا ِّ ِ
ِ ِ
ِ
ب ُد(حقائق)
َ
لشتَاء ُق ْلت ُْم َهذه َص َب َّار ُة َا ْل ُق ِّر َأ ْم ِه ْلنَا َين َْسل ْخ َعنَّا َا ْل َ ْ
َ ْ ْ َّ ْ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ل ِّر َو َا ْل ُق ِّر ت َِف ُّر َ
ون(استدالل) َف َأ ْنت ُْم َو َاللَِّ ِم َن
ل ِّر َو َا ْل ُق ِّر َفإِ َذا ُكنْت ُْم م َن َا ْ َ
ك ُُّل َه َذا ف َرار ًا م َن َا ْ َ
َالسي ِ
ف َأ َف ُّر(نتيجة)» فاحلجاج بالقياس يتمثل يف تقديم احلجج واألدلة املؤدية إىل نتيجة
َّ ْ

معينة ،وهو يتمثل يف إنجاز تسلسالت استنتاجية داخل اخلطاب ،وبعبارة أخرى يتمثل
احلجاج يف إنجاز متواليات من األقوال ،بعضها هو بمثابة احلجج اللغوية ،وبعضها
اآلخر هو بمثابة النتائج التي تستنتج منها.فكون اللغة هلا وظيفة حجاجية يعني أن
التسلسالت اخلطابية حمددة،ال بواسطة الوقائع( )les faitsاملعرب عنها داخل األقوال

فقط ،ولكنها حمددة أيضا وأساسا بواسطة بنية هذه األقوال نفسها ،وبواسطة املواد

اللغوية التي تم توظيفها وتشغيلها.

تنوعت آليات احلجاج وأدواته يف خطبة اجلهاد،ودارت تلك اآلليات بني آليات

بالغية ،مثل التشبيه واالستعارة ركنا أساسيا فيها ،وكذلك اآلليات املنطقية ،إذ استعمل

حججا منطقية وشبه منطقية ،وأخرى مبنية عىل الواقع ،وكانت حجية السلطة والنموذج
واحلجج التتابعية حارضة يف خطبة اجلهاد ،فضال عن اآلليات التداولية التي مثلتها نظرية

أفعال الكالم واالستلزام واالقتضاء التخاطبيني ،وكذلك فقد لعبت الروابط والعوامل
احلجاجية دورا مميزا يف عملية الدفع اإلقناعية؛ ملا حتمله يف طياهتا من محولة إقناعية ،وقوة

يف توجيه مسار احلجاج .ومثلت السالمل احلجاجية جانبا من جوانب الفعل احلجاجي
يف خطبة اجلهاد.

تنوعت أدوار اخلطاب يف خطبة اجلهاد من حيث املوضوعات ،وتنوعت

االسرتاتيجيات احلجاجية التي استعملها اإلمام يف خطبته .فكان القسم األول يف ذكر

لثواب اجلهاد ،ومنزلة املجاهدين عند اهلل ،ثم حتول اخلطاب لذكر عقاب املتخلفني عن
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اجلهاد ومصريهم وعاقبة املتخلفني عن الفعل املقدس ،ثم حتول اخلطاب يف سبب دعوة

اجلهاد ،واستعمل فيها اإلمام حجية االستكشاف املستقبيل ملن يتخلف عنه ،بعد ذلك

عرض بملفوظات وصفية متناقضات عدوهم ومسببات قوهتم ،ثم حتول مسار اخلطاب

نحو الذم والتهكم والتقريع والسخرية من املتلقي الذي خيالف مريدات اإلقناع ،وختم
اإلمام بحجية منطقية مفادها أن من مل يطيعه قومه فال سبيل إىل وجود رأيه؛ ألن من
مستلزمات الرأي وجود من يقتنع بالرأي ويسري هبداه .كل تلك التنوعات باخلطاب

صبت يف بوتقة واحدة ،وجاءت مرتاصفة مرتاتبة يف سبيل الغاية احلجاجية األسمى

للفعل اخلطايب ،وهي الدعوة للجهاد وإقناع املتلقي به.

الفصل الثالث
األفعال الكالمية
يف خطاب اإلمام علي (عليه السالم)
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املبحث الأول
الق�سم الأول  :نظرية �أفعال الكالم ()Actes locutoire
(الن�ش�أة والتطور):
وهي من االسرتاتيجيات التوجيهية ،وسبب اختيار املرسل هلذه اإلسرتاتيجية إصرار املرسل
على تبليغ قصده من وراء اخلطاب وكذا توجيه املرسل إليه من خالل النصح والتحذير واإلرشاد
وهذه األفعال ال تقتضي استعمال املرونة يف اخلطاب ،كما أنه يودي باستعمال هذه اإلسرتاتيجية
أن يفرض قيدا على املرسل إليه بشكل أو بآخر ،وإن كان قيدا بسيطا وأن ميارس فضوال خطابيا
عليه أو توجيهه ملصلحته بنفعه من جهة ،وبإبعاده عن الضرر من جهة أخرى وهذا النوع من
اخلطاب التوجيهي قد يكون نوعا من التدخل والضغط على املرسل.وهناك مسوغات عديدة
الستعمال هذه االسرتاتيجيات منها:
11عدم تشابه املتكلم واملتلقي يف السامت العامة ،فيحتاج بذلك املتلقي إىل النصح
والتوجيه.

22عدم وجود تكرار باللقاءات بني املتكلم والسامع ،إذ تنحصر لقاءاتهما باحملافل
الرمسية ،فليس هناك عمق باملعرفة الشخصية.
33الشعور بالتفاوت بني مستويات التفكري بني طريف اخلطاب ،مما يؤثر يف فهم كل منهما
لطبيعة اآلخر.
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44رغبة املرسل يف االستعالء يف منزلته الذاتية مبا ميلك من صفات حتول خطابه إىل سلطة
على املتلقي.
55إصرار املتكلم على تنفيذ قصده ،وإجناز تبليغه؛ لذلك تعد أفعال هذا النوع باألفعال
اإلجنازية.

66حصول حتد واضح لتعليمات املتكلم ،مما يؤدي إىل متسكه بها وتوكيده عليها.
11مناسبة السياق التفاعيل الستعامل التوجيهية ،بني الطبيب واملريض ،عندما ال يلتفت
إىل الرتاتب االجتامعي ،فال يراعى كون الطبيب أمريا أو وزير ،فينصب اهتامم

املتكلم عىل التبليغ واملتابعة والتأثري(((.

تتمحور نظرية أفعال الكالم حول منزع وظيفي تداويل ،يعالج القوة الكالمية

للوحدات القولية ،ويعنى بجميع أشكال التعامل القويل (L’INTERACTION

 .)VERBALEفبدأت مسرية تلك النظرية بالثورة عىل مفهوم الوصف املسند يف
الغالب للغة ،الذي أقىص كثريا من العبارات املستخدمة بحجة عدم خضوعها ملعيار

(((

الصدق والكذب ،ويف هذا الصدد بدأ «أوستني»  -ضمن حمارضات (وليام جايمس)

 -عمله بالكشف عن التعارض بني نوعني من املنطوقات ،املنطوقات التقريرية الوصفية

( )constative utterencesونوع آخر يتشابه مع النوع األول تشاهبا ظاهريا يف البنية،
غري أنه ال يقوم بالوظيفة التي يقوم هبا هذا النوع ويسمى «أوستني» هذا النوع باملنطوقات
األدائية ( )performative utterencesوإذا كانت املنطوقات األوىل جترى عليها قوانني

الصدق والكذب ،من مثل قولنا:اجلو مجيل ،فإن النوع الثاين من امللفوظات ال حتكمه

هذه القوانني ،وحيتاج يف مقابل ذلك إىل مجلة من الرشوط واملعايري تضمن نجاحه ،وذلك
 .1ينظر اسرتاتيجيات اخلطاب .330-328 /
 .2ينظر التداولية اليوم علم جديد يف التواصل ،آن روبول وجاك موشالر ،ترمجة د .حممد الشيباين.31/
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من مثل قولنا :افتتح رئيس الربملان اجللسة((( ،وكذلك قولنا :إين أختذ عادة املرأة لتكون
زوجة رشعية يل ،وقولنا :إين أسمي هذا املسجد باسم « عيل بن أيب طالب(عليه السالم)

« وقولنا:إين أهب ساعتي ألخي ،فاملنطوقات التي وردت يف اجلمل السالفة ال تصف

شيئا أو خترب عنه أو تقرره أو تثبته ،وليست منطوقات صادقة أو كاذبة ،ولكن بمجرد
(((

النطق هبا يعترب أداء لفعل ما ،ويقرتح أوستني تسميتها باجلملة األدائية

فقولك ألي

يشء ما تكون أنجزته يف الوقت نفسه،ويشكل القول احلدث الرئيس يف الفعل الكالمي
يف هذا النوع من املنطوقات(((.

�أوال  /جهود �أو�ستني:
جاءت نظرية «أوستني» كرد فعل مضاد لطرائق التحليل السائدة آنذاك ،التي

كانت حتلل اجلمل جمردة من سياقها اخلطايب املؤسسايت ،وبمعزل عن كل مالبسات
القول وظروف إنتاج احلدث اخلطايب ،وبمعزل كذلك عن صفات كل من طريف
اخلطاب،وانقسمت نظريته عىل ثالث مراحل:

 -1مرحلة التمييز بني امللفوظات الو�صفية والإجنازية:
فبدأ يف هذه املرحلة برفض تقسيم امللفوظات السائد عىل ملفوظات إنجازية ،وأخرى

وصفية ،ليس هلا عمل سوى وصف العامل اخلارجي ،كام نقول :جاء زيد ،فليس للملفوظ
وظيفة سوى اإلخبار ،وهذا اإلخبار إما أن يصدق ،أي أن يتالءم مع العامل اخلارجي،

أو يكون كاذبا بعدم تالؤمه ،فأنكر أن تكون الوظيفة الوصفية الوظيفة الوحيدة

للملفوظات اإلخبارية وأطلق عىل هذا التوصيف باملغالطة الوصفية ،وذهب يرفض
 .1ينظر تداولية النص الشعري ،مجهرة أشعار العرب أنموذجا .148 /
 .2ينظر التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد .138 /
 .3ينظر نظرية أفعال الكالم العامة .18 /
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تلك التقسيامت واعتمد عىل بعض امللفوظات الوصفية (األدائية) التي يكون الوصف
فيها غري خاضع ملعيار الصدق والكذب ،كقوهلم :أنت طالق ،أو كقولك عندما برشت

بغالم :أسميه حممدا ،وأخرى إنجازية ،وهي األفعال التي تنجز أفعاال معينة عند النطق

هبا (اإلنشائية) كاألمر والنهي واالستفهام والعرض والتحضيض ،((( ...وذهب إىل
القول بأن األفعال الوصفية تنجز فعال ما بمجرد أن ينطق املتكلم هبا ،فالقول هو الفعل،
وبذلك فكل األفعال هي أفعال إنجازية.

 -2مرحلة تقييم معايري جناح الفعل الكالمي:
وضع أوستني مجلة من املعايري املقالية واملقامية ،التي يشرتط وجودها لنجاح الفعل

الكالمي:

 .أ املعايري املقامية ،وهي:
22يتعني وجود إجراء عريف مقبول حمدد متفق عليه بني املتخاطبني يف الفعل التواصيل،
كام يف الزواج مثال وطقوسه املعهودة ،فإذا مل تتوفر هذه اإلجراءات مل يتحقق الفعل

الكالمي ،كام يف التمثيليات مثال.

33جيب أن يكون الشخص املتلفظ للفعل الكالمي مالئام للفعل ،فلو نطق حاجب
املحكمة وقال للمتهم :حكمنا عليك بالسجن ،مل يكن الشخص مالئام؛ الن ليس
من اختصاصات احلاجب النطق باحلكم.

44جيب أن يؤدي مجيع املشرتكني بالعملية التواصلية أدوارهم دون لبس أو متويه ،فلو
حصل أي لبس أو متويه سيؤدي إىل إخالل يف العملية التواصلية.

55جيب أن يكون املتكلم صادقا بتعبرياته ،فلو قلت لشخص :أنا احبك كوالدي ،فيجب
 .1ينظر أفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص.62 -61 /
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حينئذ أن تكون مشاعرك صادقة ومالئمة أللفاظك.
66جيب أال يرتاجع املشاركون يف العملية التواصلية إىل آخر حلظة من العملية.
77جيب أن يتم الفعل الكالمي كامال دون نقص.
ب -املعايري املقالية :وتتمثل يف مجلة من الرشوط:
11ينبغي أن ينتمي الفعل إىل فئة األفعال اإلنجازية (األمر واالستفهام والتمني
والرتجي.)...

22جيب أن يكون الفعل مبنيا للمعلوم.
 33جيب أن يكون الفاعل نفس املتكلم.
44جيب أن يكون زمن املتكلم يف احلارض.
 55وبالرغم من جهود أوستني يف التفريق بني األفعال اإلنجازية والتقريرية ،لكنه مل
يفلح يف التفريق بينهام ،وظلت حدود هذين النوعني متقاربة ،فرشوطهام متقاربة
جدا ،وتوصل أخريا إىل مرحلته النهائية.
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 .3مرحلة الفعل الكالمي:
فقد توصل إىل أن مجيع األفعال الكالمية تتكون من ثالثة أقسام على النحو اآلتي(((:
 .أفعل القول (الفعل اللغوي) ( :)Acte locutoireويراد به (إطالق األلفاظ يف مجل
مفيدة ذات بناء نحوي سليم وذات داللة) ففعل القول يشمل بالرضورة عىل أفعال

لغوية فرعية وهي املستويات اللسانية املعهودة :املستوى الصويت واملستوى الرصيف
والرتكيبي والداليل.

لكن «أوستني» يسميها أفعاال ،الفعل الصويت وهو التلفظ بسلسلة من األصوات

املنتمية إىل لغة معينة ،والرتكيبي فيؤلف مفردات طبقا لقواعد لغة معينة ،والداليل فهو

توظيف هذه األفعال حسب معان وإحاالت حمددة ،فقولنا( :إهنا ستمطر) مجلة ،ولكنا
ال نعرف ماهيتها ،هل هي إخبار؟ أم حتذير بعدم اخلروج ،أم أمر بحمل مظلة أم غري
ذلك ،إال بالرجوع إىل قرائن السياق لتحديد «قصد املتكلم» أو غرضه من الكالم (((.
وهذه األفعال الفرعية متداخلة فيام بينها ،بحيث أهنا تنجز يف وقت واحد ،فنحن حني
ننتج سلسلة من األصوات التي تنتمي إىل لغة معينة ضمن شكل عريف يمكن معرفته

وننجز هذا العمل بقصد مساوق أيضا؛ ألننا يف العادة ال نتكلم ضد إرادتنا ،كام يمكننا

أن نتحكم يف لغتنا ومع ذلك فللملفوظات اللغوية سلسلة كاملة من السامت اخلاصة

هبا ،فهي تتآلف عىل شكل سلسلة من األصوات التي تنتظم يف جمموعات صوتية وفقا

لقواعد نحوية وتركيبية ذات داللة معينة ،ومن خالل إنتاج األصوات نقوم يف الوقت

ذاته بأحداث فونولوجية ومورفولوجية ونحوية.

 .1ينظر نظرية أفعال الكالم العامة ،أوستني ،ترمجة عبد القادر قينيني .128 - 115 /
 .2ينظر التداولية واحلجاج ،صابرحباشة .97/
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.بالفعل املتضمن يف القول ( :)Acte illocutoireوهو الفعل اإلنجازي احلقيقي إذ
«إنه عمل ينجز بقول ما» وهذا الصنف من األفعال الكالمية هو املقصود بالنظرية
برمتها؛ ولذلك اقرتح «أوستني» تسمية الوظائف اللسانية الثاوية خلف هذه األفعال
بـ»القوة االنجازية» ومن أمثلته :االستفهام ،والتوكيد ،والتحذير ،واألمر...ألخ،فلو

قلنا مثال :هل سيكون اجلو مجيال غدا؟ فالنظر إىل اجلملة يف السياق البالغي ال يعدو

كوهنا استفهاما ،أما إذا نظرنا إىل مقامات املستمعني فقد يتغري حكمنا عليها؛ ألنه
سيأخذ قيمة أخرى ،فإنجاز املتكلم للفعل الكالمي يف اجلملة وهو االستفهام یضعه

يف مقام املنتظر إلجابة ما من املستمع ألنه املخصوص بفعل اخلطاب داخل عالقة

تضطره إىل إعطاء جوابه((( ،ولكي یتحقق فعل االستفهام یشرتط «أوستنی» فهم
املستمع للقوة اخلطابیة التي یعطیها املتكلم مللفوظه ،وقوة اخلطاب هي كل ما یتعلق

بإنجازه ویكسبه نوعیة خاصة :كأمر  -وعد  -استفهام ،وعلیه فعملیة إنجاز الفعل
الكالمي وحتققه متعلقة بقصد املتكلم وفهم السامع هلذا القصد فهام جیدا ومن ثم

االستجابة له ،انطالقا من القوة اإلنجازیة املتضمنة يف الفعل الكالمي وذلك ألن
اللغة حسب «أوستنی» نشاط وعمل ینجز ،أي أن املتكلم ال خیرب ویبلغ فحسب،

بل إنه یفعل أي یعمل ،ويقوم بنشاط مدعم بنیة وقصد یرید املتكلم حتقیقه من جراء
تلفظه بقول من األقوال .وجيب التنبيه عىل أمهیة املتكلم ودوره يف حتدید قصده
ودرجة قوة ملفوظه اإلنجازي وفهم املستمع للخطاب ،وردة فعله التي حتدد مدى
فهمه لقصد املتكلم ودرجة تأثره باخلطاب ،كام تشری إىل دور كل هذه العنارص يف

إنجاح العملیة التبلیغیة بنی املتخاطبنی ،فإذا كانت القوة اإلنجازیة مثال يف اجلملة
السابقة هي االستفهام فإن نتیجة هذا اخلطاب تتمثل يف اإلجابة عن السؤال وهي

نتیجة طبیعیة أو الرفض ،وهنا ال بد من إعادة النظر يف درجة فهم املستمع للسؤال،

 .1ينظر السياق والنص الشعري ،عيل آيت أوشان .70/
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الذي هو عبارة عن فعل إجنازي أراد املتكلم من خالله أن یبلغ متلقیه أمرا
ما(((.
.جالفعل الناتج عن القول (  :)Acte perlocutoireوأخريا يرى» أوستني» أنه مع القيام
بفعل القول ،وما يصحبه من فعل متضمن يف القول (القوة) فقد يكون الفاعل (وهو
هنا الشخص املتكلم) قائما بفعل ثالث هو التسبب يف نشوء آثار( :اإلقناع والتضليل
واإلرشاد ،التثبيط...أخل) ويسميه «أوستني» :الفعل الناتج عن القول ،ومساه
بعضهم (الفعل التأثريي) (((.
فام دامت كل إرسالية موجهة إىل خماطب معني ،فإهنا تسعى بالرضورة إىل إقناعه

بفعل ما ،وكنتيجة لذلك استجابته هلذا الفعل ،وتسمى هذه االستجابة فعال إستجابيا
أو فعل التأثري يف اخلطاب((( ،فلو قلنا مثال :األفعى عىل احلصرية ،فالفعل القويل هلذا

امللفوظ هو احلدث اللغوي وما يشمله من األصوات والبنية الرصفية والداللة ،والفعل
اإلنجازي وهو التحذير من وجود األفعى ،واجلانب التأثريي بيان اخلوف منها وابتعاده

عنها.

 .1ينظر مبادئ يف اللسانيات ،خولة طالب اإلبراهيمي .162 -161 /
 .2ينظر التداولية عند العرب ،مسعود صحراوي .42-41 /
 .3ينظر السياق والنص الشعري .71/
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ت�صنيف �أو�ستني لأفعال الكالم:
ويصنف «أوستني» أفعال الكالم يف كتابه (كيف نصنع األشياء بالكلمات؟) إىل
مخسة أصناف(((:
 .أأفعال القرار )Les verdictifs(:وتتعلق باألفعال التي ترتبط باألحكام ذات
الصيغة القضائية ،اإلدانة  -التربئة  -إصدار املراسيم...ألخ.

.بأفعال التنفيذ ( :)Les exercitifsوتشتمل أفعاال حمملة بقرارات يف كيفية الترصف
كاألوامر ،الطلب ،التوصية ،النصح..ألخ.

 .جأفعال الوعد ( :)Les promissifsوالتي تفرض عىل املتكلم التزاما معينا بكالمه،
كأفعال اإلقرار والوعد والرغبة...ألخ.

 .داألفعال السلوكية ( :)Les comportatifsوتضم األفعال التي تتخذ يف موقف
معني ،كأفعال االستحسان والتوبيخ والتهنئة والشكر والرثاء..ألخ.

 .هأفعال العرض :)Les expositifs(:وتتضمن األفعال التي ترتجم طريقة ما

لعرض األشياء التي نتحدث عنها :كأفعال االستشهاد والوصف والتنويه والنفي

واإلنكار...ألخ.

فالتداولية يف نظر «أوستني» جزء من علم أعم هو دراسة التعامل اللغوي من حيث

هو جزء من التعامل االجتامعي ،وهبذا فهو ينتقل باللغة من مستواها اللغوي إىل مستوى
آخر هو املستوى االجتامعي يف نطاق التأثر والتأثري ،فالتداولية تدرس االتصال اللساين

يف إطاره االجتامعي ،والذي يميل خصوصيات تؤثر يف الفعل الكالمي(((.
 .1ينظر التداولية من أوستني إىل غوفامن.62 /

 .2ينظــر االتصــال اللســاين يف اللســانيات التداوليــة ،ســامية بــن يامنــة ،جملــة دراســات أدبيــة العــدد األول
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ثانيا  /جهود �سورل:
وجاء بعد «أوستني» تلميذه األمريكي « جون سورل» الذي نظم هذه املفاهيم

وطورها يف كتابه أفعال الكالم ( ،)Speech actsوأضاف إىل «أوستني» ما يسمى بأثر
فعل التلفظ ،فقام  -سورل  -يف هذه الوقت بعملية تعديل عىل تقسيامت (أوستنی)

للفعل الكالمي عىل أساس التفريق بنی أربعة أفعال تنجز يف الوقت نفسه وهي(:فعل

القول ،الفعل القضوي ،الفعل اإلنجازي،الفعل التأثریي).

11فعل القول Acte d|énonciationيتجىل يف القول بعبارة تلفظية ما وفقا للمبادئ
الصوتیة والرتكیبیة للغة ما ،ویضم كل من الفعل الصويت والرتكیبي عند

(أوستنی).

22ويامثل الفعل الداليل يف التقسيم األوستیني ( )Acte propositionnelالفعل
القضوي ،الذي كان جزءا من (فعل القول) فضال عن الفعل الصويت النحوي ،إال

أن (سورل) منحه جزءا مستقال عن هذه األفعال ،وینقسم الفعل (القضوي) عنده

عىل قسمني أساسینی ومها :الفعل اإلحايل والفعل احلميل.

33الفعل اإلحايل ( )Acte de referenceیسهم يف ربط الصلة بنی املتكلمنی املتكلم
والسامع ویمكن توضیح ذلك من خالل األمثلة اآلتیة:

 .أ أبلغكم بأين سأنسحب غدا من الرابطة.
.ب اخلليل بن أمحد عامل لغوي.
 .ج بغداد عاصمة العراق.
فاجلملة (أ) أحالت عىل «األنا» يف «أبلغكم» بصیغة الفعل املضارع «أفعل» وعىل
.57 / 2008

الف�صل الثالث /الأفعال الكالمية يف خطاب الإمام علي (عليه ال�سالم)

129

«ضمري املخاطب اجلامعة» املضاف إىل «كم» الذي حییل عىل جمموعة من األشخاص

يف العامل اخلارجي .أما «اخلليل» يف اجلملة (ب) فیحیل عىل اسم شخص معنی معرف

يف جمال اللغة ،كام حتیل كلمة «بغداد» يف اجلملة (ت) عىل اسم علم ملكان معنی ،وجيب
التنبه هنا عىل أن «سورل» فرق بنی اإلحالة كفعل ،واإلحالة كنتیجة ،ذلك أن الكلامت
التي تكون مجلة ما إذا عزلت عن سیاق املتحدثنی هبا تكون كلامت معجمیة ذات معنى
عام ،وتفقد دالالهتا عىل التخصیص أو التعریف أو التحدید.

الفعل الإجنازي”Acte illocutionnaire ”:

يفرتق ما اقرتحه «سورل» يف هذا اجلزء من األفعال عام اقرتحه أستاذه «أوستنی»،

فالفعل اإلنجازي دائام هو الفعل الذي یتحقق يف الواقع بمجرد التلفظ به؛ فقد یكون
أمرا مثال أو هتدیدا أو نصحا أو متنیا مثل (آمرك ،أنصحك ،أعدك)،وطرح أبعادا كثرية

خيتلف فيها كل فعل إنجازي عن اآلخر((( ،ومن هذه االختالفات:

 .أاالختالف يف الغرض اإلنجازي للفعل :فالغرض اإلنجازي من األمر مثال حماولة
التأثري يف السامع ليقوم بفعل ما ،بينام الغرض من الوعد إلزام املتكلم نفسه فعل

غرض ما.

.باالختالف يف اجتاه املطابقة :فبعض األفعال تطابق العامل اخلارجي مطابقة تامة
كاإلخباريات ،وبعضها مطابقة بعضية كأفعال الوعد والرجاء.

 .جاالختالف يف املوقف النفيس للمتكلم :فأفعال الوعد والوعيد يكون املتكلم فيها
عازما عىل إنجاز الفعل ،فيام يكون راجيا يف األمر والرجاء ،ونادما يف الندم.

 .داالختالف يف قوة الفعل :فقولك للطالب :لعلك تدرس فتنجح ،أضعف من
 .1ينظر آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص .77 -75 /
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قولك :أرص عىل أن تدرس لكي تنجح.
 .هاالختالف يف منزلة املتكلم والسامع:فمنزلة املتكلم حول قوة األفعال ،من األمر إىل
االلتامس إىل الدعاء.

 .واالختالف يف طريقة ارتباط القول باهتاممات املتكلم والسامع ،كاالختالف بني
املدح والرثاء ،وبني التهنئة والتعزية.

 .زاالختالف يف العالقة بسائر عنارص اخلطاب والسياق الذي يقع فيه :فقولك :أجيب
أو استدل أو أعرتض ...يربط األقوال السابقة بالالحقة.

 .حاالختالف يف املحتوى القضوي :الذي حتدده القوة اإلخبارية والرسائل الدالة،
كاالختالف بني اإلخبار والتوقع ،فاإلخبار يكون عن أمر مىض ،والتوقع يكون
ألمر يف املستقبل.

 .طاالختالف يف كون األفعال قابلة لألداء :فمعظم األفعال اإلنجازية قابلة لألداء
(أقرر ،أعد ،آمر ،استنتج )...وثمة أفعال ال تؤدى بالقول فقط ،فأنت ال تستطيع

أن تقنع شخصا بيش بقولك :أنا أقنعك ،أو تفزعه بقولك أنا أفزعك.

 .ياالختالف يف أسلوب أداء الفعل :كاالختالف بني اإلعالن واإلرسار ،فهام ال
خيتلفان يف الغرض اإلنجازي وال يف املحتوى القضوي ،بل يف أسلوب األداء.

وأعاد تصنيف األفعال على األقسام اآلتية((( :
 .أاإلخباريات( :)Les Assertivesوالغرض اإلنجازي فيها نقل املتكلم لواقعة ما،
بحيث يكون مسؤوال عن حتقق هذه الواقعة العامل اخلارجي ،وأفعال هذا الباب

 .1ينظــر الفعــل اللغــوي بــن الفلســفة والنحــو ،حييــى بعطيــش ،ضمــن التداوليــات علــم اســتعامل اللغــة /
.100
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حتتمل الصدق والكذب ،أي املطابقة مع العامل اخلارجي.
.بأفعال الوعد ( :)Les promissifsوهي األفعال التي تلزم املتكلم بالنهوض بسلسة
من األفعال املستقبلية ،ومنها أفعال العرض والوعد والوعيد.

 .جالتوجيهيات ( :)Les Directivesوالغرض منها توجيه املخاطب لعمل يشء ما
يف العامل اخلارجي ،ورشط املطابقة مع العامل واخلارجي مهم ،إضافة إىل اإلخالص
والرغبة يف حصول الفعل ،ودخل فيه االستفهام واألمر والرجاء واالستعطاف
والدعوة والنصح واإلذن.

 .دأفعال تعبريية ( :)Les expressifsوهي األفعال التي تعرب عن احلالة النفسية
للمتكلم ،ومن أمثلتها أفعال الشكر واالعتذار والتهنئة والرتحيب.

 .هأفعال إعالنية ( :)Les declrartifsوهي األفعال التي حتدث تغيريات فورية
يف نمط األحداث العرفية ،التي غالبا ما تعتمد طقوس اجتامعية ،كأفعال إعالن
احلرب والطالق والطرد.
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املبحث األول
القسم الثاني  /أفعال الكالم يف املوروث العربي:
ال نعدم لنظرية أفعال الكالم جتليا يف املوروث العريب ،فقد قسم كثري من العلامء

الكالم إىل ثالثة أقسام(خرب وطلب وإنشاء)،يقول ابن هشام األنصاري» ثم قلت َو ُه َو
ب َوإِن َْشا ٌء وأقول هذا التقسيم ُ
تبعث فيه بعضهم والتحقيق خالفه وأن الكالم
ب َو َط َل ٌ
َخ َ ٌ
اإلنشاء و َأن مدلول ُقم ح ِ
ينقسم إىل خرب وإِنشاء فقط وأن الطلب من أقسام ِ
اص ٌل عند
ْ َ
ُ
االمتثال وهو خارج عن مدلول اللفظ «(((.
ا ْلتلفظ به ال يتأخر عنه وإنام يتأخر عنه

وفرق النحويون بني اخلرب واإلنشاء بمعيار الصدق والكذب ،يقول ابن الرساج»:

االسم الذي هو خرب املبتدأ هو الذي يستفيده السامع ويصري به املبتدأ كالم ًا وباخلرب يقع
التصديق والتكذيب ،أال ترى أنك إذا قلت :عبد اهلل جالس فإنام الصدق والكذب وقع
يف جلوس عبد اهلل ال يف عبد اهلل؛ ألن الفائدة هي يف جلوس عبد اهلل.((( »...

ولعل من أهم مباحث اإلنشاء الطلبي مبحثي األمر والنهي واالستفهام ،والتمني

والرتجي :

وسآخذ مثاال أسلويب األمر واالستفهام:
 .1رشح شذور الذهب حتقيق عبد الغني الدقر.39 /
 .2األصول يف النحو ،حتقيق د .عبد احلسني الفتيل .62 /1
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�أوال :الأمر:
تركز تعريف النحويني لألمر عىل ثالث مقومات :وهي الطلب والصيغة املخصوصة

والرتبة أي كون األمر أعىل رتبة من املأمور،

ومعنى األمر يف أصل اللغة نقيض للنهي ،فهذا طلب إليقاع الفعل ،وذاك لترتكه،

أما التعريف االصطالحي فهو :طلب إجياد الفعل ،أو قول القائل ملن دونه أفعل ،ويعرفه
العلوي بقوله »:وهو صيغة تستدعي الفعل ،أو قول ينبئ عن استدعاء الفعل من جهة
الغري عىل جهة االستعالء ،فقولنا « :صيغة تستدعي ،أو قول ينبئ « ومل نقل (افعل)
و(لتفعل) كام يقول املتكلمون واألصوليون لتدخل مجيع األقوال الدالة عىل استدعاء

الفعل نحو قولنا):نزال) وصه فإهنام داالن عىل االستدعاء من غري صيغة (افعل) «(((.

وقد خيرج األمر إىل أغراض داللية أخرى((( ،عندما ختالف ألفاظه مبادئ احلوار،

وقواعد التعاون التي أقرها غرايس وغريه ،فتتكون أجواء داللية أخرى ،نستطيع أن
نتلمسها من خالل عمليات التحليل التداولية.

ثانيا  /اال�ستفهام:
االستفهام يف أصل اللغة (طلب الفهم) نقول « :استفهمه سأله أن يفهمه ،وقد

استفهمني اليشء فأفهمته وفهمته تفهيام «((( ومن َث َّم فإن مجلة االستفهام مجلة طلبية.
 .1الطــراز املتضمــن ألرسار البالغــة وعلــوم حقائــق اإلعجــاز  ،.282- 281 /3وينظــر أســاليب الطلــب
عنــد النحويــن والبالغيــن ،د .قيــس األويس .83/
 .2خيــرج األمــر إىل دالالت متعــددة نستشــفها مــن ســياق احلديــث ،كاإلباحــة والتخيــر والتســوية والدعــاء
والتهديــد والتأديــب والتعجــب واخلــر والتبكيــت والتســليم ،والتكويــن والنــدب والتعجيــز ،والتمنــي
والتحســر وااللتــاس واإلهانــة.
 .3لسان العرب (فهم) .459 /12
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ولالستفهام وظيفتان :طلب التصديق ،وطلب التصور.
 1.طلب التصديق :وهو الذي يسأل عن اجلملة التي بعد كلمة االستفهام :أصادقة
هي أم غري صادقة؛ ولذلك جياب عنها بـ»نعم» أو «ال» ويستعمل يف هذه اجلملة
حرفان:اهلمزة وهل.

وهذان احلرفان يتفقان يف أشياء وخيتلفان يف أشياء؛ فهام يتفقان يف دخوهلام عىل

اجلملة بنوعيها :االسمية والفعلية:أزيد موجود؟ أسافر زيد؟ وهل زيد موجود؟ هل

سافر زيد؟.

ويقول النحاة :إن اهلمزة هي األصل يف االستفهام ،ومن َث َّم فهي تفرتق عن «هل»

باستعامالت خاصة :فهي تدخل عىل اجلملة املثبتة ،واجلملة املنفية ،أما «هل» فال تستعمل
إال مع اجلملة املثبتة :حرض زيد أو حرض عمرو؟ أ فحرض عمرو؟ أ ُث َّم حرض عمرو؟ ومع

«هل» تقول :وهل حرض عمرو؟ فهل حرض عمرو؟ ثم هل حرض عمرو؟.

 22طلب التصور :وتستخدم فيه اهلمزة وبقية كلامت االستفهام؛ ألنك هنا ال تسأل عن
«صدق» اجلملة املستفهم عنها ،بل تسأل عن «تصور» املستفهم عنه.

وقد خيرج االستفهام عن معناه األصيل إىل معان جمازية أخرى نتيجة ملخالفة املتكلم

مبادئ احلوار ،ومن تلك املعاين (التسوية واإلنكار والتقرير والتهكم ،واألمر والتعجب
واالستبطاء ،واالستبعاد والتحذير ،والتنفري التشكيك والنفي)(((.

وسأحاول يف املبحث الثاين دراسة أهم انزياحات أسلويب األمر واالستفهام ن وأهم

االسرتاتيجيات اخلطابية التي دعت لذلك االنزياح.

 .1ينظر معاين النحو ،د .فاضل السامرائي .203-199 /4
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املبحث الثاني
األفعال الكالمية يف خطاب اإلمام علي (عليه السالم):
يف خطبة له (عليه السالم) خطب هبا عند علمه بغزوة النعامن بن بشري األنصاري

صاحب معاوية عىل عني التّمر ،وهو عني ماء قرب الكوفة ،وفيها يبدي عذره
ِ
يع إِ َذا َأ َم ْر ُت َو الَ ُ ِ
يب إِ َذا
ويستنهض الناس عىل نرصته ،يقولُ « :منِ ُ
يت بِ َم ْن الَ ُيط ُ
ي ُ
ِ
ون بِن ْ ِ
َد َع ْو ُت الَ َأ َبا َلك ُْم َما َتنْتَظِ ُر َ
ي َم ُعك ُْم َو الَ َحِ َّي َة ُ ْت ِم ُشك ُْم َأ ُقو ُم
َصك ُْم َر َّبك ُْم َأ َما دي ٌن َ ْ
َصخ ًا و ُأن ِ
فِيك ُْم ُم ْست ْ ِ
ون ِل َق ْوالً َو الَ تُطِي ُع َ
ال ت َْس َم ُع َ
َاديك ُْم ُم َت َغ ِّوث ًا َف َ
ون ِل َأ ْمر ًا َحتَّى
َ
ور َع ْن َع َو ِاق ِ
ب َا َْل َسا َء ِة َف َم ُيدْ َر ُك بِك ُْم َث ْأ ٌر َو الَ ُي ْب َل ُغ بِك ُْم َم َرا ٌم َد َع ْو ُتك ُْم إِ َل
َتك ِْش َ
ف َا ْلُ ُم ُ
ِ
ن ْ ِ
س َو َت َثا َق ْلت ُْم َت َثا ُق َل َالن ِّْض ِو َا ْلَ ْد َب ِر ُث َّم َخ َر َج
َص إِ ْخ َوانك ُْم َف َج ْر َج ْرت ُْم َج ْر َج َر َة َا ْ َ
ل َم ِل َا ْلَ َ ِّ
ون إِ َل َا َْلو ِ
ِ
ِ
ت َو ُه ْم َينْ ُظ ُر َ
يف ك ََأن ََّم ُي َسا ُق َ
ون»((( .فسياق اخلطبة
ب َض ِع ٌ
ْ
إِ َ َّل منْك ُْم ُجنَ ْيدٌ ُمت ََذائ ٌ
يف استنهاض الناس وحثهم عىل النرصة ،ومعرفة السياق رضورة يف التحليل التداويل؛

ألن السياق « »situationواملقام « »Contexteمن العنارص املهمة يف الدراسة
التداولية؛ نظرا لدورمها يف عملية الفهم واإلفهام؛ ألن غري العارف بمقاصد املتكلم

وأغراضه وبأحوال السامع أثناء العملية التبليغية وبكل ما حييط هبا من عنارص أخرى

مكونة لعنرصي السياق واملقام «ال يستطيع أن يصل إىل املعنى احلقيقي الذي يقصده
املتكلم أثناء حديثه؛ ونظرا ألمهية هذين املفهومني يف املنهج التداويل هناك من اللغويني

 .1هنج البالغة .82-81 /
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من يسمي التداولية باملقامية»(((.وبالتايل فإننا ال نستطيع الكشف عن اسرتاتيجيات
اخلطاب دون معرفة مقامات اخلطاب ،وعليه فإن نظرية أفعال الكالم تطلع بالكشف

عن اسرتاتيجيات اخلطاب املستعملة ،من خالل تركيزها عىل مقامات التلقي ،واألفعال
املنجزة يف تلك املقامات.

وقوله « منيت بمن ال يطيع إِ َذا َأ َم ْر ُت َو الَ ُ ِ
يب إِ َذا َد َع ْو ُت »...ملفوظات تقريرية
ي ُ

وصفية ،يقرر فيه حالته ،وكيف أنه بيل بأتباع ال يسمعون كالمه ،وال جييبون دعوته،

وقوهتا اإلنجازية يف إظهار التحرس واخليبة عىل ما حتصل من أتباعه ،وإظهار املالمة

عليهم ،ومن ثم التأثري فيهم لعلهم يرعوون عىل ما يرتكبون من خمالفة له ،ومن ثم
يتحقق التأثري املنشود وهو تلبيتهم ألوامره ونرصهتم له .ويمكن تصنيف هذه األفعال

ضمن األفعال السلوكية (( )Les comportatifsحسب أوستني) :وتضم األفعال

التي تتخذ يف موقف معني؛ألهنا تضم التوبيخ يف طياهتا،أو ضمن األفعال تعبريية (Les

( )expressifsحسب سورل) ألن األفعال السابقة تعرب عن احلالة النفسية للمتكلم.
فاملشاعر النفسية التي نتلمسها يف اخلطبة نابعة من الكلامت املحملة بـ» األسى واألمل،
ومثلها كثري يف كالم اإلمام(عليه السالم) وما ذلك إال ألنه كان هيتم برعيته وباإلنسان

أينام كان أكثر من اهتاممه بنفسه وأهله ،ولكن ما يصنع؟ وبأي يشء ينفذ احلاكم سلطانه
إذا كانت القوى املعدة للتنفيذ تسمع وال جتيب ،وكل ما القاه اإلمام وقاساه من جنده

وأصحابه  -جتمعه وحتكيه كلمة واحدة ،وهي قوله « :أريد أن أداوي بكم ،وأنتم دائي
(((

« وال يشء أشد قسوة من داء دواؤه داء»

ِ
ون؟ بِن ْ ِ
وقولهَ »:ما َتنْتَظِ ُر َ
ي َم ُعك ُْم؟» ملفوظات إنجازية:
َصك ُْم َر َّبك ُْم َأ َما دي ٌن َ ْ

فعل كالمي  ---------ما تنظرون؟  /أما دين جيمعكم؟
 .1آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص.52 /
 .2يف ظالل هنج البالغة .248-247 /1
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فعل إحايل  ----------حييل عىل أتباعه ،وهي إحالة قبلية مقامية ،فاملخاطب

غري موجود يف النص.

الفعل اإلجنازي  -------استفهام على سبيل اإلنكار عن سبب تأخرهم للنصرة،
وعن وجود الدين الذي جيمعهم.وتكمن القوة اإلجنازية يف كون األفعال من أفعال الوعيد
يك ْم ُم ْستَ ْص ِرخاً َو أُنَا ِد ُ
ُوم ِف ُ
ال
يك ْم ُمتَ َغ ِّوثاً َف َ
(:)Les promissifsيفسره قوله الالحق:أَق ُ
َو ً
ون لِي أَ ْمراً ،فمن ال يسمع كالمه وال يطيع أوامره سيكون
ال َو َال تُ ِط ُيع َ
تَ ْس َم ُع َ
ون لِي ق ْ
اخلذالن نصيبه.
الفعل التأثريي  ------التوبيخ والتحقري ،واستنهاض اهلمة ،والعزمية للذود عن
شرف اإلسالم واملسلمني.ومن ثم لعل ذلك يؤدي إىل أن يرعووا وينهضوا ويستجيبوا
له.
اقتضاء --------اقتضاء خذالنهم له يف كثري من احلوادث السابقة.يفسره قوله
يك ْم ُم ْستَ ْص ِرخاً َو أُنَا ِد ُ
ُوم ِف ُ
ون لِي
يك ْم ُمتَ َغ ِّوثاً َف َ
ال تَ ْس َم ُع َ
التقريري الالحق يف اخلطبة « أَق ُ
َو ً
ون لِي أَ ْمراً» وهو خطاب ال يوحي بزمانيته ،وإمنا بارتكاز ملكة اخلذالن
ال َو َال تُ ِط ُيع َ
قْ
يف نفوسهم ،دليل استعمال داللة األفعال (أقوم ،أنادي ،ال تسمعون ،ال تطيعون) اليت
دلت على التجدد يف الفعل وتكراره.
استلزام  -------وجوب نصرة اهلل ،وان من ال ينصر اهلل ال دين جيمعه وهو خارج
عن امللة ،وذلك أن» األسباب اليت توجب اجتماعهم لنصرة اهلل ،والغضب له ،بسؤاهلم
عنها هل هي موجودة هلم أم ال سؤاال على سبيل اإلنكار أيضا ،إذ هم يدعون وجودها
﴿و َما أُ ِم ُروا إَِّل لِيَ ْعبُ ُدوا
هلم وهي الدين ،الذي ألمروا بلزومه واالحتاد فيه كما قال تعاىلَ :
ين ا ْل َقيِّ َم ِة﴾(((»((( ومن
ني لَ ُه ِّ
اللََّ ُْم ِل ِص َ
الص َل َة َويُ ْؤتُوا َّ
الزكَا َة َو َذلِ َك ِد ُ
الد َ
يموا َّ
ين ُحنَف َ
َاء َويُ ِق ُ
 .1البينة5 :
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خيالف فسيعاقبه اهلل بأن يلبسه ثوب املذلة واحلقارة .وهو من أفعال الوعيد والتهديد.فإن
اهلل سيولي عليهم من ال يرمحهم وال يراعي حدود اهلل فيكم ،ولكنه سيبتليكم مرة أخرى
دليل ما رواه املعتزلي عن « زيد بن علي (عليه السالم) قال علي (عليه السالم) يف هذه
اخلطبة :أيها الناس إني دعوتكم إىل احلق فتوليتم عين وضربتكم بالدرة ،فأعييتموني أما
إنه سيليكم بعدي والة ال يرضون عنكم بذلك حتى يعذبوكم بالسياط وباحلديد ،فأما أنا
فال أعذبكم بهما .إنه من عذب الناس يف الدنيا عذبه اهلل يف اآلخرة ،وآية ذلك أن يأتيكم
صاحب اليمن حتى حيل بني أظهركم فيأخذ العمال وعمال العمال رجل يقال له يوسف
بن عمرو ،ويقوم عند ذلك رجل منا أهل البيت فانصروه فإنه داع إىل احلق .قال وكان
الناس يتحدثون أن ذلك الرجل هو زيد (عليه السالم)» (((.
ويف خطبة له ،تسمى الغراء وفيها نعوت اهلل (عز وجل) ثم الوصية بتقواه ،ثم التنفري
ِ
لش َب ِ ِ
اض ِة َا َّ
ان َا ْل َ َر ِم؟ َو
من الدنيا ،قال وهو يذكر بنعم اهللَ « :ف َه ْل َينْتَظِ ُر َأ ْه ُل َب َض َ
اب إالَّ َح َو َ
آو َن َة َا ْل َفن ِ
َأه ُل َغضار ِة َالصح ِة إِالَّ نَو ِاز َل َالس َق ِم ،و َأه ُل مدَّ ِة َا ْلب َق ِ
ب َا َّلز َو ِ
اء إِالَّ ِ
َاء َم َع ُق ْر ِ
ال َو
ْ
َ
َ
َ َ ِّ َّ
َ ْ ُ
َّ
ت َا ِالستِ َغا َث ِة بِنُصةِ
ض ،و َت َل ُّف ِ
ِ
ِ
ِ
ُأ ُزوف َاالنْت َق ِ
ض َو ُغ َص ِ
الَ ،و َع َل ِز َا ْل َق َل ِق َو َأ َلِ َا َْل َض ِ
ل َر ِ َ
ْ
ص َا ْ َ
ْ َ
اء و َا ْلَ ِعز ِة و َا ْل ُقرن ِ
ِ
ِ
ِ
َاءَ ،فه ْل د َفع ِ
ِ
ت َا ْلَ َق ِ
ب َو َقدْ
ار ُب؟ َأ ْو َن َف َعت َالن ََّواح ُ
َ َ َ
َا ْلَ َفدَ ة َو َا ْلَ ْق ِر َب َ
َّ َ َ
ات ر ِهين ًا و ِف ِض ِيق َا َْل ْضج ِع و ِحيد ًا َقدْ ه َتك ِ
ِ
ِ
ِ
َت َا ْلوام ِج ْلدَ َته و َأب َل ِ
ت
َ
َ َ
َ
ُ َ ْ
ُغود َر ِف َم َ َّلة َا ْلَ ْم َو َ
َ َ ُّ
اه ُك ِجدَّ َته و َع َف ِ
الِه و صار ِ
ت َا ْلعو ِ
َالنَّو ِ
لدَ َث ُ
ت َا ْلَ ْج َسا ُد َش ِح َب ًة
اص ُ
ََ
ُ َ
َ
ف آ َث َار ُه َو َمَا َا ْ َ
ان َم َع َ ُ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اح ُم ْر َ َتنَ ًة بِث َق ِل َأ ْع َبائ َها ُموقنَ ًة بِ َغ ْي ِ
ب َأ ْن َبائ َها الَ
َب ْعدَ َب َّضت َها َو َا ْلع َظا ُم نَخ َر ًة َب ْعدَ ُق َّو ِ َتا َو َا ْلَ ْر َو ُ
ِ
ِ
ِ
اض ِة
َب ِم ْن َس ِّي ِئ َز َل ِل َها»((( قوله « َف َه ْل َينْتَظِ ُر َأ ْه ُل َب َض َ
ت ُْست ََزا ُد م ْن َصال ِح َع َمل َها َو الَ ت ُْس َت ْعت ُ
اب إِالَّ حو ِان َا ْلر ِم؟ و َأه ُل َغ َضار ِة َالصح ِة إِالَّ نَو ِاز َل َالس َق ِم» وقولهَ « :فه ْل د َفع ِ
لش َب ِ
َا َّ
ت
َ َ َ ََ َ ْ
َ َ َ
َ
َ ِّ َّ
َّ
ِ
ِ
َا ْلَ َق ِ
ب» فعالن كالميان.
ار ُب؟ َأ ْو َن َف َعت َالن ََّواح ُ
فعل كالمي  -----------استفهام  /فهل ينتظر؟  /فهل دفعت؟.
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فعل إحايل  -------إحالة بعدية (أهل الشباب  /األقارب)
فعل داليل ( -------جميء الشيب بعد الشباب  /ال يغني األقارب عن املوت)
فعل اقتضاء ( --------متسك الناس باحلياة الدنيا ،يف مقابل رسيان النظام

اإلهلي ،فكل إىل زوال  /متسك هؤالء بأهلهم وأحباهبم ،يف مقابل نفي منه (عليه السالم)
بأن ال يدفع األقارب وغريهم املوت ّإذا جاء.
فعل استلزام إنجازي ----- -----ابتداء يبدو أهنا أفعال محكية أومن جنس

أفعال القرار ( )Les verdictifsالرتباطها باألحكام واإلنذار والتوبيخ يف الوقت نفسه،

إصدار حكم بأن ال ينفع اإلنسان سوى أعامله الصاحلة ،وعليه التزام طريق احلق وعدم
آو َن َة َا ْل َفن ِ
احلياد عنه وتدخل يف هذا احلكم األفعال الالحقة «و َأه ُل مدَّ ِة َا ْلب َق ِ
اء إِالَّ ِ
َاء َم َع
َ
َ ْ ُ
ض ،و َت َل ُّف ِ
ال و ُأ ُز ِ
وف َا ِالنْتِ َق ِ
ض َو ُغ َص ِ
الَ ،و َع َل ِز َا ْل َق َل ِق َو َأ َلِ َا َْل َض ِ
ُق ْر ِ
ت
ل َر ِ َ
ب َا َّلز َو ِ َ
ص َا ْ َ
اء و َا ْلَ ِعز ِة و َا ْل ُقرن ِ
ِ
َا ِالستِ َغا َث ِة بِنُص ِة َا ْ ِ
َاء» وثمة قوة إنجازية مستلزمة أخرى
ل َفدَ ة َو َا ْلَ ْق ِر َب َ
َّ َ َ
ْ َ َ
ْ

يف إنذار الناس وهتديدهم وتوبيخهم ،واإلنكار عليهم بأهنم ينتظرون غري هذا األمور
ودر ِف َم َ َّل ِة َا ْلَمو ِ
ِ
ات َر ِهين ًا َو ِف
َْ
وتقريعا عىل ذلك االنتظار ،وتوبيخهم بقرينة َ
«و َقدْ ُغ َ
ِض ِيق َا َْل ْضج ِع و ِحيد ًا َقدْ ه َتك ِ
اه ُك ِجدَّ َته و َع َف ِ
َت َا ْلوام ِج ْلدَ َته و َأب َل ِ
ت َا ْلعو ِ
ت َالنَّو ِ
ف
اص ُ
َ
َ َ
ََ
ُ َ
َ
ُ َ ْ
َ َ ُّ
ت َا ْلَجساد َش ِحب ًة بعدَ ب َّضتِها و َا ْل ِع َظام ن ِ
الِه و صار ِ
لدَ َث ُ
َخ َر ًة َب ْعدَ ُق َّو ِ َتا
َ َْ َ َ َ
ْ َ ُ
آ َث َار ُه َو َمَا َا ْ َ
ُ
ان َم َع َ ُ َ َ َ
و َا ْلَرواح مر َتنَ ًة بِثِ َق ِل َأ ْعب ِائها م ِ
وقنَ ًة بِ َغ ْي ِ
ب َأ ْن َب ِائ َها الَ ت ُْست ََزا ُد ِم ْن َصالِ ِح َع َم ِل َها َو الَ
َ َ ُ
َ ْ َ ُ ُْ َ
َب ِم ْن َس ِّي ِئ َز َل ِل َها» فتلك املنازل التي ذكرها ،تسهل عىل من يضع اهلل نصب عينيه،
ت ُْس َت ْعت ُ
وال يتكل عىل أحد سواه ،وتصعب عىل من يتكل عىل غريه ،لوال يلتزم بأوامره ونواهيه.
ويعد اإلنكار من أهم الدالالت االستلزامية التي خيرج إليها أسلوب االستفهام ،ونظري
ني َو َّات ََذ ِم َن ا َْل َل ِئك َِة
ذلك كثري يف القرآن الكريم منه قوله تعاىلَ »:أ َف َأ ْص َفاك ُْم َر ُّبك ُْم بِا ْل َبنِ َ
إِنَا ًثا إِ َّنك ُْم َل َت ُقو ُل َ
ون َق ْو ًل َعظِ ًيم»((( .ومن ثم فإن التأثري الذي ُيراد منه من تلك األفعال

 .1اإلرساء.40 :
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هو التثبيط عن تلك األفعال ،التي تبعد اإلنسان عن ملكوت الرمحة والغفران ،وعن
الطريق احلق الذي رسم له ،وبالتايل متسكه بذلك الطريق ملا فيه خري ومنفعة.

ومن خطبة له (عليه السالم) يف ذكر املكاييل واملوازينِ :
«ع َبا َد َاللَِّ إِ َّنك ُْم َو َما ت َْأ ُم ُل َ
ون
وص َو َع َم ٌل َم ْ ُف ٌ
ون َو َم ِدين َ
ِم ْن َه ِذ ِه َالدُّ ْن َيا َأ ْث ِو َيا ُء ُم َؤ َّج ُل َ
وظ َف ُر َّب
ُون ُم ْقت ََض ْو َن َأ َج ٌل َمنْ ُق ٌ
ِ
ِ
َد ِائ ٍ
اس َو َقدْ َأ ْص َب ْحت ُْم ِف َز َم ٍن الَ َي ْز َدا ُد َا ْلَ ْ ُي فِ ِيه إِالَّ إِ ْد َبار ًا َو الَ
ب ُم َض َّي ٌع َو ُر َّب كَاد ٍح َخ ٌ
ان ِف َهال َِك َالن ِ
َّاس إِالَّ َط َمع ًا َف َه َذا َأ َو ٌ
لش ْي َط ُ
لش فِ ِيه إِالَّ إِ ْق َباالً َو الَ َا َّ
ان َق ِو َي ْت عُدَّ ُت ُه َو َع َّم ْت
َا َّ ُّ
ِ
ِ
يس ُت ُه اِ ْ ِ
ض ْب بِ َط ْرفِ َك َح ْي ُث ِش ْئ َت ِم َن َالن ِ
ص إِالَّ َف ِقري ًا
َمكيدَ ُت ُه َو َأ ْم َكن َْت َف ِر َ
َّاس َف َه ْل ُت ْب ُ
لل ُك ْفر ًا َأو ب ِ
خي ً
ال اِ َّت ََذ َا ْل ُب ْخ َل بِ َح ِّق َاللَِّ َو ْفر ًا َأ ْو ُمت ََم ِّرد ًا ك ََأ َّن
ُيكَابِدُ َف ْقر ًا َأ ْو َغنِ ّي ًا َبدَّ َل نِ ْع َم َة َا َِّ
ْ َ
اع ِ
بِ ُأ ُذنِ ِه َعن سم ِع َا َْلو ِ
اؤك ُْم
اؤك ُْم َو َأ ْي َن َأ ْح َر ُارك ُْم َو ُس َم َح ُ
ظ َو ْقر ًا َأ ْي َن َأ ْخ َي ُارك ُْم َو ُص َل َح ُ
َ
ْ َ ْ
ِ
ون ِف م َذ ِ
َو َأ ْي َن َا ُْلت ََو ِّر ُع َ
اهبِ ِه ْم َأ َل ْي َس َقدْ َظ َعنُوا َجِيع ًا َع ْن َه ِذ ِه
ون ِف َمكَاسبِ ِه ْم َو َا ُْل َتن َِّز ُه َ َ
َالدُّ ْن َيا َالدَّ نِ َّي ِة َو َا ْل َع ِ
اج َل ِة َا ُْلنَ ِّغ َص ِة َو َه ْل ُخ ِّل ْفت ُْم ُخ ِل ْقت ُْم إِالَّ ِف ُح َثا َل ٍة الَ َت ْلت َِقي إِالَّ بِ َذ ِّم ِه ُم
َا َّ ِ
َان اِستِ ْص َغار ًا لِ َقدْ ِر ِهم َو َذ َهاب ًا َع ْن ِذك ِْر ِهم َفإِنَّا لَِّ َو إِنَّا إِ َل ْي ِه ر ِ
اج ُع َ
ون َظ َه َر َا ْل َف َسا ُد َف َ
ال
َ
ْ
ْ
لش َفت ْ
من ِْكر م َغي َو الَ َز ِ
ون َأ ْن ُ َت ِ
اج ٌر ُم ْز َد ِج ٌر َأ َفبِ َه َذا ت ُِريدُ َ
او ُروا َاللََّ ِف َد ِار ُقدْ ِس ِه َو َتكُونُوا َأ َع َّز
ُ ٌ ُ ِّ ٌ
ات الَ ُيْدَ ُع َاللَُّ َع ْن َجنَّتِ ِه َو الَ ُتن َُال َم ْر َضا ُت ُه إِالَّ بِ َطا َعتِ ِه َل َع َن َاللَُّ َاآلْ ِم ِري َن
َأ ْولِ َي ِائ ِه ِعنْدَ ُه َه ْي َه َ
وف َالت ِ ِ
بِا َْلعر ِ
ني َله و َالن ِ
ني بِ ِه»(((.
ني َع ِن َا ُْلنْك َِر َا ْل َع ِام ِل َ
َّاه َ
َّارك َ ُ َ
ُْ
ابتدأ اإلمام خطابه بذكر حقيقة متعارف عليها مثلت مركزا حلججه الالحق وهي

إنكم مع ما تأملون من اخللود يف هذه الدنيا وبقاء األموال».أثوياء مؤجلون « أي:
مقيمون بآجال مع ّينة شبابا وكهوال وشيوخا ،فليس األمر كام تأملون من اخللود .يا ّأيا

الناس إن كنتم يف ريب من البعث فإنّا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم
مسمى ،ثم
ونقر يف األرحام ما نشاء إىل أجل ّ
لنبي لكم ّ
من مضغة خم ّلقة وغري خم ّلقة ّ
نخرجكم طفال ثم لتبلغوا أشدّ كم ومنكم من ّ
يتوف ومنكم من ير ّد إىل أرذل العمر لكيال

 .1هنج البالغة .236-235 /

الف�صل الثالث /الأفعال الكالمية يف خطاب الإمام علي (عليه ال�سالم)

141

يعلم من بعد علم يشء.
ثم حتول اخلطاب إىل أسلوب األمر الذي يعد من االسرتاتيجيات التوجيهية ،الذي
خرج إىل داللة استلزامية يراد منها التعجيز يف قوله« :اِ ْ ِ
ض ْب بِ َط ْرفِ َك َح ْي ُث ِش ْئ َت ِم َن
لل ُك ْفر ًا َأو ب ِ
ِ
َالن ِ
خي ً
ال اِ َّت ََذ َا ْل ُب ْخ َل
ص إِالَّ َف ِقري ًا ُيكَابِدُ َف ْقر ًا َأ ْو َغنِ ّي ًا َبدَّ َل نِ ْع َم َة َا َِّ
ْ َ
َّاس َف َه ْل ُت ْب ُ
اع ِ
بِح ِّق َاللَِّ و ْفر ًا َأو متَمرد ًا ك ََأ َّن بِ ُأ ُذنِ ِه َعن سم ِع َا َْلو ِ
ظ َو ْقر ًا» وقد يراد بأسلوب األمر
َ
َ
َ
ْ َ ْ
ْ ُ َ ِّ

َ َ ْ َ َ ْ ِّ َ ْ ْ
ْ َ ُْ َ ْ َُْ ُ
الن ِس ِإ ِن است َطعت ْم أن تنفذوا ِم ْن
التعجيز نظري قوله
تعاىل﴿ :يا معش ِ
الن و ِ
َ
ْ
َّ
ْ
َ ْ َ ُْ ُ
َُْ ُ َ
الس َ
أَ ْق َطار َّ
ون إل ب ُسل َ
َ
ان﴾(((.
ط
ذ
ف
ن
ت
ال
وا
ذ
ف
ان
ف
ض
ر
ال
و
ات
او
م
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ

فعل كالمي (------أين خياركم؟  /أين أحراركم؟ /أ ليس قد ظعنوا مجيعا؟/

أ فبهذا تريدون؟)

فعل إحايل ( -----إحالة عىل األشخاص املخاطبني ومن ثم عىل األمم السابقة،

وأخذ النموذج من حيواهتم).

االقتضاء (-----وجود جمموعة من املطففني ،فيتم استعامل حجة النموذج؛ دفعا

باجتاه إقناعهم برتك هذه الصفة املذمومة ،ومن ثم معرفة املتلقي بحال األمم السابقة،

وبالقانون اإلهلي ،وبالتايل أغنى عن ذكر أحوال تلك األمم نتيجة للمعلومات املشرتكة
بني طريف اخلطاب ).

االنجاز (-----أين خياركم؟ استفهام استنكاري وقوته االنجازية يف إظهار

والتحزن  /وهو من باب « جتاهل العارف تنبيها هلم عىل ما صاروا إليه من
التّحرس
ّ
الفناء وفراق الدنيا «(((و قوله :أليس قد ظعنوا؟ استفهام ،وقوته اإلنجازي إظهار
اإلبطال واإلنكار أو التّقرير ملا بعد النّفي  /وقوله :أفبهذا؟ استفهام عىل سبيل التوبيخ

 .1الرمحن.33 :
 .2رشح هنج البالغة ،البحراين .134 /3
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والتّقريع).
االستلزام (------فعل كالم هتديدي ووعيدي ،ملن خيالف رشع اهلل وخيالف

رشع اهلل وحدوده) .ومن ثم حث الناس عىل اإلنصاف يف معامالهتم ورد احلقوق؛ ملا
فيه خري هلم وللناس أمجعني.

ْت َصانِ ٌع إِ َذا َتك ََّش َف ْت َعن َْك
«و َك ْي َ
ف َأن َ
ويف كتاب له ملعاوية يقول (عليه السالم)َ :
ْت فِ ِيه ِم ْن ُد ْن َيا َقدْ َت َب َّه َج ْت بِ ِزينَتِ َها َو َخدَ َع ْت بِ َل َّذ ِ َتا َد َعت َْك َف َأ َج ْبت ََها َو َقا َدت َ
ْك
يب َما َأن َ
َجالَبِ ُ
ْك َف َأ َطعتَها و إِ َّنه ي ِ
ف َع َل َما الَ ُين ِْج َ
َفا َّت َب ْعت ََها َو َأ َم َرت َ
يك ِمنْ ُه ُمن ٍْج ِم َ ٌّن
وش ُك َأ ْن َي ِق َف َك َو ِاق ٌ
ْ َ َ ُ ُ
اب َو َش ِّم ْر َلِا َقدْ ن ََز َل بِ َك َو الَ ُتَك ِ
َفا ْق َع ْس َع ْن َه َذا َا ْلَ ْم ِر َو ُخ ْذ ُأ ْه َب َة َا ِْل َس ِ
ِّن َا ْل ُغ َوا َة ِم ْن
ِ
ِ
ِ
ِ
لش ْي َط ُ
ف َقدْ َأ َخ َذ َا َّ
ان ِمن َْك
ت ٌ
َس ْمع َك َو إِالَّ َت ْف َع ْل ُأ ْعل ْم َك َما َأ ْغ َف ْل َت م ْن َن ْفس َك َفإِن ََّك ُم ْ َ
وح َو َالدَّ ِم َو َمتَى ُكنْت ُْم َيا ُم َع ِ
َم ْأ َخ َذ ُه َو َب َل َغ فِ َ
يك َأ َم َل ُه َو َج َرى ِمن َْك َم ْ َرى َا ُّلر ِ
اس َة
او َي ُة َس َ
فب ِ
َالر ِعي ِة و والَ َة َأم ِر َا ْلُم ِة بِ َغ ِي َقدَ ٍم سابِ ٍق و الَ َ ٍ
اس ٍق َو َن ُعو ُذ بِاللَِّ ِم ْن ُل ُزو ِم َس َوابِ ِق
ش َ
َ
َّ َّ َ ُ
َ
َّ ْ
ْ
َ
لش َق ِ
ف َا ْل َعالَنِ َي ِة َو َا َّ ِ
اء َو ُأ َح ِّذ ُر َك َأ ْن َتك َ
َا َّ
لس َير ِة َو َقدْ َد َع ْو َت
ُون ُمت ََم ِدي ًا ِف ِغ َّر ِة َا ْلُ ْمنِ ِّي ِة ُمْت َِل َ
ب َفدَ ِع َالنَّاس جانِب ًا و ُا ْخرج إِ َل و َأ ْع ِ
ي ِم َن َا ْل ِقت ِ
ف َا ْل َف ِري َق ْ ِ
ل ْر ِ
َال لِ َت ْع َل َم َأ ُّينَا َا َْل ِري ُن َع َل
َ ُ ْ َّ َ
َ َ
إِ َل َا ْ َ
َق ْلبِ ِه َو َا ُْل َغ َّطى َع َل َب َ ِ
ص ِه َف َأنَا َأ ُبو َح َس ٍن َقاتِ ُل َجدِّ َك َو َأ ِخ َ
يك َو َخالِ َك َشدْ خ ًا َي ْو َم َبدْ ٍر َو
ِ
ف َم ِعي َو بِ َذلِ َك َا ْل َق ْل ِ
ب َأ ْل َقى عَدُ ِّوي َما اِ ْس َت ْبدَ ْل ُت ِدين ًا َو الَ اِ ْست َْحدَ ْث ُت نَبِ ّي ًا َو إِ ِّن
لس ْي ُ
َذل َك َا َّ
َل َع َل َا ْلِن َْه ِ
ني َو َز َع ْم َت َأن ََّك ِج ْئ َت َث ِائر ًا بِدَ ِم
ني َو َد َخ ْلت ُْم فِ ِيه ُمك َْر ِه َ
اج َا َّل ِذي ت ََر ْكت ُُمو ُه َط ِائ ِع َ
ُع ْث َم َن َو َل َقدْ َع ِل ْم َت َح ْي ُث َو َق َع َد ُم ُع ْث َم َن َفا ْط ُل ْب ُه ِم ْن ُهن َ
َاك إِ ْن ُكن َْت َطالِب ًا َفك ََأ ِّن َقدْ َر َأ ْيت َُك
ِ ِ
ِ
يج َا ِْلم ِل بِ ْالَ ْث َق ِ
ال َو ك ََأ ِّن بِ َج َم َعتِ َك تَدْ ُع ِ
ل ْر ِ
ون َج َزع ًا ِم َن
ب إِ َذا َع َّضت َْك َضج َ َ
تَض ُّج م َن َا ْ َ
ب َا ُْل َتتَابِ ِع و َا ْل َقض ِ
لل و ِهي كَافِر ٌة ج ِ
ار َع َب ْعدَ َم َص ِ
اء َا ْل َو ِاق ِع َو َم َص ِ
ار َع إِ َل ِكت ِ
لض ِ
احدَ ٌة
َ َ
َاب َا َِّ َ َ َ َ
َا َّ ْ
َأ ْو ُم َب ِاي َع ٌة َح ِائدَ ةٌ»(((.
ْت َصانِ ٌع/ب) َفا ْق َع ْس َع ْن َه َذا َا ْلَ ْم ِر َو ُخ ْذ ُأ ْه َب َة
أ)و َك ْي َ
ف َأن َ
فعل كالمي َ -----
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اب َو َش ِّم ْر َلِا َقدْ ن ََز َل/ت) َو َمتَى ُكنْت ُْم َيا ُم َع ِ
َا ِْل َس ِ
اس َة َا َّلر ِع َّي ِة َو ُوالَ َة َأ ْم ِر َا ْلُ َّم ِة بِ َغ ْ ِي
او َي ُة َس َ
فب ِ
َقدَ ٍم سابِ ٍق و الَ َ ٍ
اس ٍق /ث) ُأ َح ِّذ ُر َك َأ ْن َتك َ
ف َا ْل َعالَنِ َي ِة
ُون ُمت ََم ِدي ًا ِف ِغ َّر ِة َا ْلُ ْمنِ ِّي ِة ُمْت َِل َ
ش َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي م َن َا ْلقت ِ
َّاس َجانب ًا َو ُا ْخ ُر ْج إِ َ َّل َو َأ ْعف َا ْل َف ِري َق ْ ِ
َو َا َّ ِ
َال.
لس َيرة /ج) َفدَ ِع َالن َ
فعل إحايل  -----أ -ب -ت -ث -ج) إحالة تركيبية مقامية عىل مرجع خارجي،

بضمري املخاطب(أنت) واملرجع خارج النص وهو معاوية ،باستعامل ضامئر خمتلفة،
بارزة مرة وأخرى مسترتة.

فعل اقتضاء  -------أ)غرور املخاطب ،وانخداعه بالدنيا الزائلة ،وانقياده

مللذاهتا ،وانخداعه برفاق منافقني.ب) قدرة املتكلم عىل فرض األمر ومتكنه وثقته بنفسه،

كونه صاحب أمر وتفويض بحكم الناس ،ومتلكه من رقاهبم ،ورعايته هلم ووضوح
خطاب التنكيل والرتهيب ،فسلطة املتكلم حارضة يف أي حتليل تداويل .ففي أفعال

الكالم يرتبط مقصد املتكلم بالسياق ،إذ يوضح السياق الغرض احلقيقي من الكالم عىل
نحو صحيح دون أي لبس أو غموض؛ أي ْ
إن كان يريد بمنطوقه الوعد أو االستفسار
أو التحذير أو التهديد أو التوبيخ أو غريها ،ويشرتط أن يكون املتكلم يف موقع السلطة

حتى يصبح منطوقه طلبا حقيقيا .ت) اقتضاء نفي كون املخاطب(معاوية) أو أهله أو

عشريته ممن هلم نصيب يف احلكم ،أو ممن هلم يد يف اإلسالم ،أو يكونون ممن شهدت
الدنيا بورعهم وحلمهم ودينهم الذي يؤهلهم حلكم الناس ،فال رشف عال سبقوا

به الناس ،وال قدم قصب يف اإلسالم.ث) اقتضاء قدرة املتكلم عىل حتذير املخاطب،

ومتكنه من فعل التحذير ،فال ينطلق فعل التحذير ممن ال يكون مؤهال له .ج) اقتضاء
جنوح املخا َطب نحو الفتنة ،وجر املسلمني لقتال بعضهم البعض ،وهو من أشد ما هنى

عنه الدين القيم.

فعل إنجازي  -------أ) استفهام عىل سبيل التقرير ،وهو فعل وعيد وهتديد من

املتكلم للمتلقي ،بأن عذاب اهلل حميط بمن غرهتم الدنيا وخدعتهم أهواؤها .ب) فعل
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شمر ملا قد نزل بك أي هت ّيأ
ختويف وهتديد من سوء مآله ونكال مآبه يف اآلخرة بقوله ّ
شمر عن
ألمر هائل وخطب عظيم،فيقال :فالن شدّ عقد إزاره ،أو كشف عن ساقيه أو ّ

شمر ذيله ،أو نحوها إذا هت ّيأ ألمر هائل وخطب عظيم وفظيع ،ويمكن تصنيف
ساقيه ،أو ّ
هذا يف الفعل ضمن التوجيهيات (حسب سورول) ( :)Les Directivesفالغرض منه

توجيه املخاطب لعمل يشء ما يف العامل اخلارجي ،ورشط املطابقة مع العامل واخلارجي
مهم ،إضافة إىل اإلخالص والرغبة يف حصول الفعل.ت) متى كنتم ...الخ استفهام
عىل سبيل اإلنكار ،قوله :بغري قدم سابق استفهام آخر أيضا عىل سبيل التعنيف والعتاب
واإلنكار والنفي أي:أبغري قدم سابق ورشف باسق .فمتى كان لبني أمية احلظ يف احلكم،

وهنا جتب اإلشارة إىل أنه (عليه السالم) ال يقصد بقدم السبق اجلاهلية ،بل قدم السبق

يف اإلسالم ،وهذا حظ ملحمد (صىل اهلل عليه وآله وسلم) وبنيه ،ال يزامحهم أحد عليه
من الناس.ث) الفعل (أحذرك) من األفعال األدائية اإلعالنية (:)Les declrartifs
وهي األفعال التي حتدث تغيريات فورية يف نمط األحداث العرفية ،التي غالبا ما تعتمد

طقوس اجتامعية ،كأفعال إعالن احلرب والطالق والطرد.وتكمن قوهتا اإلنجازية بفعل

تلفظها ،وبمجرد لفظها تتحقق تلك القوة.

فعل استلزامي -----أ) استلزام زوال كل حجب السلطة واملال والوجاهة

والسلطان ،وصريورة الفرد مع أعامله ،حياسب عام اقرتفه ،ويثاب بام أحسن ،وهذا

الفعل (حسب أوستني) يمثل فعال من أفعال القرار التي يصدرها اإلمام ،فزوال

حكم السلطان اجلائر سنة إهلية ،استقاها اإلمام من احلكم اإلهلي دليل قوله تعاىل« :
ِ
است ُْض ِع ُفوا ِف ْالَ ْر ِ
ني
ض َون َْج َع َل ُه ْم َأ ِئ َّم ًة َون َْج َع َل ُه ُم ا ْل َو ِارثِ َ
َون ُِريدُ َأ ْن ن َُم َّن َع َل ا َّلذي َن ْ
(القصص )5فـ»نكتة إظهار « الذين استضعفوا « دون إيراد ضمري الطائفة للتنبيه عىل
ما يف الصلة من التعليل ،فإن اهلل رحيم لعباده ،وينرص املستضعفني املظلومني الذين ال
ْت َصانِ ٌع
يستطيعون حيلة وال هيتدون سبيالً»((( لذلك يمكن تصنيف
قوله»:و َك ْي َ
ف َأن َ
َ
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يب...ألخ»ضمن أفعال القرار ( )Les verdictifsالتي ترتبط
إِ َذا َتك ََّش َف ْت َعن َْك َجالَبِ ُ

باألحكام ذات الصيغة القضائية ،اإلدانة  -التربئة  -إصدار املراسيم...ألخ .ب)
استلزام حضور احلساب ،وجميء العقاب ملن غرر باملسلمني ،وساقهم لقتال بعضهم.

ت) هتكم وسخرية ،فليس للمخاطب حظ له وال ألهله باحلكم ،ومن ثم سيفشلون
يف إدارة دفة احلكم اإلسالمي العادل احلق ،وإن استطاعوا تكوين دولة قائمة عىل الدم
والسيف وحكم األقارب وفساد يف البالد والعباد .ث) استلزام قدرة املتكلم عىل تويل

زمام احلرب ،واستلزام غلبته هبا ،إن توفرت أجواء احلرب النظيفة بعيدا عن اخلديعة
واملكر.

ثم حتول خطاب اإلمام عندما انتهى من تبكيت املقدمات التي تسند حجج معاوية،

وقام بتعرية كل احلجج ونسفها ،انتقل إىل نسف الوقائع التي يستند إليها ،ونقد سبب
خروجه وتبكيته ،من خالل قولهَ :و َز َع ْم َت َأن ََّك ِج ْئ َت َث ِائر ًا بِدَ ِم ُع ْث َم َن َو َل َقدْ َع ِل ْم َت
َح ْي ُث َو َق َع َد ُم ُع ْث َم َن َفا ْط ُل ْب ُه ِم ْن ُهن َ
َاك إِ ْن ُكن َْت َطالِب ًا « وهي كل اآليت:
فعل كالمي  ------أ) زعمت .ب) َفا ْط ُل ْب ُه.

فعل انجازي  ----أ) ملفوظ تقريري ،جاء بصيغة الفصل والقطع ،ونفي الكالم

قوته اإلنجازية يف بيان خطأ الكالم الالحق له ،وزيف مدعيه .ب) فعل كالم انجازي،
وقوته اإلنجازية يف تعجيز املتلقي ،ألن ليس من قصده طلب دم عثامن وإن كان ظاهر

القصد هذا ،وإنام طلب احلكم واإلمارة عىل غري وجه حق.وكذلك ختويفه بذكر احلرب

وما يتبعها من أهوال ،وأنه ومجاعته يضجون هبا وجيزعون منها.

فعل داليل  -----أ) داللة الزعم هنا التكلم عىل خالف احلق .ب) داللة الفعل

هنا أمر بطلب دم عثامن ،مع األخذ بنظر االعتبار خالف زعمه بقرينة (إن كنت طالبا).

فعل اقتضاء  ----أ) مقتل عثامن ،وزعم معاوية بأنه طالب بثأره ،وتواتر كذبه

ونفاقه عند املسلمني ،السيام سريته التي يعرفها املتلقي ،بحيث أن اإلمام عندما يتهمه
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بأنه زاعم وكاذب بحجته ،ال جيد من يرفض خطابه من املتلقي؛ نتيجة للمعلومات
املسبقة الراكزة يف أذهاهنم عن املتكلم عليه ،ومسألة أخرى وهي أن اإلمام ليس من

قتلة عثامن فال مطالبة عليه .ب) اقتضاء عدم قدرة معاوية عىل مواجهة اإلمام يف احلرب
بقرينة «فاطلبه إِ ْن ُكن َْت َطالِب ًا َفك ََأ ِّن َقدْ َر َأ ْيت َُك ت َِض ُّج ِم َن َا ْلَ ْر ِ
يج
ب إِ َذا َع َّضت َْك َض ِج َ
ب َا ُْل َتتَابِ ِع و َا ْل َقض ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
لض ِ
اء َا ْل َو ِاق ِع َو
َ َ
َا ْل َمل بِ ْالَ ْث َقال َو ك ََأ ِّن بِ َج َم َعت َك تَدْ ُعون َج َزع ًا م َن َا َّ ْ
َاب َاللَِّ و ِهي كَافِر ٌة ج ِ
ار َع َب ْعدَ َم َص ِ
َم َص ِ
ار َع إِ َل ِكت ِ
احدَ ٌة َأ ْو ُم َب ِاي َع ٌة َح ِائدَ ةٌ» وهي من أفعال
َ َ َ َ
الوعيد ( :)Les promissifsفاملتكلم ملتزم بالنهوض بتلك السلسلة الكالمية تؤهله

لذلك السلطة التي يمتلكها اإلمام ،تلك السلطة التي كونتها اخللفية االجتامعية والدينية

له ،من خالل منزلته العظيمة يف اإلسالم وقربه من الرسول ،ومواقفه التي سامهت يف

تقوية شوكة اإلسالم.

لقد تساوقت أنواع اخلطاب وجماالته هنا ،ابتداء باالستفتاح وذكر حقيقة احلياة،

وفلسفة الوجود ،ومن ثم توجيه اخلطاب نحو معاوية ،والسيام إذا أخذنا بنظر االعتبار

سياقات اخلطبة ،وحماولة اإلمام درأ الفتنة ،ومنع قتال املسلمني مع بعضهم ،وصوال
إىل توجيه اخلطاب املبارش نحو معاوية بأن يرتك الناس وشأهنم ،ومن ثم إلقائه احلجة

عىل معاوية وعىل الطرفني من الناس ،بأن معاوية مل يك طالبا لثأر عثامن بل طامعا يف
السلطة ،صبت تلك اخلطابات يف غاية تواصلية مفادها حث الناس عىل ترك معسكر

النفاق وااللتحاق بمعسكر اإليامن.

ومن خطبة له يعظ الناس فيها ،يقول« :بِنَا اِ ْهتَدَ ْيت ُْم ِف َال َّظ ْل َم ِء َو ت ََسن َّْمت ُُم ُذ ْر َو َة َا ْل َع ْل َيا َء
ِ
ف ير ِ
ِ
ِ
ِ
اعي َالنَّ ْب َأ َة َم ْن َأ َص َّم ْت ُه
الس ِار ُوق َر َس ْم ٌع َل ْ َي ْف َقه َا ْل َواع َي َةَ ،و َك ْي َ ُ َ
َا ْل َع ْل َياء َو بِنَا َأ ْف َج ْرت ُْم َع ِن ِّ َ
ِ
ِ
َان َل ُي َف ِ
ِ
ار ْق ُه َا ْلَ َف َق ُ
ب َا ْل َغدْ ِر َو َأت ََو َّس ُمك ُْم
ان َما ِز ْل ُت َأ ْنتَظ ُر بِك ُْم َع َواق َ
َا َّ
لص ْي َح ُة؟ ُرب َط َجن ٌ ْ
ِ ِ
اب َالدِّ ِ
صنِيك ُْم ِصدْ ُق َالنِّ َّي ِة َأ َق ْم ُت َلك ُْم َع َل
ت ِن َعنْك ُْم ِج ْل َب ُ
تي َن َحتَّى َس َ َ
بِح ْل َية َا ُْل ْغ َ ِّ
ين َو َب َّ َ
ون َو الَ ُت ِ ُيه َ
ون َو الَ َدلِ َيل َو َ ْتت َِف ُر َ
ل ِّق ِف َج َوا ِّد َا َْل َض َّل ِة َح ْي ُث َت ْل َت ُق َ
ون َا ْل َي ْو َم ُأنْطِ ُق
َسن َِن َا ْ َ
ات َا ْلبي ِ
ان َع َز َب [ َغ َر َب ] َر ْأ ُي اِ ْم ِر ٍئ َ َ
ل ِّق ُم ْذ
ت َّل َ
ف َعنِّي َما َش َكك ُ
َلك ُُم َا ْل َع ْج َم َء َذ َ َ َ
ْت ِف َا ْ َ
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ُأ ِري ُت ُه َل ُي ِ
وج ْس موسى ع ِخي َف ًة َع َل َن ْف ِس ِه َب ْل َأ ْش َف َق ِم ْن َغ َل َب ِة َا ْل َّه ِ
لضال َِل َا ْل َي ْو َم
ال َو ُد َو ِل َا َّ
ُ
ُ َ
ْ
ِ
ِ ِ ٍ َ ْ (((
ِ
ت ََوا َق ْفنَا َع َل َسب ِ
ل ِّق َو َا ْل َباط ِل َم ْن َوث َق ب َمء ل ْ َيظ َمأ» .
يل َا ْ َ
قوله« :بِنَا اِهتَدَ يتُم ِف َال َّظ ْلم ِء و تَسنَّمتُم ُذرو َة َا ْلع ْلياء َا ْلع ْلي ِ
اء َو بِنَا اِ ْن َف َج ْرت ُْم َأ ْف َج ْرت ُْم
َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ
ْ ْ ْ
السار» ملفوظات تقريرية ،قوهتا اإلنجازية يف تبيني وتأكيد وإثبات قضية مهمة،
َع ِن ِّ َ
وهي بأن علو شأن العرب واملسلمني ،وهدايتهم وخروجهم من ظلامت اجلهالة إىل
نور اإلسالم ،مل يكن إال بسبب النبي األكرم وآل بيته األرشاف .وهي من األفعال
اإلخبارية ( :)Les Assertivesوالغرض اإلنجازي فيها نقل املتكلم لواقعة ما ،بحيث

يكون مسؤوال عن حتقق هذه الواقعة العامل اخلارجي ،وأفعال هذا الباب حتتمل الصدق
والكذب ،أي املطابقة مع العامل اخلارجي .وال يشء أكثر حتققا من املعلومة التي ساقها

اإلمام حول فضل النبي وآله عىل العرب واملسلمني.وقوله :تسنمتم ،أي ركبتم سنامها

وسنام كل يشء أعاله ،فبتلك اهلداية ورشف اإلسالم عال قدركم ورشف ذكركم.

ِ
لص ْي َح ُة؟ فعل كالم
قولهَ :و َك ْي َ
ف ُي َراعي َالنَّ ْب َأ َة (الصوت اخلفي) َم ْن َأ َص َّم ْت ُه َا َّ
استفهامي ،وقوته اإلنجازية يف إفادة معنى التعجب،وفعل اإلحايل يعود عىل مرجعية

مقامية خارج النص.وهو من أفعال العرض( )Les expositifsلتضمنه عرضا حلقيقة

ما ونفي ما سواها.

فقد خيرج االستفهام يف بعض األحايني إىل دالالت استلزامية يفهم منها معنى

َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ٌ َ َ َ َ ْ َ ْ ً َّ
التعجب ،نظري قوله تعاىل﴿ :قالت يا ويلت أأ ِل وأنا عجوز وهذا بع ِل شيخا ِإن
َه َذا ل َ َ ْ َ ٌ
ش ٌء ع ِجيب﴾((( فاالستفهام يف « أألد وأنا عجوز « مستعمل يف التعجب .ومجلة

« أنا عجوز « يف موضع احلال ،وهي مناط التعجب .وزادت تقرير التعجب بجملة « ّ
إن
هذا ليشء عجيب « وهي مجلة مؤكدة لصيغة التعجب فلذلك فصلت عن التي قبلها

 .1هنج البالغة .35-34/
 .2هود.72 :
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وكأنا كانت مرت ّددة يف أهنم مالئكة فلم تطمئ ّن لتحقيق برشاهم(((.
لكامل االتّصال،
ّ
وثمة قوة إنجازية أخرى يف هذه الكلمة فهو يف مورد االعتذار هلم عىل سبيل التهكم
والذم ،ووجهه أنه كيف يلتفت لقويل من مل يلتفت لقول اهلل ورسوله عىل كثرة تكراره

عىل أسامعهم وقوة اعتقادهم بوجوب قبوله ،وكيف يؤاخذون بسامعه وقد أصمهم
نداء اهلل((( .بل أنه استلزام النفي وارد هنا يف االستفهام ،فكيف يراعي النبأة (العربة

الضعيفة) من مل ينتفع بالعربة الكبرية اجللية الظاهرة ،بل فسد عنها ،فإنه حمال أن يراعي
بعد ذلك الصوت الضعيف(((.

ملا كانت التداولية هتتم بالسياق والطبقات املقامية التي ينتج فيها اخلطاب ،فكان

املقصد من اخلطاب هو الذي خيضع املتلقي إىل السياق ،فال يستطيع حينئذ جتاوزه إىل

مقاصد أخرى ،فسلطة املتكلم نابعة من سياقات القول ،وبالتايل درجة املقبولية أو
التفاعل لدى املتلقي .من هنا رأينا أن أفعال الكالم يف خطب اإلمام جاءت بصورة
متساوقة مع مقاصد اخلطاب وجاءت جمسدة إلسرتاتيجيات اخلطاب التي رسمها (عليه

السالم) ،وبصورة مرتاتبة مع درجات املقبولية ،والنتائج املرجوة نتيجة ذلك التفاعل.

 .1ينظر تفسري التحرير والتنوير .121-120 /12
 .2ينظر رشح هنج البالغة ،البحراين .335 /1
 .3ينظر رشح هنج ،ابن أيب احلديد املعتزيل .160 /1
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املبحث األول
االستلزام احلواري (املصطلح واألدوات):

�أوال  /ماهية اال�ستلزام احلواري:
وهو من االسرتاتيجيات التلميحية ،التي خيتارها املرسل استجابة لدواع سياقية،

جتعله يعدل عن اللفظ الرصيح إىل استعامل اللفظ غري املبارش؛ لدواع معينة كالسلطة أو
التأدب ،وقد تنبه القدماء هلذا النوع من االسرتاتيجيات ،يقول الرازي »:العدول عن

احلقيقة إىل املجاز إما ألجل اللفظ أو املعنى أو هلام...وأما الذي يكون ألجل املعنى فقد

ترتك احلقيقة إىل املجاز ألجل التعظيم والتحقري ولزيادة البيان ولتلطيف الكالم أما فكام
يقال سالم عىل املجلس العايل فإنه تركت احلقيقة ها هنا ألجل اإلجالل ،وأما التحقري

فكام يعرب عن قضاء احلاجة بالغائط الذي هو اسم للمكان املطمئن من األرض ،وأما
زيادة البيان فقد تكون لتقوية حال املذكور وقد تكون لتقوية الذكر ،أما األول فكقوهلم

رأيت أسدا ...وأما الثاين فهو املجاز الذي يذكر للتأكيد ،وأما تلطيف الكالم فهو أن
النفس إذا وقفت عىل متام كالم فلو وقفت عىل متام املقصود مل يبق هلا شوق إليه أصال؛

ألن حتصيل احلاصل حمال وإن مل تقف عىل يشء منه أصال مل حيصل هلا شوق إليه ،فأما إذا
عرفته من بعض الوجوه دون البعض فإن القدر املعلوم يشوقها إىل حتصيل العلم بام ليس
بمعلوم فيحصل هلا بسبب علمها بالقدر الذي علمته لذة وبسبب حرماهنا من الباقي أمل
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فتحصل هناك لذات وآالم متعاقبة واللذة إذا حصلت عقيب األمل كانت أقوى وشعور

النفس هبا أتم»(((.

ويلجأ املتكلم إىل االسرتاتيجيات التلميحية ملسوغات عديدة أمهها:
11التأدب يف اخلطاب ،مراعاة ملا تقتضيه بعض السياقات اخلطابية ،مثل البعد الرشعي
الذي يفرض االبتعاد عن القول الفاحش وغريه.

22إعالء املرسل لذاته عىل حساب اآلخرين وإضفاء التفوق عليهم ،بذكر معايبهم
واالنتقاص منهم ،ويمكن ذلك بالتلميح عىل هؤالء أو حتقريهم أو التهكم منهم.

33العدول عن حماولة إكراه املرسل عىل إنجاز فعل ما أو إكراهه عليه فيعمد إىل التلميح به.
44االستغناء عن عدد من اخلطابات واالكتفاء بإنتاج خطاب واحد ليؤدي معنيني يف آن
واحد حريف وضمني(((.

واالستلزام احلواري مفهوم لصيق بلسانيات اخلطاب ،التي أخذ معها البحث

اللساين منحى متميزا ،إذ مل يعد األمر معهام ُيعنى بوضع نظريات عامة لعملية اخلطاب،
وإنام انصب االهتامم عىل العملية يف حد ذاهتا ،ومن ثم طرحت مجلة من األسئلة من

مثل :هل اخلطاب عملية تبنى عىل القواعد؟ ثم ما نوعية تلك القواعد؟ وما مصري عملية
اخلطاب أو(التخاطب) إذا مل يتم االلتزام بتلك القواعد(((.

يعد االستلزام احلواري( )implicature conversationalمن أهم مباحث

التداولية ،وألصقها فكرة بطبيعة البحث التداويل ،وأبعدها عن جماالت البحث
 .1املحصول يف علم األصول ،حتقيق طه جابر فياض العلواين .465 /1
 .2ينظر اسرتاتيجيات اخلطاب .374-371
 .3ينظر االستلزام احلواري يف التداول اللساين ،العيايش أدراوي.17/
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الداليل((( ،فتتمحور فكرته حول العالقة بني املتكلم واملخاطب ،وحتديد دالالت
اخلطاب عن طريق التفاعل بينها ،وطريقة اكتشاف املخا َطب ملقصود املتكلم ،وكذلك

جمموعة املعاين احلقيقية احلرفية يف خطابه ،واملعاين األخرى غري احلرفية يف خطابه .فثمة

معان رصحية يلقيها الباث ،ال يتكلف املخاطب مشقة يف الوصول إليها ،وثمة إضامرات
حوارية مكنونة يف بعض اخلطابات ،يرمي االستلزام التخاطبي إىل الوقوف عليها يف

التداول الفعيل ،فيفرسها ويؤهلا وفقا للظروف والسياقات املحيطة هبا ،سواء أكانت
نفسية أو اجتامعية أو ثقافية أو تارخيية ،ومنها ما يعنى بالسيكولوجيا الشعبية (عادات

وتقاليد الشعوب) .فاملتكلم ال يبني كالمه بعزلة عن العامل اخلارجي ،أو عن املخاطب

بصورة خاصة ،بل عىل ضوء الفرضيات التي بناها مسبقا عن املتلقي ،وشخصيته الثقافية
واالجتامعية وقدراته الفكرية عىل استنباط املعاين واالستدالل عليها(((.

وعىل أية حال فاالستلزام احلواري يعنى بالكشف عن إسرتاتيجية االنزياح من

املعاين الظاهرية إىل املعاين الضمنية التي غالبا ما ترتكز عىل عملية التأويل الداليل،
وتغادر املعطيات الظاهرة ،ومن ثم يتم االنتقال من املعنى الرصيح إىل معنى (مستلزم

حواريا) إال أن هذا االنتقال يطرح كثريا من اإلشكاالت تتعلق باألساس بامهية التأويل

املمكن إعطاؤه للجملة التي تتحمل املعاين.

ثانيا  /خ�صائ�ص اال�ستلزام احلواري:
وفقا لـ(غرايس) فإن االستلزام احلواري يتصف مبجموعة من السمات ،وهي(((:
 .1ينظر أفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص ،حممود امحد نخلة .32 /
 .2ينظــر املكــون التــداويل يف النظريــة اللســانية العربيــة ،أطروحــة دكتــوراه ،جامعــة خلــر باتنــة ،ليــى كادة:
.108
 .3ينظر القاموس املوسوعي للتداولية  ،273-270 /1وينظر أفاق جديدة .38 /
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11االستلزام قابل لإللغاء ،وحيدث ذلك عادة بأن املتكلم يضيف قوال يسد الطريق
أمام املخاطب وهو يف طريقه نحو االستلزام ،أو حياول دونه ،فيمكن للمتكلم أن
يلغي قوال دون أن يتسبب ذلك يف تناقض ما فإذا قالت قارئة لكاتب مثال :مل أقرأ

كل كتبك ،فقد يستلزم ذلك عنده أهنا قرأت بعضها ،فإذا أعقبت كالمها بقوهلا:
احلق أين مل أقرأ أي كتاب منها ،فقد ألغت االستلزام ،وإمكان اإللغاء هذا هو أهم

اختالف بني املعنى الرصيح واملعنى الضمني ،وهو الذي يمكن املتكلم من أن ينكر

ما يستلزمه كالمه.

22االستلزام ال يقبل االنفصال عن املحتوى الداليل(عدم االنفكاك) ((( :ونقصد
بذلك أن االستلزام احلواري متصل باملعنى الداليل ملا يقال ال بالصيغة ،فال ينقطع

مع استبدال مفردات أو عبارات بأخرى ترادفها .ولعل هذه اخلاصية هي التي

متيز االستلزام احلواري عن غريه من أنواع االستدالل التداولية مثل االقتضاء
التخاطبي ،كام يتضح ذلك يف احلوار الذي يدور بني أخوين:

 ال أريدك أن تسلل إىل غرفتي عىل هذا النحو. أنا ال أتسلل ،ولكن أمشى عىل أطراف أصابعي؛ خشية أن أحدث ضوضاء.نلحظ أن املراد من اخلطاب مل يتغري ،وهو رفض دخول الغرفة خلسة ،مع تبدل

املفردات

 1.االستلزام متغري ،تبعا الختالف السياقات املقامية ،فاملعنى الواحد يمكن أن يؤدى
إىل استلزامات خمتلفة يف سياقات خمتلفة ،فإذا سألت طفال حيتفل بيوم ميالده مثال:

كم عمرك؟ فهو طلب للعلم ،وإذا سألت السؤال نفسه لصبى عمره مخسة عرش
عاما فقد يستلزم السؤال مؤاخذة له عىل نوع من السلوك ال تقبله منه .ومثل ذلك

 .1ينظر اخلطاب اللساين العريب .336 /2
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أن يقال لرجل رسق متاعه يوم العيد :تلك أفضل هدية ،ومن املمكن أن تقال
هذه العبارة نفسها لرجل تلقى رسالة من صديق قديم يوم العيد ،أو طالب برش

بنجاحه.

22االستلزام ممكن تقديره(خاصية التأويل واحلسبان) :بمعنى أننا نستطيع الوصول إىل
املعاين املستلزمة بخطوات حمسوبة ،فلو وصفنا مثال رئيسة وزراء بريطانيا السابقة

(مارغريت تاترشد) باملرأة احلديدية ،لوصلنا للمعنى املستلزم بسهولة ،ألننا أردنا
أن نضفي عليها بعض صفات احلديد كالصالبة والقوة.

 33عدم الوضعية :ترتجم هذه السمة ببساطة بأن االستلزامات اخلطابية ال متثل جزءا
من املعنى الوضعي للعبارات اللغوية ،ولكنها تستلزم سلمية يف املعاجلة بني املعنى
احلريف والضمني ،وبني املظاهر الصدقية وغري الصدقية للقول(((.

ثالثا /ملاذا حتاورية اللغة؟:
التحاور موضوع التداوليات ،فاللغة فيام يرى البعض ممارسة ختاطبية تفاعلية تقوم

بني ذوات متكلمة وأخرى مستمعة حمكومة باالنتامء إىل املجموعة اللغوية نفسها ،ويتم
التبادل اللغوي بينها عن طريق عبارات هي حصيلة لعالقات التفاعل االجتامعي بني

املتخاطبني .وهبذا يغدو كل خطاب شكال من التخاطب احلي الذي يدرس بمختلف

العنارص املكونة له من قبيل املظهر اللغوي واملقام وعالقات املتخاطبني فيام بينهم(((.

وملا كان التخاطب يقيض اشرتاك جانبني عاقلني يف إلقاء األقوال وإتيان األفعال ،لزم

أن تنضبط هذه األقوال بقواعد حتدد وجوه فائدهتا اإلخبارية أو قل فائدهتا التواصلية
 .1ينظر القاموس املوسوعي للتداولية .272 /1
 .2ينظر االستلزام احلواري .21/
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نسميها قواعد التبليغ ،علام أن موضوع التبليغ موضوع للداللة عىل التواصل اخلاص
باإلنسان .كام لزم أن تنضبط هذه األفعال بقواعد حتدد وجوه استقامتها األخالقية أو قل
التعاملية نسميها بقواعد التهذيب ،مع العلم أن موضوع التهذيب للداللة عىل التعامل

األخالقي(((.

رابعا  /مبادئ احلوار:
يرى غرايس أن كل عملية حتاور بني طرفني حتتكم إىل جمموعة من القوانني

والقواعد واملبادئ العامة ،التي حيتكم إليها طرفا اخلطاب ،وتكون هذه القوانني حمرتمة

من قبل طريف اخلطاب ،وحتدد تلك القوانني ما جيب أن يفعله املسامهون يف احلدث
اللغوي بأقىص طريق تعاوين عقيل كاف ،وأي خرق لتلك القوانني يؤدي إىل اختالل

املعنى ،وحدد غرايس هذا املبدأ وأطلق عليه مبدأ التعاون ()cooperative principale

الذي تتفرع عنه جمموعة من القواعد أو مقوالت ،وهي كاآليت(((:

11مقولة الكم ( :)quantityأي اجعل كالمك عىل قدر املعلومات املطلوبة ،ال زيادة فيه
أو نقصان ،فلو أن أحد األمهات سألت ابنها :هل نظفت أسنانك وغسلت ثيابك؟

وأجاهبا بأنه نظف أسنانه وسكت ،فهنا أخل بقاعدة الكم؛ ألنه أجاب عن أحد
طريف السؤال وسكت عن اآلخر.

22مقولة الكيفية( :)Qualityوتعني بان يكون كالمك صادقا ،وتتحرى فيه النزاهة
والشفافية ،فلو أن معلام خاطب تلميذه بعد أن سلمه نتيجة االمتحان ،الذي أخفق

فيه فقال له :إن إجابتك مذهلة ،فهنا أخل املعلم بمبدأ الكيف؛ ألن كالمه مل يك

صادقا.

 .1ينظر اللسان وامليزان .237 /
 .2ينظر التداولية من أوستني إىل غوفامن ،فيليب بالنشيه ،ترمجة صابر حباشة .85-84 /
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33مقولة اإلضافة أو املالئمة ( :)relationأن جتعل مسامهتك يف احلوار مالئمة ملقتىض
احلال ،وليناسب مقالك مقامك ،واجعله مفيدا لعملية التواصل ،فلو أن والد تلميذ

سأل أستاذ التلميذ عن مستوى ابنه يف مادة احلساب؟ فأجابه املعلم :بأن الطالب
لديه شغف بامدة التأريخ ،فهنا خرج املعلم عن قاعدة املالئمة ،فجوابه مل يكن
مساوقا ملقتىض السؤال.

44مقولة اجلهة الطريقة ( :)mannerاحرتز من االلتباس واإلمجال ،وليكن كالمك
مرتبا وموجزا ،فلو أن معلام خاطب تلميذه :اذهب وادخل املفتاح يف باب غرفتي
وأدره ثم ادخل الغرفة وافتح أدراج مكتبي وابحث عن كتاب النحو ثم أغلق باب
الغرفة باملفتاح جيدا واجلب الكتاب ،فهنا حدث خرق نتج عنه عدم اإلجياز يف

الكالم .وقد وجدت جذور هذا املنهج يف مقولة فتجنشتاين »:إن ما يمكن قوله
عىل اإلطالق يمكن قوله بوضوح ،وأما ما ال نستطيع أن نتحدث عنه فال بد أن

نصمت عنه «(((.

إن اهلدف من مبدأ التعاون وضع أسس وقوانني منضبطة للحوار ،حمرتمة من طريف

التواصل ،حتى وإن مل يشعرا هبا أو يعرفاها ،فهي معروفة ومركوزة يف سليقة املتكلمني،
يفرتض املتخاطبون عىل بعضهم االحرتام املتبادل هلذه القواعد ،بام يسمح للمتقبل

أن ينشئ الداللة املناسبة ،وبعكسه فعىل املخاطب أن ينحرف عن الداللة احلرفية،
ويتجاوزها ،ويبحث عن داللة استلزامية غري مبارشة ،جيدها يف مظان القول ،وهذا
يفرس سبب الفشل يف أي حوار ال حيرتم تلك القواعد ،فلو سأل سائل :من فاز بجائزة

نوبل يف اللسانيات العربية؟ وكان اجلواب :وهل توجد لسانيات عربية؟ فاملالحظ أن
اإلجابة تعترب إجابة فاشلة؛ألهنا خالفت مبدأ الكم والورود ،لكن يبدو أن املجيب أراد

تعاونا من شكل آخر؛ ألنه خلق جماال دالليا آخر ،وهذا ما يؤدي إىل خلق افرتاض نقيض
 .1ينظر فلسفة اللغة عند فتغنشتاين ،مجال محود .247 /
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للمؤرشات السطحية((( ،مفاده تأخر الدراسات اللسانية يف الوطن العريب ،ومن ثم عدم
ارتقائها ملرتبة ختصص هلا جائزة يف التصنيف والبحث.

لكن مبادئ غرايس مل تسلم من القدح واالعرتاض ،السيام أهنا خلت من قواعد

التهذيب واملبادئ اجلاملية واألخالقية يف احلوار؛ لذلك استدرك بعض اللغويني عىل
غرايس مجلة من املبادئ ،وهي:

1.1مبد�أ املالئمة(املنا�سبة):
11وواضعاه (سرببر ،وويلسون) ونعني به وجوب كون الكالم مالئام للمقام ،وتضيف
مقاربتهام خطوة أخرى إىل ما جاء به غرايس الذي نظر إىل االستلزامات اخلطابية
كوهنا تعرب عام تم تبليغه وليس ما قيل ،بينام يريان أن التحديد اللغوي الفرعي
يشمل ما قيل وما تم تبليغه ،وبعبارة أخرى فإن التأويل اللساين املعتمد عىل املنظومة
اللسانية ،الذي يكشف عن الصيغة املنطقية للقول ال يكفي لتحديد ما يقال ،وإنام

جيب إثراؤه بوساطة عمليات تداولية للتوصل إىل حتديد تام ملا قيل.

لقد ا ُعتمد يف هذا املبدأ عىل امللكات املعرفية لدى املخاطبني ،وعىل دور السياقات يف

حتديد املعنى ،فلو سأل زيد صديقه :هل زرت لندن؟ وأجابه بانه مل يزر أي عاصمة

اوربية ،فهذا دليل واضح بانه مل يزر لندن؛ الن املعلومات السياقية للمخاطبني تفيض إىل

أن لندن عاصمة أوربية(((.

2-2مبد�أ الت�أدب:
تعود صياغة هذا املبدأ إىل (الكوف) التي فرعت منه ثالث قواعد ،جيب عىل املتكلم
 .1ينظر اخلطاب اللساين العريب .290 -289 /2
 .2ينظر التداولية اليوم علم جديد يف التواصل آن روبول ،جاك موشالر .100 -99 /
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مراعاهتا أو مراعاة أحدها؛ للوصول إىل غاية التواصل الكاملة ،وهي:
 .أقاعدة التعفف :أي ال تفرض نفسك عىل املتلقي ،ولتحفظ له مكانته ،وال تتطفل
عىل شؤون اآلخرين.

.بقاعدة التخري :لتجعل املتلقي يتخذ خياراته بنفسه ،وال تفرضها عليه ،ولتكن
خياراته مفتوحة.

 .جقاعدة التودد :لتتودد للمرسل إليه ،ولتكن صديقا له(((.
هتدف قاعدة التعفف إىل أن يتجنب املتكلم اإلحلاح عىل املخاطب ،أو إكراهه عىل

فعل أمر ما أو القبول بفكرته ،وأن يتحرى األلفاظ التي تبني احرتامه للمسافة بينه وبني
املخاطب ،وأن يتجنب الكلامت ذات الدالالت الوجدانية كأفعال القلوب((( ،وأن
يتجنب استعامل أساليب الطلب بصورة مبارشة ،ومقاربة هذا التوجه موجودة يف
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والمو ِعظ ِة الَسن ِة وجا ِدلهم ِبال ِت ِ
كأعتقد وأتوقع((( ،بام جيعل جماالت التوقع مفتوحة ،ومن ثم ترك اخليار للمخاطب يف
احلكم ،وعدم سلبه احلرية يف الرأي يف اختاذ القرارات.

أما قاعدة التخري فتقيض بأن يتجنب الباث أساليب التقرير املبارشة ،ويأخذ
 .1ينظر إسرتاتيجيات اخلطاب ،عبد اهلادي الشهري .100 /
 .2ينظر اللسان وامليزان (التكوثر العقيل) طه عبد الرمحن .241 /
 .3آل عمران.159 :
 .4النحل.125 :
 .5ينظر املكون التداويل يف النظرية اللسانية .133 /
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بأساليب التشكك كاالستفهام مثال ،كام لو كان متشككا يف كالمه ،بحيث يرتك للمتلقي
حرية االختيار ،كأن يقول :ربام ترغب يف قراءة هذا الكتاب ،بدال من :ينبغي عليك

قراءة هذا الكتاب ،وثمة مسألة أخرى ففي حال رفض املتلقي إرادة املتكلم فحينئذ ال
يضريه ذلك؛ ألنه مل يوضح بأنه قد طلبها فعال (((.

أما قاعدة التودد ،فإهنا توجب عىل املتكلم أن يعامل املتلقي معاملة الند للند ،وال

تفيد هذه املعاملة إال إذا كان املتكلم أعىل مرتبة من املستمع أو يف رتبته ،ومتى ما استعمل

املتكلم األدوات اللغوية التي تبني مساواته للمستمع،كاأللقاب والكنايات انس به

املستمع واطمئن إليه.

يقوم مبدأ التأدب عىل العالقة بني املتكلم واملستمع ،فثمة معايري خارج حدود

الشكل اللغوي ،تتقاسم أطراف اخلطاب مراعاهتا للوصول إىل أعىل درجات التواصل
واملقبولية من طريف اخلطاب.

 3-3مبد�أ املواجهة:
ونعني صيانة املتكلم وجه غريه ،وعدم إيراد ألفاظ التهديد التي تؤثر عىل القيمة

االجتامعية للمستمع ،ونعني بالوجه الذات االجتامعية لألفراد التي دأبوا عىل احلفاظ

عليها ،واأللفاظ التي تؤذي الوجه ألفاظ الطلب املبارش ،التي حتمله عىل أداء يشء ما،

كألفاظ األمر والنهي والتحذير والتهديد والوعيد ،أو املدح والتهنئة اللذين حيمالن
املتكلم عىل حفظهام ،وثمة ألفاظ التهديد السلبي كالذم والسخرية والتهكم .يمثل

الوجه رغبات اإلنسان احلقيقية ،ولقد حدد (براون و ليفنسن) واضعا مبدأ املواجهة

نوعني من الوجه:

 .1ينظر اللسان وامليزان (التكوثر العقيل) .241 /
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 .أالوجه الدافع :وهو رغبة اإلنسان يف أال يعرتض اآلخرون عىل أفعاله.
.بالوجه اجلالب:وهو رغبة كل واحد منا يف أن تكون رغباته حمرتمة عند اآلخرين(((.
كان البد من حتديد خطط ختاطبية للتخفيف من آثار التهديد ،أي خطط تتحقق

بوساطة صيغ تعبريية معلومة ،وهي كام ييل:

 .أأن يمتنع املتكلم عن إيراد القول املهدد.
.بأن يرصح بالقول املهدد من غري تعديل خيفف من جانبه التهديدي.
 .جأن يرصح بالقول املهدد مع تعديل يرفع الرضر عن الوجه الدافع.
 .دأن يرصح بالقول املهدد مع تعديل يرفع الرضر عن الوجه اجلالب.
 .هأن يدع بالقول عن طريق التعريض تاركا املستمع خيتار الطريقة املناسبة(((.
 .و وإذا طبقنا هذه اخلطط عىل طلب شخص من صديقه أن يناوله كتابا ما:
 .زقد يمتنع عن الطلب؛ ألن ذلك يرض بوجه صديقه ويثقل عليه.
 .حقد يطلب دونام االستعانة بصيغ التلطف فيقول :أطلب منك أن تناولني هذا
الكتاب.

 .طقد يطلب منه بصيغ تدفع الرضر عن الوجه الدافع فيقول :هل لك أن تناولني هذا
الكتاب.

 .يقد يطلب منه بصيغ تدفع الرضر عن الوجه اجلالب فيقول :أال تبادر إىل إعطائي هذا
 .1ينظر اسرتاتيجيات اخلطاب 103 /
 .2ينظر التكوثر العقيل .244/
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الكتاب حلاجتي املاسة إليه يف بحثنا املشرتك.
 .كقد يطلب بصورة التعريض ،فيقول كم أحتاج إىل هذا الكتاب الذي بقربك يف
بحثي.

4-4مبد�أ الت�أدب الأق�صى:
وواضعه (ليتش) يف كتابه (مبادئ التداوليات)الذي يعد مكمال ملبدأ التعاون،
وصاغ مبدأه يف صورتني:
 .أسلبية ،قلل من الكالم غري املؤدب.
.بإجيابية ،أكثر من الكالم املؤدب(((.
يتفق ليتش مع الثقافة العربية ،بوصف الذات كلها املحور الذي جيب أن تتوجه

نحوه بوصلة اخلطاب ،وعدم حرصها بالوجه ،يقول اجلاحظ (ت 255هـ) يف هذا املقام،
واضعا املرسل حمورا للكالم « :ومدار األمر عىل إفهام كل قوم بقدر طاقتهم واحلمل

عليهم عىل أقدار منازهلم ،وأن تواتيه آالته وتترصف معه أداته ،ويكون يف التهمة لنفسه
معتدال ويف حسن الظن هبا مقتصدا ،فإنه إن جتاوز مقدار احلق يف التهمة لنفسه ظلمها

فأودعها ذلة املظلومني ،وإن جتاوز احلق يف مقدار حسن الظن هبا أمنها فأودعها هتاون
اآلمنني ،ولكل ذلك مقدار من الشغل ولكل شغل مقدار من الوهن ،ولكل وهن مقدار

من اجلهل»((( .ينطلق (ليتش) من مبدأ التعاون واصف إياه ودوره يف عملية التواصل؛
ألنه الرابط بني قصد املتكلم واملعنى الداليل أللفاظه ،وناقدا له لقصوره عند املستوى
التبليغي ،ومغفال أدوار التداول النفسية واالجتامعية؛ لذلك اقرتح مبدأ التأدب األقىص

 .1ينظر نفسه .246/
 .2البيان والتبيني ،اجلاحظ (ت255هـ) حتقيق عبد السالم حممد هارون .93 /1
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الذي حياول التوسع يف عملية التبليغ بالتأدب ليصل إىل مستوى تكوين الصداقات،
والروابط التي يصعب فك عرى اتصاهلا(((.

وثمة قواعد متفرعة من مبدأ التأدب األقىص:
 .أقاعدة اللباقة :وهلا صورتان :قلل من خسارة الغري ،وأكثر من ربح الغري.
.بقاعدة السخاء :وهلا صورتان :قلل من ربح الذات ،وأكثر من خسارة الذات.
 .جقاعدة االستحسان :وهلا صورتان :قلل من ذم الغري ،وأكثر من مدح الغري.
 .دقاعدة التواضع :وهلا صورتان :قلل من مدح الذات ،وأكثر من ذم الذات.
 .هقاعدة االتفاق :وهلا صورتان :قلل من اختالف الذات والغري ،وأكثر من اتفاق
الذات والغري.

 .وقاعدة التعاطف :وهلا صورتان :قلل من تنافر الذات والغري ،وأكثر من تعاطف
الذات والغري.

نلحظ أن قواعد التأدب األقىص تروم إىل رفع كل صور التنافر االجتامعي بني

األفراد ،للوصول بعملية التبليغ إىل القيمة اجلاملية الصافية ،من كل مظهر من مظاهر

التعارض االجتامعي.

يسوق عبد اهلادي الشهري مثاال بصياغات خمتلفة.
 .أأعرين سيارتك.
.بأريد أن تعريين سيارتك.
 .1ينظر اسرتاتيجيات اخلطاب .110- 109 /
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 .جهل يمكن أن تعريين سيارتك؟
 .دلعلك تعريين سيارتك.
إذ يعرب املرسل عن قضية واحدة ،وهي استعارة السيارة يف املستقبل ،لكن عباراته

تتدرج يف لباقتها ،ابتداء بالعبارة األوىل الرصحية ،التي قد تثري نفور املخاطب ،وانتهاء

بالعبارة األكثر لباقة(((.

1.1مبد�أ الت�صديق:
بعد متحيص الدكتور طه عبد الرمحن ملبادئ احلوار السابقة ،استدرك مبدأ آخر ذهب

إىل أن له جذورا راسخة يف الرتاث اإلسالمي مثل (مطابقة القول للفعل أو تصديق

العمل للكالم) ،وصاغ مبدأه عىل النحو اآليت:
	-ال تقل لغريك قوال ال يصدقه فعلك.

ينبني هذا املبدأ عىل عنرصين :أحدمها « نقل القول « الذي يتعلق بام أسامه باجلانب

التبليغي من املخاطبة،واآلخر» تطبيق القول» الذي يتعلق بام سامه باجلانب التهذيبي

للغة(((.

استقى عبد الرمحن قواعد تواصل متفرعة عىل بمبدأ التصديق من تراثنا اإلسالمي

ومما أورده املاوردي(ت 450هـ)(((:

 .أينبغي أن يكون الكالم لداع يدعو إليه ،إما يف اجتالب نفع أو لدفع رضر.
 .1ينظر اسرتاتيجيات اخلطاب .113 /
 .2ينظر التكوثر العقيل .249 /
 .3ينظر أدب الدنيا والدين أبو احلسن املاوردي ،حتقيق حممد كريم راجح.283 /
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.بينبغي أن يأيت به املتكلم يف موضعه ويتوخى إصابة فرصته.
 .جينبغي أن يقترص الكالم عىل حاجته.
 .دجيب أن يتخري اللفظ الذي به يتكلم.
وثمة قواعد مرتبطة بمبدأ التصديق استقاها عبد الرمحن من الرتاث اإلسالمي عىل

النحو اآليت:

	-قاعدة القصد :لتتفقد قصدك يف كل قول تلقي به إىل الغري.
	-قاعدة الصدق :لتكن صادقا فيام تنقله إىل غريك.
	-قاعدة اإلخالص :لتكن يف توددك للغري متجردا من النفعية(((.
يفرض املبدأ عىل املتكلمني أال يوردوا يف كالمهم إال ما يعدوه صدقا ،وال يصدروا

األوامر والنواهي إال فيام يرغبون يف حتقيقه وانجازه ،أو ما يرغبون يف الكف عنه ،وأال

يستفهموا إال عام يسعون إىل معرفة اإلجابة عنه.

مبدأ اإلخبارية :وهو من القوانني اخلاصة التي تتعلق بمضمون امللفوظ ،فهو ضد

مقولة :نتكلم لكي ال نقول شيئا ،واإلخبار اللغوي من مكونات التواصل اللغوي،
الذي يمثل رغبة املتكلم يف متثيل الفكر وجتسيده؛ ليكون معروفا عند اآلخر(((.

يتمحور مبدأ اإلخبارية عىل فكرة أن املعلومات املخربة جيب أن تكون جمهولة لدى

السامع ،فتحصل الفائدة فيام إذا سمعها ألول مرة ،أما إذا كانت معلومة لديه فال فائدة
من اإلخبار ،ويكون حشوا حينئذ.

 .1ينظر التكوثر العقيل .250 /
 .2ينظر البعد التداويل واحلجاجي يف اخلطاب القرآين .73/
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إن طريف التحاور يعتمدان اعتامدا كليا عىل مبادئ احلوار التي قدمت احلديث عنها،

وكل طرف من أطراف احلوار يعتمد عىل معرفة الطرف اآلخر للقواعد واحرتامها،
وأي خرق هلذه القواعد يتبعه اختالف يف داللة النص ،عىل مستوى اللفظة والرتكيب،
وحيدث اخلرق بعد أن يستحيل فهم النص وتفسريه يف ضوء داللته احلرفية ،فيتم العدول

إىل الدالالت االستلزامية ،وفق قواعد ومبادئ ثابتة سنحاول التعريف ببعضها فيام ييل

من البحث.

خام�سا  /الداللة احلرفية والداللة اال�ستلزامية:
جرت البالغة  -منذ أرسطو عىل األقل  -عىل متييز االستعامل احلريف للغة من

االستعامل غري احلريف ،فإذا قلنا :القط فوق احلصري ،فإننا نستعمل اللغة حرفيا ،وإذا قلنا
ألحد األطفال :غرفتك حظرية أبقار ،فإن استعامل اللغة هنا غري حريف؛ ألننا نريد أن
نبلغه أن غرفته متسخة وغري مرتبة ،تشبه حظرية األبقار((( ،فأي تواصل يكون ترصحييا

بشكل جزئي ،وضمنيا بشكل جزئي أيضا ،وكل داللة تنشأ يف قسم منها معطيات
ضمنية ،وغالبا ما يبدو يف الواقع نصيب الضمني أكثر من نصيب احلريف؛ ألنه موجود

بالغالب حيثام نظرت ،سواء تعلق األمر باملعنى احلريف ،أو بالقيمة الالقولية أو باألعامل
غري املبارشة ،أو باإلخباريات ،أو برؤية للعامل خيتص هبا لسان معني(((.

لقد اهتم اللسانيون بالقوة اإلنجازية ،وعدوها أساسا يف فهم النصوص ،بوصفها

املعنى املقصود الذي يريد املتكلم إبالغه بكالمه حرفيا ،أو ما نسميه بالسياق اللغوي،
الذي يتكون من:

أوال :الوحدات الصوتية والرصفية والكلامت التي يتحقق هبا الرتكيب والسبك.
 .1ينظر التداولية اليوم علم جديد يف التواصل .181 /
 .2ينظر التداولية من أوستني إىل غوفامن .144/
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ثانيا :طريقة ترتيب هذه العنارص داخل الرتكيب.
ثالثا :طريقة األداء اللغوي املصاحبة للجمل أو ما يطلق عليه التطريز الصويت ،وظواهر
هذا األداء املصاحب املتمثلة يف النرب والتنغيم والفاصلة الصوتية.

ويمكن إضافة سياق احلال إىل السياق احلريف كونه من مستلزماته فهو :السياق الذي

جرى يف إطاره التواصل بني طريف اخلطاب ،ويقع حتته زمن اخلطاب ومكانه واخللفيات
املعرفية لطريف احلوار ،وكذا:

11شخصية املتكلم والسامع ،وتكوينها الثقايف ،وشخصيات من يشهد الكالم من
غريهم ،وجنس املتكلم والسامع ،وعددهم ،وعالقتهم ببعض.

22العوامل والظواهر االجتامعية ذات العالقة باللغة ،والسلوك اللغوي ملن يشارك يف
العمل الكالمي ،كحالة اجلو والوضع السيايس...الخ.

33وكذا أثر النص الكالمي يف طريف اخلطاب ،كاإلقناع أو األمل أو الضحك(((.
فاملعنى احلريف ينتج عن طريق ضم هذه العنارص إىل بعضها ،وحينام يتعذر فهم

النص بعد ذلك ،ويكون الفهم مستحيال ،نلجأ إىل املعاين املستلزمة ،وثمة دالالت
نطلق عليها الدالالت األصول كـ(اخلرب واالستفهام واألمر والنهي والتمني والدعاء
والتحذير والتحضيض وااللتامس) وكذلك املعنى احلقيقي مقابل املعنى املجازي،

وأخرى فرعية متثل الدالالت املستلزمة أو الفروع أو الدالالت الضمنية ،التي خترج

إليها تلك الدالالت األصلية ،وتتدرج عملية االنتقال من النسق احلريف إىل النسق
الضمني يف مراحل عديدة:

11معاجلة التعبري بوصفه تعبريا حرفيا.
 .1ينظر نظرية النحو العريب يف ضوء مناهج النظر اللغوي احلديث .86-85/

168

ا�سرتاتيجيات اخلطاب عند الإمام علي(عليه ال�سالم)

22التوصل إىل عدم حرفية داللة األلفاظ والرتاكيب.
33اعتامد إسرتاتيجية تفكيكية بديلة للوصول إىل الداللة املستلزمة.
فمن الدالالت املستلزمة املشهورة قوهلم :كثري الرماد كناية عن الكرم.
 .أقال املتكلم :إن زيدا كثري الرماد (-----------إثبات  /فعل كالمي)
.بالسياق سياق مدح بكثرة العطاء(------------السياق  /قرائن احلال)
 .جاملخاطب يدرك أن كثرة الرماد ليست مما يمتدح به(---------اخللفية
املعرفية)

 .دما يعرضه املتكلم غري مالئم (--------------مبدأ املالئمة)
 .هما دام املتكلم عىل عقد التعاون فال بد أنه قاصد إىل معنى آخر (---مبدأ التعاون).
 .وما دام السياق مدحا لكثرة العطاء فال بد من عالقة بني كثرة الرماد وكثرة العطاء
(املالئمة املعقولية اإلفادة).

ومن هنا تبدأ خطوات االستدالل:
 .أكثرة الرماد ناجتة عن كثرة اجلمر.
.بكثرة اجلمر ناجتة عن كثرة إحراق احلطب.
 .جكثرة إحراق احلطب ناجتة عن كثرة الطبخ.
 .دكثرة الطبخ دليل عىل كثرة األكلة.
 .هكثرة األكلة دليل عىل كثرة الضيوف.
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 .وكثرة الضيوف دليل عىل الكرم.
 .زالكرم مما يمتدح به (اخللفية املعرفية).
إذن كثرة الرماد تعني وفرة الكرم(((.
نلحظ أن االستلزام احلواري قائم عىل فكرة استكشاف املعنى الضمني الذي يلمح

من علمية التخاطب ،ولكن خروج املتكلم عن املعنى احلريف إىل املعنى الضمني أو
الباطني ال يكون خروجا مجاليا كام دأبت عليه معظم البالغات التي سبقت ،وإنام هو

خروج ضمن إسرتاتيجية حمسوبة من قبل املتكلم؛ ألن إخفاء املعنى دون إظهاره يولد

قيمة ومعنى خيتلف عن إظهاره وبيانه ،واختيارات املتكلم متثل اختالفات معرفية نابعة
من اختالف القدرات التداولية التي يمتلكها عمن سواه.

 .1ينظر املكون التداويل يف النظرية اللسانية .397 -396 /
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املبحث الثاني
االستلزام احلواري يف خطاب اإلمام علي(عليه السالم):
تنتج املعاين املستلزمة غالبا من خروج األساليب الطلبية واخلربية عن ظاهر قصدها

إىل معان مستلزمة أخرى تستنتج من سياقات التخاطب ،وكذلك من مباحث احلقيقة

واملجاز البالغيني ،ويكون ذلك اخلروج ضمن اسرتاتيجيات خاصة يتبعها املتكلم بغية

حصول الفائدة من خطابه ،ولضيق املقام اخرتت خروج بعض من األلفاظ عن معانيها
احلرفية إىل معاين مستلزمة حتت مباحث الكناية واالستعارة يف خطاب اإلمام (عليه

السالم) وسآخذ نامذج عىل ذلك.

من االستلزام احلواري يف خطاب اإلمام قوله يف خطبة له« :بِنَا اِ ْهتَدَ ْيت ُْم ِف َال َّظ ْل َم ِء

َو ت ََسن َّْمت ُْم ُذ ْر َو َة َا ْل َع ْل َيا َء ((( »...فتسنمتم من ركوب السنام ،والعلياء ليس هلا سنام ،وإنام
السنام للناقة ،فمن هنا خرق اخلطاب مبدأ املناسبة ،ورحنا نبحث عن جو داليل آخر،

فسياق اخلطبة يف مدح ال بيت النبوة ،وفضلهم عىل الناس أمجعني ،إذ أخرجوهم من

الظلامت إىل النور وساروا هبم إىل علياء الدنيا ،فتزعموا ركب احلضارة ،وسلطوا عىل

رقاب الناس ،ولكن مع ذلك كله ومع كل الفضل ألل البيت عىل الناس إال أهنم واجهوا
 .1هنج البالغة .34 /
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اإلحسان باإلساءة والغدر كام يقول (عليه السالم) يف تكملة اخلطبة « َما ِز ْل ُت َأ ْنتَظِ ُر بِك ُْم
ِ ِ
ِ
اب َالدِّ ِ
صنِيك ُْم
ت ِن َعنْك ُْم ِج ْل َب ُ
َع َواق َ
تي َن َحتَّى َس َ َ
ب َا ْل َغدْ ِر َو َأت ََو َّس ُمك ُْم بِح ْل َية َا ُْل ْغ َ ِّ
ين َو َب َّ َ
ِ
ِ
ون َو الَ َدلِ َيل َو َ ْتت َِف ُر َ
ل ِّق ِف َج َوا ِّد َا َْل َض َّل ِة َح ْي ُث َت ْل َت ُق َ
ون
صدْ ُق َالنِّ َّية َأ َق ْم ُت َلك ُْم َع َل َسن َِن َا ْ َ
ِ
يه َ
ون» فسياق اخلطبة يدلنا عىل أن التسنم يعني الوصول إىل قمة العلياء يف الدنيا؛
َو الَ ُت ُ
الن السنام هو قمة الناقة ،وهي استعارة عن تلك املنزلة التي وصل إليها العرب بفضل
النبي حممد(صىل اهلل عليه وآله وسلم) وآله األطهار .وألن الدنيا ليس هلا سنام ،بل

للناقة ،ويمثل قمتها وأعىل مكن فيها ،فسنام الدنيا إذن أعىل مكان فيها وقمتها.

يشتغل البحث التداويل عىل تفاعل اخلطاب مع املتلقي ،ومقصدية الباث ،وملا

خطاب اإلمام موجه لفئة معينة وملتلق معني يف ظروف معينة ،فتفاعل اخلطاب مع
املتلقي ،ودوره يف إحداث نمط فكري معني ،والسيام يف متلقني اإلمام يسهل للمحلل
التداويل تلمس مواضع اإلبداع واإلجادة يف خطابه.

ومن استعاراته التي حتوي معنى مستلزما قوله يف خطبة لهَ « :قدْ َرك َْز ُت فِيك ُْم َرا َي َة
ليم ِن و و َق ْف ُتكُم َع َل حدُ ِ
ود َا ْ ِ
ل َرا ِم َو َأ ْل َب ْس ُتك ُُم َا ْل َعافِ َي َة ِم ْن عَدْ ِل َو َف َر ْش ُتك ُُم
ُ
َا ْ ِ َ َ َ
لالَل َو َا ْ َ
َ
ْ
وف ِم ْن َق ْو ِل َو فِ ْع ِل َو َأ َر ْي ُتك ُْم ك ََر ِائ َم َا ْلَ ْخال َِق ِم ْن َن ْف ِس َف َ
ال ت َْس َت ْع ِم ُلوا َا َّلر ْأ َي
َا َْل ْع ُر َ
ِ
ِ
ص َو الَ َت َت َغ ْل َغ ُل إِ َل ْي ِه َا ْل ِفك َُر»((( فاستعاراته يف (ألبستكم العافية)
ف َيم الَ ُيدْ ر ُك َق ْع َر ُه َا ْل َب َ ُ

و(فرشتكم املعروف) فشبه العافية بالرداء الذي ألبسهم إياه ،وشبه املعروف بالفراش
الذي فرشه هلم ،فقد عمد اخلطاب إىل إسرتاتيجية خمالفة قواعد الكيف واملالئمة،

ورحنا نتلمس معانيا مستلزمة من قوله .فاخلطاب خطاب تذكري ونصح ووصف لعدله
ِ
فاع اهلل تعاىل عن العبد
وكيف أنه جعل هلم عافية يف الدنيا والدين ».قال الليث العافية د ُ
يقال عافاه اهللُ عافي ًة وهو اسم يوضع ِ
موضع املصدر احلقيقي وهو ا ُملعافاةُ»((( فاملعنى
 .1هنج البالغة .143 /
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املستلزم من خالل حتكيم سياق التذكري هو أن عدله (عليه السالم) وطريقة حكمه يف
إدارة الدولة جعلت أمورهم مراعاة ومسرية مريض عنها من قبل اهلل(سبحانه وتعاىل)

وجعل تلك العناية مالزمة هلم ،فهي كاللباس الذي ال خيلعونه ،مادام هو حاكمهم ،وما
دام وصيا عليهم ،وبذلك فال حكم أعدل من حكمه ،وال يوجد شخص أحق منه يف

تويل رقاهبم.وال ننسى ما ركز يف ذهن املتلقي من حوادث العدل واحلكمة التي عرفت
عنه (عليه السالم) ،التي مثلت إيقونة للعدل والشجاعة ومثاال حيتذى به ،فمثلت تلك
املعلومات املخزونة يف ذهن املتلقي دفعا لعملية اإلبالغ والتواصل.وبام أن العافية ليست

من املالبس التي تلبس ،وبام أن املالبس والرداء مما يقي الناس ويكون مالزما هلم،فلبس

العافية معناه أن تكون مالزمة هلم.

ِ
ِ
لشي َط َ ِ ِ ِ
شاك ًا
وكذلك يف قوله يف خطبة له« :ا َّت َُذوا َا َّ ْ
ان لَ ْم ِره ْم مالَك ًا َو ا َّت ََذ ُه ْم َل ُه َأ ْ َ
ور ِه ْم َو َد َّب َو َد َر َج ِف ُح ُج ِ
اض َو َف َّر َخ ِف ُصدُ ِ
ور ِه ْم َفنَ َظ َر بِ َأ ْع ُينِ ِه ْم َو َن َط َق بِ َأ ْل ِسنَتِ ِه ْم
َف َب َ
ِ
ب ِ ِب ُم َا َّلز َل َل َو َز َّي َن َل ُ ُم َا ْلَ َط َل فِ ْع َل َم ْن َقدْ َ ِ
لش ْي َط ُ
ش َك ُه َا َّ
ان ِف ُس ْل َطانِ ِه َو َن َط َق بِا ْل َباطِ ِل
َف َرك َ
َع َل لِ َسانِ ِه»((( فباض وفرخ يف صدورهم استعارة للوسوسة واإلغواء ،ومراده طول مكثه
وإقامته عليهم ألن الطائر ال يبيض ويفرخ إال يف األعشاش التي هي وطنه ومسكنه ودب
ودرج يف حجورهم أيضا استعارة ،أي ربوا الباطل كام يريب الوالدان الولد يف حجورمها.

ثم ذكر أنه لشدة احتاده هبم وامتزاجه صار كمن ينظر بأعينهم وينطق بألسنتهم أي صار
االثنان كالواحد((( «ووجه املشاهبة أن الطائر ملا كان يالزم عشه فيبيض ويفرخ فيه أشبهه

الشيطان يف إقامته يف صدورهم ومالزمته هلم»((( .فخالف اخلطاب بذلك مبدأ املناسبة،
واملالئمة واجلهة ؛ ألن الشيطان ال يبيض وال يفرخ ،وبذلك يبدو الكالم احلريف معميا
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وملبسا .وهذا التفسري نجده عند (ترييزا زينسكا) التي فرست االستعارة عىل أهنا خرق

مقصود لنوع من املعايري الكالمية ،فينتقل الرتكيب من معناه احلريف إىل معنى مستلزم

عىل طريق االستعارة بوصفها إحدى أدوات ذلك االنتقال((( .وبام أن السياق سياق

ذم وتقريع وسخرية من هؤالء الذين حتكم الشيطان هبم ،ووسوس هلم طويال ،بحيث
امتزجت أفعاله هبم ،فاملعنى املستلزم طول مدة ارتكاهبم للفواحش والسيئات ،التي تعد

من وسوسات الشيطان ومن أفاعيله.

لقد اشتغلت االستعارة يف خطاب اإلمام(عليه السالم) ضمن التخييل ،الذي هو

طبيعة فطرية لإلنسان ،فأخرجت اخلطاب من عامل املألوف إىل عامل الالمألوف ،وهذا

التخييل رضوري يف اخلطاب؛ ألن اخلطاب هنا مبني عىل هدف اإلقناع ،الذي يمكن

أن تسهم فيه األقاويل املخيلة رشيطة أال تكون مكثفة غريبة أو مركبة؛ ألن تلك خترج
اخلطاب من النثر إىل الشعر وهو ما يرفضه أرسطو(((.

ِ
ش َا ْل ُع َل َم ِء َو َربِيع ًا لِ ُق ُل ِ
«ج َع َل ُه َاللَُّ ِر ّي ًا لِ َع َط ِ
اج
وب َا ْل ُف َق َهاء َو َم َ َّ
وقوله يف خطبة لهَ :
لِ ُطر ِق َالص َلح ِ
اء َو َد َوا ًء َل ْي َس َب ْعدَ ُه َدا ٌء َو نُور ًا َل ْي َس َم َع ُه ُظ ْل َم ٌة َو َح ْب ً
ال َوثِيق ًا ُع ْر َو ُت ُه َو
ُّ َ
ُ
َم ْع ِق ً
ال َمنِيع ًا ِذ ْر َو ُت ُه َو ِع ّز ًا َلِ ْن ت ََوالَّ ُه َو ِس ْل ًام َلِ ْن َد َخ َل ُه َو ُهدً ى َلِ ِن اِ ْئت ََّم بِ ِه َو ُع ْذر ًا َلِ ِن اِ ْنت ََح َل ُه
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اج بِ ِه َو َح ِام ً
ح َل ُه َو َمطِ َّي ًة
ال َلِ ْن َ َ
َو ُب ْر َهان ًا َل ْن َت َك َّل َم بِه َو َشاهد ًا َل ْن َخ َ
اص َم بِه َو َف ْلج ًا َل ْن َح َّ
َلِ ْن َأ ْع َم َل ُه َو آ َي ًة َلِ ْن ت ََو َّس َم َو ُجنَّ ًة َلِ ِن اِ ْست ْ َ
َل َم َو ِع ْل ًام َلِ ْن َو َعى َو َح ِديث ًا َلِ ْن َر َوى َو ُح ْك ًام
َلِ ْن َق َض»((( قوله (عليه السالم) ومطية ملن أعمله استعارة يقول كام أن املطية تنجي
صاحبها إذا أعملها وبعثها عىل النجاء فكذلك القرآن إذا أعمله صاحبه أنجاه ومعنى
إعامله إتباع قوانينه والوقوف عند حدوده .فاخلطاب خطاب تذكري وتنبيه للمؤمنني،
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ووصف لنعمة اهلل عىل الناس ،ولكن كال من املتكلم واملتلقي مؤمنون بمبادئ احلوار
وخصوصا مبدأ الكيفية()Qualityفيتحرى املتكلم الصدق يف كالمه ،ويتحرى فيه
النزاهة والشفافية وكذا املالئمة ،وعموما فليس من الصدق أو املالئمة أن يكون القرآن

مطية يمتطى ،فخالف بذلك مبادئ احلوار ،ولكنه ذهب إىل معنى مستلزم ،يراد به

وصف القرآن بصفة اإلنقاذ ،ومحل الناس نحو ضفة األمان.وبام أن القرآن مما ال يمتطى
وبام أن من سامت املطية أن تعرب براكبها إىل بر األمان ،فالقرآن ال يشك جعله اهلل حامال

لإلنسان إىل بر األمان.

ثم إن مقام اخلطبة هنا مقام نصح وإرشاد وتذكري ،فعملت االستعارة ضمن مقامات

التلقي التي حتتفي فيها النظرية التداولية ،فاخلطيب يلقي كالمه يف حفل ما وعىل أسامع
مجاعة معينة ما ،ويف مناسبة ما معلومة وهذا يتطلب من اخلطيب املتصدر خصاال نفسية
وشخصية تشد أزره ،وتقوي حجته وعزيمته ،فهو ممتحن ال سالح له حتى يصل إىل
مقصده سوى االقتدار وقوة العارضة والثقة بالنفس(((.لقد خرق اإلمام مبادئ احلوار

آنفة الذكر ،ولكن ثمة رشوط معينة التزم هبا اإلمام (عليه السالم) مكنتنا من تلمس
وحتقيق فحوى االلتزام:

11جيب أال ُيرتك جمال لإلعتقاد بأن اإلمام مل حيرتم مبادئ التعاون.
22افرتض عليه السالم أن املتلقي يدرك بأن املعنى غري احلريف رضوري؛ كي ال يقع
تناقض بني املعنى احلريف وبني ما نص عليه يف الرشط األول.

33يظن املتكلم أن املخاطب قادر عىل االستنتاج واإلدراك احليس للفكرة التي تتعلق
برضورة االنطالق من االفرتاض الوارد يف الرشط الثاين(((.

 .1ينظر التفكري البالغي عند العرب .212 /
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فتفسري االستعارة هنا يف ضوء النظرية التداولية ،يكمن أساسا يف استثامرها ملبادئ

التعاون عند غرايس وغريه ،فاستثامر مبدأ الكم يف االستعارة جيعل التفسري غري احلريف

لأللفاظ يف االستعارة غري ذي نفع أو جدوى ،واستثامر مبدأ الكم يكون عن طريق النظر
إىل اقتصادية االستعارة وإجيازها .واستثامر مبدأ الكيف يكون بالنظر إىل املعاين غري
احلرفية يف االستعارة وكيف أهنا ظاهرا تعد هراء من القول.ويمكن استثامر مبدأ املالئمة

يف البعد اجلاميل الذي تضيفه االستعارة لألقوال.

ويمكن لنا أيضا تلمس تداولية األقوال االستعارية آنفة الذكر يف خطاب اإلمام

عيل (عليه السالم) من خالل فعل اإلثبات الذي جتىل يف خطاباته ،وهي خاصية تداولية
متميزة يف وظيفة أفعال الكالم ،وهو قريب من قول اجلرجاين يف االستعارة ،الذي ربط

بينها وبني اإلثبات الذي يتفاعل مع قصد املتكلم ،حمور النظرية التداولية »:أنّك إذا
ٍ
إنسان أنّه أسدٌ وجعل َت ُه إ ّياه وال يكون ِ
اإل ُ
نسان أسد ًا.
عيت يف
قلت:
رأيت أسد ًا فقد ا َّد َ
ُ
َ
قلت « :إ ْذ أصبحت ِ
عيت أن َّ
بيد َّ
للشامل يد ًا .ومعلو ٌم أنه ال
الشامل زما ُمها « فقد ا َّد َ
وإِذا َ
ِ
أن َ
للريح يد ،وهاهنا ٌ
جيب ضب ُطه وهو َّ
ُ
رضبني:
جعل املش َّب ِه املش َّب َه به عىل
أصل ُ
يكون َّ
ِ
ِ
تذكره ٍ
حتتاج إىل أن َ
أحدُ مها ْ
إثباته
تعمل يف
فأنت ال
بأمر قد ث َبت له َ
ُ
أن تُنز َل ُه منزل َة اليشء ُ
بوجه من الو ِ
ٍ
وت َْز ِجيت َِه .وذلك ُ ِ
ذكر ا ُمل َش َّب ِه م َن َّ
جوه كقولك
تذكره
َ ُ
َ
الشيئني وال ُ
حيث ت ُْسق ُط َ
ِ
حيتاج إىل أن َ
رأيت أسد ًا .وال ّثاين أن َ
جتعل َ
َزجيته.
تعمل يف إثباتِه وت
ذلك كاأل ْمر الذي
ُ
ُ
ُ
وذلك ُ
فتقول :زيدٌ أسدٌ وزيد هو األسد .أو
اسم املش َّبه به رصاح ًة عىل املش َّبه
حيث جتري َ
نجيء بِه عىل ٍ
وجه يرجع إىل هذا كقولكْ :
لقيت به أسد ًا وإِن لقي َت ُه ل َيلقينَّك من ُه
إن لقيتَه َ
ُ
ِ
األسد .فأنت يف هذا ك َّله ُ
وتضع كالمك له .وأ ّما يف
تعمل يف إثبات كونه أسد ًا أو األسد
ُ
والقياس يقتيض أن ي ُق َال يف هذا
حيتاج فيه إىل إثبات وتقرير.
رج ما ال
ُ
ُ
ُخرجه ُم َ
األول فت ُ
ِ
ِ
أنت ُ
ويقترص عىل هذا
َزجيته أ ّن ُه تشبي ٌه عىل حدَّ ا ُملبالغة
تعمل يف إثباته وت
الرضب أعني ما َ
ُ
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سمى استعارةً»(((.
القدر وال ُي ّ
ومن االستلزامات احلوارية يف خطبة له ينصح الناس ويوجه إىل الرتغيب يف اآلخرة

بقوله« :أال وإن اليوم املضامر وغد ًا السباق ،والسبقة اجلنة»((( فكنى(عليه السالم) عن
نتيجة هذه األعامل الصاحلة والطاحلة بـ(السباق) حيث تفوز الفرس يف ذلك السباق
أو قد ختفق ،فتوفرت يف خطابه أحد رشوط التداول اللغوي ،وأقصد هبا االعتقادية،
فهذا الرشط يتعلق بجملة األمور التي يعتقدها املتحاورون عىل سبيل اإليامن هبا قوة

وضعفا ،يقينا أو شكا ،فكل حماور يعتقد القضايا الرضورية والبدهيية واملسلم هبا ،فضال

عن كونه يعتقد الرأي الذي يعرضه عىل الغري ،ويعتقد صحة هذا االعتقاد وما يلزم عنه
وصحة الدليل الذي يقيمه عليه ،فإالم قدم لوحة فنية يف غاية اإلبداع وخالف مبادئ
احلوار ،وال سيام مبدأ اجلهة او الطريقة ،ولكنه خلق جوا دالليا آخر ،فشبه احلياة الدنيا

بسباق يتسابق فيه الناس نحو غاية وهدف ،يبذلون يف سبيله مهجهم ،والسبق غري
مرئي لنا وغري مادي عندنا ،وهو اجلنة ،ولكنه راكز يف اعتقادات املتحاورين ،فاعتمد

عىل اخللفيات املعرفية املشرتكة بينه وبني متلقيه.وقوله :بأن السبقة اجلنة ،فقد نزل اجلنة

منزلة املتلقي ،الذي يعرف من رصيد عاداته وتقاليده أن غاية كل سباق ومظنته وصول
املتسابقني إىل تلك الغاية وتسابقهم عليها ،يبذلون فيها كل جهدهم ،وتساعدهم يف ذلك

إمكاناهتم اجلسدية ،لكن هذه الغاية مع تشبيهها بالسبقة املادية ختتلف عنها بأن ما يؤهل
الفائزين ليس إمكاناهتم اجلسدية بقدر ما كنزوا يف حياهتم من أعامل صاحلة هتيئهم لعبور
الرساط وصوال إىل السبقة الكربى.

ومن كناياته يف خطبة له (عليه السالم) يومئ فيها إىل ذكر املالحم «َ ...حتَّى َت ُقو َم
ال ُفها ح ْلو ًا ر َضا ُعها َع ْل َق ًام َع ِ
ٍ ِ
ِ
اق َبت َُها َأالَ َو ِف
َ
ل ْر ُب بِك ُْم َع َل َساق َبادي ًا ن ََواج ُذ َها َم ْ ُلو َء ًة َأ ْخ َ َ ُ َ
َا ْ َ
 .1دالئل اإلعجاز حتقيق د.حممد التنجي .67 /
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ون َي ْأ ُخ ُذ َا ْل َو ِال ِم ْن َغ ْ ِي َها ُع َّم َلا َع َل َم َس ِ
َغ ٍد َو َس َي ْأ ِت َغدٌ بِ َم الَ َت ْع ِر ُف َ
او ِئ َأ ْع َم ِلَا َو َت ُْر ُج َل ُه
َ
ِ
َا ْلَ ْر ُض َأ َفالِ َ
ي ِيي َم ِّي َت
يذ كَبِ ِد َها َو ُت ْل ِقي إِ َل ْي ِه ِس ْل ًام َم َقالِيدَ َها َف ُ ِييك ُْم َك ْي َ
لس َرية َو ُ ْ
ف عَدْ ُل َا ِّ
ف َع ْن ٍ
َا ْل ِكت ِ
ساق)((( .والنواجذ
لسن َِّة»((( الساق الشدة ومنه قوله تعاىلَ ( :ي ْو َم ُيك َْش ُ
َاب َو َا ُّ

أقىص األرضاس عند األسد وغريه .والكالم كناية عن بلوغ احلرب غايتها كام أن غاية
الغضب أن تبدو النواجذ.فخالف اخلطاب مبدأ املالئمة فليس للحرب نواجذ ،وليست

ممن تغضب حتى تبدو نواجذها وهنا رحنا نبحث عن معنى استلزامي عندما تعذر
علينا تفسري األلفاظ حرفيا،وبام أن املقام اخلطبة يف وصف احلرب ،ووصوهلا إىل غاية

يف االتساع والشمول ،مقام هتويل يف شدة رشاستها و ،وتبدو حلوة للمحاربني حتى

إذا اشتدت رضاوهتا وعال غبارها ،بانت قسوهتا ،وامتحنت صرب الرجال وجالدهتم.

فاستعمل اإلمام يف خطابه هذا سياقا نفسيا حمضا تركز عىل التهويل من شدة احلرب،

وبيان عظم شأهنا ،وذهب إىل دمج احلاالت الذهنية والنفسية بغية التأثري فيهم ،يف نظرية

تداولية للخطاب؛ لتصبح املقاصد والرغبات حاالت ذهنية مسؤولة عن برنامج الفعل
والتفاعل ،وهذه احلاالت مناط الوصف والتفسري التداويل ،بوصفها السياق النفيس
إلنتاج اخلطاب(((.وللتعبري الكنائي القدرة عىل استيعاب البعد التلميحي للخطاب،

من خالل أهنا تستلزم من املتكلم عمال ذهنيا من جهة ،وفتح باب التأويل عند املرسل

إليه ،وتوظيف البعد الثقايف الذي يقوم عىل استدالل عكيس ،أي االستدالل بام مىض يف

الزمان ،وشاع بني الناس التعامل وفقه.

ومن املعاين املستلزمة يف خطابه ،يف خطبة له يذكر فيها أهل البرصة «ك ُُّل و ِ
اح ٍد
َ
ون ص ِ
ِ
ِ
ِ
َّان إِ َل َاللَِّ بِحب ٍل و الَ يمدَّ ِ
احبِ ِه الَ يمت ِ
ان إِ َل ْي ِه
من ُْه َم َي ْر ُجو َا ْلَ ْم َر َل ُه َو َي ْعط ُف ُه َع َل ْيه ُد َ َ
َْ َ َُ
َُ

 .1هنج البالغة .246 /
 .2القلم.42 :
 .3ينظر اسرتاتيجيات اخلطاب .44 /

178

ا�سرتاتيجيات اخلطاب عند الإمام علي(عليه ال�سالم)

اح ٍد ِمنْهم ح ِام ُل َضب لِص ِ
ب ك ُُّل و ِ
بِ َس َب ٍ
احبِ ِه َو َع َّم َق ِل ٍ
ف ِقنَا َع ُه بِ ِه َو َاللَِّ َل ِئ ْن َأ َصا ُبوا
يل َيك ِْش ُ
ٍّ َ
َُ َ
َ
ت َا ْل ِف َئ ُة َا ْلب ِ
ي ه َذا َع َل ه َذا َقدْ َقام ِ
ِ
َا َّل ِذي ُي ِريدُ َ
اغ َي ُة َف َأ ْي َن
َ
ون َل َينْت َِز َع َّن َه َذا َن ْف َس َه َذا َو َل َي ْأت َ َّ َ
َ
َ
َاك ٍ
ون َقدْ سن ََّت َلم َالسنَن و ُقدِّ م َلم َا ْلب و لِك ُِّل َض َّل ٍة ِع َّل ٌة و لِك ُِّل ن ِ
َا ُْل ْحت َِس ُب َ
ث ُش ْب َه ٌة َو
َ
ُ ُ ُّ ُ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ
ُ
ِ
ِ
َّاعي و َي ُض َا ْلب ِ
َاللَِّ الَ َأك ُ
اك َي ُث َّم الَ َي ْعت َِب»((( فضمري التثنية
ُون ك َُم ْستَم ِع َال َّلدْ ِم َي ْس َم ُع َالن َ َ ْ ُ َ

راجع إىل طلحة والزبري ويمتان يتوسالن املايض ثالثي مت يمت بالضم ،والضب
احلقد ،واملحتسبون طالبو احلسبة وهي األجر ومستمع اللدم كناية عن الضبع تسمع
وقع احلجر بباب جحرها من يد الصائد فتنخذل وتكف جوارحها إليها حتى يدخل
عليها فريبطها ،فيقول(عليه السالم) :ال أكون مقرا بالضيم راغنا أسمع الناعي املخرب
عن قتل عسكر اجلمل حلكيم بن جبلة وأتباعه فال يكون عندي من التغيري واإلنكار
لذلك إال أن أسمعه وأحرض الباكني عىل قتالهم .السياق سياق ذم وحتقري لساكني
البرصة ومثريي الفتنة فيها ،وسياق بيان موقفه الثابت جتاه ما يفعالنه ،واسترشاقه ملا
سيفعلوا لو غلب أحدهم اآلخر ،ويف خضم كل تلك األحداث تركز خطاب اإلمام
عىل بيان موقفه فخرق بذلك قانون الكيف ،فانزاح عن املعنى األصيل إىل معنى مستلزم،
أؤدي بلفظ غري حريف ،روعي فيه اسرتاتيجية إفهام خاصة ،بحيث قدرة ذلك اللفظ
وتفاعله يف ذهن املتلقي ،بحيث يفوق املعنى املستلزم آداء املعنى احلريف ،وروعي كذلك
سياق التلقي،فلو أؤدي هذا املعنى يف زمان ومكان خمتلفني ملا أدى الدور اخلطايب املنوط
به وهو ما اكده عبد القاهر اجلرجاين(ت 471هـ) يف املعنى الكنائي» أال ترى أنك ّملا
وعرفت منه أنم أرادوا أنه كثري ِ
قولم :هو كثري ِ
نظرت إِىل ِ
والضيافة
رماد القدر
َ
َ
القرى ِّ
َّ
ُ
ُ
فقلت :إِنه كال ٌم قد جاء
رجعت إِىل نفسك
تعرف ذلك ِم َن اللفظ ولكنك عرفتَه بأن
مل
ْ
َ
َ
ِ
الرماد .فليس إِال َأ َّنم أرادوا أن َيد ُّلوا بكثرة الرماد
عنهم يف املدح وال معنى للمدح بكثرة
ُ
الطبخ
القدور الكثري ُة ويطبخ فيها للقرى والضيافة وذلك ألنه إِذا َك ُث َر
ُنصب له
عىل أنه ت ُ
ُ
حراق احلَ َط ِ
إحراق احلطب َتتَها .وإِذا َك ُث َر إِ ُ
ُ
ب َك ُث َر الرما ُد ال حمالة»(((.
يف القدور َك ُثر
 .1هنج البالغة.258 /
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فمدار املعنى املستلزم يف الكناية هو العدول عن الترصيح إىل التلميح يف القول ،مع عدم
امتناع إرادة املعنى األصيل.

مستمع اللدم
املعنى احلريف
الضبع

املعنى املستلزم
األيب ،رافض الظلم والضيم

تقدم الكناية فكرة متطورة للمعنى األصيل اجلائز فهمه من التعبري ،وارتباطها بقصد

املتكلم الذي ال يريد إيصال املعنى الظاهري املبارش للكالم ،بل يريد إيصال فكرة أخرى

ال يمكنه أن يوصلها عن طريق استعامل األسلوب املبارش؛ ألسباب تداولية تتمثل يف
حساسية احلديث يف بعض املواضيع ،التي يمكن أن تؤثر عىل أبعاد العالقة مع املخاطب،
وهو باستعامل الكناية حي ّفز خماطبه عىل بذل طاقة إضافية ،متمثلة يف استثامر الكفاءة
التأويلية للمخاطب؛ لفهم قصد املخاطِب الذي ال يريد الترصيح به ،بل يضمنه يف

كالم يبدو عاديا وبسيط املأخذ إىل حد ما وهو جتل حقيقي لفكرة غرايس عن االستلزام
احلواري .وكذلك فأن االستعارة بوصفها جمازا ،قامت يف خطاب اإلمام (عليه السالم)
عىل اجلمع بني شيئني أو فكرتني ،انطالقا من عالقة املشاهبة بينهام ؛ لتقديم فكرة جديدة
أو صورة مبتكرة ،تدخل يف عملية التخييل واإلقناع؛ ألهنا عند « قدمائنا العرب املتنورين

ليست فقط زخرفا ،أو نقشا لتزيني الكالم ،ولكنها فن لغوي تداويل يعطي للقول قوته
الداللية ،و»إصابته النفسية تأثريا ،وانفعاال واستحسانا «(((.

 .1حجاجية الصورة الفنية يف اخلطاب احلريب ،حممد عمران .67 /
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�أوال :مفهوم الن�ص:
(النص) عىل النحو
يعرف (قاموس األلسنية) الذي أصدرته مؤسسة الروس
ّ
ّ
التايل« :إن املجموعة الواحدة من امللفوظات ،أي اجلمل املنفذة ،حني تكون خاضعة

تسمى( :نص ًا) فالنص عينة ،من السلوك األلسني ،وإن هذه العينة يمكن أن
للتحليلّ ،

تكون مكتوبة ،أو حمكية «((( واعتبار (النص) عينة ،يعني أنه يعكس بحدّ ذاته (مالك)
اللغة ،أي كل ما يتعلق هبا بصفتها نظام عالمات لغوية تستعمل كوسيلة اتصال بني
املتكلمني هبا؛ فأي ًا كانت اللغة التي تنتمي إليها (املادة اللغوية) التي ندرسها ،فالعينة منها

عندما تكون حمل الدراسة تسمى نص ًا ،وذهب العامل األلسني (هياملسليف) إىل استعامل
مصطلح (نص) بمعناه الواسع جد ًا ،فأطلقه عىل أي ملفوظ ،أي كالم منفذ ،قدي ًام كان
أو حديث ًا ،مكتوب ًا أو حمكي ًا ،طوي ً
ال أو قصري ًا .فإن عبارة )stoop( :أي(:قف) هي يف نظر

(هياملسليف) نص ،كام أن مجاع املادة اللغوية لـ (رواية) بكاملها هي أيض ًا نص(((.

أما (تودوروف) فإنه يبدأ مقالته عن (النص) يف مؤلفه - :القاموس املوسوعي لعلوم

اللغة بقوله »:جتدّ األلسنية بحثها بدراسة (اجلملة) ولكن مفهوم النص ال يقف عىل نفس
املستوى الذي يقف عليه مفهوم اجلملة ،أو القضية ،أو الرتكيب ،وكذلك هو متميز عن

الفقرة التي هي وحدة منظمة من عدة مجل ثم يقول( :النص) يمكن أن يكون مجل ًة ،كام
يمكن أن يكون كتاب ًا بكامله ،وإن تعريف النص يقوم عىل أساس استقالليته وانغالقيته،
ومها اخلاصتان اللتان متيزانه ،فهو يؤلف نظام ًا خاص ًا به ،ال جيوز تسويته مع النظام الذي

يتم به تركيب اجلمل ،ولكن أن نضعه يف عالقة معه ،هي عالقة اقرتان ،وتشابه(((.
وذهب (هارمتان) إىل أن اللغة املستعملة يف الواقع الفعيل ،العالمة الفعلية (أي اللغوية)

 .1قاموس األلسنية ،الروس ،باريز .486 /
 .2ينظر النص واألسلوبية (بني النظرية والتطبيق) عدنان بن ذريل .15 /
 .3ينظر القاموس املوسوعي لعلوم اللغة .375 /
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املنظمة وهذه العالمة يف العادة هي النص أو بمعنى أدق هي النص بعينه ،ووفق ذلك

فالنص قطعة ما ذات داللة وذات وظيفة ،فهي قطعة مثمرة من الكالم ،فريى أن معاجلة

النص ينبغي فيها حتليل األسس احلاملة للمعلومات وتأثرياهتا الداخلية داخل النص،
واالنتقال من مضامني خارج النص (قضايا املوقف والسياق) ،ورضورة االستعانة

بالعلوم األخرى فهو عالمة لغوية أصلية ،تربز اجلانب االتصايل والسيميائي وفيه

تقديم اللفظ عىل املعنى ولكنه يربز الدور االتصايل؛ ملا له من أثر يف تكوين اخلطاب(((،
وذهب إىل أن االهتامم بلسانيات النص يف العرص احلديث سببه معرفة إنتاج النصوص

يف ظروف اجتامعية متميزة((( .وهذا االجتاه جاء رافضا للدراسات اللغوية البنيوية):
النحو التحوييل التوليدي (لدى تشومسكي ونحو التبعية التعليق) (لدى تنيري((ونحو

احلالة (لدى (فليمور) الذين اهتموا باملركب الفعيل أو العمل) اإلسناد( بوصفه نواة
اجلملة ،فجاء رد بعض العلامء رافضا هلذا التوجه والقيد املقترص عىل دراسة اجلملة،

فسعى(هاريس) إىل دراسة الوحدة املمثلة لتتابعات اجلمل ،التي عرفت فيام بعد بالنص،

الذي أطلق عىل نمط هذه الدراسة النهج املجاوز للجملة ،وقد جاء ذلك يف بحثه)حتليل
اخلطاب( الذي اهتم فيه بتوزيع العنارص اللغوية يف النصوص ،كام اهتم بالرابط بني

النص وسياقه االجتامعي((( ،واحلق» أن النحاة هم الذين أخذوا عىل عاتقهم دراسة
اجلملة من الناحية الوضعية ،فصاغوا قواعدها ،واستقصوا أنامطها ،ولكنهم مل يتجاوزوا
حدود اجلملة يف دراستهم وحتليالهتم ،بل تركوا هذه املهمة للبالغيني واألصوليني»(((،

فالتفريق بني االجتاهني يف دراسة نحو اجلملة الذي يقف عند حدود اجلملة ويراها
 .1ينظــر علــم لغــة النص:املفاهيــم واالجتاهــات ،لونجــان ،ترمجــة ســعيد بحــري ،،القاهــرة،ط1997 ،1م/
102-101
 .2ينظر علم النص ونظرية الرتمجة ،د .يوسف نور عوض .18 /
 .3ينظر علم اللغة النيص بني النظرية والتطبيق ،د .صبحي إبراهيم الفقي ،:ط ١دار قباء ،القاهرة .23 /
 .4قضايا يف اللغة واللسانيات وحتليل اخلطاب ،د .حممد حممد يونس .51 /
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الوحدة اللغوية الكربى ،ونحو النص الذي يرى رضورة جتاوز اجلملة إىل البحث يف

سامت الرتابط بني سلسلة من اجلمل القصرية أو الطويلة ،ويرى (برينكر) أن النص
وحدة لغوية وتواصلية يف الوقت نفسه((( ،وحده) شميت) بأنه جزء حدد موضوعيا

وحموريا من خالل حدث اتصايل ذي وظيفة اتصالية إنجازية(((،ويذهب هاليداي ورقية

حسن إىل أن النص وحدة داللية ينجز يف شكل مجل متعالقة ،فكل متتالية من اجلمل

تشكل نصا رشيطة أن تكون بني هذه اجلمل عالقات،أو عىل األصح بني عنارص هذه
اجلمل عالقات((( ،ويرى بارت أن نظرية النص نقد مبارش ألية لغة واصفة بالدرجة
األساس أي أهنا مراجعة لعملية اخلطاب.

نستخلص من ذلك أن مصطلح النص عندما يستخدم يف األدب ينبغي أن يعتمد

عىل عدد من األبعاد اهلامة طبقا للسياق الذي يرد فيه .فإذا أطلقناه عىل التكوين الفني
املحدد وجعلناه قائام يف مقابل مفهوم العمل األدب تركنا هلذا األخري االعتداد باألبعاد

التارخيية واالجتامعية والثقافية للنص األديب ،ونجعله يتضمن عالقات باملبدع الذي

ينشئه واجلمهور الذي يتلقاه((( .فالنص بذلك «وحدة كالمية مكونة من مجلتني فأكثر
حتقيقا أو حتقيقا وتقديرا ،منطوقة أو مكتوبة هلا بداية وهناية تتحدد هبا وتتداخل مع

منتجها ولغتها يف عالقة عضوية ثابتة وهي تتجه إىل خماطب معني أو مفرتض ويمكن

أن تصاحب تلك الوحدة الكالمية بعض اإلشارات السيميائية غري اللغوية التي قد تؤثر
فيها»(((.

 .1ينظرإشكاالت النص مجعان بن عبد الكريم .31 /
 .2ينظرعلم لغة النص ،سعيد بحريي .108 /
 .3ينظر لسانيات النص /مدخل إىل انسجام اخلطاب ،حممد خطايب .13 -12 /
 .4ينظر بالغة اخلطاب وعلم النص ،صالح فضل .217 /
 .5إشكاالت النص .32 /
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يعد علم النص من أحدث فروع علم اللغة ،ويرى سعيد بحريي أن بدايته الفعلية

كانت يف مطلع السبعينيات ،بعد أن اكتملت مالحمه الفارقة ،وإن كان من املستحيل أن
ينفصل عن علوم أخرى انفصاال كامال؛ ألنه يرتكز عىل خاصية جوهرية له حتول دون

ذلك ،أال وهي خاصية التداخل ،فال خالف حول استقائه أكثر أسسه ومعارفه من علوم

تتداخل معه تداخال شديدا ،بحيث يمكن أن يشكل أدواته يف حرية تامة ،ثم تصب
نتائج حتليالته يف هذه العلوم ،فتزيدها ثرا ًء وتكشف عن كثري من ألوان الغموض يف
مسائلها وقضاياها .ومن تلك العلوم التي ارتكز علم النص عىل رصيدها العلمي،

علم اللغة الوصفي ،وعلم اللغة الوظيفي ،وعلم اللغة الرتكيبي ،وعلم اللغة التحوييل
التوليدي ،كام أنه يتداخل مع علوم أخرى مثل البالغة ،واألسلوبية(((.
ويمكن تلخيص دوافع نشأة علم النص فيام ما ييل:
11العالقة الوثيقة التي ربطت بني اللسانيات والدرس األديب منذ عقود ثالثة يف أوروبا،
وترددت أصداؤها يف الدراسات العربية منذ وقت قريب.

22كانت دراسة اخلطاب أو النص واقعة منذ زمن بعيد يف نطاق علوم أخرى تتجاذهبا
كعلم االجتامع واألنثروبولوجيا ،والدراسات األدبية ،ولكن النصوص مادة لغوية
بالرضورة؛ولذلك أحس املشتغلون هبذه التخصصات حاجة ماسة إىل خدمة
املعاجلة املنضبطة التي تؤدهيا اللسانيات احلديثة عىل خري وجه ،فكان االجتاه إىل

نحو النص.

 33توصل املشتغلون بعلوم اللسان إىل أن اللغة ليست جمرد نامذج وأنامط للجمل ،ولكنها
مرآة وأداة وسالح ،ومن ثم فإن الفهم احلق لنظريتها ال يمكن أن يتحقق باجتزاء

اجلمل من السلوك القويل يف شموله وتكامله ،والتزام حدود نحو اجلملة..
 .1ينظر علم لغة النص .5/
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44أثبتت اخلربة العملية للسانيني املعارصين متيز نحو النص عىل نحو اجلملة حتى يف
إطار الغرض القريب ،وهو الوصف النحوي اخلاص للغة ما(((.

ثانيا  /االت�ساق الن�صي:
االتساق النيص مصطلح لصيق بدراسة البنية السطحية للنص ،ويدرس الروابط

التي جتعل من النص متامسكا ،عرفه حممد خطايب بقوله »:ذلك التامسك الشديد بني
األجزاء املشكلة لنص  /خطاب ما ،وهيتم فيه بالوسائل اللغوية (الشكلية) التي تصل

بني العنارص املكونة جلزء من خطاب أو خطاب برمته «((( ويعد هو واالنسجام النيص
عمودي التامسك النيص ،فقد شغلت قضية التامسك النيص فكر الباحثني،واحتلت
موقعا مركزيا يف األبحاث النصية التي تعنى بدراسة النصوص اللغوية ،التي جاءت

لتتجاوز لسانيات اجلملة لتناسب النصوص بوصفها مجال كربى (كلية النص)؛ ألن

النص يف منظور علامء النصية جزء ال يتجزأ ،تربط بني أجزائه عنارص معينة « واحلق أن
تعبري علم النص ( )Text Grammarتعبري جديد أطلق عىل ميدان من البحث غايته
القصوى فهم أوجه الرتابط النحوي املتجاوزة للجملة الواحدة إىل سلسلة طويلة أو
قصرية من اجلمل ،تؤلف نصا حمددا ،ووجود الروابط النصية أمر طبيعي؛ ألهنا تساعد

عىل متاسكه الشكيل واملعنوي» (((.

وقع اختالف يف ترمجة التامسك من االنكليزية ( )cohesionفرتمجه حممد خطايب إىل

االتساق ،ومتام حسان إىل السبك ،واهلام أبو غزالة إىل التضام وعمر عطاري إىل الرتابط،
وعبد القادر قنيني إىل االلتئام .ومهام يكن فقد ووضعت رقية حسن جمموعة من قواعد

 .1ينظر ،دراسة لغوية لصور التامسك النيص .مصطفى قطب .46 /
 .2لسانيات النص .5 /
 .3ينظر يف اللسانيات ونحو النص ،د .إبراهيم خليل .215 /
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التامسك النيص يف االنكليزية يف زمن مبكر(1968م) قياسا لغريها من الباحثني ،وما
لبثت أن صنفت مع هاليدي كتابا آخر حول التامسك يف االنكليزية((( ،وضع (روبرت
دي بيوجواند) جمموعة من املعايري النصية التي جيب أن تتوافر يف النص لضامن متاسكها
وهي (السبك ،احلبك ،القصد ،القبول ،اإلعالم ،املقامية ،التناص)(((:
11السبك أو الربط النحويCohesion .
22احلبك ،أو التامسك الداليل وترمجها د .متام حسان بااللتحامCoherence .
33القصد أي هدف النصIntentionality .
44املقبولية ،وتتعلق بموقف املتلقي من قبول النصAcceptability .
55اإلخبارية أو اإلعالم،أي توقع املعلومات الواردة فيه أو عدمهInformativity .
66املقامية ،وتتعلق بمناسبة النص للموقفSituationality .

77التناص .Intertextuality
وقسمها أمحد عفيفي عىل أقسام مشاهبة هي(إعادة اللفظ ،واإلحالة ،والربط الرصفي،

والتضام ،واالستبدال ،والتعريف ،واحلذف) ((( فالعالقات هي أساس متاسك النص،
ِ
نصا أن تتوا َفر به معايري
التي بنا ًء عليها عرف النص بأنَّه« :حدث
تواصيل يلزم لكونه ًّ
ُ
الوصف إذا خت َّلف واحد من هذه املعايري»((( .ولكن
للنصية جمتمعة ،و َيزول عنه هذا ْ
ِّ
 .1ينظر يف اللسانيات ونحو النص .227 /
 .2ينظر النص واخلطاب واإلجراء روبرت دي بيوجواند ،ترمجة متام حسان .105 -103 /
 .3ينظر نحو النص .105 /
 .4ينظــر نحــو أجروميــة للنــص الشــعرى :دراســة يف قصيــدة جاهليــة ،ســعد مصلــوح :مقــال بمجلــة فصــول،
املجلــد العــارش ،العــددان األول والثاين ،يوليــو1991م.154 /
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نصا؟
َّص ،ليصري النص ًّ
السبعة جمتمعة يف الن ِّ
ثمة تساؤال :هل ال بدَّ من توا ُفر هذه املعايري َّ
نصا (كام
يرى (سعد مصلوح) أن حت ُّقق هذه ُّ
َّص ًّ
الشوط السبعة رضوري ليكون الن ُّ
أن (دي بيوجراند) مل ِ
هو واضح يف تعريفه)،بينام يرى بعض الباحثني َّ
يعن رضورة حت ُّقق
السبعة يف ِّ
نص ،وإنَّام يتح َّقق االكتِامل الن َِّّص بوجودها ،وأحيانًا تتشكَّل
كل ٍّ
هذه املعايري َّ
نصوص ِّ
بأقل قدر منها ((( ،فالنص ال حيتاج إىل املعايري السبعة أنفة الذكر جمتمعة حتى

يتم متاسكه ،وإنام بتحقق بعضها ممكن أن يكون متامسكا ،ورشط التامسك واملداخلة
والرتابط بني النصوص ،فالنظر إىل النصوص اللغوية من جانب علم التداولية؛ ملا

للدور الرئيس يف حتليل النصوص يف إطارها االجتامعي ،وبذلك ال يكون التامسك
النيص خاصية جتريدية لألقوال ،بل ظاهرة تأويلية تعتمد عىل املعارف الذاتية للقارئ،
الذي يقوم بعملية بناء داليل ،معتمدا عىل طبيعة النص الذي يتطلب البناء ،كونه نصا

غري عشوائي ،وإنام نصوص متعاقبة ومرتابطة ترابطا تراتبيا حمكام ،وما تلك املعايري إال
أدوات ربط معرفية بني مكونات النص.

ثالثا :الإحالة (:)Refernce
وهي من االسرتاتيجيات التضامنية وهي االسرتاتيجيات التي حياول املتكلم

أن جيسد هبا درجة عالقته باملتلقي ونوعها ،وأن يعرب عن مدى احرتامه له ورغبته يف
املحافظة عىل تلك العالقة ،أو تطويرها بإزالة الفوارق بينهم.وتعد اإلشاريات من أهم

اآلليات اللغوية لالسرتاتيجيات التضامنية(((؛ ألهنا تسهم يف ربط اخلطاب باملتلقي
وإذابة الفروقات بينهام ،ودليال عىل اتفاق املتلقي واملتكلم.

وقد نوه النحويون إىل اإلحالة بوصفها من أهم قواعد التامسك النيص شيوعا
 .1ينظر علم لغة النص .146 /
 .2ينظر اسرتاتيجيات اخلطاب .286 /
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وتداوال ،تربط بني النصوص والعبارات ،فهي من أهم أدوات االتساق النيص ،ونعني

هبا وجود عنارص لغوية ال تكتفي بذاهتا من حيث التأويل ،وإنام حتيل إىل عنارص أخر؛ لذا
تسمى عنارص حميلة ،مثل الضامئر وأسامء اإلشارة واألسامء املوصولة وتتفرع إىل مقامية
ونصية ،وتتفرع الثانية إىل قبلية وبعدية((( ،وهي من أهم أدوات الربط ،والسبك ،ومن

املعايري املهمة التي تسهم بشكل فعال يف الكفاءة النصية ،فهي قادرة عىل صنع جسور
كربى للتواصل بني أجزاء النص املتباعدة والربط بينها ربطا واضحا.

ويتوسع مفهوم اإلحالة ليشمل قضايا ذات صلة بفلسفة اللغة ،والنقد ولسانيات

النص ،وأضحت مالزمة لكل فعل كالمي بغض النظر عن طبيعة األشياء أو األمور
التي حتيل إليها ،وعن موضوعية اإلحالة وتطابقها مع حقيقة املرجع أو الواقع ،وهي
ليست منوطة فقط بصيغ العبارات االسمية بل تتعلق بكل أركان اجلملة(((.

وتعد اإلحالة أهم عنارص التامسك بني أجزاء النص وإن كثرت وتباعدت ،فهي

عالقة داللية ،ومن ثم ال ختضع لقيود نحوية إال أهنا ختضع لقيد داليل وهو وجوب
تطابق اخلصائص الداللية بني العنرص املحيل والعنرص املحال إليه ،فالعالقة بني املحيل
واملحال إليه عالقة تطابق .وكقاعدة عامة يمكن أن تكون عنارص اإلحالة مقامية أو

نصية ،وإذا كانت نصية فإهنا يمكن أن حتيل عىل السابق أو عىل الالحق ،وحتى يمكن

احلكم بنصية النص وترابطه ال بد من معرفة موضع اإلحالة ليتم ربط خيوط النص مع

بعضه ،وإال بقيت حلقات مفقودة تفقد النص نصيته ،أوتبقي الباب مفتوحا للتأويالت
واالجتهادات ،فوجود عنرص مفرتض ينبغي أن يستجاب له ،وكذا وجوب التعرف عىل

اليشء املحال إليه يف مكان ما (((.
 .1ينظر لسانيات اخلطاب .17 -16 /
 .2ينظر إشكاالت النص .347 /
 .3ينظر لسانيات اخلطاب.21 16 / ،
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وتكمن أمهية اإلحالة يف متاسك النصوص فيام بينها باعتامدها عىل غريها فـ» كلام

زادت اإلحاالت ف اجلملة زاد اعتامدها عىل غريها يف فهمها ،واضمحل استقالهلا

بنفسها ،فتزايدت قوهتا الربطية ،والتعلقية ،وقدراهتا التامسكية ،وكل ذلك يدعم سمة

النصية يف كالم املؤلف «(((.

رابعا:عنا�صر الإحالة(((:
11املتكلم أو الكاتب (صانع النص) وبقصده املعنوي تتم اإلحالة إىل ما يريد ،إذ يشري
علامء النص إىل أن اإلحالة عمل إنساين.

22اللفظ املحيل :وهذا العنرص اإلحايل ينبغي أن يتجسد إما ظاهرا أو مقدرا ،كالضمري
أو اإلشارة ،وهو الذي سيحولنا ويغرينا من اجتاه إىل آخر داخل النص أو خارجه.

33املحال إليه :وهو موجود إما خارج النص أو داخله من كلامت وعبارات أو دالالت
وتفيد معرفة اإلنسان بالنص وفهمه يف الوصول إىل املحال إليه.

44العالقة بني اللفظ املحيل واملحال إليه ،رشط التطابق بني اللفظ املحيل واملحال إليه

خام�سا� :أنواع الإحالة:
يميز الباحثون بني نوعني من اإلحالة:

�1.1إحالة مقامية (:)Exophorice Reference
وهي اإلحالة التي تكون خارج النص ،وهي إحالة عنرص لغوي إحايل عىل عنرص

إشاري غري لغوي موجود يف العامل اخلارجي ،كأن حييل ضمري املتكلم املفرد عىل ذات
 .1قضايا يف اللغة واللسانيات .59 /
 .2ينظر النص واخلطاب واإلجراء .173 /
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صاحبه املتكلم ،إذ يرتبط عنرص لغوي إحايل بعنرص إشاري غري لغوي وهو ذات املتكلم،
ويمكن فهم مرجعيتها من خالل سياق املوقف ،ومن أهم عنارصها ضمري املتكلم وضمري

املخاطب واالسم العلم .إذ يعود ضمري املتكلم يف الغالب إىل املرسل ،أما املخاطب
فيعود إىل املستقبل ،وقد يعود االسم العلم إىل االسم املخاطب ،أو اىل مرجع إحايل آخر

يفهم من السياق ،ويرى هاليدي ورقية حسن أن هذه اإلحالة تساعد يف تكوين النص؛

لكوهنا تربط اللغة بسياق املوقف ،إال إهنا ال تساهم يف متاسكه بشكل مبارش ،فهي تضع
أساس العالقة بني النص واخلارج ،أو املوقف بعنارصه املختلفة .فاسم اإلشارة (هذا)

َ َ َْ َََُ َ

ُ ْ َ َ َ ْ َُ ُ ْ

َ ُ

َ

ُ َ

ُ
نطقون﴾((( ،إشارة
يف قوله تعاىل﴿ :قال بل فعله ك ِبريهم هذا فاسألوهم ِإن كنوا ي ِ
إىل كبري األصنام الذي جعلوه آهلة وهو موجود خارج النص .وسأبدأ بأخذ نامذج من

خطبة األشباح لإلمام عيل(عليه السالم) كاشفا عن موطن االتساق والتامسك فيها.ومن
الس ِائ ُلَ :ف َم
اإلحالة املقامية ما جاء يف خطبة األشباح يف قوله (عليه السالم)َ « :فا ْن ُظ ْر َأ ُّ َيا َّ
ِ
ِ ِ ِ ِِ
است َِض ْء بِن ِ
الش ْي َط ُ
َد َّل َك ا ْل ُق ْر ُ
ُور ِهدَ ا َيتِ ِهَ ،و َما َك َّل َف َك َّ
ان ِع ْل َم ُه
آن َع َل ْيه م ْن ص َفته َفا ْئت ََّم بِه َو ْ
ِمَّا َل ْي َس ِف ا ْل ِكت ِ
َاب َع َل ْي َك َف ْر ُض ُهَ ،والَ ِف ُسن َِّة النَّبِ ِّي(صىل اهلل عليه وآله) َو َأ ِئ َّم ِة ْالُدَ ى
َأ َث ُر ُهَ ،ف ِك ْل ِع ْل َم ُه إِ َل اهللِ ُس ْب َحا َن ُهَ ،فإِ َّن ذلِ َك ُمنْت ََهى َح ِّق اهللِ َع َل ْي َك»((( فقد أحال (عليه
السالم) عىل السائل ،الذي كان سببا يف بدأ اإلمام بخطبة الناس ،وذلك أن رج ً
ال أتاه
فقال له :يا أمري املؤمنني! صف لنا ر ّبنا لنزداد له حب ًا وبه معرفة.فغضب(عليه السالم)

غص املسجد بأهله .فصعد املنرب وهو
ونادى :الصالة جامعة ،فاجتمع الناس حتى ّ

متغي اللون ،وهو ُمشار خارجي ليس موجودا يف داخل النص ،أفادت اإلحالة
مغضب ّ
ربط العنارص الكالمي بالعنارص غري الكالمية.وكذلك مجيع األعالم الواردة يف داخل

النص الذي اجتزأته مثال (الشيطان) عنرص خارجي( ،النبي(صىل اهلل عليه وآله وسلم)
 .1األنبياء.63 :
 .2هنج البالغة ،حتقيق د .صبحي الصالح .150 /

192

ا�سرتاتيجيات اخلطاب عند الإمام علي(عليه ال�سالم)

عنرص خارجي (أئمة اهلدى) عنرص خارجي ...الخ.وأرى أن تلك اإلحاالت سامهت

يف ترابط النص ،ولكن هذه املسامهة كانت يف الربط الداليل ،فعلم من قوله :السائل،
بأن املرجع هو العنرص اخلارجي الذي كان سببا يف وجود اخلطبة أو املحرك األساس

له ،وبالتايل بالربط مع العامل اخلارجي ربط تداويل مع سياقات نشوء احلدث الكالمي.

2-2الإحالة الن�صية (:)Endophorice Reference
وهي اإلحالة إىل عنرص لغوي مذكور يف النص ،سعيا إىل انسجام النص وربط

أجزائه ببعضها ،وتقسم بحسب موضع العنرص اللغوي املحيل إىل:

 11إحالة قبلية :وفيها يشري العنرص اإلحايل إىل ما يتقدمه من العنارص اللغوية

﴿وإذ ْاب َت َل إبْ َراه َ
َ
يم
املختلفة ،وهي من أكثر أنواع اإلحالة شيوعا ،كقوله تعاىلِ ِ :
ِ ِ
َ َ َ َّ َ
ُ
َ َ َ َ َ ْ َّ ُ ُ َ َّ ُ
آد ُم م ْن َر ِّبه كَ َ
اتل َّواب
ات فتاب علي ِه ِإنه هو
م
َر ُّبه﴾((( وقوله﴿ :فتلق
ِ
ِ ِ ٍ
ُ َ َ َ َ َ َ َّ َّ ُ
الرح ُ
َّ
يم﴾(((وقوله﴿ :هنالِك دع زك ِريا َربه﴾((( فضمري الغائب يف (ربه) يعود
ِ

عىل مرجع سابق له،متعلق به ،ومطابق له ،وهو عىل التوايل (إبراهيم ،آدم ،زكريا)
ِ
ِ
اس ِ
ومنه ما جاء يف خطبة األشباح« :وا ْع َلم َأ َّن الر ِ
َاه ْم َع ِن
خ َ
ني ِف ا ْلع ْل ِم ُه ُم ا َّلذي َن َأ ْغن ُ
َّ
َ ْ
ِ
ِ
وب ،اإلقرار بِ ُج ْم َل ِة َما َج ِه ُلوا َت ْف ِس َري ُه ِم َن ا ْلغ ْي ِ
ون ا ْل ُغ ُي ِ
ضو َب ِة ُد َ
ب
ا ْقت َحا ِم ُّ
السدَ د ا َْل ْ ُ
وبَ ،فمدَ ح اهللُ ـ َتع َال ـ ا ْع ِتا َفهم بِا ْلعج ِز َعن َتنَاو ِل ما َل ُ ِ
يي ُطوا بِ ِه ِع ْل ًام،
َ ُ ْ َ ْ
َ
ا ْل َـم ْح ُج ِ َ َ
ْ ُ َ ْ
ِ
ِ
ِ
َص َع َل َذلِ َك،
َو َس َّمى ت َْرك َُه ُم ال َّت َع ُّم َق ف َيام َل ْ ُي َك ِّل ْف ُه ُم ا ْل َب ْح َث َع ْن ُكن ِْهه ُر ُسوخ ًا ،فا ْقت ْ
َوالَ ُت َقدِّ ْر َع َظ َم َة اهللِ ُس ْب َحا َن ُه َع َل َقدْ ِر َع ْق ِل َك َف َتك َ
ني»(((.فقد ذكر مجلة
ُون ِم َن ْالَالِ ِك َ
 .1البقرة.124 :
 .2البقرة.37 :
 .3آل عمران.38 :
 .4هنج البالغة .150 /
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من العنارص املحيلة التي حتيل إىل مرجع واحد قبلها وهي (هم ،الذين( ،هم يف

أغناهم) (الواو يف جهلوا) (اهلاء يف تركهم) فكل هذه العنارص حتيل عىل مرجع
قبيل وهو قوله(:الراسخني) وأسهمت العنارص املحيلة بربط أجزاء النص بعضها
ببعض ،بحيث مل تتم إعادة لفظة (الراسخني) وتكفلت تلك العنارص باإلحالة

والتعويض عليها وعنها.

هم
الذين
الراسخني

هم يف(أغناهم،اعرتافهم ،تركهم)
الواو يف (جهلوا)

22عدية :وهي «عنارص لغوية تشري إىل معلومات تالية يف داخل سياق القول ،ليس هلا
الوظيفة الفرعية التي تتصف هبا الروابط اإلحالية ،إذ ال تنوب عن لفظ سابق وترمز

َّ ُ َ ُ ْ ٌ
َ
آن َكر ٌ
(((
يم
ر
ق
ل
ه
ن
﴿إ
اب
ت
ك
ف
*
تعاىل:
كقوله
،
إىل داللة سيميائية بمفردها»
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ْ
َ ْ
َ
ك ُنون * َت ْ ٌ ْ ِّ َ َ
نيل ِمن َرب العال ِمني﴾((( ،فكل اآليات الالحقة مفرسة للضمري يف
م
ٍ
ِ

هذا ا َْل َقا ِم ِر َض َ
ب َلنَا ِف َ
اكَ ،و َأ ْغنِنَا َع ْن َمدِّ
(إنه) .ومنه يف قوله يف خطبة األشباحَ « :ف َه ْ
االَْ ْي ِدي إِ َل َمن ِس َو َ ِ
شء َق ِد ٌير﴾» فاسم اإلشارة (هذا) أحال عىل
اك﴿ ،إن ََّك َعىل ك ُِّل َ ْ

مرجع بعدي وهو (املقام).وأفادت عالوة عىل الربط اإلحايل هتيئة املتكلم ،وجلب
ِ
يض ُه
ال َوا ُد ا َّل ِذي الَ َي ِغ ُ
انتباهه للكالم الالحق.وقوله (عليه السالم) ...« :الَ َّن ُه ْ َ
ِ
ني »...فالضامئر يف (يغيضه  -يبخله)عائدة
اح ا ُمل ِل ِّح َ
الس ِائ ِل َ
ل ُ
نيَ ،والَ ُي ْبخ ُل ُه إِ ْ َ
ُس َؤ ُال َّ
 .1الربــط الذرعــي يف النــص العريب،فالــح العجمــي ،جملــة أبحــاث الريمــوك املجلــد  ،12العــدد 1994 ،1
256/
 .2الواقعة.80-77 :
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عىل الضمري املتقد يف (ألنه).
فاإلحالة النصية الداخلية تؤدي إىل ترابط النص ،وترتيب العالقات الداللية بني

مكوناته وحتقق مثالية التعبري التي تعرف بأهنا تعاقب أفقي متناسق لوحدات لغوية
مرتابطة تقوم عىل أسس حمددة من حيث التسلسل ،وضامئر اإلحالة النصية تشكل
داخل النص سلسلة من احللقات التي تبني النص إذ يعترب النص وحدات لغوية متتابعة

بسالسل إضامر متصلة(((.

وتقسم اإلحالة بحسب العنرص اللغوي الذي حتيل عليه عىل:
 11إحالة معجمية :وهي اإلحالة األكثر شيوعا ،إذ يقوم العنرص املحيل بالربط بني
أجزاء الكالم عن طريق تعويض اللفظة املفردة بام يشري إليها يف داخل النص أو

خارجه(((.

22إحالة تركيبية وهي إحالة تشري إىل أكثر من لفظ يف املفرد ،فقد تشري إىل مجلة أو إىل أكثر
من مجلة «يف البنية الرتكيبية ،حتكم اجلملة األوىل سائر اجلمل الالحقة هلا ،إن وجدت

بحكم ورودها يف البداية يف نقطة االنطالق ،وهي املعلم األول املؤسيس لكل املعامل

ْ َ َ ُ ْ َ

ُْ

اب الم ِب ِني﴾((( فقد أحال اسم
يف النص»((( ،كقوله تعاىل﴿ :الر ِتلك آيات ال ِ
كت ِ

اإلشارة إىل القران الكريم بجميع آياته وسوره.ومنه ما جاء يف خطبة األشباح يف
ُون َشء َقب َله ،و ِ
حديثه عن صفات اهلل« :االَ َّو ُل ا َّل ِذي َل ْ َي ُك ْن َل ُه َق ْب ٌل َف َيك َ
االخ ُر ا َّل ِذي
ٌ ْ ُ َ
ِ
ُون َشء بعدَ ه ،و ِ
َاس األبصار َع ْن َأ ْن َتنَا َل ُه َأ ْو تُدْ ِر َك ُهَ ،ما
َل ْي َس َل ُه َب ْعدٌ َف َيك َ ْ ٌ َ ْ ُ َ َّ
الراد ُع َأن َّ
 .1ينظر مدخل إىل علم اللغة النيص،فولفجلنج ،فيهفجري ،ترمجة فالح العجمي .25/
 .2ينظر إشكاالت النص .352 /
 .3دراسات لغوية تطبيقية يف العالقة بني البنية والداللة ،سعيد بحريي .97 /
 .4يوسف.1 :
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ف َع َلي ِه دهر َفي ْخت َِل َ ِ
حل ُالَ ،والَ ك َ
ْ
وز َع َل ْي ِه االنتِ َق ُالَ ،و َل ْو
َان ِف َمكَان َف َي ُج َ
اخ َت َل َ ْ َ ْ ٌ َ
ف منْ ُه ا َ
وهب ما َتنَ َّفس ْت َعنْه مع ِ
ال َب ِ
اف ا ْلبِ َح ِارِ ،م ْن فِ ِل ِّز ال ُّل َج ْ ِ
اد ُن ِْ
ي
َت ِعنْ ُه َأ ْصدَ ُ
الَ ،و َض ِحك ْ
ُ ََ
َ
َ َ َ َ
ان ،ما َأ َّثر ذلِ َك ِف ج ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ود ِه (((»...فاسم اإلشارة
ُ
َوا ْلع ْق َيانَ ،و ُن َث َارة الدُّ ِّر َو َحصيد ا َْل ْر َج َ َ
األخري (ذلك) مل حيل عىل لفظ أو حميل مفرد وإنام عىل مجلة من األقوال والرتاكيب

وهي كل تلك الصفات التي ذكرها (األول ،اآلخر...الخ) فأحال اللفظ املحيل عىل
تراكيب كثرية وهي من بداية النص الذي اجتزأته ،وأغنى عن ذكرها مرة أخرى

حينام أراد(عليه السالم) أن يقرر بأن تلك األقوال ال تؤثر يف وجوده (سبحانه).

ويمكن تقسيم اإلحالة باعتامد الفاصل بني العنرص اإلحايل ومفرسه عىل نوعني:

 11إحالة ذات مدى قريب :وجتري يف مستوى اجلملة الواحدة ،إذ ال توجد فواصل
َ َ َ َْ ُ
ك إ ِّن أَ َرى َسبْ َع َب َق َرات س َمان يَأْ ُك ُل ُه َّن َسبْعٌ
تركيبية ،كقوله تعاىل﴿:وقال الم ِل
ٍُ َِ ٍ
ِ
ُ ْ َُ
َ ٌ َ َ َْ ُ َُْ
َُْ َ ْ
َ
َ َ ُّ َ ْ َ َ ْ ُ
َ
َ
َ
ون ِف رؤياي ِإن
ت
ف
أ
ل
م
ال
ا
ه
ي
أ
ا
ي
ات
س
اب
ي
ر
خ
أ
و
ض
خ
ت
ل
ِعجاف وسبع سنب
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
َ
ُ ْ ُ ْ ُّ ْ َ َ ْ ُ ُ
(((
اي) حييل على عنصر
كنتم لِلرؤيا تعبون﴾ فضمري املتكلم يف (أَ ْفتُونِي ِف ُر ْؤيَ َ
ان
َق ُس ْب َحانَ ُه ِ
ِس َك ِ
ُم َخل َ
إشاري داخل اآلية .ومنه ما جاء يف خطبة األشباح »:ث َّ
ال ْ
يح ا َْال ْعلَى ِم ْن َمل ُ
ال
الئِ َكتِ ِهَ ،و َم َ
َكوتِ ِهَ ،خلْقاً بَ ِديعاً ِم ْن َم َ
س َاواتِ ِهَ ،و ِع َم َار ِة َّ
ََ
الص ِف ِ
ات تِل َ
وج َز َج ُل
اج َهاَ ،و َح َشا بِ ِه ْم ُفتُ َ
ي َف َج َو ِ
وج ِف َج ِ
وق أَ ْج َوائِ َهاَ ،وبَ ْ َ
ب ِه ْم ُف ُر َ
ْك ا ْلف ُ
ُر ِ
ات ُْ
ْـم ْج ِدَ ،و َو َر َاء
ال ُج ِبَ ،و ُس َرا ِدق ِ
سَ ،و ُس َُت ِ
ُْسبِّ ِح َ
ني ِمنْ ُه ْم ِف َح َظائِ ِر ا ْل ُق ُد ِ
َات ال َ
ال َ
ات نُور تَ ْر َد ُع ا َْالبْ َص َار َع ْن بُلُو ِغ َها،
سا ُع ُسبُ َح ُ
يج الَّ ِذي تَ ْستَ ُّك ِمنْ ُه ا َْال ْ َ
ذلِ َك َّ
الر ِج ِ
اسئَ ًة َعلَى ُح ُدو ِد َها»((( فالضمري يف (مال بهم) يعود على املرجع القريب
َفتَ ِق ُف َخ ِ
منه وهو (خلقا) وكذلك الضمري يف (أجوائها) يعود على مرجع قريب (مساواته).

 .1هنج البالغة .150-149 /
 .2يوسف.43 :
 .3هنج البالغة .155 /
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 11إحالة ذات مدى بعيد :وجتري بني اجلمل املتصلة أو املتباعدة يف فضاء النص،

ََ ْ
فتتجاوز احلدود والفواصل الرتكيبية القائمة بني اجلمل((( ،كقوله تعاىل﴿ :لقد
َ
ْ َْ ُ
َك َن ف َق َ
ب ٌة ِلول ْال ْ َ
اب﴾((( ،فقد أحال الضمري يف (قصصهم)
ل
ع
م
ه
ص
ص
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
عىل موضوعات بعيدة يف القرآن الكريم .ومنه ما جاء يف خطبة األشباحَ « :ف َم َد َّل َك
ِ
ا ْل ُقر ُ ِ ِ ِ ِ ِ
است َِض ْء بِن ِ
الش ْي َط ُ
ُور ِهدَ ا َيتِ ِهَ ،و َما َك َّل َف َك َّ
ان ِع ْل َم ُه ِمَّا
آن َع َل ْيه م ْن ص َفته َفا ْئت ََّم بِه َو ْ
ْ
َل ْي َس ِف ا ْل ِكت ِ
َاب َع َل ْي َك َف ْر ُض ُهَ ،والَ ِف ُسن َِّة النَّبِ ِّي(صىل اهلل عليه وآله) َو َأ ِئ َّم ِة ْالُدَ ى
َأ َث ُر ُهَ ،ف ِك ْل ِع ْل َم ُه إِ َل اهللِ ُس ْب َحا َن ُهَ ،فإِ َّن ذلِ َك ُمنْت ََهى َح ِّق اهللِ َع َل ْي َك» فاهلاء يف (صفته)
حتيل عىل مجيع اآليات يف القرآن الكريم التي تذكر صفات اهلل (سبحانه وتعاىل) فام
دلك القرآن عليه من صفته فائتم به واتبعه أهيا السائل عن صفات اهلل ،وكذلك مجيع
ما ذكر يف سنن النبي عن صفات اهلل وحديث األئمة األطهار ،وما مل يدلك عليه
فليس عليك أن ختوض فيه ،وهذا الكالم ترصيح بأن البحث إنام هو يف النظر العقيل

يف فن الكالم فال جيوز أن حيمل عىل ما هو بمعزل عنه(((.واملالحظ أن هذه اإلحالة
بعيدة حتيل عىل نصوص وعبارات وتراكيب داخل القران الكريم يف سورة كثرية،
وخارجه من حديث النبي وحديث األئمة األطهار.

وذهب بعضهم إىل تقسيم اإلحالة على مخسة أنواع(((:
11إشاريات شخصية :ونعني هبا الضامئر الشخصية الدالة عىل املتكلم والغائب
واملخاطب ،وتعد من اإلحالة النصية؛ ألهنا حتيل عىل يشء خارج النص ،كالضمري

أنا أو نحن ،وينبغي حتقق رشط الصدق يف هذا النوع من العنارص ،فلو قالت امرأة:
 .1ينظر نسيج النص ،األزهر الزناد .124 -123 /
 .2يوسف.111 :
 .3ينظر رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد حتقيق حممد عبد الكريم النمري .408 /1
 .4ينظر أفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص ،حممود أمحد نحلة .26 -17 /
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أنا أم نابليون ،لوجب حتقق رشط الصدق يف الزمان واملكان ،والظروف التارخيية
التي تنجح القول.

 22شاريات زمنية :وهي جمموعة من الكلامت تدل عىل زمان حيدده السياق ،بالقياس إىل
زمان التكلم ،فزمان التكلم هو مركز اإلشارة الزمانية يف الكالم ،وإذا مل يعرف التبس
احلدث عىل السامع ،وهي جمموعة من الظروف مثل (اآلن ،غدا ،أمس ،اليوم)،

ُ َ ًْ َ ْ
ْ َ َ َّ َ
َ َ َّ
ُ
َْ ُ
كقوله تعاىل﴿ :الن خفف اهلل عنك ْم َوع ِل َم أن ِفيك ْم ضعفا ف ِإن يَك ْن
ََْ َ ْ َ ُ ْ ْ ُ ْ ٌَْ َ ْ ُ ََْ ْ
ْ ُ ْ ٌَ َ ٌَ َْ ُ
ي
ي و ِإن يكن ِمنكم ألف يغ ِلبوا ألف ِ
ِمنكم ِمائة ص ِابرة يغ ِلبوا ِمائت ِ
ْ
َّ َ َُّ َ َ َّ
الصابر َ
ين﴾((( فأفادت اإلحالة الظرفية هنا إىل بيان ووالوقت
لل والل مع
ِب ِإذ ِن ا ِ
ِِ
املستحرض بقوله﴿ :آآلن﴾ هو زمن نزوهلا .وهو الوقت الذي علم اهلل عنده انتهاء
احلاجة إىل ثبات الواحد من املسلمني للعرشة من املرشكني ،بحيث صارت املصلحة

يف ثبات الواحد الثنني ،ال أكثر ،رفق ًا باملسلمني واستبقاء لعددهم.

33إشاريات مكانية :وهي عنارص مكانية حتيل عىل مكان حدوث التكلم ،يعتمد يف
استعامهلا عىل معرفة مكان احلدث الكالمي ،وجيب أن يكون املكان معروفا لدى

املخاطب ،كقولك :أحب أن اعمل هنا ،فاملكان املشار إليه معروف لدى املخاطب،

ولوال معرفته ألهبم اخلطاب عىل السامع ،وهي جمموعة من الظروف مثل (هنا،
هناك ،فوق ،حتت ،أمام ،خلف ،هذا ،ذاك ،قريب ،بعيد).

44إشاريات اخلطاب :قد تلتبس هذه العنارص مع اإلحالة بالسابق أو الالحق؛ لذلك
أسقطها بعضهم ،ومنهم من ميز بينهام ،فاإلحالة بالضمري ،يتحد فيها املرجع بني
ضمري اإلحالة وما حييل عليه ،كقولك زيد كريم ،وهو ابن كرام أيضا ،فاملرجع

الذي يعود إليه زيد وهو واحد ،أما إحاليات اخلطاب فهي ال حتيل إىل ذلك املرجع،
 .1األنفال.66 :
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بل ختلق املرجع فإذا كنت تروي قصة ثم توقفت وقلت :تلك قصة أخرى فاإلشارة
هنا إىل مرجع جديد.

55إشارات اجتامعية :وهي ألفاظ وأساليب حتيل إىل جمموعة من العالقات االجتامعية
بني املتكلمني واملخاطبني ،من حيث هي عالقة ألفة ومودة أو عالقة رسمية،
ويمثلها ضمري املتكلم املعظم نفسه (نحن)و(انتم) للمفرد املخاطب ،وألفاظ مثل
(فخامة الرئيس ،وجاللة امللك ،ومعايل الوزير ،وسمو األمري...الخ).

66املوصوالت:وهي اإلشارة باالسم املوصول؛ ألهنا من األلفاظ اإلشارية التي ال
متتلك داللة مستقلة ،بل تعود إىل عنرص أو عنارص أخرى ،مذكورة من أجزاء أخرى
من اخلطاب ،وتقوم عىل مبدأ التامثل والتطابق مع ما هو حمال إليه ،ومتثل األسامء

َّ َ َ َّ ُ َ َّ ُ َ َّ ْ ُ ِّ َّ َّ
﴿الين يتبعون الرسول انل َّ
الي
املوصولة هذا القسم ،كقوله تعاىل:
ب الم ِ
ِْ ْ ِ
ِ
َ ُ َُ َ ْ
ك ُت ً
وبا عنْ َد ُه ْم ف َّ
اتل ْو َراة َ
يل﴾((( ،فاالسم املوصول (الذي)
ن
ال
و
يدونه م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ

قوى املعنى وذلك بإحالته السابقة إىل الرسول األكرم.

77إشاريات األعالم:تقوم األعالم باإلحالة بالطريقة ذاهتا التي تقوم العبارات املرجعية
باإلحالة هبا ،ويتساءل (سورل) عام إذا كانت األسامء األعالم ذات معنى؟ وأجاب
(ج .س .ميل) بأن األسامء األعالم ليس هلا معنى ،فهي ترصح وال تدل داللة
حقيقية ،أي أهنا حتيل عىل املوضوع دون أن تقول عنه شيئا ،ودون أن تصف مظهرا

من مظاهره ،ولكن القضية اإلحالية يف األعالم هي أن تستعمل االسم العلم خارج

استعامله العادي ،فتلبسه قيمة مرجعية سياقية ،كقولنا :جاء عنرتة ،فنحن ال نريد
عنرتة بعينه ،وإنام ما يمثله من مرجع سياقي ،من الشجاعة والفروسية املعروفة(((.

 .1األعراف.157 :
 .2االجتاه التداويل والوظيفي يف الدرس اللغوي ،د .نادية النجار،95 - 90 /وينظر نسيج النص.118/

الف�صل اخلام�س /الإحالة الن�صية يف خطاب الإمام علي عليه ال�سالم)

199

�ساد�سا :خ�صائ�ص الإحالة :تت�سم الإحالة بجملة من اخل�صائ�ص:
11أهنا خالية من الداللة ،فال حتوي عىل يشء بذاهتا ،وإنام بام تشري إليه ،أو حتيل عليه
من صفة أو ذات أو يشء مفرد أو أشياء متعددة ومتنوعة ،وعىل هذا فهي مفرغة
من الداللة ،أو أهنا غري ذات معنى ،ما مل يتعني ما تشري إليه ،فهي أشكال فارغة يف
املعجم الذي يمثل املقام الصفر(((.

22تتسع اإلحالة يف النصوص ،فنجدها حتيل إىل مرجع سابق ،أو إىل مرجع الحق ،ومرة
حتيل إىل ما هو قريب ،ومرة ثانية إىل ما هو بعيد ،وتارة إىل معنى ،وأخرى إىل ذات،
وتارة إىل لفظ وأخرى إىل مجلة أو مجلة عديدة.

33األلفاظ اإلحالية أقرص غالبا مما تدل عليه ،أو تشري إليه من األلفاظ ،فاملتأمل يالحظ
قرص األلفاظ عام تشري إليه ،وتتفق فكرة االختصار مع قانون(زيف) الذي أشار

إليه (روبرت دي بوجراند) الذي يقول« :كلام كثر استعامل الكلمة تعرضت ألن

تكون أو أن تصبح أقرص ،وهذا ليس ببعيد عن العربية؛ ألهنا متيل إىل االختصار،

خصوصا الضامئر ،فهي أخرص من الظواهر كام يف الضمري (هم) يف (هلم) يف آخر
ت وا ُْل ْؤ ِمنِني وا ُْل ْؤ ِمن ِ
ِ ِ
ِِ
(((
َات
َ َ
اآلية إذ قام مقام عرشين ظاهرا ﴿ :إِ َّن ا ُْل ْسلم َني َوا ُْل ْسل َم َ
ال ِ
ِ
ِ ِ
َات والص ِ
ني وا ْل َقانِت ِ
ِِ
ني
اش ِع َ
اد ِق َ
الصابِ َرات َو ْ َ
الصابِ ِري َن َو َّ
الصاد َقات َو َّ
ني َو َّ
َ َّ
َوا ْل َقانت َ َ
ِ ِ
ِ
اشع ِ
و ْ ِ
وج ُه ْم
الافِظِ َ
الص ِائ ِم َ
ات َوا ُْلت ََصدِّ ِق َ
ني ُف ُر َ
ني َو َّ
ني َوا ُْلت ََصدِّ َقات َو َّ
الَ َ
َ
الصائ َمت َو ْ َ
اكر ِ
اك ِرين اللََّ كَثِريا و َّ ِ
الذ ِ
الافِ َظ ِ
ات َو َّ
ات َأعَدَّ اللَُّ َل ُ ْم َم ْغ ِف َر ًة َو َأ ْج ًرا َعظِ ًيم﴾(((.
ً َ
َ
الذ َ
َو ْ َ
 .1ينظــر نســيج النــص  ،116 /وينظــر اإلشــاريات مقاربــة تداوليــة يوســف السيســاوي ،ضمــن التداوليــات
علــم اســتعامل اللغــة .442 /
 .2ينظر ظاهرة التخفيف يف النحو العريب ،أمحد عفيفي .352/
 .3األحزاب.35 :
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44ال بد من إخضاع هذه األلفاظ ملجموعة من الضوابط عن استعامهلا؛ لكيال تتحول
دالالهتا إىل إشكالية ال فائدة من وراءها غري الغموض ،فعندما تتعدد املرجعيات

للفظ فان ذلك يمثل إشكالية.

55ال بد من اإلشارة إىل كفاءة األلفاظ اإلشارية ،حني تستعمل تلك األلفاظ لإلشارة
إىل قطع كبرية من املعلومات ،كقوله تعاىل »:ه َذا وإِ َّن لِل َّط ِ
ش َم ٍ
آب» (ص 55
اغ َ
َ َ
ني َل َ َّ
) ،فاإلشارة هنا تستوعب جزءا كبريا من اخلطاب.

66يمكن أن يعطي اللفظ اإلشاري معطى جديدا ليس يف النص ،فاملتكلم بإمكانه
صياغة نصه بشكل يمكن أن يقدم فيه معلومات جديدة تفهم من طريقة اإلشارة،
ويف هذه احلالة يكون املتلقي مضطرا إلضافة هذه املعلومات اجلديدة إىل ذهنه؛
لتسوية الداللة بني اللفظ املشري واملشار إليه(((.

77يمكن لإلحالة أن تساهم يف حدوث التناسق النيص خالل اإلجياز ،وجتنب اإلطناب،
وهو من جتليات عيوب الكالم ،فلو تأملنا قولنا:

 .أخذ ديكا روميا سمينا حيا يرتاوح وزنه من  5-4كيلوغرامات ،واذبحه ،وانتفه ،ثم
أفرغ أحشاءه ،ثم خلله ،ثم ،احشه ،ثم ضعه عىل النار ،ثم قلل النار عليه ،وبعد أن
ينضج قدمه للضيوف.

.بخذ ديكا روميا سمينا حيا يرتاوح وزنه من  5-4كيلوغرامات ،واذبح ديكا روميا
سمينا حيا يرتاوح وزنه من  5-4كيلوغرامات ،وانتف ديكا روميا سمينا حيا يرتاوح

وزنه من  5-4كيلوغرامات ،وافرغ ديكا روميا سمينا حيا يرتاوح وزنه من 5-4
كيلوغرامات ،وخلل ديكا روميا سمينا حيا يرتاوح وزنه من  5-4كيلوغرامات،

واحش ديكا روميا سمينا حيا يرتاوح وزنه من  5-4كيلوغرامات ،وضع عىل النار
 .1اإلحالة يف نحو النص ،أمحد عفيفي.527 /
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ديكا روميا سمينا حيا يرتاوح وزنه من  5-4كيلوغرامات ،وقلل النار عىل ديك
رومي سمني حي يرتاوح وزنه من  5-4كيلوغرامات ،وقدم للضيوف ديكا روميا
سمينا حيا يرتاوح وزنه من  5-4كيلوغرامات(((.

نلحظ أن اإلحالة كلفتنا ،إطنابا كان من املمكن حصوله ،يؤدي بوصف لطبخة ما

إىل حديث مضحك ،ولكن االختصار أدى إىل جتنب ذلك احلشو يف الكالم.

�ساد�سا� :أدوات التما�سك الإحايل:
اوال :ال�ضمائر:
جاء االهتامم بالضمري يف عملية الربط؛ ألن له دورا كبريا يف فهم املعاين النحوية،

فال شك أن الضامئر تؤدي وظيفة مهمة جد ًا يف عملية الربط؛ ذلك أن عودها إىل مرجع

معني ،يغني عن تكرار ما رجعت إليه وهذا يؤدي إىل متاسك أجزاء اجلملة ،ومن املعروف

أن الضمري يعود من مجلة اخلرب عىل املبتدأ ومن مجلة احلال عىل صاحب احلال ومن مجلة
النعت عىل املنعوت ومن مجلة الصلة عىل املوصول .فيجعل اجلملة يف كل حالة من هذه
معرضة ل ّلبس(((.
احلاالت واضحة الوظيفة غري َّ

واإلهبام صفة الضامئر فتحتاج دائام إىل مرجع إحايل فـ»متى مل يفهم من الضمري معنى

بقي منتظر ًا عقبى الكالم كيف تكون ،فيتمكن منه املسموع فضل متكن»((( .بمعنى أن
«الضمري حني يطرق النفس من غري أن يكون له عائد يعود عليه يصريها إىل حالة من
الغموض واإلهبام ...فتسترشف إىل اكتشاف احلقيقة املتوارية وراء الغموض املثري ،فإذا

 .1ينظر القاموس املوسوعي يف التداولية آن روبول ،جاك موشالر.383 /2 ،
 .2ينظر اللغة العربية ،معناها ومبناها ،متام حسان .113 /
 .3اإليضاح ،اخلطيب القزويني ،دار إحياء العلوم ،بريوت.70 / ،
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جاءت اجلملة املفرسة متكن معناه ووقع يف القلب موقع القبول»(((.
وتعد الضامئر من أكثر أدوات الربط اإلحالية ،وهي عنرص مهم من عنارص اتساق

ََْ

ْ

ُّ ُ

﴿وإذ ابتل إب َراه َ
َ
يم َربه﴾ أو
النص ،وقد حيال بالضامئر إىل األشخاص كقوله تعاىلِ ِ :
ِ ِ
األشياء كقولنا :غسلت العنب ثم أكلته ،أو األحداث كقولنا :التوبة ليست سهلة ألهنا

ْ ُ ُ
حتتاج إىل تصميم ،وقد حيال هبا عىل فحوى كالم ورد سابقا كقوله تعاىل﴿ :اع ِدلوا ه َو
َ ْ َ ُ َّ ْ
َ
(((
أقرب لِلتقوى﴾  ،أو الحق ،وقد حيال هبا عىل مرجع مستنبط استنباطا من السياق
َ َ َ َ ََْ َ ْ َْ
اودت ِن عن نف ِس﴾((( إذ يفهم املرجع من السياق وهي
النيص كقوله تعاىل﴿ :قال ِه ر
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ ْ
امرأة العزيز ،أو السياق الذهني كقوله تعاىل﴿ :إنَّا أنْ َز َل ُ
اه ِف لْل ِة القد ِر﴾((()(((.
ِ
وهي نوعان :ضامئر حتيل إىل خارج النص ،إذ تندرج ضمنها مجيع الضامئر الدالة

عىل املتكلم واملخاطب ،وضامئر حتيل إىل داخل النص ،وتندرج ضمنها ضامئر الغيبة

بجميع أنواعها ،وهي أهم من النوع األول؛ ألهنا تسهم يف اتساق النص ومتاسكه ،وثمة
من قسمها عىل قسمني ضامئر ملكية (بيتي ،بيتك ،بيتهم ،بيتنا) وأخرى وجودية (أنا،

نحن ،أنت ،هو ،هم .)...وهي كثرية يف خطبة األشباح ،أكرب من أن حتىص ،ومنها ما
ِ
ِ
ال ُمو ُد،
«ال ْمدُ هللِ ا َّلذي الَ َيف ُر ُه ا َْلن ُْع َو ْ ُ
جاء يف خطبة األشباح الضمري (هو) يف قولهَ ْ :
ِ
ِ ِ ِ
ص ِس َوا ُهَ ،وك ُُّل َمانِع َم ْذ ُمو ٌم َما َخ َ
ال ُهَ ،و ُه َو
الو ُد إِ ْذ ك ُُّل ُم ْعط ُمنْتَق ٌ
َوالَ ُيكْديه االْ ْع َطا ُء َو ْ ُ
َّان بِ َفو ِائ ِد النِّع ِم» وقولهِ :
ال َب ِ
«من ُْه ْم َم ْن ُه َو يف َخ ْل ِق ا ْل َغ َم ِم الدُّ َّل ِحَ ،ويف ِع َظ ِم ِْ
ال ُّ
الش َّم ِخ،
َ
ا َْلن ُ َ
ت ِة ال َّظ َ
«ج َع َل ُه ُم اهللُ فِ َيام ُهنَالِ َك َأ ْه َل
ال ِم االَْ ْ َي ِم» فالضمري حييل عىل املرسلني املتقدم َ
َويف َق ْ َ
 .1خصائص الرتاكيب ،د.حممد أبو موسى ،مكتبة وهبة القاهرة ،ط1416 ،4هـ.246 /
 .2املائدة.8 :
 .3يوسف.26 :
 .4القدر.1 :
 .5ينظر قضايا يف اللغة واللسانيات .61 /
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ني َو َد ِائ َع َأ ْم ِر ِه َو َنْ ِي ِه» وكذلك الضمري (هي) يف
ح َل ُه ْم إِىل ا ُْل ْر َس ِل َ
األمانة َع َل َو ْح ِي ِهَ ،و َ َّ
ِ
ِ ِ
ِ
ب ِء ا ْلـم ْحم ِ
ول
اس َت َق َّل ْت بِه م َن ا ْلع ْ
حاب َب ْر َك بِ َوا َن ْي َهاَ ،و َب َع َ
الس ُ
َ ُ
اع َما ْ
قولهََّ َ »:لا َأ ْل َقت َّ
ال َب ِ
اتَ ،و ِم ْن ُز ْع ِر ِْ
َع َل ْي َهاَ ،أ ْخ َر َج بِ ِه ِم ْن َه َو ِام ِد االَْ ْر ِ
شابَ ،ف ِه َي َت ْب َه ُج بِ ِزين َِة
ض النَّ َب َ
ال االَْ ْع َ
اضها ،وت َْزد ِهي بِم ُأ ْلبِس ْته ِمن ري ِ
طَ ،أ َز ِ
ِ
اه ِري َهاَ ،و ِح ْل َي ِة َما ُس ِم َط ْت بِ ِه ِم ْن ن ِ ِ
َاض »...ومن
َ َ ُ ْ َْ
ِر َي َ َ َ
اإلحالة بالضمري (هم) قوله »:ك ََذب ا ْلع ِ
وك بِ َأ ْصن َِام ِه ْم َون ََح ُل َ
ون بِ َك ،إِ ْذ َش َّب ُه َ
اد ُل َ
وك ِح ْل َي َة
َ َ
وك َع َل ْ ِ
وك َ ْت ِز َئ َة ا ْلـمجس ِ
ِ
ا ْلـم ْخ ُل ِ
امت بِ َخ َواطِ ِر ِه ْمَ ،و َقدَّ ُر َ
همَ ،و َج َّز ُأ َ
ال ْل َق ِة
وق َ
ُ َ َّ
ني بِ َأ ْو َهام ْ
َ
ا ُْل ْخت َِل َف ِة ا ْل ُقوى ،بِ َقر ِائ ِح ُع ُق ِ
ول ْم» فاستعمل الضمري (هم) أربع مرات وكله حييل عىل
َ
َ
العادلني يف بداية الفقرة .وقد عمل الضمري هنا عىل ربط وشائج النص ،وأغنى عن ذكر
اللفظ املرجع مرات عديدة .وكذلك استعامل ضمري املخا َطب (الكاف) مرات عديدة:

اهلل(جل)

بك
شبهوك
نحلوك
جزأوك
قدروك

الضامئر عىل النص السابق بدو ِرها يف ترابط النَّص ،فقد ِ
الضمري
لعب َّ
وقد قامت َّ
ِّ
ُ
ْ

فالضمري العائد إىل ذات اهلل كان املركز واملحور الذي
الدَّ ور
َّصَّ ،
األسايس يف ترا ُبط الن ِّ
َّ
وتشدُّ إل ْيه ،فلم ُ
يدور حوله النص ،فاجلمل ك ُّلها ترتبط به َ
َّص من
ختل ُجلة من ُجل الن ِّ
ضمري رابط يشدُّ ها بام سبقها ويربطها بام سبق.

يل ،وال َّتعدَ ِ
ف ْ ِ
ْت َأه ُل ا ْلوص ِ
اد
ومن استعامل ضمري املخاطب (أنت) « ال َّل ُه َّم َأن َ ْ
الم ِ َ ْ
َ ْ
َ
ا ْلكَثِ ِري ،إِ ْن ت َُؤ َّم ْل َف َخ ْ ُي َم ْأ ُمولَ ،وإِ ْن ت ُْر َج َفأك َْر ُم َم ْر ُج ٍّو» وهذه اإلحالة إحالة مقامية
خارجية ،فاملرجع خارج النص ،عمل عىل ربط النص بذلك املرجع اإلحايل .ومن
املعلوم أن الضمري أنت ال يقف استعامله عند اجلانب اإلحايل ،إذ يطلع بدور تداويل
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مهم ،فيشري إىل أن املشاركني يف اخلطاب ذوو عالقة وثيقة من الناحية االجتامعية ،وقد
فرض (الكوف) يف قاعدة التودد وجوب استعامل الضمري الدال عىل املخاطب جللب
العطف والرمحة من املستمع ،خصوصا إذا كان أعىل درجة من املتكلم.

وقد تكون اإلحالة بضامئر املتكلم كام يف قوله« :ال َّل ُه َّم َو َقدْ َب َس ْط َت يل فِ َيام الَ َأ ْمدَ ُح
اد ِن ْ ِ
اك ،والَ ُأوجهه إِ َل مع ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الري َب ِة،
ََ
بِه َغ ْ َي َكَ ،والَ ُأ ْثني بِه َع َل َأ َحد س َو َ َ َ ِّ ُ ُ
الَ ْي َبة َو َم َواض ِع ِّ
ِ
ني ا ْلـم ْخ ُل ِ
ني .ال َّل ُه َّم َولِك ُِّل ُم ْثن
وق َ
َوعَدَ ْل َت بِ ِل َساين َع ْن َمدَ ِائ ِح االْ َد ِم ِّي َ
نيَ ،وال َّثنَاء َع َل ا َْل ْر ُبوبِ َ َ
َع َل َم ْن َأ ْثنَى َع َل ْي ِه َم ُثو َب ٌة ِم ْن َج َزاءَ ،أ ْو َع ِ
ارف ٌة ِم ْن َع َطاءَ ،و َقدْ َر َج ْوت َ
ُك َدلِي ً
ال َع َل َذ َخ ِائ ِر
ح ِة َو ُكن ِ
ُوز ا َْل ْغ ِف َر ِة» فالضامئر يف (يل ،أثني ،لساين ،رجوتك) ضامئر املتكلم حتمل قيمة
الر ْ َ
َّ
تداولية تتمثل يف اعتامده أساسا عىل مبدأ املشاركة بني طريف العملية التواصلية ،ألنه حيمل

مشاركة ذهنية بني املتكلم واملخاطب وهي من تطلع بفعل اإلحالة ،وهذا ما يسهل عىل

اإلمام يف استدعائه لتضامن املخاطب له وانصياعه خلطابه.

فضال عن الضامئر املسترتة .وكذا ضمري املخاطب ،الذي حييل عىل مرجع خارج
هذا م َقام من َأ ْفرد َك بِالتَّو ِح ِ
يد
ْ
النص فضال عام ذكرته قبل أسطر ،ففي قوله »:ال َّل ُه َّم َو َ َ ُ َ ْ َ َ
ِ
ِِ
ِ ِِ ِ
ِ
ب َم ْس َكنَت ََها
ا َّلذي ُه َو َل َكَ ،و َل ْ َي َر ُمستَح ّق ًا لذه ا َْل َحامد َوا َْلامد ِح َغ ْ َي َكَ ،و ِب َفا َق ٌة إِ َل ْي َك الَ َ ْ
يُُ
ِ
ِ
هذا ا َْل َقا ِم ِر َض َ
ب َلنَا ِف َ
اكَ ،و َأ ْغنِنَا
إِالَّ ْ
فض ُل َكَ ،والَ َينْ َع ُش م ْن َخ َّلت َها إِالَّ َمن َُّك َو ُجو ُد َكَ ،ف َه ْ
َع ْن َمدِّ االَْ ْي ِدي إِ َل َمن ِس َو َ ِ
شء َق ِد ٌير) فالكاف يف (أفردك ،لك ،غريك،
اك( ،إن ََّك َعىل ك ُِّل َ ْ
إليك ،فضلك ،منك ،وجودك ،رضاك ،سواك ،إنك):
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أفردك
لك
غريك
إليك
فضلك
منك
وجودك
رضاك
سواك
إنك

حتيل عىل مرجع واحد ذكر يف بداية الفقرة وهو قوله(:اللهم).كذا عملت اإلحالة

هنا فضال عىل الربط النيص ،عملت متاسكا وظيفيا يف بنية اخلطاب ،فاطلع الضمري بتبيني

الوظيفة الداللية للمرجع اإلحايل ،وكون متلك تلك الوظائف راجع له وحده ،فاهلبة
والفضل والرضا...الخ راجعة ملرجع واحد.نسجل هنا أننا نرى أن اإلحالة املقامية

يمكن هلا أن تساهم يف عملية االتساق النيص وهو خالف ما ذهب إليه بعض علامء
النص ،فاطلعت بمهمة الربط فضال عن الدور التداويل الذي لعبته من خالل ربطها

سياقات اخلطاب بعضها ببعض.

الضامئر كأدوات ترابط نصية يف َتقيق
ممَّا سبق يتَّضح جليا الدَّ ور اهلام الذي تقوم به َّ
حمكم يتَّحد فيه
نص َّية الن ِّ
َّص ،ببناء شبكة العالقات ا َّلتي تربِط بني أجزاء النص رب ًطا ً

التابط النيص ،ومل يك ذلك
للضمري يف عمل َّية َّ
النص َّ
البناء ،ولو أر ْدنا تشبيه هذا الدَّ ور ِّ
الرتابط شكليا فقط بل اطلعت بالربط الداليل ،فض ً
ال عن ربك سياقات القول ومقاماته،
وكذلك أواره وقصد املتكلم وتفاعل قصده مع السامع.
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ثانيا� :أ�سماء الإ�شارة:
عدها سيبويه من املبهامت((( ،فتقع عىل العاقل وغريه،عىل أعالم األشخاص وأسامء

األشياء وتعد ثاين عنارص االتساق النيص ،وال تظهر دالالهتا يف ما حتيل عليه ،وتوضح

مدى القرب والبعد من املتكلم.وتطلع أسامء اإلشارة بدور تداويل من دواعي استعامهلا؛

ذلك ألن ذلك االستعامل متأيت من قدرهتا عىل جتسيد التضامن ،يقول السكاكي« :وأما
احلالة التي تقتيض كونه(املسند إليه) اسم إشارة فهي متى صح إحضاره يف ذهن السامع

بوساطة اإلشارة إليه حسا واتصل بذلك داع مثل أن ال يكون لك أو لسامعك طريق

إليه سواها ،أو أن تقصد بذلك أكمل متييز له وتعيني ...أو أن تقصد بقربه حتقريه

واسرتذاله ...وببعده تعظيمه»(((.
وحتال بطريقتني :

 .1ب�أ�سماء الإ�شارة ،وثمة ثالثة م�ستويات:
بعيدة ويعرب عنها بـ(ذلك وفروعه) ومنه (ذلك) يف خطبة األشباح يف قولهَ « :فا ْن ُظ ْر
ِ
ِ ِ ِ ِِ
است َِض ْء بِن ِ
الس ِائ ُلَ :ف َم َد َّل َك ا ْل ُق ْر ُ
ُور ِهدَ ا َيتِ ِهَ ،و َما َك َّل َف َك
آن َع َل ْيه م ْن ص َفته َفا ْئت ََّم بِه َو ْ
َأ ُّ َيا َّ
ان ِع ْل َم ُه ِمَّا َل ْي َس ِف ا ْل ِكت ِ
الش ْي َط ُ
َّ
َاب َع َل ْي َك َف ْر ُض ُهَ ،والَ ِف ُسن َِّة النَّبِ ِّي(صىل اهلل عليه وآله)
َو َأ ِئ َّم ِة ْالُدَ ى َأ َث ُر ُهَ ،ف ِك ْل ِع ْل َم ُه إِ َل اهللِ ُس ْب َحا َن ُهَ ،فإِ َّن ذلِ َك ُمنْت ََهى َح ِّق اهللِ َع َل ْي َك» وهي
إحالة تركيبية ،فاسم اإلشارة (ذلك) حييل عىل قولهَ :ف ِكل علمه .واإلحالة باسم

ِِ ِ ِ
ِ
ِ
الص ِف ِ
يح االَْ ْع َل ِم ْن
اإلشارة (تلك) يف قولهُ « :ث َّم َخ َل َق ُس ْب َحا َن ُه ال ْسكَان َس َم َواتهَ ،وع َم َرة َّ
وج فِ َج ِ
اج َهاَ ،و َح َشا ِ ِب ْم ُفت َ
َم َلكُوتِ ِهَ ،خ ْلق ًا َب ِديع ًا ِم ْن َمال َِئكَتِ ِهَ ،و َم َ
ُوق َأ ْج َو ِائ َها،
ال هبِ ْم ُف ُر َ
ي َفجو ِ
ات تِ ْل َك ا ْل ُف ُر ِ
وج».وهي إحالة بعدية؛ ألن املرجع مذكور بعد اللفظ املحيل،
َو َب ْ َ َ َ
 .1ينظركتاب سيبويه .125 /1
 .2مفتاح العلوم .184-183 /
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وسامهت اإلحالة هنا بشد االنتباه وهتيئة املتكلم للخطاب الالحق؛ ملا له من األمهية يف
ثنيات النص.

وقريب ويعرب عنه بـ (هذا وفروعه) ومنه يف إحالة (هذه ،وهذا)» ال َّل ُه َّم َو َ
هذا َم َقا ُم
َح ّق ًا ِل ِذ ِه ا َْلح ِام ِد وا َْل ِ
يد ا َّل ِذي هو َل َك ،و َل ير مست ِ
من َأ ْفرد َك بِالتَّو ِح ِ
امد ِح َغ ْ َي َك».وهي
َ
َ
ُ َ
ْ
َ ْ َ َ
َ ْ ََ ُ
إحالة بعدية قريبة ،فاملرجع اإلحايل مذكور بعد اللفظ املحيل.

 .2الإحالة بالإ�شارة الظرفية:
يوجد أسامء إشارة يف العربية تفيد الظرفية ،وهي (ثم وهنا) وقد تلحق الكاف هبنا
ح َل ُه ْم
فتصبح (هناك).ومنه يف قولهَ »:ج َع َل ُه ُم اهللُ فِ َيام ُهنَالِ َك َأ ْه َل االَْ َمان َِة َع َل َو ْح ِي ِهَ ،و َ َّ
ني َو َد ِائ َع َأ ْم ِر ِه َو َنْ ِي ِه »...فاإلحالة هنا قبلية نصية ،أحالت عىل املذكور سابق
إِىل ا ُْل ْر َس ِل َ
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
الص ِف ِ
يح االَْ ْع َل ِم ْن َم َلكُوتِ ِهَ ،خ ْلق ًا
من قولهُ »:ث َّم َخ َل َق ُس ْب َحا َن ُه ال ْسكَان َس َم َواتهَ ،وع َم َرة َّ
َب ِديع ًا ِم ْن َمال َِئكَتِ ِه »...فالظرف أحال عىل الساموات املذكور ،وأفادت اإلحالة هنا فضال
عن ربط النيص معنى تداويل ،بأن هيئة للمتلقي صورة واضحة ونقلته إىل املكان الذي
جاء احلديث عنه.

ثالثا :املو�صوالت:
تقوم األسامء املوصولة بوظيفة الضامئر من حيث املرجع والربط فمثل :رأيت

الرجل الذي حتدث عنه الناس فالذي حييل أو يرجع إىل الرجل ،فريتبط بام قبله وما بعده
عن طريق ضمري الصلة.

شار بوجراند إىل االسم املوصول بوصفه «وسيل ًة من وسائل اإلحالة»((( ،وذكرها
َأ َ

«أنا من األلفاظ اإلحالية التي ال متلك داللة مستقلةَ ،ب ْل تعو ُد إىل
األزهر الزناد وقالّ :
 .1ينظر النص واخلطاب واإلجراء.32 /
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ٍ
أجزاء ُأخرى من اخلطاب»(((،فال متتلك داللة مستقلة
عنرص َأو عنارص ُأخرى مذكورة يف

بل تكون داللتها فيام حتيل عليه ،وتقوم عىل مبدأ التامثل والتطابق فيام هو موجود ،يظهر جليا
يف االسم املوصول املخصوص (الذي ،التي ،اللذان اللتان ،الذين )...وتقوم بوظيفة الربط
االتساقي من خالل ذاهتا،وما حتيل عليه،فتصنع ربطا مفهوميا بني ما قبلها وما بعدها.

ومن اإلحاالت املوصولية يف خطبة األشباح «األول ا َّل ِذي َل ْ َي ُك ْن َل ُه َق ْب ٌل َف َيك َ
ُون َش ٌء
َق ْب َل ُه ،واآلخر ا َّل ِذي َل ْي َس َل ُه َب ْعدٌ َف َيك َ
ش ٌء َب ْعدَ ُه» فاإلحالة هنا مقامية خارجية ،أحالت
ُون َ ْ

عىل مرجع خارج النص وهو اهلل (سبحانه) استفدنا من الضمري يف صلة املوصول يف
ِ ِ
ِ
أحدَ َثها آ َث ُار
«و َظ َه َرت ا ْل َبدَ ائ ُع ا َّلتي ْ
حتديد ذلك املرجع واالسم املوصول (التي)يف قولهَ :
ال َع َل ْي ِهَ ،وإِ ْن ك َ
ال ُم ِحك َْمتِ ِهَ ،ف َص َار ك ُُّل َما َخ َل َق ُح َّج ًة َل ُه َو َدلِي ً
َصنْ َعتِ ِهَ ،و َأ ْع َ
َان َخ ْلق ًا َص ِامت ًا،
َف ُح َّج ُت ُه بِالتَّدْ بِ ِري نَاطِ َق ٌةَ ،و َدالَ َل ُت ُه َع َل ا ُْل ْب ِد ِع َق ِائ َم ٌة» فاإلحالة هنا نصية قريبة أحال اللفظ

«وا ْع َل ْم
املحيل عىل مرجع قريب داخل النص وهو قوله« :البدائع» و(الذين) يف قولهَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
اس ِ
َأ َّن الر ِ
ون ا ْل ُغ ُي ِ
ضو َب ِة ُد َ
وب».وقد
خ َ
ني ِف ا ْلع ْل ِم ُه ُم ا َّلذي َن َأ ْغن ُ
َاه ْم َع ِن ا ْقت َحا ِم ُّ
َّ
السدَ د ا َْل ْ ُ
ِ
ِ
«و َن َظ َم بِ َ
ال َت ْعليق َر َه َوات ُف َر ِج َهاَ ،والَ َح َم
تكون اإلحالة بال املوصولة ،كام يف قولهَ :
ني بِ َأم ِر ِه ،وا ْلص ِ
ِ
ِ
ي َأ ْز َو ِ
وع ان ِْفر ِ
اع ِدي َن بِ َأ ْع َم ِل
اج َهاَ ،و َو َّش َج َب ْين ََها َو َب ْ َ
اج َهاَ ،و َذ َّل َل ل ْل َهابِط َ ْ َ َّ
ُصدُ َ َ
َخ ْل ِق ِه »...فال التعريف يف اهلابطني والصاعدين موصولة.

الإحالة ب�أل التعريف:
تقسم أل يف العربية عىل ثالثة أقسام « فالعهدية :هي التي عهد مصحوهبا ،بتقدم

ذكره .نحو :جاءين رجل فأكرمت الرجل ،أو بحضوره حس ًا ،كقولك ملن سدد سه ًام:
َْ
القرطاس ،أو عل ًام ،كقوله تعاىل ْ ُ َ
﴿إذ هما ِف الغار﴾(((،و َأ ْل ال َع ْه ِد ّية :ثالثة أنواع:
ِ

ِ

 .1نسيج النص .118 /
 .2التوبة.40 :
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الذك ِْري :وهي التي يتقدم َمل ْصحوهبا ذكر نحو (كَام َأ ْر َس ْلنَا إىل فِ ْر َع َ
11لِل َع ْهد ِّ
ون َر ُسوالً،
ِ
الر ُس َ
ول)(((.
َف َع َص ف ْر َع ْو ُن َّ
 22للعهد ِ
أن َي َت َقدَّ مَ ،لِ ْص ِ
الذ ْهني ،وهو ْ
العلمي ،ويقال له :ال َع ْهدُ ِّ
حوبا ِع ْل ٌم نحو( ):إن ََّك
َْ
بالو ِ
(((
ها يف ال َغ ِ
اد ا ُمل َقدَّ ِ
ار) َّ
ألن ذلك َم ْع ُلو ٌم عندهم.
َ
س ُط َوى)  .و(إ ْذ َ ُ

ََْ َْ ْ ُ َ ُ
يكون مصحوبا ح ِ
 33لل َع ْه ِد احلُ ُض ِ
وري :وهو ْ
ت لك ْم
اض ًا نحو ﴿ايلوم أكمل
أن
َ َ ْ ُ ُ َ
َْ ُ
اض وهو يوم َعر َف َة ونحو «ا ْفت َِح الباب للدَّ ِ
ك ْم﴾((( أي ال َي ْو َم َ
اخ ِل» .ومنه
ِدين
َ
احل َ ِ ُ َ ُ َ
الس ِائ ُل »...فال التعريف
يف بداية خطبة األشباح يف قوله (عليه السالم)َ « :فا ْن ُظ ْر َأ ُّ َيا َّ
يف السائل عهدية؛ ألهنا أحالت املتلقي عىل عهد ذكري سابق بني املتكلم والسامع،
وذلك أن سبب اخلطبة هو ذلك السائل الذي سأل اإلمام عن وصف اهلل مما دفع

باإلمام إىل الصعود عىل املنرب واخلطبة بالناس.واجلنسية بخالفها .وهي قسامن:

َّ ْ ْ َ َ َ
النسان ل ِف
أحدمها حقيقي ،وهي التي ترد لشمول أفراد اجلنس .نحو ِ
﴿إن ِ
ُ ْ
(((
«ج َع َل ُه ُم اهللُ فِ َيام ُهنَالِ َك َأ ْه َل األمانة َع َل
س﴾  ،ومنه يف خطبة األشباح يف قولهَ :
خ ٍ

الشبه ِ
ني َو َد ِائ َع َأ ْم ِر ِه َو َنْ ِي ِهَ ،و َع َص َم ُه ْم ِم ْن َر ْي ِ
ات »...فال
ح َل ُه ْم إِىل ا ُْل ْر َس ِل َ
َو ْح ِي ِهَ ،و َ َّ
ب ُّ ُ َ
التعريف يف الشبهات جنسية ،وتعني عصمهم من جنس الشبهات،وكذا يف قوله:
ِ
ِ
«ا َّل ِذي ا ْبتَدَ َع ْ
احت ََذى َع َل ْي ِه »..فال التعريف
الَ ْل َق َع َل َغ ْ ِي م َثال ا ْم َت َث َل ُهَ ،والَ م ْقدَ ار ْ
يف اخللق جنسية أي ابتدع جنس اخللق .واآلخر جمازي ،وهي التي ترد لشمول
خصائص اجلنس ،عىل سبيل املبالغة .نحو :أنت الرجل عل ًام ،أي :الكامل يف هذه
الصفة .ويقال هلا :التي للكامل ،وأما التي لتعريف احلقيقة ،ويقال هلا :لتعريف

 .1املزمل.16-15 :
 .2طه.12 :
 .3املائدة.3 :
 .4العرص.2 :
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َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َّ
ش ٍء َ ٍّ
ك َ ْ
ح﴾((( ،واختلف يف
املاهية ،فنحو قوله تعاىل﴿ :وجعلنا ِمن الما ِء
هذا القسم .فقيل :هو راجع إىل العهدية .وقيل :راجع إىل اجلنسية .وقيل :قسم

برأسه»(((.

رابعا :الإحالة باملقارنة:
تعمل املقارنة يف ترابط النص وتقوم عىل شيئني يشرتكان يف سمة ،فيقوى أحدمها

عىل اآلخر ،فاملقارنة تقوي املقارن باملقارن به فتعمل عىل كرس القيد الداليل عن املشبه
وفتحه عىل احتامالت الداللة التي يقدمها املشبه به ،وكذلك تعني وجود عنرصين يقارن
النص بينهام ،وتنقسم إىل املطابقة والتشابه ،وتقوم عىل ألفاظ من مثل وصف اليشء بأنه

يشء آخر أو يامثله أو يوازيه ،وبعضها يقوم عىل املخالفة كأن تقول) :يضاد أو يعاكس
أو أفضل أو أكرب أو أمجل) ((( ،واإلحياء مقرون مع املقارنة عىل مستوى النص يف توجيه

الداللة من الغموض إىل الوضوح ومن التخيل إىل احلقيقة لرسم الصور املتعاقبة وتعمل
املقارنة من ناحية الصدق الفني يف ربط أجزاء النص ،فاملقارنة تقوم بوظيفة اتساقية يف

النص وتقسم عىل:

 .111عامة ،وتتفرع إىل :التطابق(مطابق مكافئ ،مرادف ،نفسه عينه مماثل مساو)
والتشابه (شبيه ،مشابه) واالختالف(خمالف ،خمتلف ،مغاير ،آخر ،أيضا)(((.

 .211خاصة ،وتتفرع إىل كم وكيف (اسم التفضيل وفروعه) ومنه يف خطبة األشباح
 .1األنبياء.30 :
 .2اجلنى الداين يف حروف املعاين ،املرادي .195 -194 /
 .3لسانيات النص .19 /
 .4ينظر قضايا يف اللغة واللسانيات .82 /

211

الف�صل اخلام�س /الإحالة الن�صية يف خطاب الإمام علي عليه ال�سالم)
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
الص ِف ِ
يح االَْ ْع َل ِم ْن َم َلكُوتِ ِه،
يف قولهُ « :ث َّم َخ َل َق ُس ْب َحا َن ُه ال ْسكَان َس َم َواتهَ ،وع َم َرة َّ
وج فِ َج ِ
اج َهاَ ،و َح َشا ِبِ ْم ُفت َ
َخ ْلق ًا َب ِديع ًا ِم ْن َمال َِئكَتِ ِهَ ،و َم َ
ي
ُوق َأ ْج َو ِائ َهاَ ،و َب ْ َ
ال هبِ ْم ُف ُر َ
َفجو ِ
ني ِمن ُْه ْم ِف َح َظ ِائ ِر ا ْل ُقدُ ِ
ات تِ ْل َك ا ْل ُف ُر ِ
س »...فأحالت لفظة
وج َز َج ُل ا ُْل َس ِّب ِح َ
َ َ
األعىل عىل وجود منازل عديدة يف ملكوته ،فاختار هلؤالء املنزلة األعىل بينها وقامت

تلك اللفظة اإلحالية برسم صورة واضحة يف ذهن املتكلم ،بحيث رتبت امللكوت

األعىل عىل مراتب ،وأشارت بأن كل مرتبة عليا يسكنها من علت مكانتهم ،وفاضلت
يل ،وال َّتعدَ ِ
ف ْ ِ
ْت َأه ُل ا ْلوص ِ
اد
وقارنت بني تلك املنازل.وكذا قوله« :ال َّل ُه َّم َأن َ ْ
الم ِ َ ْ
َ ْ
َ
ا ْلكَثِ ِري ،إِ ْن ت َُؤ َّم ْل َف َخ ْ ُي َم ْأ ُمولَ ،وإِ ْن ت ُْر َج َفأك َْر ُم َم ْر ُج ٍّو.ال َّل ُه َّم َو َقدْ َب َس ْط َت يل فِ َيام الَ
ِ ِ
اليب ِة ومو ِ
َأ ْمدَ ُح بِ ِه َغ ْ َي َكَ ،والَ ُأ ْثنِي بِ ِه َع َل َأ َحد ِس َو َ
اض ِع
اكَ ،والَ ُأ َو ِّج ُه ُه إِ َل َم َعادن ْ َ ْ َ َ َ َ
ِ
ني ا ْلـم ْخ ُل ِ
ني.
وق َ
الري َب ِةَ ،وعَدَ ْل َت بِ ِل َساين َع ْن َمدَ ِائ ِح االْ َد ِم ِّي َ
نيَ ،وال َّثنَاء َع َل ا َْل ْر ُبوبِ َ َ
ِّ
ال َّل ُه َّم َولِك ُِّل ُم ْثن َع َل َم ْن َأ ْثنَى َع َل ْي ِه َم ُثو َب ٌة ِم ْن َج َزاءَ ،أ ْو َع ِ
ارف ٌة ِم ْن َع َطاء; َو َقدْ َر َج ْوت َ
ُك
ِ
ح ِة َو ُكن ِ
َدلِي ً
ُوز ا َْل ْغ ِف َر ِة »...فعلمت لفظة (خري) عىل املقارنة بني
الر ْ َ
ال َع َل َذ َخائ ِر َّ
مراتب املؤملني عند اإلنسان وفضلت من أمل باهلل عىل غريه ،فصار لدى املتلقي
علم بأن اخلري يمكن أن يطلب من غري اهلل ولكنه حينئذ يكون زائال ،ولكن باملقارنة
مع اخلري املرجو من اهلل ذلك اخلري الباقي ما بقيت احلياة وما اختلفت منازهلا وسواء

أ كانت حياة دنيا أم أخرى ،ولفظة (أكرم) التي قامت باملقارنة مع من يرجوهم
اإلنسان ،وفضلت اهلل عىل كل املرجوين.

اطلعت اإلحالة بأدوار مهمة يف خطاب اإلمام (عليه السالم) فقامت بوظيفة الربط

الشكيل ،عىل مستوى الربط النيص بربط وحدات النص الداخلية مع بعضها ،وكذلك
الربط املقامي اخلارجي ،بربط النصوص بمراجعها اخلارجية فعمد اإلمام (عليه السالم)
إىل إسرتاتيجية خاصة تقوم عىل ربط النصوص،واعتبار النص كال متامسكا ،فأضحى

خطابه (عليه السالم) متامسكا متساوقا ،ليس عىل صعيد نصوصه بل عىل صعيد النص
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ومراجعه اخلارجية .كام لعبت العنارص اإلحالية بمختلف أنواعها يف متاسك النص ،من

ضامئر وأسامء إشارة وموصوالت وغريها.

استعمل اإلمام مئات اإلحاالت وخصوصا بضامئر الغيبة واملخاطب التي حتيل عىل

الذات اإلهلية ،ومل تطلع تلك العنارص بوظائف الربط اإلحالية أو الشكلية فحسب ،وإنام

قامت بربط اخلطبة ،موضوعيا من خالل ربط اخلطاب باملرجع األول ملعاين اخلطبة،
وهي الذات إلهلية ،فنوع اإلمام (عليه السالم) اخلطاب وقسمه وتنقل بني أنواع عدة
خالل اخلطبة ،لكن بقيت العنارص اإلحالية من يربط خطابه بعضه ببعض ،فتنقل بني

توحيد اهلل ونفي الصفات املادية عنه ،إىل ذكر صفاته (جل) ثم إىل علم اهلل وقدرة اهلل،
وبيان إنعامه وجوده ورزقه عىل الناس ،كل تلك املوضوعات وجهت بوساطة العنارص
املحيلة إىل مرجع خارجي ،وهو الذات اإلهلية ،التي متركزت اخلطبة عىل مدحها والثناء

عليها.

ومن ثم نرى أن التامسك النيص يف اخلطبة جتسد يف الصالبة والوحدة واالستمرار.

فالتامسك هو الذي يربز خواص أي نظام للتفكري سواء أ كان نظرية أم نصيا ،ويعني أن

أجزاء هذا النظام البد من ترابطها احلميم فيام بينها ،مما يقتيض أن تقوم بينها روابط متّثل
شبكة لضبط العالقات القريبة والبعيدة .وهو خاصية داللية للخطاب تعتمد عىل فهم
ّ
كل مجلة مكونة للنص يف عالقتها بام يفهم من اجلمل.
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اخلامتة
كون املتلقي حمور خطاب اإلمام (عليه السالم) ،فكانت غايته (عليه السالم) إقناع

ذلك العنرص املتعنت ،والسيام يف ظل عصف الظروف والشبهات واملحن وأهواء
النفس واملال التي سيطرت عىل نفوسهم،فام كان منه (عليه السالم) إال أن خياطب
الناس وفق مبادئ حمكمة رصينة ،فاقت كل العلوم وأسست لعلوم أخرى ،ومثلت
نرباسا ملن خلفه.وبذلك اختلفت االسرتاتيجيات اخلطابية التي استعملها تبعا الختالف
املتلقي وسياقات اخلطاب .وألجل الكشف عن تنوع تلك االسرتاتيجيات ذهبت إىل أن

املنهج التداويل بوصفه منهجا حتليليا وتفسرييا ونقديا متكامال،خري من يستطيع حتليل
اسرتاتيجيات اخلطاب عند اإلمام (عليه السالم) ،فهو منهج يرقى فوق املناهج اللسانية

املعروفة والسيام الشكالنية أو الوصفية ،ويرتق فتوقها ،ويقوم ما اعوج منها ،والسيام أنه

مل هيمل أهم جوانب التحليل اللغوي ،ونعني هبا املتلقي ،ذلك اجلانب املظلم املهمل يف
الدرس اللساين العريب ،قديمه وحديثه ،فلم يكن واردا يف ذهن اللغويني وأطروحاهتم
املرجع األول للحدث اللغوي ،فكان من نتائج ذلك اإلمهال أن اعرتى املناهج اللغوية

النقص ،وسادها التخبط ،وبخاصة يف مناهج الدرس اللساين املحدثة ،والسيام البنيوية

التي جعلت من النص حمور الدرس اللساين ،ومل تعنى سوى ببنيات احلدث الكالمي
من الرتاكيب النحوية ،والدالالت اللفظية ،يف ضوء املقاربات مع املتشاهبات املعنوية،
فتساوقت مبادئ الدرس التداويل املحدث مع الصفات املعرفية خلطاب اإلمام (عليه

السالم)

وكان مما أشار إليه البحث عناية رواد الدرس التداويل باملتلقي للخطاب ،وجعله ركنا

أساسيا يف عملية تفسري احلدث الكالمي وطريقة تفاعل النص مع مستعمليه ،فالتداولية

علم استعامل اللغة من قبل مستعمليها ،تركز عىل طريقة فهم النصوص وتأويلها من

قبل املخاطب ،فهو مرجع البحث عن معنى النصوص ،ومتحكم بطريقة التأويل ،وكل
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صفاته الثقافية والتارخيية واملعرفية تؤثر يف إنتاج احلدث الكالمي.
نشأ الدرس التداويل يف رحم النهج الفلسفي التحلييل ،وحتليل اللغة العادية بخاصة،

فقد سادت يف بدايات القرن العرشين فكرة أمهية اللغة يف التواصل االجتامعي ،فنشأة
النظرية التداولية توافقت مع نشأة العلوم املعرفية ،إذ كان التفكري يف الذكاء االصطناعي

يف سياق عقلية جديدة ،مهدت لظهور العلوم املعرفية ،وأمهية اللغة تكمن بأهنا ترتبط
العلوم املعرفية بعضها ببعض ،كعلم النفس واالجتامع واللسان والفلسفة ،وعدت اللغة
حمور الدراسات الفلسفية ،إذ تعرتف الفلسفة التحليلية بالدور احليوي الذي تؤديه اللغة

يف التحليل الفلسفي ،التي كانت املهاد األول للنظرية التداولية ،فمركزية اللغة بالنسبة
للفلسفة فكرة سائدة عند الفالسفة ،إذ يعتقد الفالسفة التحليليون أن قضايا الفلسفة

يمكن فهمها فهام جيدا عن طريق العناية باللغة ،هذا حتول يف التحليل الفلسفي نحو

االهتامم باللغة ،يسمى بالعرف الفلسفي بـ(التحول اللغوي).

تعددت االسرتاتيجيات التي استعملها اإلمام (عليه السالم) وتنوعت عىل أقسام:
11اسرتاتيجيات توجيهية.مثلتها نظرية أفعال الكالم يف الفصل الثالث.
22اسرتاتيجيات تلميحية .مثلها مفهوما االستلزام واالقتضاء التخاطبيني يف الفصل
األول والرابع.

33اسرتاتيجيات تضامنية.مثلها ببعدها اللغوي مفهوم اإلحالة يف الفصل اخلامس.
44اسرتاتيجيات إقناعية .مثلها مفهوم احلجاج يف الفصل الثاين.
االقتضاء التخاطبي :العالقة بني مواضعات املتكلم والسياق ،املرتبطة بشبكة

العالقات حول النص ،سواء أ كانت طبيعتها منطقية أم لسانية أم بالغية أم تداولية أم
أصولية ،ويمكن أن نعرفه بأنه املعاين املسكوت عنها يف اخلطاب،أو هو تلك املعلومات
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غري امللفوظة يف اخلطاب،التي يستغني عنها امللقي؛ ليقينه بعلم املتلقي هبا ،التي يعتمد
عليها فهم املعنى ،فكل مجلة أو تعبري حتتوي عىل تصوير حلال معينة ،تقتيض مجال أو

تعبريات أخرى.

وأهم مميزات االقتضاء ،أنه يقدم تفسريا رصحيا ملقدرة املتكلم عىل أن يعني أكثر مما

يقول بالفعل ،أي أكثر مما يعرب عنه باملعنى احلريف لأللفاظ املستعملة ،إذ يفرس االقتضاء
تلك اخللفيات املعلوماتية املشرتكة ،بني املتكلم واملتلقي ،وتنوعت االقتضاءات
التخاطبية يف اخلطبة الشقشقية ،بني اقتضاءات اإلمام ،وخلفيته املعرفية ،واقتضاءات

املتلقني ،وخلفياهتم املعرفية ،ومقام احلدث الكالمي وما أفضاه عىل دالالت اخلطبة.

واختلفت طرق اخلطاب عند اإلمام ،فتنوعت بني اقتضاء متعارف(حريف) ،وآخر

غري متعارف ،خرق اإلمام به قواعد احلوار ،وخرج الكالم إىل صور جمازية متنوعة.

وكان االنتقال يف املعاين التي ذكرها اإلمام يكون باالنتقال من املعنى احلريف ،إىل املعاين
املتالزمة هلذه األلفاظ ،فينقل املعنى االقتضائي إىل الدالالت احلرفية املالزمة لأللفاظ،

ومن ثم ربط تلك الدالالت بام استعري له من األلفاظ.

كشف البحث عن أن احلجاج فعالية برمجاتية  /جدلية :فهو برمجايت ألن آلياته الفكرية

مقامية واجتامعية ،فيضع مقامات التلقي بعني االعتبار من معارف مشرتكة وخلفيات

معرفية متشاركة .وهيدف إىل إنتاج معارف مشرتكة اجتامعيا .وهو أيضا جديل؛ ألن

هدفه إقناعي يتمحور حول استدعاء أكرب قدر من الصور ،وأغنى من البنيات الربهانية
الضيقة ،كأن تبنى االنتقاالت فيه ال عىل صور القضايا وحدها كام هو شأن الربهان،

بل عىل اجتامع الصور واملضمون ،وأن يطوى يف هذه االنتقاالت كثريا من املقدمات
والنتائج ،وان ُي ِ
فهم املتكلم املخاطب معاين غري التي نطق هبا تعويال عىل قدرة املخاطب
عىل استحضارها إثباتا أو إنكارا كلام انتسب إىل جمال تداويل مشرتك مع املتكلم.
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تنوعت االسرتاتيجيات الربمجاتية احلجاجية يف خطبة اجلهاد ،فقد وضع اإلمام

(عليه السالم) هدفا واضحا مفاده إقناع املتلقي بفلسفة اجلهاد ،ورضورة الزحف،
فوظف يف سبيل ذلك مجلة من اسرتاتيجيات اإلقناعية التي ساقها يف سبيل إقناع املتلقي،
وقد تنوعت هذه االسرتاتيجيات عىل ما يأيت:

11اسرتاتيجيات منطقية :متثلت يف املقدمات احلجاجية التي مهدت الطرق لعملية
اإلقناع ،من حقائق ووقائع مشرتكة ،ثم منطلقات حجاجية متثلت يف حجج متنوعة
أمهها حجج التتابع السببي وكذلك حجية السلطة ،وحجية التناقض.

22اسرتاتيجيات تداولية :متثلت يف أفعال الكالم التي جاءت يف مسار حجاجي ،مرة
بالوعد والرتغيب ،وأخرى بالوعيد والتهديد ،أسهمت يف دفع املتلقي ورسم
مسار العملية اإلقناعية ،وكذلك لعبت السالمل احلجاجية دورا يف وضوح أهداف
احلجاج ،وتراتبيتها املنطقية ،ولعبت الروابط والعوامل احلجاجية دورا مهام يف

عملية اإلقناع.

33اسرتاتيجيات بالغية :أسهمت مباحث علم البيان يف توضيح الفعل احلجاجي،
وبيان مساره خدمة للعملية اإلقناعية ،من مباحث الكناية والتشبيه ،التي ساقها
اإلمام ،واعتمد عىل خاصيتها احلجاجية.

يمكن أن تكون نظرية أفعال الكالم بؤرة العملية التواصلية يف خطاب اإلمام (عليه

السالم) ذلك لتوسع اخللفيات املعرفية التي ولدت منها ،واتساعها لتشمل مباحث
عديدة لسانية وخطابية ومعرفية متميزة ،وقد مثلت نظرية أفعال الكالم بؤرة املنهج

التداويل ،بدءا من أوستني الذي ميز بني امللفوظات الوصفية واإلنجازية ،ثم حاول

التقريب بينهام ،رافضا فكرة التمييز بني اخلرب واإلنشاء،منشئا ما يسمى بالقوة اإلنجازية
ومقسام الفعل الكالمي عىل ثالثة أقسام فعل القول والكالم واإلنجاز ،ثم جاء بعده
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تلميذه سورل الذي طور النظرية وأضاف فعل التأثري وأعاد تقسيم األفعال التي

قسمها أستاذه ،ورأينا كيف اطلعت تلك النظرية بتحليل القوة اإلنجازية لبعض من
أقواله (عليه السالم) فكانت أساليب األمر واالستفهام وغريها منتجة قوى ودالالت
استلزامية بعيدة عن معنى االستفهام ،ومنجزة ومؤثرة يف املتلقي مرة بالرتهيب وأخرى

باالستنكار وثالثة بالتعجب ورابعة بالتهكم وغريها.

جاء معظم خطاب اإلمام (عليه السالم) بعيدا عن دالالت األلفاظ احلرفية؛ ذلك

للرصيد الفكري الكبري الذي امتلكه اإلمام ،وكذلك لوعيه بأفضلية املعاين املنزاحة

عن األصلية ،ومثل ذلك اخلطاب لوحة مرشقة يف تاريخ البيان العريب ،أما يف النظرية
التداولية فقد مثل املعنى الضمني خاصية مهمة من خصائص واهتاممات تلك النظرية،
فبحث يف صفات اللغات الطبيعية؛ كوهنا تتيح ملستعمليها اخلروج عن الكالم املبارش

إىل الكالم غري املبارش (املعنى املستلزم) ويتيح النهج التداويل للمتكلمني الكشف عن

املعنى املستلزم والوصول إليه بطرق وقواعد مرتبة وبعمليات استداللية معروفة ،فمن
املعروف أن العملية التحاورية ختضع ملبادئ حوار ثابتة ،تقيد كالم املتحاورين ،وتوجب
األعراف اللغوية عىل طريف احلوار احرتام تلك املبادئ ،وإن أي خرق لتك املبادئ يؤدي

إىل اختالل املعنى وانزياحه عن املعنى احلقيقي إىل معنى مستلزم .فرحت أبحث عن
الدالالت املستلزمة يف بعض من خطابات اإلمام (عليه السالم) والسيام يف مباحث

الكناية واالستعارة ،وقمت بتحليل خطابه وفقا للمبادئ احلوارية املعروفة ،والتمسنا
اخلروقات التي حصلت لتلك املبادئ ،ومن ثم انطفاء املجاالت الداللية املعهودة ،وجتيل
جماالت داللية أخرى تشكل إطارا لتلك املعاين املستلزمة.

شكل النص حمور الدراسات اللسانية فيام بعد الوظيفية؛ فجاء حامال ألفكار كثري

من املناهج والسيام البنيوية ومت بعدها ،فالنص عبارة عن قطعة لغوية ما ذات داللة
ووظيفة ،فهو قطعة مثمرة من الكالم ،وذهب أغلب الباحثني إىل أن معاجلة النص ينبغي
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فيها حتليل األسس احلاملة للمعلومات وتأثرياهتا الداخلية  -داخل النص  -واالنتقال

من مضامني خارج النص (قضايا املوقف والسياق) ،ورضورة االستعانة بالعلوم
األخرى فهو عالمة لغوية أصلية ،تربز اجلانب االتصايل والسيميائي ،وفيه تقديم اللفظ

عىل املعنى ولكنه يربز الدور االتصايل؛ ملا له من أثر يف تكوين اخلطاب ،من هنا نستطيع
أن نجد املقاربة بني لسانيات النص والنهج التداويل ،فضال عن كون أهم عنرص من
عنارص التامسك النيص (اإلحالة) يعد عنرصا مميزا من عنارص التامسك النص .فمام ال

شك فيه أن قضية التامسك النيص من أهم القضايا التي شغلت علم اللغة النيص ونحو
النص ،فاحتل التامسك موقعا مركزيا يف األبحاث النصية التي تعنى بدراسة النصوص
اللغوية ،التي جاءت لتتجاوز لسانيات اجلملة لتناسب النصوص بوصفها مجال كربى

(كلية النص)؛ ألن النص يف منظور علامء النصية جزء ال يتجزأ ،تربط بني أجزائه عنارص

معينة .فثمة عوامل غري لسانية تساهم يف بنية النص ،وتوجه عملية التخاطب ،كبيئة
املتكلم ،والفضاء الزمكاين ،ونوعية املستمع ،تسهم بشكل كبري يف عملية التواصل،

وهذا خالف ما جرت عليه النظرية البنيوية ،والنحو التوليدي بصفة خاصة ،من اعتبار
الوظيفة التمثيلية للغة وظيفة أساسية ،وما الوظيفة التواصلية إال وظيفة ثانوية.

فذهبت أتلمس االتساق النيص يف خطابه (عليه السالم) واخرتت خطبة األشباح

أنموذجا ،وكشفت عن عنارص االتساق فيها وكيف أسهمت يف بناء الوظيفة للخطبة.
من عنارص إضامرية وأخرى إشارية وثالثة موصولة ،اطلعت تلك العنارص بربط ذلك
النص بعضه ببعض ،وكذلك ربطته مع العامل اخلارجي ،وكل املراجع اإلحالية خارجه،
فجاءت اخلطبة بذلك متساوقة متامسكة منسجمة ،مرتبطة وشائجها.

تنوعت االسرتاتيجيات اخلطابية التي تناولتها يف هذا البحث ،فكشفت عن تنوع

اخلطاب تبعا لتنوع سياقاته وتنوع متلقيه ،فاسرتاتيجيات خطاب السلم ختتلف عنها يف

احلرب ،كام ختتلف عن تلك التي تقال يف الرتغيب عنها يف الرتهيب ،والتهنئة والشكر

اخلامتة
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ختتلف عن الذم والتقريع ،كشف البحث عن أن مقاربة خطاب اإلمام عيل(عليه السالم)

يف ضوء النظرية التداولية كشف لنا أبعاد ذلك اخلطاب وفحواه ،فوجدناه خطابا حركيا
غري ٍ
قار يتحرك باجتاه املتلقي ويدور ما دارة منفعته ،اكتسى بلباس النفع والنصيحة
واإلرشاد ،وابتعد عن لباس احليلة واملكر والدهاء ،تلون بلون منفعة الناس يف الدنيا

واآلخرة ،كشفنا عن دور املتلقي يف إنتاج ذلك اخلطاب وتوجيهه وتغري اسرتاتيجياته،
وهو خالف ما ذهب إليه املنهج الوصفي والبنيوي بصورة خاصة ،فكشفنا عن أمهية
السياق يف ذلك التنوع ودوره الكبري يف إنتاج احلدث الكالمي.
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املصادر
	-القرآن الكريم.
	-االجتاه التداويل والوظيفي يف الدرس اللغوي ،نادية النجار ،مؤسسة حورس،
اإلسكندرية ،ط.2013 ،1

	-األحكام يف أصول األحكام ،حتقيق عبد الرزاق عفيفي ،دار الصميعي ،الرياض،
اململة العربية السعودية ،ط 2003 1م.

	-اسرتاتيجيات اخلطاب ،عبد اهلادي بن ظافر الشهري ،دار الكتب اجلديدة ،بريوت،
لبنان ،ط2004 ،1م.

	-أشكال التواصل يف الرتاث العريب البالغي يف ضوء اللسانيات التداولية سليم
محدان ،رسالة ماجستري ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة خلرض باتنة،

2009م.

	-أفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص ،حممود امحد نحلة ،دار املعرفة اجلامعية
.2002

	-االقتضاء يف التداول اللساين ،جملة عامل الفكر مج  ،20العدد الثالث 1989 ،عادل
فاخوري.

	-االقتضاء وانسجام اخلطاب ،د .ريم اهلاممي ،دار الكتاب اجلديد املتحدة ،بريوت
لبنان ط2013 1م.

	-أنطقة املحرم ،سعد حممد رحيم ،دار ومكتبة عدنان ،ديب ،اإلمارات العربية املتحدة،
ط2013 ،1م.

	-أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم ،جمموعة باحثني،
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تونس د .ت ،د .ط.
	-اإليضاح يف علوم البالغة اخلطيب القزويني(ت  739هـ)دراسة وحتقيق:حممد عبد
املنعم خفاجي دار اجليل  -بريوت ط.3

	-البعد التداويل واحلجاجي يف القرآن الكريم ،د .قدري عمران ،عامل الكتب احلديث،
إربد ،األردن ،ط.2012 ،1

	-بالغة اإلقناع يف املناظرة ،د .عبد اللطيف عادل ،منشورات ضفاف  /االختالف،
بريوت لبنان ط2013 ،1م.

الرزاق احلسيني،أبو
حممد بن عبد ّ
حممد بن ّ
	-تاج العروس من جواهر القاموس ّ
بمرتىض،الزبيدي حتقيق جمموعة من املحققني النارش دار اهلداية.
الفيض ،املل ّقب
َّ
	-تاريخ نظريات احلجاج فيليب بروتون ،جيل جوتيه ،ترمجة حممد صالح الغامدي،
مركز النرش العلمي ،جامعة امللك عبد العزيز ،الرياض ،ط2011 ،1م.

	-التحرير والتنوير املعروف بتفسري ابن عاشور ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد
الطاهر بن عاشور التونيس (املتوىف1393 :هـ) ،مؤسسة التاريخ العريب ،بريوت

 -لبنان ط2000 1م.

	-تداوليات اخلطاب السيايس ،نور الدين أجعيط ،عامل الكتب احلديث ،إربد ،األردن،
ط.1،2012

	-التداولية اليوم علم جديد يف التواصل ،آن روبول وجاك موشالر ،ترمجة د .حممد
الشيباين ،دار الطليعة للنرش والتوزيع ،بريوت  -لبنان ،ط 2003 ،1م.

	-التداولية عند العرب،مسعود صحراوي دار الطليعة للنرش والتوزيع ،بريوت -
لبنان 2005 ،م.
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	-تذكرة اخلواص ،سبط ابن اجلوزي ،تقديم السيد حممد صادق بحر العلوم ،مكتبة
نينوى احلديثة ،طهران ،د .ت.

	-التعريفات ،القايض اجلرجاين ،حتقيق إبراهيم األبياري ،دار الكتاب العريب ،بريوت،
ط1995 ،1م.

	-تفسري الرساج املنري ـ حممد بن أمحد الرشبيني ,شمس الدين دار الكتب العلمية ـ
بريوت.

	-تفسري القرآن العظيم ،أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشقي (ت
774هـ)حتقيق :حممود حسن ،دار الفكر1994م

	-التفكري البالغي عند العرب ،محادي صمود ،دار الكتاب اجلديد ،بنغازي ليبيا ط،3
2010م.

	-التفكري فلسفيا،كريس هورنر ،وإمريس ويستاكون ،ترمجة د .ليىل الطويل،
منشورات اهليئة العامة السورية للكتاب ،دمشق 2011م.

	-احلجاج يف البالغة املعارصة ،د .حممد سامل حممد األمني الطلبة ،دار الكتاب اجلديد،
بنغازي ،ليبيا ،ط2008 ،1م.

	-احلجاج يف القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية ،عبد اهلل صولة ،دار الفارايب،
بريوت  -لبنان ،ط2007 ،2م.

	-احلجاج مفهومه وجماالته ،د .حافظ إسامعيل عليوي،عامل الكتب احلديث ،إربد،
األردن 2010 ،م

	-احلجاج واحلقيقة وآفاق التأويل ،د .عيل الشبعان ،دار الكتاب اجلديد ،بنغازي،
ليبيا ،ط2010 ،1م.
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	-حجاجية الصورة يف اخلطابة السياسية لدى اإلمام عيل (عليه السالم) ،د .كامل
الزماين عامل الكتب احلديث ،إربد  -االردن  2012م.

	-اخلطاب اللساين العريب (هندسة التواصل االضامري)د .بنعيسى عسو ازاييط ،عامل
الكتب احلديث للنرش والتوزيع ،اربد ،األردن ط.2012 1

	-اخلطابة يف صدر اإلسالم ،حممد طاهر درويش.
	-دالئل اإلعجاز ،عبد القاهر اجلرجاين (ت 471هـ)،حتقيق حممود حممد شاكر،
مكتبة اخلانجي القاهرة ط 2004 5م.

	-روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين :حممود األلويس أبو الفضل :دار
إحياء الرتاث العريب  -بريوت ط.1

	-رشح هنج البالغة ،كامل الدين بن ميثم البحراين(ت 679هـ) ،منشورات الفجر
بريوت لبنان ط.1

	-رشح هنج البالغة :أبو حامد عز الدين بن هبة اهلل بن حممد بن حممد بن أيب احلديد
املدائني(ت 656هـ) ،حتقيق :حممد عبد الكريم النمري ،دار الكتب العلمية -

بريوت  /لبنان  -ط1998 - 1م.

	-علم التخاطب االسالمي ،حممد حممد يونس ،دار املدار االسالمي بريوت  -لبنان
ط2006 1م.

	-يف ظالل هنج البالغة ،حممد جواد مغنية ،انتشارات كلمة احلق ،طهران ط1
1427هـ.

	-القاموس املوسوعي يف التداولية ،جاك موشالر  -آن ريبول ،جمموعة من املرتمجني،
دار سيناترا ،املركز الوطني للرتمجة ،تونس .2010
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	 -الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل،أبو القاسم حممود
بن عمر الزخمرشي اخلوارزمي دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت حتقيق :عبد الرزاق
املهدي.

	-اللباب يف علوم الكتاب ،أبو حفص عمر بن عيل ابن عادل الدمشقي احلنبيل حتقيق:
الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ عيل حممد معوض دار الكتب العلمية -
بريوت  /لبنان  1998-ط.1

	-لسان العرب ،ابن منظور (ت 711هـ) دار صادر بريوت ط .1
	-اللسان وامليزان (التكوثر العقيل) د .طه عبد الرمحن ،املركز الثقايف العريب ،الدار
البيضاء ،املغرب ،ط1998 ،1م.

	-املستصفى من علم األصول،أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس دراسة
وحتقيق:حممد بن سليامن األشقر،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان األوىل ط،1

.1997

	-منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة ،حبيب اهلل اخلوئي ،حتقيق عيل عاشور ،دار

إحياء الرتاث العريب ،بريوت  -لبنان ،مؤسسة املظفر الثقافية ،النجف األرشف ط1

2008م.

	-نثر الدر،أبو سعد منصور بن احلسني اآليب دار الكتب العلمية  -بريوت  /لبنان - -
 2004م حتقيق :خالد عبد الغني حمفوظ ط.1

	-نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور،برهان الدين أيب احلسن إبراهيم بن عمر
البقاعي حتقيق :عبد الرزاق غالب املهدي ،دار الكتب العلمية  -بريوت -
1995م.
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