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شروط النشر يف اجمللة
ترح��ب م�ؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج البالغ��ة بن�ش��ر البح��وث والدرا�س��ات العلمي��ة يف جملته��ا (املب�ين) وفق� ًا
ّ
لل�ش��روط الآتية:
 .1تن�ش��ر املجل��ة البح��وث الأ�صيل��ة امللتزم��ة مبنهجي��ة البحث العلمي وخطواته املتع��ارف عليها عاملي ًا،
واملكتوبة ب�إحدى اللغتني العربية والإجنليزية.
� .2أن يك��ون البح��ث من�س��جم ًا م��ع هوي��ة املجل��ة يف ن�ش��ر البح��وث املخت�ص��ة بعل��وم كت��اب نه��ج البالغ��ة
وب�س�يرة الإم��ام عل��ي (عليه ال�س�لام) وفكره يف جم��االت املعرفة كافة.
ُ .3يق � ّدم الأ�ص��ل مطبوع � ًا عل��ى ورق ( )A4بن�س��خة واح��دة م��ع قر���ص مدم��ج ( )CDبح��دود
( )15.000–10.000كلمة ،بنظام ( ،)WORD 2007وتكون الكتابة بحجم خط ( )16للعنوانات،
و( )14للمنت ،و( )12للهام�ش ،والتباعد بني اال�سطر (�1سم) ،ونوع اخلط ()Simplified Arabic
يف البح��وث العربي��ة ،و( )Times New Romanيف البح��وث الإجنليزي��ة.
ُ .4يق� ّدم ملخ���ص للبح��ث باللغت�ين العربي��ة والإجنليزي��ة ،كل منهم��ا بح��دود �صفح��ة م�س��تقلة عل��ى �أن
يت�ضم��ن عنوان البحث.
 .5يج��ب �أن تت�ضم��ن ال�صفح��ة الأوىل م��ن البح��ث ا�س��م الباحث ولقبه العلمي وم��كان عمله (باللغتني
العربي��ة والإجنليزي��ة) ،ورق��م هاتف��ه وبريده الإلكرتوين ،مع مراعاة ع��دم ذكر املعلومات املذكورة �آنف ًا
يف �صلب البحث.
 .6ي�ش��ار �إىل امل�صادر جميعها ب�أرقام الهوام���ش التي تن�ش��ر يف �آخر البحث وتراعى الأ�صول العلمية
املتعارف عليها يف التوثيق.
 .7ي��زود البح��ث بقائم��ة امل�ص��ادر منف�صل��ة ع��ن الهوام���ش ،ويراع��ى يف ترتيبه��ا النظ��ام
الألفبائ��ي لعنوان��ات الكت��ب �أو �أ�س��ماء امل�ؤلف�ين ،ويف حال��ة وج��ود م�ص��ادر �أجنبي��ة ت َُخ ّ�ص���ص له��ا

قائم��ة منف�صل��ة ع��ن قائم��ة امل�ص��ادر العربي��ة.
 .8تطب��ع اجل��داول وال�ص��ور واللوح��ات عل��ى �أوراق م�س��تقلة ،و ُي�ش��ار يف �أ�س��فل ال�ش��كل �إىل م�ص��دره �أو
م�ص��ادره م��ع حتديد �أماكن ظهورها يف املنت.
� .9أن ال يكون البحث من�ش��ور ًا �أو م�س��ت ًال ،ولي���س مق ّدم ًا �إىل �أي و�س��يلة ن�ش��ر �أخرى ،وينبغي �أن ٌي�ش��ار
�إىل �أن البح��ث غ�ير مق� ّدم �إىل م�ؤمت��ر �أو ن��دوة ،و�إذا كان كذل��ك فيج��ب �أن يك��ون غ�ير من�ش��ور ،وعل��ى
الباح��ث تق��دمي تعهد م�س��تقل بذلك ك ّله.
� .10إرفاق ن�سخة من ال�سرية العلمية �إذا كان الباحث يتعاون مع املجلة للمرة الأوىل.
 .11تع� ّبر جمي��ع االف��كار املن�ش��ورة يف املجل��ة ع��ن �آراء كاتبيه��ا وال تع�بر بال�ض��رورة ع��ن وجه��ة نظ��ر
جه��ة الإ�ص��دار ،ويخ�ض��ع ترتي��ب الأبحاث املن�ش��ورة ملوجه��ات فنية.
 .12تخ�ض��ع البح��وث لتق��ومي �س��ري لبي��ان �صالحياته��ا للن�ش��ر وال تع��اد البح��وث �إىل �أ�صحابه��ا �س��واء
�أق ِبل��ت للن�ش��ر �أم مل تقب��ل وعلى وفق الآلية االتية:
ر�سلة للن�شر.
�أُ :يب ّلغ الباحث بت�س ّلم املادة املُ َ
ب :يخط��ر �أ�صح��اب البح��وث املقبول��ة للن�ش��ر مبوافق��ة هي��اة التحري��ر عل��ى ن�ش��رها وموع��د ن�ش��رها
املتوقع.
ج :البح��وث الت��ي ي��رى املقوم��ون وج��وب �إج��راء تعدي�لات �أو �إ�ضاف��ات عليه��ا قب��ل ن�ش��رها ُتع��اد �إىل
�أ�صحابه��ا م��ع املالحظ��ات املح��ددة ك��ي يعمل��وا عل��ى �إعداده��ا نهائي ًا للن�ش��ر.
د :البحوث املرفو�ضة ُيب ّلغ �أ�صحابها من دون �ضرورة �إبداء �أ�سباب الرف�ض.
ه�ـ :مين��ح كل باح��ث ن�س��خة واح��دة م��ن الع��دد الذي ن�ش��ر في��ه بحثه وتخ�ص���ص مكاف��أة مالية للبحث
امل�ستكتب.
ُ .13يراعى يف �أ�سبقية الن�شر:

�أ :البحوث امل�شاركة يف امل�ؤمترات التي تقيمها جهة اال�صدار.
ب :تاريخ ت�س ّلم رئي�س التحرير للبحث.
ج :تنويع جماالت البحوث كل ما �أمكن ذلك.
 .14ال يج��وز للباح��ث �أن يطل��ب ع��دم ن�ش��ر بحث��ه بع��د عر�ض��ه عل��ى هي��اة التحري��ر �إال لأ�س��باب تقتن��ع
به��ا هي��اة التحري��ر ،عل��ى �أن يك��ون ذلك يف مدة �أُ�س��بوعني من تاريخ ت�س��لم بحثه.
 .15يح��ق للمجل��ة ترجم��ة البح��وث املن�ش��ورة يف �أع��داد املجل��ة �إىل اللغ��ات الأخ��رى ،من غ�ير الرجوع
�إىل الباحث.
 .16تُر�س��ل البح��وث �إىل الربي��د الإلك�تروين ملجل��ة املب�ين (� )info@inahj.orgأو ت�س��لم مبا�ش��رة
�إىل مق��ر املجل��ة على العن��وان الآتي:
العراق /كربالء املقد�س��ة� /ش��ارع ال�س��درة /قرب مقام علي الأكرب (عليه ال�س�لام) /م�ؤ�س�س��ة علوم
نهج البالغة.

االفتتاحية:
حضارة الكلمة


احلم��د هلل عل��ى م��ا �أنع��م وله ال�ش��كر مبا �ألهم وال�صالة وال�س�لام على خ�ير النعم و�أ ّمتها
حممد و�آله الأخيار الأطهار.
�أ ّما بعد:
ف ��إنّ ل��كل �أم��ة م��ن ح�ضارته��ا الت��ي تفتخ��ر به��ا عل��ى غريه��ا م��ن الأمم ،ول��كل ح�ض��ارة
رجاله��ا الذي��ن بنوه��ا بالفك��ر والعمل واجلد واالجتهاد ،ولكل ح�ضارة �ش��واهدها ال�ش��اخمة
وعالئمه��ا القائم��ة ،وه��ي حتاك��ي الأجي��ال عل��ى ك��رور الأي��ام �أنّ هاهن��ا كان��ت �أمة.
ولك��ن لي���س ك ُّل م��ن ر�أى ح�ض��ارة �أم� ٍة َت َف ّك��ر يف حاله��ا ،واعت�بر ب�أخباره��ا و�أُف��ول جنمه��ا،
ومل يب��ق منه��ا �س��وى موا�ض��ع الأط�لال ،ت�صهره��ا �أ�ش��عة �شم���س النه��ار ،وتغزوه��ا الأمط��ار،
وتن��دب حاله��ا الأطي��ار الت��ي اتّخذته��ا �أوكار ًا لأع�شا�ش��ها ،وم��ؤى لفراخه��ا ،وك�أنّ قدره��ا قد
حتّم عليها �أن ال يلحظها �سوى فراخ هزيلة ،وزواحف دخيلة ،جتوب �شقوق جدران هياكل
احل�ض��ارة ،وه��ي ت��أز ب�أ�صواته��ا لتدعو الإن�س��ان �أنّ هاهن��ا كانت �أمة.
ولكنن��ا هن��ا يف ح�ض��ارة لي�س��ت كبقي��ة احل�ض��ارات ف�ش��موخها قائ��م يف الأذه��ان
وعالئمها حا�ضرة يف القلوب وهياكلها ت�ش ّد الأرواح لتهفو �إليها �أ�سرية لأمرها ومنقادة
لنهيها تغفو على املعنى هنا وترت�شف الداللة هناك وتنت�شي ال ِع ْبة هنالك ،ف�ض ًال عن
حريته��ا يف ن�س��ق التعب�ير وجمالي��ة املغ��زى وق��وام اجلملة� ،إننا يف ح�ض��ارة الكلمة ،كلمة
�أمري امل�ؤمنني الإمام علي بن �أ بي طالب (عليه ال�صالة وال�سالم) تلك احل�ضارة التي
عج��زت ع��ن حموه��ا الأن��داد م��ن الأع��راب والأعاج��م فتك�س��رت عل��ى ج��دران حقائقه��ا
املع��اول ،وتقهق��رت ب�س��احات معارفها الفطاحل ،وي�أ�س��ت عن بل��وغ مغزاها الأعاظم.
لأنه��ا ح�ض��ارة الكلم��ة ..كلم��ة �أمري امل�ؤمن�ين الإمام علي (عليه ال�س�لام) الذي

مل يزل �صدى دعوته مردد ًا «�أن هاهنا علم ًا جم ًا لو �أَ�صبت له من حملة».
وم��ن هن��ا :ا ّتخ��ذت م�ؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج البالغ��ة منهجه��ا يف النهو���ض به��ذا ال�تراث
م َّك َمة
املع��ريف ال��ذي اكتن��زه كتاب نهج البالغة فقامت بت�أ�سي���س جملة علمية ف�صلية ُ َ
ُم ْع َت َمدة لأغرا�ض الرتقية العلمية يف املجال الأكادميي ،تهدف �إىل ا�ستنها�ض الأقالم
العلمية والفكرية للإرت�شاف من معني علوم الإمام علي بن �أبي طالب (عليه ال�سالم)
وكتاب نهج البالغة الذي يعد بوابة يلج منها �أهل الفكر والبحث �إىل ح�ضارة الكلمة،
كلم��ة اهلل ور�س��وله (�ص ّل��ى اهلل علي��ه و�آل��ه و�س��لم) وقر�آن��ه الناط��ق عل��ي ب��ن �أب��ي طال��ب
(عليه ال�سالم).
لذا:
تدع��و �أُ�س��رة (جمل��ة املب�ين) املفكري��ن والباحث�ين يف اجلامع��ات واحل��وزات العلمي��ة �إىل
الكتابة فيها والإ�سهام يف رفدها بالأبحاث العلمية والدرا�سات املع ّمقة؛ ليدلوا َبدل ِوهم يف
ريا�ض معني ح�ضارة الكلمة الفيا�ضة فتنت�شي الأرواح ،وتقر العيون ،وت�أن�س النفو�س ،وهي
جت��وب ب�ين �أروقة علومها العديدة ،وحقول معارفها اجلمة.
وال �س��يما �أنّ (املب�ين) ُتع� ّد �أ َّول جمل��ة علمي� ٍة حمكم ٍة يف العا ِمل اال�س�لامي خمت�ص ٍة بعلوم
نهج البالغة ،و�سرية الإمام علي (عليه ال�سالم) وفكره.
كتاب ِ
�س��ائلني اهلل تع��اىل التوفي��ق والت�س��ديد لإدام��ة ه��ذا ال�ص��رح املع��ريف ،ون�س ��أله بلطف��ه
و�س��ابق رحمت��ه ،وخ�ير نعم��ه و�أمته��ا حممد و�آله �أن يدمي علينا ف�ضله وف�ضل ر�س��وله الكرمي
وه��و القائ��ل وقول��ه حق ووع��ده �صدق:
اهلل َ�س � ُي�ؤْ ِتي َنا ُ
اهلل َو َر ُ�س��و ُل ُه َو َقا ُل��وا َح ْ�س � ُب َنا ُ
} َو َل� ْو َ�أ َّن ُه� ْ�م َر ُ�ض��وا َم��ا �آَ َتاهُ � ُ�م ُ
اهلل ِم��نْ َف ْ�ض ِل � ِه
هلل َر ِاغ ُب��ونَ { اال�س��راء .-59-
َو َر ُ�س��و ُل ُه ِ�إ َّن��ا ِ�إ َل ا ِ
اللهم �إنا �إليك راغبون ولف�ضلك وف�ضل ر�سولك �سائلون ،واحلمد هلل رب العاملني...
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احلمــد هلل الــذي ال يبلــغ مدحتــه القائلــون ،وال حيصــي نعمــاءه العــادّون ،وال

يــؤدّي حقــه اجملتهــدون والصــاة والســام علــى خــر اخللــق أمجعــن حممــد
وآلــه الطيبــن املطهريــن عــن الرجــس.
أما بعد:

حتتــل اللغــة وعلومهــا مســاحة خصبــة مــن ريــاض هنــج البالغــة ،وكيــف ال،

وأهــل اللغــة قــد شــدوا الرحــال إىل ســيدها وأمريهــا اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب

(عليــه الســام).

وأمــا مــن أبــى منهــم الســفر إىل هــذه الريــاض فقــد تــاه يف غياهــب األلفــاظ
وســجن يف قوالــب املفــردات مستوحش ـ ًا مــن غربــة املعانــي وتباعدهــا وظلمــة

املقاصــد وتنافرهــا.
من هنا:

كان اختيارنــا هلــذا العــدد مــن جملة املبني العلميــة احملكمة واختصاصه
ببحــوث يف اللســانيات وحقوهلــا ،ليخــرج بــذاك أمنوذج ـ ًا ملــا مت حبثــه يف العهــد

الشــريف مــن دالالت ومقاصــد ومقاربــات وحجــاج وتــداول وغريهــا ،ممــا بــدا
اليــوم حمــور ًا وقطبـ ًا تــدور حوهلــا اللســانيات وعلومهــا.

وممّــا جيــدر ذكــره أنّ هــذه البحــوث هــي مــن مثــار املؤمتــر العلمــي الوطــي

املشــرك األول مــع مركــز دراســات الكوفــة الــذي عقــد يومــي الســبت
واألحــد  12/25-24مــن العــام املاضــي ()2016م.

ســائلني اهلل تعــاىل أن يديــم علينــا وعلــى مجيــع العاملــن يف إحيــاء تــراث أمــر

املؤمنــن علــي بــن أبــي طالــب (عليــه الســام) نعمــة نشــر علمــه و معارفــه بــن

النــاس ،وأن يأخــذ بأيدينــا ملــا حيبــه ويرضــاه.
إنه مسيع جميب.

واحلمد هلل رب العاملني

رئيس التحرير

قال أمري املؤمنني (عليه السالم)

هنج البالغة :الرشيف الريض

رشح األخبار ،القايض النعامن املغريب ،اجلزء ،3 :ص.454

قال رسول اهلل حممد (صىل اهلل عليه وآله)

دالالت توصيل اخلطاب بالصيغة األمرية
)0( ) لمالك االشرت( يف عهد اإلمام علي
دراسة يف ضوء لساني�ات التداول

The concept of delivering discourse in the imperative formula in
the covenant of Imam Ali (peace be upon him) to Malik Al-Ashtar
studying accordance of using pragmatic

 نادية هناوي سعدون. د.أ

 اجلامعة املستنرصية-كلية الرتبية
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College of Education
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تُعنــى لســانيات التواصــل التــي هــي فــرع مــن فــروع النقــد األديب ،بدراســة
املعــاين املقصــودة يف إطــار ســياقات االســتعامل اخلطــايب ،وعمليــات التواصــل
القصديــة للمتكلــم ،ومراميــه مــن الــكالم الــذي هــو جوهــر العمليــة التواصليــة.
واخلطــاب باملفهــوم اللســاين فعــل إنجــازي ،وعمــل لغــوي يدخــل يف إطــار
عمليــة اإلنشــاء والتقبــل ،وال تتأســس قصديــة اخلطــاب إال عــى أنســاق ومقومات
تتشـكّل داخــل العقــل ،ويف تالبيــب الفكــر ،لتجعــل اخلطــاب مكتنــز ًا بالتأويــات
الكامنــة ،واملعــاين املتشــكلة ،انســجام ًا بــا انفــات ،وامتــداد ًا بــا حمدوديــة.
وتعــد صيغــة األمــر أحد أســاليب تشــكيل اخلطــاب ،وهــي التي متده بشــبكة من
الــدالالت الرمزيــة ،وهــي ليســت جمــرد صيغــة قوليــة يقصدهــا الكاتــب لتوصيــل
املــراد والتبليــغ بــه ،بــل هــي تتجــاوز ذلــك إىل أن تكــون عبــارة عــن صياغــات
لفظيــة مقصــودة وواعيــة ،حتقــق التواصــل باإلحيــاء والتشــفري الــذي يطــال املعــاين،
ويظــل يالحقهــا مشــك ً
ال خطــاب التواصــل.
وهــذا مــا تضمنتــه املدونــة العهديــة عهــد اإلمــام عــي (عليــه الســام) ملالــك
األشــر) بوصفهــا خطابيــة كتابيــة ،ورســالة قوليــة ذات كليــة معرفيــة متجانســة
وصــرورة معرفيــة جوهريــة ،وهــي قائمــة عــى معادلــة تواصليــة حيــث إنتــاج
الكتابــة يســاوي إنتــاج اخلطــاب.
وحتــاول هــذه الدراســة الكشــف عــن التواصــل اللســاين يف اخلطــاب بصيغــة
26
األمــر ،وتوضيــح دالالهتــا وكشــف رموزهــا البليغــة مــن ناحيتــي الرؤيــة والذائقــة
وكيــف أهنــا قــد غــادرت منطقــة التوظيــف التقريــري إىل منطقــة التلميــح واإلحيــاء
واملجــاز ،ومــن ذلــك داللــة التلطــف وداللــة النصــح ،وداللــة التخيــر ،وداللــة
الوجــوب ،وداللــة اإلباحــة ،وداللــة املشــورة ،وداللــة اإلخبــار ،وداللــة التفويــض
وغــر ذلــك.

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

Abstract

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

The pragmatics of communication witch is a branch of literary criticism
is specialize in studying of intended meaning in the field of speaking uses
communicational process of the speaker and his purpose of discourse which is
the essence of communicational process.
The discourse in the pragmatic sense is an act of achievement and linguistic
work with process of construction and acceptance.
The intention of discourse is formed only in fundamental elements that
are formed inside human mind and thoughts to make the speech rich with
meaning which are formed with coherent layout without prolongation and
infinite.
The imperative formula is considered one of the form of discourse which is
providing it by net of symbolic connection.
It is not merely verbal function is intended by writer to connect and report
the object but it goes beyond that to form verbal formulation intended and
conscious to chive communication by reveling, which is touch the meaning
and purposes them to form communication speech. This is what the covenant
of Imam Ali ( peace be upon him) contain as rhetorical, writing and apostolic
massage with homogenous knowledge and knowledge process.
27
It is based on communication equation according to the production of
writing should be equals to production of rhetoric.
This study attempt to detecting pragmatic communication in the imperative
formula, clarifying it`s meaning and revealing.
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مدخل :التداولية ولسانيات التوصيل

التوصيــل اللســاين للمضامــن وإدراك

التداوليــة (علــم خيتــص بدراســة غاياهتــا وبلــوغ املــراد مــن وراءهــا
ٍ
َ
َ
أفعــال
انجــاز أو
أفعــال
املعنــى كــا يوصلــه املتكلــم أو الكاتــب ســواء أكانــت
ٍ
ويفــره املســتمع أو القــارئ لــذا فإهنــا كال ٍم واســتلزام ًا أو إشـ ِ
ـتدراك
ـارات اسـ
مرتبطــة بتحليــل مــا يعنيــه النــاس وتنويــه ،أو صفـ ِ
ـات تفضيـ ٍ
ـل أو حمادث ـ ًة

بألفاظهــم أكثــر مــن ارتباطهــا بــا ..الــخ.
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يمكــن أن تعنيــه كلــات أو عبــارات

ِ
وتتضمــن التداوليــة َّ
املســائل
حــل

هــذه األلفــاظ منفصلــة)( )1وهــو يعتمــد مــن وجهتــي نظــر املتكلــم واملخاطــب،
عــى الطبيعــة التــي هبــا يتــم التعاضــد األول املتكلــم مــن ناحيــة التصــور
يف املوضوعــات واملبــاين التــي جتعــل والتخطيــط ،واآلخــر املخاطــب مــن
اخلطابــات زاخــرة باألبعــاد التداوليــة ناحيــة التأويــل( )2باعتبــار أنــه (يفــر

التــي يدركهــا املتلقــي ســامعا أو قارئــا التلفــظ بالعبــارة يف حماولــة تعيــن القــوة
ويســتوعب معانيهــا التــي قصدهــا اإلنجازيــة أو التداوليــة ..بواســطة
املتكلــم أو الكاتــب.

صياغــة االفرتاضــات والقيــام بتحقيقها

وكل هــذا يتأتــى مــن اتســاعية والتأكــد منهــا)(.)3
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املنظــور التواصــي الــذي يقصــده

وال بــد ألي متكلــم أن يســتعمل

املتكلــم ويبنــي خطابــه لآلخــر عليــه .اســراتيجيات لســانية يف التــداول هــي

لتتخــذ يف املفهــوم التــداويل للتواصــل عبــارة عــن عالقــات توصيــل تتشــكل
الكتــايب تعادليــة :الكاتــب /الكتــاب /بــن الصيــغ القوليــة والقوالــب اللغويــة
املكتــوب لــه.

وتتضافــر كالميــا ضمــن مقــام معــن

وهبــذه األطــراف تتحقــق عمليــة حيــدده ســياق حــال مــا ،ليتــم إنتاجهــا

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

بتوفــر احلافــز أو املثــر عــى شــكل واملكانيــة ،وهــو مــا يتطلــب التحديــد
أبنيــة معرفيــة خمزونــة يف ذهــن املتكلــم ومعرفــة القصــد ،ليتــم الرتابــط التداويل

وتســتدعي مــن مرجعيــة مســتمدة مــن بــن أســاء األشــياء وصفاهتــا.

وهنــاك اســتعامالت لســانية أخــرى

ذخــرة خمزونــة لديــه.

واذا مــا علمنــا أن النظريــة التداوليــة هــي عبــارة عــن تعابــر وظيفيــة تتوقــف

(يف طــور تكوينهــا الكامــل ال ينبغــي مدلوالهتــا التوصيليــة عــى الســياق
أن تصــاغ صياغــة حواريــة بــل جيــب وعــى قصــد املتكلــم ،ولكــي حتقــق
لالختبــار التجريبــي)()4؛ فســتكون املتكلــم باملتلقــي؛ فــا بــد مــن وجــود

االســتعامالت اللســانية املخزونــة االفــراض املســبق الــذي هــو موجــود
التــي تســتدعي عنــد الــكالم متضمنــة عنــد كل متكلــم ويتبعــه االســتلزام..

اســتعامل التعبــرات اإلشــارية أو وبحســب أدبيــات النظريــة التداوليــة
التأشــر الــذي هــو (مصطلــح تقنــي فــان االفــراض املســبق هــو (يشء

يســتعمل لوصــف أهــم األشــياء التــي يفرتضــه املتكلــم يســبق التفــوه بالــكالم
نقــوم هبــا يف أثناء الــكالم ،والتأشــر يعني أي أن االفــراض املســبق موجــود
اإلشــارة مــن خــال اللغــة ويطلــق عــى عنــد املتكلمــن وليــس يف اجلمــل أمــا

أيــة صيغــة لغويــة تســتعمل للقيــام هبــذه االســتلزام فهــو يشء ينبــع منطقيــا ممــا
اإلشــارة مصطلــح التعبــر اإلشــاري)

()5

وكذلــك اســتعامل التعابــر الوصفيــة

قيــل يف الــكالم)(.)6

وقد يســتدعي االســتلزام االستدراك

واالســمية بالضامئــر أو أســاء اإلشــارة ملــا هــو متــداول مــن صيــغ لســانية بــن

البعيــدة والقريبــة أو بالظــروف الزمانيــة املتكلمــن واملتلقــن بوجــود أفعــال

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

أن تنتــج افرتاضــات يمكــن أن ختضــع تلــك التعابــر وظائــف تداوليــة توصــل
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اإلنجــاز التــي تســمى أيضــا أفعــال األمــر (إذا مل يفعلــه املأمــور بــه ســمي
الــكالم وهــي ال تتحقــق إال بوجــود املأمــور بــه عاصيــا ويكــون بلفــظ

متكلمــن ومتلقــن.

افعــل وليفعــل)

()8

وترتبــط أفعــال

ومــا هيمنــا يف هــذا املقــام مــن الطلــب األمريــة غــر املبــارشة عمومــا(

أصنــاف األفعــال اإلنجازيــة صنــف بتهذيــب أعــم ..يفــوق مــا يتطلبــه
األفعــال الطلبيــة بصيغــة األمــر التــي الفعــل املبــارش)( )9وهلــذا تتحقــق فيهــا
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متتــاز بالقــوة الوظيفيــة ســواء أكان تداوليــة أكثــر ســعة بســبب مــا تتحملــه

توظيفهــا عــى املبــارشة واحلقيقــة أم مــن أبعــاد دالليــة ذات ســات بالغيــة.
عــى غــر املبــارشة واملجازيــة.

وتتحــدد قــوة تداوليــة فعــل الطلــب

كتاب العهد وتداولية الصيغ االمرية

يعــد كتــاب العهــد الــذي كتبــه

األمــري بنــاء عــى طبيعــة الطلــب كأن اإلمــام عــي (عليــه الســام) إىل مالــك

يكــون تقريــرا بالترصيــح أو إحيــاء األشــر النخعــي واليــه عــى مــر

بالتلميــح وال يمكــن أن يكونــا معــا أطــول العهــود وأمجعها للمحاســن(.)10

إذ لــو متــت (مســاواة منهــج الترصيــح

وهــذا الكتــاب بمثابــة دســتور حيايت

مــع مجيــع الصيــغ األمريــة املبــارشة ..يصلــح لتنظيــم أحــوال البــاد والعبــاد
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ســيكون هــذا مضلــا؛ ألن الصيــغ يف كل أوان ويف أي مــكان؛ أل َّنــه جيمــع
األمريــة يســتعملها املتعارفــون مــن دون مســائل احليــاة مجيعهــا ،ويع ّلــم احلــكام

تفســرها عــى أهنــا أوامــر ..فقولنــا) :أســاليب اإلدارة ،ويمكنهــم مــن احلكــم
(رجــاء مــن فضلــك تســتعمل لتلطيــف والقيــادة ليعرفــوا كيــف يسيســون
الطلــب وتســمى وســائل التلطيــف)( .)7النــاس ويديــرون أمورهــم بالعــدل
وكان ابــن فــارس قــد أشــار إىل أن واإلحســان.
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والكتــاب أيضــا وثيقــة تربويــة مقــوالت تشــيد عــى بنيــان مــن اإلبانــة

ومدونــة روحيــة وأخالقيــة حتمــل وعبــارات توضــح األمــر بميــزان مــن

العــر والعظــات والــدروس املوجهــة الدقــة والعمــق حتــى إذا مــا اقتطــع
ملــن هــم مســؤولون أمــام اهلل يف تــويل فعــل مــا مــن ســياقه النــي الــذي جــاء

أمــور الرعيــة وإداراهتــا بحــزم ال خيلــو فيــه افــى إىل تغيــر الداللــة أو حرفهــا
مــن الرمحــة ،وباتــزان حيقــق التآلــف .عــن عائديــة القــول فيهــا.

وإذا َم َّث َ
ــل كتــاب العهــد أنموذجــ ًا
راقيــ ًا للخطابــات السياســية ودســتور ًا عــى املخاطبــن ،فــإذا كان الطلــب
ولصيغــة الطلــب وقــع مؤثــر وفاعــل

واحلياتيــة فإ َّنــه أيض ـ ًا يعــد مدونــة أدبيــة املخاطبــن فــرك فيهــم أثــرا مرحيــا،

رفيعــة ملــا حتملــه مــن وظائفيــة تداوليــة ولطيفــا ،وإذا كان الطلــب صادقــا قويــا

حتقــق غايــات تواصليــة بســبب مــا محــل املتلقــن املخاطبني عىل اســتنهاض
حتفــل بــه مــن الصيــغ البالغيــة العاليــة مهمهــم ،وإعــاء جذوهتــا ،وإذا كان
واألســاليب املتميــزة فصاحــة وبيانــا فعــل الطلــب ناهــرا هــادرا كان حريــا
التــي أســهمت إســهاما مهــا يف تعميــق أن يو َّلــد يف نفــوس املخاطبــن هــوال،

مغــزى العهــد ومدلوالتــه شــك ً
ال ويــرك يف جوانحهــم أثــرا ،حيملهــم
ومضمونــ ًا.

طوعــا ال كرهــا عــى الســمع والطاعــة

ويف املدونــة العهديــة صيــغ أمريــة واالنجــاز واإلقــرار.

طلبيــة هــي ليســت جمــرد أفعــال منجــزة

وهــذا مــا كانــت العــرب تنشــده

عــى املبــارشة واحلقيقــة أو قائمــة مــن اســتعامل فعــل األمــر يف خطاباهتــا
عــى املجــاز وعــدم املبــارشة؛ بــل هــي املنطويــة عــى دالالت قوليــة ذات

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

اجتامعيــا راقيــا لتنظيــم األمــور اإلداريــة رائقــا شــفافا سلســا بلــغ ذلــك املتلقــن
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غايــات براغامتيــة تتحــدد تبعــا لطبيعــة الوجــوه ليحــدد املقصــود ومــن ثــم يتــم

الفعــل األمــري املوظــف؛ فــإن افرتضنــا انجــاز الفعــل وتنفيــذه.
أن اخلطــاب كان مبــارشا فحينــذاك

ســيكون حممــا بطلــب حمتــم االنجــاز،

(أ) تداولية صيغ األمر املبارشة

لألمــر أربــع صيــغ طلبيــة :فأمــا

ال يقبــل التأويــل أو التأجيــل أو املهادنــة أن يكــون الفعــل صحيحــا مســكنا،
أو التســويف وبــا ادنــى هتــاون او متــاد أو معتــا جمزومــا ،أو يكــون الطلــب
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كأن يقــول القائــل افعــل كــذا فــا يكون اســم فعــل أمــر ،أو مصــدرا نائبــا عــن
مــن املقــول لــه إال الســمع والطاعــة مــن فعــل األمــر ،أو مضارعــا مقرونــا بــام

غــر تقليــل وال تكثــر وبــا تقديــم وال األمــر .ويف احلــاالت كلهــا يكــون
تأخــر ومــن دون اشــراط التفكــر او العامــل املخا َطــب مســترت ًا عــن الظهــور
النقــاش أو التدبــر.

وإن كان اخلطــاب بفعــل األمــر

تقديره(أنــت).

وإذا كانــت الوظائفيــة مبــارشة يف

يتجــاوز الغــرض املبــارش إىل أغــراض تداوليــة صيــغ الطلــب هــذه؛ فإهنــا

غــر مبــارشة فســتتعدد حينــذاك تتطلــب انجــاز الفعــل عــى وجــه

تداوليــة فهمــه عنــد املتلقــن ومديــات االســتعالء الــذي يامرســه اآلمــر ووجــه
32

إدراكــه ،كأن يقــال (عليــك نفســك) اإللــزام الــذي يتوجــب عــى املأمــور

ليعــرف املســتمع أو القــارئ أن ليــس القيــام بــه.
مطلوبــا منــه الــرد املبــارش بنعــم أو ال،

وتتلخــص وظائفيــة الطلــب املبــارش

ألن املقصــود ليــس مبــارشا؛ بــل هــو يف توصيــل االنتبــاه للســامع بغيــة محلــه
جمــاز يتطلــب أمــدا زمنيــا مناســبا تأمــا عــى االنصيــاع والتنفيــذ بعــد توفــر

يف الطلــب وتدبــرا وتقليبــا عــى كل األســباب والظــروف املالئمــة التــي
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هتيــئ لــه اإلمتــام لفعــل االنجــاز بــا

(رفض ،عصيان ،مترد ،تغايض)

حــن يتعــذر عــى املأمــور األداء لعــدم

املتحقق توصيل= تداول موجب

لبــس أو تأجيــل أو بالعكــس وذلــك
وجــود الظــرف املالئــم فريفــض التنفيــذ

أو يؤجــل القيــام بــه.

اآلمر(افعل كذا) املأمور (نعم افعل)=
(قبول ،انصياع ،تسليم ،تنفيذ)

ومــا بــن اإلجابــة بـــ(ال) أو (نعــم)

ويف كال احلالــن فــإن الوظيفــة تتحــدد عمليــة التــداول بالرفــض أو

االتصاليــة ســتكون حمققــة لتداوليــة القبــول ،وقبــل ذلــك تتبــن فاعليــة
تلقــى األمــر ،وعــرف املقصــود منــه ،أو بوصفــه متلقيــا حقيقيــا ،فاألعــى يأمــر

أدرك املطلــوب منــه عملــه ،وبغــض ومــا عــى األدنــى إال أن يتلقــى مــا يؤمــر
النظــر عــن كونــه قــام باملطلــوب أو بــه لينفــذ أو ال ينفــذ وهــذا يعنــي أن

مل يقــم لكــون التداوليــة ســتظل رهنــا التوصيــل ســابق عــى التــداول.
وعــادة مــا يكــون هــذا الصنــف
باملخا َطب/املأمــور ال باملخاطِــب
اآلمــر بينــا تظــل الوظيفــة التواصليــة مــن التــداول املبــارش للطلــب بــن

مرهونــة هبــا معــا.

األشــخاص العاديــن الــذي يعملــون

وهــذا مــا جيعــل تداوليــة األمــر يف مياديــن احليــاة املختلفــة مــن

بصيغتــه املبــارشة تداوليــة حمصــورة أو قبيــل الرئيــس واملــرؤوس والضابــط

حمــدودة وهــو مــا توضحــه الرتســيمة واجلنــدي واملعلــم والتلميــذ واملديــر
اآلتيــة:

اآلمر (افعل كذا) املأمور (ال افعل)=
املتحقق توصيل= تداول سالب

واملوظــف ورئيــس العمــل والعامــل
وغريهــم.

وليــس غريبــا أن يطغــى عــى

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

فعــل االنجــاز باألمــر مــا دام املأمــور قــد اخلطــاب ومديــات التأثــر عــى املأمــور
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أحاديثنــا وأقوالنــا هــذا الصنــف مــن فالضابــط يلفــظ (اســتعد -اســرح)

الطلــب بفعــل األمــر لتكــون الوظيفــة واجلنــدي ينفــذ باحلركــة والصــوت بــا
املبــارشة هــي التوضيــح واملبــارشة اعني تــردد وبطريقــة دراماتيكيــة كمشــهد

يف اللحظــة اآلنيــة نفســها التــي يتــم فيهــا معتــاد ويومــي يتكــرر باســتمرار.

إرســال فعــل األمــر أو عــى االفرتاضيــة

ووفقــا للنظريــة احلواريــة أو

اعنــي يف اللحظــة االتصاليــة التفاعليــة التفاعــل الكالمــي فــإن اخلطــاب يكــون
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التــي تتحقــق فيهــا عمليــة التوصيــل جــرا ممــدودا بــن شــخصني حمدديــن
بشــكلها الرقمــي /التقنــي كأن يكــون اجتامعيــا وبينهــا التلفــظ بأطرافــه:

عــى شــكل اتصــال منقــول بالصــوت متلفــظ -ملفــوظ -متلفــظ إليــه(،)11
فقــط او حممــول بالصــورة والصــوت وقــد رأى تــودوروف أن كل ملفــوظ

معــا.

حيمــل يف ذاتــه آثــار تلفظــه ،وفعــل

وعــادة مــا تصلــح تداوليــة الطلــب انتاجــه الدقيــق بنــاء عــى سلســلتني:

باألمــر عــى املبــارشة والترصيــح مــع اإلشــارات إىل هويــات املتحادثــن
املرؤوســن الذيــن يتلقــون األوامــر وإىل املعطيــات الزمكانيــة للتلفــظ

عــى وفــق ضوابــط عــادة مــا تكــون واإلشــارات إىل ســلوك املتحــدث أو
34

لصالــح الرئيــس تســانده يف تعزيــز املخاطــب( ،)12وملــا كانــت لوضعيــة

مكانتــه ومتكنــه مــن حتقيــق مركزيــة التــداول اللســاين لفعــل االمــر أطــراف
منصبــه ونفــوذه بــا يمتلكــه مــن وســائل أربعــة(:)13

صارمــة يف العقــاب والرتهيــب ولعــل متكلــم /أنــا -قــوة الــكالم /فعــل
اقــرب املياديــن التــي يغلــب فيهــا هــذا أمــر -خماطــب /أنــت -تلفــظ /أن
اللــون مــن التداوليــة امليــدان العســكري تفعــل .
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فــإن العمليــة التداوليــة ستســتدعي مبنيــا عــى قصديــة التأويــل ملدلوليــة

عــى املســتوى الكتــايب وليــس اللســاين الفعــل االنجــازي وبــا يفــرض تعــدد

لصيغــة األمــر ،أن يقــوم املأمــور بإمتــام دالالت اخلطــاب الطلبــي مــن خــال
تداوليــة التوصيــل الكتــايب مــن خــال محلــه عــى األوجــه البالغيــة كلهــا

معادلــة ذات ثالثــة أطــراف هــي:

كاســتعارات أو تشــبيهات أو كنايــات

آمــر /الكاتــب -أمــر /مكتــوب -أو توريــات.

مأمــور /مكتــوب إليــه.

وتعــد صيــغ االمــر كلهــا فاعلــة يف

التداوليــة املبــارشة الســتعامل أفعــال تتفــادى القــر واإلجبــار متجهــة

األمــر يف احلــاالت التــي تقتــي قــر صــوب اإلغــراء والتحبيــب.

املــدة الزمنيــة مــا بــن اآلمــر واملأمــور

وهــي صاحلــة للمتلقــن ذوي املكانة

فضــا عــن تقارهبــا يف الرقعــة املكانيــة املرموقــة مــن زاويــة املهــات ذات البعــد

ليكــون احدمهــا مقابــا اآلخــر عــى اجلامعــي التــي تــوكل إليهــم ،كأن تتهدد
احلقيقــة.

تداولية صيغ األمر غري املبارشة

تــداول اخلطــاب باألمــر عــى وجــه

اجلامعــة أو تتعــرض إىل مــأزق خطــر أو

متــر بظــروف قاهرة.

ومــن زاويــة أخــرى تناســب أولئــك

املجــاز واخلــروج بــه عــن معنــاه األصيل املتلقــن الذيــن يتمتعــون بمســتوى أديب
احلقيقــي إىل معــان أخــرى جمازيــة انــا رفيــع مــن البالغــة والبيــان جنبــا إىل

يتــم فهمــه بنــاء عــى ســياق الــكالم.

جنــب متيزهــم باملنزلــة املجتمعيــة املتأتية

وعــى هــذا الفهــم يتوقــف تــداول مــن اإلحســاس العــايل باملســؤولية

الفعليــة االمريــة لتتخــذ طابعــا تلميحيــا حرصــا ودرايــة.

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

وعــادة مــا تصلــح الوظائفيــة هــذه التداوليــة غــر املبــارشة كوهنــا
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وبســبب أمهيــة هــذه الصيغــة اخلطــاب االديب مــن خــال معرفــة

التداوليــة غــر املبــارشة فقــد كثــر كيفيــة تنــوع املعــاين واثرهــا يف توصيــل

اســتعامهلا يف القــرآن الكريــم بصــور الــدالالت ومرشوطيــة الســياقات
عديــدة .وملــا كان اإلمــام هــو القــرآن التــي يكــون فيهــا للبعــد النفــي أثــر

الــذي يمــي عــى األرض لذلــك يف الكشــف عــا يمــور يف النفــس مــن

تعالقــت او تناصــت كثــر مــن صيــغ مشــاعر ،مــع الدقــة يف التعبــر عنهــا
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األمــر لديــه مــع التوظيــف التــداويل يف تبعــا ملقامــات القــول وأحوالــه وبــا
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القــرآن الكريــم.

ولقــد كان للنقــاد العــرب القدمــاء

حيقــق اإلجــال للكاتب/اآلمــر.

ولقــد امتــازت تداوليــة أفعــال األمــر

دور مهــم يف بيــان كيفيــة تعــدد دالالت يف كتــاب العهــد؛ بأهنــا جتــاوزت الصيــغ

الفعــل الواحد بحســب مظان اســتعامهلا املبــارشة للطلــب بفعــل األمــر متعديــة
ومــن هــؤالء أبــو هــال العســكري التــداول مــن األعــى إىل األدنــى لتدخل
والباقــاين( ،)14والبــن فــارس بــن منطقــة اإلملــاح واإلحيــاء باملجــاز منتقلــة
زكريــا قــول يف ذلــك وهــو الــذي نفــى مــن التوضيــح والترصيــح إىل اتســاعية

الــرادف يف اللغــة الن لــكل مســمى التعميــم والشــمول والتدليــل والســبب
دالليــة والــيء إذا كثــرت مســمياته أن الــذي ُأريــد توصيلــه إىل املأمــور
فــان لــه معــان بحســب تلــك املســميات ال يتحــدد انجــازه الفعــي كاســتعالء

نحــو الســيف واحلســام واألدغــال( .)15وإلــزام؛ بــل يتحــدد عــى التــداول
وهــذا مــا ســعت النظريــات للمجــاز.

الرباغامتيــة اليــوم إىل دراســته موجهــة

وهــذا مــا أخــرج مدونــة العهــد مــن

االنظــار صــوب التــداول وقصديــة أن تكــون جمــرد وثيقــة ختــص زمانــا
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معينــا ومكانــا حمــددا إىل وثيقــة خالــدة املجــازي للطلــب اإلنشــائي.
صاحلــة لــكل زمــان ومــكان وقــد حوت

ولقــد انــاز كتــاب العهــد أنــه مل حيــو

مــن النصــح واإلرشــاد والتعليــم ،مــا ال كل الصيــغ املجازيــة التــي تســتعمل

غنــى عنــه ألي امــرئ يســعى إىل إفــادة يف الطلــب اإلنشــائي بفعــل األمــر،
جمتمعــه بوعــي وإدراك وبنفــس جمبولــة ممــا كان القدمــاء البالغيــون قــد

عــى فعــل اخلــر والســر عــى طريــق حرصوهــا وبينــوا مواضعهــا .فلقــد
االســتقامة والتقــوى.

جتنــب الكتــاب الصيــغ التــي تقتــي

مدونــة العهــد عــى وجــه واحــد ال ثــاين او تتطلــب أن يتمنــى األول مــن اآلخــر

لــه أو عــى صيغــة بعينهــا؛ بــل هــي ذات القيــام بالطلــب متنيــا أو تعجيــزا عــن
أوجــه عديــدة وصيــغ تتجــاوز التوصيل قيــام املامــور بــه أو بتهديــده بالقــر أو
املبــارش متجهــة صــوب التــداول العــام التســويف أو التكذيــب والتحــر أو

وباعتــاد اخلطــاب األحــادي املوجــه بالتســخري الــذي فيــه االهانــة والتحقــر
للمفــرد املذكــر ويف احيــان قليلــة وغريهــا مــن الــدالالت التــي خــا

بصيغــة األمــر ذي اخلطــاب اجلامعــي أو الكتــاب مــن تداوهلــا.
الثنائــي.

وال غــرو أن خيلــو العهــد أيضــا

وتظــل الوظائفيــة االمريــة رهنــا مــن تداوليــة الطلــب باألمــر عــى

بســياق الــكالم الصــادر مــن املرســل /نيــة التــرع أو االلتــاس والدعــاء
اآلمــر إىل املرســل إليــه /املأمــور ،وبــا ألن هــذا مــا ال يكــون إال بــن اخلالــق
يفــرض تنــوع صيــغ التــداول مــا املوصــوف بالربوبيــة والوحدانيــة

بــن التوظيــف احلقيقــي والتوظيــف والصمدانيــة الــذي ملــك القلــوب

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ولذلــك مل تكــن تداوليــة الطلــب يف تعــايل الكاتــب /اآلمــر وتــدين املأمــور
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واســتعبدها واملخلــوق الــذي ال ينطلــق الكالميــة ذات الوظائفيــة التداوليــة

يف خطابــه للبــاري ومنادتــه لــه ومطالبته املبــارشة اســم العبــارات التقريريــة

()16

باالســتجابة والقبــول إال مــن موضــع وأن إنجــاز فعــل الكالم(هــو تأديــة
الدنــو واخلشــوع والرجــاء واخلــوف الفعــل بــأن نقــول شــيئا مــا)(.)17
واإلذعــان.

ويف األغلــب تقتــي داللــة

ويف مــا ســيأيت حتديــد لســاين الوجــوب واإللــزام تــداول فعــل األمــر
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تواصــي لــدالالت اخلطــاب الطلبــي تــداوال حقيقيــا يســتوجب احلســم
بصيغــة األمــر ممــا كان كتــاب العهــد واحلــزم والرصامــة ،قولــه (عليــه

قــد تضمنهــا ليتــم تداوهلــا عــى احلقيقــة الســام) «ثــم ان للــوايل خاصــة وبطانــة

تــارة وتــارة أخــرى عــى املجــاز.

( )1داللة الوجوب باإللزام والتنفيذ

فيهــم اســتئثار وتطــاول وقلــة إنصــاف

يف معاملــة ،فاحســم مــادة أولئــك بقطــع

تتمثــل داللــة الوجــوب يف حالــة أســباب تلــك األحــوال )18(»..فتداوليــة

تــداول فعــل اإلنجــاز األمــري عــى الفعــل االنجازي(احســم) تســتدعي

املبــارشة واحلقيقــة وهــو مــا يقتــي الوجــوب ال حمالــة .وكل مــا هــو
إلــزام املأمــور بالتنفيــذ ســمعا وطاعــة خــاف احلســم والقطــع بــإزاء البطانــة
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كاقتضــاء وقــر ،ليغــدو التــداول ويف أي شــكل وبــأي لــون فإنــه حمــرم
رضوريــا وحتميــا ال يقبــل التأجيــل أو حمظــور البتــة.
اإلبــدال حيــث ال تراجــع عــن االداء

ومثلــا أوجــب اإلمــام (عليــه

وال تعليــل وال نقــاش ،ويف أي حــال الســام) احلســ ِم والقطــع بشــأن

كان عليهــا املأمــور.

احلاشــية ،كذلــك اوجــب احلــزم مــع

ويطلــق ســرل عــى االفعــال العدو«فخــذ باحلــزم واهتــم يف ذلــك
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اشــتقاقية املفعــول املطلــق مــن الفعــل

حســن الظــن»(.)19

وقــد يكــون الوجــوب متمثــا يف الطلبــي (فانظــر يف ذلــك نظــرا بليغــا)

األمــر باإلنصــاف وإحقــاق احلــق تــؤدي دورهــا يف حتقيــق تداوليــة أكــر
وذلــك يف قولــه (عليــه الســام) ملعنــى الوجــوب.

«أنصــف اهلل وأنصــف النــاس مــن
نفســك»

()20

وربــا تكــون صيغــة التــداول بفعــل

أو عــدم املهادنــة يف األمــر واجبــة عــى احلقيقــة ال املجــاز

التحــي باألخــاق القويمــة والصفــات بالفعــل امنع«فامنــع مــن االحتــكار
حقــد واقطــع عنــك ســبب كل وتــر منــع منــه» وأن يف تكــرار الطلــب
وتغــاب عــن كل مــا ال يصــح لــك»

()21

بالفعلــن (امض/اجعــل) مــا يوجــب

والوتــر هــو العــداوة (أي احلــل عقــدة التنفيــذ «وامــض لــكل يــوم عملــه فــان
األحقــاد مــن قلــوب النــاس بحســن لــكل يــوم مــا فيــه واجعــل لنفســك

الســرة معهــم واقطــع عنــك أســباب يف مــا بينــك وبــن اهلل أفضــل تلــك
األوتــار أي العــداوات بــرك اإلســاءة املواقيــت» (.)24
إىل الرعيــة)(.)22

ومــن داللــة الوجــوب اإلخــاص

وتدلــل صيغــة الفعــل(اردد) عــى يف األداء واإليفــاء يف التقــرب إىل اهلل

احلــزم والوجــوب إذ ال منــاص مــن تعــاىل «وليكــن يف خاصــة مــا ختلــص بــه

الرجــوع إىل اهلل ورســوله يف امللــات هلل دينــك إقامــة فرائضــه التــي هــي لــه
صغريهــا وكبريهــا «واردد إىل اهلل خاصــة ،فأعــط اهلل مــن بدنــك يف ليلــك

ورســوله مــا يضلعــك مــن اخلطــوب وهنــارك ووف مــا تقربــت بــه إىل اهلل مــن
ويشــتبه عليــك مــن األمــور»( )23كــا أن ذلــك كامــا غــر مثلــوم وال منقــوص

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

احلميــدة «أطلــق عــن النــاس عقــدة كل فــان رســول اهلل صــى اهلل عليــه والــه
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بالغــا مــن بدنــك مــا بلــغ»(.)25

وال غــرو أن التــزام احلــق واجــب

عنــد تــرع نفســك إىل هواهــا»(.)27

وليــس يشء يســتوجب اإليفــاء

واحلســم لــه مطلــوب عنــد مــن متتــع ورعايــة الذمــة واألمانــة ومغالبــة

بالصــر واالحتســاب هلل لتكــون عاقبتــه النفــس واهلــوى مثــل الوفــاء
احلســنى «وألــزم احلــق مــن لزمــه مــن بالعهد«فحــط عهــدك بالوفــاء وارع

القريــب والبعيــد وكــن يف ذلــك صابــرا ذمتــك باألمانــة واجعــل نفســك جنــة
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حمتســبا واقعــا ذلــك مــن قرابتــك دون مــا أعطيــت»(.)28
وخاصتــك حيــث وقــع وابتــغ عاقبتــه

ومــن تداوليــة الوجــوب عــى

بــا يثقــل عليــك منــه فــان مغبــة ذلــك غــر املبــارشة أن يــرد الطلــب بقصــد

حممــودة»(.)26

التحذيــر واالعتبــار والتخويــف

وال منــاص مــن التــزام أوامــر اهلل والرتهيــب بــا هتديــد أو وعيــد ولكــن

تعــاىل وأوامــر رســوله الكريــم بالفعــل تعظيــا هلل وتقديســا لــه .ومــن ذلــك
االنجــازي بصيغــة اســم فعــل األمــر قولــه (عليــه الســام) حمــذرا املأمــور

(عليــك) «عليــك ان تتذكــر مــا مــى مــن خيانــة األعــوان لــه مشــرا عليــه

ملــن تقدمــك مــن حكومــة عادلة أو ســنة بتتبــع أخبــار الرقبــاء «وحتفــظ مــن
40

فاصلــة أو اثــر عــن نبينــا صــى اهلل عليــه األعــوان فــان احــد منهــم بســط يــده

والــه أو فريضــة يف كتــاب اهلل فتقتــدي إىل خيانــة اجتمعــت هبــا عليــه عنــدك

بــا شــاهدته ممــا عملنــا بــه فيهــا وجتتهــد أخبــار عيونــك»(.)29
لنفســك يف إتبــاع مــا عهــدت إليــك يف

وقــد تتخــذ داللــة الوجــوب

عهــدي هــذا واســتوثقت بــه مــن احلجــة التحذيــر يف التعامــل مــع االخريــن

لنفــي عليــك لكيــا تكــون لــك علــة ورضورة أخــذ احليطــة والتنبــه للمكيدة
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«واحــرس مــن كل ذلــك بكــف البادرة رحيــا»( )33ليكــون هــو املأمــور هنــا.
وتأخــر الســطوة»(.)30

وتكــون يف تداوليــة التحذيــر «فانظــر

( )2داللة املناصحة واإلرسرتشاد

وقــد خيــرج الطلــب عــن معنــاه

إىل عظــم ملــك اهلل فوقــك وقدرته منك احلقيقــي بالوجــوب عــى نيــة اإللــزام

عــى مــا ال تقــدر عليــه مــن نفســك»( ،)31ومقصديــة التنفيــذ إىل الطلــب بمعــان
إلزامــا للمأمــور باالعتبــار ألخــذ العربة أخــر تفهــم مــن الســياق لتتحــدد عــى

والعظــة والــدرس مــن الذيــن ســبقوه وفقهــا دالالت التــداول للمكتــوب.
ولعــل اكثــر ما يتوجــب فيــه التحذير القائــم عــى نيــة االرشــاد وإبــداء الــرأي

انــا تــأيت يف معــرض احلديــث عــن ســوء وتقديــم التوجيــه وإســداء النصــح
العاقبــة «فاملــك هــواك وشــح بنفســك مــن طــرف اآلمــر /الكاتــب قاصــدا

عــا ال حيــل لــك»( )32ومــن الــدالالت التوعيــة والتذكــر للمأمــور مــن دون
الطلبيــة التــي تــم تداوهلــا عــى املبــارشة وجــوب وال ترهيــب وال إجبــار فعــى

األمر(اشــعر)
والوجــوب مــا جــاءت عــى نيــة اإلخبار ســبيل املثــال يــرد فعــل
ْ

ممــا كان اإلمــام (عليــه الســام) قــد نقله عــى ســبيل املناصحــة بغيــة إجيــاد نــوع

عــن الرســول (صــى اهلل عليــه والــه) مــن األمــان واالطمئنــان مــا بــن اآلمــر
ـعر قلبــك الرمحــة للرعية
مــن توصيــات مقدســة ومــن ذلــك قوله واملأمــور «واشـ ْ

عليــه الســام« :وقــد ســألت رســول اهلل واملحبــة هلــم واللطــف هبــم»(.)34
صــى اهلل عليــه والــه حــن وجهنــي إىل

واملعرفــة والدرايــة ال تتأتــى؛ إال

اليمــن كيــف أصــي هبــم فقــال :صــل إذا عــرف اآلمــر خصائــص املأموريــن

هبــم كصــاة أضعفهــم وكــن باملؤمنــن وصفاهتــم كال عــى حــدة «ثــم اعــرف

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ليتعــظ ويتعلــم..

ومــن ذلــك داللــة التــداول الطلبــي
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لــكل امــرئ منهــم مــا أبــى )35(»..أو للمعايــب والتكتــم عليهــا بالســر
«فانظــر يف ذلــك نظــرا بليغــا»(.)36

وعــدم الفضــح «فاســر العــورة مــا

وإذ ينصــح اإلمــام بوصفــه اســتطعت يســر اهلل منــك مــا حتــب

املخاطــب اآلمــر واليــه بوصفــه املأمــور ســره مــن رعيتــك»( )39وليــس خافيــا

فانــه إنــا يناصحــه ويرشــده وكأنــه مــا ينطــوي عليــه هــذا الطلــب مــن بعــد
يناصــح نفســه شــاعرا بالرعيــة مشــاركا أخالقــي وتربــوي كبــر.
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معــه الرمحــة واملصاحلــة والتــوايص

وال ختلــو املناصحــة مــن اإلغــراء

والتوئــدة والرتاحــم ،ولذلــك يــردف كتحبيــب جمالســة العلــاء والفقهــاء

(عليــه الســام) الطلــب بـ(اشــعر) والتــزود منهــم بالعلــم واخللــق

بالفعــل (فأعطهــم) مناصحــا واليــه «وأكثــر مدارســة العلــاء ومنافئــة
بالصفــح والعفــو «فأعطهــم مــن عفــوك احلكــاء يف تثبيــت مــا صلــح عليــه أمــر
وصفحــك مثــل الــذي حتــب ان يعطيك بــادك وإقامــة مــا اســتقام بــه النــاس

اهلل مــن عفــوه وصفحــه»(.)37

قبلــك»( )40ويف موضــع آخــر اســتعمل

وقــد يتضمــن النصــح اإلعانــة عــى الداللــة ذاهتــا لكــن بفعــل األمــر الصــق

االنجــاز وهــذا مــا يدلــل عــى روح «والصــق بأهــل الــورع والصــدق
42

اإليثــار التــي متتــع هبــا اإلمــام عليــه ثــم رضهــم عــى ان ال يطــروك»

()41

الســام معرفــا مالــك االشــر بالطــرق فمالزمــة ذوي الــورع تقــرب اإلنســان
املوصلــة هلــا موضحــا لــه مســالك مــن التواضــع ،أمــا إذا أحــب اإلطــراء
اخلــر للرعيــة فينصحــه «فليكــن منهــم لــه فذلــك سيســتدعي الزهــو

أحــب الذخائــر إليــك ذخــرة العمــل والزهــو يقــرب مــن التكــر والعجــب،
الصالــح»( )38أو يذكــره بأمهيــة املــداراة ولذلــك يتبــع تلــك النصيحــة بقولــه
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(عليــه الســام) «وألــزم كال منهــم مــا

ألــزم نفســه»(.)42

ومــن الطلــب إرشــادا وتعليــا توجيه

املأمــور إىل أن يضــع األمــور واألعــال

ومــن النصــح التوصيــة بــذوي يف مواضعهــا التــي تناســبها «فضــع

األحســاب ،وتفقــد أحواهلــم وأن تكون كل أمــر موضعــه وأوقــع كل عمــل

رأفــة الــوايل هبــم كرأفتــه بالوالديــن «ثــم موقعــه»( )46وأمهيــة التوســع واإلكــال

تفقــد مــن أمورهــم مــا يتفقــد الوالــدان يف الكــرم والعطــاء لعــال أمــوره بــا
مــن ولدمهــا»( )43وكذلــك العامــة «وإنــا يزيــد الصــاح يف نفوســهم «ثــم أســبغ

لالعــداء العامــة مــن االمــة فليكــن اســتصالح أنفســهم وغنــى هلــم عــن
صغــوك هلــم وميلــك معهــم»(.)44

تنــاول مــا حتــت أيدهيــم»( )47وعــادة

وحيــض (عليــه الســام) واليــه عــى مــا يســتدعي اإلرشــاد باجتــاه انجــاز

رضورة االهتــام بــذوي احلاجــات الطلــب اإلعجــاب واملباهــاة.

الذيــن يفتقــرون إىل تفــرغ املســؤول

للنظــر يف مظاملهــم .ولقــد خصــص

( )3داللة االختيار والرتجيح

وهــذه الصيغــة عكــس الســابقة

اإلمــام (عليــه الســام) هلــم مســاحة ألهنــا تكــون بمرونــة التأرجــح بــن

مهمــة مــن خطابــه الطلبــي ناصحــا الــروع بالتنفيــذ وعدمــه ليتخــر
ومرشــدا «واجعــل لــذوي احلاجــات املأمــور منهــا مــا يــراه مناســبا وبــا

منــك قســا تفــرغ هلــم فيــه شــخصك حيقــق فعــل االنجــاز «فاختــذ أولئــك
وجتلــس هلــم جملســا عامــا فتتواضــع فيــه خاصــة خللواتــك وحفالتــك ثــم ليكــن

هلل الــذي خلقــك وتقعــد عنهــم جنــدك آثرهــم عنــدك أقوهلــم بمــر احلــق لــك
وأعوانــك»(.)45

واقلهــم مســاعدة يف مــا يكــون منــك

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

عــاد الديــن ومجــاع املســلمني والعــدة عليهــم األرزاق فــان ذلــك قــوة هلــم عىل
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ممــا كــره اهلل ألوليائــه واقعــا ذلــك مــن بــه حســن البــاء والعكــس صحيــح
هــواك حيــث وقــع»( )48أو يــأيت التخيــر «فليكــن منــك يف ذلــك أمــر جيتمــع لــك

عــى ســبيل النظــر واالختبــار «وتــوخ بــه حســن الظــن برعيتــك ،فــان حســن

منهــم أهــل التجربــة واحليــاء مــن أهــل الظــن يقطــع عنــك نصبــا طويــا»(.)52

البيوتــات الصاحلــة والقــدم يف االســام
املتقدمــة»

(.)49

وقــد يتخــذ االختيــار والرتجيــح

مأخــذ التســوية ومذهــب التــوازن وعند
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وقــد خيتــار الكاتــب للمكتــوب إليــه ذاك ســيكون أمــام املأمــور خيــاران

خيــارا يرجحــه عــى خيــارات أخــرى فأمــا أن يتــداول الفعــل باالنجــاز

متاحــة أمامــه فالنظــر يف عــارة األرض باالجيــاب أو يتداولــه بالالاجيــاب

واســتثامرها أهــم ،وهــو مرجــح عــى وال يرتتــب عــى ذلــك ايــة نقيصــة أو
خيــار النظــر يف التــرف بــا تنتجــه هتــاون كــون الرتجيــح هــو املــراد مــن

هــذه العــارة مــن خــر ونــاء «وليكــن الطلــب وبحســب املقــام فمثــا أن
نظــرك يف عــارة األرض ابلــغ مــن حتقــق اإلحســان بالرعيــة ســيتطلب

نظــرك يف اســتجالب اخلــراج»

()50

تفقــد حاهلــا والتعــرف عــى أحواهلــا

واختيــار اهلنــاءة مــع اإلعطــاء والعــذر وأمورهــا امــا بشــخص املامــور نفســه
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مــع املنــع مفضــل وأكثــر ترجيحــا مــن ليكــون االنجــاز اجيابيــا باالثبــات أو
جمــرد اإلعطــاء أو جمــرد املنــع «وأعــط بغيــاب املأمــور ليكــون االنجــاز ســالبا

مــا أعطيــت هنيئــا وامنــع يف إمجــال بالنفــي «وتفقــد أمورهــم بحرضتــك
وأعــذار»(.)51

ويكــون حســن الظــن هــو املرجــح

ويف حــوايش بــادك»(.)53

وبالقيــاس بامليــزان يتوكــد عــدم

املطلــوب مــن املأمــور تنفيــذه الن اإلجحــاف بحــق البائــع واملبتاع ســاحة
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وعــدال «وليكــن البيــع بيعــا ســمحا فتتواضــع فيــه هلل الــذي خلقــك»

()57

بموازيــن عــدل وأســعار ال جتحــف ويتبــع ذلــك اتســاع صــدره هلــم فــا
بالفريقــن مــن البائــع واملبتــاع»( )54ومن يضجــر مــن هــذا وال يغضــب مــن ذاك
حيتكــر وينهــب فــا بــد مــن التنكيــل بــه «ثــم احتمــل اخلــرق منهــم والعــي ونــح
وعقابــه لكــن باتــزان مــن غــر إرساف عنــك الضيــق واألنــف»(.)58

«فمــن قــارف حكــرة بعــد هنبــك ايــاه

وباملوازنــة والعدالــة والتســوية

فنــكل بــه وعاقبــه يف غــر ارساف»( .)55يتحقــق رضــا اهلل تعــاىل وهــذا مــا يبتغيــه
األوامــر أو الضوابــط أو املقتضيــات أصحــاب رســول اهلل التزامــا بالعــدل

مــع بعــض الفئــات املســتضعفة التــي واإلنصــاف ولــذا قلــده (صــى اهلل عليــه

تســتدعي مــن املســؤول الرعايــة والــه) القضــاء يف اليمــن.
اخلاصــة «واحفــظ هلل مــا اســتحفظك

وبالتــوازن يتحقــق للــوايل /املأمــور

مــن حقــه فيهــم واجعــل هلــم قســا مــن إدراك الصحيــح مــن الزائــف وتبيــان
بيــت مالــك وقســا مــن غــات صــوايف احلــق مــن الباطــل باســتعامل صيغــة

االســام يف كل بلــد فــان لالقــى منهم الطلــب باســم فعــل األمــر (عليــك)
مثــل الــذي لالدنــى»(.)56

«فإنــا عليــك تطهــر مــا ظهــر لــك

وكذلــك يف تقســيم وقتــه ليجعــل واهلل حيكــم عــى مــا غــاب عنــك»

()59

هلــم منــه نصيبــا وهــذا مــا يوصلــه اىل بــا يســتطيع إدراكــه ويتمكــن منــه ومــا
الرفعــة بالتواضــع «واجعــل لــذوي خــا ذلــك فمــرده إىل اهلل تعــاىل ليحكــم
احلاجــات منــك قســا تفــرغ هلــم فيــه فيــه «فإنــا عليــك تطهــر مــا ظهــر لــك

شــخصك وجتلــس هلــم جملســا عامــا واهلل حيكــم عــى مــا غــاب عنــك»(.)60

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

أو باالتــزان يف التســاهل يف تطبيــق اآلمــر واملأمــور .ولقــد كان اإلمــام أكثــر
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أو قولــه (عليــه الســام) « ..وكل املأمــور مــن دون حتريــم أو حظــر.

فاعــذر اىل اهلل يف تأديــة حقــه إليــه»

()61

وباجلــواز والقبــول تتحقــق إباحــة

والنفــوس تتفــاوت يف قدرهتــا عــى االختيــار عنــد تــداول الطلــب باألمــر

أداء االفعــال وانجازهــا تناصــا مــع كــا يف قولــه (عليــه الســام) «ثــم انظــر

قولــه تعــاىل ﴿ال يكلــف اهلل نفســا إال يف أمــور عاملــك فاســتعملهم اختيــارا
وســعها﴾ (.)62

وال توهلــم حمابــاة وأثــرة فأهنــا مجــاع
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ويقتــي االتــزان ترجيــح األمــور مــن شــعب اجلــور واخليانــة»(.)65

عــى خريهــا وهــو عــادة مــا يكــون يف

والتذكــر بأمهيــة الثــواب واإلطــراء

أوســطها باســتعامل ليكــن «وليكــن يف شــد عزيمــة اجلنــد عــى القتــال
أحــب األمــور إليــك أوســطها يف احلــق يقتــي تــرك حتديــد داللــة ذوي البــاء

وأعمهــا يف العــدل وامجعهــا لــرىض يف القتــال ليقدرهــا املأمــور بتقديــره
الرعيــة»( )63وإذا مــا غفــل عــن أمــر مــا ،اخلــاص فيبنــي عليهــا حلــال كل واحــد

كان إبــراز اخلطــأ وبيــان العــذر فيــه هــو مــن اجلنــد كيــف أبــى ومتــى وأيــن؟
املرجــح «وان ظنــت الرعيــة بــك حيفــا «فافســح يف آماهلــم وواصــل يف حســن

فاصحــر هلــم بعــذرك واعــدل عنــك الثنــاء عليهــم ومتديــد مــا أبــى ذوو
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ظنوهنــم باصحــارك»(.)64

( )4داللة اجلواز والقبول

البــاء منهــم»(.)66

وبذلــك يتوصــل الــوايل /املأمــور

إذا كان فعــل االنجــاز للطلــب ال حتــا إىل بلــوغ تداوليــة الفعــل

يقتــي اإللــزام فعنــدذاك ســيكون االنجــازي (فافســح) بإجــازة متييــز مــا

إمتامــه مرتبطــا بالتوافــق اقتناعــا ورضــا صنــع أهــل األعــال العظيمــة منهــم

بــن الكاتــب /اآلمــر واملكتــوب إليــه /فتحديــد ذلــك هيــز الشــجاع أي حيركــه
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لإلقــدام وحيــرض النــاكل أي املتأخــر غــر فــارض انتقــاء الوســيلة التــي متكنــه
القاعــد (.)67

مــن بلــوغ هــذا اإلصــاح «وتفقــد أمــر

ثــم ينتقــل (عليــه الســام) مــن اخلــراج بــا يصلــح أهله فــان يف صالحه

الــكالم يف فئــة اجلنــد إىل الــكالم يف وصالحهــم صالحــا ملــن ســواهم وال

فئــة ذوي االحســاب والنجــدة فيجيــز صــاح ملــن ســواهم إال هبــم»(.)70
للمأمــور أن يقــرب إليــه مــن يــراه منهــم

وبعدهــا يــأيت اجلــواز يف تداوليــة

صاحلــا «ثــم الصــق بــذوي االحســاب أفعــال النظــر والتوليــة والتخصيــص
احلســنة ثــم أهــل النجــدة والشــجاعة أمــورك خريهــم واخصــص رســائلك

والســخاء والســاحة.)68(»..

التــي تدخــل فيهــا مكائــدك وارسارك

لينتقــل بعدهــا اىل الــكالم يف العــال بامجعهــم لوجــوه صالــح األخــاق ممــن

متيحــا لواليــه النظــر يف أمورهــم وأن ال تبطــره الكرامــة فيجتــزئ هبــا عليــك
خيتــار منهــم مــن يمكنــه مــن أداء املهمــة يف خــاف لــك بحــرة ٍ
مــأ»(.)71
املوكلــة إليــه مســتعمال فعــي األمــر

فقولــه (عليــه الســام) (ثــم انظــر)

(تفقــد وابعــث) «ثــم تفقــد أعامهلــم انتقــال مــن الــكالم يف أهــل اخلــراج إىل
وابعــث العيــون مــن أهــل الصــدق الــكالم يف الكتــاب مجــع كاتــب(،)72

والوفــاء عليهــم»( )69وليــس يف اختيــار وهــذا الرتتيــب يف االنتقــال بالــكالم
أفضلهــم حمابــاة أو ميــل؛ بــل هــو مــن مــن فئــة اجلنــد إىل طبقــة العــال اىل جممــع

بــاب التشــاور واإلجــازة.

الكتاب انام يشــر اىل أن التداولية لصيغة

ويذكــر بعدهــا (عليــه الســام) اخلطــاب باالمــر انــا تنتقــل مــن األهــم

اخلَـ َـراج ليأمــر واليــه بالصــاح تــاركا لــه اىل املهــم باســتعامل حــرف العطــف (ثم)

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

وأهــل البيوتــات الصاحلــة والســوابق «ثــم انظــر يف حــال كتابــك فــول عــى
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وداللتهــا عــى الرتاتــب بــراخ ليتبعهــا وجهــا فــان ذلــك دليــل عــى نصيحتــك

حــرف العطــف بالفــاء وداللتــه عــى هلل وملــن وليــت امــره واجعل لــرأس كل
الرسعــة يف التتابــع والتعاقــب تالحقــا أمــر مــن أمــورك رأســا منهــم ال يقهــره
ِ
كبريهــا وال يشــتت عليــه كثريهــا ومهــا
(فــول).
وتواتــرا بالفعــل
فالنظــر متبــوع برسعــة التوليــة جميــزا كان يف كتابــك مــن عيــب فتغابيــت عنــه
(عليــه الســام) غــر ِ
موجــب عــى ألزمتــه»(.74
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الــوايل مالــك االشــر ختصيــص مــن يثق

وانجازية تــداول فعيل األمر(اعمد/

هبــم حلمــل الرســائل التــي هــي غايــة يف اجعــل) تتحــدد جــوازا ال وجوبــا حتليال
الرسيــة.

ال حتريــا يف تقليــد رئاســة دائــرة مــن

وأن القــول بامجعهــم .بــرأي الشــيخ دوائــر االعــال ملــن هــو أهــل هلــا مقتــدر

حممــد عبــده .متعلــق باخصــص أي مــا عــى ضبطهــا ال يقهــره عظيــم تلــك
يكــون مــن رســائلك حاويــا لــيء مــن االعــال وال خيــرج عــن ضبطــه كثريهــا
املكائــد لألعــداء ومــا يشــبه ذلــك مــن وإذا تغابيــت إي تغافلــت عــن عيــب

أرسارك فاخصصــه بمــن فــاق غــره يف يف كتابــك كان ذلــك العيــب الصقــا

مجيــع األخــاق الصاحلــة وال تبطــره بــك( )75بمعنــى أن هــذا الــوايل الــذي
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أي ال تطغيــه الكرامــة فيجــرؤ عــى قــد اتيحــت لــه مســاحة مــن االجــازة
خمالفتــك يف حضــور مــأ ومجاعــة مــن واالباحــة ،ســيتحمل وزر مــا خيتــار،

النــاس ذلــك بمنزلتــك منهــم(.)73

ويلحــق العطــف بالفــاء عطــف آخــر

مصيبــا كان االختيــار أو خمفقــا!!..

وينتقــل (عليــه الســام) مــن الــكالم

متالحــق بال فاصــل «فاعمد ألحســنهم يف الك ّتــاب إىل الــكالم يف طبقــة التجــار

كان يف العامــة اثــرا واعرفهــم باالمانــة والصنــاع «ثم اســتوص بالتجــار وذوي
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الصناعــات واوص هبــم خــرا املقيــم الفعــل فيــه.

منهــم واملضطــرب باملــه واملرتفــق

وهــي ختالــف داللــة اجلــواز

()76
خمــرا الــوايل يف التعامــل والقبــول كوهنــا ال تعطــي املأمــور حريــة
ببدنــه»
ِّ
معهــم مــن بــاب أن التجــار والصنــاع االختيــار والتعيــن؛ بــل هــي تتطلــب

عــادة مــا يكونــون مســاملني طائعــن ال منــه االنجــاز بحتميــة إمتــام الفعــل
يتمــردون وال يعصــون مؤكــدا (عليــه وليــس بجوازيــة اخليــارات يف التنفيــذ

ويف حــوايش بــادك»( ،)77مذكــرا لــه

وهبــذا التصــور يغــدو املســؤول

أيضــا بــأن مــن هــؤالء مــن يتمكــن مفوضــا إليــه البــت يف األمــور وتقليبهــا
اجلشــع والشــح مــن نفســه فيدفعــه إىل عــى الوجــه الــذي جيــده جديــرا
االحتــكار واملــرة «واعلــم مــع ذلــك باالختيــار مرتئيــا الوصــول إىل اخلــر

ان يف كثــر منهــم ضيقــا فاحشــا وشــحا والفــاح ،وممــا ورد يف كتــاب العهــد

قبيحــا واحتــكارا للمنافــع وحتكــا يف عــن صيغــة الطلــب باألمــر بداللــة
البياعــات وذلــك بــاب مــرة للعامــة تفويــض أحدهــم قيــادة اجليــش قولــه
وعيــب عــى الــوالة»

()78

( )5داللة التفويض

(عليــه الســام)« :فــول مــن جنــودك

انصحهــم يف نفســك هلل ولرســوله

ويف هــذه الداللــة يتوقــف تــداول وإلمامــك وأنقاهــم جيبــا وأفضلهــم

الطلــب عــى مــا يتصــوره املأمــور /حلــا»( )80فاإلمــام (عليــه الســام) جييــز
املســؤول ومــا يتحســب لــه يف كيفيــة لواليــه اختيــار قائــد للجيــش بــا فــرض

إدراكــه للموقــف املطلــوب انجــاز أو إلــزام بتعيــن احدهــم والســبب تلك

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

الســام) أمهيــة تفقــد أمــور هــذه لــه كــا يف قولــه تعــاىل خماطبــا رســوله
الطبقــة «وتفقــد أمورهــم بحرضتــك الكريم﴿فاقـ ِ
ـض مــا أنــت قــاض﴾(.)79
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التوافقيــة والقناعــة حــول الصفــات مــا بيــده مــن أرزاق اجلنــد ومــا ســلم

التــي ســيتحىل هبــا هــذا القائــد واملتمثلــة إليــه مــن وظائــف املجاهديــن ال يقــدر

بالطاعــة والنقــاء واألمانــة.

عليهــم يف الفــرض وال ينقصهــم شــيئا

وليــس ذلــك فحســب بــل يتبــع ممــا فــرض هلــم بــل جيعــل العطــاء شــامال

جوازيــة تــداول هــذا الفعــل اإلنجــازي ملــن تركوهــم يف الديــار مــن خلــوف

رضورة أال يفــرض عــى املأمــور /اآلهلــن مجــع خلــف بفتــح فســكون

ال�سنة الثانية-العدد الرابع1438-هـ 2017 /م

الــوايل متابعــة مــن يوليــه عــى اجليــش مــن يبقــى يف احلــي مــن النســاء والعجزة
فرضــا بــل يبيــح لــه ذلــك ليعــرف كيــف بعــد ســفر الرجــال(.)82
يتعامــل ذلــك القائــد مــع اجلنــد ومــا

الطريقــة املثــى الختيــار األفضــل منهــم الطلــب إىل شــكل تفويض بانتقــاء القايض

«وليكــن آثــر رؤوس جنــدك عنــدك مــن الــذي يتســم برحابــة النفــس وحســن
واســاهم يف معونتــه وأفضــل عليهــم من اخللــق فــا يســتطيع أن يمحكــه أو يغضبــه
جدتــه بــا يســعهم ويســع مــن وراءهــم اخلصــوم «ثــم اخــر للحكــم بــن النــاس

مــن خلــوف أهليهــم حتــى يكــون مههــم أفضــل رعيتــك يف نفســك ممــن ال تضيــق

مهــا واحــدا يف جهــاد العــدو»(.)81
50

ويف الــكالم عــن القضــاة يتحــول

بــه األمــور وال متحكــه اخلصــوم»( )83أي

وقــد رشح الشــيخ حممــد عبــده ال حتملــه خماصمــة اخلصــوم عــى اللجــاج

داللــة األمر(وليكــن) فقــال :فليكــن واالرصار عــى رأيــه(.)84
أفضــل رؤســاء اجلنــد مــن واســى اجلنــد

ويرتتــب عــى تفويــض الــوايل بتوليــة

أي ســاعدهم بمعونتــه هلــم وأفضــل أحدهــم أمــر القضــاء أن يدعمــه باملــال
عليهــم أي أفــاض وجــاد مــن جدتــاه ويوســع لــه فيــه لكــي يتمكــن القــايض
واجلــدة بكــر ففتــح الغنــى واملــراد مــن العمــل والعطــاء وبــا حيفــظ لــه
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هيبتــه ومنزلتــه ويأمــن مــن األرشار مــن ال يصــل إليــك منهــم ممــن تقتحمــه

«ثــم أكثــر تعاهــد قضائــه وافســح لــه يف العيــون وحتقــره الرجــال ففــرغ ألولئــك
البــذل مــا يزيــل علتــه وتقل معــه حاجته ثقتــك مــن اهــل اخلشــية والتواضــع»

()87

اىل النــاس وأعطــه مــن املنزلــة لديــك مــا ويتوقــف فعــل االنجــاز (التــام يف

ال يطمــع فيــه غــره مــن خاصتــك»( .)85التفويــض) بحســب مــا يرفعــه هــؤالء
وال يقتــر انجــاز الطلــب بالتفويــض مــن األمــور إىل الــوايل «فلريفــع إليــك

عــى املهــام اجلســيمة؛ بــل يشــمل أمورهــم ثــم اعمــل فيهــم باألعــذار
باألمهيــة نفســها التــي تكــون عليهــا بــن الرعيــة أحــوج إىل اإلنصــاف مــن
املهــام االساســية ومــن ذلــك تفويــض غريهــم وكل فاعــذر إىل اهلل يف تأديــة
أحدهــم رعايــة أنــاس ال تتــاح للــوايل حقــه إليــه وتعهــد أهــل اليتــم وذوي

رؤيتهــم أو االطــاع عــى أحواهلــم الرقــة يف ممــن ال حيلــة لــه»(.)88
أو الفقــراء أي اجعــل للبحــث عنهــم

اشــخاصا يتفرغــون ملعرفــة احواهلــم،

( )6داللة اإلخبار

فــرق أبــو هــال العســكري بــن
ّ

يكونــون ممــن تثــق هبــم ،خيافــون اهلل اخلــر واألمــر يف أن اآلمــر ال يتنــاول
ويتواضعــون لعظمتــه ،ال يانفــون األمــر ألنــه ال يصــح أن يأمــر االنســان

مــن تعــرف حــال الفقــراء لريفعوهــا نفســه( )89لكــن يمكــن أن يكــون لألمــر
داللــة اخلــر ومــن ذلــك اســتعامل فعــل
اليــك(.)86
ويكــون يف فعــي االمــر (تفقــد االمــر (اعلــم) ليغــدو اآلمــر ِ
خمــرا

وفــرغ) داللــة تفويــض بانابــة أهــل واملأمــور هــو املقصــود باالخبــار وممــا
اخلشــية والــورع عنــه يف «تفقــد أمــور ورد يف مدونــة العهــد مــن هــذه الداللــة

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

أيضــا املهــام التــي تعــد ثانويــة وليســت إىل اهلل يــوم تلقــاه فــان هــؤالء مــن
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التداوليــة النصــوص االتيــة:

وجديــر باالشــارة إىل أن داللــة

(« )1واعلــم انــه ليــس يشء ادعــى إىل األمــر باإلخبــار تــأيت أيضــا بصيغــة
حســن ظــن راع برعيتــه مــن إحســانه املــي (أمــر) وهــو مــا افتتحــت بــه

إليهــم وختفيفــه املؤونــات عليهــم مدونــة العهــد ليكــون بمثابــة ابتــداء
وتــرك اســتكراهه إياهــم عــى مــا ليــس يمهــد لفحــوى الكتــاب بانســياب وبــا

قبلهــم» (.)90

مبــارشة «أمــره بتقــوى اهلل وإيثــار طاعتــه
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(« )2واعلــم أن الرعيــة طبقــات ال وإتبــاع مــا أمــر بــه يف كتابــه مــن فرائضــه
يصلــح بعضهــا إال ببعــض ،وال غنــى وســننه التــي ال يســعد احــد إال بإتباعهــا

ببعضهــا عــن بعــض ،فمنهــا جنــود اهلل ،وال يشــقى إال مــع جحودهــا وإضاعتها

ومنهــا كتــاب العامــة واخلاصــة ،ومنهــا وان ينــر اهلل ســبحانه بقلبــه ويــده

قضــاة العــدل ومنهــا عــال اإلنصــاف ولســانه ..وأمــره ان يكــر نفســه مــن
والرفــق ،ومنهــا أهــل اجلزيــة واخلــراج الشــهوات وينزعهــا عنــد اجلمحــات

مــن أهــل الذمــة ،ومســلمة النــاس ،فــان النفــس إمــارة بالســوء إال مــا رحــم
ومنهــا التجــار واهــل الصناعــات ،اهلل» (.)93
ومنهــا الطبقــة الســفىل مــن ذوي احلاجــة
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واملســكنة»

()91

فقولــه (عليــه الســام) (أمــره)

وتكرارهــا مــرة أخــرى جيعــل للقــول

(« )3اعلــم يــا مالــك أين قــد وجهتــك األول داللــة أنجــاز الطلــب باألمــر
إىل بــاد قــد جــرت عليهــا دول قبلــك بحتميــة املــي يف الفعــل (أمــر)

مــن عــدل وجــور وأن النــاس ينظــرون والداللــة الثانيــة توكيــد مــا تــم توكيــده

مــن أمــورك يف مثــل مــا كنــت تنظــر فيــه يف الداللــة األوىل هبــدف قطــع أي شــك
مــن أمــور الــوالة قبلــك»(.)92

يف مدلوليــة توصيــل الفعــل بــن اآلمــر/

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

القائــل واملأمــور /املقــول لــه.

التــي تبــن عــن معناهــا للقــارئ حــن

وقــد تــرد دالالت اخــرى تفيــد يدركهــا مســتوعبا مدلــوالت الطلــب

معنــى الطلــب لكــن بصيغــة النهــي بــا فيهــا ،وهــذا مــا تتيحــه الوظيفــة التداوليــة
الناهيــة أو باأللفــاظ املنصوبــات عــى بنــاء عــى قصديــة الفعــل اإلنجــازي
التحذيــر

()94

واإلغــراء والتخصيــص باحلقيقــة أو املجــاز.

والدعــاء «وأنــا اســأل اهلل بســعة رمحتــه

ولقــد تواتــرت دالالت أفعــال

وعظيــم قدرتــه عــى إعطــاء كل رغبــة اإلنجــاز يف اخلطــاب بصيغــة الطلــب
اإلقامــة عــى العــذر الواضــح إليــه وإىل تواصليــة اســتلزاما وافرتاضــا ،وبــا
خلقــه ..وأن خيتــم يل ولــك بالســعادة جيعــل كتــاب العهــد وثيقــة شــاملة تامــة
والشــهادة وأنــا إليــه راغبــون» فــكان لــه حافلــة بالغايــات واملعــاين.

(عليــه الســام) ذلــك حقــا.
اخلامتة

ومــن الــدالالت التــي نتجــت عــن

تداوليــة أفعــال اإلنجــاز الطلبيــة:

تنطــوي صيغــة الطلــب يف تــداول الوجــوب وااللــزام ،واجلــواز ،والنصــح

األفعــال األمريــة املنجــزة يف كتــاب العهد واالرشــاد ،والتفويــض والرتجيــح،

عــى توحــد عقائــدي بــن اإلمــام عــي واالختيــار ،والتــوازن ،واالخبــار ولقــد

بــن أيب طالــب (عليــه الســام) بوصفــه انطــوت وراء رصــد كل واحــدة مــن
الكاتــب /اآلمــر وواليــه األشــر النخعــي هــذه الــدالالت مقصديــة الرتابــط
بوصفــه املكتــوب إليــه /املأمــور.

اجلــديل بــن وظائفيــة األلفــاظ باســانيدها

وليــس بــن أفعــال االنجــاز يف املدونــة الرتكيبيــة وبــن الســياقات التــي وردت

العهديــة إال فــروق يف األبعــاد التداوليــة فيهــا وتعابريهــا التأشــرية.

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ان يوفقنــي وإيــاك ملــا فيــه رضــاه مــن مشــتملة عــى أبعــاد تداوليــة ووظائــف
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بــن أيب طالــب (عليــه الســام) ،رشحــه ِ
اإلمــام
اهلوامش:
خــرج مصــادره
( )1التداولية(براغامتيــة) تأليــف جــورج يــول ،األَكــر الشــيخ حممــد عبــدهّ ،
ترمجــة الدكتــور قــي العتــايب ،الــدار العربيــة الشــيخ حســن األَعلمــي ،اجلــزء الثالــث ،رشكــة

للعلــوم نــارشون ،بــروت طبعــة أوىل 2010 ،االعلمــي للمطبوعــات ،بــروت لبنــان ،الطبعــة
.19/

الثانيــة .2011.

( )2ينظــر مبــادئ التداوليــة ،جيوفــري ليتــش )11( ،نقــد النقــد روايــة تعلــم ،تزفتــان
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ترمجــة عبــد القــادر قنينــي ،إفريقيــا الــرق ،الــدار تــودوروف ،ترمجــة د .ســامي ســويدان ،مراجعــة
البيضــاء -املغــرب.51 /2013 ،

( )3م .ن.57 /
( )4م .ن.296 /
( )5التداولية(براغامتية).27 /
( )6م .ن.51 /
( )7م .ن.103 /

ليليــان ســويدان ،دار الشــؤون الثقافيــة العامــة،
بغــداد.84 /1986 ،
( )12الشــعرية ،تزفيطــان طــودوروف ،ترمجــة
شــكري املبخــوت ،ورجــاء بــن ســامة ،دار

توبقــال للنــر ،الــدار البيضــاء املغــرب ،الطبعــة
االوىل.43/1987 ،

( )8ينظــر :الصاجبــي يف فقــه اللغــة ومســائلها ( )13مبادئ التداولية.238 /

وســنن العــرب يف كالمهــا ،تاليــف ايب احلســن ( )14ينظــر :الفــروق اللغويــة ،اليب هــال
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امحــد بــن فــارس بــن زكريــا ،علــق عليــه ووضــع العســكري ،حتقيــق حممــد ابراهيــم ســليم،

حواشــيه امحد حســن بســج ،دار الكتــب العلمية ،دار العلــم والثقافــة للنــر والتوزيــع1977 ،
بــروت ،الطبعــة االوىل.138 /1997،
( )9التداولية(براغامتية).83 /

وينظــر :اعجــاز القــران ،اليب بكــر حممــد بــن

الطيــب الباقــاين ،حتقيــق الســيد امحــد صقــر ،دار

( )10وهــذا مــا كان الرشيــف الــريض قــد قــدم املعــارف ،الطبعــة االوىل ،د.ت.

بــه للكتــاب ينظــر :هنــج البالغــة ِ
لإلمــام عــي ( )15ينظــر :الصاحبــي يف فقــه اللغــة العربيــة

�.................................................................................أ .د .نادية هناوي �سعدون
( )16مبادئ التد اولية.235 /

( )37م .ن.572 /

( )17مبادئ التداولية.260/

( )38م .ن.572 /

( )18م .ن.591 /

( )39م .ن.575 /

( )19م .ن.592 /

( )40م .ن.577 /

( )20هنج البالغة  ،اجلزء الثالث.574 /

( )41م .ن.576 /

( )21م .ن.575 /

( )42م .ن.576 /

( )22م .ن 575 /هامش رقم .3

( )43م .ن.579 /

( )23م .ن.581 /

( )44م .ن.574/

( )24م .ن.589 /

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

( )25م .ن.590 -589 /

.588

( )26م .ن.591 /

( )46م .ن.595 /

( )27م .ن.596 -595 /

( )47م .ن.583 /

( )28م .ن.592 /

( )48م .ن.576 /

( )29م .ن.583 /

( )49م .ن.583 /

( )30م .ن.595 /

( )50م .ن.584 /

( )31م .ن.573 /

( )51م .ن.589/

( )32م .ن.572 /

( )52م .ن.577 /

( )33م .ن.590 /

( )53م .ن.586 /

( )34م .ن.572 /

( )54م .ن.587 /

( )35م .ن.582 /

( )55م .ن.587 /

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

.98 -97/

( )36م .ن.582 /
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( )56م .ن.587 /
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( )57م .ن.588 /

( )78م .ن586 /ـ587

( )58م .ن.589/

( )79االية  72سورة طه.

( )59م .ن.575 /

( )80م .ن.579 /

( )60م .ن.575 /

( )81م .ن.580 /

( )61م .ن.588 /

( )82م .ن 580 /هامش رقم .1

( )62االية  186سورة البقرة.

( )83م .ن.581 /

( )63م .ن.574 /

( )84م .ن 581 /هامش رقم .6

( )64م .ن.591 /

( )85م .ن.582 /

( )65م .ن.583 /

( )86م .ن588 /هامش رقم .3

( )66م .ن.580 /

( )87م .ن.588 /

( )67م .ن /هامش رقم  4ص.581

( )88م .ن.588 /

( )68م .ن.579 /

( )89ينظر :الفروق اللغوية.43 -42 /

(. )69م .ن.583 /

( )90م .ن.577 /

( )70م .ن.584 -583 /

( )91م .ن.578 -577 /

( )71م .ن.585 /

( )92م .ن.572 /

( )72م .ن 585 /هامش رقم .2

( )93م .ن.572 -571 /

( )73ينظر :م .ن 585 /هامش رقم .3
( )74م .ن.586 /
( )75م .ن 586/هامش 2و.3
( )76م .ن.586 /

( )94ينظــر :م .ن( 596 -593 /وإِيــاك
ِ
واإلعجــاب بنفســك والثقــة بــا يعجبــك منهــا
وحــب ِ
اإلطــراء) (وإِيــاك واملــن عــى رعيتــك

بإِحســانك أو التزيــد يف مــا كان مــن فعلــك)

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

(وإِيــاك والعجلــة باألُمــور قبــل َأواهنــا)..

يشء ادعــى لنقمــة وال َأعظــم لتبعــة وال َأحــرى

(وإِيــاك واالســئثار بــا النــاس فيــه َأســوة

بــزوال نعمــة وانقطــاع مــدة مــن ســفك الدمــاء

والتغــايب عــا تعنــى بــه ممــا قــد وضــح للعيــون)

بغــر حقهــا).

(إِيــاك والدمــاء وســفكها بغــر حقهــا فانــه ليــس

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره
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قال أمري املؤمنني (عليه السالم)

عيون احلكم واملواعظ ،عيل بن حممد الليثي الواسطي ،ص.266

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

Convenant of Imam Ali bin Abi Talib ( peace be upon him)
to Al- Ashtar studies accordance to argumentation theory of
Perleman.

 د حممد جواد حبيب البدراين.أ
ِ كلية الرتبية للعلوم ا
إلنسانية
جامعة املوصل

Prof. Dr. Mohammad Jawad Habeeb AL-Badrani
College of Education for Human Sciences
University of Mosul
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يعــد عهــد اإلمــام عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) لواليــه عــى مــر مالــك
بــن احلــارث األشــر النخعــي واحــد ًا مــن أبــرز النصــوص اإلســامية لشــموليته
واتســاعه واحتوائــه عــى اشــتغاالت متعــددة تعالــج شــتى متطلبــات احليــاة
اإلنســانية وتعالــج خمتلــف املناحــي الفكريــة ،وجتــي عظمــة الفكــر العلــوي
الشــمويل يف وضــع نظريــة متكاملــة لبنــاء الدولــة ونظرية احلكــم وتنظيم الســلطات
الدســتورية وتوطيــد مرجعياهتــا الفكريــة.
حتــاول هــذه الدراســة تفكيــك نصــوص العهــد وحماولــة فهمهــا عــى وفــق
معطيــات نظريــة (بريملــان) احلجاجيــة التــي ســعت إلخــراج احلجــاج مــن الرصامــة
املنطقيــة إىل حريــة احلــوار العقــي املســتند إىل آليــات اإلقنــاع.
إن اإلقنــاع لــدى بريملــان هيــدف إىل احلــث عــى الفعــل اقتناع ـ ًا ال اقناع ـ ًا ،ألنــه
يــرى ّ
أن االقتنــاع شــمويل دائــم واالقنــاع فــردي زائــل؛ لذلــك ســعى البحــث
إىل توظيــف منطلقــات احلجــاج عنــد (بريملــان) وهــي :الوقائــع ،احلقائــق،
االفرتاضــات ،القيــم ،الرتاتبيــات ،املعــاين ،مطبقــا إياهــا عــى نــص العهــد لينتقــل
 60بعدهــا إىل الكشــف عــن تقنيــات احلجــاج التــي ذكرهــا (بريملــان) ومــدى إمكانيــة
تطبيقهــا عــى نــص العهــد.

 د حممد جواد حبيب البدراين.�أ..........................................................................

Abstract

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

Convenant of Imam Ali ibn Abi Talib (peace be upon him) to his alderman
of Egypt the companion Malik bin Al-Harith Al-Nakhai is consider one of
the most prominent Islamic text for, It`s comprehensiveness, increasing and
containment of multiple uses which is treat various requirements of human
life, it is also deal with different intellectual aspect.
The great Alawi thought is reflected in establishing an integrated theory of
state building as well as, theory of governance, orginzation of constitution of
intellectual reference.
This study attempt to deconstruct the text of convenant and try to
understand them in accordance with the date of (argumentation theory of
Pereleman) which sought to drive Al-Hajaj from logical rigor to open mental
dialogue based on means of persuasion.
The persuasion of Pereleman is intended to the act convicition not
convineigly. Because he believes that the convicition is comprehensive and
permanent either, persuasion is individual and temporal, therefore the
research aim to employ the legacies of Al-Hajaj at Pereleman theory, namely,
61 the fact, assumption values, etiquettes, and meaning which is applied on the
text of covenant and then moving to disclouse of Al-Hajaj technigues which
are mentioned by Pereleman and how can be applied to the text of covenant.
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املقدمة

عنــه أو هــو مــا وفــق عــى االقــل يف

تعــد نظريــة بالريمــان احلجاجيــة جعــل الســامعني مهيئــن لذلــك العمــل

واحــدة مــن اهــم نظريــات احلجــاج يف اللحظــة املناســبة)(.)1

املعــارصة ،وقــد عــرض هــذه النظريــة

إن تعريــف بريملــان للحجــاج يرتكــز

يف كتابــه (تصنيــف يف احلجــاج -عــى حتديــد الوظيفــة التــي يؤدهيــا
اخلطابــة اجلديــدة )-وهــو كتــاب وهــي( :محــل املتلقــي عــى االقتنــاع
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شــاركه فيــه زميلــه (تيتيــكاه) ،وطبــع بــا نعرضــه عليــه أو الزيــادة يف حجــم
يف طبعــات عديــدة وترجــم للغــات هــذا االقتنــاع)( ،)2فاهلــدف االســاس
متعــددة ،فضــا عــن مؤلفاتــه األخــرى الــذي يرومــه املحاجــج كســب املتلقــي
يف احلجــاج ،وتعــد نظريتــه احلجاجيــة والتأثــر فيــه واســتاملته إىل اهلــدف

مــن أكثــر نظريــات احلجــاج تركيــزا املطلــوب.

عــى االقتنــاع ال اإلقنــاع.

يؤكــد بالريمــان يف كتابــه امرباطوريــة

يعــرف بالريمــان وزميلــه احلجــاج البالغــة َّ
أن احلجــاج هيــدف إىل التاثــر

بأنــه (تقنيــات اخلطــاب التــي مــن ثــم العمــل حيــث إن هــذا التاثــر ناتــج
شــأهنا أن تــؤدي باألذهــان إىل التســليم مــن خــال اســتخدام العقــل واالدراك
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بــا يعــرض عليهــا مــن اطروحــات ملــا حييــط باملتلقــي مــن حجــج اي تاثــر
أو تزيــد يف درجــة ذلــك التســليم ..ناجــم مــن إرادتــه وليــس تاثــرا ناجتــا
فأنجــح احلجــاج مــا وفــق يف جعــل مــن اإلجبــار أو املنــاورة(.)3
حــدة االذعــان تقــوى درجتهــا لــدى

فاملحاجج(بكــر اجليــم) يســعى

الســامعني بشــكل يبعثهــم عــى أنجــاز لتعزيــز االقتنــاع ال اإلقنــاع يف ذهــن

العمــل املطلــوب إنجــازه أو اإلمســاك املحاجــج (بفتــح اجليــم) وهــذا مــا دفــع
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عبــد اهلل صــول إىل القــول (إن العمــل التجــاوزات والقضــاء عــى التفــاوت
املرتتــب عــى احلجــاج ليــس متوســا الطبقــي ومراعــاة الظــروف العامــة

إليــه باملغالطــة والتالعــب باألهــواء للمواطنــن ومعاملتهــم باحلســنى فضال
واملنــاورة ،وإنــا هــو عمــل هيــأ لــه عــن وضــع األســس الدقيقــة للتطويــر

العقــل والتدبــر والنظــر ،وهكــذا تكــون والبنــاء ،وألمهيتــه الكــرى فقــد حظــي

قــوى اإلنســان (العقــل واهلــوى) بدراســات عديــدة ومتنوعــة ،ولذلــك
عندمهــا قــوة متضامنــة متفاعلــة ال ســعينا إىل دراســة عهــد اإلمــام (عليــه
ممــا جيعــل االقتنــاع بموضــوع احلجــاج للتعــرف عــى القــدرة احلجاجيــة هلــذا

اقتناعــا تامــا ال منــاص منــه.

يعــد عهــد اإلمــام عــي (عليــه

النــص.

أشــار بالريمــان أن للخطــاب

الســام) ملالــك األشــر واليــه عــى مرص قبــل اســتقامته كيانــا مشــكال مــن

(رضــوان اهلل عليــه) مــن أهــم الوثائــق تقانــات حجاجيــة يواجــه هبــا املتكلــم
وأكثرهــا شــمولية وعمقــا يف التاريــخ املخاطــب اليقــاع التصديــق مدارهــا
تضمــن العهــد عــى منطلقــات حجاجيــة ينطلــق
الفكــري االســامي ،إذ َّ

تفصيــات وافيــة يف السياســة العامــة منهــا املحاجــج بوصفهــا مســلامت(،)5
للدولــة ونظامهــا املــايل واالقتصــادي وهتــدف هــذه املقدمــات إىل تعزيــز
وترتيباهتــا الدفاعية وعالقاهتــا اخلارجية القناعــة لــدى املتلقــن ،وتكــون املثابــة

وتفعيــل الرقابــة الذاتيــة عــى ســلطات النطــاق املحاجــج وامههــا:
الدولــة ورقابــة الســلطة العليــا ورقابــة

الســلطات عــى بعضهــا وكيفيــة معاجلــة

( )1الوقائع:

متثــل الوقائــع مــا هــو مشــرك بــن

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

قــوى منعزلــة عــن بعضهــا البعــض( .)4الســام) عــى ضــوء نظريــة بالريمــان
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عــدة اشــخاص أو بــن مجيــع النــاس ،واتبــاع دينــه الــذي حيقــق الســعادة
وال تكــون عرضــة للدحــض والشــك يف الداريــن وألنَّــه يف معــرض تثبيــت
وتنقســم اىل وقائــع مشــاهدة وأخــرى حجيــة الوقائــع التــي ســنتحدث عنهــا

مفتوحــة ،لكــن مــا جيمعهــا تســليم ابتــدأ اإلمــام (عليــه الســام) بحقائــق

اجلمهــور واقتناعــه بصحتهــا(.)6

راســخة مصدرهــا القــرآن الكريــم

نالحظهــا يف نــص اإلمــام عــي (عليــه

التــي جتعــل تقــوى اهلل مصــدر ســعادة
الداريــن منهــا ﴿ َيــا َأ ُّ َيــا ا َّل ِذيــ َن َآ َمنُــوا
ِِ ِ
ِ
ـم ِك ْف َل ْ ِ
ي
ا َّت ُقــوا اللََّ َو َآمنُــوا بِ َر ُســوله ُي ْؤت ُكـ ْ
ِمــن ر ْ َ ِ ِ
ُــورا َت ْ ُش َ
ــون
حتــه َو َ ْ
ُــم ن ً
ي َع ْــل َلك ْ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
يــم﴾
ــور َرح ٌ
ُــم َواللَُّ َغ ُف ٌ
ــر َلك ْ
بِــه َو َي ْغف ْ
[احلديــد  ]28ومــع قولــه تعــاىل ﴿ا َّل ِذي َن
ُأ ْخ ِرجــوا ِمـن ِدي ِ ِ
ـم بِ َغـ ْ ِ
ـر َحـ ٍّـق إِ َّل َأ ْن
ْ َ
ُ
ارهـ ْ
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ولعــل أول تلــك الوقائــع التــي فهــو يتنــاص مــع العديــد مــن اآليــات
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الســام) ملالــك مقدمــة العهــد التــي
ورد فيهــا (أمــره بتقــوى اهلل وإيثــار

طاعتــه واتبــاع مــا أمــر بــه يف كتابــه مــن
فرائضــه وســننه ،التــي ال يســعد احد إال

باتباعهــا وال يشــقى اال مــع جحودهــا
واضاعتهــا وأن ينــر اهلل ســبحانه

بقلبــه ويــده ولســانه ،فإ َّنــه جــل اســمه
قــد َت َك َّف َــل بِن ْ ِ
َــره ،وإعــزاز
َــر َمــ ْن ن َ َ
مــن أعــزه)(.)7

لقــد ابتــدأ اإلمــام (عليــه الســام)

العهــد بذكــر وقائــع مشــركة ال يشــك

ـاس
ـع اللَِّ النَّـ َ
َي ُقو ُلــوا َر ُّبنَــا اللَُّ َو َلـ ْـو َل َد ْفـ ُ
ِ
ـم بِ َب ْعـ ٍ
ـع
ـض َلُدِّ َمـ ْ
ـع َوبِ َيـ ٌ
ـت َص َوامـ ُ
َب ْع َض ُهـ ْ
ِ
ِ
ـم
َو َص َلـ َـو ٌ
اسـ ُ
ات َو َم َســاجدُ ُي ْذ َكـ ُـر ف َيهــا ْ
ِ
ْــر ُه
ْــر َّن اللَُّ َمــ ْن َين ُ ُ
ــرا َو َل َين ُ َ
اللَِّ كَث ً
إِ َّن اللََّ َل َق ِ
يــز﴾ [احلــج]٤٠ :
ــو ٌّي َع ِز ٌ

يف مــدى صحتهــا وال يتنــازع يف ومــع قــول الرســول (صــى اهلل عليــه

وجوهبــا اثنــان مــن املجتمــع اإلســامي والــه وســلم) «مــن رأى منكــم منكــرا

املخاطــب وهــي وجــوب تقــوى اهلل فليغــره بيــده فــان مل يســتطع فبلســانه
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فــان مل يســتطع فبقلبــه وذلــك أضعــف يعمــد املحاجــج إىل الربــط بــن الوقائــع
واحلقائــق ليحــدث موافقــة اجلمهــور

االيــان».

لقــد وضــع اإلمــام (عليــه الســام) عــى واقعــة معينــة غــر معلومــة كأن

احلقائــق الثابتــة املتفــق عليهــا أمــام يضــاف التيقــن مــن الواقعــة (أ) إىل

أعــن املتلقــن كــي يتــدرج معهــم يف النظريــة (س) إلنشــاء التيقــن بالواقعــة
سلســلة االقتنــاع ،فهــو يســعى لتعزيــز (ب) ،ومعنــى ذلــك إن التســليم

اإلقنــاع الــذي يتنــاول االعتقــاد ال بالواقعــة (أ) وبالنظريــة (س) يعنــي
إن املتلقــي اإلفــرادي واجلمعــي يؤمــن

يقــول اإلمــام عــي (عليــه الســام)

ش وزرائــك مــن كان
بحجيــة القــرآن والنــص النبــوي يف عهــده «إن َ َّ
الرشيــف ،لكــن مســعى االمــام (عليــه قبلــك لــأرشار قبلــك وزيــرا ،ومــن

الســام) يتمثــل يف ترســيخ هــذا رشكهــم يف اآلثــام فــا يكونــن لــك
االعتقــاد والعمــل بموجبــه ال جمــرد بطانــة ،فاهنــم أعــوان األثمــة وإخــوان
االكتفــاء بمعرفتــه ،لذلــك ســعى ال َّظ َلم ِ
ــة ،وأنــت واجــدٌ منهــم خــر
َ
لتثبيــت الواقعــة االعتقاديــة قبــل البــدء اخللــف ممــن لــه مثــل آرائهــم ونفاذهــم
بعــرض احلقائــق.

( )2احلقائق:

وهــي أنظمــة أكثــر تعقيــدا مــن

وليــس عليــه مثــل آصارهــم واوزارهــم
وآثامهــم»(.)9

إن اإلمــام (عليــه الســام) يتــدرج

الوقائــع ،وتقــوم عــى الربــط بــن يف تعزيــز احلقائــق وترســيخها يف ذهــن
الوقائــع ومدارهــا عــى نظريــات املحاجــج فاإلمــام (عليــه الســام)
علميــة ،أو فلســفية ،أو دينيــة حيــث حــن يدعــو مالــكا إىل عــدم االســتعانة

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

املعرفــة حــول احلــق والباطــل( ،)8إذ التســليم بالواقعــة (ب).
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بــوزراء كانــوا قبلــه وزراء لــارشار ولكــن اإلذعــان إليهــا والتســليم هبــا
فهــو يؤكــد حقيقــة أن وزيــر احلاكــم ال يكونــان قويــن حتــى تــأيت مســار

الرشيــر هــو رشيــر حتام؛أل َّنــه عونــه عــى احلجــاج عنــارص أخــرى تقوهيــا)(.)11
اإلثــم وأداتــه يف تنفيــذ ذلــك ،وهبــذا

ولعــل ذلــك يعــود لكــون

ينتقــل إىل احلقيقــة التاليــة وهــي مــادام االفرتاضــات غــر يقينيــة بــل حتتمــل

الــوزراء أرشارا ،وعملــوا مــع حاكــم التصديــق والتكذيــب فضــا عــن أن
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رشيــر فهــم بالتاكيــد إذا عــاودوا العمــل (االفرتاضــات ليســت ثابتــة بــل هــي
مــع احلاكــم اجلديــد فإهنــم يســتدرجونه متغــرة تبعــا للوســط واملقــام واملتكلــم
ألنــا تقــاس بالعــادي
إىل طريــق الــر بالتــدرج لذلــك فمــن والســامعني؛ َّ

الواجــب عليــه عــدم االســتعانة هبــم ،والعــادي ،مفهــوم جمــرد خيتلــف

وقــد اســتثمر االمــام (مفهــوم التــدرج باختــاف القــدرات واالمكانــات
احلجاجــي واخلطــاب مــن حيــث الفرديــة واجلامعية)(.)12مــن هنــا

تركيــزه عــى مبــدأ التــدرج يف توجيــه فــإن االفرتاضــات ال ترقــى ملســتوى
احلجــج .......وإحالــة هــذا املحتــوى اليقــن لذلــك حتتــاج اىل تعزيــز بأدلــة

عــى مرجــع معــن)( )10ليزيــد قناعــة تزيــد مــن رســوخ االقتنــاع لــدى
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املتلقــي بتلــك احلقائــق التــي يــروم أن املســتهدف باحلجــاج ،يقــول اإلمــام

هيــدي النــاس إليهــا ويعلــم احلــكام عــى عــي (عليــه الســام) يف العهــد« :ال

تطبيقهــا.

( )3االفرتاضات:

تطيلــن احتجابــك عــن رعيتــك فــان
احتجــاب الــوالة عــن الرعيــة شــعبة

(وهــي شــأهنا شــأن الوقائــع مــن الضيــق وقلــة علــم باألمــور

واحلقائــق حتظــى باملوافقــة العامــة ،واالحتجــاب منهــم يقطــع عنهــم علــم
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مــا احتجبــوا دونــه فيصغــر عندهــم عــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه والــه

الكبــر ،ويعظــم الصغــر ،ويقبــح وســلم) أنــه قــال «مــا مــن امــام او وال
احلســن وحيســن القبيــح ،ويشــاب يغلــق بابــه دون ذوي احلاجــة واخللــة

احلــق بالباطــل ،وانــا الــوايل اليعــرف واملســالة اال اغلــق اهلل ابــواب الســاء
مــا تــوارى عنــه النــاس بــه مــن االمــور دون خلتــه وحاجتــه ومســكنته»(.)14

وليــس عــى احلــق ســات تعــرف

إن ابتعــاد احلاكــم عــن شــعبه

هبــا رضوب الصــدق مــن الكــذب مســتقبح عقــا ونقــا ،بيــد أن االمــام
ســخت نفســك بالبــذل يف احلــق ففيــم القناعــة لــدى الســامعني يضــع االمــر
احتجابــك مــن واجــب حــق تعطيــه او بــن احتاملــن ال ثالــث هلــا ،وهــو أن

فعــل كريــم تبديــه  ،او مبتــى باملنــع فــا ابتعــاد احلاكــم ال جيلــب لــه الفائــدة

ارسع كــف النــاس عــن مســالتك اذا بــل الــرر ،فاحلاكــم أ َّمــا أن يكــون

ايســوا»(.)13

كريــا يعطــي النــاس حقوقهــم ويبــذل

إن اإلمــام (عليــه الســام) مــدرك هلــم مــن عطايــاه ،أو بخيــل يمنــع

حلقيقــة قبــح احتجــاب احلاكــم عــن عطايــاه عــن النــاس ويف كال احلالــن

رعيتــه وذلــك ألنَّــه يضــع هــوة بــن فـ َّ
ـأن احلجــب غــر نافــع لــه إذ يف األوىل

احلاكــم واملحكــوم ،ويعــزز الفرقــة مــا مســوغ حجبــه عــن النــاس إذا كان

بينهــا فيظــل احلاكــم معتمــدا عــى ســيعطيهم ،ويف الثانيــة َّ
إن النــاس إذا

أراء مــن حولــه مــن حاشــية ،ال يعــرف جربــوه ورأوا بخلــه وتقتــره يأســوا
أحــوال النــاس واحتياجاهتــم فتكــون مــن عطائــه فــا يطالبونــه بالعطــاء،

سياســاته بمجملهــا فاشــلة وقــد روي فلــم يعــد هنــاك مســوغ مقنــع

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

وانــا انــت احــد رجلــن ،امــا امــرؤ (عليــه الســام) يســعى ليعــزز تلــك
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للجمهــور يف كال احلالــن ،وهكــذا معرفــة عمليــة انشــاء موجهــا بقــدر

نجــد أن اإلمام(عليــه الســام) نجــح احلاجــة وهــو أيضــا جــديل ألن هدفــه
يف االنتقــال مــن الفرضيــة إىل توليــد اقناعــي قائــم بلوغــه عــى إلتــزام صــور

القناعــة الراســخة عــى وفــق األســس اســتداللية أوســع وأغنــى مــن البنيــات

التــي وضعهــا بالريمــان.
القيم:

الربهانيــة الضيقــة)( ،)16لذلــك فــان
احلجــاج يســتثمر توظيــف القيــم يف
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يــرى بالريمــان (أن القيــم عليهــا تعزيــز بنيــة االقنــاع ألن القيــم ثوابــت

مــدار احلجــج بــكل رضوبــه ....فهــي يف التفكــر االجتامعــي اجلمعــي ،ولقــد

التــي يعــول عليهــا يف جعــل الســامع وظــف اإلمــام عــي (عليــه الســام)
يذعــن ملــا يطــرح عليــه مــن أراء ،املنظومــة القيميــة يف إقنــاع متلقــي
والقيــم نوعــان قيــم جمــردة وحمسوســة ،عهــده إذ يقــول:

فاملجــردة مــن قبــل احلــق واملحسوســة

«وال تنقــض ســنة صاحلــة عمــل

مــن قبيــل الوطــن)( ،)15وممــا الشــك هبــا صــدور هــذه االمــة واجتمعــت
فيــه أن القيــم املتعــارف عليهــا مهمــة هبــا االلفــة وصلحــت عليهــا الرعيــة
جــدا يف احلجــاج وتعزيــز بنيتــه وال حتدثــن ســنة تــر بــيء مــن

68

فاحلجــاج (فعاليــة تداوليــة جدليــة فهــو مــايض تلــك الســنن فيكــون االجــر
تــداويل ألن طابعــه الفكــري مقامــي ملــن ســنها والــوزر عليــك بــا نقضــت

واجتامعــي إذ يأخــذ بعــن االعتبــار منهــا ،واكثــر مدارســة العلــاء ومناقشــة
مقتضيــات احلــال مــن معــارف مشــركة احلكــاء يف تثبيــت مــا صلــح عليــه امــر

ومطالــب اخباريــة وتوجهــات ظرفيــة ،بــادك ،واقامــة مــا اســتقام بــه النــاس
وهيــدف إىل االشــراك مجاعيــا يف إنشــاء قبلــك »(.)17

�..........................................................................أ .د حممد جواد حبيب البدراين

ممــا الشــك فيــه ان املنظومــة القيميــة القيمــة الراســخة يف اذهــان املخاطبــن

تعــد مــن األمــور التــي حتــدد مكانــة ويســتند إىل احلديــث النبــوي الرشيــف
املجتمــع ومــدى تطــوره احلضــاري «مــن ســن يف اإلســام ســنة حســنة فلــه

ذلــك أهنــا نتــاج جتربــة اجتامعيــة اجرهــا واجرمــن عمــل هبــا مــن غــر ان
امتــدت أجيــاال عديــدة ،والقيــم تنقــص اجورهــم يشء ومن اســتن ســنة

ختتلــف باختــاف املجتمعــات وتتطــور ســيئة فعليــه وزرهــا ووزر مــن عمــل

بتطورهــا ،فهــي يف حركــة ديناميــة هبــا مــن غــر ان ينقــص مــن اوزارهــم
اإلنســانية أهــداف مرغوبــة تتبايــن يف

إن اإلمام(عليــه االســام) بتعزيــزه

أمهيتهــا ،وتقيــد كمبــادئ توجيهيــة هلــذه القيمــة االجتامعيــة الراســخة
يف حيــاة االنســان ،وتضيــف كاريــن جيعــل مــن ســنة الرســول األعظــم قيمــة
أونــر أن القيــم أفــكار معياريــة توجــه عظمــى وممــا ارتضــاه يف عــره عرفــا

الســلوك وتــزوده بمعايــر خارجيــة اجتامعيــا ال يصــح تغيــره فقــد بنيــت
وداخليــة نحــو مــا يكافــح االنســان مــن عليــه األمــة ونشــات عليــه بنيــة دولــة
اجلــه (.)18

يســعى اإلمــام (عليــه الســام)

لتعزيــز تلــك القيــم ويســتند إليهــا

الرســالة.

اهلرميات:

يــرى بالريمــان أن القيــم ليســت

فيوجــه باتبــاع ســنن الصاحلــن مــن مطلقــة وإنــا هــي خاضعــة هلرميــة مــا،
جمايــي رســول اهلل (صــى اهلل عليــه فاجلميــل درجــات ،وكذلــك النافــع

وآلــه) ومعارصيــه ألهنــا اجتمعــت واهلرميــة بعــد ذلــك نوعــان جمــردة
عليهــا األمــة اإلســامية وتعزيــزا هلــذه مثــل اعتبــار العــدل افضــل مــن النافــع،

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

مســتمرة ،ويــرى ســاجيف أن القيــم يشء » (.)19
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ماديــة حمسوســة كاعتبــار االنســان بــن العبــاد فيــا تســافكوا مــن الدمــاء
اعــى درجــة مــن احليــوان ...أن هرميــة يــوم القيامــة ،فــا تقويــن ســلطانك

القيــم يف البنيــة احلجاجيــة أهــم مــن بســفك دم حــرام ..وال عــذر لــك
القيــم نفســها ،فالقيــم وإن كانــت عنــد اهلل وال عنــدي يف قتــل العمــد الن

تســلم هبــا مجاهــر ســامعني عــدة ،فــان فيــه قــود البــدن ..وايــاك واالعجــاب
درجــة تســليمها هبــا تكــون خمتلفــة مــن بنفســك والثقــة بــا يعجبــك منهــا
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مجهــور إىل أخــر ،وهــو مــا يعنــي أن وحــب االطــراء فــان ذلــك مــن اوثــق
القيــم درجــات وليســت كلهــا يف مرتبــة فــرص الشــيطان يف نفســه ليمحــق
واحــدة وإن مايميــز كل مجهــور ليــس مــا يكــون مــن احســان املحســنني،

القيــم التــي يســلم هبــا بقــدر مــا متيــزه وايــاك واملــن عــى رعيتــك بإحســانك

طريقــة ترتيبــه إياهــا(.)20

او التزيــد يف مــا كان مــن فعلــك او ان

حافــظ اإلمــام عــي (عليــه الســام) تعدهــم فتتبــع موعــدك بخلفــك ....

يف عهــده عــى الرتتيــب اهلرمــي للقيــم وايــاك والعجلــة باألمــور قبــل اواهنــا او
املشــار إليهــا ،إذ ابتــدأ بالقيــم ذات التســقط فيهــا عنــد امكاهنــا او اللجاجــة
األولويــة منتقــا منهــا للقيــم االقــل فيهــا اذا تنكــرت او الوهــن عنهــا اذا
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قيمــة فهــو يقــول:

اســتوضحت  ،فضــع كل امــر موضعــه

«ايــاك والدمــاء وســفكها بغــر واوقــع كل امــر موقعــه»(.)21

حلهــا فانــه ليــس يشء ادنــى للنقمــة وال

راعــى اإلمــام ترتيــب األوليــات

اعظــم لتبعــة وال احــرى بــزوال نعمــة بطريقــة هرميــة فقــد اشــار للدمــاء كوهنا
وانقطــاع مــدة مــن ســفك الدمــاء بغــر األهــم وأعــى اهلــرم وقمتــه يف تسلســل

حقهــا  ،واهلل ســبحانه مبتــدئ باحلكــم االولويــات لتعلقهــا بحيــاة النــاس
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واســتمرارية النــوع البــري ،لذلــك

فقــد أوالهــا اإلمــام أمهيــة عظيمــة

جاعــا اياهــا بعــد العقيــدة مبــارشة،
اذ ان الرضوريــات التــي أهتــم الديــن

باحلفــاظ عليهــا هــي حفــظ الديــن،
حفــظ النفــس ،حفــض العــرض ،حفــظ
النســل ،حفــظ املــال.

وقــد ورد يف احلديــث النبــوي

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

لذلــك اهتــم القــران الكريــم هبــا

وقــال تعــاىل ﴿ ِمـ ْن َأ ْجـ ِ
ـل َذلِـ َ
ـك َك َت ْبنَا َع َل
َبنِــي إِ ْس ِائيـ َـل َأ َّن ـ ُه َم ـ ْن َق َتـ َـل َن ْف ًســا بِ َغـ ْ ِ
ـر
َ
ــس َأو َفس ٍ
ــاد ِف ْالَ ْر ِ
ض َفك ََأن ََّــا َقت َ
َــل
َن ْف ٍ ْ َ
ِ
اهــا َفك ََأ َّنـ َـا َأ ْح َيــا
ـاس َجي ًعــا َو َمـ ْن َأ ْح َي َ
النَّـ َ
ِ
ــم ُر ُســ ُلنَا
الن َ
َّــاس َجي ًعــا َو َل َقــدْ َجا َء ْ ُت ْ
ـات ُثــم إِ َّن كَثِـ ِ
بِا ْلبينَـ ِ
ـم َب ْعــدَ َذلِـ َ
ـك
َ ِّ
ـرا من ُْهـ ْ
َّ
ً
ض َُل ْ ِ
ِف ْالَ ْر ِ
س ُف َ
ــون﴾ [املائــدة.]٣٢ :

اهتاممــا بالغــا فقــد قــال تعــاىل ﴿ َو َمــ ْن الرشيــف «لــزوال الدنيــا عنــد اهلل
َي ْقت ْ
َّــم اهــون مــن قتــل مؤمــن بغــر حــق»
ُــل ُم ْؤ ِمنًــا ُم َت َع ِّمــدً ا َف َج َ
ــز ُاؤ ُه َج َهن ُ
َخالِــدً ا فِيهــا و َغ ِضــب اللَُّ َع َلي ِ
ــه َو َل َعنَــ ُه وحــرم االســام قتــل حتــى الذمــي
ْ
َ
َ َ
َو َأ َعــدَّ َلـ ُه َع َذا ًبــا َعظِ ًيم﴾ [النســاء( ،]٩3 :غــر املســلم) مــامل حيــاد اهلل ورســوله
وقــال تعــاىل ﴿ َوا َّل ِذي ـ َن َل َيدْ ُعـ َ
ـع او يرتكــب جرمــا فقــد قــال الرســول
ـون َمـ َ
اللَِّ إِ َلًــا َآ َخـ َـر َو َل َي ْق ُت ُلـ َ
ـس ا َّلتِــي (صــى اهلل عليــه والــه وســلم) «مــن
ـون النَّ ْفـ َ
ــق َو َل َي ْزن َ
ُــون َو َمــ ْن قتــل قتيــا مــن اهــل الذمــة مل جيــد ريــح
ال ِّ
ــر َم اللَُّ إِ َّل بِ ْ َ
َح َّ
َي ْف َعـ ْـل َذلِـ َ
ـف اجلنــة وان رحيهــا ليوجــد مــن مســرة
ـك َي ْلـ َـق َأ َثا ًمــا (ُ )68ي َضا َعـ ْ
71
ــذاب يــوم ا ْل ِقيام ِ
ي ُلــدْ فِ ِ
يــه اربعــن عامــا»(.)22
ــة َو َ ْ
َلــ ُه ا ْل َع َ ُ َ ْ َ َ َ
لقــد حــذر اإلمــام عــي (عليــه
َــاب َو َآ َمــ َن
ُم َهانًــا ( )69إِ َّل َمــ ْن ت َ
ِ
َو َع ِم َ
ــل َع َم ً
الــا َف ُأو َل ِئ َ
ــك ُي َبــدِّ ُل الســام) واليــه مــن حماولــة توطيــد
ــا َص ً
اتم حس ـن ٍ
ِ
َات َوك َ
ـورا اركان دولتــه بســفك الدمــاء موضحــا
َان اللَُّ َغ ُفـ ً
اللَُّ َس ـ ِّي َئ ِ ْ َ َ
ِ
يــا ([ ﴾)70الفرقــان ]٧٠ -٦٨ :لــه ان ســفك الدمــاء العامــل األســايس
َرح ً
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ِ
يــم﴾ [البقــرة ]٢٦٣ -٢٦٢ :واملــن
يف ســقوط الــدول واندثارهــا َحل ٌ
وضياعهــا ،مؤكــدا لــه انــه لــن حيابيــه هــو النعمــة التــي يســدهيا الشــخص
ولــن تأخــذه يف اهلل لومــة الئــم مهــددا لغــره هبــدف التقريــع والتعيــر هبــا

ايــاه بانــه لــن ينفعــه عــذر عنــد اهلل وقــد روي عــن أيب ذر عــن رســول اهلل
وعنــد اإلمــام إن قتــل إنســان ًا عمــدا( ،صــى اهلل عليــه والــه وســلم) انــه قــال

ثــم حيــذره مــن االعجــاب بالنفــس «ثالثــة ال يكلمهــم اهلل يــوم القيامــة وال
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ألن االعجــاب بالنفــس يفقــد العمــل ينظــر اليهــم وال يزكيهــم وهلــم عــذاب

قيمتــه وقــد قيــل( االعجــاب بالنفــس اليــم :املنــان اذا اعطــى واملســبل ازاره
والغــرور مفتــاح كل الــرور) ولذلــك واملنفــق ســلعته باحللــف الــكاذب»(،)23

نقــل عــن الرســول قولــه «اليدخــل ينتقــل بعــد ذلــك اإلمــام (عليــه
اجلنــة مــن كان يف قلبــه مثقــال ذرة مــن الســام) للنهــي عــن العجلــة باألمــور،

كــر» الن االعجــاب بالنفــس يقــود اىل ويالحــظ ان االســام هنــى كثــرا عنهــا
الغــرور ويــؤدي اىل التســلط ،ثــم حيــذر والعجلــة طلــب الــيء وحتريــه قبــل
واليــه مــن املــ َن عــى الرعيــة بــا قــدم اوانــه ويــرى الفريوزابــادي ان العجلــة

هلــا او التزيــد بــا قــدم وقــد وصــف اهلل مــن مقتضيــات الشــهوة لذلــك ذمــت
ـون يف القــران بأكملــه وقولــه تعــاىل ﴿ َقـ َ
تعــاىل املؤمنــن باهنــم ﴿ا َّل ِذي ـ َن ُين ِْف ُقـ َ
ـال
72
ــون هــم ُأ َ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
َ
َ
ُ
َ
ـت إِ َل ْيـ َ
ال
و
م
أ
ـك
ع
ْب
ت
ي
ل
ــم
ث
لل
َّ
ِ
ا
يل
ــب
س
ف
ــم
ولء َعـ َـى َأ َثـ ِـري َو َع ِج ْلـ ُ
ُ
َ
ُ
ُ
ْ
َّ
َ
ْ ُ ْ
ِ
ــر َض﴾ [طــه ]٨٤ :فالعجلــة
ــم َر ِّب ل َ ْ
ــم َأ ْج ُر ُه ْ
َمــا َأ ْن َف ُقــوا َمنًّــا َو َل َأ ًذى َل ُ ْ
ِ
ْ
وإن كانــت مذمومــة فالــذي دعــا
ـم
ـم َو َل َخـ ْـو ٌ
ـم َو َل ُهـ ْ
ف َع َل ْي ِهـ ْ
عنْــدَ َر ِّبِـ ْ
ي َز ُنـ َ
وف َو َم ْغ ِفـ َـر ٌة إليهــا أمــر حممــود فقــال تعــاىل ﴿ ُخ ِلـ َـق
ـون (َ )262قـ ْـو ٌل َم ْعـ ُـر ٌ
َْ
ِ
ٍ
َخـ ِ
ــأ ِريك ُْم َآ َي ِ
ـي ْ ِ
ــل َس ُ
ــان ِمــ ْن َع َج ٍ
الن َْس ُ
ــات
ـر مـ ْن َصدَ َقــة َي ْت َب ُع َهــا َأ ًذى َواللَُّ َغنـ ٌّ
ٌْ
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ــا تَســ َتع ِج ُل ِ
ون﴾ [األنبيــاء]٣٧ :
َف َ ْ ْ

(ب) مواضــع الكيــف :وتســتمد

األولويــات واســتطاع أن يقنــع املتلقــي

يقــول االمــام عــي (عليــه الســام):

وقــال تعــاىل ﴿ َو َيــدْ ُع ْ ِ
الن َْس ُ
الــر وحدانيتهــا وتفردهــا مــن مثــل احلقيقــة
ــان بِ َّ ِّ
الَـ ْ ِ
َان ْ ِ
ـان َع ُجـ ً
ُد َعــا َء ُه بِ ْ
الن َْسـ ُ
ـر َوك َ
ـول﴾ االهليــة واحلــق الــذي يعلــو وال يعــى
[اإلرساء ]١١ :وهكــذا رتــب اإلمــام عليــه.
بحجاجيتــه ويدخلــه يف دائــرة االقتنــاع« .وليكــن أحــب األمــور إليــك
املعاين واملواضع:

واوســطها يف احلــق وأعمهــا يف العــدل

للرفــع مــن درجــة اذعــان اجلمهــور العامــة جيحــف مــن رىض اخلاصــة،

كــا لــه أن يســتخدم مقدمــات أعــم وإن ســخط اخلاصــة يغتفــر مــع رىض
منهــا وتســمى املعــاين ،فاملعــاين عنــد العامــة وليــس أحــد مــن الرعيــة أثقــل

شــيرشون عبــارة عــن خمــازن للحجــج عــى الــوايل مؤونــة يف الرخــاء ،وأقــل
أو مســتودعات حجــج ....ومــن اهــم معونــة لــه يف البــاء ،وأكــره لألنصــاف،

املواضــع:

وأســال باإلحلــاف ،وأقــل شــكرا عنــد

(أ) مواضــع الكــم :وهــي التــي اإلعطــاء وأبطــأ عــذرا عنــد املنــع،

تثبــت أن شــيئا مــا أفضــل مــن يشء وأضعــف صــرا عنــد ملــات الدهــر
آخــر ألســباب كميــة مثــل قــول ارســطو مــن أهــل اخلاصــة ،وإنــا عــاد الديــن

ّ
إن العــدل والعفــة أفضــل من الشــجاعة ومجــاع املســلمني والعــدة لألعــداء

لكــون العــدل والعفــة نافعــن دائــا العامــة مــن األمــة ،فليكــن صغــوك
يف حــن أن الشــجاعة التصلــح إال يف اليهــم وميلــك معهــم»(.)24
أوقــات معينــة.

نلحــظ أن اإلمــام عــي (عليــه

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

يســتخدم املحاجــج القيــم وهرميتهــا وأمجعهــا لــرىض الرعيــة ،فــإن ســخط
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َان س ِ
ِ
ِ
ِِ
ــمي ًعا
ُــم بِــه إِ َّن اللََّ ك َ َ
الســام) قــدم األفضــل عــى املفضــول نع َّــا َيع ُظك ْ
ِ
ــرا﴾ [النســاء ،]٥٨ :وكان العــدل
وقــدم العــام الدائــم عــى غــره ،لذلــك َبص ً

جعــل العــدل أساســا يف تعاملــه ألن أساســا يف التعامــل النبــوي وتعامــل آل
العــدل اســم مــن اســاء اهلل احلســنى البيــت الكــرام لذلــك فقــد ركــز عليــه
وهــو إعطــاء املــرء مالــه وأخــذ مــا عليه ،اإلمــام يف عهــده ثــم انتقــل لتوضيــح

وقــد عــد القــرآن الكريــم العدل أساســا دور العــدل يف اســتقرار البلــد ورىض
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للرســاالت الســاوية مجيعــا فقــد قــال الرعيــة ،ويشــر اإلمــام بعــد ذلــك إىل
تعــاىلَ ﴿ :ل َقــدْ َأرس ـ ْلنَا رس ـ َلنَا بِا ْلبينَـ ِ
ـات قاعــدة مهمــة يف التعامــل الســيايس تــايت
َ ِّ
ُ ُ
ْ َ
ِ
ـاب َوا ْلِيـ َـز َ
ان لِ َي ُقــو َم بمرتبــة ثانيــة بعــد العــدل وهــي مراعــاة
ـم ا ْلك َتـ َ
َو َأن َْز ْلنَــا َم َع ُهـ ُ
ال ِديــدَ فِ ِ
ِ ِ
يــه عامــة النــاس وعــدم االجحــاف بحقهم
الن ُ
َّــاس بِا ْلق ْســط َو َأن َْز ْلنَــا ْ َ
ــديدٌ ومنَافِــع لِلن ِ ِ
ــأس َش ِ
ــم اســرضاء للنخبــة (اخلاصة)وينبــه إىل
َ َ ُ
َب ْ ٌ
َّــاس َول َي ْع َل َ
ـر ُه َو ُر ُس ـ َل ُه بِا ْل َغ ْيـ ِ
ـب إِ َّن اللََّ أن اخلاصــة أكثــر إرهاقــا للحاكــم مــن
اللَُّ َم ـ ْن َينْـ ُ ُ
َقـ ِـو ٌّي َع ِزيـ ٌـز﴾ [احلديــد ]٢٥ :وقــال عــز العامــة فهــم األكثــر مؤؤنــة ،واألقــل
مــن قــال ايضــا ﴿ َيــا َأ ُّ َيــا ا َّل ِذي ـ َن َآ َمنُــوا معونــة يبحثــون عــن مآرهبــم اخلاصــة
ـن لَِّ ُشــهدَ اء بِا ْل ِقسـ ِ
ـط َو َل ومصاحلهــم الذاتيــة ويتخلــون عــن
كُو ُنــوا َق َّو ِامـ َ
ْ
َ َ
ــو ٍم َع َ
ــى َأ َّل َت ْع ِد ُلــوا احلاكــم بــل عــن البلــد بــأرسه حينــا
ُــم َشــنَ َآ ُن َق ْ
َْ
ي ِر َمنَّك ْ
74
ا ْع ِد ُلــوا ُهـ َـو َأ ْقـ َـر ُب لِل َّت ْقـ َـوى َوا َّت ُقــوا اللََّ يفقــدون امتيازاهتــم ومصاحلهــم
ِ
ـر بِـ َـا َت ْع َم ُلـ َ
ـون﴾ [املائــدة ]٨ :ورغباهتــم ومطامعهــم ،وحيــث عــى
إ َّن اللََّ َخبِـ ٌ
ـم َأ ْن ُتـ َـؤ ُّدوا رضــا العامــة ألهنــم األمــة واملجمــوع
وقولــه تعــاىل ﴿إِ َّن اللََّ َي ْأ ُم ُر ُكـ ْ
ِ
ِ
ـن الــذي يمثــل الشــعب والقــادر وحــده
ـم َبـ ْ َ
ْالَ َما َنــات إِ َل َأ ْهل َهــا َوإِ َذا َحك َْم ُتـ ْ
الن ِ
َّــاس َأ ْن َ ْتك ُُمــوا بِا ْل َعــدْ ِل إِ َّن اللََّ عــى مواجهــة االعــداء ممــا يســتوجب
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مراعاهتــم.

لــه وال كفــؤا لربوبيتــه لذلــك فالواجــب

ولعــل مــا يمثــل مواضــع الكيــف عــى العبــد أن جيتهــد يف عبادتــه ورضــا

يف العهــد قــول اإلمــام عــي (عليــه ربــه ،قــال معــاذ بــن جبــل كنــت ردف
الســام) «وليكــن يف خاصــة مــا ختلــص رســول اهلل (صــى اهلل عليــه والــه

بــه هلل دينــك اقامــة فرائضــه التــي هــي وســلم) عــى محــار يقــال لــه غفــر فقــال

لــه خاصــة فاعــط اهلل مــن بدنــك يف «يــا معــاذ اتــدري ماحــق اهلل عــى العبــاد
ليلــك وهنــارك ،ووف مــا تقربــت بــه ان يعبــدوا اهلل وال يرشكــوا بــه شــيئا
منقــوص بالغــا مــن بدنــك مــا بلــغ واذا يعــذب مــن ال يــرك بــه شــيئا ،قــال

قمــت يف صالتــك للنــاس فــا تكــن قلــت يارســول اهلل افــا ابــر النــاس
منفــرا وال مضيعــا فــان يف النــاس مــن به قــال ال تبرشهــم فيتكلــوا»(.)25

العلــة ولــه احلاجــة وقــد ســالت رســول

بعــد ذلــك ينتقــل للحديــث عــن

اهلل (صــى اهلل عليــه والــه وســلم) حــن الصــاة بوصفهــا احلبــل املمتــد بــن

وجهنــي اىل اليمــن كيــف اصــي هبــم االرض والســاء وهــي اســاس صفــاء
فقــال (صــل بصــاة اضعفهــم وكــن الــروح واطمئنــان الفــؤاد والزاجــر

باملؤمنــن رحيــا)».

يــدرك اإلمــام أن حقــوق البــارئ

عــى عبــاده فــوق حقــوق البــر فحــق
اهلل عــى العبــاد ال يعدلــه حــق عبــد

لذلــك حــث واليــه عــى أداء حقــوق اهلل
وفرائضــه فهــو الواحــد الــذي ال عديــل

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

اىل اهلل مــن ذلــك كامــا غــر مثلــوم وال وحــق العبــاد عــى اهلل عــز وجــل ان ال

الناهــي عــن ارتــكاب املحــارم قــال
75
الصـ َـا َة َفا ْذ ُكـ ُـروا
ـم َّ
تعــاىل ﴿ َفــإِ َذا َق َض ْي ُتـ ُ
اللََّ ِق َيا ًمــا َو ُق ُعــو ًدا َو َع َ
ُــم
ــى ُجنُوبِك ْ
ِ
الص َ
ــا َة إِ َّن
يمــوا َّ
ُــم َف َأق ُ
َفــإِ َذا ا ْط َم ْأ َننْت ْ
الص َ
َــت َع َ
ــن ِكتَا ًبــا
ــا َة كَان ْ
ــى ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
َّ
َم ْو ُقوتًــا﴾ [النســاء ]١٠٣ :والصــاة
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أهــم األعــال فهــي املنجيــة مــن النــار اللــوايت تصيبــه عنــد موتــه فأواله ـ َّن أن
واملكفــرة للذنــب ،وقــد قــال رســول يمــوت ذليــا ،والثانيــة يمــوت جائعــا،

اهلل (صــى اهلل عليــه والــه وســلم)« :مــا والثالثــة يمــوت عطشــان ،فلــو ســقي من

بــن املســلم وبــن ان يكفــر اال تــرك أهنــار الدنيــا مل يــرو عطشــه ،وأمــا اللــوايت
الصــاة الفريضــة متعمــدا او يتهــاون هبــا تصيبــه يف قــره فاوالهــ َّن يــوكل اهلل بــه

فــا يصليها»()26وعــن الســيدة الزهــراء ملــكا يزعجــه يف قــره ،والثانيــة يضيــق
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(عليهــا الســام) أهنــا ســألت اباهــا عليــه قــره والثالثــة تكــون الظلمــة يف
(صــى اهلل عليــه والــه وســلم) فقالــت :قــره وامــا اللــوايت تصيبــه اذا خــرج مــن

«يــا ابتــاه مــا ملــن هتــاون بصالتــه مــن قــره فأوالهــن ان يــوكل اهلل بــه ملــكا
الرجــال والنســاء قــال يافاطمــة مــن يســحبه عــى وجهــه واخلالئــق ينظــرون
هتــاون بصالتــه مــن الرجــال والنســاء اليــه والثانيــة حياســبه حســابا شــديدا
ابتــاه اهلل ببخمــس عــر خصلــة ســت والثالثــة ال ينظــر اهلل اليــه وال يزكيــه ولــه
منهــا يف دار الدنيــا وثــاث عنــد موتــه عــذاب اليــم»(.)27
وثــاث يف قــره وثــاث يف القيامــة إذا

ومــع أمهيــة الصالة فــان اإلمــام (عليه

خــرج مــن القــر ،فأمــا التــي تصيبــه يف الســام) يؤكــد عــى األشــر أن ال يشــدد

76

الدنيــا فــاالوىل يرفــع اهلل الربكــة عــن هبــا ويبالــغ يف تطويلهــا مســتندا إىل وصية

عمــره ويرفــع اهلل الربكــة عــن رزقــه الرســول األعظــم بالصــاة عــى وفــق

ويمحــو اهلل ســيمياء الصاحلــن مــن صــاة أضعــف القــوم تقديــرا مــن اهلل

وجهــه وكل عمــل يعملــه ال يؤجــر عليــه ورســوله لألحــوال التــي يمــر هبــا العبــد
وال يرتفــع دعــاؤه للســاء والسادســة ومــا يعانيــه بعــض املصلــن مــن علــل

ليــس لــه حــظ يف دعــاء الصاحلينــأ وأمــا ترهقهــم معهــا اطالــة الصــاة وتؤذهيــم.
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بعض اخلصائص االسلوبية عند بالريمان

يف ذهــن املتلقــي وزيــادة االقتنــاع هبــا.

االطناب:

مــن خــال تعزيــز الفكــرة وتزيينهــا يقــول

واثرها احلجاجي:

فاإلطنــاب حيقــق وظيفــة حجاجيــة

يــرى بالريمــان أن التطويــل والرتديــد اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف العهــد:

تزيــد مــن حضــور احلجــة يف ذهن الســامع «فــول مــن جنــودك انصحهــم يف نفســك

ألن (األســلوب العجــل يدعــم توجــه هلل ورســوله وإلمامــك وانقاهــم جيبــا
اخلطــاب االســتداليل واألســلوب البطيء وافضلهــم حلــا ممــن يبطــئ عــن الغضــب

عواطفهــم)

()28

جتــاه االقتنــاع ،وقــد وينبــو عــى االقويــاء وممــن ال يثــره العنف

اســتند بريملــان إىل قــول فيكــو (إن القائــم وال يقعــد بــه الضعــف»(.)31

بكالمهــم عــى االجيــاز والقــر ال هيــزون

ان اإلمــام (عليــه الســام) يطنــب

القلــوب اال هــزا خفيفــا وال يؤثــرون اال يف وصــف اجلنــود وهــذا االطنــاب

قليــا)(.)29

مقصــود -كــا يبــدو لنــا -هبــدف تعزيــز

إن االطنــاب مــن أســاليب العربيــة القــدرة احلجاجيــة وتثبيــت الفكــرة يف

املعروفــة التــي عنــي العــرب هبــا كثــرا ذهــن املتلقــي ليؤكــد عــى أن اجلنــد هــم
ووردت يف كتــب بالغتهــم وهــو زيــادة عــاد الدولــة وأســاس الدفــاع عــن الدولــة

اللفــظ عــى املعنــى لفائــدة( ،)30وال نريــد لذلــك جيــب احلفــاظ عليهــم وتعزيــز
هنــا الوقــوف عنــد فوائــد االطنــاب قدراهتــم القتاليــة واحســان اختيارهــم كــي

وأنواعــه فقــد اهتمــت بذلــك كتــب يكونــوا ســندا يف امللــات الكبــار ،ولذلــك

البالغــة لكــن الــذي هيمنــا وظيفتــه أوضــح تفصيــات اجلنــدي املثــايل لتكــون
احلجاجيــة التــي تعمــل عــى تعزيــز الفكرة حجتــه ابلــغ ووقعهــا أكثــر تاثــرا.

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

حيــدث لــدى ســامعيه االنفعــال وحيــرك ويــرع اىل العــذر ويــراف بالضعفــاء

77

عهد االمام علي ( )ملالك الأ�شرت ( )0قراءة يف �ضوء نظرية (بريملان) احلجاجية......................

التكرار:

خمتلفــا فالفائــدة يف االتيــان بــه للداللــة

يعتمــد التكــرار وســيلة البــراز شــدة عــى املعنيــن املختلفــن)(.)32

حضــور الفكــرة إذ يقــول ليربمــان يكــون

ومــن هنــا نــدرك (ان التكــرار مــن

التكــرار التقنيــة األكثــر بســاطة النشــاء االســس واملنطلقــات االســلوبية التــي
هــذا احلضــور ،فتكــرار الفكــرة جتعــل تســهم يف اضفــاء متانــة خاصــة عــى
املتلقــي وكانــه يعيشــها إىل جانــب ابــراز االســلوب بــا جيعــل منــه اداة ذات
شــدة حضــور الفكــرة فــان التكــرار يظهــر وظيفــة واضحــة يف تراكــم الــدالالت

امللفــوظ الثــاين للكلمــة حممــل القيمــة الشــعورية والالشــعورية)
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()33

التــي

وهــذا يعنــي ان الوظيفــة احلجاجيــة تعــزز فكــرة احلجــاج وتزيــد ثباهتــا يف

للتكــرار تظهــر مــن خــال امللفــوظ الثاين .ذهــن املتلقــي.
والتكــرار مــن االمــور التــي عنيــت

يقــول اإلمــام عــي (عليــه الســام):

هبــا العربيــة يف مجيــع اطوارهــا والتكــرار «وتفقــد امــر اخلــراج بــا يصلــح اهلــه
االعــادة وهــو يف االصطــاح البالغــي فــان يف صالحــه وصالحهــم صالحــا

(ان يــايت املتكلــم بلفــظ ثــم يعيــده بعينــه ملــن ســواهم وال صــاح ملــن ســواهم

ســواء اكان متفــق املعنــى أو خمتلفــا اال هبــم ..وليكــن نظــرك يف عــارة
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أو يــأيت بمعنــى ثــم يعيــده ،وهــذا مــن االرض ابلــغ مــن نظــرك يف اخلــراج

رشطــه اتفــاق املعنــى األول والثــاين فان الن ذلــك ال يــدرك اال بالعــارة ومــن
كان متحــد االلفــاظ واملعــاين فالفائــدة طلــب اخلــراج بغــر عــارة ارض بالبــاد
يف اثباتــه تاكيــد ذلــك االمــر وتقريــره يف واهلــك العبــاد»(.)34

النفــس وكذلــك اذا كان املعنــى متحــدا،

إن اإلمــام (عليــه الســا) هنــا حياجــج

وان كان اللفظــان متفقــن واملعنــى يف مســالة االصــاح وبخاصــة اصــاح
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االعــال التــي تــؤدي اىل قــوة البلــد واالذعــان للفكــرة كقولنــا اخرتقــت

اقتصاديــا وال يتــم ذلــك اال بتواشــج الرصاصــة صــدر الرجــل بــدل القــول
الزراعــة والصناعــة والتجــارة ليكــون قتــل الرجــل فــكأن املتلقــي عــاش
الشــعب مرفهــا اقتصاديــا يســتطيع دفــع املشــهد(.)35
اخلــراج وهــي رضيبــة الدولــة ،ولقناعــة

يقــول االمــام عــي (عليــه الســام)

االمــام التامــة بــان االصــاح سلســلة «واجعــل لــرأس كل امــر مــن امــورك
متكاملــة ال تنفــك حلقاهتــا وال تتــم راســا منهــم ال يقهــره كبريهــا وال
تكــرار كلمــة الصــاح ومشــتقاهتا وكلمــة

ان االمــام عــي ( عليــه الســام)

العــارة الرتباطهــا مــع بعضهــا وتكاملهــا جيعــل لــكل امــر رأســا وقــد اختــار لفظة
 ،وبذلــك فقــد أدى التكــرار وظيفتــه الــرأس وهــي لفظــة حســية ليزيــد ثبــات
احلجاجيــة واســتطاع تثبيــت الفكــرة يف احلقيقــة يف ذهــن املتلقــي فمــن املعــروف

ذهــن املتلقــي وزيــادة قناعتــه هبــا.
اللفظ احليس:

مــن املؤكــد ان اســتخدام اللفــظ

ان الــراس عــاد كل جســد وهــو الــذي
يقــود البــدن ويتحكــم بترصفاتــه.

ان تطبيــق نظريــة بريملــان عــى نــص

احلــي أكثــر تاثــرا مــن يف املتلقــي مــن االمــام عــي (عليــه الســام) يثبــت ان
اللفــظ املجــرد الن الصــورة تكــون نــص االمــام يصلــح لــكل العصــور

اكثــر وضوحــا وتاثــرا ،ومــن هنــا رأى واالزمنــة وهــو نــص حــي تدعمــه

بريملــان (ان اللفــظ احلــي يســاهم يف نظريــات االلســنية والنقــد املعارصيــن،

حضــور الصــورة يف الذهــن والتاثــر ولنــا وقفــة اطــول مــع هــذا املوضــوع يف
عــى االحســاس ممــا يــؤدي اىل التســليم قادمــات االيــام.

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

احداهــا مــن دون األخــرى يلجــأ إىل يتشــقق عليــه كثريهــا»(.)36
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( )15اهم نظريات احلجاج .311/
اهلوامش

( )1يف نظريــة احلجــاج دراســات وتطبيقــات
1ص .13
( )2مصطلــح احلجــاج بواعثــه وتقنياتــه :ص
267
( )3احلجــاج يف كتــاب املثــل الســائر البــن االثــر
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ص.21
( )4احلجــاج يف القــران مــن خــال اهــم
خصائصــه االســلوبية 7ص.29
( )5ينظــر اهــم نظريــات احلجــاج يف التقاليــد
الغربيــة.307 :
( )6نفسه.
( )7عهد االمام عيل (عليه السالم).9 -8 :
( )8يف بالغة اخلطاب االقناعي :ص.24
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( )10اســراتيجية اخلطــاب احلجاجــي :ص
.489
( )11يف نظرية احلجاج.24 :
( )12احلجاج يف البالغة املعارصة :ص .21
( )13عهد االمام عيل عليه السالم).39 :
( )14سنن الرتمذي .249/1

( )16يف اصــول احلــوار وجتديــد علــم الــكالم:
طــه عبــد الرمحــن ،املركــز الثقــايف العــريب،
2000ص .65
( )17عهــد االمــام عــي (عليــه الســام)-17 :
.18
( )18ينظــر البنــاء القيمــي وعالقتــه بالتنشــئة
ص .65
( )19جامع احاديث الشيعة.27/14 :
( )20يف نظرية احلجاج .242
( )21عهــد االمــام عــي (عليــه الســام)-40 :
.41
( )22السنن الكربى حديث .6743
( )23وسائل الشيعة .422 / 17
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()25
( )26وسائل الشيعة .43/4
( )27مستدرك الوسائل .24/3
( )28احلجاج اصوله ومنطلقاته .33
( )29ينظر احلجاج يف املثل السائر.26
( )30املثل السائر .344/2
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( )32معجم املصطلحات البالغية .287/1

( )5اجلامــع الكبــر :ابــو عيســى الرتمــذي،

( )33مجاليــات التشــكيل االيقاعــي يف شــعر

حتقيــق بشــار عــواد معــروف ،دار الغــرب

الســياب .150/

االســامي .1996

( )34عهــد االمــام عــي (عليــه الســام)-27 :

( )6مجاليــات التشــكيل االيقاعــي يف شــعر

.28

الســياب :أ .د .حممــد جــواد حبيــب البــدراين،

( )35ينظر احلجاج يف املثل السائر.27 :

الــدار العربيــة للموســوعات .2013

( )36عهد االمام عيل(عليه السالم).

( )7احلجــاج يف البالغــة املعــارصة ،ســامل حممــد

املصادر واملراجع

االمــن ،دار الكتــاب اجلديــد ،بــروت .2008

( )1اســراتيجية اخلطــاب احلجاجــي:أ .د.

( )8احلجــاج يف القــران مــن خــال خصائصــه

بلقاســم دفــة ،جملــة املخرب،جامعــة بســكرة،

االســلوبية :د .عبــد اهلل صولــة ،ط ،2دار

اجلزائــر ،ع 6لســنة .2013

الفــارايب ،بــروت .2007

( )2اهــم نظريــات احلجــاج يف التقاليــد الغربيــة

( )9احلجــاج يف كتــاب املثــل الســائر :نعيمــة

مــن ارســطو اىل اليوم:عــدة مؤلفــن ،ارشاف

يعمرانــن ،رســالة ماجســتري ،جامعــة مولــود

محــادي صمــود ،مطبعــة اجلمهوريــة التونســية
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ملخص البحث

أكــد اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف عهــده ملالــك بــن األشــر النخعــي

(رضــوان اهلل عليــه) مجلــة مــن القوانــن والقواعــد التــي تــدار وحتكــم مــن خالهلــا
الدولــة وتراعــي شــؤون الرعيــة .وقــد أكــد العهــد أيضــ ًا عــى احلكــم الناصــح
وإقامــة العــدل واملســاواة بــن الرعيــة وحفــظ كرامــة اإلنســان وحقوقــه واالبتعــاد
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عــن الطمــع وحــب الشــهوات وااللتــزام بالذكــر احلســن وعــدم ظلــم اآلخريــن
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وغريهــا مــن املعــاين اإلنســانية الســامية التــي حيتوهيــا هــذا العهــد ليكــون دســتور

حكــم ناضــج وكامــل يف مــر.

كل ذلــك تــم بــن اإلمــام عــي ومالــك عــن طريــق اللغــة التــي هــي يف جوهرهــا
ال تعــدو أن تكــون وســيل ًة مــن وســائل تنظيــم املجتمعــات اإلنســانية إذ إهنا تســاعد
عــى الربــط بــن األفــراد واملجتمعــات بــل أهنــا وســيلة مــن وســائل التواصــل اذ
احتــل هــذا املصطلــح (التواصــل) موقع ـ ًا مركزي ـ ًا يف األبحــاث والدراســات ويف

عــدة جمــاالت ،وهــو مــن املوضوعــات التــي أوالهــا البحــث اللســاين األمهيــة
القصــوى ســعي ًا منــه للوصــول اىل طبيعتــه ولعلــه مصطلــح يكتنفــه الغمــوض

لتداخلــه مــع غريه مــن املصطلحــات كالوصل واإليصــال واإلتصــال واإلبالغ....
الــخ ولكــون هــذا العهــد قــد ظفــر بنصيــب وافــر مــن التواصــل الحتوائــه عــى

مظاهــر التواصــل وآلياتــه وقــع اختيارنــا عــى العهــد الــذي كان بمنزلــة التواصــل
بــن ثالثــة أركان رئيســة هــي ِ
املرســل وهــو اإلمــام عــي (عليــه الســام) ،واملتلقــي
وهــم الرعيــة والواســطة وهــو مالــك بــن األشــر (رضــوان اهلل عليــه).

 د �أناهيد عبد الأمريالركابي.�أ.............................................................................

Abstract

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

Imam Ali (peace be upon him) make sure in his covenant to Malik Bin
Al-Ashtar Al-Nakhai (may Allah pleased him) a set of laws and rules which
is used by government to governing and administering the state affairs of
citizens . The covenant also stressed on the rule of justice , establishment of
equality justice among citizens , preservation of human dignity and rights
avoid greed , love of lusts , commitment to mention good speech and not to
injustice others . And others human meaning which are contained in the letter
to be the constitution of mature and complete rule in Egypt .
All this was done between Imam Ali (peace be upon him) and Malik Ibn
Al-Ashtar through the language which is in essence consider as means of
organizing human societies. It's also considered as a means of communication
as , the term of communication occupies a central position in research and
studies in several field.
One of this topics that pragmatic research has given the most importance
in order to reach it's nature . It may be a vague term for its overlap with
other terms such as connecting , receipt, communication and announcement
, ete.. for this covenant has contained a lot of communication to contain the
87 manifestion of communication and it's means. The covenant was chosen as the
communication between three main pillars : the sender Imam Ali (peace be
upon him), the recipient, the citizens and the mediator , Malik Bin Al-Ashtar.
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ترجــم اىل كثــر مــن اللغــات العامليــة
متهيد للموضوع وبيان األمهية:
ٍ
معــان
ممــا ال خيفــى عــى أحــد أمهيــة عهــد ملــا حيتويــه هــذا العهــد مــن
اإلمــام عــي (عليــه الســام) ملالــك بــن إنســانية ســامية وعظيمــة ختــص خمتلــف

األشــر النخعــي (ريض اهلل عنــه) ذلــك شــؤون احليــاة وواجبــات احلاكــم
الرجــل الشــجاع الــذي واله عــى مــر واملحكــوم فأكــد (عليــه الســام) مجلــة

وأعامهلــا حــن اضطــرب حممــد بــن ايب مــن القوانــن والقواعــد التــي تــدار
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بكــر ،وهــو أطــول عهــد وأمجــع كتبــه وحتكــم مــن خالهلــا الدولــة وتراعــي

للمحاســن وقــد ابتــدأه (عليــه الســام) شــؤون الرعيــة .وقــد أكــد العهــد أيضـ ًا
بالبســملة ثــم األمــر ،رشع يف هــذا األمر عــى احلكــم الناصــح وإقامــة العــدل
الواجبــات التــي ينبغــي عــى مالــك واملســاواة بــن الرعيــة وحفــظ كرامــة

بــن األشــر القيــام هبــا واألمــور التــي اإلنســان وحقوقــه واإلبتعــاد عــن
عليــه مراعاهتــا وحقــوق الرعيــة التــي الطمــع وحــب الشــهوات وااللتــزام

عليــه تأديتهــا ألنــه املســؤول عــن هــذه بالذكــر احلســن وعــدم ظلــم اآلخريــن

الرعيــة وحقوقهــا .وبــن يف هــذا العهــد وغريهــا مــن املعــاين اإلنســانية الســامية
أن العــدل أســاس احلكــم فيجــب عــى التــي حيتوهيــا هــذا العهــد ليكــون
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احلاكــم واحلكومــة أن يكونــوا يف خدمــة دســتور حكــم ناضــج وكامــل يف مــر.

النــاس ومهاراهتم وإال حتولت احلكومة

كل ذلــك تــم بــن اإلمــام عــي (عليــه

إىل منصــب دنيــوي يلهــث وراءه كل الســام) ومالــك عــن طريق اللغــة التي

باحــث عــن املــال واجلــاه .وألمهيــة هــي يف جوهرهــا ال تعــدو أن تكــون

هــذا العهــد تناولتــه األقــام بالدراســة وســيل ًة مــن وســائل تنظيــم املجتمعــات
والتمحيــص والتفســر والــرح وقــد اإلنســانية إذ إهنــا تســاعد عــى الربــط

�.............................................................................أ .د �أناهيد عبد الأمريالركابي

بــن األفــراد واملجتمعــات بــل أهنــا التواصــل يف العهــد دواعــي وجــوده
وســيلة مــن وســائل التواصــل اذ احتــل ممثلــة يف رغبتــي امللحــة يف ترشيــف
هــذا املصطلــح (التواصــل) موقعــ ًا دراســتي بإمــام الغــر املحجلــن

مركزي ـ ًا يف األبحــاث والدراســات ويف ويعســوب الديــن وال ســيام عهــده.
جمــاالت عــدة وهــو مــن املوضوعــات

ارتســم البحــث يف هيــكل تنظيمــي

التــي أوالهــا البحــث اللســاين عامــة قوامــه متهيــد ًا ومبحثــن وخامتــة ثــم
األمهيــة القصــوى ســعي ًا منــه للوصــول مظانـ ًا بأهم مصــادر البحــث ومراجعه.

الغمــوض لتداخلــه مــع غــره مــن لغــة واصطالح ـ ًا ثــم عرفنــا بشــخصية
املصطلحــات كالوصــل واإليصــال مالــك بــن األشــر ويف املبحــث األول

واإلتصــال واإلبــاغ ....إلــخ ولكــون درســنا مصطلــح التواصــل يف الــراث
هــذا العهــد قــد ظفــر بقســط وافــر العــريب عرضنــا فيــه آراء كوكبــة مــن

مــن التواصــل الحتوائــه عــى مظاهــر العلــاء العــرب وكيــف كانــت نظرهتــم
وآليــات التواصــل وقــع اختيارنــا عــى إىل هــذا املصطلــح وكذلــك آراء بعــض
العهــد الــذي كان بمثابــة التواصــل بــن مــن اللســانيني الغربيــن ونظرهتــم يف

ثالثــة أركان رئيســة هــي املرســل وهــو تعريفهــم للتواصــل ثــم املبحــث الثــاين
اإلمــام عــي (عليــه الســام) ،واملتلقــي الــذي تضمــن دراســة نــاذج مــن

وهــم الرعيــة والواســطة وهــو مالــك العهــد دراســة تواصليــة وقــد اعتمــدت
ٍ
جمموعــة مــن
يف دراســتي هــذه عــى
بــن األشــر (ريض اهلل عنــه).
ســبب اختيارنــا املوضــوع :مــن املصــادر العربيــة الرتاثيــة واحلديثــة

هنــا يأخــذ بحثــي املوســوم :بمقصديــة فمــن احلديثــة اللســانيات ونظريــة

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

إىل طبيعتــه ولعلــه مصطلــح يكتنفــه يف التمهيــد عرفنــا مفهــوم التواصــل
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التواصــل لعبــد القــادر غــزايل واللغــة الــيء بالــيء وصــ ً
ا ومثلــه :ضمــ ُه
واحلــواس ملحمــد كشــاش وغريهــا .بــه ومجعــه والمــه تصارمــا)(.)3
ويف اخلتــام أقــول أســأل اهلل أن

أمــا معجــم ()Lepetit Robert

ُيعــرف التواصــل بأنــ ُه :اإلبــاغ
ينفعنــي ويســدد خطــاي ،إنّــه قريــب فأنــه ّ

جميــب ومــا توفيقــي إال بــاهلل عليــه ومســافة االطــاع واألخبــار أي نقــل
خــر مــا مــن شــخص إىل آخــر أو إقامــة

توكلــت وإليــه أنيــب.
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التمهيد

عالقــة مــع شــخص ٍآخــر)(.)4

التواصـــل لغــ ًة واصطالحـــ ًا

وعليــه فالتواصــل يف اللغــة هــي

مصطلــح التواصــل( :مشــتق مــن أحــدى صيــغ الفعــل التــي توحــي

الفعــل وصــل الــذي جــذره ُ(و ،ص ،مــن معناهــا العــام بمعــاين االقــران
ل) خــاف الفصــل واالنقطــاع)

()1

والتواصــل عــى وزن (تفاعــل) ملــا والتالقــي واالحتــكاك والتــازج
يصــدر مــن أثنــن فصاعــد ًا ،و(تواصل) والتفاعــل

والتبــادل

مــن (واصــل) املتعــدي إىل مفعــول واالتصــال املثمــر.
واحــد وهبــذا ســيكون (تواصــل)
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والرتابــط وااللتئــام واجلمــع واإلبــاغ
والتالقــح

أمــا يف االصطــاح فيعرفــه ُشــارل

مكتفيــ ًا بالفاعــل؛ ألن املقصــود منــه كــويل(Cooley

)Charles

بقولــه:

قيــام الفعــل بالفاعــل ،فــا ينظــر إىل (التواصــل هــو امليكانزم الذي بواســطته
تعلــق الفعــل باملفعــول هنــا ،ألن وضــع توجــد العالقــات اإلنســانية وتتطــور،
(تفاعــل) لنســبته إىل املشــركني فيــه مــن إنــه يتضمــن كل رمــوز الذهــن مــع
غــر قصــد إىل مــا تعلــق بــه(.)2

وســائل تبليغهــا عــر املجــال وتعزيزهــا

ويف املعجــم الوســيط( :وصــل يف الزمــان ويتضمــن أيضــ ًا تعابــر
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الوجــه وهيئــات اجلســم واحلــركات قصديــا أم غــر قصــدي ،بــن األفــراد
ونــرة الصــوت والكلــات والكتابــات واجلامعــات) (.)6

أمــا مفهــوم اخلطــاب فقــد عرفــ ُه
واملطبوعــات والقطــارات والتلغــراف
والتلفــون وكل مــا يشــمله آخــر مــا تــم ابــن منظــور بقولــه (مراجعــة الــكالم

يف االكتشــافات يف املــكان والزمــان)( .)5وقــد خاطب ـ ُه بالــكالم خماطب ـ ًة وخطاب ـ ًا
إذن نســتطيع أن نتبــن أن هنــاك فرقـ ًا ومهــا يتخاطبــان)( )7ويبــدو أن مفهــوم

بــن مصطلحــي اإليصــال والتواصــل اخلطــاب يقــرب كثــر ًا مــن مفهــوم
الفعــل (إتصــل ،يتصــل) نقــول :إتصــل عليــه الحقــ ًا.
املعلــم باملتعلــم ،أي أقــام معــ ُه صلــة،

أمــا يف املعجــم الوســيط فاخلطــاب

ويفيــد هــذا املعنــى أن الفاعــل واحــد (أن ُيـــفرس بالــكالم دون بيــان نوعــه

وهــو املعلــم الــذي قــام باملبــادرة.

واخلطــاب

بمعنــى

الرســالة)

()8

أمــا التواصــل فهــو مــن الفعــل و ُيـــحدد عنــد هارســن يف االصطــاح

(تواصــل -يتواصــل) إذ نقــول :بأنــه( :متواليــة مــن امللفوظــات ذات
تواصــل املعلــم والتالميــذ ،ويفيــد عالقــة معينــة ،أمــا بنفينســت فــرى أن
ذلــك املشــاركة ألن الفاعــل أكثــر مــن اخلطــاب هــو امللفــوظ منظــور إليــه مــن
فــرد واحــد.

وجهــة آليــات وعمليــات اشــتغاله يف

كــا جــاء يف معجــم ( Dictionnaireالتواصــل)(.)9

 )desconceptsالتواصــل( :هــو تبــادل

أمــا مفهــوم احلــوار فقــد قــال عنــه

املعلومــات والرســائل اللغويــة وغــر الزخمــري أنــه مأخــو ٌذ مــن (حاورتــه،

اللغويــة ســواء أكان هــذا التبــادل راجعتــه ُالــكالم ،وهــو حســن الــكالم

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

مــن حيــث الداللــة واالتصــال مــن احلــوار عنــد ابــن منظــور وســوف نــأيت
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وكلمت ـ ُه فــا رد عــى حمــوره ،ومــا صــار املختلفــة وهــو مــن أهــم األســاليب
جوابــ ًا أي مــا رجــع)(.)10

التــي نعتمدهــا يف حياتنــا اليوميــة

أمــا ابــن منظــور فــرى أن احلــوار لكونــه وســيلة أساســية للتخاطــب

هــو مــن (احلـَـ ْـور بفتــح احلــاء وســكون والتواصــل) ( . )13
الــواو ،وهــو الرجــوع مــن الــيء وإىل

مــن خــال هــذا العــرض التفصيــي
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الــيء ،فيقــال حــار إىل الــيء ،وعنــ ُه هلــذه املصطلحــات الثــاث (التواصــل،
حــور ًا ،وحمــار ًا وحيــاره ،وحــؤور ًا :اخلطــاب ،احلــوار) لغــة واصطالحــ ًا

رجــع عن ـ ُه واليــه ،واملحــاورة :مراجعــة نجــد أن هــذه املصطلحــات تتفــاوت

املنطــق والــكالم يف املخاطبــة)(.)11

أمــا الفريوزآبــادي فيقــول يف معنــاه :جمملهــا إىل حقــل التواصــل الــذي

(الرجــوع كاملحــار واملحــارة ،واحلؤور ،يشــمل أســلوب احلــوار وأســلوب
والنقصــان واملحــاورة واملحــورة :اخلطــاب (إذ أن كل منهــا يقتــي
اجلــواب كاحلويــر واحلــوار واحلــرة األخــر بالــرورة ،إذ ال يمكــن أن
واحلويــرة ،مراجعــة املنطــق وحتــاوروا :نبلــغ شــيئ ًا مــا دون وجــود اآلخــر ،وال

تراجعــوا الــكالم بينهــم)(.)12
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معانيهــا دالليــ ًا ،إال أهنــا تنتمــي يف

يكــون هــذا األمــر مســتقب ً
ال أو ســامع ًا

أمــا يف االصطــاح فــأن احلــوار حمايــد ًا ،بــل يكــون فاعــاً ،أي ســائ ً
ال

( )Dialogueفهــو شــكل مــن أشــكال وجميبــ ًا يف اآلن نفســه)(.)14
التواصــل بــن مجيــع البــر حيــث

فاحلــوار يـُـ َعدُّ جــزء ًا مهـ ًا مــن أجزاء

حيمــل كل متحــاور جمموعــة مــن التواصــل البــري ألن أي تداخــل بــن
األفــكار يســعى إليصاهلــا للطــرف طرفــن أو أكثــر يتطلــب الفعــل وردة

الثــاين وهــو (طريقــة مــن طرائــق التعبري الفعــل ،مــن أجــل غايــة إخباريــة أو

�.............................................................................أ .د �أناهيد عبد الأمريالركابي

اقناعيــة أو تواصليــة أو حجاجيــة.

أكانــت لغويــة أم غــر لغويــة ولكــي

فالعمليــة التواصليــة أذن تتشــكل يتمكــن املرســل مــن إنجــاز رســالته ال

مــن مصطلحــن رئيســن مهــا :مصطلح بــد أن يراعــي التحكــم يف لغتــه إضافــة

التفاعــل ( )Interactionومصطلــح إىل مراعــاة البيئــة املحيطــة بــه ألنــ ُه
التواصــل ( )communicationونعنــي (مصــدر اخلطــاب املقــدم إذ يعتــر ركنـ ًا

بالتفاعــل( :مشــاركة طــريف احلــوار يف حيويــ ًا يف الدائــرة التواصليــة ،وهــو
الــكالم حــول مضامــن إنســانية معينــة ،الباعــث األول عــى إنشــاء خطــاب

بــن شــخص متكلــم ( )Sujetparlantرســالة) (.)16
ينتــج ملفوظــ ًا موجهــ ًا إىل خماطــب

( )2الرســالة :وهــي (عمليــة فــك

( ،)Lnterlocuteureوهــذا األخــر ،الرمــوز التــي تنتقــل يف الصــوت إىل
يلتمــس االســتامع أو اجلــواب الرصيــح املعنــى فتنتقــل الرســالة مــن املرســل إىل
أو املضمــر حــن يكــون امللفــوظ)( .)15املرســل أليــه)( )17وتتضمــن اخلطــاب
عنارص العملية التواصلية

الــذي يــود املرســل إيصالــه إىل

للتواصــل جمموعــة مــن العنــارص املخاطــب وهــي جمموعــة مــن العنــارص

تتــآزر فيــا بينهــا لتشــكل العمليــة اللغويــة املاديــة واملعنويــة التــي يصوغها
التواصليــة وهــي:

املرســل لكــي يوجههــا إىل املرســل إليــه

( )1املرســل :وهــو شــخص أو أي إهنــا ثمــرة العمليــة التواصليــة بــن

جمموعــة مــن األشــخاص تريــد أن (املرســل واملرســل أليــه) وهــي تتخــذ
تتصــل باآلخريــن عــى وفــق طريقــة عــدة أشــكال فقــد تكــون كالمـ ًا شــفوي ًا
معينــة مــن طرائــق االتصــال ســواء أو إحيائيــ ًا عــن طريــق اإلشــارة وقــد

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

أمــا التواصــل فهــو التبــادل الكالمــي يوجــه إىل املرســل إليــه يف شــكل
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تكــون كتابــة .إذن هــي النــص الكالمــي
أو الشــفوي أو الرمــزي.

( )5الســنن :وهــو (نســق القاعــدة

املشــركة بــن الباعــث واملتلقــي،

( )3القنــاة( :وهــي الوســيلة التــي والــذي بدونــه ال يمكــن للرســالة أن

تنتقــل عربهــا الرســالة مــن املرســل إىل تفهــم أو تــؤول)

()20

أي إن وجــود

املرســل إليــه وهــي التــي تســمح بقيــام الســنن املشــركة بــن املرســل واملرســل
التواصــل بــن املرســل واملرســل إليــه إليــه يبــن قصديــة املتكلــم ويعــن
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وعربهــا تصــل الرســالة مــن نقطــة الســامع عــى الفهــم ،ومــن ثــم تســتمر

معينــة إىل نقطــة أخــرى)( )18وقــد تكــون العمليــة التواصليــة وإذا جهــل املتلقــي

لفظيــة أو كتابيــة أو رمزيــة.

الســنن ،فــإن عمليــة التواصــل ال تتــم

املرســل إليــه :وهــو (اجلهــة التي أصــاً.
(َ )4

توجــه لــه الرســالة مــن املرســل وال بــد

( )6الســياق :وهــو وضــع مــا

مــن أن يكــون املرســل إليــه مؤهــ ً
ا يتحــدث عنــه املرســل مــن موضوعــات

لفهــم الرســالة)( )19أي إن املرســل إليــه يف ســياق معــن ،حيث يتشــكل الســياق
هــو متلقــي الرســالة حيــث يتلقــى مــا االتصــايل ويتضمــن املكونــات الفكريــة

يوجهــه إليــه املرســل ثــم يقــوم بعمليــة واالجتامعيــة للمرســل واملرســل أليــه
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فــك رموزهــا باعتــاد اإلشــارات إذ تظهــر الرســالة داخــل ســياق معــن
املخزونــة يف ذاكرتــه وهــذا يعتمــد عــى مــن خاللــه يتوصــل املتلقــي إىل قصــد

ثقافتــه وجتاربــه إذ أن قيــام التواصــل امللقــي ليســتمر التواصــل بينهــا .إذ
مرتبــط أصـ ً
ا بوجــود خماطــب يتفاعــل (ينشــأ الســياق نتيجــة تطبيــق إجــراءات

معــ ُه املرســل ومــن خــال معرفتــه تأســيس حمــددة عــى وفــق بروتوكــول
للمرســل إليــه تكــون طريقــة اخلطــاب .مقبــول باإلمجــاع ونتيجــة وجــود إمكان
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متــاح ألي كان مــن أجــل متابعــة هــذا
التطبيــق متــى َع ـ َّن لــه ذلــك)(.)21

ففــي هــذا النــص أشــارة رصحيــة إىل

التواصــل مــن خــال توجيــه رســالة

وقــد وضــع جاكســون خطاطــة مــن املتكلــم إىل الســامع عــر قنــاة هــي

صغــرة يوضــح هبــا هــذه العنــارص التي الــكالم غايــة املتكلــم هــي إرســال هــذه
ال يســتغني عنهــا التواصــل اللفظــي

()22

كــا يف شــكل رقــم (.)1

املبحث األول
والغرب

وهــذا يعنــي أن عمليــة التواصــل تقــوم

عــى عنــارص أربعــة عنــد اخلفاجــي هــي
( املتكلــم ،الســامع ،الرســالة ،القنــاة)

و (وهكــذا جتــد أن حاجــة اإلنســان إىل

أشــار النقــاد العــرب القدامــى اللغــة رشط مــن رشوط تواصلــه مــع

إىل مصطلــح التواصــل إشــارة غــر اآلخريــن)(.)24

مبــارشة عنــد تعريفهــم لللغــة والبالغــة

وكذلــك يظهــر مفهــوم التواصــل

والبيــان ،فهــذا ابــن ســنان أشــار إىل عنــد ابــن ســنان يف قولــه (يكفــي
مصطلــح التواصــل يف قولــه( :ومــن مــن حــظ البالغــة إال يؤتــى الســامع

رشوط الفصاحــة والبالغــة أن يكــون مــن ســوء فهــم الناطــق ،وال الناطــق
معنــى الــكالم ظاهــر ًا جليـ ًا ال حيتــاج إىل مــن ســوء فهــم الســامع) وهنــا يركــز
فكــر يف اســتخراجه وتأمــل لفهمــه ...اخلفاجــي عــى الوظيفــة اإلفهاميــة
والدليــل عــى صحــة مــا ذهبنــا اليــه ....للغــة فهــي فهــم وإفهــام بــن الســامع

إن الــكالم غــر مقصــود يف نفســه وإنــا واملتكلــم.
احتيــج ليعــر النــاس عــن أغراضهــم

ويفهمــوا املعــاين)(.)23

أمــا العســكري فيشــر إىل مصطلــح

التواصــل عنــد تعريفــه البالغــة فيقــول

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

مفهوم التواصل بني العرب

الرســالة إىل الســامع عــن طريــق الــكالم
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(البالغــة كل مــا تبلــغ بــه املعنــى قلــب احلجــاب دون الضمــر ،حتــى يفــي
الســامع فتمكنــه مــن نفســه كتمكنــه يف الســامع إىل حقيقتــه ،وهيجــم عــى

نفســك مــع صــورة مقبولــة ومعــرض حمصولــه كائنــ ًا مــا كان ذلــك البيــان
حســن)(.)25

ومــن أي جنــس كان الدليــل ،ألن مــدار

نفهــم مــن هــذا النــص أن العســكري األمــر والغايــة التــي إليهــا جيــري القائــل

يف تعريفــه هــذا يركــز عــى تواصــل والســامع إنــا هــو الفهــم واإلفهــام،
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املتكلــم مــع نفســه أوالً وتفكــره وبعــد فبــأي يشء بلغــت اإلفهــام وأوضحــت

أن يفهــم املعنــى حيــاول إيصالــه إىل عــن املعنــى ،فذلــك هــو البيــان يف ذلــك
املتلقــي .

املوضــع)(.)27

اجلاحــظ يف هــذا النــص حــدد لنــا

أمــا ابــن املقفــع (البالغــة أســم
ملعـ ٍ
ـان ...منهــا مــا يكــون يف الســكوت ،عنــارص العمليــة التواصليــة كاملــة
ومنهــا مــا يكــون يف االســتامع ....ومنها وهــي (املتكلــم ،الســامع ،الرســالة،

مــا يكــون خطيــ ًا)(.)26

القنــاة ،الشــفرة) فالرســالة تصــل مــن

ومــن خــال هــذا النــص نفهــم املتكلــم إىل الســامع غايتهــا الفهــم

أشــارة املقفــع إىل الســامع واملتكلــم واإلفهــام عــن طريــق اللغــة أمــا الشــفرة
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ومهــا يمثــان عنرصيــن مــن عنــارص فأهنــا متثــل (كشــف قنــاع املعنــى وهتــك
العمليــة التواصليــة.

أمــا اجلاحــظ فيشــر إىل مصطلــح

احلجــاب).

ومل يكتــف اجلاحــظ باإلشــارة إىل

التواصــل عندمــا يعــرف البيــان يف عنــارص العمليــة التواصليــة وإنــا نجــده

قولــه( :البيــان اســم جامــع لــكل يشء يف موضــع آخــر يشــر إىل أنــاط وأنــواع

كشــف لــك قنــاع املعنــى ،وهتــك التواصــل إذ يقــول (مجيــع أصنــاف
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الــدالالت عــى املعــاين مــن لفــظ الذيــن أشــاروا إىل نظريــة التواصــل

وغــر لفــظ مخســة أشــياء ،ال تنقــص يف قولــه (إن نقــل الدمــاغ اإلشــارة

وال تزيــد ،أوهلــا اللفــظ ثــم اإلشــارة ،املناســبة للصــورة إىل األعضــاء

ثــم العقــد ،ثــم اخلــط ،ثــم احلــال التــي املســتعملة إلنتــاج األصــوات فينتقــل

تســمى نصيــة)(.)28

الــكالم مــن الشخــــــص (أ املتكلــم)

فالتواصــل حســب رأي اجلاحــظ يف إىل الشــخص (ب املتلقــي) فــإذا تكلــم

هــذا النــص يكــون عــن طريــق الكتابــة ،الشــخص (ب) بــدأ حقــل جديــد مــن
قولــه نصيــة فيقصــد هبــا احلــال الناطقــة وضــع خطاطــه لعمليــة التواصــل وهــي

بالداللــة وهــي ناجتــة عــن التأمــل أو كــا يف خمطــط رقــم (.)29()3
التفكــر.

ثــم جــاء بعــد دي سوســر الباحــث

مــن خــال هــذه اآلراء النقديــة النفــي األملــاين كارل بوهلــر وأشــار إىل

والبالغيــة املهمــة للعلــاء العــرب عمــل دي سوســر ومكمــا لــه فذكــر

اتضحــت لنــا رؤيتهــم للتواصــل ثالثــة حمــاور تقــوم عليهــا العمليــة
وكيــف نظــروا إىل هــذا املصطلــح مــن التخاطبيــة وهــي( :املرســل (ضمــر

خــال اللغــة باعتبارهــا أداة مهمــة املتكلــم) ،واملرســل إليــه (ضمــر

للتواصــل.

املخاطــب) واملوضــوع ،ويتــوىل عــن

املخطــط رقــم (.)2

املرســل إليــه الوظيفــة اإلفهاميــة وعــن

ويمكــن توضيــح ذلــك مــن خــال املرســل الوظيفــة االنفعاليــة وعــن

أمــا مفهــوم التواصــل عنــد الغــرب املوضــوع املرجعيــة)(.)30

فيـُــعد دي سوســر مــن أوائــل النقــاد

أمــا مارتينيــه فــرى أن( :إحــدى

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

أو اخلــط ،أو اإلشــارة ،أو اإلحيــاء أمــا دماغــه إىل دمــاغ الشــخص (أ) ...وقــد
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وظائــف اللغــة ،االتصــال وهــي واالنفعــاالت والرغبــات عــن طريــق

الوســيلة التــي تســمح ملســتعمليها نظــام مــن الرمــوز التــي يســتخدمها
الدخــول يف عالقــات مــع بعضهــم الفــرد

بعضــ ًا ،وهــي التــي تضمــن التفاهــم
املتبــادل بينهــم)(.)31

باختيــاره)(.)34

هــذه التعريفــات املختلفــة للغــرب

تتفــق عــى أن الوظيفــة األساســية للغــة

نفهــم مــن ســياق النــص أن مارتينيــه هــي الوظيفــة التواصليــة وخالصــة
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يشــر إىل التواصــل الــذي يعــد أهــم وظيفــة التواصــل مــا يالحظــه (بينيــت)

وظائــف اللغــة.

إذ يــرى( :أن وظيفــة التواصــل تتمثــل

أمــا لينــش فــرى( :أن اللغــة تـُعـَـــدُّ أساســ ًا يف ســعي املتكلــم إىل إبــاغ
شــك ً
ال اتصاليــا يعمــل يف أنظمــة املتلقــي بأمـ ٍـر مــا أو إىل نســبة عمــل مــا
اجتامعيــة كــرى)( )32وهنــا يشــر إىل أن إليــه)(.)35

التواصــل مــن بــن أهــم الوظائــف التــي

تؤدهيــا اللغــة.

وهكــذا يتبــن لنــا أن اإلنســان هــو

أســاس العمليــة التواصليــة إذ قــد

ويــرى (هنــري ســوين) اللغــة يكــون متكلـ ًا أو ســامع ًا بينــه وبــن فــرد

بأهنــا( :التعبــر عــن الفكــر عــن آخــر ،أو مجاعــة ،أو يكــون تواصلــه عــن
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طريــق األصــوات اللغويــة)( )33وهــذا طريــق اللغــة والكتــاب وهــو مــا يســمى
يســتوجب عنــارص ًا لكــي تتــم العمليــة بالتواصــل الثقــايف.

التواصليــة هــذه العنــارص تتمثــل

باملتكلــم ،الســامع ،الرســالة ،القنــاة.
أمــا (ســابري) فــرى اللغــة

بأهنــا( :وســيلة لتوصيــل األفــكار

املبحث الثاين

دراسة تطبيقية لنظرة التواصل
ووظائفها يف العهد

يمثــل هــذا املبحــث لبنــة أساســية
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للبحــث وهــو احلقــل اإلجرائــي العهــد نجــد أن املرســل هــو اإلمــام عــي
والتطبيقــي الــذي يبــن لنــا مهــام (عليــه الســام) واملتلقــي هــو مالــك بن

الوظيفــة التواصليــة يف نصــوص هــذا األشــر (رضــوان اهلل عليــه) واملخطــط
العهــد مــن خــال اســتعراض هــذه رقــم ( )4يوضــح ذالــك.
النصــوص وبيــان الوظائــف التواصليــة

واإلقنــاع البــدّ أن يكــون بطريقــة

فيــه مــن خــال بعــض املفاهيــم منهــا :منظمــة يســتجمع فيهــا امللقــي كل مــا
( )1اإلقناع والتواصل

يملــك مــن وســائل خمتلفــة للتأثــر يف آراء

التواصــل وغاياتــه حتــى أن علــم يقبلــون ويوافقــون وهــذا مــا وجدنــاه

البالغــة العربيــة جــاء مــن أجــل يف شــخص اإلمــام عــي (عليــه الســام)

(التواصــل واإلقنــاع واإلمتــاع)( .)36اإلمــام احلكيــم العــادل الرشــيد .فتتــم
واإلمتــاع هــو أحــد طــريف العالقــة املوافقــة عــى وجهــة نظــره يف موضــوع

بــن رســالة هادفــة إىل توجيــه الفكــر أو معــن وارتيــاح نفــس امللتقــي إىل مــا كان

االعتقــاد وطرفهــا اآلخــر هــو اإلقنــاع ،مــن امللقــي خصوصــ ًا إذا كان اإلقنــاع
وهــذان الطرفــان متالزمــان وجــودا مبــارش ًا مــن اإلمــام عــي (عليــه الســام)

أو عدمــ ًا (فــا وجــود لإلقتنــاع مــن وهــو خياطــب الفــرد وهــو مالــك بــن
دون وجــود اإلمتــاع)( )37ألن اإلقتنــاع األشــر (رضــوان اهلل عليــه) يف عهــده

يكــون مــن طــرف املرســل إليــه (امللقي) هــذا.
واإلقنــاع يكــون مــن طــرف األول وهــو

املرســل (املتلقــي) ،فـ ْ
ـإن مل يكــن األول

( )2اإلفهام والتواصل

ّ
إن غايــة اإلمــام عــي (عليــه الســام)

فــا وجــود للثــاين ،وعندمــا نــأيت إىل يف كتابــه هــذا أن يصــل موضوعــه إىل

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

يعتــر اإلقنــاع مــن أهــم وظائــف اآلخريــن وأفكارهــم بحيــث جيعلهــم
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ذهــن املتلقــي فيقــع الفهــم ،فمضمــون والتخاطــب أي مــا حيقــق التواصــل،

العهــد يقــع عىل الفهــم واإلفهــام فنجده ألن التفاهــم عــى وزن تفاعــل دال عــى
ركــز يف مقدمتــه بذكــر اهلل وتوصيــة املشــاركة كــا تقــدم يف وزن (ختاطــب)
أصحابــه بتقــوى اهلل واتبــاع أوامــره يف يف أول البحــث ومعنــى التفاهــم أن

قولــه (أمــره بتقــوى اهلل واتبــاع مــا أمــر يكــون الــكالم داال عــى مقصــود ،أي
بــه يف كتابــه مــن فرائضــه وســننه التــي يفيــد معلومــة جديــدة عنــد املتلقــي
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ال يســعد أحــد إال باتباعهــا وال يشــقى كــا حيــث النحــاة عــى مفهــوم (حســن
إال مــع جحودهــا وإضاعتهــا)( )38فقــد الســكوت) فهــل هــو وصــف للمتكلــم

ركّــز (عليــه الســام) عــى املقدمــة أم للمتلقــي؟ أي هــل يقصــد ســكوت
اخلطابيــة لشــد انتبــاه اجلمهــور ويمكــن املتكلــم أم ســكوت املتلقــي؟ بحيــث

توضيــح ذلــك يف املخطــط رقــم (.)5

ال ينتظــر شــيئا مــن أجــل إمتــام املعنــى

ويف هــذه احلــال ال بــد أن ُيراعــى املقصــود وقــد رجــح أكثــر النحــاة أن
حــال املرســل إليــه ومنزلتــه فـــ (مــدار يكــون وصفــا للمتكلــم فيكــون معنــى
األمــر عــى إفهــام كل قــوم بمقــدار التعريــف (لفــظ مفيــد حيســن ســكوت

طاقتهــم ،واحلمــل عليهــم عــى أقــدار املتكلــم بحيــث ال يصــر الســامع
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منازهلــم)( )39فغايــة اإلمــام عــي (عليــه منتظــرا لــيء آخــر)(.)40

الســام) مــن التواصــل هــو الرتكيــز

ونالحــظ مــن هــذا التعريــف مــا

اىل إفهامــه.

(أ) ذكــر أركان النظريــة التواصليــة

عــى املتلقــي حتــى يســتطيع الوصــول يــأيت:
( )3الكالم والتواصل

مــن املرســل (املتكلــم) واملرســل إليــه

املقصــود مــن الــكالم هــو التفاهــم (املتلقــي) والرســالة (املوضــوع) وهــذه
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األركان جمتمعــة نجدهــا متحققــة يف ذلــك نظــر ًا بليغــا ،فــإن هــذا الديــن قــد

عهــد اإلمــام عــي (عليــه الســام).

(ب) الوظيفــة التعبرييــة لتواصــل

كان أســرا يف أيــدي االرشار»(.)41

فــا بــد إذن أن يكــون املتكلــم عــى

اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف عهــده علــ ٍم بوضــع املخاطــب ومــا حيتاجــه

تتمثــل يف شــخص اإلمــام عــي (عليــه ومــا يمتلكــه مــن املعرفــة وهــذا هــو
الســام) وهــو املتكلــم إذ رشطــوا فيــه أســاس العمليــة التواصليــة.

أن يكــون قاصــدا لكالمــه.

مــن خــال قراءتنــا لعهــد اإلمــام

الســامع (املرســل إليــه) وقــد رشطــوا أن عــي (عليــه الســام) وجدنــا هيمنــة
يكــون الســامع (املرســل إليــه) موجــود ًا اجلمــل اإلنشــائية وكذلــك هيمنــة
فيحصــل اإلفهــام عنــد املتلقــي حينئـ ٍـذ .أســلوب األمــر مثــل قولــه« :والصــق
( )4التواصل وأسامء اإلشارة واألسامء بأهــل الــورع والصــدق»( )42وكذلــك
املوصولة

قولــه« :واعلــم أ ّنــه ليــس يشء بأدعــى

لكــي تتحقــق عمليــة التواصــل ال إىل حســن ظــن برعيتــه يف إحســانه

بــد مــن وجــود الصلــة بــن املتكلــم إليهــم»( .)43الغــرض مــن هــذا األمــر
واملتلقــي يف الــكالم فــإذا وجــد مــا هــو أن يبقــى املتلقــي عــى صلــة وثيقــة

يوهــم املتلقــي يف اإلهيــام واللبــس مــع احلــدث الــذي أراد امللقــي أن

تعنــي عــى املتلقــي أن يرفــع هــذا يوصلــه إىل املتلقــي فيصــوغ اإلمــام
اإلهيــام بالقرائــن احلســية كــا هــو احلــال عــي (عليــه الســام) خطابــه األمــري

يف أســاء اإلشــارة او بالقرائــن اللفظيــة مــن خــال حتشــيد جمموعــة مــن أفعــال
كــا يف قولــه (عليــه الســام) «فانظــر يف األمــر التــي تضيــف إىل النــص شــكال

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

(ج) الوظيفــة اإلفهاميــة وتعنــي ذكــر

( )5التواصل واألسلوب اإلنشائي
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هندســيا ،وقــد خرجــت مجيــع هــذه

األفعــال إىل طلــب النصــح واإلرشــاد.

( )6التواصل واإليقاع الصويت

كــا يالحــظ ميــل اجلمــل عموم ـ ًا يف

وســبب غلبــة أســلوب األمــر؛ ألن العهــد إىل حتقيــق اإليقــاع الصــويت عــن
املتلقــي شــخصية قياديــة فــا بــد أن حتقــق طريــق اعتــاد أســلوب الســجع الــذي
هــذه الشــخصية العطــاء والتقــدم لذلــك كان حــارضا بوضــوح يف جممــل العهــد،

ناســبه أســلوب األمــر.

والغــرض منــه إثــارة عاطفــة املتلقــي
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أمــا أســلوب النهــي فنجــده حــارضا وحتريكهــا لتحقيــق العزيمــة عــى املــي

أيضــا يف هــذا العهــد ليــؤدي معنــى يف األمــور كلهــا .ونجــد كذلــك أن

التوكيــد ،فامللقــي يؤكــد قــوة ذلــك اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف عهــده
املتلقــي وقدرتــه عــى أداء مهامــه بالصورة ال يكتفــي بتوجيــه األمــر أو النهــي

الصحيحــة كــا يف قولــه« :وأفضلهــم حلام فقــط وإنــا يتبعــه بذكــر الســبب الــذي
ممــن يبطــيء عــن الغضــب ويســريح إىل كان ألجلــه األمــر أو النهــي وهــذا إن

العــذر ويــرأف بالضعفــاء»(.)44

دل عــى يشء فإنــا َّ
يــدل عــى ســعة

ويف بــاب املشــورة يشــدد اإلمــام علــم االمــام (عليــه الســام) بحقائــق

عــي (عليــه الســام) عــى مالــك بــن األمــور وبواعثهــا كــا يف قولــه« :ثــم
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ِّ
فــول عــى
األشــر يف النهــي عــن إدخــال البخيــل أنظــر يف حــال كتّابــك
واجلبــان واحلريــص يف مشــورته بقولــه :أمــورك خريهــم ،وأخصــص رســائلك

«ال تدخلــن يف مشــورتك بخيــا يعــدل التــي تدخــل فيهــا مكائــدك وأرسارك

بــك عــن الفضــل ويعــدك الفقــر ،بأمجعهــم لوجــود صالــح األخــاق ممــن
وال جبانــ ًا يضعفــك عــن األمــور وال ال تبطــره الكرامــة فيجتــزيء هبــا عليــك
حريصــ ًا يزيــن لــك الــره»(.)45

يف خــاف لــك»(.)46
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ونالحــظ أيضــا غلبــة اجلمــل القصــرة املتكلــم واملقصــد العــام ألن اإلمــام عــي

عــى العهــد وغايــة املرســل مــن ذلــك (عليــه الســام) حــن كتــب هــذا العهــد
تقبلهــا مــن قبــل املتلقــي فيتمكــن مــن كان لــه قصــد جلعــل الــكالم يصلــح

ْ
ألن يفهــم عــن طريــق التواصــل ،ألن
متابعتهــا وحتصيــل مطالبهــا بيــر
وســهولة؛ ألهنــا اعتمــدت عــى اإلجيــاز التواصــل ال يتــم بنجــاح إذا مل حيــدث

وتركيــز املعنــى.

اخلامتــــة

املــؤول مــن لــدن املرســل إليــه ســواء
أكان القصــد مطابقــا للمعنــى احلــريف

(ّ )1
إن أهــم غايــة مــن عهــد اإلمــام أم مفارقــا لــه ،الن التواصــل مــروط

عــي (عليــه الســام) هــو التوصيــل القصديــة وإرادة املتكلــم يف التأثــر
ألفــكاره إىل الرعيــة.

عــى اآلخــر .وتعــدُ هــذه القصديــة مميــز

( )2األهــم مــن التوصيــل هــو بقــاء منهجــي يف اللســانيات التداوليــة.

هــذه األفــكار جيــا بعــد جيــل وبقــاء

( )4وضــوح اجلانــب األديب يف عهــد

هــذه األفــكار يف ذهــن املتلقــن ،هــذا اإلمــام عــي (عليــه الســام) حيــث تــم

البقــاء الــذي إن ّ
دل عــى يشء فإنــا يــدل انشــاؤه مــن شــخص عــريب ملــم بــكل

عــى تــوازن ألفاظــه (عليــه الســام) خفايــا اللغــة ودقائقهــا وهــو رجــل
واعتداهلــا.

قضــاء وفقيــه وفيلســوف وصاحــب إملــام

( )3مقصديتــه (عليــه الســام) بالسياســة واإلدارة وعلــم االجتــاع

مــن هــذا العهــد تتجــى يف الربــط بــن واألخــاق والديــن مــن خــال اعتــاده
الرتاكيــز اللغويــة ومراعــاة غــرض أســاليب أدبيــة متنوعــة.

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ويف هنايــة بحثنا ال بد أن نقول:

التطابــق بــن قصــد املرســل واملعنــى
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شكل رقم ()1
السياق

املتكلم (امللقي)

اخلرب(الرسالة)

اللغة (أداة التواصل)
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الشفرة
شكل رقم ()2

السامع (املتلقى)

�.............................................................................أ .د �أناهيد عبد الأمريالركابي

Phonation
s

c

فكرة C= concept
صورة صوتية S = sound-image

s

c

Audition

ملقي
إمتاع

ا
ل
ر
س
ا
لة

شكل رقم ()4

متلقي
إقتناع

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

شكل رقم ()3
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املرسل
إفهام

ال
م
و
ضـ
ـو
ع

شكل رقم ()5

املرسل إليه
فهم

�.............................................................................أ .د �أناهيد عبد الأمريالركابي

اهلوامش

.243

( )1ينظــر اســراتيجيات اخلطــاب ،عبــد اهلــادي
بــن ظافــر الشــهري ،ص  ،185دار الكتــب
الوطنيــة ،نغــازي ،ليبيــا ،ط ،1د.ت.

( )11إشــكاالت النــص ،مجعــان بــن عبــد
الكريــم ،ص .35
( )12أســاس البالغــة ،جــار اهلل حممــود أبــو
القاســم الزخمــري ،حتقيــق عبــد الرحيــم

( )2سورة البقرة :اآلية .260
( )3لســان العــرب :مــادة وصــل ،دار لســان
العــرب.1970 ،
الزنجــاين.38 :
( )5املعجــم الوســيط للزخمــري جممــع اللغــة
العربيــة ،دار احلديــث للطبــع والنــر بــروت،
 ،1980ص .1037
niversitaires, 1969, pعليــه الســام(6) Edition s

د.ت ،ص .98
( )13لســان العــرب ،ابــن منظــور ،دار صــادر
مــادة :حــور ،د.ط ،ج  ،2بــروت ،1997 ،ص
.182
( )14القامــوس املحيــط ،الفــروز آبــادي ،ج،2
د.ط ،د.ت ،ص .151
()15

التعبــر

والتواصــل

(التقنيــات

42.

واملجــاالت) ديداكيتــك ،عــي آيــت أوشــان ،دار

“(7) Charles cooley, Social organisation in

أيب مرامــر للطباعــة والنــر ،الربــاط،2010 ،

“niation anonyme.عليــه الســامalcom

ص .61

(8) Dictionnare des concepts, eles Francoise

( )16عندمــا نتواصــل نغــر (معاديــة تداوليــة

nier, 1977, P 31.عليــه الســامRaynal etalain Rie

معرفيــة آلليــات احلجــاج) ،عبــد الســام عشــر،

( )9لسان العرب :مادة خطب.

أفريقيــا الــرق ،املغــرب ،2006 ،ص .200

( )10املعجــم الوســيط ،إبراهيــم مصطفــى
وآخــرون ،دار الدعــوة ،أســتنبول  ،1980ص

( )17احلــوار وخصائــص التفاعــل التواصــي،
حممــد نظيــف ،أفريقيــا الــرق ،د.ط ،الــدار

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

( )4ينظــر :رشح التفتــازاين عــى ترصيــف

حممــود ،انتشــارات دفــر تبليغــات األمــر ،د.ط،
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 ،221 -220ط  ،1دار الكتــب العلميــة ،د .ت.
البيضــاء ،ص .15

108

( )18التواصــل اللســاين والشــعرية ،الطاهــر

( )26اللغــة والفكــر واملعنــى ،حممــد بــو عاممــة،

بومزيــر ،منشــورات الضــاف ،ط،2007 ،1

ص  ،236أفريقيــا الــرق ،ط .2000 ،1

ص .24

( )27الصناعتني ،ص .19

( )19لســانيات النــص نحــو منهــج لتحليــل

( )28م .ن.23 :

اخلطــاب الشــعري ،أمحــد مــداس عــامل الكتــب

( )29البيان والتبيني :ص .76

احلديثــة ،أربــد ،عــان ،ط .2009 ،2

( )30املصدر نفسه والصفحة.

( )20اللغــة واخلطــاب ،عمــر أركان ،أفريقيــا

( )31علــم اللغــة العــام :فريائيــد دي سوســر،

الــرق ،املغــرب ،2000 ،ص .49

ترمجــة ديوئيــل يوســف ،مراجعــة النــص العــريب

( )21قضايــا الشــعرية ،رومــان ياكوبســن،

د .مالــك يوســف املطلبــي ،أفــاق عربيــة،

ترمجــة :حممــد الــويل ومبــارك حنــون ،دار

 ،1985ص .30

تويقــال ،الــدار البيضــاء ،املغــرب ،1988 ،ص

( )32قضايــا الشــعرية :ص  ،30رومــان

.3 0

جاكســون ،ترمجــة حممــد الــوايل ومبــارك حنــون،

( )22اللغــة واخلطــاب ،عمــر أركان ،ص ،48

دار توفيــال للنــر ،الــدار البيضــاء.1988 ،

أفريقيــا الــرق ،ط .2001 ،1

( )33اســراتيجيات التواصــل ،ســعيد بنكــراد،

( )23حــدود التواصــل -األمجــاع والتنــازع

ص .9

بــن هابرمــاس وليوبــار فرانــك مانفــرد ،ترمجــة

( )34اســراتيجيات اخلطــاب ،عبــد اهلــادي

وتقديــم :عــز العــرب حلكيــم ،أفريقيــا الــرق،

الشــهري ،ص .14

املغــرب.45 ،2003 ،

( )35علــم األعــام اللغــوي ،عبــد العزيــز

( )24قضايا الشعرية.28 :

رشف :ص .70

( )25رس الفصاحــة ،أبــن ســنان اخلفاجــي :ص

( )36حتليل اخلطاب :ج .بول ،ص .2

�.............................................................................أ .د �أناهيد عبد الأمريالركابي
بومزيــر ،منشــورات الضــاف ،ط،2007 ،1

.30 ،29 ،27 ،26 ،25 ،24 ،21 ،19 ،17

ص .24

( )42م .ن.20 :

( )38العهــد 22 :وهنــاك الكثــر مــن االمثلــة يف

( )43م .ن.22 :

هــذا البــاب وكذلــك قولــه «ثــم الطبقــة الســفىل

( )44م .ن.24 :

مــن أهــل احلاجــة واملســكنة الذيــن حيــق رفدهــم

( )45حاشــية يــس عــى رشح الفاكهــي عــى

ومعونتهــم»(.)7

قطــر النــدى ،يــس بــن زيــد الديــن احلمــي

( )39العهد.20 :

الشــافعي (ت1061هـــ) مكتبــة االرشــاد،

( )40العهد.18 :

تركيــا.88/1 ،

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

( )37التواصــل اللســاين والشــعرية ،الطاهــر

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

110

قائمة املظان:

( )9التواصــل اللســاين والشــعرية ،الطاهــر
بومزيــر ،منشــورات الضــاف ،ط.2007 ،1

( )1أســاس البالغــة ،جــار اهلل حممــود أبــو

( )10احلــوار وخصائــص التفاعــل التواصــي،

القاســم الزخمــري ،حتقيــق عبــد الرحيــم

حممــد نظيــف ،أفريقيــا الــرق ،د.ط ،الــدار

حممــود ،انتشــارات دفــر تبليغــات األمــر ،د.ط،

البيضــاء.

د.ت.

( )11رس الفصاحــة ،أبــن ســنان اخلفاجــي :ص

( )2اســراتيجيات التواصــل ،ســعيد بنغــراد،

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

املغــرب ،افريقيــا الــرق.2000 ،

( )12ســر اعــام النبــاء شــمس الديــن حممــد

( )3أســراتيجيات اخلطــاب ،عبــد اهلــادي بــن

بــن امحــد بــن عثــان الذهبــي ،حتقيــق ســعيد

ظافــر الشــهري ،ص  ،185دار الكتــب الوطنية،

االفغــاين ،دار الفكــر ،بــروت.1969 ،

بنغــازي ،ليبيــا ،ط ،1د.ت.

( )13علــم األعــام اللغــوي ،عبــد العزيــز

( )4االســلوب واالســلوبية ،عبــد الســام

رش ف .

املســدي ،الــدار العربيــة للكتــاب ،ط.2

( )14علــم اللغــة العــام :فريائيــد دي سوســر،

( )5أشكاالت النص ،مجعان بن عبد الكريم.

ترمجــة ديوئيــل يوســف ،مراجعــة النــص العــريب

( )6البيــان والتبيــن ،اجلاحــظ ،حتقيــق ورشح

د .مالــك يوســف املطلبــي ،أفاق عربيــة.1985 ،

عبــد الســام هــارون ،مكتبــة اخلانجــي،

( )15عندمــا نتواصــل نغــر ( معاديــة تداوليــة

القاهــرة ،ج.1

معرفيــة آلليــات احلجــاج) ،عبــد الســام عشــر،

( )7حتليل اخلطاب :ج .بول.

أفريقيــا الــرق ،املغــرب.2006 ،

( )8التعبــر والتواصــل (التقنيــات واملجــاالت)

( )16عهــد االمــام عــي بــن ايب طالــب (عليــه

ديداكيتــك ،عــي آيــت أوشــان ،دار أيب مرامــر

الســام) اىل واليــه عــى مــر مالــك االشــر

�.............................................................................أ .د �أناهيد عبد الأمريالركابي
(رضــوان اهلل عليــه) ،اعــداد :املستشــار فليــح

( )21اللغــة والفكــر واملعنــى ،حممــد بــو عاممــة،

ســوادي ،العتبــة العلويــة املقدســة ،النجــف،

ص  ،236أفريقيــا الــرق ،ط .2000 ،1

.2010

( )22املعجــم الوســيط ،إبراهيــم مصطفــى

( )17القامــوس املحيــط ،الفــروز آبــادي ،ج،2

وآخــرون ،دار الدعــوة ،أســتنبول .1980

د.ط ،د.ت.

املصادر االجنبيـة

جاكســون ،ترمجــة حممــد الــوايل ومبــارك حنــون،

“alcomuniation anonyme.

دار توفيــال للنــر ،الــدار البيضــاء.1988 ،

(2) Dictionnare des concepts, eles Francoise

( )19اللغــة واخلطــاب ،عمــر أركان ،أفريقيــا

Raynal etalain Rieunier, 1977.

الــرق ،املغــرب.2000 ،
( )20لســان العــرب :مــادة وصــل ،دار لســان
العــرب.1970 ،

(3) Edition suniversitaires, 1969.

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

( )18قضايــا الشــعرية :ص  ،30رومــان

“(1) Charles cooley, Social organisation in
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قال أمير المؤمنين (عليه السالم)
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من صبر ظفر
املحجة البيضاء يف هتذيب األحياء ،الفيض الكاشاين ،ج  ،7ص.118

ُّ
مبدأ التأدب

ّ يف عهد اإلمام
)0( ) إىل مالك األشرتj( علي
قراءة تداولية

Politeness principle in the covenant of Imam Ali (peace be upon him)
which is send to Malik Al-Ashtar (Pragmatic reading)

 محيد عبد احلمزة الفتيل.د.أ
كلية اآلداب

جامعة بغداد
Prof.Dr. Hameed Abdul Hamezah Al-Fatle
College of Arts
University of Baghdad

علي (� )إىل مالك الأ�شرت (................................)
مبد�أ الت�أدُّب يف عهد الإمام ّ

ملخص البحث

ُيعــدُّ مبــدأ التــأدب مــن املبــادئ التداوليــة اللســانية احلديثــة بعــد مبــدأ التعــاون

الــذي أرســى قواعــده غرايــس ،ويقــوم هــذا البحــث عــى التعريــف هبــذا املبــدأ
وحماولــة إجيــاد جــذور لــه يف القــرآن الكريــم وأحاديــث الرســول صــى اهلل عليــه
ـم يكشــف
وآلــه وســلم والــراث ال ُلغـ ّ
ـوي العــريب والربهنــة عــى وجــوده فيــه ،ثــُـ َّ
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هــذا البحــث أيضــ ًا عــن بعــض دراســات املحدثــن التــي يمكــن أن ينبثــق هــذا

املبــدأ منهــا ،مــن قبيــل االســتلزام احلــواري أو املحادثــايت الــذي أوجــد معاملــه
ـم يبــن أيض ـ ًا جهــود علــاء العربيــة والس ـ َّيام أربــاب البالغــة يف هــذا
غرايــس ،ثــُـ َّ

وتوصــل البحــث إىل وجــوده يف الــراث البالغــي العــريب.
املبــدأ،
ّ

وجــه إليــه
ـم يتنــاول البحــث مراحــل تطـ ّـور هــذا املبــدأ عنــد املحدثــن ومــا ّ
ثــُـ َّ
مــن نقــد وتقويــم يف ك ُّل مرحلــة ،فابتــدأ البحــث بعــرض مرحلــة غرايــس (مبــدأ
ُــم ليتــش (مبــدأ التــأ ّدب
ُــم مرحلــة اليكــوف (مبــدأ التــأ ّدب) ،ثــ َّ
التعــاون) ،ثــ َّ

ـم طه عبدالرمحــن الذي أطلق
ـم بــراون ولفنســون (مبــدأ التواجه) ،ثــُـ َّ
األقــى) ،ثــُـ َّ
عليــه (مبــدأ الصــدق أو التصديــق) ،مســتمدّ ًا مفاهيمــه مــن الــراث اإلســامي
وتناولــه بش ـ ّقني :الشـ ّـق التبليغــي ،والشـ ّـق التهذيبــي.
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ـم أختــم البحــث بإجــراء دراســة تطبيقيــة عــى مــا َو َر َد مــن عبــارات يف (عهــد
ثــُـ َّ

عــي (عليــه الســام) إىل مالــك األشــر رضــوان اهلل عليــه) يمكــن أن
اإلمــام ّ
نعزوهــا تداولي ـ ًا إىل مبــدأ التــأ ّدب ،وحماولــة مناقشــتها عــى وفــق املبــدأ اللســاين

التــداويل احلديــث.

 د حميد عبد احلمزة الفتلي.�أ.............................................................................

Abstract

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

The principle of politeness is one of the modern linguistic principles which
is used after cooperation principle establish by Grace. This research depend on
the definition of this principle, attempt to find it`s roots in the Holly Quran
and speech of Prophet Muhammad (may Allah prays on him and his pure
family) and in the Arabic linguistic heritage to provide it.
This research reveals some of the modernist studies that can emerge this
principle from it. Before the obligation of dialogue or conversations which is
created it`s featured by Grace.
It`s also show the effort of Arabic linguistic, those who are eloquent in this
principle.
The search discour it`s presence in the Arabic rhetorical heritage.
After that, the research deals with stage of development by modernist and
what is criticed during it`s stage. The research began by shows Grac`s stage
(principle of cooperation), then Lycoff stage (principle of politeness ), after that
Lench (principle of unlimited politeness) and Brown Wolfenson(principle of
confrontation) finally, Taha Abd Rahman who called it`s principle ( principle
of honesty or confirmation) which is extracting it`s concept from the Islamic
heritage, where he deals with two part: The rhetorical and the rectification
115 aspect.
Then he conclude the research by making an applied study on phrases at
Imam Ali Bin Abi Talib covenant (peace be upon him) to Al-Ashtar ( may
Allah pleased him) which can be attributed to the politeness principle to tray
discuses it according to the pragmatic principle.

علي (� )إىل مالك الأ�شرت (................................)
مبد�أ الت�أدُّب يف عهد الإمام ّ

املقدِّ مة

هيمنــا هنــا دراســة هــذا العهــد
والــذي ّ

َّ
غــوي ،والســ َّيام مــا
وصــى اهلل مــن اجلانــب ال ُّل
رب العاملــن
ّ
احلمــد هلل ّ
عــى ُمم ٍ
ــد وآلــه الطيبــن الطاهريــن .يتع ّلــق بالدراســة التداوليــة فعقــدت
ّ
أما بعد:

مهــم مــن
العــزم عــى دراســة مبــدأ
ٍّ

عــي (عليــه مبــادئ التداوليــة مل حيـ َ
َّ
ـظ بتلــك الشــهرة
فــإن عهــد اإلمــام
ّ
مهيــة مــن لــدن الدارســن وهــو
الســام) إىل واليــه مالــك األشــر حــن واأل ِّ
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َّ
وله مــر جبايــ َة خراجهــا ،وجهــاد مبــدأ التــأ ُّدب.
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واحلــق َّ
أن مفهــوم هــذا املبــدأ كان
عدوهــا ،واســتصالح أهلهــا وعــارة
ّ
ّ

غــوي العــريب،
بالدهــاُ ،ي َعــدُّ مــن أطــول العهــود معرو ًفــا يف الــراث ال ُّل
ّ
مهيــة يف فصاحتــه والســ َّيام الــراث اإلســامي ،إالَّ َّ
أن
املكتوبــة وأكثرهــا أ ِّ
و ُأســلوبه وتنســيق عبارتــه وعمــق علامءنــا مل يطلقــوا عليــه هــذه التســمية،

دالالتــه ورونــق تنســيقه وحســن وإنــَّــا كانــوا يومئــون إليه بالضمــر تار ًة
ـتورا مهـ ًّـا وبالكنايــة تــار ًة ُأخــرى ،وبالتلويــح
تنظيمــه ،وهــو َبعــدُ ُي َعــدُّ دسـ ً
كشــف فيــه اإلمــام (عليــه الســام) أحيا ًنــا .وقــد َو َر َدت يف القــرآن الكريــم
لواليــه كيفيــة تدبــر شــؤون دولتــه آيــات كثــرة ُّ
حتــث عــى االلتــزام هبــذا
وتنظيــم عالقــات املجتمــع السياســية املبــدأ مــن قبيــل قولــه تعــاىل﴿ :ا ْد ُع
ــة وا َْلو ِع َظ ِ
ِ
ــك بِ ِْ
والعســكرية والدينيــة واالقتصاديــة ،إِ َل َســبِ ِ
يل َر ِّب َ
ــة
الك َْم َ ْ
ِ
ْ ِ
ِ ِ
فضــ ً
ـي َأ ْح َس ـ ُن﴾
ا عــن حــرص اإلمــام (عليــه
َ
ـم بِا َّلتــي هـ َ
ال َس ـنَة َو َجاد ْلُـ ْ

الســام) عــى وجــوب التــزام واليــه [النحــل ،]125 :وقولــه تعــاىلَ ﴿ :فـ َـا
بالعــدل واإلنصــاف وحســن التدبــر َت ُق ْ
هــا َو ُق ْ
ــل َل ُ َــا
ــل َل ُ َــا ُأ ٍّ
ف َو َل َتن َْه ْر ُ َ
يــا﴾ [اإلرساء.]23 :
وســمو األخــاق يف إدارة املجتمــعَ .ق ْ
ّ
ــو ًل ك َِر ً
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ونجــد يف القــرآن عــد ًدا مــن اآليــات التعبــر القــرآين(.)2

ضمــت هــذا املبــدأ مــن قبيــل قولــه
َّ
ــذا الرس ِ
ِ
ــول
تعــاىلَ :
﴿و َقا ُلــوا َمــال َه َ َّ ُ
ِ
َي ْ
ــو ِاق﴾
ــأك ُُل ال َّط َعــا َم َو َي ْمــي ِف ْالَ ْس َ
[الفرقــان ،]7 :قـ َ
ِــيلَّ :
إن عبــارة يــأكل

﴿و َل
ومنــه قولــه تعــاىل:
َ
ِ
ــن بِبهت ٍ
ــن َأ ْي ِدهيِــ َّن
َــان َي ْف َ ِتينَــ ُه َب ْ َ
َي ْأت َ ُ ْ
َو َأ ْر ُج ِل ِهــ َّن﴾ [املمتحنــة ،]12 :فكنَّــى
ـلوب ٍ
القــرآن ُبأسـ ٍ
راق هبــذا التعبــر عــن

الطعــام كنايــة عــن احلــدث؛ ألنــَّــه الــيء املســتق َبح ،وهــو الزنــا تأ ُّد ًبــا عــن
َّ
فــإن القــرآن ذكــره؛ ألنــَّــه قبيــح(.)3
مــازم أكل الطعــام(،)1
ُيســتق َبح ذكــره تأ ُّد ًبــا.

كريــم يكنِّــي مــا يشــاء»(.)4

.]223

التواصليــة التداوليــة التــي تعكــس

. ]2 3 7

تعظيــا لــه ،ف ُيقــال:
اجلمــع للمفــرد
ً

ُوهــ َّن ِمــ ْن
ومنــه قولــه تعــاىلَ ﴿ :ف ْأت ُ
َح ْي ُ
ُــم اهلل﴾ [البقــرة .]222 :التــي يمكــن أن تكــون دراســة مســتق ّلة
ــث َأ َم َرك ُ
ـاؤك ُْم َحـ ْـر ٌ
ـم يف هــذا البــاب.
و قولــه تعــاىل﴿ :نِ َسـ ُ
ث َل ُكـ ْ
وبعــد فـ َّ
ـإن مبــدأ التــأ ُّدب مــن املبادئ
ُــم َأنَّــى ِشــ ْئت ُْم﴾ [البقــرة:
َف ْأتُــوا َح ْر َثك ْ
وغــر ذلــك مــن اآليــات القرآنيــة

وهــ َّن ثقافــة املجتمعــات ،فنحــن اليــوم
﴿وإِ ْن َط َّل ْقت ُُم ُ
وقولــه تعــاىلَ :
ِمــ ْن َق ْب ِ
ــوه َّن﴾ [البقــرة :نســتعمل ألفا ًظــا مــن قبيــل ضمــر
ــل َأ ْن َت َ ُّس ُ

ــر القــرآن عــن تلــك املعــاين أهــ ً
ا بكــم ،ومرح ًبــا بكــم ،للمفــرد،
وقــد َع َّ

هبــذه األلفــاظ حت ُّف ًظــا يف التعبــر أو اســتعامل عبــارات بعينهــا مــن قبيــل:
وتصو ًنــا مــن الفحــش ،وهــي دولتكــم ،وجاللتكــم ،وســاحتكم،
بالقبيــح
ّ
مــن الكنايــات ّ
املهذبــة الراقيــة يف أدب ومــن قبيــل دام ظلــه ،ودام بقــاؤه،

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

وي عــن ابــن ع ّبــاس قولــهَّ :
«إن اهلل
اســتعمل الكنايــة لالبتعــاد عــن ذكــر مــا
ور َ
ُ
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علي (� )إىل مالك الأ�شرت (................................)
مبد�أ الت�أدُّب يف عهد الإمام ّ

وهــو ترمجــة للمصطلــح اإلنجليــزي

وحفظــه اهلل.

وســيتك ّفل هــذا البحــث بتعريــف هــذا ( ،)pragmaticsوهــو املذهــب التواصيل
املبــدأ بوصفــه مبــدً ا ختاطب ًّيــا تواصل ًّيــا اجلديــد ،فالتداوليــة ليســت علـ ًـا ُلغو ًّيــا

علــا يلتقــي
فيبــن الباحــث يف ّأولــه
تداول ًّيــا،
ً
حمضــا باملعنــى التقليــديً ،
ّ
ـم ويفــر البنــى ال ُّلغو ّيــة ويتو ّقــف عنــد
تعريــف التداوليــة بصــورة يســرة ،ثــُـ َّ
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عــرض إىل مبــدأ التعــاون الــذي أ َق َّــره حدودهــا وأشــكاهلا الظاهــرة ،ولكنـَّــه
َي ُ
غرايــس ،وتوضيــح قواعــده ،ويتنــاول علــم جديــد للتواصــل يــدرس الظواهر
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البحــث تعريــف مبــدأ التــأ ُّدب ،ال ُّلغو ّيــة يف جمــال االســتعامل ،ويدمــج
َــم مشــاريع معرفيــة متعــدّ دة يف
ويتطـ ّـرق إىل ُأصولــه يف تراثنــا ال ُّلغـ ّ
ـوي مــن ثــ َّ
غــوي
وأهــم املراحــل أو األطــوار دراســة ظاهــرة التواصــل ال ُّل
العــريب،
ّ
ّ
أو ّ
االتاهــات التــي َمـ َّـر هبــا ،بــد ًءا مــن وتفســره.
َّ
وإن قضيــة التداوليــة هــي إجيــاد
ـم
ـم ليتــش ،ثــُـ َّ
غرايــس ،فاليكــوف ،ثــُـ َّ

غــوي
ـم خيتــم البحــث القوانــن الكليــة لالســتعامل ال ُّل
ّ
بــراون وليفنســون ،ثــُـ َّ
والتعــرف عــى القــدرات اإلنســانية
باحلديــث عــن عبــد الرمحــن طــه ومبــدأ
ُّ

ـم
ُــم جتــري قــراءة للتواصــل ،وتصــر التداوليــة مــن ثــَـ َّ
الصــدق عنــده ،ثــ َّ
ُســمى (علــم االســتعامل
تطبيقيــة ملــا صــدر عــن اإلمــام
عــي جديــرة بــأن ت َّ
ّ
غــوي)(.)5
(عليــه الســام) يف عهــده يف ضمــن ال ُّل
ّ
هــذا املبــدأ.
تنــاول

التداولية

اللســان ّيون

و َع َّرفهــا بعضهــم بأنــَّــها العالقــة بــن
ومفسهــا(.)6
العالمــة
ِّ

املحدثــون وقـِـ َ
ـيل :هــي التحديــد الضمني للســياق

مصطلــح التداوليــة وشــاع عندهــم ،فيــا تــؤول إليــه الكلمــة(.)7
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وقـ َ
ِــيل :هــي ّاتــاه يف الــدرس ( )2توضيــح كيفيــة اشــتغال آليــات

ـؤول ينتقــل مــن
ـي بأثــر التفاعــل التخاطبــي التأويــل التــي جتعــل املـ ِّ
اللســاين معنـ ٌّ

يتضمنــه
ـوي احلــريف إىل مــا
فهــم مــن ك ُّل الشــكل ال ُّلغـ ّ
يف موقــف اخلطــاب( ،)8و ُي َ
َّ
هــذه التعريفــات َّ
أن وظيفــة التداوليــة امللفــوظ مــن معنــى.

إقامــة عالقــة بــن املتك ّلــم والســياق )3( .فحــص اإلطــار النفــي ــــ املنطقــي
والــذي يعنينــا هنــا مــا تفـ َّـر َع أو َّ
ـض الــذي يقــع فيــه التبــادل الكالمــي.
متخـ َ

عــن التداوليــة مــن قواعــد ومبــادئ مــن ويــرى ويلســون وســبريبر َّ
أن النجــاح
أساســا إىل مبــدأ التعــاون ،فقبــل ظهــور
هــذا البحــث .وقبــل اخلــوض يف ذلــك
ً

ينبغــي احلديــث عــن مبــدأ التعــاون أعــال غرايــس كان تأويــل امللفــوظ
قــر َره غرايــس بوصفــه املبــدأ يقــوم عــى مبدأيــن:
الــذي َّ
األول أو القاعــدة األُوىل مــن قواعــد ( )1معنى اجلملة املتل َّفظ هبا.
ّ
التداوليــة.

( )2السياق.

متغــران؛ لذلــك
ومهــا عامــان
مبدأ التعاون
ِّ
يــرى غرايــس َّ
أن املتخاطبــن أضــاف غرايــس عام ـ ً
ا ثال ًثــا هــو مبــدأ

يضــم جمموعــة مــن
خيضعــون ويلتزمــون أثنــاء ممارســة التعــاون الــذي
ّ
عمليــة التخاطــب ببعــض املبــادئ التعاليــم احلواريــة حيرتمهــا ك ُّل مســهم

العا ّمــة ،وهيــدف غرايــس مــن وراء يف عمليــة التواصــل ،ويؤ ِّكــد غرايس َّ
أن
احلــوار ال تقــوم لــه قائمــة إالَّ إذا احــرم
هــذه املبــادئ حتقيــق مــا يــأيت:
(َّ )1
وأساســا قائ ـاً:
إن اجلمــل اخلربيــة ال ختضــع ُك ّلهــا املتخاطبــان مبــد ًأ ّأول ًّيــا
ً
لــروط الصــدق.

ليكــن إســهامك يف احلــوار مطاب ًقــا ملــا

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

مههــا مبــدأ التــأ ُّدب الــذي يقــوم عليــه الــذي ح َّققــه حتليــل غرايــس يعــود
أ ّ
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علي (� )إىل مالك الأ�شرت (................................)
مبد�أ الت�أدُّب يف عهد الإمام ّ

يفرضــه عليــك هــدف ّ
واتــاه التبــادل ( )1ال تقل ما تعتقد أنــَّه كذب.

الكالمــي الــذي التزمــت بــه.

صحته.
( )2ال تقل ما ال متلك إثبات ّ

َّ
فــإن املامرســة قاعــدة العالقــة :وتتع ّلــق بقاعــدة
وبنــا ًء عــى ذلــك
ال ُّلغو ّيــة عنــد غرايــس تقــوم باعتبارهــا أساســية مفادهــا :لتكــن مســامهتك يف
نشــا ًطا إنســان ًيا عــى مبــدأ التعــاون بــن صلــب موضــوع التخاطــب ،بمعنــى
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األطــراف لتحقيــق العمليــة التخاطبيــة أن يناســب القــول مــا هــو مطلــوب أو
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التا ّمــة.

بتعبــر البالغيــن لــك ُّل مقــام مقــال.

التعــاون ،وهــي:

حتــري الوضــوح
قاعــدة أساســية هــي ّ

وبنــا ًء عــى هــذا املبــدأ العــا ّم صــاغ قاعــدة الصيغــة :وترتبــط عــى عكــس
غرايــس قواعــد فرعيــة متع ّلقــة بمبــدأ ســابقاهتا بكيفيــة القــول وتنبنــي عــى

قاعــدة
وتتفــرع إىل:
بكميــة يف العمليــة التخاطبيــة
ّ
َّ
الكــم :وهــي متع ّلقــة ّ
اجتنب الغموض.
املعلومــات التــي جيــب عرضهــا أو ()1
ْ

اجتنب ال َل ْبس.
تقديمهــا وترتتّــب عنهــا القاعدتــان)2( :
ْ

موجزا.
( )1لتكــن مســامهتك يف التخاطــب ( )3ليكن كالمك
ً
حاملــ ًة مــا يفــي بحاجــة خماطبــك.

( )2ال جتعــل مســامهتك يف التخاطــب
حامل ـ ًة يف اإلفــادة أكثــر ممَّــا ينبغــي.

( )4ليكن كالمك مر ّت ًبا(.)9

َّ
قــر َر هــذا املبــدأ
وإن غرايــس حــن َّ

وصــاغ قواعــده الفرعيــة مل جيعــل البــاب

مفتوحــا لتنضــاف
قاعــدة الكيــف :وترتبــط بقاعــدة مغل ًقــا ،وإنــَّــا تركــه
ً
مفادهــا الصــدق يف التخاطــب ،لتكــن إليــه مبــادئ وقواعــد تداوليــة ُأخــرى
مســامهتك يف التخاطــب صادقــ ًة ،تكملــه وتســر معــه جن ًبــا إىل جنــب

تتفــرع قاعدتــان:
ومنهــا كذلــك
ّ

ومنهــا:
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االستلزام احلواري

الصــدق ،أمـَّــا املعنــى الثــاين فهــو األثــر

وهــو مــن املبــادئ التــي أغنــى هبــا الــذي ينــوي املتك ِّلــم إحداثه يف الســامع

غرايــس الــدرس التــداويل وســاه معـ ِّـوالً يف ذلــك عــى قــدرة هــذا الســامع

باالســتلزام التحادثــي أو مبــدأ عــى الوصــول إىل ذلــك املعنــى ...ففــي
الصــدق ( . )10

االســتلزام احلــواري يضطلــع ك ٌُّل

بشــكل فعــي ،ومهــا يكــن مــن أمــر باملواضــع واالصطــاح(.)12

واجلديــر بالذكــر َّ
أن االســتلزام

يفــرض املتل ّقــي تعاونًــا مــا ال يتّصــل
بمقــول قــول ِ
املرســل ،بــل يتّصــل بــا احلــواري مرتجــم عــن املصطلــح
يقصــده املرســل ،ويقــوم االســتلزام االنجليــزي

(،)Implicaturecuture

ـك شــفرة املرسـ ِ
احلــواري بفـ ّ
ـل وتأويــل وقــد اختلفــت ترمجتــه فمنهــم َمــ ْن
ترمجــه إىل التضمــن( ،)13وآخــر ترمجــه
مقصــده (.)11
فاملتك ّلــم يف كثــر مــن األحيــان إىل االقتضــاء( ،)14ومنهــم مــن أطلــق

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

وهــو عبــارة عــن عمليــة تواصــل مــن الســياق واملعــارف املشــركة بــن
ِ
ـم يف التعـ ُّـرف عــى
يف ضــوء التعــاون يظهــر املرســل املتفاعلــن بــدور مهـ ٍّ
يتضمنــه امللفــوظ مــن اســتلزامات
تعاونًــا مــا ،إمـَّــا بشــكل ظاهــري أو مــا
َّ

ويضمــن عليــه التلويــح احلــواري(.)15
يقــول شــي ًئا (املعنــى املعلــن)،
ِّ
121
َّ
وإن هــذا املفهــوم كان ُيطلــق
كالمــه معنًــى آخــر غــر رصيــح (املعنــى

املضمــن) ،والفــرق بــن املعنيــن عليــه البالغيــون العــرب مصطلــح
َّ
َّ
األول هــو مــا تعنيــه الكلمــة يف التعريــض ،وهــو أن يكنِّــي عــن الــيء
أن ّ
يــرح(.)16
ويعــرض بــه وال
قيمتهــا الظاهــرة ،ومــا يمكــن التعبــر
ِّ
ِّ
وال نريــد اخلــوض يف هــذا املبــدأ
عنــه وتفســره بمصطلحــات رشوط

علي (� )إىل مالك الأ�شرت (................................)
مبد�أ الت�أدُّب يف عهد الإمام ّ

وقواعــده ،إنــَّــا الــذي يعنينــا منــه مــا املتعــارف عليهــا داخــل مجاعــة ُلغو ّيــة
يتع َّلــق بمبــدأ التــأ ُّدب ،إذ يمكــن أن يتمثــَّــل دورهــا يف احلفــاظ عــى قــدر

ينــدرج االســتلزام يف ضمــن مبــدأ مــن االنســجام يف أثنــاء التفاعــل بــن

التعــاون تــارةً ،ويف مبــدأ التــأ ُّدب املتك ّلمــن برغــم مــا يرتتّــب عــى ك ُّل
تــار ًة ُأخــرى بحســب مقتــى الســياق لقــاء واحتــكاك مــن أخطــار)(.)18
وقصــد املتك ّلــم.
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مبدأ التأ ُّدب
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و ُي َعــدُّ هــذا املبــدأ ســلوكًا ختاطب ًيــا
حتكمــه األعــراف والقواعــد االجتامعية

ُيقــال :أ ُد َب يــأ ُدب أ َد ًبــا ،فهــو أديب ،وهــي ختتلــف مــن شــخص إىل آخــر،
حســنَت أخالقــه ومــن بيئــة إىل ُأخــرى ،فمبــدأ التــأ ُّدب
وأ ُد َب الرجــل:
ُ

وعاداتــه ،وتــأ َّد َب يتــأ َّد ُب تأ ُّد ًبــا فهــو مبــدأ اجتامعــي أخالقــي قبــل أن يكــون
متــأ ِّدب ،واملفعــول متــأ َّدب بــه( .)17نم ًطــا ُلغو ًّيــا حمــدّ ًدا فقــد تســتعمل بيئــة
وقــد تنــاول ال ُّلغو ّيــون املحدثــون هــذا ُلغو ّيــة ُأســلو ًبا ختاطب ًيــا ال تســتعمله بيئــة
املبــدأ يف ضمــن مباحــث التداوليــة؛ ُأخــرى مــع وحــدة الظــرف بينهــا.

ألنــَّــها تعتــدُّ بالبعــد التفاعــي يف

وهــذا املبــدأ عَــدَّ ه التداوليــون

أهــم املواضيــع التــي
ال ُّلغــة ،وعــدَّ التداوليــون ال ُّلغــة أدا ًة املحدثــون مــن
ّ
للتطبيــع االجتامعــي لتمتــن الروابــط بــدأت منــذ هنايــة ســبعينيات القــرن

بــن األفــراد ،وقــد تناولــوا قضيــة املــايض (تســتقطب اهتــام اللســانيني
وتتحــول شــي ًئا فشــي ًئا
التفاعــل احلاصــل بــن املتك ّلمــن ســاعة التداوليــن
َّ
التخاطــب ضمــن مجلــة مــن املباحــث إىل حقــل جديــد للبحــث مــا فتئــت
أو املبــادئ ،ومــن بينهــا مبــدأ التــأ ُّدب الكتابــات تتتــاىل واملقاربــات يف إطــاره
تتنــوع ،واملحــدث يســتدرك عــى
الــذي يعنــي (جمموعــة مــن الطرائــق
َّ
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ِ
صحــة زعــم
القديــم ،ويفتــح يف تنــاول التــأ ُّدب كنــت عــى يقــن مــن عــدم ّ

آفا ًقــا جديــد ًة اتّســعت بمقتضاهــا مــن املزاعــم ،ومــن َّ
أن يف ذلــك الزعــم

أكتــاف الظاهــرة وتعــدّ دت جمــاالت أ ًذى لشــخص آخــر قــد يكــون غائ ًبــا
تطبيقهــا بعــد أن كانــت يف النشــأة فيمكنــك أن تشــعري الســامع يف لطــف
واألصــل مقصــورة عــى املحادثــات وهــدوء بأنــَّــه أخطــأ أمـَّــا إذا كانــت
الشــفوية) ( . )19

الكذبــة ممَّــا ال يرت ّتــب عليهــا آثــار تُذ َكــر

املجتمــع بر َّمتــه وحتــدّ دت بموجبهــا
مراعاهتــا.
وقــد أشــار جمموعــة مــن ال ُّلغو ّيــن ُأصــول التخاطــب بــن األفــراد.
مبدأ التأ ُّدب عند العرب
وعلــاء االجتــاع إىل بعــض تلــك
القواعــد ،ومنهــم العــامل فرايــزر يف مــا

َ
حيــظ هــذا املبــدأ عنــد قدمــاء
مل

خاصــة ،ومل
ســاه (املنظــور االجتامعــي املعيــاري ال ُّلغو ّيــن العــرب بعنايــة ّ
ّ
فــرد لــه بــاب مــن أبــواب ال ُّلغــة أو
يف حســن املعــارشة والوجيــز يف ُي َ

فهــم مــن عباراهتــم
التــأ ُّدب) ،فقــد احتــوى هــذا املصنّــف األدب ،وإنــَّــا كان ُي َ
عــى جمموعــة مــن القواعــد هتــدف إىل و ُأســلوب كتاباهتــم وبحســب مــا تدعــو
تعليــم النســاء سياســة اخلطــاب املتــأ ِّدب إليــه احلاجــة أو تقتضيــه املناســبة ،ومل

مــن نحــو هاتــن القاعدتــن (جتنَّبــي تكــن عنايتهــم بــه واضحــة؛ َّ
ألن (تلــك
رض الكتابــات كانــت تعــد التــأ ُّدب مــن
اخلــوض يف املواضيــع التــي ُيفــ َ
ٍ
َّ
وقتئــذ
غــوي ومل تكــن
أن فيهــا إحالــة مبــارشة عــى أحــداث االســتعامل ال ُّل
ّ
أو مالبســات ر َّبــا تكــون أليمــة ،إن تنظــر إليــه عــى أنــَّــه جــزء مــن النحــو،

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

َّ
يضــم جمموعــة فغــي الطــرف عنهــا)(.)20
وإن هــذا املبــدأ
ّ
ـم تطـ ّـورت هــذه القواعــد لتشــمل
مــن القواعــد التــي ينبغــي عــى الفــرد
ثــُـ َّ
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علي (� )إىل مالك الأ�شرت (................................)
مبد�أ الت�أدُّب يف عهد الإمام ّ

ومــا يوجــد يف تلــك الكتابــات مــن البالغــة عــى مــا نن ّبــه عــى ذلــك ،منــذ

إشــارات عابــرة يعكــس نظــرة معياريــة اعتنينــا بشــأن هــذه الصناعــة ونرشــد

للظاهــرة)(.)21

إليــه تــار ًة بالترصيــح وتــار ًة بالفحــوى،

ٍّ
ولــكل مــن تلــك األســاليب عــرق يف
عــى أنــَّــنا يمكــن أن نعثــر عــى هــذا
ـرب مــن أفانــن ســحرها،
املبــدأ يف نتاجــات البالغيــن فقــد البالغــة يتـ ّ

ال�سنة الثانية -العدد الرابع1438 -هـ 2017 /م

عــرف
عــا ُي َ
أشــاروا إليــه يف حديثهــم َّ
لدهيــم ُبأســلوب احلكيــم الــذي يعنــي
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نــص عليــه املحدثــون،
التــأ ُّدب الــذي َّ
و ُأســلوب احلكيــم بحثــه أربــاب

وال كأســلوب احلكيــم فيهــا)(.)23
وألُسلوب احلكيم قسامن:
األول( :تل ّقــي املخاطِــب بغــر مــا
ّ
يرت َّقــب ،وذلــك يكــون بحمــل كالمــه

تنبيهــا عــى أنــَّــه
البالغــة يف بــاب اخلــروج عــى مقتــى عــى خــاف مــراده ً
الظاهــر ،وهــو عنــد علــاء البالغــة األَوىل بالقصــد إليــه.
رصف كالم املتك ّلــم أو ســؤال الســائل والثــاين :تل ّقــي الســائل بغــر مــا يتط َّلــب

تنبيهــا عــى
عــن املــراد منــه ،ومحلــه عــى مــا هــو بتنزيــل ســؤاله منزلــة غــره ً
ـم لــه)(.)24
األوىل بالقصــد ،أو إجابتــه عــى مــا أنــَّــه األَوىل بحالــه أو املهـ ّ
األول مــا فعلــه القبعثــرى
وســاه الشــيخ فمثــال
هــو األَوىل بالقصــد،
ّ
َّ
عبدالقاهــر اجلرجــاين املغالطــة(.)22

احلجــاج متو ِّعــدً ا:
باحلجــاج ،إذ قــال لــه ّ
ّ

وقــال عنــه الســكاكي( :وهلــذا (ألمحلنّــك عــى األدهــم)  .يريــد

احلجــاج :القيــد احلديــد األســود :فقــال
النــوع -أعنــي إخــراج الــكالم ال عــى
ّ
ُ
(مثــل األمــر حيمــل عــى
مقتــى الظاهــر -أســاليب متفنّنــة إذ القبعثــرى

ـري إالَّ وهلــذا األدهــم واألشــهب) يعنــي :الفــرس
مــا مــن مقتــى كالم ظاهـ ّ
النــوع مدخــل فيــه بجهــة مــن جهــات األســود والفــرس األبيــض ،فقــال
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احلجــاج :أردت احلديــد ،فقــال عــى َّ
أن هــذا هــو األَوىل واألجــدر
لــه
ّ

احلجــاج
خــر بالســؤال عنــه ،ومنــه قــول
القبعثــرى :ألن يكــون حديــدً ا
ّ
ٌ
مــن أن يكــون بليــدً ا ،ومــراده ختطئــة البغــدادي(:)26
بــأن األليــق بــه الوعــد ال َق َ
احلجــاج َّ
ِــر ًارا
ــت إِ ْذ أتــَيــ ُ
ــال :ثــَ َّق ْل ُ
ّ
ْــت مـ َ
َاهيل باألَي ِ
ــت ثــَـ َّق ْل َت ك ِ
ادي
الوعيــد (.)25
ُقــ ْل ُ
َ
قالَ :ط َّو ْل ُتُ .ق ْل ُتَ :أ ْو َل ْي َت َط ْوالً
َ
وقــد جــرت هــذه املحادثــة بــن
َق َالَ :أبرم ُت ُق ْل ُت :حب َل ِود ِ
احلجــاج بلغــه َّ
الرجلــن بســبب َّ
ادي
أن
َْ َ
أن ّ
َْ ْ

بكثــرة زيــارايت،
أصحابــه يف بســتان ،قــال :ال َّلهــم سـ ِّـود قــد ثقلــت عليــك
َ
وجهــه ،واقطــع عنقــه ،واســقني مــن فيرصفــه عــن رأيــه يف أدب وظــرف،
ِ
احلجــاج فلــ َّـا مثــُــل وينقــل كالمــه مــن معنــى إىل معنــى
ش بــه إىل ّ
دمــه ،فـ ُـو َ
بــن يديــه وســأله عــن ذلــك ،قــال :إنــَّــا آخــر ،وكقــول الشــاعر(:)27

احلجــاج مــا و َّملا نــعــى الـنـاعـي سـَـألـنـَـا ُه خـشي ًة
أردت العنــب ،فقــال لــه ّ
ِ
وللـعـ ِ
ِ
أمطار
تـسكاب
الـبني
خـوف
َـني
ُذ ِكـ َـر.
َ
ُ

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

احلجــاج بينــه وبــن
القبعثــرى ملــا ذ َكـ َـر ّ

حجــاج يقــول لــه:
فصاحــب ابــن ّ

ومثــال الثــاين قوله تعــاىلَ ﴿ :ي ْسـ َـأ ُلون ََك أجاب قىض :قلنا قىض حاجة العىل
ُــم ِمــ ْن َخ ْ ٍ
ــر فـ َ
ــون ُق ْ
َمــا َذا ُين ِْف ُق َ
َـقال مـ ََـض :قــُلـنـَـا بــِك ُِّل فـَــخــَـــار
ــل َمــا َأ ْن َف ْقت ْ
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ني وا ْليتَامى وا َْلسـ ِ
ـاك ِ
ِــيل لشــيخ ِ
َف ِل ْل َوالِدَ ْيـ ِ
وقـ َ
هــر ٍم :كــم ســنّك؟
ني
ـن َو ْالَ ْق َربِ َ َ َ َ َ َ
َوا ْبـ ِ
الســبِ ِ
يل﴾ [البقــرة ،]215 :ســألوا فقــال :إنــِّــي أنعــم بالعافيــة ،فــرك
ـن َّ
ليــه وآلِ ِ
ــى اهللُ َع ِ
(ص َّ
ــه َو َســ َّل َم) الشــيخ اهلــرم اإلجابــة عــن الســؤال
َ
النبــي َ
ّ
املوجــه إليــه ،ورصف ســائله يف رفــق
عــن حقيقــة مــا ينفقــون ماهلــم،
ّ
تنبيهــا عــن ذلــك ،وأخــره َّ
صحتــه موفــورة
أن ّ
ُفأجيبــوا ببيــان طــرق إنفــاق املــال ً

علي (� )إىل مالك الأ�شرت (................................)
مبد�أ الت�أدُّب يف عهد الإمام ّ

َّ
بــأن الســؤال عــن (الكيفيــة) ،ومبــدأ العالقــة (املناســبة).
إشــعارا للســائل
ً
وقــد ن َّبــ َه غرايــس بعــد عرضــه
الصحــة َأوىل وأجــدر(.)28
ّ
مراحل التأ ُّدب

قواعــد مبــدأ التعــاون عــى وجــود

ــر هــذا املبــدأ لــدى التداوليــن غريهــا مــن قبيــل قواعــد التــأ ُّدب التــي
َم َّ

تتــم مراعاهتــا مــن طــرف املتك ّلمــن،
املحدثــن بمنعطفــات أو قــل :مراحــل
ُّ

غــوي وآخــر ،أو عــامل ولكــ َّن مبــدأ التــأ ُّدب عنــده ال يرقــى
تباينــت بــن ُل
ّ
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اجتــاع وآخــر ،ويمكــن تشــخيص يف تقديــره إىل تلــك القواعــد األربــع
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ذلــك يف املراحــل اآلتيــة:

( )1مرحلة غرايس

العا ّمــة (.)29

إذن َّ
فــإن هــذه املرحلــة يمكــن أن

ُي َعــدُّ بــول غرايــس مــن أعــام نطلــق عليهــا بأنــَّــها مرحلــة هتميــش
ِــي عنايــ ًة مبــدأ التــأ ُّدب وجعلــه مبــدً ا ثانو ًيــا تال ًيــا
التداوليــة األوائــل ،وقــد ُعنـ َ
ُأوىل بمبــدأ التعــاون الــذي أرســى ملبــدأ التعــاون.

دعائمــه يف مقالــه الشــهري (املنطــق وقــد اعــرف ضمنًــا بــرورة هــذا
واملحادثــة) الــذي نــره عــام 1957م ،املبــدأ يف اخلطــاب التــداويل وأثــار يف

ويقتــي َّ
أن املتك ّلمــن متعاونــون يف هــذا املقــال مشــك ً
مهــا يتمثــَّــل يف
ال ًّ

تســهيل عمليــة التخاطــب ،وهــو يــرى َّ
أن املنــوال القائــم عــى رشوط الصــدق

َّ
التعــرف عــى املعــاين احلرفيــة
املتفرعــة عــن مبــدأ يمكننــا
ُّ
أن مبــادئ املحادثــة ِّ
التعــاون هــي التــي تفـ ِّـر كيــف نســتنتج والعرفيــة للملفوظــات ،ولكنـَّــه ُّ
يظــل

املفاهيــم اخلطابيــة ،وهــي املبــادئ التــي منــواالً حمــدو ًدا؛ ألنــَّــه يضيــق عــن

عــر عنــه اخلطــاب
يمكــن تلخيصهــا يف مــا يــأيت :مبــدأ اســتيعاب مــا ُي ِّ
ٍ
معــان ُأخــرى.
الكميــة ،مبدأ األُســلوب البــري اليومــي مــن
النوعيــة ،مبــدأ ّ
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و َعـ َّـرف غرايــس هــذا املبــدأ بقولــه :ذكــره.

فاملتك ِّلــم يف كثــر مــن األحيــان يقــول

ويضمــن كالمــه
شــي ًئا (املعنــى املعلــن)،
ِّ

( )2مرحلة روبن اليكوف

اقرتحــت روبــن اليكوف مبــد ًأ آخر ًا

معنًــى آخــر غــر رصيــح (املعنــى إىل جانــب مبــدأ التعــاون الــذي اقرتحــه

املضمــن) ،والفــرق بــن املعنيــن غرايــس ســمته رصاحــة مبــدأ التــأ ُّدب
َّ
َّ
األول هــو مــا تعنيــه الكلمــة يف الــذي يســتجيب للظواهــر ذات الطابــع
أن ّ
قيمتهــا الظاهــرة ومــا يمكــن التعبــر االجتامعــي والعالئقــي وحيتــوي هــذا
الصــدق ،أمـَّــا املعنــى الثــاين فهــو ضمــن كفــاءة املتك ّلــم التداوليــة ،مهــا:

واضحــا ،وكــن متأ ِّد ًبــا ،وقــد
األثــر الــذي ينــوي املتك ّلــم إحداثــه يف كــن
ً
معــوالً يف ذلــك عــى قــدرة أشــارت اليكــوف إىل َّ
أن العالقــة
الســامع
ِّ
هــذا الســامع عــى الوصــول إىل ذلــك بــن هاتــن القاعدتــن تتّســم أحيانًــا
أي ملفــوظ كان -ال بالتقابــل َّ
وأن الغلبــة تكــون للتــأ ُّدب
الفهــم امللفــوظّ -

مضطــرا إىل
ـوي حــن جيــد املتك ّلــم نفســه
ينفــع فيــه االكتفــاء بالتحليــل القضـ ّ
ً
املهــم
األهــم (التــأ ُّدب) عــى
وال يســتوفيه الدليــل الــذي يقــف عنــد أن يقــدِّ م
ّ
ّ

املعــاين احلرفيــة(.)30

(الوضــوح)َّ ،
وأن حــرص املتك ّلــم عــى

وهــذا التعريــف هــو متــام مــا قالــه عــدم إزعــاج املخا َطــب ومضايقتــه يف

البالغيــون مــا ُيعـ َـرف عندهــم بمخالفــة أثنــاء املحادثــة يفــوق حرصــه عــى أن

مقتــى احلــال أو مــا سـ َّـاه عبدالقاهــر تكــون ُّ
تدخالتــه واضحــة مفهومــة(.)31
ويقــوم هــذا املبــدأ عندهــا عــى

اجلرجــاين باملغالطــة ،وأطلــق عليــه
الســكاكي ُأســلوب احلكيــم الــذي َمـ َّـر قواعــد ثــاث:

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

عنــه وتفســره بمصطلحــات رشوط املبــدأ عــى قاعدتــن كربيــن تندرجــان
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علي (� )إىل مالك الأ�شرت (................................)
مبد�أ الت�أدُّب يف عهد الإمام ّ

( )1قاعــدة التع ُّفــف ،ومقتضاهــا :ال
تفــرض نفســك عــى املخا َطــب.

ويعتقــد ليتــش َّ
أن مبــدأ التــأ ُّدب

مهيــة مبــدأ التعــاون الــذي
يفــوق يف األ ِّ

( )2قاعــدة التشــكُّك ،ومقتضاهــا :أرســى قواعــده غرايــس منطل ًقــا يف

لتجعــل املخا َطــب خيتــار بنفســه.

تصـ ّـوره هــذا مــن َّ
يوجهــه
أن ك ُّل ســياق ّ

الــو ّد للمخا َطب(.)32

اســتعامل املتك ّلــم ال ُّلغــة هــو إحــداث

( )3قاعــدة التــو ُّدد ،ومقتضاهــا :لتظهــر هــدف تواصــي حمــدَّ دَّ ،
وأن الغايــة مــن
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( )3مرحلة ليتش

أثــر يف ذهــن الســامعَّ ،
وأن الــدور املناط

أشــار ليتــش إىل َّ
أن هــذا املبــدأ بالتداوليــة هــو جعــل املعنــى النحــوي

ــرق للملفــوظ بســبب مــن القـ ّـوة التداوليــة
يف ضمــن مقاربــة بالغيــة ،إذ َف َّ
داخــل املقاربــة البالغيــة بــن بالغتــن :التــي حيملهــا ،فالــذي يشــغل بــال ليتش

نصيــة تقــوم عــى جمموعــة مــن هــو فهــم تلــك العالقــات التــي تقــوم
بالغــة ّ
املبــادئ مــن قبيــل مبــدأ التسلســل بــن املعنــى والقـ ّـوة الكامنــة فيــه فهـ ًـا قد
ومبــدأ الوضــوح ومبــدأ اإلجيــاز ومبــدأ يســاعد مبــدأ التعــاون عــى حتقيقــه.

التعبــر واإلفصــاح ،وبالغــة تفاعليــة ومبــدأ التــأ ُّدب عنــد ليتــش ال حيـ ّـل حمـ ّـل

بــن شــخصية حتتــوي عــى ثــاث مبــدأ التعــاون وال يلغيــه ،بــل يكملــه،
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جمموعــات مــن القواعــد :جمموعــة ولــه صورتــان ،مهــا(:)34
القواعــد التــي تنضــوي يف إطــار مبــدأ ( )1أكثِر من الكالم املؤ َّدب.
غرايــس املعــروف بمبــدأ التعــاون )2( ،ق ِّل ْل من الكالم غري املؤ َّدب.

وجمموعــة القواعــد التــي تنــدرج يف وجعــل ليتــش ملبــدأ التــأ ُّدب قواعــد

مبــدأ التــأ ُّدب وجمموعــة القواعــد هــي:
( )1قاعــدة اللباقــة ،وهــي تقــوم عــى
التابعــة ملبــدأ الســخرية(.)33

�.............................................................................أ .د حميد عبد احلمزة الفتلي

التقليــل مــن التكاليــف واخلســائر التــي والســامع واإلكثــار مــن التعابــر الدا ّلــة

يمكــن أن يتك َّبدهــا الســامع والرتفيــع عــى التعاطــف بينهــا.

مــن الفوائــد التــي جينيهــا.

كــا أنــَّــه حــدَّ َد نوعــن مــن التــأ ُّدب

األول مطلــق واآلخــر نســبي.
( )2قاعــدة الكــرم ،ومدارهــا عــى
ّ
جعــل املتك ّلــم جينــي مــن الفوائــد ويعتقــد ليتــش َّ
أن األعــال ال ُّلغو ّيــة تــأيت
أق ّلهــا ،وجعــل الســامع جينــي مــن تلــك يف أربعــة أنــاط:

وتتــم بالعــرض
عــى التقليــل مــن ذ ّم الســامع والقــدح ( )2أعــال هبيجــة،
ُّ
فيــه واإلكثــار مــن مدحــه والثنــاء عليــه .واالســتدعاء

( )4قاعــدة التواضــع ،ومدارهــا عــى و ا لتهنئــة .

والتحيــة

والشــكر

التقليــل مــن إطــراء الــذات واإلكثــار ( )3أعــال تعاونيــة مــن قبيــل اإلخبــار

مــن نقدهــا.

واإلرشــاد.

( )5قاعــدة االتّفــاق ،ومدارهــا عــى ( )4أعــال تصادميــة مثــل االهتــام
التقليــص مــن التعابــر الدا ّلــة عــى َّ
أن والتهديــد والشــتم والتقريــع.

األو َلــن مــن التــأ ُّدب يف حــن
الــذات يف خــاف اآلخــر واإلكثــار مــن وجعــل ّ
اآلخريــن(.)35
التعابــر التــي تظهــر الــذات عــى اتّفــاق اســتبعد
َ

الســامع.

( )6قاعــدة التعاطــف ،ومدارهــا عــى

( )4مرحلة براون وليفنسون

ـرا عنــد
مل خيتلــف مبــدأ التــأ ُّدب كثـ ً

التقليــص عــى ك ُّل مــا مــن شــأنه أن هذيــن العالــ َـمني اللذيــن أشــارا إليــه يف

يو ّلــد الكراهــة والنفــور بــن املتك ّلــم كتاهبــا املشــرك (الســؤال والتــأ ُّدب)

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

وتتــم باألمــر
( )1أعــال تنافســية،
الفوائــد أكثرهــا.
ُّ
( )3قاعــدة االستحســان ،ومدارهــا والســؤال والطلــب واالعتــذار.
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علي (� )إىل مالك الأ�شرت (................................)
مبد�أ الت�أدُّب يف عهد الإمام ّ

ِ
ُــر عــام 1987مَّ ،
(لتصــ ْن وجــ َه غــرك) ،ويرتكــز هــذا
فــإن مبــدأ
ُ
الــذي ن َ
التــأ ُّدب عندمهــا رضب مــن االســتلزام املبــدأ عــى مفهومــن ،مهــا:

التحادثــي عــى النحــو الــذي ذكــره (أ) قيمــة الوجــه االجتامعيــة :جيــب
يــرين عــى املتك ّلــم أن يصــون وجــه غــره،
غرايــس ،فحــن يقــول متكلــم ُّ
جميئــك غــدً ا حلضــور حفــل زفــاف ففــي ذلــك صيانــة لوجهــه ،وهكــذا

يضمــن يف هــذا امللفوظ ينعكــس عــى االحــرام والتعــاون
ابنتــي ،فإنــَّــه ال ِّ
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أيضــا املتبــا َدل بينهــا.
طل ًبــا فقــط ،بــل هــو
يضمــن ً
ِّ

مقصــدً ا آخــر يتمثــَّــل يف أن يظهــر يف (ب) نســبة هتديــد الوجــه :هــو

مظهــر املتــأ ِّدب ،وهــذا مــا جيـ ِّـرد التــأ ُّدب االلتــزام بعــدد مــن اســراتيج ّيات

مــن العفويــة وجيعلــه ســلوكًا فرد ًيــا التخاطــب لضــان االحــرام املتبــا َدل
بــن املتخاطبــن ،ممَّــا يســتدعي تصني ًفــا
ّســا باالســراتيجية والقصــد.
ومت ً
ويكــون الغــرض منــه جتنُّــب مــا مــن لألفعــال التــي هتــدِّ د الوجــه ،فهــا

شــأنه أن يع ِّطــل ســر املحادثــة ويعـ ِّـرض يربطــان بــن األفعــال ال ُّلغو ّيــة وبــن
أحــد طرفيهــا أو كليهــا للخطــر نســبة هتديدهــا للوجــه(.)37
واحلــرج(.)36
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ويقــوم تصـ ّـور املؤ ِّلفــن ملبــدأ التأ ُّدب

مبدأ التصديق

لقــد عــرض طــه عبدالرمحــن هــذه

عــى مفهــوم أســاس وهــو (مــاء الوجــه) املبــادئ ونقدهــا وحــاول أن يوجــد
أهــم مــا يفيــد تقديــر بدائــل إســامية هلــا ،مســتفيدً ا مــن
الــذي يفيــد مــن ّ

الفــرد لذاتــه ،وأطلقــا عــى هــذا املبــدأ الــراث العــريب اإلســامي ،وجــاء
مبــدأ التواجــه ،وقوامــه مقابلــة الوجــه بمبــدأ آخــر هــو مبــدأ التصديــق الــذي

وصــورا خمتلفــة يف
جــذورا
للوجــه ،ويمكــن أن ُيصــاغ كــا يــأيت :نجــد لــه
ً
ً
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الــراث العــريب ،وقــوام هــذا املبــدأ أفضــل لــه مــن أن يكــون غــره أعمــل

عنــران اثنــان:

به(.)38

التبليغــي مــن املخاطبــة.

هــذه مــن الــراث اإلســامي ،والس ـ َّيام

باجلانــب التهذيبــي.

الدنيــا والديــن) للــاوردي.

أحدمهــا :نقــل القــول ويتع ّلــق باجلانــب وقــد أفــاد طــه عبدالرمحــن يف مبادئــه
الثــاين :تطبيــق القــول الــذي يتع ّلــق يف جانبــه التبليغــي مــن كتــاب (أدب
ويتفــرع عــن مبــدأ التصديــق الــذي
َّ

قاعــدة القصــد :لتتف ّقــد قصــدك يف ك ُّل

قــول تلقــي بــه إىل الغــر.

عيل (عليه السالم)
يف عهد اإلمام ّ

بعــد هــذه القــراءة املتأ ّملــة واإلمجالية

يف هــذا املبــدأ والوقــوف عــى قواعــده،

قاعــدة الصــدق :لتكــن صاد ًقــا فيــا واملراحــل التــي َمـ َّـر هبــا وبيــان موقــف

تنقلــه إىل غــرك.

ال ُّلغو ّيــن منــه ،والوقــوف عىل مــا يرافقه

متجــر ًدا مــن أغراضــك.
للغــر
ِّ

وحماولــة الوصــول إىل جــذور هــذا

أفضليــات هي:

العــريب ،نعــرض يف قابــل الصفحــات

لــه مــن أن يقــول مــا مل يفعــل.

ومــا َو َر َد فيــه مــن مبــدأ التــأ ُّدب.

قاعــدة اإلخــاص :لتكــن يف تــو ّددك مــن مبــادئ مــن نحــو مبــدأ التعــاون
ويــرى طــه عبدالرمحــن َّ
غــوي والبالغــي
أن هلــذه القواعد املبــدأ يف الــراث ال ُّل
ّ

ـي (عليــه الســام)،
( )1أن يفعــل املتك ّلــم مــا مل يقــل أفضــل إىل عهــد اإلمــام عـ ّ
( )2أن يســبق فعــل املتك ّلــم قولــه

وأول مــا يطالعنــا يف عهــد اإلمــام
ّ

أفضــل لــه مــن أن يســبق قولــه فعلــه .حامــ ً
ا هــذا املبــدأ قولــه (عليــه
الذ َخ ِائ ِ
ــب َّ
ــر
( )3أن يكــون املتك ّلــم أعمــل بــا يقــول الســام)َ « :ف ْل َيكُــ ْن َأ َح َّ

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ــره طــه عبدالرمحــن ثــاث قواعــد:
أ َق َّ

مبدأ التأ ُّدب
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علي (� )إىل مالك الأ�شرت (................................)
مبد�أ الت�أدُّب يف عهد الإمام ّ
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إِ َليـ َ ِ
ـر ُة ا ْل َع َمـ ِ
ـحَ ،فا ْم ِلـ ْ
الصالِـ ِ
ـك مبــارش فيــه تقريــع األمــر ملأمــوره،
ـل َّ
ْ
ـك َذخـ َ
ــك َعــا الَ َ ِ
ُ
ــو َ
ي ُّ
ــح بِنَ ْف ِس َ
وبأســلوب األمــر املبــارش ،قــالَ « :فــإِ َّن
ــل
اكَ ،و ُش َّ
َه َ
َّ
ــس ِ
ــس ِ
ــح بِالنَّ ْف ِ
ــح بِالنَّ ْف ِ
َل َ
ُّ
ــكَ ،فــإِ َّن ُّ
اف ِمن َْهــا،»...
اف
ْــص ُ
ْــص ُ
اإلنـ َ
الش َّ
اإلنـ َ
الش َّ
ِمن َْهــا فيــا َأ ْح َّبــت أو ك َِر ْهــت»( .)39بمعنــى :أنــَّــك ينبغي أالَّ تكون جشـ ًعا،
فقــد َو َر َدت هنــا عبــارات ِعــدَّ ة تــأكل أمــوال املســلمني أو تكــون ظا ًملــا
وجهــه باحلكمــة التــي تقــول:
و ّظفهــا اإلمــام (عليــه الســام) توظي ًفــا للرعيــةَّ ،
ـس ِ
ـح بِالنَّ ْفـ ِ
توزعــت بــن مجــل «إِ َّن ُّ
اف ِمن َْهــا َف َيام
ـص ُ
تداول ًيــا تأ ُّدب ًيــا رائ ًعــا ّ
اإلنـْـ َ
الشـ َّ
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طلبيــة ُبأســلوب األمــر ،وهــو مــن َأ ْح َّبــت أو ك َِر ْهــت» ،أي :ألــزم نفســك

األعــال التنافســية التــي جعلهــا ليتــش واكبــح مجاحهــا.

وقــد اســتعمل اإلمام (عليه الســام)
مــن مبــدأ التــأ ُّدب ،وهــو قولــه (عليــه
الذ َخ ِائ ِ
ــب َّ
ففس
الســام)َ « :ف ْل َيكُــ ْن َأ َح َّ
ــر مــع واليــه ُأســلوب املع ِّلــم املرشــد َّ
إِ َل ْي َ
الشــح مــا هــو ،فقــال :أن تنتصــف
ــك »...وقولــه (عليــه الســام) :لــه
َّ
ــو َ
ــح بِنَ ْف ِس َ
« َفا ْم ِل ْ
ــك» ،منهــا فيــا أح ّبــت أو كرهــت ،أي :ال
اكَ ،و ُش َّ
ــك َه َ
ـح بِالنَّ ْفـ ِ
و ُأخــرى خربيــة « َفــإِ َّن ُّ
ـس متكِّنهــا مــن االسرتســال يف الشــهوات،
الشـ َّ
ِ
ـيطرا وقام ًعــا
اف ِمن َْهــا
ْــص ُ
اإلنـ َ
ـرا عليهــا ،ومسـ ً
َ
فيــا َأ ْح َّبــت أو وكــن أمـ ً
ك َِر ْهــت».

هلــا مــن التهـ ّـور واالهنــاك(.)40

فهنــا يمكــن أن نقــولَّ :
إن كال

فإنــَّــه كان يمكــن لإلمــام (عليــه
الســام) أن يكــون األُســلوب التــداويل املبدأيــن :التعــاون والتــأ ُّدب ،حــارضان

لديــه عــى وفــق مبــدأ التعــاون املبــارش ،يف هــذه القطعــة مــن العهــد.
ُــم ننتقــل إىل عبــارة ُأخــرى لــه
ولكنـَّــه مــال إىل ُأســلوب التــأ ُّدب،
ثــ َّ
يوجــه اخلطــاب بشــكل (عليــه الســام) يتّضــح فيهــا هــذا املبدأ،
فبــدالً مــن أن ِّ
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وهــو قولــه« :و َأ ْش ِ
ــع ْر َق ْل َب َ
عــرف لــدى
الر ْ َ
َ
حــ َة معــاين ُأ َخــر ،وهــو مــا ُي َ
ــك َّ
ِ ِ ِ
ـم ،البالغيــن بالكنايــة أو االســتعارة ،أو
ـمَ ،وال ُّل ْطـ َ
ـف ِ ِبـ ْ
ل َّلرع َّيــةَ ،وا ْلــ َـم َح َّب َة َلُـ ْ
ِ
ـم َسـ ُب ًعا َض ِ
ـم ُأســلوب احلكيــم الــذي عرضنــا لــه يف
ار ًيــا َت ْغتَنـ ُ
َوالَ َتكُو َنـ َّن َع َل ْي ِهـ ْ
َأ ْك َلهــمَ ،فإِنــم ِصنْ َفـ ِ
ـان :إِ َّمــا َأ ٌخ َلـ َ
ـك ِف صــدر هــذا البحــث.
ُ ْ َّ ُ ْ
ِ
الدِّ يـ ِ
ـك ِف ْ
ـر َلـ َ
فقــد أوىص اإلمــام (عليــه الســام)
الَ ْلـ ِـق»(.)41
ـنَ ،وإ َّمــا نَظـ ٌ
فهنــا ِ
خــرا ،وأالَّ يظلمهــم؛
يــر ُد هــذا املبــدأ بطريقــة النهــي ،الــوايل بالرع ّيــة
ً

مضمنًــا مبــدأ التــأ ُّدب ،وهــو قولــه رعايــة هلــم؛ ألنــَّــهم إخــوة لــك يف
ِّ
(ســ ُب ًعا َض ِ
ار ًيــا) ،إذ املعنــى الوضعــي الديــن أو اخللــق ،ويشــر هــذا إىل قاعدة
َ

ملفــردة الســبع هــو احليــوان املعــروف ،التــو ُّدد التــي أشــارت إليهــا اليكــوف.
(ض ِ
ُــم ينتقــل اإلمــام (عليــه الســام)
ار ًيــا)
وبضميمــة لفظــة َ
َّ
تتكــون ثــ َّ

التجــرؤ والتســ ُّلط خماط ًبــا واليــه بمنتهــى أســاليب اللطــف
صــورة مــن صــور
ُّ
عــى النــاس وهنــب أمواهلــم ،فقــد طــرح
اإلمــام (عليــه الســام) هــذه الــدالالت
بطريقــة االســتلزام احلــواري ،وهــو

صــورة مــن صــور هــذا املبــدأ الــذي

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

«والَ ألنــَّــهم إمـَّــا أن يشــركوا معــه يف
وهــو قولــه (عليــه الســام)َ :
ــم َســ ُب ًعا َض ِ
ار ًيــا» ،اإلنســانية أو يف الديــن ،و ُأســلوب
َتكُونَــ َّن َع َل ْي ِه ْ
َّ
يتجــى يف اجلملــة اخلربيــة،
فقــد هنــى اإلمــام (عليــه الســام) التــأ ُّدب
حيــق ظلمهــم
واليــه ُبأســلوب بالغــي غــر مبــارش فإنــَّــهم صنفــان ،أي :ال ّ

يقربــه
واألدب والر ّقــة فينصحــه بــا ِّ
133
«والَ َتن ِْص َبــ َّن َن ْف َس َ
ــك
إىل ر ّبــه فيقــولَ :
ِ
لـ ْـر ِ
ب اهللَِ ،فإِ َّن ـ ْه الَ َيــدَ ْي َلـ َ
ـك بِنِ ْق َمتِـ ِـه،
َ
َوالَ ِغنَــى بِـ َ
حتِـ ِـه»(.)42
ـك َعـ ْن َع ْفـ ِـو ِه َو َر ْ َ

ّ
ـورا رائعة من
ال
تــدل األلفــاظ فيــه عــى معانيهــا فحملــت هــذه العبــارة صـ ً

املبــارشة ،وإنــَّــا ُيــراد هبــذه األلفــاظ االســتعارة فضـ ً
ا عــن حســن الفاصلــة

علي (� )إىل مالك الأ�شرت (................................)
مبد�أ الت�أدُّب يف عهد الإمام ّ

والتضــا ّد ود ّقــة العبــارة فابتــدأت والــام يف (لــك) مقحمــة بــن
ُبأســلوب النهــي املؤ َّكــد بنــون التوكيــد املضــاف واملضــاف إليــه ،كــا قالــوا:
«والَ
(والَ َتن ِْص َبـ َّن) الــذي يـ ّ
ُــم يقــول اإلمــامَ :
َ
ـدل عــى حــرص ال أبــا لــك ،ثــ َّ
حتِ ِ
ــك َعــ ْن َع ْف ِ
اإلمــام (عليــه الســام) عــى واليــه بــأالَّ ِغنَــى بِ َ
ــه»،
ــو ِه َو َر ْ َ
يكــون يف هــذا املقــام الــذي يبعــده مــن فحســن الفاصلــة واضــح بــن نقمتــه
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اهلل ،واإلمــام (عليــه الســام) عندمــا ورمحتــه ممَّــا جيعــل اخلطــاب ســائ ًغا
خياطــب واليــه فإنــَّــه يعنــي ك ُّل النــاس متق َّبــ ً
ا يف نفــس املخا َطــب ،وداللــة
يوضــح
فهــو مــن بــاب (إيــَّــاك أعنــي واســمعي النقمــة التــي تضا ّدهــا الرمحــة ِّ

حــرص اإلمــام (عليــه الســام) عــى
يــا جــارة).
ُــم يقــول لــه ُبأســلوب هتذيبــي األُســلوب التأديبــي الرتبــوي ببيــان
ثــ َّ
ــك بِنِ ْقمتِ ِ
« َفإِنَّــ ْه الَ َيــدَ ْي َل َ
ــه» فخــرق وســائل الرتغيــب التــي تقابــل وســائل
َ
النــص يســتلزم الرتهيــب.
مبــدأ التعــاون يف هــذا
ّ
أن لفظــة اليــد هنــا ال تـ ّ
حوار ًيــا َّ
ـم يمــي اإلمــام (عليــه الســام)
ـدل عــى
ثــُـ َّ

القوة
معناهــا الوضعــي ،وإنــَّــا أراد هبــا ّ
أو الســلطة ،ونحــو ذلــك.
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وقــد اســتوحى اإلمــام (عليــه

الســام) هــذا املعنــى مــن قولــه تعــاىل:
ِ
ــم﴾ [الفتــح:
﴿ َيــدُ اللَِّ َف ْ
ــو َق َأ ْيدهيِ ْ

 ،]48واليــد هنــا مــن بــاب االســتعارة

التخييليــة ،بمعنــى َّ
قــوي ال
أن اهلل
ٌّ
قوتــه(.)43
يعلــوه أحــد يف ّ

يف التواصــل التخاطبــي املفعــم بمبــدأ
«وإِ َذا َأ ْحدَ َ
ث
التــأ ُّدب لواليــه ،إذ يقــولَ :
ْــت فِ ِ
َل َ
يــه ِمــ ْن ُســ ْل َطانِ َك ُأ َّ َبــ ًة
ــك َمــا َأن َ
َأو َ ِمي َلــ ًةَ ،فا ْن ُظــر إِ َل ِع َظــ ِم م ْل ِ
ــك اهللِ
ْ
ُ
ْ
ـك َعـ َـى َمــا الَ َت ْقـ ُِ
ـكَ ،و ُقدْ َرتِـ ِـه َمنْـ َ
َف ْو َقـ َ
ـدر
َع َلي ِ
ــكَ ،فــإِ َّن ذلِ َ
ــه ِمــ ْن َن ْف ِس َ
ــك ُي َط ِامــ ُن
ْ
ـف َعنْـ َ
ـك ِمـ ْن طِ َم ِحـ َ
إِ َل ْيـ َ
ـك ِمـ ْن
ـكَ ،و َي ُكـ ُّ
ـك بِـ َـا َعـ َـز َب َعنْـ َ
ـك ،و َي ِفــي ُء إِ َل ْيـ َ
َغ ْربِـ َ
ـك
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«إِ َّيـ َ
ِم ـ ْن َع َم ِلـ َ
ـاك َو ُم َســا َما َة اهللِ ِف َع َظ َمتِ ِهَ ،والت ََّشـ ُّب َه
ـك»(.)44
ِ
بوتِـ ِـهَ ،فــإِ َّن اهللَ ُيـ ِـذ ُّل ك َُّل َج َّبار،
فأمــره عنــد حــدوث األُ ّبــة والعظمة بـِــه ِف َج َ ُ
ـن ك َُّل ُم ْ َتـ ٍ
ـال»(.)47
ــرة أن يذكــر َو ُيِـ ُ
ألجــل الرئاســة واإل ْم َ
ومل خيــرق اإلمــام (عليــه الســام)
عظمــة اهلل تعــاىل وقدرتــه عــى إعدامــه
وإجيــاده ،وأماتتــه وإحيائــه ،واملخيلــة :يف هــذا املقطــع مــن التخاطــب مبــدأ

فــان ذو خــال وذو التعــاونَّ ،
ٌ
فــإن حديثــه لواليــه مبــارش
الكــر ،و ُيقــال:

وك ُّل هــذه املعــاين الرتبويــة مســتفادة من الســام) يذكِّــر واليــه بقــدرة اهلل
ُــف َعن َ
ْــك وعظمتــه ،يريــد أن حي ّثــه ُبأســلوب بــارد
قولــه (عليــه الســام)َ « :يك ُّ
ِمـ ْن َغ ْربِـ َ
ـك» ،وهــي اســتعارة لطيفــة ،إذ عــى عــدم التجـ ُّـر والتكـ ُّـر والتس ـ ُّلط.
األصــل يف الغــرب هــو حــدّ الســيف،

يوجــه اإلمــام (عليــه الســام)
ـم ِّ
ثــُـ َّ

درســا أخالق ًّيــا ودين ًّيــا
و ُي
ســتعمل حلــدّ ة الشــباب ونشــاطه ،واليــه بتعليمــه ً
َ

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

يكتســيه الوضــوح ،إالَّ أنــَّــنا يمكــن
خميلــة(.)45
نتلمــس ُأســلوب التــأ ُّدب يف ذيــل
بــن اإلمــام (عليــه الســام) أن َّ
ُــم ُي ِّ
ثــ َّ
َّ
يكــف مــن ســطوتك هــذا املقطــع « َفــإِ َّن اهللَ ُيـ ِـذ ُّل ك َُّل َج َّبــار،
أن تواضعــك هلل
ّ
ـن ك َُّل ُم ْ َتــال» ،فـ َّ
ـإن اإلمــام (عليــه
وجتــرك وحدّ تــك ورسعــة بطشــكَ ،و ُيِـ ُ
ُّ

فنــراه (عليــه الســام) اســتعمل يف واجتامع ًّيــا يف كيف ّيــة إدارة احلكــم
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ختاطبــه هــذا بعــض االســتعارات والتعامــل مــع الرعيــة ُبأســلوب هتذيبــي
والكنايــات التــي تفــي إىل ُأســلوب مســتعم ً
ال ُأســلوب التــأ ُّدب وقاعــدة
التــأ ُّدب أو االســتلزام احلــواري(.)46

التشـكُّك التــي أشــارت إليهــا اليكــوف

ُــم يــردف (عليــه الســام) ذلــك وب َّينّاهــا يف صــدر هــذا البحــث ،إذ
ثــ َّ
ــب األُ ُم ِ
ــور إِ َل ْي َ
ــك
«و ْل َيكُــ ْن َأ َح َّ
يوجهــه إىل واليــه ،وهــو قولــه :يقــولَ :
بتحذيــر ّ

علي (� )إىل مالك الأ�شرت (................................)
مبد�أ الت�أدُّب يف عهد الإمام ّ

ال�سنة الثانية -العدد الرابع1438 -هـ 2017 /م

يــر ســخط هــؤالء إذا رضيــت
الـ ِّـقَ ،و َأ َع ُّم َهــا ِف ا ْل َعــدْ ِل ،ال
َأ ْو َس ـ ُط َها ِف ْ َ
ّ
ــر َض الر ِعي ِ
ج ُع َهــا لِ ِ
ــخ َط العا ّمــة؛ وذلــك َّ
ــةَ ،فــإِ َّن ُس ْ
ألن هــؤالء عنهــم غنًــى
َو َأ ْ َ
َّ َّ
الاص ِ
ِ
ــف بِ ِ
ــةَ ،وإِ َّن وهلــم بــدل ،والعا ّمــة ال غنــى عنهــم وال
ي ِح ُ
ــر َض ْ َ َّ
ا ْل َعا َّمــة ُ ْ
ِ
ــخ َط ْ
ُس ْ
ــع ِر َض بــدل منهــم)(.)49
ــر َم َ
الَ َّ
اصــة ُي ْغ َت َف ُ
ا ْلعام ِ
ـن اإلمــام (عليــه الســام) يف
ــة»(.)48
وقــد بـ َّ َ
َ َّ
وال يبعــد هــذا األُســلوب التخاطبــي خطابــه هــذا لواليــه َّ
للخاصــة
أن ميلــه
ّ
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ـرا ،فـ َّ
ـإن اإلمــام (عليــه عــى حســاب العا ّمــة ال جيــوز لــه مــن
عــن ســابقه كثـ ً
مــورا وجهتــن :إمـَّــا (الوجهــة الدينيــة فواضح
الســام) طلــب مــن واليــه ُأ ً
وجعلــه خيتــار مــا صلــح منهــا بنفســه ملــكان الظلــم واجلــور ،وإمـَّــا مــن الوجهة

بــن لــه الصحيــح مــن غــره السياســية فـ َّ
ـأن ســخط العا ّمــة هيـ ُّـز كيــان
بعــد أن َّ َ
يف خطابــه لــه ،وهــذا مــا أطلــق عليــه الدولــة باإلرضابــات واملظاهــرات ور َّبــا

اخلاصــة ال
تتــم بالثــورة املســ َّلحة ،ورضــا
ّ
ليتــش األعــال البهيجــة التــي ُّ
بالعــرض واالســتدعاء والتح ّيــةُ ،يــدي شــي ًئا يف هــذه احلــال ،والعنــف
وجعلهــا مــن مبــدأ التــأ ُّدب كــا أرشنــا يزيــد النــار اشــتعاالً)(.)50

فمــع َّ
أن هــذا املقطــع يشــر إىل قضيــة
عر َفــه اإلمــام (عليــه
إليهــا عنــده ،وقــد َّ
الســام) َّ
(أن قانــون اإلمــارة االجتهــاد إداريــة إالَّ أنــَّــه ال خيلــو مــن ُأســلوب
يف رضــا العا ّمــة فإنــَّــه ال مبــاالة بســخط التــأ ُّدب.

ـم يتواصــل اإلمــام (عليــه الســام)
خاصــة األمــر مــع رضــا العا ّمــة ،فأمـَّــا
ّ
ثــُـ َّ
إذا ســخطت العا ّمــة مل ينفعــه رضــا مــع واليــه عــى نســق واحــد مــن ُأســلوب
اخلاصــةَّ ...
تضمـ َن مجيــع قواعــد هــذا
ألن
ّ
ّ
اخلاصــة ال ُيغنــون عنــه التــأ ُّدب الــذي َّ

شــي ًئا عنــد تنكّــر العا ّمــة لــه ،وكــذاك املبــدأ وأنواعــه ،ومنــه (مبــدأ التواجــه)

�.............................................................................أ .د حميد عبد احلمزة الفتلي

الــذي أشــار إليــه بــراون وليفنســون لوجهــه هــو)(.)52

َّ
فــإن اإلمــام (عليــه الســام) يطلــب

فهــذا النمــط مــن التخاطــب يمكــن

(لتصــ ْن وجــه غــرك) ،الســام) يف عهــده إىل واليــه وهــو يســدي
ومفهومــه
ُ
فنســمع اإلمــام (عليــه الســام) يقــول :إليــه النصائــح الواحــدة تلــو األُخــرى،
ـك ِمنْـ َ
«و ْل َي ُكـ ْن َأ ْب َعــدَ َر ِع َّيتِـ َ
ـكَ ،و ْأشـن ََأ ُه ْم وحيثــُّــه عــى رضورة التواضــع وعــدم
َ
ِ
ـم َلِ َع ِائـ ِ
ـب النَّـ ِ
ـاس ،فـ َّ
ـإن يف الشــعور بالزهـ ّـو واخليــاء ،ويظهــر هــذا
عنْــدَ َكَ ،أ ْط َل ُب ُهـ ْ
النَّـ ِ
ـر َها ،جل ًّيــا يف العبــارة التــي خاطبــه هبــا ،وهــي
ـاس ُع ُيو ًبــا ،ا ْلـ َـو ِال َأ َحـ ُّـق َمـ ْن َسـ َ َ
ا َتك ِْشـ َفن َعــا َغــاب َعنْـ َ ِ
ــق بِ َأ ْه ِ
َفـ َ
ــل
«وا ْل َص ْ
ـك من َْهــاَ ،فإن ََّم قولــه (عليــه الســام)َ :
َ
َّ َّ
ــور ِع َو ِّ ِ
ــى َأالَّ
ـر َمــا َظ َهـ َـر َلـ َ
َع َل ْيـ َ
ــم َع َ
ـكَ ،واهللُ َ ْ
ــم ُر ْض ُه ْ
الصــدْ قُ ،ث َّ
ـم ا ْل َ َ
ي ُكـ ُ
ـك َت ْط ِهـ ُ
اسـ ُ ِ
وك َوالَ ُي َب ِّج ُحـ َ
ـر ا ْل َعـ ْـو َر َة َمــا ُي ْطـ ُـر َ
ـاب َعنْـ َ
ـوك بِ َباطِــل َل ْ َت ْف َع ْل ـ ُه،
َعـ َـى َمــا َغـ َ
ـكَ ،ف ْ
تــب سـ ْـره َفــإِ َّن َك ْثــر َة االْ ْطــر ِاء ُ ْت ِ
ِ
ْاسـ َت َط ْع َت َي ْسـ ُ ِ
ــد ُ
ـر اهللُ ِمنْـ َ
ــو،
ث َّ
الز ْه َ
ـك مــا ُ ُّ َ َ ُ
َ
َ
ِمــ ْن َر ِع َّيتِ َ
ــز ِة»(.)53
ــك»(.)51
َوتُــدْ ِن ِمــ َن ا ْل ِع َّ
منــه أن يســر عيــوب رع ّيته وأالَّ يكشــفها أن يكــون يف ضمــن دائــرة قاعــديت

لآلخريــن وأن حيفــظ مــاء وجــه رع ّيتــه التواضــع والتعاطــف اللتــن أشــار إليهــا

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

يقــوم عــى تقديــر الشــخص لذاتــه،

وهكــذا نح ِّلــق مــع اإلمــام (عليــه

وإن كان فيهــم عيــوب ،مب ِّينًــا لــه َّ
أن َم ـ ْن ليتــش يف مبــدأ التــأ ُّدب عنــده.
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فـ َّ
ـإن اإلمــام (عليــه الســام) بخطابــه
ســر عيــوب النــاس ســر اهلل عيوبــه،
وأن حفــظ عيــوب اآلخريــن أو حفــظ هــذا ُّ
َّ
حيــث واليــه عــى رضورة التز ُّلــف
يعودهــم
مــاء وجوههــم هــو مــن مرتكــزات مبــدأ ألهــل الــورع والتقــوى ،وأن ِّ

احلــق ،وأالَّ
التــأ ُّدب ،فإنــَّــه (جيــب عــى املتك ِّلــم أن عــى أالَّ يقولــوا فيــه إالَّ
ّ
يصــون وجــه غــره ،ففــي ذلــك صيانــة يقولــوا فيــه مــا ليــس فيــه ُبغيــة املــدح؛

علي (� )إىل مالك الأ�شرت (................................)
مبد�أ الت�أدُّب يف عهد الإمام ّ

َّ
الزهــو واخليــاء ،الراقيــة مــن احلاكــم مــع واليــه مرشــدً ا
ألن ذلــك يــورث
ّ
ِّ
وحمــذ ًرا لــه تــار ًة ُأخــرى،
وهــو خــاف مــا ينبغــي أن يكــون الــوايل إيــَّــاه تــار ًة
مــر ًة وبالنهــي ُأخــرى ،حتــَّــى
الــذي يريــده اإلمــام (عليــه الســام) أن باألمــر ّ
يوجهــه
يكــون متواض ًعــا يف ختاطبــه وتعاملــه مــع نصــل إىل أواخــر العهــد ،فنــراه ِّ
والــروي يف احلكــم
النــاس ،وأالَّ يزيــده إطــراء القــوم عليــه إىل عــدم الغضــب
ّ

إالَّ تواض ًعــا ،وقــد َو َر َد يف اخلــر َّ
أن رج ً
ال
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ـي (عليــه الســام)
(أثنــى عــى اإلمــام عـ ّ
يف وجهــه ثنــا ًء أوســع فيــه -وكان عنــده
ّهــا -فقــال لــه :أنــا دون مــا تقــول
مت ً

وفــوق مــا يف نفســك)(.)54

ـم ينتقــل اإلمــام (عليــه الســام) يف
ثــُـ َّ

ـن لواليــه كيف ّيــة إدارة
عهــده املبــارك ،إذ بـ َّ َ
أيضــا
الدولــة وقيــادة املجتمــع و ُيبـ ِّـن لــه ً

وعــدم الشــموخ وعــدم البطــش بالرعيــة
ُبأســلوب تــأ ُّديب حكيــم فنســتمع إليــه
ــك َحِ َّيــ َة َأن ِْف َ
يقــول« :ا ْم ِل ْ
ــو َر َة
ــكَ ،و َس ْ
َحــدِّ َكَ ،و َسـ ْط َو َة َيـ ِـد َكَ ،و َغـ ْـر َب لِ َســانِ َك،
ـف ا ْلبـ ِ
احـ َ ِ
ـر ْس ِمـ ْن ك ُِّل ذلِـ َ
ـاد َر ِة،
ـك بِ َكـ ِّ َ
َو ْ
َوت َْأ ِخـ ِ
السـ ْط َو ِةَ ،ح َّتــى َي ْسـ ُك َن َغ َض ُبـ َ
ـك
ـر َّ
ِ
َفت َْم ِل َ
ــار»(.)55
ــك االْ ْخت َي َ
فاســتعمل اإلمــام (عليــه الســام)

طبقــات ذلــك املجتمــع وواجبــات ك ُّل يف هــذا املقطــع أنام ًطــا مــن االســتعارة

ـم يرســم لــه الطريــق إليصــال مــراده إىل خماطبــه بصــورة غــر
طبقــة وحقوقهــا ،ثــُـ َّ
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األمثــل لقضيــة اخلــراج وجبايتــه ،وعامرة مبــارشة فو َّظــف تلــك األلفــاظ توظي ًفــا

البــاد ،ويوضــح لــه كيف ّيــة التعامــل مــع تداول ًيــا يف ضمــن مبــدأ التــأ ُّدب مــن

املجتمــع بوصفــه قائــدً ا لذلــك املجتمــع قبيــل محيــة أنفــك ،و ُيطلــق هــذا املعنــى
بــذات األُســلوب الــذي ابتــدأ بــه العهــد عــى اجلمــل املوجــع أنفــه باخلزامــة،

حتــَّــى يصــل إىل آخــره عــى هــذا النســق وســورة :ســطوة ،وحــدّ ك :بأســك،
مــن األُســلوب التــأ ُّديب ،وهــذه الطريقــة وغــرب لســانك ،أي :حــدّ ه(.)56
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فخــرق مبــدأ التعــاون واضــح هنــا إىل وتك ّلــم بــا يشــن ،وجتــاوز احلــدود،

ـدوه مــن نفســه ،فيجــب أن
ُأســلوب االســتلزام احلــواري بتوظيــف وأمكــن عـ ّ

األلفــاظ توظي ًفــا غــر مبــارش بطريــق يتذ ّكــر وقوفــه بــن يــدي اهلل للحســاب
االســتعارة أو الكنايــة التــي َّقر َرهــا علــاء واجلــزاء(.)57
كانــت هــذه وقفــة مــع بعــض
البالغــة و َعرفهــا التداوليــون ُبأســلوب
االســتلزام احلــواري.

فقــرات عهــد اإلمــام (عليــه الســام)

ـت
فأمــره مــن خــال ذلــك بــأن يــدع وبحــث مبــدأ التــأ ُّدب فيــه ،وحرصـ ُ

لــيء ،إالَّ ألنــَّــه الــوايل ،وأن يملــك فيهــا هــذا املبــدأ ،فــكان اختيــاري
نفســه عنــد الغضــب ،ويك ّفهــا عــن قسـ ًـا منهــا وتــرك القســم الــذي يتع ّلــق
األذى ،وأالَّ ُيطلــق لســانه يمينًــا ُبأســلوب إدارة الدولــة وأحــكام احلكم

وشــاالً عــى غــر هــدً ى ،حتــَّــى والسياســة إذ مل يتّضــح فيهــا هــذا املبــدأ.
يســكن غضبــه فيملــك االختيــار ،ولــو

يقربنــي هــذا
وأخــرا اهللَ أســأل أن ّ
ً

اندفــع معــه لتغ ّلــب اهلــوى واجلهــل العمــل إليــه وأن جيعلنــي خاد ًمــا بــا

عــى عقلــه وعاقــب َمــ ْن ال ذنــب لــه ،يتع ّلــق بــراث ُم ّمــد وآل ُم ّمــد.

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

الشــموخ والتعــايل عــى النــاس ال عــى أن ألتقــط الفقــرات التــي يتّضــح
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اهلوامش:

( )1ينظر :إعراب القرآن وبيانه.672/6 :
( )2ينظــر :التصويــر القــرآن للقيــم اخللقيــة
عــي صبــح.174/1 :
عــي
والترشيعيــة،
ّ
ّ

( )3ينظر :الربهان.306/2 :

( )4معرتك األقران.218/1 :
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( )5التداوليــة عنــد العلــاء العــرب ،د .مســعود
صحــراوي.16 :
( )6ينظر :وصف ال ُّلغة العربية داللي ًا.117 :
( )7ينظــر :حتليــل اخلطــاب املرسحــي يف ضــوء
النظريــة التداوليــة.8 :
( )8الرباغامتية وعلم الداللة.177 :
والتصور،
( )9ينظــر :النظريــة التداوليــة املفهــوم
ّ
د .رضــوان الرقبــي (بحــث) ،ومفهــوم؟

التخاطــب بــن مقتــى التبليــغ ومقتــى
140

التهذيــب ،طــه عبدالرمحــن ،جم َّلــة كليــة اآلداب،
بنــي مــال  ،1994 ،14ص.44-43
( )10نظرية التأ ُّدب يف اللسانيات التداولية.

( )11االســتلزام احلــواري مــن ُأســس انســجام
اخلطــاب (مقــال).
( )12ينظــر :نظريــة التــأ ُّدب يف اللســانيات

التداوليــة ،والتداوليــة عنــد العلــاء العــرب:

 ،35 -34وشــعر أيب نــواس دراســة تداوليــة
(أطروحــة دكتــوراه) ،حســن عمــران ُم ّمــد،
 ،2015جامعــة ديــاىل ،ص.248

( )13ينظــر :التداوليــة ،عبدالســام عشــري:
.65
( )14ينظــر :االقتضــاء يف التــداول اللســاين
(بحــث) ،عــادل فاخــوري ،جم َّلــة عــامل الفكــر،
أكتوبــر /نوفمــر /ديســمرب ،ع،1989 ،3
م .141
( )15ينظــر :نظريــة الفعــل الكالمــي بــن علــم
غــوي يف الــراث
ال ُّلغــة احلديــث واملباحــث ال ُّل
ّ

العــريب اإلســامي ،هشــام عبــداهلل اخلليفــة،
مكتبــة لبنــان نــارشون ،ط.2007 ،1
( )16البديع يف البديع البن املعتز.39/1 :
( )17ينظــر :لســان العــرب ،واملصبــاح املنــر،
ومعجــم ال ُّلغــة العربيــة املعــارصة ،مــا ّدة (ادب).

( )18نظريــة التــأ ُّدب يف اللســانيات التداوليــة

(بحــث).

( )19نظرية التأ ُّدب يف اللسانيات التداولية.
( )20نظرية التأ ُّدب يف اللسانيات التداولية.
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( )21نظرية التأ ُّدب يف اللسانيات التداولية.

والتصــور) ،رضــوان الرقبــي (بحــث)،
ّ

( )23مفتــاح العلــوم ،155 :وينظــر :أســاليب

عبداهلــادي بــن ظافــر الشــهري.100 :

البالغــة.264/1 :

( )33ينظــر :نظريــة التــأ ُّدب يف اللســانيات

( )22ينظر :البالغة العربية.498/1 :

واســراتيجية اخلطــاب مقاربــة ُلغو ّيــة تداوليــة،

( )24أساليب البالغة.264/1 :

احلديثــة (بحــث).

( )25جواهر البالغة.319 :

( )34نظريــة التــأ ُّدب يف اللســانيات احلديثــة

( )27ينظــر :جواهــر البالغــة،319/1 :
وعــروس األفــراح.279/2 :

( )35ينظــر :نظريــة التــأ ُّدب يف اللســانيات
التداوليــة.

( )28ينظــر :علــم البديــع ،عبدالعزيــز عتيــق:
.182/1

( )36ينظــر :نظريــة التــأ ُّدب يف اللســانيات
التداوليــة (بحــث).

( )29ينظــر :نظريــة التــأ ُّدب يف اللســانيات

( )37ينظــر :االســتلزام احلــواري يف الــدرس

التداوليــة.

( )30ينظــر :نظريــة التــأ ُّدب يف اللســانيات
احلديثــة (بحــث) ،ونظريــة غرايــس والبالغــة

اللســاين احلديــث ،طــه عبدالرمحــن أنموذجــ ًا:
.177
( )38ينظر :اللسان وامليزان.251-249 :

العربيــة ،باديــس هلويمــل ،جم َّلــة املخــر ،أبحــاث

( )39هنج البالغة.22/17 :

يف ال ُّلغــة واألدب اجلزائــري ،جامعــة ُم ّمــد

( )40ينظر :هنج البالغة.23/17 :

خيــر ،بســكره ،ع ،2011 ،7ص.46

( )31ينظــر :نظريــة التــأ ُّدب يف اللســانيات
احلديثــة (بحــث).

( )32ينظــر :النظريــة التداوليــة (املفهــوم

( )41هنج البالغة.23/17 :
( )42هنج البالغة.23/17 :
( )43ينظر :التحرير والتنوير.157/26 :
( )44رشح هنج البالغة.23/17 :

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

( )26ينظر :خزانة األدب.259/1 :

(بحــث).
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( )45ينظر :هبج الصباغة.13 :

تداوليــة ،عبداهلــادي بــن ظافــر الشــهري ،دار

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

الكتــاب اجلديــد املتّحــدة2004 ،م.

وهبــج الصباغــة.13 :

( )2إعــراب القــرآن وبيانــه ،حميــي الديــن

( )47رشح هنج البالغة.23/17 :

درويــش ،دار اإلرشــاد للشــؤون اجلامعيــة،

( )48ينظر :رشح هنج البالغة.24/17 :

محــص ،ســورية ،دار الياممــة ،دمشــق ،بــروت،

( )49رشح هنج البالغة.23/17 :

ط1415 ،4هـــ.

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

( )3بحــار األنــوار ،للمجلــي ،دار الكتــب

دراســات يف هنــج البالغــةُ ،م ّمــد مهــدي شــمس

اإلســامية ،طهــران.

الدين.110/1 :

( )4البديــع يف البديــع ،البــن املعتـ ّـز ،دار اجليــل،

( )51رشح هنج البالغة.25/17 :

1990م.

( )52االســتلزام احلــواري يف الــدرس اللســاين
احلديــث.177 :

ـي هــادي،
( )5الرباغامتيــة وعلــم الداللــة ،د .عـ ّ
دار الفكــر ،بــروت2000 ،م.

( )53رشح هنج البالغة.31/17 :

( )6الربهــان يف علــوم القــرآن ،للزركــي،

( )54بحار األنوار.103/46 :

حتقيــقُ :م ّمــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،دار

( )55رشح هنج البالغة.77/17 :

إحيــاء الكتــب العربيــة ،عيســى البــايب احللبــي

( )56ينظــر :املصبــاح املنــر مــا ّدة (محــي ،ســور،

ورشكائــه ،ط1957 ،1م.

غــرب).

( )57يف ظالل هنج البالغة.2-1 :

املراجع واملصادر

القرآن الكريم.

( )1اســراتيجية اخلطــاب مقاربــة ُلغو ّيــة

( )7البالغــة العربيــة ،عبــد الرمحــن امليــداين
الدمشــقي ،دار القلــم ،دمشــق ،الــدار الشــامية،
بــروت1996 ،م.
( )8هبــج الصباغــة يف رشح هنــج البالغــة،
الشــيخ ُم ّمــد تقــي التســري ،حتقيــق :مؤسســة
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هنــج البالغــة ،دار أمــر كبــر للنــر1997 ،م.

شــمس الديــن ،بــروت ،ط1972 ،2م.

( )9التحريــر والتنويــر ،البــن عاشــور ،الــدار

( )16رشح هنــج البالغــة البــن أيب احلديــد،

التونســية للنــر ،تونــس.1984 ،

حتقيــقُ :م ّمــد إبراهيــم ،دار الكتــاب العــريب،

( )10حتليــل اخلطــاب املرسحــي يف ضــوء

األمــرة للطباعــة والنــر والتوزيــع ،بــروت.

النظريــة التداوليــة ،عمــر بلخــر منشــورات

( )17شــعر أيب نــواس دراســة تداوليــة ،حســن

االختــاف ،اجلزائــر.2003 ،

عمــران ُم ّمــدُ ،أطروحــة دكتــوراه ،جامعــة

صحــراوي ،دار الطليعــة للطباعــة والنــر،

( )18عــروس األفــراح يف رشح تلخيــص

بــروت2005 ،م.

املفتــاح ،هبــاء الديــن الســبكي  ،حتقيــق :عبــد

( )12التصويــر القــرآن للقيــم اخللقيــة

احلميــد هنــداوي ،املكتبــة العرصيــة.

ـي صبــح ،املكتبــة األزهريــة
ـي عـ ّ
والترشيعيــة ،عـ ّ

( )19علــم البديــع ،لعبــد العزيــز عتيــق ،دار

للــراث.

النهضــة العربيــة للطباعــة والنــر والتوزيــع،

( )13جواهــر البالغــة يف املعــاين والبيــان

بــروت -لبنــان.

والبديــع ،أمحــد اهلاشــمي ،حتقيــق :نجــوى
أنيــس ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،مؤسســة

( )20يف ظــال هنــج البالغــةُ ،م ّمــد جــواد
مغنيــة ،دار الكتــاب اإلســامي2005 ،م.

التاريــخ العــريب ،بــروت.

( )21لســان العــرب :البــن منظــور ،دار صــادر،

( )14خزانــة األدب ولــب لبــاب لســان العــرب،

بــروت ،ط.1414 ،3

لعبــد القــادر البغــدادي ،حتقيــق :عبدالســام

( )22اللســان وامليــزان أو التكوثــر العقــي،

حممــد هــارون ،مكتبــة اخلانجــي ،القاهــرة،

طــه عبدالرمحــن ،املركــز الثقــايف العــريب ،الــدار

1997م.

البيضــاء ،املغــرب1998 ،م.

( )15دراســات يف هنــج البالغــةُ ،م ّمــد مهــدي

( )23املصبــاح املنــر يف غريــب الــرح الكبــر،

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

( )11التداوليــة عنــد العلــاء العــرب ،مســعود

ديــاىل2015 ،م.
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علي (� )إىل مالك الأ�شرت (................................)
مبد�أ الت�أدُّب يف عهد الإمام ّ
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للف ّيومــي ،املكتبــة العلميــة ،بــروت.
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كادة ،جامعــة بســكرة.

( )24معــرك األقــران يف إعجــاز القــرآن،

( )2االســتلزام احلــواري مــن ُأســس إنســجام

للســيوطي ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط،1
1988م.

اخلطــاب ،أمحــد عبداملنعــم عط َّيــة ،مقــال عــى

الشــبكة العنكبوتيــة.

( )25معجــم ال ُّلغــة العربيــة املعــارصة ،أمحــد

( )3االقتضــاء يف التــداول اللســاين ،عــادل

خمتــار عمــر ،عــامل الكتــب.

فاخوريــن جم َّلــة عــامل الفكــر ،ع ،3م،141

( )26املعجــم املفهــرس أللفــاظ القــرآن

1 9 8 9م .

الكريــم ،حممــد فــؤاد عبــد الباقــي ،منشــورات

( )4مفهــوم التخاطــب بــن مقتــى التبليــغ

ذوي القربــى ،ط1423 ،2هـــ.

ومقتــى التهذيــب ،طــه عبدالرمحــن ،جم َّلــة كليــة

( )27مفتــاح العلــوم ،للســكاكي ،ضبطــه وكتب

اآلداب ،بنــي مــال ،ع1994 ،1م.

هوامشــه وع ّلــق عليــه :نعيــم زرزور ،دار الكتــب
العلمية ،بــروت ،ط1987 ،2م.

( )5نظريــة التــأ ُّدب يف اللســانيات التداوليــة ،د.
حاتــم عبيــد ،عــامل الفكــر ،م2014 ،43م.

( )28نظريــة الفعــل الكالمــي بــن علــم ال ُّلغــة

( )6النظريــة التداوليــة (املفهــوم والتصـ ّـور) ،د.

اإلســامي ،هشــام عبــداهلل اخلليفــة ،مكتبــة

( )7نظريــة غرايــس والبالغــة العربيــة ،بادريــس

احلديــث واملباحــث ال ُّلغو ّيــة يف الــراث العــريب

رضــوان الرقبــي (بحــث).

لبنــان نــارشون2007 ،م.

هلويمــل ،جم َّلــة املخــر أبحــاث يف ال ُّلغــة واألدب

املراجع

اجلزائــري ،جامعــة ُم ّمــد خيــر ،بســكرة ،ع،7

( )1االســتلزام احلــواري يف الــدرس اللســاين
احلديــث (طــه عبدالرمحــن ُأنموذجــ ًا) ،ليــى

م2011 ،46م.

ميزان احلكمة ،حممد الريشهري ،ج  ،2ص.945

قال أمري املؤمنني (عليه السالم)

كشف اليقني ،العالمة احليل ،ص.16

قال رسول اهلل حممد (صىل اهلل عليه وآله)

ً
اجلمهور مركزا للخطاب
)0() لمالك االشرتj( قراءة يف عهد اإلمام علي

The Public as a Centre of Discourse in Imam Ali's (peace be upon
him) Covenant for Malik Al-Ashtar (may Allah be pleased with him)
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مثــل مركزيــة اجلمهــور يف خطــاب امــر املؤمــن عــي (عليــه الســام) مســاحة التقف
عنــد النــوع يف اخلطــاب بــل هــي مشــغل تتحرك فيــه كل الرؤى إلنتــاج تنميط من سياســة
تعــي قيمــة الوجــود اإلنســاين يف احليــاة وبذلــك فهــي قــراءة ال تنتــج معنــى أحادي ـ ًا وال
تفــي بالــرورة إىل قــراءة مطابقــة متامثلــة مــع التصــور الذهنــي الــذي يبتغيــه النــاس يف
عالقتهــم باحلاكــم أو فيــا بينهــم ،بــل ّ
إن تلــك املركزيــة هــي حيــز كالمــي يتعــدد معنــاه
وتتنــوع مقاماتــه وتتفاضــل دالالتــه حــن تكــون الصلــة بــن احلاكــم ورعيتــه ســائرة يف
منطــق مــن التطــور واإلنتاج املثمريـ ِ
ـن لتحوالت ســلوكية وثقافية يف الواقــع االجتامعي.
وهــو مــا أراده اإلمــام (عليــه الســام) يف ممارســته اإلجرائيــة عنــد خطــاب مالــك األشــر
رضــوان اهلل عليــه ،يف قالــب مــن االهتــام يســتبطن احلفــر يف بواعــث تلــك التأسيســات
االجتامعيــة املصنفــة يف ســلم مــن الطبقــات هلــا وجودهــا وشــأنيتها حــن تكــون يف ثنائيــة
تبادليــة مــع احلاكــم ،وحــن يكــون احلاكــم ســلطة واعيــة ال تتوخــى جتريــد اجلمهــور
مــن وجــوده وماهيتــه وحقوقــه ،بــل أداة الستشــعار تصــورات املجتمــع وهواجســه
وبتفصيــل دقيــق كاشــف عــن الفاعليــة املؤثــرة يف كل طبقــة مــن تلــك الطبقــات ،بــا هلــا
مــن أثـ ٍـر وقــرار ال يتامهــى بمجــرد املشــورة ،بــل بــا متنحــه مــن اســراتيجيات يتكامــل
معهــا قــرار احلاكــم وســلطته .مــن هــذا املنظــور حــاول البحــث مقاربــة تلــك املركزيــة يف
خطــاب اجلمهــور مــن خــال عهــد االمــام (عليــه الســام) ملالــك ،لــدواع واشــتغاالت
هلــا هيمنــة تفــرض انتخــاب تلــك الثيمــة مــن املوضــوع ،فالقــراءة الفاحصــة خلطــاب
االمــام (عليــه الســام) يف هــذا العهــد مقارنــة بنصوصــه األخــرى ،تكشــف عــن منــزع
مــن التفــرد والتاميــز يف االشــتغال عــى اجلمهــور يف هــذا العهــد أكثــر مــن غــره ،فلــم
حيــظ أي نــص بمثــل تلــك الرؤيــة مــن احلفــر والتفكيــك لــكل مكــون أو طبقــة مــن
طبقــات املجتمــع ،حتــى غــدا القــول ّ
أن ذلــك العهــد يمثــل وثيقــة دســتورية لكيفيــة
تأســيس عالقــة احلاكــم برعيتــه ،أي ّ
إن الرعيــة أو (اجلمهــور) هــو مــراد اخلطــاب يف
صناعــة اإلمــام (عليــه الســام) بعيــد ًا عــن املحتــوى األيديولوجيــا أو التمثــات العالقــة
بخصائــص املجتمعــات ،فاهلاجــس هــو ابتــكارات تصــورات بديلــة لنمــط قــادر عــى
مواكبــة األحــداث والتطــورات مــن احلاكــم حــن يكــون منظــوره فاع ـ ً
ا يف تشــخيص
املجتمــع ومعرفــة أرسار التعاطــي معــه .وهــذا مــا توخــاه البحــث يف تلــك اإلجرائيــة
بمدخــل ومبحثــن ،تــي ذلــك هوامــش البحــث وخامتتــه ومصــادره.

 هادي �شندوخ حميد. د. م.�أ......................................................................

Abstract

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

The public as a center in Imam Ali's covenant represents an area which is not limited
to the type of speech but it is a space in which all the views work to produce a type of
politics that feels the human identity in life. So it is not a reading from one side and it is
not an identical reading with that of the public in their relationship with the governor or
among themselves. This centralization is a multifaceted space in which there are many
meanings, different standings in which the link between the governor and his people
goes on in a process of development and products that leads to behavioural and cultural
changes in society. This is what Imam Ali (peace be upon him) wants to practice when he
delivers Malik Al-Ashtar (may Allah be pleased with him) in a way in which he intends to
dig deeper in the bases of the society which has many levels each has its uniqueness and
at the same time each one represents a duality with the governor in which the latter is a
conscious power who does not intend to divest the public from its existence and rights but
it is a tool to discover the hopes and willingness of each level of the public. This does not
mean stopping at this level but it goes further from questioning to the strategies of sharing
the ruling between the governor and the public. From this perspective the present study
tries to approach this centralization in the speech of Imam Ali ( peace be upon him) with
the public through his covenant to Malik. A precise analysis of the words in this covenant
in comparison with his other speeches reveals a unique and special inclination to work
on the public in this covenant more than other speeches. No other speeches of him dig
deeper into the levels of the public and it can be said that this covenant becomes a logical
document of how to establish the relationship between the governor and the public.
Generally, the public is the aim of Imam Ali(peace be upon him) beyond the ideologies
149 and other things deal with the characteristics of the society. So the aim is to invent a new
perspective able to convoy the events by the governor in which it becomes an effective way
in discovering the society and knowing the secrets of how to rule it.
This is the aim of the present study which is composed of an introduction and two
sections followed by the footnotes, conscious and bibliography.

اجلمهور مركز ًا للخطاب قراءة يف عهد االمام علي ( )ملالك اال�شرت(........................)

املقدمة

احلمــد هلل رب العاملــن وبــه نســتعني

الواقــع املعــاش أحيانــا.

ومــن ثــم فــان مركزيــة اجلمهــور يف

وصــى اهلل عــى حممــد وعــى الــه الطيبني خطــاب اإلمــام عــي (عليــه الســام)

الطاهرين.

أما بعد:

ال تنتــج معنــى احاديــا والتفــي
بالــرورة إىل قــراءة مطابقــة متامثلــة مــع

التبــدو مركزيــة خطــاب اجلمهــور التصــور الذهنــي الــذي يبتغيــه النــاس
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يف رؤيــة أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف عالقتهــم باحلاكــم أو فيــا بينهــم،

هاجســا مــن الــرف أو املســاءلة بــل ّ
إن تلــك املركزيــة هــي حيــز كالمــي
الســطحية للواقــع االجتامعــي ،بــل ّ
إن يتعــدد معنــاه وتتنــوع مقاماتــه وتتفاضل
نزوعــا مــن الباعــث اإلنســاين املســؤول دالالتــه حــن تكــون الصلــة بــن احلاكم
ورؤى هــو منهــج ورعيتــه ســائرة يف منطــق مــن التطــور
املتالحــق ،أفــكارا
ً

عــي (عليــه الســام)يف خلــق املتوقــع واإلنتــاج املثمريــن لتحــوالت ســلوكية
ِّ
واملحتمــل لفعــل املجتمــع وســلوكه ،وثقافيــة يف الواقــع االجتامعــي.

بفهــم يضاعــف داللــة القيمــة اإلنســانية

وهــو مــا أراده اإلمــام (عليــه

ويؤطــر وجودهــا بتلــك الدقائــق مــن الســام) يف ممارســته اإلجرائيــة عنــد
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التفصيــات واإلشــارات املنفتحــة عــى خطــاب مالــك األشــر (رضــوان اهلل
ُأفـ ٍـق تتكامــل فيهــا الرؤيــة للحاكــم حــن عليــه) ،يف قالــب مــن االهتــام يســتبطن

تكــون لــه ســلطة عــى اجلمهــور وحــن احلفــر يف بواعــث تلــك التأسيســات
تغــدو إمكانيــة االختــاف مرشوعــة يف االجتامعيــة املصنفــة يف ســلم مــن

مســاحة احلــوار بإطــار يؤنســن حلقائــق الطبقــات هلــا وجودهــا وشــانيتها
عــدم التطابــق يف الــرؤى بــن النــاس يف حــن تكــون يف ثنائيــة تبادليــة مــع
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احلاكــم ،وحــن يكــون احلاكــم ســلطة نــص بمثــل تلــك الرؤيــة مــن احلفــر
واعيــة ال تتوخــى جتريــد اجلمهــور والتفكيــك لــكل مكــون أو طبقــة مــن

مــن وجــوده وماهيتــه وحقوقــه ،بــل طبقــات املجتمــع ،حتــى غــدا القــول
أداة الستشــعار تصــورات وهواجــس ّ
إن ذلــك العهــد يمثــل وثيقــة دســتورية

املجتمــع وبتفصيــل دقيــق كاشــف عــن لكيفيــة تأســيس عالقــة احلاكــم

الفاعليــة املؤثــرة يف كل طبقــة مــن تلــك برعيتــه ،أي أن الرعيــة أو (اجلمهــور)
الطبقــات ،بــا هلــا مــن أثــر وقــرار ال هــو مــراد اخلطــاب يف صناعــة اإلمــام

مــن اســراتيجيات يتكامــل معهــا قــرار األيديولوجــي أو التمثــات العالقــة

احلاكــم وســلطته.

بخصائــص املجتمعــات ،فاهلاجــس هــو

مــن هــذا املنظــور حــاول البحــث ابتــكار تصــورات بديلــة لنمــط قــادر

مقاربــة تلــك املركزيــة يف خطــاب عــى مواكبــة األحــداث والتطــورات
اجلمهــور مــن خالل عهــد اإلمــام (عليه مــن احلاكــم حــن يكــون منظــوره

الســام)ملالك ،لــدواع واشــتغاالت هلــا فاعــا يف تشــخيص املجتمــع ومعرفــة
هيمنــة تفــرض انتخــاب تلــك الثيمــة أرسار التعاطــي معــه .وهــذا مــا توخــاه

مــن املوضــوع ،فالقــراءة الفاحصــة البحــث يف تلــك اإلجرائيــة بمدخــل
خلطــاب اإلمــام (عليــه الســام)يف هــذا ومبحثــن ،تــي ذلــك هوامــش البحــث

العهــد مقارنــة بنصوصــه األخــرى ،وخامتتــه ومصــادره.
تكشــف عــن منــزع مــن التفــرد والتاميــز
يف االشــتغال عــى اجلمهــور يف هــذا

العهــد أكثــر مــن غــره ،فلــم حيــظ أي

مدخل أويل :أوال :سلطة اجلمهور يف
خطابات اإلمام (عليه السالم):

ينطلــق هــذا البحــث يف مقاربــة

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

يتامهــى بمجــرد املشــورة ،بــل بــا متنحــه (عليــه الســام) بعيــد ًا عــن املحتــوى
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اجلمهور مركز ًا للخطاب قراءة يف عهد االمام علي ( )ملالك اال�شرت(........................)

قرائيــة تتوخــى حتليــل نــص تراثــي توثــق لعالقــة احلاكــم بالرعيــة ســلوكا

مكتنــز لــه مــن احلضــور التارخيــي وتــداوال ورؤيــة وختطيطــا ،بثنائيــة
والســيايس واالجتامعــي بمــكان قديــا تفــرض حــوارا بــن احلاكــم والــوايل
وحديثــا ،حتــى تعــددت مقــوالت إليصــال رســالة إىل مركــز قصديــة

التلقــي والقــراءة لــه عــى وفــق قبليــات تلــك احلواريــة وهــم اجلمهــور .ســعيا

ال�سنة الثانية -العدد الرابع1438 -هـ 2017 /م

املتلقــي وميولــه املعرفيــة .ممــا شــكل يف الرتميــم والتعاطــي واالســتجابة يف
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بالنهايــة منطقــة خصبــة للحفــر يف تلــك اإلرســالية التواصليــة التي يســعى
مكوناتــه و ُأسســه وتشــكالته ،تســاعد اإلمــام (عليــه الســام) بوصفــه حاكــا
القــاريء عــى اســتنطاق حمموالتــه إىل تشــييدها يف املخيــال املتلقــي املتحرك
وأدواتــه يف دائــرة النــوع واملوضــوع مــن خــال خماطبــة الــوايل الرمــز الــذي

والتمثــل النــي.

بــه تقــوم أســس دعامــة احلكومــات

فعــى مســتوى نــوع النــص يمكــن واســتقرارها.

القــول إن هــذا اخلطــاب املصنــف

أمــا ملــاذا تلــك املركزيــة للجمهــور

عــى وفــق رؤيــة اجلامــع لنــص النهــج يف خطــاب اإلمــام (عليــه الســام)؟

ّ
فــأن األســس التــي تتشــكل منهــا
(الرشيــف الــريض) ورؤيــة الــراح
ينــدرج يف ســياق الرســائل كقســيم مرجعيــات اإلمــام (عليــه الســام) يف

يشــارك اخلطــب واحلكــم التــي نظرتــه لطبيعــة العالقــة بــن الســلطة

تتكــون منهــا نصــوص اإلمــام (عليــه والنــاس تفــرض أهنــم رشكاء يف

الســام) ،بــا خــاف يف ذلــك ،احلكــم وأهنــم املقومــون لعمــل احلاكــم
أمــا نوعــه فإنّــه األقــرب إىل حقــل وأهنــم الوســيلة يف فلســفة احلاكــم
اخلطــاب الســيايس بوصفــه توجيهــات وصــوال إىل مــرادات املــوىل يف حقيقــة
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القيمومــة عــى النــاس وإدارة شــؤوهنم.

ولعــل ترصحياتــه الكثــرة (عليــه
الســام) تنبــيء بتلــك الفلســفة التــي
اعــرض عليهــا الكثــرون ونشــبت

بســببها حــروب أودت بعــاد الدولــة

اإلســامية وجعلتهــا منقســمة اىل يومنــا
هــذا جــراء النظــر إىل أحاديــة الســلطة

النــاس وإحقــاق العدالــةَ « :ق َال َع ْبــدُ اللَِّ
ـت َعـ َـى َأ ِمـ ِ
ْب ـ ُن َع َّبـ ِ
ـن
ـاس َد َخ ْلـ ُ
ـر ا ُْل ْؤ ِمنِـ َ
عليــه الســام بِـ ِـذي َقـ ٍ
ـف
ـار َو ُهـ َـو َي ِْصـ ُ
ِ
ــذا النَّ ْع ِ
َن ْع َلــ ُه َف َق َ
يمــ ُة َه َ
ــل
ــال ِل َمــا ق َ
َف ُق ْلـ ُ ِ
يم ـ َة َلَــا َف َقـ َ
ـال عليــه الســام
ـت َل ق َ
ِ
ِ
ِ
ُــم إِ َّل
ــي َأ َح ُّ
ــب إِ َ َّل مــ ْن إِ ْم َرتك ْ
َواللَِّ َل َ
ِ
ــع َباطِ ً
ــا»(،)2
يــم َح ّقــ ًا َأ ْو َأ ْد َف َ
َأ ْن ُأق َ

يف تقييــم احلاكــم وحماســبته والتصــدي مــن تطــور يف فكــرة اســتقرار الدولــة

لــه.

ورضورة ترصــن احلقــوق االجتامعيــة

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

وتغييــب اجلمهــور عــن دوره احلقيقــي وهــذا التأكيــد عــى تلــك املركزيــة نابــع

فهــو القائــل (عليــه الســام)َ « :ال َّل ُه َّم وتفعيــل مبــادئ املســاواة بينأفــراد
ـم َأ َّن ـ ُه َل َي ُكـ ِ
ـن َا َّلـ ِـذي ك َ
إِ َّنـ َ
َان ِمنَّــا الدولــة ،وهــو مــا يقولــه حممــد عبــاس
ـك َت ْع َلـ ُ
ْ
ان و الَ اِ ْلتِــاس ٍ
ٍ
يشء العقــاد( :كانــت الظاهــرة الكــرى يف
َ َ
ُمنَا َف َســ ًة ِف ُســ ْل َط َ
ـول َا ْل َطــا ِم و َل ِكـن لِنَـ ِـرد َا َْلعـ ِ
ِمـ ْن ُف ُضـ ِ
ـال َ عــر عــي ظاهــرة اجتامعيــة خاصــة
َ َ
ْ
َ
ُ
ـك َو ُن ْظ ِهـ َـر َا ْ ِ
ِمـ ْن ِدينِـ َ
ل ْصـا ََح ِف بِـا َِد َك بــه دون عصــور اخللفــاء مــن قبلــه ومل
ــون ِمــن ِعب ِ
ــاد َك َو ُت َقــا َم تكــن يف حقيقتهــا ظاهــرة سياســية ،أو
َف َي ْأ َمــ َن َا َْل ْظ ُلو ُم َ ْ َ
153
َا ُْلع َّط َلــ ُة ِمــن حــدُ ِ
ود َك»( )1ويتكشــف حزبيــة ،أو عســكرية عــى شــدة القتــال
ْ ُ
َ
احلــدث اخلطــايب ملركزيــة اجلمهــور فيهــا وغــزارة الدمــاء التــي اريقــت يف

عنــد اإلمــام (عليــه الســام) أكثــر حــن حروهبــا)( ،)3لذلــك تضمــن احلــدث

يقــارن األمــرة بالنعــل حــن تكــون اخلطــايب عنــد اإلمــام (عليــه الســام) يف
فاقــدة لقيمتهــا احلقيقيــة حيــث إنصــاف رؤيتــه بشــكل عــام ،أو يف عهــده ملالــك

اجلمهور مركز ًا للخطاب قراءة يف عهد االمام علي ( )ملالك اال�شرت(........................)

ال َل ِ
ــر َح ْب َ
الض َ
ــف
ــةَ ،أ ْو َأ ْعت َِس َ
ــل َّ
األشــر الــذي مثــل صــورة خالصــة َأ ْو َأ ُج َّ
يــق ا َْلتَاه ِ
ــة»( .)4وبذلــك يمكــن ْ
أن
ملركزيــة العالقــة بني احلاكــم واملحكومَ ،ط ِر َ
َ

يف ثنائيــة تــرز منزلــة اجلمهــور كوجــود تتبلــور مركزيــة اجلمهــور يف خطابــات
بــه وعليــه تقــوم فلســفة احلكــم .تلــك اإلمــام (عليــه الســام) كمبــدأ أويل
التجربــة االجتامعيــة التــي تقنــن حلالــة لــه بواعثــه ورؤيتــه ووظائفــه ليــس
مثــى مــن االشــتغال عــى اســتجابات بوصــف اإلمــام (عليــه الســام) حاكــا
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اجلمهــور.
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فحســب بــل هــو تعزيــز حلقيقــة ماثلــة

ويتمثــل اإلمــام (عليــه الســام) يرتكــن إليهــا اخلطــاب الســيايس تعتمــد

صــورة أخــرى للواقــع تنطلــق مــن تلــك الثنائيــة مــن املحــاور (اجلمهــور)
وعــي إىل فعــل يــروم إشــعار املخاطــب بوصفــه املتعــن يف دائــرة اخلطــاب.

بمنهــج العالقــة بــن احلاكــم والــوايل

ثانيا :سلطة اجلمهور يف اخلطاب

صــورة حقيقيــة لوجــوده يقــول( :عليــه
الســام)َ « :أ َأ ْقنَــع ِمـن َن ْفـ ِ
ـي بِـ َـأ ْن ُي َقـ َ
ـال:
ُ ْ
ـارك ُُه ْم ِف َمـك ِ
ـنَ ،والَ ُأ َشـ ِ
َار ِه
َأ ِمــر ُا ُْل ْؤ ِمنِـ َ
الدَّ ْهـ ِـرَ ،أ ْو َأ ُكـ َ
ـم ِف ُج ُشــو َب ِة
ـون ُأ ْسـ َـو ًة َلُـ ْ
ا ْل َع ْي ِ
ــت لِ َي ْشــ َغ َلنِي َأك ُْل
ــش! َف َــا ُخ ِل ْق ُ
ِ
ــات ،كَا ْلب ِه ِ
ال َّطيب ِ
ه َهــا
ِّ َ
يمــة ا َْل ْر ُبو َطــة َ ُّ
َ َ
َع َل ُف َهــاَ ،أ ِو ا ُْل ْر َســ َل ِة ُشــ ُغ ُل َها َت َق ُّم ُم َهــا،
َت ْكـ َ ِ
ـر ُش ِمـ ْن َأ ْعالَفِ َهــاَ ،و َت ْل ُهــو َعـ َّـا ُيـ َـرا ُد

يقــرح هــذا املــؤرش مقاربــة حمــور

إدراكا ملــا يمتلكــه اجلمهــور مــن

السيايس:

اجلمهــور يف اخلطــاب الســيايس،
بوصــف اخلطــاب الســيايس اهلاجــس
األكثــر احتضانــا ملنظومــة اجلمهــور
(احتجاجيــا وأدائيــا ســلوكا وتنظــرا

واســتجابة وغــر ذلــك) ،مــن هنــا

فتواشــج العالقــة حيتكــم اىل بــؤرة

مشــركة يندمــج فيهــا الطرفــان إلنتــاج

ه َ
ــل َعابِثــ ًا ،أوليــات التشــكيل والداللــة.
ْــر َك ُس ً
ــدىَ ،أ ْو ُأ ْ َ
ِ َبــاَ ،أ ْو ُأت َ
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ولعــل اخلطــاب الســيايس مقــرح بــل مــن تكليــف وأداء دور يقــوم عــى

إجرائــي لــه حمــددات تقــوم عىل سلســلة فلســفة تأخــذ النــاس إىل مــا فيــه رضــا

مــن املنطوقــات املعجميــة أو املــؤرشات اهلل ســبحانه مــن جانــب وحتقيــق
التواصليــة يف ســياق تــداويل يتوخــى مصاحلهــم مــن جانــب آخــر .فالســلطة

حقــوال مقيــدة تتضــح يف خطــاب التــي يمتلكهــا اإلمــام (عليــه الســام)
الســلطة أكثــر مــن غريهــا عــى وفــق آليــة يــارس فيهــا التوجيــه كحقيقــة

ممارســات أدائيــة ومهــارات مــن القــول واقعيــة يعيشــها املســلمون يف ظــل
حيــث يقــوم هبــا صاحــب اخلطــاب الدولــة ،مــن هنــا فبــؤرة اخلطــاب

بــا يمتلكــه مــن ســلطة عــى مــن دونــه الســيايس هــي الزمــة ملكانــة اإلمــام

منزلــة يف أســس احلاكميــة ال يف األســس (عليــه الســام) يف موقعيتــه مــن الدولــة
اإلنســانية ،تتوخــى اجلمهــور أمــرا وبــا شــك ّ
إن تلــك الالزمــة تســتهدف

وتكليفــا وامتثــاال .وصاحــب اخلطــاب مجهــورا لــه أحوالــه ومزاجاتــه وحقوقــه

هنــا هــو اإلمــام عــي (عليــه الســام) وخصائصــه التــي تبــدو متنافــرة أحيانــا
حيــث يرتكــز يف خطابــه عــى منظومــة ومتواشــجة أحيانــا أخــرى.

عقديــة جتعــل لــه ســيادة يف إدارة أمــور

فتلــك الفئــة املخاطبــة إذن تســمى

النــاس باختــاف مرجعيــات تلــك باجلمهــور ،حيــث تكــون هــي قبلــة
احلاكميــة ســواء أكانــت بالنــص كــا اخلطــاب يف تلــك الثنائيــة احلواريــة،
ْ
وإن كانــت تلــك املركزيــة للجمهــور هلا
يعتقــد أغلــب الشــيعة ،أو بالشــورى

كــا تــرى املذاهــب األخــرى ،فإنّــه مســاحة مــن الغيــاب واحلضــور اســتنادا
يف كال احلالــن الينطلــق مــن فرضيــة إىل فلســفة احلاكــم وإجرائيتــه يف النظــر

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

تــؤرش إىل تلــك املالمــح مــن اخلطــاب ،البنيــة التكوينيــة التــي نشــأت عليهــا
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إىل الســلطة باعتبارهــا أداة بنــاء أو قمــع الســام) ملالــك األشــر تشــر إىل أنّــه

كــا يــدون التاريــخ تلــك املقاربــات مــن يمثــل نســقا مــن تلــك التســاندية يف
احلكــم يف املــوروث اإلنســاين.

إبــراز منزلــة اجلمهــور عــى وفق أنســاق

فهنــاك مجهــور مغيــب ال يمتلــك حتــاول متتــن العالقــة بــن طــريف احلكــم

ـئ
ســلطة البيــان أو املعارضــة ،فيغيــب (الــوايل والرعيــة) مــن جانــب وتنشـ ُ
االحتجــاج عنــد ذلــك نتيجــة هليمنــة تأسيســا ملعــامل مركزيــة توطــد حقــوق
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قــوة اخلطــاب املتمثــل تقنيــات ســلوكية اجلمهــور يف تلــك احلاكميــة مــن جانــب

تعمــد إىل سياســتي اللجــم وتكميــم آخــر .ففــي حقــوق الرعيــة عــى الــوايل
االفــواه عــى وفــق أيديولوجيــة وحقــوق اخلاصــة والعامــة والضــان

يرشعهــا احلاكــم لضــان الوجــود ،كأن االجتامعــي واحــرام األمــة والعطــف
تكــون تلــك األدجلــة دينيــة أو قهريــة عــى الرعية واآلثــار الســلبية الحتجاب
أو غــر ذلــك ،وهنــاك مجهــور يقــف احلاكــم عــن مجهــوره والعدالــة يف

عــى سلســلة مــن املوجهــات تتيــح لــه توزيــع احلقــوق ،كلهــا قرائــن تؤكــد
املعارضــة واملشــاركة يف التوجيــه حــن تلــك املركزيــة يف ميــزان اخلطــاب

تكــون هنــاك فلســفة ترشعــن لــه ابــداء
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الــرأي واحلــوار واملطالبــة باحلقــوق
واإلنصــاف انطالقــا مــن فهــ ٍم وا ٍع

يمهــد هلــم بذلــك الظهــور ،وهــذا كلــه
يرتبــط برؤيــة احلاكــم الــذي يفتــح
مســاحة احلضــور أو التهميــش .

ولعــل قــراءة عهــد اإلمــام (عليــه

الســيايس للحاكــم الناجــح .وشــواهد
ذلــك قولــه (عليــه الســام)« :و َأ ْشـ ِ
ـع ْر
ــك الر ْ َ ِ ِ ِ
ــم
َق ْل َب َ َّ
حــ َة ل َّلرع َّيــة  ،وا َْل َح َّبــ َة َل ُ ْ
ــم
 ،وال ُّل ْط َ
ــم  .وال َتكُونَــ َّن َع َل ْي ِه ْ
ــف ِ ِب ْ
ِ
َســ ُبع ًا َض ِ
ــم
ــم ؛ َفإِ َّنُ ْ
ــم َأ ْك َل ُه ْ
اريــ ًا َ ،ت ْغتَن ُ
ِصنْ َفـ ِ
ـك ِف الدِّ يـ ِ
ـان  :إِ َّمــا َأ ٌخ َلـ َ
ـن  ،وإِ َّمــا
ِ
الَ ْل ِ
ــك ِف ْ
ــر َل َ
ــق»( )5وقولــه (عليــه
نَظ ٌ
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والز ْمـ َن (أصحــاب العاهــات)؛
الفقــر) َّ
ِ ِ
ِ ِ
ــر ًا.
َفــإِ َّن ِف َهــذه ال َّط َب َقــة َقانعــ ًا و ُم ْع َ ّ
ــظ لَِّ مــا اســتَح َف َظ َك ِمــن ح ِّق ِ
واح َف ِ
ــه
ْ َ
َ ْ ْ
ْ
ِ
ــم»( .)8ولعــل تلــك الرؤيــة التــي
ف ِيه ْ

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ـخ َط ْ
الســام)« :وإِ َّن ُسـ ْ
اصـ ِـة ُي ْغ َت َفـ ُـر
الَ َّ
ِ
ــس َأ َحــدٌ ِمــ َن
ــع رضــا ا ْل َعا َّمــة ،و َل ْي َ
َم َ
الر ِعي ِ
ــة َأ ْث َق َ
ــل َع َ
ــو ِال َم ُئونَــ ًة ِف
ــى ا ْل َ
َّ َّ
ــل معونَــ ًة َلــه ِف ا ْلب ِ
ِ
ــاء،
َ
ُ
الر َخــاء ،و َأ َق َّ َ ُ
َّ
إلنْصـ ِ
ِ
ـافِ ...مـ ْن َأ ْهـ ِ
ـل ْ
اص ِة.
الَ َّ
و َأ ْكـ َـر َه ل ِ َ
وجــاع ا ُْلس ِ
َّــا ِع َــا ُد الدِّ ِ
ني،
ــل ِم َ
يــنْ ُ َ ِ ،
وإِن َ
ألعْــدَ ِاء ،ا ْلعامــ ُة ِمــن األُم ِ
وا ْل ُعــدَّ ُة لِ َ
ــة.
َ َّ
َ َّ
ِ
ــم ،و َم ْي ُل َ
ــك
َف ْل َيكُــ ْن ص ْغ ُ
ــو َك َل ُ ْ

وآلــه)»( .)7وقولــه (عليــه الســام):
ِ
الســ ْف َلِ ،مــ َن
ــم اللََّ اللََّ ِف ال َّط َب َقــة ُّ
« ُث َّ
ا َّل ِذيــن ال ِحي َلــ َة َلــمِ :مــن ا َْلس ِ
ــاك ِ
ني
َ
َ َ
ُ ْ
وا ُْل ْحت ِ
ــن و َأ ْه ِ
ــؤ َس (شــدة
ــل ا ْل ُب ْ
َاج َ

ــم»( )6وقولــه (عليــه الســام) :ترجــح كفــة اجلمهــور هــي مــا متيــل إليــه
َم َع ُه ْ
ـح الدراســات املختصــة باجلمهــور :يقــول
الر ِع َّي ـ َة َط َب َقـ ٌ
ـات ،ال َي ْص ُلـ ُ
ـم َأ َّن َّ
«وا ْع َلـ ْ
َب ْع ُض َهــا إِالَّ بِ َب ْعـ ٍ
ـض ،وال ِغنَــى بِ َب ْع ِض َهــا غوســتاف لوبــون( :التقاليــد السياســية
ـضَ ،ف ِمنْهــا :جنُــود اللَِِّ ،
َعـ ْن َب ْعـ ٍ
ومن َْهــا :والتوجهــات الفرديــة للملــوك واحلكام
َ ُ ُ
والاصـ ِـةِ ،
ِ
ومن َْهــاُ :ق َضــا ُة واملناقشــات الكائنــة بينهــم ال تؤثــر عــى
ـاب ا ْل َعا َّمــة ْ َ َّ
ُك َّتـ ُ
ومنْهــاُ :عــا ُل اإلنْص ِ
ا ْلعــدْ ِلِ ،
ــاف مســار األحــداث ّإل قليــا وقــد أصبــح
َ
َ
َ
َّ
والر ْفـ ِـقِ ،
ومن َْهــاَ :أ ْهـ ُـل ِْ
ال ْز َيـ ِـة ْ
والَـ َـر ِ
اج صــوت اجلامهــر راجحــا وغالبــا فهــو
ِّ
الذم ِ
ــة ومس ِ
ــل َم ِة الن ِ
ِمــ ْن َأ ْه ِ
َّــاس ،الــذي يمــي عــى امللــوك ترصفاهتــم)(.)9
ُ ْ
ــل ِّ َّ
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ــل الصنَا َع ِ
ِ
ــار و َأ ْه ُ
ــات ،املحور األول :األسس األولية ملالمح
ِّ
ومن َْهــا :الت َُّّج ُ
ِ
إنتاج اخلطاب
الســ ْف َل ِمــ ْن َذ ِوي
ومن َْهــا :ال َّط َب َقــ ُة ُّ
أوال :الســياق التارخيــي :لعــل فهــم
اجـ ِـة وا َْل ْس ـ َكن َِة ،وك ٌُّل َقــدْ َسـ َّـمى اللَُّ
ال َ
َْ
ــع َع َ
يضــ ًة الواقــع التارخيــي يف حلظــة إنتــاج النــص
ــى َحــدِّ ِه َف ِر َ
وو َض َ
ــه َم ُه َ
َلــ ُه َس ْ
ــه َأو ســن َِّة نَبِي ِ
ِف ِكتَابِ ِ
َّ
(صــى اهلل عليــه كفيــل بإيضــاح مقامــات التكويــن
ــه
ِّ
ُ
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واإلخــراج للبنــى النصيــة ،وعهــد بمثل عــى تلــك اإلصالحــات التــي تقــوم هبــا

تلــك الســعة واإلحاطــة والتوجيــه الدولــة ملالــك يف إمارتــه ملــر ،أي هــل
البــدّ أن تكتنفــه ظــروف مقاميــة إن هنــاك دالئــل مــن القصديــة توخاهــا

دشــنت ختطيطــا اســراتيجيا لبلورتــه اإلمــام (عليــه الســام) يف كشــفه
عنــد اإلمــام (عليــه الســام) ومــن ثــم للطبيعــة النفســية للمجتمــع املــري

تلقينــه ملحــرك احلــدث املخاطــب يف حــن أمــر مالــكا بالتعامــل معهــم عــى
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النــص (مالــك األشــر) لتفعيــل مبانيــه وفــق أنســاق خاصــة مل تكشــف قبــل
املتعلقــة بمركزيــة اجلمهــور حــن تكون ذلــك يف رســائله لوالتــه؟ ثــم هــل

هنــاك ســلطة حاكمــة تريــد إحقــاق ّ
إن العهــد أرســل ملالــك أم كتــب لــه
احلــق للطبقــات املحكومــة .فاملشــهور مبــارشة؟ فضــ ً
ا عــن حــال اإلمــام

ّ
إن هــذا الكتــاب كتبــه اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف تدوينــه لتلــك
(عليــه الســام) إىل عاملــه عــى مــر الوثيقــة ويف أي وقــت وغــر ذلــك مــن

(مالــك األشــر) حــن واله أعــال املتالزمــات الظرفيــة الراهنــة لتدويــن
مــر ســنة 39هـــْ ،
وإن كانــت هنــاك النــص؟.

شــكوك أثــرت حــول ســنده وعــدم
158

قــد تكــون هــذه األســئلة هــي

مناســبة مضامينــه لعــر اإلمــام (عليــه منطلقــات لتوليــد دالالت باعثة كاشــفة
الســام) وهــي إشــكاالت قــد أجيــب عــن املحــددات الرئيســة للغايــات

عنهــا مــن قبــل الدارســن.

واملقاصــد املبتغــاة يف ذلــك اخلطــاب،

ولعــل هنــاك مســكوتا عنــه يف وإن كانــت النيــة التــي يعلنهــا النــص

مقامــات تصديــر النــص ،منهــا مايتعلــق حتتضــن تأويليــة تارخييــة ،فـ ّ
ـإن مقامــات

ببواعــث تأكيــد اإلمــام (عليــه الســام) اجلمهــور يف ذلــك النمــوذج ال تعــدو
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ـن ِعبـ ِ
ْ
ـاد ِه»( )10فاملالحــظ أن صيغــة
أن تكــون مــؤرشا يســتوجب التدقيــق َأ ْل ُسـ ِ َ
واحلفــر يف بواعثــه ،فاملتتاليــة التارخييــة األمــر املشــفوعة بالتأكيــد متتاليــة

تقودنــا إىل طبيعــة األحــداث آنــذاك ،لغويــة تســتميل اإلثــارة يف حتريــك
حيــث النزاعــات الراهنــة يف أطــراف املخاطــب إىل طبيعــة املجتمــع املكلــف
الدولــة اإلســامية بــن معســكري بــإدارة شــؤوهنم وقيادهتــم .وكــا قيــل:

معاويــة وأتبــاع اإلمــام (عليــه الســام)( ،اخلطــاب الســيايس خطــاب اجتامعــي
ومــر يف تلــك الفــرة متثــل حالــة يرتبــط باملجتمــع الســيايس الــذي

عوامــل االســتقرار مــن عدمــه ،فضــا يضعنــا أمــام خطــاب ســيايس لــه بواعثه

عــن أن هلــا طبائعهــا ماختتلــف فيــه عــن االجتامعيــة متــت فيــه املواجهــة بــن
غريهــا فقــد حكمــت بسياســات دوهنــا امللفــوظ والســياق االجتامعــي لرتهــن
التاريــخ اإلنســاين مــن قبــل فكانــت النــص بجملــة مــن املؤكــدات تســتظهر
حمطــة تســتحق التأمــل والتعاطــي بدقــة مركزيــة اجلمهــور النــوع ال املخاطــب

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

مــن اخلطــر االســراتيجي يف إرســاء يوجــه إليــه وحيمــل قيمــه)( )11وهــذا

مــع أهلهــا يقــول (عليــه الســام) :فحســب يف ذلــك الزمــن.
ــك َأ ِّن َقــدْ َو َّج ْهت َ
ــم َيــا َمالِ ُ
ثانيــا :الســياق النفــي :تتجــى
ُــك
ــم ا ْع َل ْ
« ُث َّ
إِ َل بِـ َـا ٍد َقــدْ َجـ َـر ْت َع َل ْي َهــا ُد َو ٌل َق ْب َلـ َ
ـك عالقــة املتكلــم باملخاطــب يف صــورة
159
ِ
ـاس َينْ ُظـ ُـر َ
ون مــن حركــة إجرائيــة تعتمــد ممارســة
م ـ ْن َعــدْ ٍل َو َجـ ْـو ٍر َو َأ َّن النَّـ َ
ِمـ ْن ُأ ُمـ ِ
ـور َك ِف ِم ْثـ ِ
ـت َتنْ ُظـ ُـر فِيـ ِـه اجتامعيــة ودينيــة وثقافيــة إلنتــاج
ـل َمــا ُكنْـ َ
ِمـ ْن ُأ ُمـ ِ
ـك َو َي ُقو ُلـ َ
ـون فِيـ َ
ـور ا ْلـ ُـو َل ِة َق ْب َلـ َ
ـك اخلطــاب ،تقتــي يف غايتهــا النهائيــة
ْــت َت ُق ُ ِ
َّــا ُي ْســتَدَ ُّل تشــكيل داللــة مــن القصــد الكامــن
َمــا ُكن َ
ــم َوإِن َ
ــول ف ِيه ْ
َعـ َـى الص ِ
ـم َعـ َـى يف النــص املتــداول ،والفعــل القرائــي
الـ َ
َّ
ـن بِـ َـا ُ ْ
يـ ِـري اللَُّ َلُـ ْ

اجلمهور مركز ًا للخطاب قراءة يف عهد االمام علي ( )ملالك اال�شرت(........................)

الــذي نــروم بنــاءه يف تلــك العالقــة مجلــة مــن اإلشــارات عــى لســان النبــي
اخلطابيــة هــو التجــاور النفــي بــن (صــى اهلل عليــه وآلــه) بخصــوص

املتكلــم اإلمــام عــي (عليــه الســام) أصحابــه لــدالالت مقصــودة تتوخــى

واملخاطــب مالــك األشــر ملــا يف ذلــك مســلكا تأثرييــا يف وجــدان األمــة

مــن تفكيــك ملحوريــة الباعــث يف ذلــك وكذلــك أمــر املؤمنــن (عليــه الســام)
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ّ
فــإن هــذا الفعــل عنــده يقــوم عــى
اخلطــاب كنــص أوال وكشــخص حمــدد
متلـ ٍـق خلطــاب اإلمــام (عليــه الســام) القصــد والداللــة فإشــاراته ملالــك

ثانيــا ،ألن اإلجابــة عــى ذلــك تربــط توزعــت يف إطــار بيــاين يتوخــى مكانــة

لنــا بــن النــص وســياقه النفــي املتوفــر هــذا الصحــايب اجلليــل إيامنــا وتقــوى

عــى بالغــة يف اخلطــاب اســتدعت هــذا وصالبــة وعقيدــة ،ففــي بيــان صحبتــه
املتلقــي دون غــره.

لــه وقربــه منــه يقــول (عليــه الســام):

واحلقيقــة ّ
أن الــرد التارخيــي يف «كان األشـــر يل كــا كنــت لرســول اهلل

هــذا الصــدد قــد خيلــق لنــا مفتاحــا مــن (صــى اهلل عليــه وآلــه)»

()13

الفهــم يف تأشــر تلــك العالقــة الســياقية

ويقــول أمــر املؤمنــن عــي (عليــه

النفســية بــن اإلمــام (عليــه الســام) الســام) يف كتــاب لــه عندمــا ّ
ول حممــد

160

وبــن مالــك األشــر التــي انتجــت بــن أيب بكــر خلفــ ًا لألشتـــر ،موضحــا

لنــا ذلــك العهــد الــذي رشح مــرارا ســبب اختيــاره مالــك األشــر لواليــة
وتكــرارا( ،)12فاملألــوف أن ظاهــرة «إن الــذي كنــت وليتــه أمــر مــر كان

األصحــاب يف التاريــخ اإلســامي رجـ ً
ا لنــا ناصحـ ًا وعىل عـــدونا شــديد ًا

دونــت كظاهــرة هلــا وجودهــا ومربراهتا ناقـ ًا ،فرمحــه اهلل ،فلقــد اســتكمل أيامــه

يف تكويــن الفكــر اإلســامي إذ وردت والقــى محامــه ،ونحــن عنــه راضـــون،
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أواله اهلل رضوانــه ،وضاعــف الثــواب منهجــا وســلوكا ونقمــة عــى أعــداء

لــه»( )14ويقــول (عليــه الســام) «:هلل احلــق والديــن المقايســة فيهــا مــع
در مالــك ،لــو كان مــن جبــل لــكان اآلخريــن يف ذلــك التصــور الــذي كفــه
ّ

أعظــم أركانــه ،ولــو كان مــن حجــر كان اإلمــام (عليــه الســام) بتلــك األنســاق
صلــد ًا .أمــا واهلل ليهــدن موتــك عامل ـ ًا ،اإلبالغيــة عــن مالــك وحقيقتــه.

فعــى مثلــك فلتبــك البواكــي»

()15

أمــا دالالت العهــد وملــاذا أوكلــت

ويقــول عنــد فقــده حــن ســم عــى تلــك الوثيقــة الدســتورية ملالــك دون

رب العاملــن ،نفــي حتــا بــن اإلمــام (عليــه الســام)
راجعــون واحلمــد هلل ّ
اللهــم إين أحتســبه عنــدكّ ،
فــإن موتــه ومالــك األشــر ،يقــول الشــيخ املفيــد
مــن مصائــب الدهــر ،فرحــم اهلل مالــك ًا( ،رمحــه اهلل) يف االختصــاص عــن مالــك
فقــد وىف بعهــده وقــى نحبــه ولقــي األشــر أنــه نمــوذج واقعــي لإلنســان

خاصــة أمــر املؤمنــن
ربــه ،مــع أنــا قــد و ّطنــا أنفســنا أن نصــر املتكامــل ومــن ّ

عيل(عليــه الســام)
بعــد مصابنا لرســول اهلل (صــى اهلل عليه
ّ
فإنــا مــن أعظــم املصيبــة»( )16تكــون العالقــة حبيســة النســق النفــي،
وآلــه) ّ
()17

مــن دون أن

فــإن إنتــاج الصــورة النهائيــة فأغلــب املعطيــات تؤكــد ّ
وبذلــك ّ
أن الفاعــل

لتلــك العالقــة الســياقية تطــرح واقعــا املعــريف يف املنظور الســيايس لــدى مالك
حقيقيــا يمثــل يقينيــة ثابتــة عــن أفــق كان عــى دقــة وتصــور عاليــن ،تقــول

املخاطــب يف ذلــك العهــد (مالــك بعــض املصــادر( :إن األشـــر كان مــن
األشــر) بــا لــه مــن مركزيــة يف اإليــان ُدهــاة وعقــاء العــرب ،وأبطــال الدهــر
والعقيــدة والقــرب مــن بيــت النبــوة وشــجعانه ،وســ ّيد قومــه وخطيبهــم

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ايــدي جنــود معاويــة «إ ّنــا هلل وإ ّنــا إليــه غــره؟ فــإن ذلــك الخيلــو مــن نســق

161

اجلمهور مركز ًا للخطاب قراءة يف عهد االمام علي ( )ملالك اال�شرت(........................)

وفارســهم)( )18فتوافــر عوامل التكاملية ســياقا للتأويــل ،حينــا تكــون هنــاك

يف الــذات فكــرا ونزاهــة عوامــل تفــي رمزيــة يف النــص فيغيــب حتصيــل الفهــم
إىل ترابــط يف إنتــاج خطــاب فاعــل وإنتــاج الداللــة يف مركزيــة اخلطــاب

مؤثــر يف الواقــعْ ،
وإن كان اإلمــام احلــواري.

(عليــه الســام) هــو الفاعــل والصانــع

لذلــك نــرى ّ
أن اإلبــاغ بوصفــه

للخطــاب إال ّ
أن مالــكا هــو املأمــور تقنيــة لغويــة يتوخــى تنميطــا مــن
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يف حتقيــق تلــك التمثــات اخلطابيــة املامرســة االقناعيــة خللــق املقبوليــة عنــد
التــي متثــل مكانــة اجلمهــور وقيمتهــم املتلقــي باالســتاملة أو االســتدالل تــارة
احلقيقــة ،ومــن ثــم فـ ّ
ـإن هــذا التأســيس أو احلفــر يف املهيمنــات التــي تشــكل

لتلــك املدونــة التارخييــة (وثيقــة العهــد) ذهنيــة متلقــي اخلطــاب تــارة أخــرى،
تبــدو أهنــا حالــة قصديــة لصــرورة فيصبــح التواصــل آليــة للتســاند

حــدث يقــوم عــى االنتقــاء والتشــكيل والتثاقــف ال يف افــراض املقاصــد بــل

ذاتــا وموضوعــا.

املحور الثاين  :تقنيات االستعامل
اللغوي يف إنتاج اخلطاب
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أداة لتعدديــة القــراءة يف تلــك املامرســة

القوليــة إلبــراز أنــاط الوعــي املتحكمــة
واملســتنطقة لطبيعــة النــص بــا لــه مــن

أوال :التقنيــات األســلوبيةّ :
إن أدوات أو مرجعيــات تؤمــن دور قضايــا

عمليــة التواصــل يف النــص املنطــوق أو إزاحــة املختلــف يف تلــك الرتكيبــة مــن
املكتــوب تتأســس بــن املخاطبــن عــى اخلطــاب.
وفــق نســق مــن الطابــع التعاقــدي يف

والتحليــل الفاحــص للنــص يؤمــن

عمليــة اإلفهــام واحلــوار أو اجلــدل ،ويف مســاحة مــن التقنــن اللغــوي يف حتريــك

منحــى آخــر تغــدو العمليــة التواصليــة اجلمهــور من خــال القنــوات التي أراد
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اإلمــام (عليــه الســام) منهــا إيصــال (صــى اهلل عليــه وآلــه) َع ْهــد ًا ِمنْـ ُه ِعنْدَ َنــا

رســالته إليهــم عــن طريــق احلامــل
والوســيط املتمثــل باملــك األشــر،
فظاهــرة تنــوع مراتــب اخلطــاب يف
سلســلة لغويــة خمتلفة متثل دواال كاشــفة

ملهيمنــات تتوخــى اإلثــارة واإلقنــاع يف

عهــد اإلمــام (عليــه الســام)لواليه.

إىل تقســيم املجتمــع إىل طبقــات
ــم َأ َّن
يقــول (عليــه الســام)َ « :وا ْع َل ْ
ــح َب ْع ُض َهــا إِ َّل
الر ِع َّيــ َة َط َب َق ٌ
ــات َل َي ْص ُل ُ
َّ
ـض َو َل ِغنَــى بِ َب ْع ِض َهــا َع ـ ْن َب ْعـ ٍ
بِ َب ْعـ ٍ
ـض
ِ
ِ
ـاب ا ْل َعا َّمـ ِـة
َفمن َْهــا ُجنُــو ُد اللَِّ َومن َْهــا ُك َّتـ ُ
الاص ِ
ــة َو ِمن َْهــا ُق َضــا ُة ا ْل َعــدْ ِل َو ِمن َْهــا
َو ْ َ َّ
ِ
الر ْف ِ
ُع َّــا ُل ْ ِ
ــق َو ِمن َْهــا َأ ْه ُ
ــل
الن َْصــاف َو ِّ
الذم ِ
ال ْزي ِ
اج ِمــ ْن َأ ْه ِ
ــة َو ْ
ــر ِ
ــة
ِْ َ
ــل ِّ َّ
الَ َ
ومسـ ِـلم ِة النَّـ ِ ِ
ـار َو َأ ْهـ ُـل
ـاس َومن َْهــا الت َُّّجـ ُ
َ ُ ْ َ
ِ ِ
الســ ْف َل
ِّ
الصنَا َعــات َومن َْهــا ال َّط َب َقــ ُة ُّ
الاج ِ
ِ
ــة َوا َْل ْســ َكن َِة َوك ٌُّل َقــدْ
مــ ْن َذ ِوي ْ َ َ
ــع َع َ
ــى
ــه َم ُه َو َو َض َ
ــمى اللَُّ َلــ ُه َس ْ
َس َّ
ــه َأو ســن َِّة نَبِي ِ
ِ ِ
ــه
َحــدِّ ِه َف ِر َ
ِّ
يضــ ًة ِف كتَابِ ْ ُ

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

مــن ذلــك تنــوع اخلطــاب يف النظــر

َم ْ ُفوظــ ًا»( )19مــن ذلــك قولــه (عليــه
النُــو ُد بِــإِ ْذ ِن اللَِّ ُح ُص ُ
ــون
الســام)َ « :ف ْ ُ
ِ ِ
ــز الدِّ ِ
يــن
ــو َل ِة َو ِع ُّ
الرع َّيــة َو َز ْيــ ُن ا ْل ُ
َّ
َو ُس ـ ُب ُل ْالَ ْمـ ِ
الر ِع َّي ـ ُة إِ َّل
ـن َو َل ْيـ َ
ـس َت ُقــو ُم َّ
ِ ِبــم ُثــم َل ِقــوام لِ ْلجنُـ ِ
يـ ِـر ُج
ـود إِ َّل بِـ َـا ُ ْ
َ َ ُ
ْ َّ
ـم ِم ـ َن ْ
الَـ َـر ِ
اج ا َّلـ ِـذي َي ْقـ َـو ْو َن بِـ ِـه
اللَُّ َلُـ ْ
ِ ِ
ِ
ـم َو َي ْعت َِمــدُ َ
ون َع َل ْيـ ِـه
َعـ َـى ج َهــاد عَدُ ِّوهـ ْ
ِ
ِ
ــم َو َيك ُ
ُــون ِمــ ْن َو َر ِاء
يــا ُي ْصل ُح ُه ْ
ف َ
ح ِ
الصنْ َفـ ْ ِ
ـم َل ِقـ َـوا َم ِل َ َذ ْيـ ِ
ـن
ـن ِّ
َ َ
ـم ُثـ َّ
اجت ِهـ ْ
ــث ِمــن ا ْل ُق َض ِ
ْــف ال َّثالِ ِ
إِ َّل بِالصن ِ
ــاة
َ
ِّ
وا ْلعــا ِل وا ْل ُكت ِ ِ
ي ِك ُم َ
ــون ِمــ َن
َ ُ َّ َ
َّــاب َلــا ُ ْ
ِ ِ
ـون ِمـ َن ا َْلنَافِـ ِع َو ُي ْؤ َتَن َ
ي َم ُعـ َ
ُون
ا َْل َعاقــد َو َ ْ
ِ ِ
اص ْالُ ُم ِ
ــور َو َع َوا ِّم َهــا
ــو ِّ
َع َل ْيــه مــ ْن َخ َ
ِ
ـم َجِيعـ ًا إِ َّل بِالت َُّّجـ ِ
ـار َو َذ ِوي
َو َل قـ َـوا َم َلُـ ْ
ــون َع َلي ِ
ــات فِيــا َ ِ
الصنَا َع ِ
ــه ِمــ ْن
يتَم ُع َ ْ
ِّ
َ ْ
163
ِ
ِ
ِِ
ــو ِاق ِه ْم
يمونَــ ُه مــ ْن َأ ْس َ
ــم َو ُيق ُ
َم َرافق ِه ْ
ِ
وي ْك ُفون ِ
الت ُّف ِ
ــم َمــا
ََ
ــق بِ َأ ْيدهيِ ْ
ــم مــ َن َّ َ
َُ ْ
ِ
ــم ال َّط َب َقــ ُة
َل َي ْب ُل ُغــ ُه ِر ْف ُ
ــم ُث َّ
ــق َغ ْ ِيه ْ
الاج ِ
الســ ْف َل ِمــ ْن َأ ْه ِ
ــة َوا َْل ْســ َكن َِة
ــل ْ َ َ
ُّ
ا َّل ِذيــن َ ِ
ــم َو ِف
ي ُّ
َ
ــم َو َم ُعو َنت ُُه ْ
ــق ِر ْفدُ ُه ْ

اجلمهور مركز ًا للخطاب قراءة يف عهد االمام علي ( )ملالك اال�شرت(........................)

اللَِّ لِــك ٍُّل َســ َع ٌة َولِــك ٍُّل َع َ
ــو ِال
ــى ا ْل َ
ــق بِ َقــدْ ِر َمــا ُي ْص ِل ُحــ ُه»( )20فالتــدرج
َح ٌّ
يف التصنيــف الطبقــي بــدءا باجلنــود

يعطــي ســمة دالليــة يعتورهــا أســلوب
التقديــم والتأخــر فالعــرب التقــدم إال
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بــا كانــت عنايتــه أهــم وأوفــر يقــول

ــب َو َي ْس َ ِ
ا ْل َغ َض ِ
يح إِ َل ا ْل ُع ْ
ف
ــذ ِر َو َي ْــر َأ ُ
ــر ُ
ـاء وينْبــو عـ َـى ْالَ ْق ِويـ ِ
ِ
ـاء َو ِمَّـ ْن َل
الض َع َفـ َ َ ُ َ
بِ ُّ
َ
ِ
ـم
الض ْعـ ُ
ـر ُه ا ْل ُعنْـ ُ
ـف َو َل َي ْق ُعــدُ بِـ ِـه َّ
ـف ُثـ َّ
ُيثـ ُ
ــذ ِوي ا ُْلــروء ِ
ات َو ْالَ ْح َس ِ
ــق بِ َ
ــاب
ا ْل َص ْ
ُ َ
َــات الص ِ ِ
ــل ا ْلبيوت ِ
ــوابِ ِق
الس َ
َو َأ ْه ِ ُ ُ
الــة َو َّ
َّ َ
ِ
ــم َأ ْه ِ
ــل الن َّْجــدَ ِة َو َّ
ــجا َع ِة
الش َ
ال َســنَة ُث َّ
َْ
والس َ ِ
ِ
ــاع
ــم ِ َ
ج ٌ
الس َــا َحة َفإِ َّنُ ْ
ــخاء َو َّ
َ َّ
ِمــن ا ْلكَــر ِم و ُشــع ِ
ِ ()22
ــرف»
َ َ َ ٌ
َ
ب مــ َن ا ْل ُع ْ

(كأنــم إنَّــا يقدّ مــون الــذي
ســيبويهّ :
ــم ببيانــه َأ ْعنَــى؛
بيانــه
أهــم هلــم ُ
وه ْ
ُّ
وإن كانــا مجيعــ ًا ُيِ ّم ِنــم و َي ْعنِياهنــم) بمحوريــة تقــوم عــى التعــدد يف ســات
( )21وهــو بالشــك نمــط يقــوم عــى تلــك الثلة مــن طبقات املجتمــع بمتتالية
كشــف التنميــط األعــى لتلــك الطبقــة تقــوم عــى االنتخــاب والتوظيــف
االجتامعيــة (فاجلنــود) صــام أمــان املعتمديــن عــى (أفعــل التفضيــل) تــارة

حلاميــة الدولــة واســتقرار مواطنيهــا (أنصحهــم ،وأنقاهــم ،وأفضلهــم)

لذلــك يلحــظ ذلــك القصــد مــن علــة والتكــرار يف العطــف بالــواو والتكثيــف
التقديــم والتأكيــد عليهــم تفصيــا يف يف اعتــاد الفعــل املضــارع والتوكيــد،
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مركزيــة مهمــة مــن اخلطــاب .ثــم يــويل وكلهــا مــؤرشات التقــوم إال عــى

القــادة العســكرية العليــا مكانــة خاصــة داللــة تســتجمع الثبــوت واالشــراك

ــو ِّل واالســتمرارية يف متثــل تلــك الصفــات
منهــم يقــول (عليــه الســام)َ « :ف َ
ِ
ِ
ــم ِف َن ْف ِس َ
ــك لَِّ مــن احلاكمــن كمنطــق مــن التوجيــه.
مــ ْن ُجنُــود َك َأن َْص َح ُه ْ
َولِ َر ُســولِ ِه َو ِ ِ
ّ
ل َم ِام َ
الــذات
وإذا كان (املتكلــم هــو
ــم َج ْيبــ ًا
ــك َو َأ ْن َق ُ
اه ْ
ِ
ِ
ِ
ــئ َع ِ
ــن املحوريــة يف إنتــاج اخلطــاب ،أل ّنــه هــو
ــم ح ْلــ ًا مَّــ ْن ُي ْبط ُ
َو َأ ْف َض َل ُه ْ
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لعْــدَ ِاء ا ْلعامــ ُة ِمــن ْالُم ِ
الــذي يتلفــظ بــه ،مــن أجــل التعبــر عــن لِ ْ َ
ــة َف ْل َيكُــ ْن
َ َّ
َ َّ
ِ
ـم َو َم ْي ُلـ َ
ـم»( )24ويقول
ـك َم َع ُهـ ْ
مقاصــد مع ّينــة وبغــرض حتقيــق هــدف ص ْغـ ُـو َك َلُـ ْ

()23
ّ
فــإن تأكيداتــه عــى تلــك عــن الطبقــة الســفىل (عليــه الســام):
فيــه)
ِ
الســ ْف َلِ ،مــ َن
ــم اللََّ اللََّ ِف ال َّط َب َقــة ُّ
الطبقــات االجتامعيــة يــأيت مــن فلســفة « ُث َّ
تقــوم عــى يقــن وتصــور يف أمهيتهــا ا َّل ِذيــن ال ِحي َلــ َة َلــمِ :مــن ا َْلس ِ
ــاك ِ
ني
َ
َ َ
ُ ْ
وا ُْل ْحت ِ
ــن و َأ ْه ِ
ــؤ َس (شــدة
السياســية واالجتامعيــة.
ــل ا ْل ُب ْ
َاج َ

مــن ذلــك قولــه عــن طبقتــي

يقــول (عليــه الســام)َ « :و ْل َيكُــ ْن
ـب ْالُ ُمـ ِ
ـور إِ َل ْيـ َ
الـ ِّـق
َأ َحـ َّ
ـك َأ ْو َس ـ ُط َها ِف ْ َ
ج ُع َهــا لِ ِ
ــر َض
َو َأ َع ُّم َهــا ِف ا ْل َعــدْ ِل َو َأ ْ َ
ِ
الر ِعي ِ
ــة َفــإِ َّن ُس ْ
ــف
ي ِح ُ
َّ َّ
ــخ َط ا ْل َعا َّمــة ُ ْ
الاص ِ
الاص ِ
بِ ِ
ــة َوإِ َّن ُس ْ
ــة
ــخ َط ْ َ َّ
ــر َض ْ َ َّ
ِ
ــس َأ َحــدٌ
ــع ِر َض ا ْل َعا َّمــة َو َل ْي َ
ــر َم َ
ُي ْغ َت َف ُ
ِمــن الر ِعي ِ
ــة َأ ْث َق َ
ــل َع َ
ــو ِال َم ُئونَــ ًة
ــى ا ْل َ
َ َّ َّ
ِف الر َخ ِ
ــاء َو َأ َق َّ
ــل َم ُعونَــ ًة َلــ ُه ِف ا ْل َب َ
ــا ِء
َّ
ال ْل ِ
لنْص ِ
و َأك ِ
ــاف َو َأ ْس َ
ــاف
ْــر َه ل ْ ِ َ
ــأ َل بِ ْ ِ َ
َ َ
الع َط ِ
ــاء َو َأ ْب َط َ
َو َأ َق َّ
ــأ
ــل ُشــكْر ًا ِعنْــدَ ْ ِ ْ
ُعـ ْـذر ًا ِعنْــدَ ا َْلنْ ـ ِع َو َأ ْض َعـ َ
ـف َصـ ْـر ًا ِعنْــدَ
م ِلــا ِ
ت الدَّ ْهـ ِـر ِم ـ ْن َأ ْهـ ِ
ـل ْ
اصـ ِـة َوإِ َّنـ َـا
الَ َّ
ُ َّ
جــاع ا ُْلس ِ
ِع َــا ُد الدِّ ِ
ني َوا ْل ُعــدَّ ُة
ــل ِم َ
يــن َو ِ َ ُ ْ

أســلوبية يف منطــق اســتحضار مركزيــة
اجلمهــور يف تلــك الوثيقــة الدســتورية،

فاخلطــاب( :يعتمــد نوعــا مــن البنــاء
املعتمــد عــى الكلــات والتفكــر
واليتــم هــذا البنــاء عــى حمــض الصدفــة

بــل البــد مــن احــرام معايــر املعــار

وقواعــده)( )26وترتيــب البنــاء هنــا يقوم

عــى املقارنــة بــن أســلوبني يف التعامــل
مــع اجلمهــور لتكــون النهايــة ترجيــح

كفــة العامــة مــن النــاس فبهــم تكــون

القــوة ودوام عوامــل االســتمرارية،

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

اخلاصــة والعامــة ففــي الطبقــة العامــة،

والز ْمـ َن (أصحــاب العاهــات)؛
الفقــر) َّ
ِ ِ
ِ ِ
ــر ًا.
َفــإِ َّن ِف َهــذه ال َّط َب َقــة َقانعــ ًا و ُم ْع َ ّ
ــظ هلل مــا اســتَح َف َظ َك ِمــن ح ِّق ِ
واح َف ِ
ــه
ْ َ
َ ْ ْ
ْ
ِ
ــم»( )25إذ يظهــر الرتتيــب كتقنيــة
ف ِيه ْ
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اجلمهور مركز ًا للخطاب قراءة يف عهد االمام علي ( )ملالك اال�شرت(........................)

يقــول عزيــز الســيد جاســم( :فمــن يف النظــر واالهتــام هبــم.
يربــح الفئــات العليــا خيــر ماحتتهــا

ثانيــا :التقنيــات االقناعيــة :ولعــل

يف الســلم االجتامعــي يف حــن أن مــن أكثــر مــا حيــدد تلــك التقنيــات نــوع
يربــح القاعــدة االجتامعيــة العريضــة اخلطــاب ،واملامرســة الواعيــة بمقاصــد
يربــح أغلبيــة املجتمــع وقــد الخيــر الرســالة املتوخــاة مــن قبــل املنــيء ،

كل اخلاصــة ،ثــم إن العامــة مــن ويف اخلطــاب الســيايس ،بــا شــك ّ
أن
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األ ُمــة هــم املصــدر الدائــم للــواردات املامرســة تقــوم عــى حركــة مــن االمتداد
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االجتامعيــة املتجــددة .فيرتتــب عــى القصــدي يف تشــكيل وعــي املخاطــب

ذلــك أن التعامــل املبدئــي مــع عامــة واســتاملته أو تضليلــه يف أدوات أخــرى
األمــة يصبــح حتــا تعامــا تارخييــا بعــض األحيــان  ،عــى وفــق أهــداف

بعيــد املــدى أل ّنــه ينطــوي عــى عوامــل البــاث ونظــره اىل الســلطة كوســيلة أو
االســتمرارية

والثبــات

والقــوة .غايــة يف إدارة أمــور النــاس.

ويشــخص أبلــغ تشــخيص خصائــص

واســتنادا إىل سياســة أمــر املؤمنــن

اخلاصــة فأفرادهــا أثقــل عــى الــوايل (عليــه الســام) يف احلكــم كــا ترويــه

يف الرخــاء وأقــل معونــة هلــم يف البــاء املدونــة التارخييــةّ ،
فــإن أول مايلحــظ
وأكــره لالنصــاف)( )27ثــم يــأيت التوكيــد أن تقنيــات اإلقنــاع يف خماطبــة

بالتكــرار مــع الطبقــة الســفىل بلفــظ اجلمهــور ال تتكلــف االجرائيــات يف
اجلاللــة (اهلل اهلل) إلحــداث مــؤرش التأثــر واالســتاملة بــلّ ،
إن الطريقــة

مــن التنبيــه عــى أمهيــة تلــك الطبقــة هــي حتريــك منطقــة الفطــرة أو إثــارة

التــي الحيلــة هلــا إال عطــف احلاكــم اهلاجــس العقــي أحيانــا ،وهــذا مــا
وإنصافــه ،ملزيــد مــن العنايــة والرتغيــب يلحــظ ويــرز بشــكل جــي يف عهــده

�......................................................................أ .م .د .هادي �شندوخ حميد

(عليــه الســام) إىل مالــك ،فاملتأمــل
للنــص يلتمــس أن مركزيــة اجلمهــور
ٍ
إدراك
عنــده (عليــه الســام) تقــوم عــى
وا ٍع بطبيعــة اجلمهــور واحتياجاتــه،

لــذا فاألســاس عنــده (عليــه الســام)
االشــتغال عــى حفريــات البنــى املكونــة

ِ
ــم ِمــ ْن َع ْف ِ
ــك ِم ْث ِ
ــو َك َو َص ْف ِح َ
ــل
َف َأ ْعط ِه ْ
ِ
ِ
َــر َض َأ ْن ُي ْعطِ َي َ
ــك اللَُّ
ا َّلــذي ُت ُّ
ــب َوت ْ
ــو ِه وص ْف ِح ِ
ِ
ــه َفإِن َ
ــم
مــ ْن َع ْف ِ َ َ
َّــك َف ْو َق ُه ْ
َو َو ِال ْالَ ْم ِ
ــك َف ْو َق َ
ــر َع َل ْي َ
ــو َق
ــك َواللَُّ َف ْ
َمــ ْن َو َّل َك»(.)28
فالســعي املتأصــل عنــد اإلمــام

للنســيج اجلمعــي يف رؤيتــه للحاكــم (عليــه الســام) بتلــك املوجهــات

بالتعاطــي مــع تلــك الســلوكيات مــن النــص تتكــور عــن أرسار تلــك
واملكونــات عــى ضــوء منهــج اختــط التأكيــدات باإلحلــاح عــن فلســفة

عــى وفــق أســس متينــة هلــا أثرهــا يف االهتــام باجلمهــور ،فاملطلــوب مــن
احــراز النتائــج.

صانــع احلــدث أن يقــوم بام يــي( :الرمحة

مــن ذلــك مــا يلحــظ يف االســتاملة واملحبــة واللطــف والرفــق والعفــو

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

والســلطة ،فتــايت املخاطبــة مقرونــة املركزيــة ،يقــود إىل أســئلة تتوالــد

العاطفيــة للجمهــور حــن يــويص والصفــح) وهــي قيــم ختلــق أنموذجــا
مالــكا بقولــه« :و َأ ْش ِ
ــع ْر َق ْل َب َ
حــ َة لسياســة مثاليــة يف التعامــل بــن احلاكــم
الر ْ َ
َ
ــك َّ
ِ ِ ِ
ـم َو َل والرعيــة ،وتؤســس ألداء مؤهــل لقيــادة
ـم َوال ُّل ْطـ َ
ـف ِ ِبـ ْ
ل َّلرع َّيــة َوا َْل َح َّبـ َة َلُـ ْ
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ِ
ــم َســ ُبع ًا َض ِ
ــم ناجحــة ،وربــا هــذا النحو مــن االقرتاح
اريــ ًا َت ْغتَن ُ
َتكُونَــ َّن َع َل ْي ِه ْ
َأ ْك َلهــم َفإِنــم ِصنْ َف ِ
ــان إِ َّمــا َأ ٌخ َل َ
ــك ِف اخلطــايب يعــر عــن حقيقــة تفكــر العامة
ُ ْ َّ ُ ْ
ِ
الدِّ يـ ِ ِ
ـك ِف ْ
ـر َلـ َ
الَ ْلـ ِـق َي ْفـ ُـر ُط ومنظارهــا إىل احلاكــم ،لذلــك جــاء
ـن َوإ َّمــا نَظـ ٌ
ِ
ــل َو َت ْع ِ
الز َل ُ
ــم ا ْل ِع َل ُ
ــل الفهــم العميــق بتلــك املكنونــات
ــم َّ
من ُْه ُ
ــر ُض َل ُ ُ
ِ
ـم ِف ا ْل َع ْمـ ِـد َو ْ
الَ َطــإِ إجابــة عــن قلــق حــرة اجلمهــور،
َو ُي ْؤ َتــى َعـ َـى َأ ْيدهيِـ ْ

اجلمهور مركز ًا للخطاب قراءة يف عهد االمام علي ( )ملالك اال�شرت(........................)

وبالقــدر الــذي تتبــن بــه تلــك املركزيــة

للجمهــور ،فــإن التقنيــات املســتعملة يف
إثــارة املخاطــب (اجلمهــور) شــكلت

تواصــا مشــركا يف حصــول مســتوى
معــن مــن التفاهــم بــن األطــراف يف

ُح ْســ ُن ال َّظــ ِّن بِ َر ِع َّيتِ َ
ــك َفــإِ َّن ُح ْســ َن
ْــك ن ََصبــ ًا َط ِو ً
ــع َعن َ
يــا َوإِ َّن
ال َّظــ ِّن َي ْق َط ُ
َأ َحـ َّـق َم ـ ْن َح ُس ـ َن َظنُّـ َ
ـك بِـ ِـه َل ـ ْن َح ُس ـ َن
َبـ َـا ُؤ َك ِعنْــدَ ُه َوإِ َّن َأ َحـ َّـق َمـ ْن َســا َء َظنُّـ َ
ـك
بِ ِ
ــه َلــ ْن َســا َء َب َ
ــا ُؤ َك ِعنْــدَ ُه»( )29وهنــا

تلــك القيــم املنصــوص عليهــا ،ولعــل يقــرن مفهــوم التعاطــي مــع اجلمهــور
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الــذي يــرز منزلــة اجلمهــور أكثــرّ ،
إن بــأدوات البــد أن تكــون حــارضة
إطــار االشــتغال عــى الوصايــا املتعلقــة يف مشــهد حركــة األمــرة واإلدارة،

هبــم هــي األكــر واألوســع ورودا يف فالفاعــل القرائــي اجلوهــري يف تلــك

تدويــن النــص ،مــع مزيــد مــن التأثــر املعادلــة هــو حســن الظــن بالرعيــة وهــو

يف تركيــب صــورة بالغيــة ذات داللــة الفهــم الصحيــح القابــل للتصديــق

تؤمــن مســارا مــن االطمئنــان عنــد بوصفــه التجربــة احلقيقيــة لتطمــن
اجلمهــور ّ
بــأن احلاكــم ليــس لــه احلــق هاجــس الرضــا عنــد اجلمهــور .يقــول

أن يكــون كالســبع الــذي يتجــاوز عــى ابــن أيب احلديــدّ :
(إن مــن أحســن إليــك

حقوقهــم واماهلــم.
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حســن ظنــه فيــك ،ومــن أســاء إليــك

ــم اســتوحش منــك ،و ذلــك ألنــك إذا
ويقــول (عليــه الســام)َ « :وا ْع َل ْ
ش ٌء بِ َأ ْد َعــى إِ َل ُح ْسـ ِ
ـن َظ ـ ِّن أحســنت إىل إنســان ،و تكــرر منــك
ـس َ ْ 
َأ َّن ـ ُه َل ْيـ َ
ِِ
ِ ِ ِ ِ
ـم َو َت ِْف ِيفـ ِـه ذلــك اإلحســان تبــع اعتقــادك أنّــه
َرا ٍع بِ َرع َّيتــه مـ ْن إِ ْح َســانه إِ َل ْي ِهـ ْ
ا َْل ُئون ِ
َــات َع َلي ِهــم وتَــر ِك اســتِكْر ِ
اه ِه أحبــك ،ثــم يتبــع ذلــك االعتقــاد أمــر
َ
ْ
ْ ْ َ ْ
ِ
ـم َف ْل َي ُك ـ ْن آخــر ،وهــو أنــك حتبــه ،ألن اإلنســان
إِ َّي ُ
ـم َعـ َـى َمــا َل ْيـ َ
ـس َل ـ ُه ق َب َل ُهـ ْ
اهـ ْ
ــك بِ ِ
ــك َأمــر َ ِ
ِ
ــع َل َ
ِمن َ
ــه جمبــول عــى أن حيــب مــن حيبــه ،وإذا
يتَم ُ
ْــك ِف َذل َ ْ ٌ ْ
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أحببتــه ســكنت إليــه ،وحســن ظنــك يف تعاملهــم مــع اجلمهــور بتلــك
فيــه ،وبالعكــس مــن ذلك اذا أســأت اىل الطريقــة واألســلوب.

زيــد ،ألنــك إذا أســأت إليــه و تكــررت
اإلســاءة تبــع ذلــك اعتقــادك انــه قــد

أبغضــك ،ثــم يتبــع ذلــك االعتقــاد

أمــر آخــر ،هــو أن تبغضــه أنــت ،واذا
أبغضتــه إنقبضــت منــه واستوحشــت،
إلنتــاج تلــك املشــهدية بوســاطة
سلســلة مــن الســلوكيات متثــل شــبكة

مــن املعــاين اإلنســانية املفتوحــة يف

الواقــع االجتامعــي حــن تكــون سياســة
ينطلــق هبــا احلاكــم وجيعلهــا ثقافــة

تتحــرك يف النــاس مــن خــال تعاطيــه
هبــا مــع النــاس ،يقــول أحــد الباحثــن:

(يــرى االجتامعيــون ّ
أن ذوي القلــوب

الرقيقــة والعواطــف الرشيفــة الســامية

حياولــون أن خيففــوا الويــات واآلالم
والبــؤس عــن الطبقــات التعســة الشــقية

باإلحســان)( )31واألوىل مــن هــؤالء يف

نظــر اإلمــام (عليــه الســام)هم احلــكام

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

وســاء ظنــك بــه)( )30ويف ذلــك كثافــة

ويف نــص آخــر يقــول (عليــه
الســام)َ « :و َأ َّمــا َب ْعــدُ َف َ
ــا ُت َط ِّو َلــ َّن
ـك َفــإِ َّن ِ
ـك َعـ ْن َر ِع َّيتِـ َ
احتِ َجا َبـ َ
ـاب
احت َجـ َ
ْ
ْ
ا ْلـ ُـو َل ِة َعـ ِ
الضيـ ِـق
الر ِع َّيـ ِـة ُش ـ ْع َب ٌة ِم ـ َن ِّ
ـن َّ
ِ ِ
َو ِق َّلــ ُة ِع ْلــ ٍم بِ ْالُ ُم ِ
ــاب
ــور َوال ْحت َج ُ
ِمنْهــم ي ْق َطــع َعنْهـ ِ
احت ََج ُبــوا
ـم َمــا ْ
ُ ْ َ
ـم ع ْلـ َ
ُ ُ ْ
ِ
ــم
ــر َو َي ْع ُظ ُ
ُدونَــ ُه َف َي ْص ُغ ُــر عنْدَ ُه ُ
ــم ا ْلكَبِ ُ
ِ
يح
ي ُسـ ُن ا ْل َقبِ ُ
ـر َو َي ْق ُبـ ُ
َّ
ال َسـ ُن َو َ ْ
ـح ْ َ
الصغـ ُ
ــق بِا ْل َباطِ ِ
ــو ِال
ال ُّ
َّــا ا ْل َ
َو ُي َش ُ
ــل َوإِن َ
ــاب ْ َ
ـاس
ـر َل َي ْعـ ِـر ُ
ف َمــا َتـ َـو َارى َعنْ ـ ُه النَّـ ُ
َبـ َ ٌ
بِ ِ
ــه ِمــ َن ْالُ ُم ِ
ــت َع َ
ــق
ال ِّ
ــور َو َل ْي َس ْ
ــى ْ َ
ِ
الصــدْ ِق
ــر ُ
وب ِّ
ض ُ
س َــا ٌت ُت ْع َ
ف ِ َبــا ُ ُ
ـت َأ َحــدُ َر ُج َلـ ْ ِ
ِم ـ َن ا ْل َكـ ِـذ ِ
ـن
ب َوإِ َّنـ َـا َأ ْنـ َ
ــك بِا ْل َب ْ
ــر ٌؤ َس َ
ــخ ْت َن ْف ُس َ
ــذ ِل ِف
إِ َّمــا ا ْم ُ
169
ال ِّ ِ
ــك ِمــ ْن َو ِ
اج ِ
احتِ َجا ُب َ
ــب
يــم ْ
ــق َفف َ
َْ
ــل ك َِريــ ٍم تُس ِ
ــق ُتعطِ ِ
يــه َأ ْو فِ ْع ٍ
ــد ِيه َأ ْو
َح ٍّ ْ
ْ
َــف الن ِ
ُم ْبت ً
َّــاس
س َع ك َّ
َــى بِا َْلنْــ ِع َف َــا َأ ْ َ
َعـ ْن َم ْسـ َـأ َلتِ َك إِ َذا َأ ِي ُســوا ِمـ ْن َب ْذلِـ َ
ـع
ـك َمـ َ
َأ َّن َأ ْك َثــر حاجـ ِ
ـات النَّـ ِ
ـاس إِ َل ْيـ َ
ـك ِمَّــا َل
َ َ َ
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َاة م ْظ ِلم ٍ
ِ
يــه َع َلي َ ِ
م ُئونَــ َة فِ ِ
ــة املنبثقــة مــن واقعهــم ومــن ســجاياهم
ْ
ــك مــ ْن َشــك َ َ
َ
ــاف ِف معام َل ٍ
ــب إِنْص ٍ
َأ ْو َط َل ِ
ــة»( )32النفســية ،وبطريقــة تقــوم عــى اإلثــارة
َ
َُ َ
وهنــا اإلمــام (عليــه الســام) يف إطــار مــن خــال تقنيــات اإلمجــال والتفصيــل

متكــن حيــز التواصــل يســتثمر الطاقــة فاالحتجــاب م ّثــل مفهومــا جممــا
التــي يتمتــع هبــا احلاكــم مــن ســلطة ليــأيت بعــد ذلــك تفصيــل آثــار ذلــك
ومــال وأعــوان قــد تكــون أدوات
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متويــه وخــداع وإيقــاع يف فــخ الــرف
واللهــو واالحتجــاب عــن النــاس،

ألن تنــرف كل تلــك الوســائل يف
طريــق تضعيــف العالقــة باجلامهــر

عــى وفــق تفاعليــة وحواريــة وديمومــة

ملــا يف ذلــك مــن آثــار تقــود إىل زعزعــة عهــده عــى تقنيــة أخــرى تقــوم عــى
الدولــة واهنيارهــا ومــن ثــم ســخط االســتاملة بالتقريــظ ،بوصفــه أســلوبا
اجلمهــور وانقالبــه عــى فلســفة الدولــة يســتعمل عــادة مــن أجــل الــروع

وحكمهــا.
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املجمــل ونتائجــه الوخيمــة عــى الواقــع
ألنــه ي ْق َطــع َعنْه ِ
احت ََج ُبــوا
ــم َمــا ْ
َ
ــم ع ْل َ
ُ ُ ْ
ِ
ــم
ــر َو َي ْع ُظ ُ
ُدونَــ ُه َف َي ْص ُغ ُــر عنْدَ ُه ُ
ــم ا ْلكَبِ ُ
ِ
يح
ي ُسـ ُن ا ْل َقبِ ُ
ـر َو َي ْق ُبـ ُ
َّ
ال َسـ ُن َو َ ْ
ـح ْ َ
الصغـ ُ
ــق بِا ْل َباطِ ِ
ــل .ويتوافــر
ال ُّ
َو ُي َش ُ
ــاب ْ َ
خطــاب اإلمــام (عليــه الســام) يف

يف التأثــر عــى املخاطــب مــن خــال

وهنا تم االشــتغال يف تلك االســتاملة االشــتغال عــى مــا حيركــه وجدانــا

عــى املنــزع النفــي عنــد اجلمهــور ،وصــوال إىل مــا يمكــن التوغــل بــه اىل
كــون (اجلمهــور) يؤمــن بقبــول فكــرة قناعــات املخاطــب ومــن ثــم حتريكهــا
عــدم احتجــاب الــوايل عنهــم والنظــر يف عــى وفــق مســار املبتغــى واملقصــد.
مصاحلهــم واحتياجاهتــم ،لذلــك جــاء

ولعــل تقريــظ بعــض الطبقــات مــن

امليثــاق باســتظهار ســات االحتياجــات اجلمهــور يف خطــاب اإلمــام (عليــه
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الســام) مل يكــن عمــا اعتباطيــا بــل هو املجتمــع عــى وفــق معطيــات اإلحســان
إحيــاء لضــان تأييــد تلــك الفئــات ومــا واإلســاءة وصــوال إىل االقــراب

تشــكله مــن أثــر يف اســتقرار املامرســة احلقيقــي مــن إجيــاد اجلمهــور األمثــل
السياســية للدولــة ،أو مــا متنحــه مــن الصانــع ملبــادئ الوعــي واإليــان .مــن

توافــق ملوجهــات احلاكــم يف تعاطيــه خــال االشــتغال عــى أهــل اإلحســان

الســيايس مــع النــاس ،يقــول أحــد وبيــان قيمتهــم احلقيقيــة يف املجتمــع،
الباحثــن( :تقريــظ اجلمهــور احلقيقــي ويف ذلــك أيضــا حتييــد ألهــل اإلســاءة

شــيوعا يف اخلطــاب الســيايس بوجــه احلقــوق واالمتيــازات والقيــم .الســيام

عــام)( ،)33يقــول (عليــه الســام)ّ :
إن املعطيــات الثقافيــة يف عــر اإلمــام
ــي ُء ِعنْــدَ َك (عليــه الســام) مثلــت تداخــا يف
« َو َل َيكُونَــ َّن ا ُْل ْح ِســ ُن َوا ُْل ِ 
ٍ
ــو ٍاء َفــإِ َّن ِف َذلِ َ
ــك ت َْز ِهيــد ًا تلــك القيــم فمنهــم املؤيــد ومنهــم
بِ َمن ِْز َلــة َس َ
الحسـ ِ
ِ
ـل ْ ِ
ِلَ ْهـ ِ
ـان َوتَدْ ِريب ـ ًا املحايــد ومنهــم الرافــض وأغلبهــم
ال ْح َســان ِف ْ ِ ْ َ
ال َســا َء ِة َع َل ْ ِ
ـل ْ ِ
ِلَ ْهـ ِ
ال َســا َء ِة َو َأ ْلـ ِـز ْم ك ًُّل يبحــث عــن مســاحة حضــور يف الدولــة
ِ
ـم َمــا َأ ْلـ َـز َم َن ْف َس ـ ُه» فمــن اجلمهــور اجلديــدة ولــو كان مســيئا بعيــدا عــن
من ُْهـ ْ
يكــون املحســن واملــيء ولــكل منهــم تعاليــم وسياســة عــي (عليــه الســام)

قــوة ومتثــل يف تشــكيل مســاحته ،داخــل يف احلكــم.
املجتمــع لذلــك أوجــد اإلمــام (عليــه

ويؤكــد اإلمــام (عليــه الســام) يف

ــم
الســام) فلســفة للتعاطــي مــع ذلــك نــص آخــر عــى طبقــة اخــرىُ « :ث َّ
ــذ ِوي ا ُْلــروء ِ
ات َو ْالَ ْح َس ِ
ــق بِ َ
ــاب
النســيج ال متثــل رؤيــة للحاكم فحســب ا ْل َص ْ
ُ َ
َــات الص ِ ِ
ــل ا ْلبيوت ِ
ــوابِ ِق
الس َ
بــل هــو متييــز لتلــك الطبقــة مــن فئــات َو َأ ْه ِ ُ ُ
الــة َو َّ
َّ َ

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

أو املســتهدف أحــد االســتامالت األكثــر يف مشــاركتهم ألهــل اإلحســان يف
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ِ
ــم َأ ْه ِ
ــل الن َّْجــدَ ِة َو َّ
ــجا َع ِة عــى االلتصــاق هبــم ألهنــم منــاط
الش َ
ال َســنَة ُث َّ
َْ
والس َ ِ
ِ
ــاع ِمــ َن االرتقــاء ونواتــه اجتامعيــا.
ــم ِ َ
ج ٌ
الس َــا َحة َفإِ َّنُ ْ
ــخاء َو َّ
َ َّ
ِ
ا ْل َكــر ِم و ُش ـع ِ
ويف ســياق املــدح والتقريــظ لطبقــة
ـم َت َف َّقــدْ
َ َ َ ٌ
ب م ـ َن ا ْل ُعـ ْـرف ُثـ َّ
ِ
ور ِهــم مــا ي َت َف َّقــدُ ا ْلوالِــدَ ِ
ان ِمــ ْن اجلنــود يقــول (عليــه الســام):
َ
مــ ْن ُأ ُم ِ ْ َ َ
ِ ِ
ِ
هــا َو َل َي َت َفا َق َمــ َّن ِف َن ْف ِس َ
ؤوس ُجنْـ ِـد َك ِعنْــدَ َك َمـ ْن
ش ٌء « َو ْل َي ُكـ ْن آ َثـ ُـر ُر
ــك َ ْ 
َو َلد َ
َقويتَهــم بِـ ِـه و َل َ ْت ِقــر َّن ُل ْطفـ ًا َتعاهدْ َتــم واســاهم ِف معونَتِ ِ
ــهَ ،و َأ ْف َض َ
ــم
َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َُ
َّ ْ ُ ْ َ
ــل َع َل ْي ِه ْ
َ
ِ
بِ ِ
ِ ِ ِ
اعيــ ٌة َلــم إِ َل ب ْ ِ ِ
ــه َوإِ ْن َق َّ
ــم
ــل َفإِنَّــ ُه َد َ ُ ْ َ
ــذل مــ ْن جدَ تــه بِ َــا َي َســ ُع ُه ُم َمــ ْن َو َرا َء ُه ْ
ـك»(ِ )34مــن ُخ ُل ِ
ِ
ـك َو ُح ْسـ ِ
ــوف َأ ْه ِــي َيك َ
ـن ال َّظ ـ ِّن بِـ َ
يحـ ِـة َلـ َ
هــ ًا
ْ
النَّص َ
ــم َ ّ
ه ُه ْ
ُــون َ ُّ
احــد ًا ِف ِجهـ ِ
ففــي املقــام األول تبــدو العنايــة منصبــة و ِ
ـاد ا ْل َعــدُ ِّوَ ،فــإِ َّن َع ْط َفـ َ
ـك
َ
َ
()35
ــم َع َل ْي َ
ــك».
ــم َي ْعطِ ُ
وب ْ
ــف ُق ُل َ ُ
عــى حتفيــز االهتــام بتلــك الطبقــات َع َل ْي ِه ْ

عــى وفــق أولويــات يف الذكــر ،ملــا مبديــا (عليــه الســام) اهتاممــا واســعا

هلــم مــن آثــار يف تشــكيل احلقيقــة وعميقــا ليــس باجلنــود بشــكل عــام بــل
النوعيــة للمجتمــع كرمــا وقيــا وعرفــا هنــاك خصوصيــة ملــن امتلــك إيثــارا
(ذوو املــروءات واألحســاب وأهــل يف املواســاة والنبــل ،النجــاز وظائــف

البيوتــات الصاحلــة والســوابق احلســنة عمليــة تتمثــل بتحقيــق غايــة االنســجام
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ثــم أهــل النجــدة والشــجاعة والســخاء بــن معســكر اجليــش دفعــا للخــاف

والســاحة) إذ أن كل طبقــة منهــم والتفرقــة ال َّل َذ ْيــن يوديــان باهلزيمــة
تشــغل حيــزا مــن املنظــور اإلنجــازي يف واالنكســار املعنويــن ومــن ثــم ضيــاع

توطيــد التامســك االجتامعــي وتعميــق الرســالة واملبــدأ.
اســتقرار هيكليــة الدولــة ،لذلــك

ويف ســياق تأســيس وظيفــة تراتبيــة

توخاهــم اإلمــام (عليــه الســام) وأكــد تتشــكل منهــا ســلطة الدولــة مــن
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خــال إقــرار األصلــح يف احلاكميــة األفضليــة مــن املواصفــات .وبذلــك

والقيــادة ،يقــوم اإلمــام (عليــه الســام) فــإن أغلــب تلــك اإلشــارات مــن

بالدفــع إىل تقنــن معيــار يمكــن أن االهتــام بطبقــات املجتمــع املنصــوص
يكــون مقياســا يتجــاوز مســاحة الزمــن عليهــا يف خطابــه (عليــه الســام)

التارخييــة ،ليكــون أداة تنفيــذ واحتــكام تســتلهم منظومــة تقــوم عليهــا فكــرة
يرجــع إليهــا عنــد القيــام بتوليــة مــن هــو الدولــة ،وهــي القيــام عــى تســاند مــن

أهــل للقيــادة واملامرســة يف عمليــة إدارة العالقــة التبادليــة بينهــا وبــن اجلمهــور
وهواجســهم.

ألحاديــة يف الــرأي عــى حســاب تلــك

ــم ْ
ــر الفئــة الواســعة مــن النــاس .فاالنفتــاح
اخ َ ْ
يقــول (عليــه الســام)ُ « :ث َّ
ـن النَّـ ِ
ـاس َأ ْف َضـ َـل َر ِع َّيتِـ َ
ـك ِف باالختيــار والتواصــل والتقييــم كلهــا
لِ ْل ُح ْك ـ ِم َبـ ْ َ
ِ
َن ْف ِسـ َ ِ
ِ
ـورَ ،والَ تقنيــات ال تنحــر يف أهنــا كيانــات
ـك ،م َّـ ْن الَ تَضيـ ُـق بِــه األ ُمـ ُ
الز َّل ِ
ُت َ ِّحكُــ ُه ْ
ــة نصيــة بــل هــي خطاطــة عمــل تشــتغل
الُ ُصــو ُم َوالَ َيتَــا َدى ِف َّ
والَ يــر ِمــن ا ْل َف ِ
ــق إ َذا عــى بــث تلــك األوارص يف النســيج
ال ِّ
َ
ــيء ،؟إِ َل ْ َ
ْ
َ َْ َ ُ
َع َر َفــ ُهَ ،والَ ت ْ ِ
ف َن ْف ُســ ُه َع َ
ــى َط َمــعٍ ،االجتامعــي ألن مســتودع حركــة
ُــر ُ
َف ْهــ ٍم ُد َ
قصــا ُه»( )36فيبيــح اإلمــام الدولــة وقيمومتهــا يقــوم عــى مركزيــة
ون َأ َ
(عليــه الســام) أحقيــة التوليــة ألفضــل اجلمهــور يف أي تصــور يريــد الديمومــة
الرعيــة عــى وفــق تأسيســات تتمخــض والتفاعليــة واالســتقرار.

عنهــا عوامــل االختيــار ،بعيــدا عــن

ويشــكل إعــادة بنــاء اخلطــاب يف

املامرســة التــي تقــوم عــى األهــواء صــرورة تقــوم عــى التنــاص الدينــي
واالنتخــاب لألقربــن بــا إحــراز لتلك وهــو( :تداخــل نصــوص دينيــة خمتارة-

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

شــؤون النــاس وتلبيــة احتياجاهتــم دون تغييــب ،أو هتميــش ،أو تشــكيل
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عــن طريــق االقتبــاس ،أو التضمــن من هنــا تكشــف عــن اســراتيجية تتبلــور يف
القــرآن الكريــم ،أو احلديــث الرشيــف ،إضفــاء نــوع مــن الســلوك عــى احلاكــم
أو اخلطــب ،أو األخبــار الدينيــة)

()37

أن يتعاطــى بــه مــع اجلمهــور ألن

لتفعيــل احلضــور والتأكيــد عــى كيــان املــ َّن عــى الرعيــة واملبالغــة يف الفخــر
اجلمهــور يف ذلــك اإلنتــاج ،فالتضعيــف واخــاف الوعــد هــو مــن املقــت الــيء

باإلحالــة إىل تلــك التمثــات لــه دور يف الــذي أكدتــه الســاء يف الكتــاب املجيــد،
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إضفــاء تكثيــف املعنــى الــداليل املــراد وتلــك تقنيــة توفــر إجرائيــة إقناعيــة
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يف إخــراج النــص وإنتاجــه عــى وفــق حتقــق مســتويني مــن اإلبالغيــة األول

قصديــة متينــة ،ألن تعــدد األصــوات تعزيــز آرصة املكاشــفة يف التعاطــي مــع
للفاعــل النــي ســواء مــن القــرآن أو اجلمهــور بــا مــن أو ت ََزي ٍ
ٍ
كــذب
ــد أو
ُّ
ٍّ
مــن احلديــث النبــوي يقــود إىل حالــة والثــاين ،اســتثامر التبليــغ الســاوي يف
مــن التعضيــد الــداليل يف أمــر املوضــوع تأكيــد تلــك املوجهــات الســلوكية التــي

املتحــدث عنــه ،مــن ذلــك يقــول (عليــه تعــزز قيمــة اجلمهــور يف منظــار احلاكــم.
الســام)َ « :وإِ َّي َ
ــى َر ِع َّيتِ َ
ــاك َوا َْلــ َّن َع َ
وهــو اســتدعاء ال خيلــو مــن
ــك
ِ
ِ
يــا ك َ
َان ِمــ ْن مرجعيــات تقــوم عــى اســتحضار
بِإِ ْح َســان َكَ ،أ ِو الت ََّز ُّيــدَ ف َ
ِ
فِ ْع ِل َ
ــع َم ْو ِعــدَ َك النــص القــرآين كعــرف درج عليــه
ــم َف ُتتْبِ َ
ــكَ ،أ ْو َأ ْن تَعدَ ُه ْ
ــكَ ،فــإِ َّن ا َْلــ َّن ُي ْبطِ ُ
اإلح َس َ
بِ ُخ ْل ِف َ
ــان ،املخيــال العــريب ،إيامنــا بقداســته وتأثــره
ــل ْ

ـب بِنُـ ِ
ـف وإقناعيتــه الكــرى ملتلقيــه يقــول ابــن
الـ ِّـقَ ،واخلُ ْلـ َ
َوالت ََّز ُّيــدَ َي ْذ َهـ ُ
ـور ْ َ
ُي ِ
ـت ِعنْــدَ اهللِ َوالنَّـ ِ
ـاس؛ َقـ َ
ـال وهــب( :وكل خطبــة مل توشــح بالقــرآن
ـب ا َْل ْقـ َ
وجـ ُ
َــر َم ْقتــ ًا ِعنْــدَ اهللِ َأ ْن أو األمثــال توصــف بالشــوهاء)(.)39
اهللُ ســبحانه﴿ :ك ُ َ
ـص ٍ
َت ُقو ُلــوا َمــا الَ َت ْف َع ُل َ
آخر
ــون﴾»( )38فالعالقــة
ويقــول (عليــه الســام) يف نـ ٍّ
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مــع مضمــون احلديــث النبــوي يوحــد احلــدث (مالــك األشــر) مل يكــن ترفــا
فكــرة تتظافــر فيهــا الــدالالت إلنتــاج فكريــا بــل لقواعــد حاكمــة يف التفكــر

معنــى الرتكيــز واالهتــام بالضعفــاء الســيايس والعقــدي واالجتامعــي يف
مــن األُمــة ،فالضعفــاء ْ
إن تعــاىل عليهــم منظومــة عــي (عليــه الســام).
ـم فذلــك فيــه تعريــة ملــا أراده اهلل
احلاكـ ُ

( )3تعــدد االســتهداف والقصــد

مــن حقــوق هلــم تقــوم عــى اإلنســانية يف خطــاب طبقــات اجلمهــور عــى
والرأفــة بعبــاده ،وهنــا ينتقــل اإلمــام وفــق ســات وحمــددات مــن املــؤرشات

(عليــه الســام) إىل توزيــع تلــك الثقافــة املوضوعيــة واللغوية يمثل نتاجــا وإحاطة
يف رؤيــة احلــكام بوصفهــا منهجــا نبويــا بســياق اجتامعــي لــه مؤثراتــه يف تكويــن

يعــر عــن االنفتــاح والتســامي يف حتقيــق رؤيــة الدولــة واســتقرارها.

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

مســتثمرا احلديــث النبــوي الرشيــف :اقــراب محيــم مــن تلــك الطبقــة مــن
الاجـ ِ
ِ
ـات ِمنْـ َ
ـك ِق ْس ـ ًا اجلمهــور بسياســة تقــوم عــى التواضــع
اجعـ ْـل لـ َـذ ِوي ْ َ َ
« َو ْ
ُت َفــر ُغ َلــم فِ ِ
ِ
يــه َش ْ
ــس والتقــرب هبــم اىل اهلل ســبحانه.
ــخ َص َكَ ،و َ ْتل ُ
ِّ ُ ْ
َواضــع فِ ِ
ِ
اخلامتة
يــه هلل
ــم َمْلســ ًا َعا ّمــ ًاَ ،ف َتت َ ُ
َل ُ ْ
ِ
ا َّل ِ
ــذي َخ َل َق َ
( )1مثــل اخلطــاب حركــة مــن
ــم ُجنْــدَ َك
ــكَ ،وتُقعــدُ َعن ُْه ْ
َــك ِمــن َأحر ِ
شطِ َ
اس َ
َو َأ ْع َوان َ
ــك التواصليــة بــن طــريف اخلطــاب (اإلمــام
ْ َْ
ــك َو ُ َ
َح َّتــى ُي َك ِّل َمـ َ
ـر ُم َت َت ْعتِ ـ ٍع (عليــه الســام) ومالــك األشــر) إلنتــاج
ـك ُم َت َك ِّل ُم ُهـ ْ
ـم َغـ ْ َ
َفــإِ ِّن سـ ِ
ـم ْع ُت َر ُسـ َ
ـول اهللِ عليــه الســام أنســاق مــن املوجهــات حتتضــن اجلمهــور
َ
ـول ِف َغـ ْ ِ
ـر َم ْوطِـ ٍ
َي ُقـ ُ
ـن ( َل ـ ْن ُت َقــدَّ َس ُأ َّم ـ ٌة ومتنحــه املركزيــة يف رؤيــة احلاكــم.
لض ِع ِ
الَ ُي ْؤ َخ ُ
( )2انفتــاح اخلطــاب عــى اجلمهــور
يــف فِ َيهــا َح ُّقــ ُه ِمــ َن
ــذ لِ َّ
ِ
ــر ُم َت َت ْعتِــع)«( )40فالتنــاص يف عهــد اإلمــام (عليــه الســام) لصانــع
ا ْل َقــو ِّي َغ ْ َ
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( )4بــن البحــث محولة مــن املتواليات تشــكيل خطــاب اإلمــام (عليــه الســام)

الدالليــة مل تقــف عنــد ضبــط املفاهيــم يف وفــق ســياقات خلقــت التفاتــات مثــرة
الطبقــات االجتامعيــة ،بــل ّ
إن التســاند يف تقنــن تلــك املوجهــات اخلطابيــة مــن

والتقابــل يف التفصيل والرتتيــب والتقديم خــال الســياق النفــي والتارخيــي اللذين
أنســاق أثبتــت قدرهتــا عــى إشــباع املعنــى َأثبــت مــن خالهلــا بواعــث تلــك الرسدية

وحتريــك املخاطــب صــوب نافــذة واحلميميــة يف ذلــك اإلجــراء القائــم عــى
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املقصوديــن باخلطاب من تلــك الطبقات .الســعة واإلحاطة والقــرب من املخاطب.
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( )7اســتحرضت املقاربــة اخلطابيــة يف

املثاقفــة اخلطابيــة دليــل عــى تناســق حتديــد مركزيــة اجلمهور تقنيات أســلوبية
وانســجام بني موضوع اخلطاب الســيايس وإقناعيــة حققــت نمطــا مــن الفاعليــة
واســتجابات اجلمهــور ،فاإلنتــاج املبــارش والتأثــر يف اإلجــراء واملامرســة مــن خالل

يف معاينــة خطــاب اجلمهــور ضمــن نطاق آليــات (العطــف والرتتيــب والتفضيــل
الفعــل الســيايس كفيل بخلق لغــة إجرائية والتقديــم

مؤثــرة يف املتلقــي.

النصيــة بالتفصيــل واإلمجــال والتقريــظ

( )6تالقــي مالمح األســس األولية يف والتنــاص).
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بعــد أن تأســس مفهــوم اخلطــاب ،وتعــددت حــدوده ،واتســعت آفاقــه ،ظهــر
ذاك املنهــج الــذي يلتمــس خبايــاه ،ومضمراتــه ،املتوزعــة عــى مفاصــل احليــاة
كافــة ،والطافيــة إىل الســطح عــر النــص ،وهنــا يتمظهــر الفــرق اجلــي بــن النــص
واخلطــاب ،هــذا املنهــج الــذي يشــتغل عــى األخــر مســمى بتحليــل اخلطــاب.
وبعــد هــذه الرؤيــة املتســعة بعــض الــيء يف حتليــل اخلطــاب ،تو َّلــدت رؤيــة
أخــرى تنظــر إىل ذلــك املجــال الفاعــل للنــص يف زاويتــي السياســة واملجتمــع عــر
التكنيــك اللســاين ،وكيفيــة متريــر املقاصــد عــر أنســاقه احل ّيالــة ،ينطبــق عــى هــذه
الرؤيــة مفهــوم املنهــج ،فســمي املنهــج النقــدي لتحليــل اخلطــاب ،منطلقــ ًا مــن
املوجــه إليــه،
تشــخيص العيــوب يف اخلطــاب ،وحماولــة معاجلتــه بنــاء عــى النقــد ّ
وبنــاء عــى صياغتــه اللســانية التــي انــرى فيهــا ذلــك املنتــوج اخلطــايب ،وألن عهــد
اإلمــام عــي (عليــه الســام) ممــا يعــد خطاب ـ ًا سياســي ًا ،واجتامعي ـ ًا بوصفــه وثيقــة
تتســم بالعامليــة ،واألدجلــة ،وذات هيمنــة ،وســلطة تنتمــي إىل جمــال إســامي،
تســعى إىل توظيفــه يف مســاحات واســعة مــن األفعــال ،فــكل ذلــك وغــره
يؤهلــه ألن يــدرس يف هــدي هــذا املنهــج ومقوالتــه ،فجــاء املحــور األول لبيــان
رضوب
أساســيات منهــج التحليــل النقــدي للخطــاب ،ويتحـ ّـرى املحــور الثــاين
َ
اخلطاب(جدائــل اخلطــاب كــا بمصطلــح فوكــو) يف العهــد ،فتبــن أهنــا :الــرب
الســيايس ،واالجتامعــي ،واالقتصــادي ،والقضائــي .ثــم الصياغــات اللســانية التي
متــرر هبــا تلــك الــروب ،فكانــت موزعــة عــى العالقــات النحويــة ،والداللية مثل
املرتادفــات ،واالســتعارات ،واالســتبداالت ،واحلجــج عــى وفــق مفهــوم النظريــة
احلجاجيــة يف اللســانيات احلديــث ،وكذلــك الفعــل الكالمــي وغــر ذلــك.
ثــم يــأيت املحــور الرابــع كاشــف ًا عــن مقاصــد العهــد األشــري وهــي بيــان
الســلطة ،واحلاكميــة ،واهليمنــة ،واألدجلــة املحمــل هبــا العهــد.

 خالد حوير �شم�س. د. م.�أ.................................................................................

Abstract

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

After the emergence of the concept of discourse and its prospects are
enlarged, it becomes evident that there is a need for a method which aims
at exploring its embedded elements which are spread over the life besides
those clear elements through the text. Here lies the difference between the
text and the discourse. The method which pays attention to the latter is called
discourse analysis. Besides this wide vision to the discourse, there's another
one which looks to the aspects of politics and society and how do people refer
to their intents through their speech. This is what is called the critical method
for analyzing the discourse which starts from diagnosing the defects in the
discourse and trying to deal with such defects through criticizing the discourse.
Because Imam Ali's (peace be upon him) Covenant is considered a political
and social one characterized as a global and ideological covenant which has
an influential power and authority on the Islamic world. All these make that
covenant the aim of the present study.
The first section of the present study aims at analyzing the basics of the
critical analytic method of the discourse.
The second part sheds light on types of discourse and it concludes that there
are many different types of discourse such as, the political, social, economical,
and judicial. Then how these types are composed which is discussed in the
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third section.
The fourth section sheds light on the intents of the covenant through
analyzing the authority, magistracy, domination and ideologies which are
mentioned widely in the covenant.
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ديباجة البحث:

مــرت عــر األنســاق اللغويــة،
التــي ّ

اللهــم انــا نحمــدك ،ونســتعني بــك ،وال خيفــى أن العهــد العلــوي ثــري

ونتــوب إليــك مــن كل ذنــب عظيــم ،بنقــد اإلمــام (عليــه الســام) للخطــاب
ونصــي ،ونســلم عــى حممــد املصطفــى االجتامعــي ،ومــدى رغبتــه يف خلــق
افضــل الصــاة والتســليم ،وعــى آلــه قائــد مثــال منطلــق مــن ُهو َّيــة اإلســام،

وصحبــه الغــر امليامــن.
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أما بعد:

وعامليتــه ،ورؤاه التــي تعــد ســبيل
ازدهــاره ،وحتقيــق لتلــك الســعادة التــي

فهــذا بحــث تطبيقــي عــى عهــد تنشــدها شــعوب العــامل مجيعهــا.

اإلمــام عــي (عليــه الســام) ملالــك بــن

جــاءت أمهيــة هــذا البحــث مــن

حــارث األشــر (ريض اهلل عنــه) عــى عوامــل عــدة ،أمههــا حداثــة هــذا املنهج
وفــق مقــوالت املنهــج النقــدي لتحليــل يف املنهــج اللســاين احلديــث إذ إنــه مــن

اخلطــاب ،ذاك املنهــج الــذي انــاز آخــر منتجــات املناهــج اللســانية ،إذ

بميــزات عــدة؛ إذ إنّه مجع بني االســتعانة ولــد يف تســعينيات القــرن العرشيــن.

بالنظــام اللغــوي ،وبالنظــام االجتامعي ،وكذلــك غنــى العهــد العلــوي
ومــدى املامزجــة بينهــا ،وأحيانــا ينتقــل بمفاصــل اخلطــاب االجتامعــي ،فضــا
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صــوب رضوب مــن خطــاب أخــر ،عــن معاجلــة اإلمــام (عليــه الســام)
مثــل اخلطــاب الســيايس ،واخلطــاب ملناطــق اخللــل عنــد القائــد الســابق
االقتصــادي يف ضــوء توظيفهــا يف رفــد عــى مالــك االشــر ،ومــن ثــم يكــون

احلركــة االجتامعيــة التــي يســعى إىل العهــد العلــوي بيئــة رحبــة هلــذا املنهــج،

كشــف زيــغ اخلطــاب التســويقي ،أو وجــاءت اخلطــة عــى أربعــة حمــاور.
العيــوب املخفيــة فيــه ،تلــك العيــوب

بــن األول املقــوالت التأسيســية
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للمنهــج عــى يــد نورمــان فاكلــوف ،والعالقــات الدالليــة ،وحجاجيــة
وفــان دايــك ،وروث فــوداك ،وميشــيل الطــرح ،وتداوليتــه عــى وفــق األفعــال

فوكــو ،وغريهــم ،مــن جهــة املفهــوم ،الكالميــة.
وامليــزات ،واملكونــات ،وطبيعــة تناولــه

للنــص.

وآخــر دعوانــا اللهــم إنــا نرغــب

إليــك بدولــة كريمــة كــا رغــب هبــا

ثــم ســلط املحــور الثــاين الضــوء اإلمــام عــي (عليــه الســام).

عــى رضوب اخلطــاب ،أو كــا ســاها املحور األول :أساسيات املنهج النقدي
العهــد وهــي اخلطــاب االجتامعــي،

مــر البحــث األلســني قبــل سوســر

والســيايس ،واإلداري ،واالقتصــادي ،بمراحــل ثــاث ،األوىل :مرحلــة

والقانــوين،

وأحيانــا

متازجهــا ،التقعيــد عــى األســاس املعيــاري،

وتداخلهــا ،والشــك أهنــا تصــب كلهــا ثــم املرحلــة الفيلولوجيــة بتتبــع

يف ســاقية التنظيــم االجتامعــي للدولــة .تاريــخ األدب ،والعــادات ،والنظــم
وحتــرى املحــور الثالــث انــاط املعنى االجتامعيــة ،وقــد كانــت هــذه املرحلــة

يف اخلطــاب وهــي مــا يقــارب وظائــف مهــادا لعلــم اللغــة التارخيي ،ثــم املرحلة
اخلطــاب يف البحــث اللســاين فكانــت الثالثــة ظهــور املقارنــة عىل أســاس إبداء

باصطــاح املنهــج الفعــال ،والتمثيــل ،التشــاهبات ،واالختالفــات يف الظاهــرة
وحتديــد اهلويــة.

اللســانية( ،)1وهنــا يــرى سوســر قصــور

ثــم املحــور الرابــع ســجل التكويــن التعاطــي اللغــوي ،فريشــح دراســة

اللســاين يف العهــد ،فجــاء بأربــع اللغــة بنيويــا عــى وفــق املعطيــات
جزئيــات وهــي الرتكيــب النحــوي ،اللســانية يف الرتكيــب ،فناقشــها

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

فوكــو جدائــل اخلطــاب املتضافــرة يف

لتحليل اخلطاب
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صوتيــا ،ورصفيــا ،ونحويــا ،ودالليــا مــن النحــو ،والداللــة ،والتداوليــة
مبديــا مــا ســاه بالوصفيــة عــى وفــق التــي درســت النــص يف ضــوء أفعــال

ارتبــاط علــم اللغــة بالعلــوم األخــر ،الــكالم ،ومبــادئ التعــاون ،واملعنــى
نحــو :علــم النفــس ،وعلــم االجتــاع ،احلــريف واملضمــر ،ثــم يتزامــن مــع
وغريمهــا بعيــدا عــن املفهــوم الــرف النظــر التــداويل لســانيات احلجــاج أي

نضــج هــذه دراســة احلحــج التــي تصنــع اإلقنــاع.
لتلــك العلــوم( .)2ثــم َّ
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الزاويــة البنائيــة بلومفيلــد الــذي حلــل

يف خضــم ذلــك البحــث اجلمــي

الــكالم بنــاء عــى املوقــع ،والتوزيــع ،أحــس الدارســون بقصــور النتائــج
وصــوال إىل رؤيــة جومســكي القائمــة التــي تظهــر مــن البحــث الوصفــي أو

عــى دراســة التوليــد والتحويــل يف البنيــوي ،فتغــرت بوصلــة البحــث
اجلمــل ،وفهمهــا وتفســرها ،وحتليــل إىل النظــر النــي بنــاء عــى دراســة

تراكيبهــا اســتنادا إىل احلــدس الــذي اجلمــل املتعــددة فيــه ،والعــزوف

يملكــه املتكلــم ،ومعرفتــه الضمنيــة عــن دراســة التجــزيء فيــه ،وهنــا مــا

بالقواعــد( ،)3ثــم انفتحــت البوتقــة يســمى لســانيات النــص القائمــة عــى
اللســانية عــى اجلنبــة الوظيفيــة يف الســر النحــوي ،والــداليل ،والتــداويل
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اللغــة ،فأصبــح الســياق عامــ ً
ا رئيســ ًا يف جــزء منــه وهــو أفعــال الــكالم

يف فهــم الرتكيــب وهنــا توالــت املناهــج حــرا ،أضيــف إىل لســانيات النــص

الوظيفيــة بنظريــات عــدة ،فــكان منهــج حتليــل اخلطــاب الــذي ينطلــق
األبــرز فيهــا املنهــج التــداويل بمقوالتــه مــن التفريــق بــن النــص واخلطــاب
الكثــرة ،بنــاء عــى دراســة الرتكيــب لــدى فوكــو مثــا ،الــذي يــدل مفهــوم

يف ضــوء مثلــث موريــس املكــون اخلطــاب عنــده عــى املجــاالت املحركــة
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للنــص والصانعــة لــه ،فقــد تكــون الوضــع الســيايس الراهــن ،ومتريــر
مثــا املجــال الســيايس ،واملجــال األنســاق عــى الذهــن االجتامعــي يف
االقتصــادي ،واملجــال االجتامعــي ،العــامل ولــد مــا يســمى منهــج التحليــل
واملجــال العلمــي ،واملجــال األديب ،النقــدي للخطــاب ،الــذي يقــوم عــى
وحينهــا يتولــد مــا يســمى اخلطــاب التتبــع اللســاين يف املجــال الســيايس،

الســيايس ،واخلطــاب االقتصــادي ،واالقتصــادي ،واالجتامعــي؛ هبــدف
واخلطــاب االجتامعــي ،واخلطــاب معاجلــة األخطــاء الراهنــة ،مثــل الظلــم،

تقــوم هــذه اخلطابــات عــى النســق وهنــا يفيــد مــن أطروحــات اللســانيني
املضمــر فيهــا عــر التنســيقات اللســانية كافــة يف حماورهــم اللغويــة ،مــع وجــود
املحملــة باملقاصــد ،مــع اإلملــاع لعــدم العيــوب اخلطابيــة ،وحماولــة التغطيــة
التقيــد ببعــض املقــوالت التــي وردت عليهــا ،ثــم انطالقــه مــن أطروحــات

يف تلــك املناهــج الســابقة عليــه ،فقــد ميشــيل فوكــو يف جمــايل األدجلــة يف
يســتعني باللغــة ،وبالســياق ،وبالبنيوية ،اخلطــاب والســلطة فيــه .ثــم إعــادة

وبالوظيفيــة وغــر ذلــك.

النظــر يف مفهــوم اللغــة ،واخلطــاب،

ونظــرا ألن هــذا املنهــج يتســم فتكــون اللغــة فيــه ممارســة اجتامعيــة،

بالشــمول واالتســاع يف فهــم الظاهــرة ويكــون اخلطــاب :اســتعامل اللغــة
النصيــة ،ونظــرا لشــيوع ثقافــة اهليمنــة ،املقــروءة واملكتوبــة يف ضــوء املامرســة
والتســلط ،وارتــكاز سياســة العــامل عــى االجتامعيــة( ،)5يضــاف إليــه البعــد
األدجلــات التــي تــرى خلــق املركزيــة العالمــايت الــذي يرتبــط باملجتمــع

ـم يشــتغل عليــه
يف صياغــة اخلطــاب ويف معاجلــة ارتباطــا جدليــا ،ومــن َثـ َّ

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

العلمــي ،واخلطــاب األديب وهكــذا وعــدم املســاواة ،ومصــادرة احلريــة(،)4
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حتليــل اخلطــاب والتحليــل النقــدي هــذه املفاهيــم وبــن طبيعــة األداء،

للخطــاب (.)6

والســرورة يف هــذا الطــرح النــي

ومــن هــذه اخلطــوة التمهيديــة اجلديــد القائــم عــى النقــد ،والتحليــل،

البســيطة املتلعقــة بنشــأة اللســانيات واأللســنيات ،إال أن (مدرســة) أقــرب
والنظريــات اللســانية ينبغــي طــرح إىل االختيــار وذلــك بســبب أن رواده

الســؤال املهــم هــل ينتميــان منهــج قــد اجتمعــوا ،وأسســوا منطلقاتــه يف
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حتليــل اخلطــاب ،واملنهــج النقــدي الغــرب ،وهــذا مــا ال يتوفــر يف غالــب

لتحليــل اخلطــاب إىل تلــك املناهــج الطــرح األلســني الســابق عليــه؛ لــذا
اللســانية؟ الشــك يف ذلــك كونــه يفضــل روث فــوداك اختيــار (مدرســة)
يشــتغل عــى النــص بلحــاظ مــا يتفــوه به وأحيانــا يســتبدله ب(برنامــج) إال أن
اللســان بغــض النظر عــن اســراتيجياته غلبــة اجلنبــة املدرســية واألكاديميــة فيــه

اللســانية أو التواصليــة ،وســنكون جعلتــه خيتــار توصيــف مدرســة(.)7

معنيــن ببيــان مفهــوم املنهــج النقــدي

لتحليــل اخلطــاب عــر األساســيات أبحــاث عــن فــان دايــك ،وفاكلــوف،
فيــه ،وإجــاء مقوالتــه الرئيســة.
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وقــد مجــع لنــا فــوداك جمموعــة

وفوكــو ،وأطلــق عليهــا (مناهــج

قبــل ذكــر املفهــوم لــه حيبــذ ترشــيح التحليــل النقــدي للخطــاب) وكــا

واحــد مــن التوصيفــات التــي أطلقــت يبــدو مــن عنــوان الكتــاب أنــه وصــف

عــى ذلــك املدلــول ،فقــد وصفــوه باملنهــج.
بأنــه برنامــج ،ونظريــة ،ومذهــب،

وعــى الرغــم مــن االســتقرار الــذي

ومدرســة ،وتيــار ،وممارســة ،وظاهــرة .ينعــم بــه هــذا املنهــج ،وحتديــد التاريــخ
ومــع وجــود التقاربــات بــن املضبــوط لنشــأته ،إال أن ذلــك ال
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يشــفع لــه مــن تعــدد مصطلحاتــه ،النقــدي للخطــاب إىل فحــص عــدم
فقــد توافــرت عليــه مصطلحــات املســاواة االجتامعيــة التــي تــم التعبــر

ومنهــا :اللغويــات النقديــة ،الدراســات عنهــا ،وتشــكيلها ،وإضفــاء الرشعيــة
النقديــة للخطــاب ،التحليــل النقــدي عليهــا مــن خــال اســتخدام اللغــة (أو

للخطــاب ،ويبــدو أن فــان دايــك خيتــار يف اخلطــاب)(.)10
وإذا ُأريــد التحــدث عــن طبيعــة هــذا
التســمية الثانيــة ،والســبب يف هــذا
االختيــار أن هــذه التســمية تشــعرك املنهــج ،فســتخترص بمحورين.

الفهــم املنتــر بــأن املقاربــة النقديــة والشــمول ،والتنــوع ،واالنفتــاح عــى
هــي منهــج لتحليــل اخلطــاب ،بــل هــو املعطيــات اللســانية بتعــدد ســروراهتا،

يؤكــد التحليــل النقــدي االجتامعــي

()8

وكينوناهتــا ،ناهيــك عــن اخلــارج

وورث فــوداك خيتــار التســمية الثالثــة؛ لســاين املتمثــل بتداخــل العلــوم مــع

كوهنــا األكثــر انتشــارا وتفضيــا يف اللســانيات أي الفلســفة واالجتــاع،
البيئــة املعرفيــة(.)9

وعلــم النفــس ،وغريهــا مــن املعــارف

قيــل يف تعريفــه( :باختصــار يمكــن فقيــل يف هــذا الصــدد( :وتعتمــد

تعريــف التحليــل النقــدي للخطــاب اجلــذور املتعــددة للتحليــل النقــدي
عــى أنــه مــا هيتــم أساســا بتحليــل للخطــاب عــى البالغــة ،واللغويــات

العالقــات البنائيــة الغامضــة ،واجلليــة النصيــة ،واالنثربولوجيــا ،والفلســفة،
املهيمنــة،

والتمييــز،

والســلطة ،وعلــم النفــس االجتامعــي ،والعلــوم

والتحكــم ،كــا تتجــى يف اللغــة ،املعرفيــة،

والدراســات

األدبيــة،

وبعبــارة أخــرى ،هيــدف التحليــل واللغويــات االجتامعيــة ،وكذلــك

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

بالنقــد وبالتحليــل ،وجتنبــك ســوء

األول :يتمثــل باتســامه بالســعة،
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اللغويــات التطبيقيــة والتداوليــة)( ،)11الدالليــة ،واالســتعارية ،والنحويــة.

تو َّظــف تلــك اإلجــراءات يف ضــوء وهــذا بــدوره يشــكل عامــل ثــراء لــه،
املعطــى االجتامعــي ،وهــذا املــد النوعي ومراكــز قــوة كونــه يــرك اللســاين
والكمــي يف التنــاول -يف نظــر بعضهم -وغــر اللســاين ،أي ينطلــق مــن اللغــة،

يربــك هــذا التوجــه األلســني احلديــث ،ومــن العلــوم األخــر يف رصــد الظاهــرة
ويفقــده املنهجيــة الصارمــة ،حتــى نعت االجتامعيــة ،والتمعــن فيهــا مــن

ال�سنة الثانية -العدد الرابع1438 -هـ 2017 /م

بفقــدان املنهــج (إن الدراســات النقديــة زواياهــا كافــة.

للخطــاب ليســت منهجــا ،ولكنهــا

وإذا حاولــت تتبــع النشــأة التارخييــة

باألحــرى (منظــور) نقــدي أو (وضــع) هلــذا املنهــج يصادفنــا قــول نورمــان

أو (موقــف) يف إطــار نظــام بينــي فاكلــوف راجعــا بــه إىل التأثــر بفلســفة

لدراســات اخلطــاب.)12()...

ميشــيل فوكــو بقولــه( :وغالبــا مــا يكون

ويمكــن النظــر إىل العكــس مــن حتليــل اخلطــاب يف العلــوم االجتامعيــة

ذلــك ،أي التدقيــق مــن زاويــة أخــرى متاثــرا جــدا بكتابــات فوكــو)(،)13

لذلــك التنــوع ،فيكــون عــدم إغــراء ويعــد فــان دايــك أول مــن دشــن هــذا
املناهــج الســابقة ملنظــور التحليــل املنهــج بحســب قــول فــوداك( :وقــد
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النقــدي يف اعتــاد أحدهــا ال يعنــي كانــت حلظــة تدشــن التحليــل النقــدي

اإلربــاك ،واالضطــراب فيــه ،بــل عهــد للخطــاب هــو االســتهالل الــذي قدمــه

عــى خطواتــه التبايــن يف املنهجيــات ،فــان دايــك يف جريــدة Discoعليــه الســام
واالختــاف يف الــرؤى لتحــدي  ،1990 rse and Sccietyوكذلــك

اخلطــاب املؤدلــج ،واملتســم بالعامليــة بتلــك الكتــب املتعــددة التــي تــم نرشهــا

الــذي يمــرر غاياتــه عــر االنســاق باملصادفــة يف وقــت واحــد ،وأدت إىل
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إجيــاد أهــداف ماثلــة للبحــث)(.)14

مغايــرا للنقــد األديب ،أي نقــد الظاهــرة

وقــد اختلفــت نشــأة املناهــج اخلطابيــة ،وحتــري خطاهبــا ،وهنــا

األلســنية بتقــدم املعرفــة يف العــر يكــون غــر نقــد النــص عــر معايــر
احلديــث؛ إذ غلــب الطابــع املؤسســايت اجلــال ومقومــات النــص التــي تعــورف

عــى نشــأهتا كــا احلــال يف اجتــاع علــاء عليهــا يف املنظومــة النقديــة احلديثــة أو
هــذا املنهــج يف امســردام يف نــدوة القديمــة.

صغــرة يف ينايــر  ،1991وبدعــم مــن

ويتحاشــى النقــد االجتامعــي

وفاكلــوف ،وجنثــر كــريس ،وثيوفــان وينطلــق مــن املســلامت ،واملشــركات

ليفــن ،وروث فــوداك(.)15

يف اخلطــاب ،تلــك املشــركات

ومــن أهــم صفــات هــذا املنهــج هــي التــي تســعى إىل اهليمنــة عــى العــامل

التحليــل ،والنقــد ،واالشــتغال عــى عــر املنطلقــات اللغويــة ،وتزويقهــا

بوصلــة اخلطــاب العاملــي ،واالنطــاق باســتعارات ،وجمــازات ،واختيــارات

اللغــوي ،والبحــث عــن املهيمنــات يف لغويــة ،إن اســتبدلت ال يتوفــر معهــا
اخلطــاب (الســلطة).

املعنــى املطلــوب ،املعنــى الذي يســعى

أي حتليــل املشــكالت االجتامعيــة إىل (اســتعامل الســلطة مــن قبــل مجاعة

اخلطــرة ،وحماولــة طــرح احللــول مــا ضــد مجاعــات أخــرى ،وكيــف أن
البديلــة لتلــك املشــكالت التــي املجموعــات املهيمــن عليهــا يمكــن

يتولــد مــن جرائهــا الظلــم اخلطــايب ،أن تقــاوم هــذا التعســف بشــكل
وتبعاتــه ( . )16

وقــد حيمــل مفهــوم النقــد مفهومــا

خطــايب)(.)17

والــذي يلفــت النظــر أن اهلــدف مــن

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

جامعــة امســردام بحضــور فــان دايــك ،اخلطــاب املحــي قــدر اإلمــكان،
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هــذا املنهــج يفصــح بــه عنوانــه (اخــرا نظريــات تلتقــي يف بعــض مفاصلهــا

وليــس آخــرا هيــدف التحليــل النقــدي الســيام اللغــة ،وتفــرق يف مفاصــل

للخطــاب عــى نحــو مــا يتفــق مع اســمه أخــر ،وســيتضح مــن تلخيــص تلــك
إىل مســاءلة اخلطابــات وإخضاعهــا النظريــات حتققــات ثنائيــة االلتقــاء

للنقــد)( ،)18أي فــك كتلــة اخلطــاب ،واالفــراق.
وتشــخيص مــا قيــل ومــا يمكــن

فهنالــك نظريــة فوكــو يف التحليــل
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أن يقــال يف جمتمــع بعينــه ،وكشــف النقــدي للخطــاب تركــز عــى

اإلرســاليات اللغويــة التــي ترســخ املعرفــة ،والســلطة يف حتــري اخلطــاب
ذلــك اخلطــاب ،وتعريــة التناقضــات االجتامعــي .أي دراســة عالقــة اخلطاب
التــي يتســم هبــا ذلــك اخلطــاب( ،)19بالواقــع ،وتعيــن ســلطة اخلطــاب،
و(صياغــة املعايــر التــي تعــرف الظلــم واجلدائــل املتضافــرة يف ذلــك اخلطــاب

اخلطــايب ،واملســاعدة يف جتنــب هــذا أي املوضوعــات املحمولــة فيــه(.)21

الظلــم ،وهتــدف الدراســات النقديــة

للخطــاب إىل تعريــة هــذا الظلــم عــى املعرفــة االجتامعيــة التــي توضــع

وتســاهم يف القضــاء عليــه)(.)20
192

ثــم نظريــة فــان دايــك التــي تقــوم

يف نطــاق البعــد النفــي واالجتامعــي

وقــد تعــدد املؤسســون هلــذا املنهــج ،يف التحليــل ،ثــم حتليــل البنــى

وهــذا التعــدد يقــود إىل طــرح الســؤال الكــرى ،واملعــاين اجلزئيــة والداخليــة،

املهــم :هــل اتفــق أم افــرق هــؤالء والرتكيبــات الشــكلية غــر املبــارشة،

املؤسســن يف تفصيلهــم النقــدي والصيــغ والبنيــات ،ثــم اجلزئيــات

للخطــاب؟.

البالغيــة كل ذلــك يف نظومــة الســياق،

وقــد جــاءت جهودهــم عــى شــكل منطلقــا مــن املثلــث املهــم :اخلطــاب،
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واإلدراك ،واملجتمــع.

اللســاين ،والــوازع االجتامعــي يف

ونظريــة الفواعــل االجتامعيــة اخلطــاب ،مــع االضافــات املتنوعــة مــن

ملالينوفســكي وبارســنز أي أثــر احلــدث لــدن بعــض مــن العلــاء كأن يكــون
يف تأســيس اهليــكل االجتامعــي.

اجلانــب النفــي ،أو اجلانــب املعــريف

ونظريــة فاكلــوف التــي تنطلــق مــن التارخيــي لــدى فوكــو ،والنظــر احلفــري

املقاربــة اجلليــة -العالئقيــة :توضيــح اجلينالوجــي يف الظاهــرة.

املظاهــر اللغويــة يف اخلطــاب بنــاء عــى

وقــد درج العاملــون عــى هــذا

ممارســة فيــه عنــرا ســيميائيا حمــددا ،نقــاط انطــاق فيــه(:)23

يف ضــوء التوجــه الرباكــايت ،الســاعي ( )1فهــم التأثــر االقتصــادي عــى
إىل حــل املشــكالت ،بعــد التعريــف ا ملجتمــع .

باملشــكلة االجتامعيــة ،التــي جيــب ( )2كيفيــة جتــاوز الــرؤى املركزيــة

وصفهــا وحتليلهــا ،ثــم الرتكيــز عــى األوربيــة ،والســياق الثقــايف الغــريب.
االختيــارات اللســانية ،والرتاكيــب مــن ( )3حتليــل وتفســر الظواهــر اجلديــدة

لــدن الفاعلــن يف زمــن معــن.

يف النظــم الغربيــة السياســية.

وهنــاك نظريــة ريزجيــل وفــوداك ( )4حتليــل ،وتفســر تأثــر وســائل

التــي تــرى أثــر املدونــة اللغويــة يف اإلعــام اجلديــدة.

صياغــة اخلطــاب وحتليلــه ،ونقــده( )5( .)22حتليــل العمليــات التارخييــة
فمــن هــذا اإلجيــاز املخــل يف وســياقات

اهلُو َّيــة.

عــرض النظريــات والعجالــة يتضــح وثمة أبعاد مركزية فيه(:)24

أهنــا تعمــل كلهــا يف ضــوء االشــتغال ( )1الرتكيز عىل االستعامل اللغوي.

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

الــراع االجتامعــي الــذي حتمــل كل املنهــج ،أو املؤسســون لــه أوليــات تعــد
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( )2الرتكيــز عــى النــص او اخلطــاب عــى مــؤرشات كثــرة (املجــاز،
بــدال مــن اجلمــل املنفصلــة.

واملفــردات ،وأنــواع احلجــاج....

( )3التوســع يف اللغويــات إىل مــا وراء املعــاين الضمنيــة ،والتلميحــات غــر

نحــو اجلملــة يف اجتــاه الفعــل ورد املبــارشة ،اإلحاالت...النــر والتنغيــم...
الفعــل.

ترتيــب الكلــات ،األســلوب اخلــاص

لقيــاس التفاعــل واالتصــال.

الصــور البالغيــة ،البنــى الرتكيبيــة...
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( )4التعويــل عــى اجلوانــب الســيميائية باملفــردات ،احلبك...أفعــال الــكالم...
( )5الرتكيــز عــى االســراتيجيات الرتكيبــات القضويــة.)25()..
والتحــركات الديناميكيــة ،واالجتامعية،

واملعرفيــة.

( )6دراسة سياقات االستعامل اللغوي.

بوتقتهــا عــى علــوم البالغــة ،والنحــو،
والصــوت ،واملعجــم ،والتداوليــة،

( )7حتليــل عــدد غــر حمــدد مــن واحلجــاج ،وغــر ذلــك .ومــا هــو جدير
ظواهــر نحــو النــص :احلبــك ،اإلحالــة ،بالذكــر أن العطــاء اللغــوي مل ينحــر

املوضوعــات ،البنــى الكــرى ،أفعــال يف زاويــة حمــددة مــن زوايــا املنهــج،
الــكالم.
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ويلحــظ عــى اجلنبــة اللغويــة انفتــاح

بــل يتكــرر حضورهــا يف اساســيات

ثــم يــأيت الــدور للحديث عــن املقوالت عــدة منــه ،فقــد يكــون حضورهــا يف

األساســية يف هــذا املنهــج ،اذكرهــا الــروب االجتامعيــة وعالقتهــا هبــا،
منتخبــا اياهــا مــن كتابــات املؤسســن وقــد يكــون يف انــاط اخلطــاب ،وقــد
وهــم فوكــو ،وفــان دايــك ،وفاكلــوف .يكــون يف مبحــث الصياغــات التعبريية،
( )1اللغــة :ينفتــح احلضــور اللغــوي واالســاليب وهكــذا.

يف املنهــج النقــدي لتحليــل اخلطــاب

( )2التأويــل :تقتــي صناعــة النص
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االجتامعــي املؤهــل للتحليــل والنقــد إىل العالقــة غــر املتكافئــة بــن
االجتامعــي أن حتــر رهانــات التأويــل الفاعلــن االجتامعيــن الذيــن يتولــون

فيــه؛ ألن النصــوص التــي يشــتغل وظائــف اجتامعيــة خمتلفــة ،أو ينتمــون

عليهــا مل تتســم بالرصامــة ،وإنــا تتســم ملجموعــات اجتامعيــة متباينــة)(.)27
باملنــزع االحتــايل؛ لــذا (يضــع التحليــل

( )5النقــد :ويقــوم مفهــوم النقــد

النقــدي للخطــاب منهجيتــه عــى عــى التشــخيص االجتامعــي ،ونقــد

النمــط التأويــي (التفســري) أكثــر مــن القيــم االجتامعيــة املنزويــة يف اخلطــاب
( )3االيديولوجيــا :أي اجلانــب عــن التقليديــة يف دراســة النقــد(،)28

األُحــادي يف الرؤيــة للعــامل ،وتعــد وهنــا هيــدف إىل دراســة التجــاوزات،
املحــرك األســايس للخطــاب ،وهــي والتناقضــات الذاتية املنتــرة يف اهلياكل

املقولــة األهــم يف هــذا املنهــج؛ إذ الرتكيبيــة للنــص أو للخطــاب(.)29

العالقــة بينهــا متبادلــة كالمهــا يصنــع

( )6اخلطــاب :وينظــر إىل اخلطــاب

بعــض( :إن النتائــج االيديولوجيــة عــى أنــه الذاكــرة االجتامعيــة عــر
هــي أحــد أنــواع النتائــج التــي تســببها اللغــة ،املرئيــة أو املســموعة(،)30

النصــوص ،والتــي حتظــى باهتــام وامكانيــة حتليلــه عــى وفــق التجزئــة
التحليــل النقــدي للخطــاب :تأثــر للمكنو نا تــه .

النصــوص يف تثبيــت االيديولوجيــات
أو دعمهــا او تغيريهــا).

( )7الســياق :قــد يتســع مفهــوم

الســياق يف هــذا املنهــج فيكــون فضــا

( )4الســلطة :وتبنــى عــى عــن الظــروف املصاحبــة للنــص هنالك

املقولــة الســابقة (والســلطة تشــر التمثيــل العقــي .وهــذا مــا يتضــح يف

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

النمــط التحليــي االســتنتاجي)(.)26

عــن طريــق النســق اللغــوي ،بعيــدا
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قــول فــان دايــك( :وجيــب التأكيــد عــى إىل العــامل العقــي الــذي ينــاز بأفــكار،
أن الســياق كــا أعرفــه ليــس فقــط نوعــا ومشــاعر خاصــة مســتوحاة مــن معتقــد

مــا مــن البيئــة أو املوقــف أو اهليــكل مــا ،يقــول يف ذلــك فاكلــوف( :أرى أن
االجتامعــي ،مثــل املتغــرات االجتامعية رضوب اخلطــاب طــرق خمتلفــة يف متثيل

للجنــس أو العمــر أو العنــر يف العــامل :الســرورات ،والعالقــات،

اللغويــات االجتامعيــة الكالســيكية .والبنــى يف العــامل املحســوس ،والعــامل
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ولكــن الســياق هــو متثيــل عقــي ذايت ،العقــي الــذي حيــوي األفــكار،

ونمــوذج آين فعــال للمشــاركة حــول واملشــاعر ،واملعتقــدات ومــا إىل ذلــك،
الصفــات النســبية بالنســبة هلــم اآلن والعــامل االجتامعــي)(.)32

للموقــف االتصــايل ،وأنــا أســمي هــذا

التمثيــل (نمــوذج الســياق) وهــو هــذا هبــا ،وهــدف( ،)33فمــن ســات هــذه

التعريــف العقــي للموقــف الــذي الــروب وجــود الصلــة املتواشــجة
يتحكــم يف التكليــف الــكايف إلنتــاج بــن عواملهــا ومواقــع املنتــج هلــا يف
اخلطــاب وفهمــه يف بيئتــه االجتامعيــة) نقــاط حمــددة ،ومنهــا اهلُو َّيــة االجتامعية،

(.)31
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وهــذه الــروب هلــا ســات تتصــف

املحور الثاين :رضوب اخلطاب

والشــخصية ،والعالقــات االجتامعيــة

بــن النــاس ،فضــا عــن أهنــا ختضــع

ونعنــي هبــا العــوامل التــي تصنــع للتجربــة الفرديــة ،ومــن ثــم تتســم

النــص ،الــذي حفــل بتمثــات هلــا ،باإلســقاطية ،وخياليتهــا .والبــد مــن
بطرائــق خمتلفــة ،وهــي املائــز األســاس أهنــا تتســم بالتكــرار واجلامعيــة ،أي

يف اخلطــاب ،وقــد أرجعهــا فاكلــوف أن النــاس يشــركون هبــا بوصفهــا
إىل ميشــيل فوكــو وآرائــه ،وقــد تنتمــي مســلام مــن مســلامت احليــاة ،رشيطــة
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التوصيــف العاملــي واالبتعــاد عــن العلــوي ملالــك األشــر ،ثــم بحــث
النطــاق املحــي يف التأســيس للتغيــر ،النســيج النــي بــن أوتــار الــرب

ذلــك التغيــر بوصفــه هدفــا إلنجــاز الواحــد ،ثــم بــن الــروب نفســها أو

العــامل يف اجتاهــات معينــة بحســب فلنقــل العنايــة بتداخلهــا.
الفلســفة التــي تنتظــم اخلطــاب ذي

جــاءت تلــك الــروب اخلطابيــة

تســر العــامل نحــو بوصلــة النجــاح.
ِّ

اخلطــاب وهــو الرســالة التــي أرســلها

التمثــات النصيــة ،واملشــحون بــرؤى ممتزجــة يف نــوع حمــدد مــن أنــواع

النقــدي لتحليــل اخلطاب يقــرب معنى وحاكــم مــر مالــك بــن حــارث
الــرب مــن الصنــف ،واملجــال؛ وألن األشــر.

املنهــج يعطــي الصنــف فهــا خاصــا

جــاءت تلــك الــروب موزعــة

متصــا بطريقة طــرح النــص كأن يكون عــى طــول مســاحة العهــد العلــوي،

تقريــرا أو حمادثــة ،أو رسدا أو غــر ذلــك مبتعــدة عــن الرتتيــب ،أي مــا خيــص
رغبــت عــن تســمية الصنــف ،وكذلــك الــرب الســيايس قــد يكــون جــزء
املجــال فإنــه ممــا جيعلنــا أن نتمســك منــه يف بدايــة العهــد ثــم يقاطعــه

بمقــوالت حتليــل اخلطــاب ،حاولــت الــرب االقتصــادي مثــا ،فيــأيت بعــده

أن التــزم مفهــوم الــرب ،وهــو ممــا الســيايس وهكــذا.
يــدل عــى احلقــل الــذي يو ِّلــد النــص،

تتضــح تلــك الــروب يف العهــد

وقــد يكــون هــذا احلقــل :السياســة ،بصورتــن األوىل يمكــن تســميتها

أو االقتصــاد ،أو اإلدارة ،أو اجلنبــة بالصــورة

اإلمجاليــة،

العســكري ،أو القانــون يف العهــد بالصــورة التفصيليــة.

واألخــرى

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

وبمفهــوم بعيــد عــن طــرح املنهــج اإلمــام عــي (عليــه الســام) إىل واليــه
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فقــد أمجــل اإلمــام (عليــه الســام) االخرية(وعــارة بالدهــا) عــر اختيــار

تلــك الــروب يف اســتهالله للعهــد املستشــارين ،واملوظفــن.

بقولــه« :هــذا مــا أمــر بــه عبــد اهلل عــي

ثــم جــاء احلديــث بالتفصيــل عــن

أمــر املؤمنــن مالــك بــن احلــارث التفكــر بتلــك املجــاالت ،تفكــر

األشــر يف عهــده إليــه ،حــن واله يســر يف عامــل األدجلــة التــي تــرى
ِمــر :جبايــة خراجهــا ،وجهــاد يف اإلســام مســارا هلــا -إن صــح أن
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عدوهــا ،واســتصالح أهلهــا ،وعــارة نســمي اخلــط االســامي أدجلــة -أي

بالدهــا » (.)34

عــر الذوبــان فيــه ،وتطبيــق رؤاه،

فتتضــح اجلنبــة االقتصاديــة يف بحســب اخلــط القــرآين الــذي ينســجم

ــراج) أي مــع االصــاح االجتامعــي املنطلــق
الفقــرة األوىل (جبايــة اخلَ َ
الوظائــف املاليــة ،واجلنبــة السياســية مــن االصــاح النفــي أو االصــاح
يف الفقــرة الثانيــة (جهــاد عدوهــا) الفــردي.

عــن طريــق التعامــل مــع الــدول،

ويمكــن تقســيم الــرب الســيايس

وصناعــة العالقــات ،واجلنبــة القانونية ،يف العهــد عــى نمطــن .األول
واجلنبــة االجتامعيــة يف الفقــرة الثالثــة السياســة الداخليــة ،واآلخــر السياســة
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(اســتصالح أهلهــا) ،واجلنبــة القانونيــة اخلارجيــة .وقبــل أن يبــدأ بالسياســة

عــن طريــق اختــاذ القانــون بوصفــه الداخليــة يعــرض ملؤهــات احلاكــم
منظــا يصلــح ســرة النــاس ،فضــا الذاتيــة عــى مســتوى صناعــة الفــرد،

عــن خلــق التامســك االجتامعــي أو الــذات ،التــي تراعــي اآلخــر بعــد
عــن طريــق االصــاح بــن األهــل أن تتســم باالنــراح الدينــي؛ لــذا جتــد
والطبقــات ،واجلنبــة اإلداريــة يف الفقــرة عليــ ًا (عليــه الســام) أول مــا يطلبــه
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مــن احلاكــم بوصفــه سياســي ًا لبلــده جيــري اهلل هلــم عــى ألســن عبــاده»(.)36
حتقيــق التقــوى يف داخلــه ،والعمــل

ثــم يســاق الــرب الســيايس

بكتــاب اهلل «أمــره بتقــوى اهلل ،وإيثــار الداخــي يف فقــرة الحقــة ومتسلســلة

طاعتــه ،واتبــاع مــا أمــر بــه يف كتابــه :مــع املفصلــن الســابقني بقضيــة التعامل
مــن فرائضــه وســننه ،التــي ال يســعد مــع الرعيــة ،واالنفتــاح عــى اآلخــر مــن
أحــد إال باتباعهــا ،وال يشــقى إال مــع لــدن احلاكــم انطالقــا مــن التداخــل

جحودهــا واضاعتهــا ،وأن ينــر اهلل القــرآين الــذي ســنأيت عليــه الحقــا أي
اســمه قــد تكفــل بنــر مــن نــره ،العفــو ،والصفــح ،وتذكــر فوقيــة اهلل
تعــاىل« :وأشـ ِ
ـعر قلبــك الرمحــة للرعيــة
واعــزاز مــن أعــزه»(.)35
فقــد يكــون هــذا الســلوك الشــخيص واملحبــة هلــم ،واللطــف هبــم ،وال

للحاكــم تأسيســا لنَ َفــس نقــدي ينطلــق تكونــن عليهــم ســ ُبعا ضاريــا ،تغتنــم
مــن تشــخيص عيــوب احلاكــم بصــورة َأك َلهــم ،فإهنــم صنفــان :إمــا أخ لــك يف

عامــة الســيام غــر املتحــي باهلُو َّيــة الديــن أو نظــر لــك يف اخللــق ،يفــرط
اإلســامية ،وكذلــك تأسيســا لرقابــة منهــم الزلــل ،وتعــرض هلــم العلــل،
مجاهرييــة عــى احلاكــم وهــذا مــا يميــزه ويؤتــى عــى أيدهيــم يف العمــد واخلطــأ،

اإلمــام (عليــه الســام) بقولــه« :وإن فأعطهــم مــن عفــوك وصفحــك مثــل
النــاس ينظــرون مــن أمــورك يف مثــل الــذي حتــب وتــرىض أن ُيعط ُيــك اهلل

مــا كنــت تنظــر فيــه مــن أمــور الــوالة مــن عفــوه وصفحــه»( .)37وهــذه مــن
قبلــك ،ويقولــون فيــك مــا كنــت تقــول أهــم املفاهيــم املنضويــة يف االلتــاس
فيهــم ،وإنــا يســتدل عــى الصاحلــن بــا النقــدي للخطــاب الســيايس يف زمــن

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ســبحانه بقلبــه ويــده ولســانه :فإنــه جــل عــن طريــق الرقــة بالتعامــل ،وممارســة
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طغــى فيــه عــدم الصفــح ،وعــدم

فضــا عــن هــذه السياســة الداخليــة

العفــو ،وعــدم التســامح او الغفــران يرســم لنــا اإلمــام (عليــه الســام)

لزلــل الرعيــة ،وهــذا معــول مــن معاول السياســة اخلارجيــة للحاكــم ،والتأكيــد
حتطيــم النســق الظالمــي املــارس مــن عــى منــزع واحــد يقــوم عــى تــرك

لــدن الطبقــات السياســية احلاكمــة.

العــداوة ،والبغضــاء ،واللجــوء إىل
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جــرى هــذا التحليــل مــن الباحــث الصلــح مــع العــدو ،وهنــا يتحقــق

يف ضــوء فهــم السياســة عــى أهنــا ليــس عامــل الصداقــة ،وتتحقــق معــه
فــن اخلديعــة أو املكــر ،بــل تعنــي ساســة املكاســب األُخــر التــي تنفــع الدولــة،
أمــور البــاد ،والعبــاد يف ضــوء املنهــاج وتســعى إىل تقدمهــا ،وحتقيــق مصاحلهــا
اإلســامي ،وعــى هــذا األســاس الســيام عــدم بــذل املجهــود احلــريب مــن

يعــرض اإلمــام (عليــه الســام) سياســة لــدن اجلنــد ،وعــدم هتــك األمــوال
احلاكــم جتــاه رعيتــه مــن جهــة اللقــاء التــي تبــذخ باحلــرب ،فيوجــه احلاكــم

هبــم ،والســاع حلاجاهتــم ،واالنتصــار ناهيــا إيــاه مــن عــدم قبــول الصلــح إن

للضعيــف فيهــم ،أو متشــية أمــور توفــر ،ويف الوقــت نفســه حيــذر مــن

العمــل بأوقاهتــا ،مبديــا ذلــك بأســلوب الغــدر ،واملباغتــة مــن لــدن العــدو،
200

األمــر «واجعــل لــذوي احلاجــات وينبــه بخديعــة األعــداء ،وممــا بلــغ

منــك قســا ُت َفـ ِّـر ُع هلــم فيــه شــخصك ،حــد التحذيــر هنــا ،أن قلــب املوازيــن
وجتلــس هلــم جملســا عامــا ،فتتواضــع االجتامعيــة التــي يراهــا اإلســام
فيــه هلل الــذي خلقــك ،و َت ْق ِعــدُ عنهــم الــذي يوجــه بحســن الظــن جتــاه
جنــدك وأعوانــك ...وأمـ ِ
ـض لــكل يــوم األمــة ،أو الفــرد ،أمــا هنــا فــا يشــتغل

عملــه ،فــإن لــكل يــوم مــا فيــه»(.)38

حســن الظــن مــع العــدو «وال تدفعــن
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ُصلحــا دعــاك إليــه عــدوك ،وهلل فيــه الداخــي واخلارجــي يتضــح مــدى
رىض ،فــإن يف الصلــح دعــة جلنــودك ،إثبــات اهلُو َّيــة اإلســامية يف الفــن
وراحــة مــن مهومــك ،وأمنــا لبــادك ،الســيايس ،وأوىل مصاديــق ذلــك

ولكــن احلــذر كل احلــذر مــن عــدوك حتقيــق اهلُو َّيــة اإلهليــة عــر إيــكال األمــر

بعــد صلحــه ،فــإن العــدو ربــا قــارب إليــه ،فهــو النــارص لعبــاده املخلصــن،
ليتغ َّفــل ،فخــذ باحلــزمِ ،
واهتــم يف ذلــك واملتوكلــن ،وكذلــك هويــة الشــعب
املحكــوم يف ســياقه التارخيــي مــن لــدن

حســن الظــن»(.)39

تنضــوي يف مفصــل السياســة اخلارجيــة مغايــرة لتجربــة النظــام اإلســامي،

للحاكــم يف بلــده قالــب التحذيــر مــن فــا ينبغــي إال ممارســة احلكــم ذي
إراقــة الدمــاء مــع العــدو؛ ألنــه يعــود اهلُو َّيــة اإلســامية القائــم عــى العمــل

بالــرر عــى مســببه ،وينــزل النقمــة الصالــح.
عليــه ،ويزيــل النعمــة« :إيــاك والدمــاء،

وقــد يدعــوه الســياق التوجيهــي أن

وســفكها بغــر حلهــا؛ فإنــه ليــس يشء يفصــح عــن طبيعــة املكونــات للشــعب

أدنــى لنقمــة ،وال أعظــم لتبعــة ،وال املــري ،وكــا يتضــح مــن املســكوت
أحــرى بــزوال نعمــة ،وانقطــاع مــدة ،عنــه أنــه مزيــج مــن ألــوان عــدة،
مــن ســفك الدمــاء بغــر حقهــا ....،وال فجــاءت الوصيــة خلــط العالقــة بــن

عــذر لــك عنــد اهلل وال عنــدي يف قتــل القائــد واملقــوود عــى أســاس الرتاحــم،

العمــد ،ألن فيــه قــود البــدن»(.)40
وبمراجعــة

بســيطة

وااليقــان بــأن الشــعب املــري-

لإلســهام إذا خصصنــا العهــد فيــه بعيــدا عــن

الســيايس يف العهــد العلــوي بنوعيــه الرســالة العامليــة مــع أنــه مســتحيل

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ومــن آخــر القوالــب السياســية التــي حكومــات ســابقة ،وجتربــة قــد تكــون
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هــذا -أفــراده أمــا أخ لــك أو نظــر لــك أول مــا يبــدأ بــه بقولــه« :أنصــف اهلل
يف اخللــق .ويؤكــد عــى هويــة احلاكــم وأنصــف النــاس مــن نفســك ،ومــن

القائمــة عــى التواضــع هلل ،املتذكــرة لــه ،خاصــة أهلــك ،ومــن لــك فيــه هــوى
وغــر املتجــرة.

ومــا هيــم يف العهــد العلــوي حديثــه

مــن رعيتــك»(.)43

ويف ســياق التأكيــد عــى اهلُو َّيــة

عــن الــرب االجتامعــي الســائر يف اإلســامية يف إقــرار العدالــة االجتامعية
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ضــوء سياســة العــدل ((يف الفكــر بــن العبــاد ،وأفــراد املجتمــع ،حيــذر
ويف الســلوك ،متكاملــة اجلــذور ،اإلمــام (عليــه الســام) مــن العواقــب
واألغصــان ،واألزهــار ،والثــار ،يف املرتتبــة عــى ظلــم العبــاد ،وتلــك

جدليــة النمــو الدائــم)( )41ملنهاجه (عليه العواقــب ليســت ردود افعــال املجتمــع
الســام) ،بوصفها  -أي العدالة -باعثا وإنــا ردة فعــل ربانيــة تتمثــل باخلصومة

عــى خطــوط متوازيــة تســعى إىل حتقيــق بــن اهلل وبــن الظــامل «و َمــن َظ َلــم عبــا َد
املبتغــى اإلهلــي الــذي يتســم بالعموميــة اهلل كان اهلل خصمــه دون عبــاده ،ومــن
والكليــة يف العــدل بعيــدا عــن الفرديــة خاصمــه اهلل أدحــض حجتــه ،وكان

كــا يــرى عزيــز الســيد جاســم (ومــا هلل حربــا حتــى ينــزع أو يتــوب»(.)44
202

مــن فائــدة يف العــدل الفــردي ،فيــا واجلزئيــة األخــرة التــي ذيــل فيهــا قولته
إذا كانــت رشوط العــدل االجتامعــي جعلهــا مــن حصــة بــاب التوبــة للحاكم

معدومــة؛ ألن العــدل الفــردي خيــص الــذي نظــر ســوءا يف رعيتــه.

فــردا بعينــه.)42()...

وحيــاول بطــراز نقــدي ُيســتنتج

وال نــكاد نبــدأ بالــرب االجتامعــي باملســكوت عنــه معاجلــة بعــض العيوب

إال واألمــر باإلنصــاف والعدالــة مــن لــدن احلــكام ،أهــم تلــك العيــوب
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والســنن الســابقة يف
هــي عــدم القــدرة عــى حــل املشــكالت األعــراف،
ُّ
االجتامعيــة ،والتشــهري بعيــوب النــاس ،املجتمــع ،وإمجاعــه عليها رغبــة بصناعة

الســيام املعارضــن مــن العامــة لسياســة التامســك االجتامعــي واملجتمع املســتقر
حاكــم مــا مثــا ،فاحلاكــم أوىل بلــم البعيــد عــن البــدع ،واالبتــكارات التــي

اهلــوة االجتامعيــة «فــإن يف النــاس تثــر القلــق يف اذهــان الرعيــة «وال

ـض ُس ـنَّة صاحلــة عمــل هبــا صــدور
ـرها ،فــا َتنْ ُقـ ْ
عيوبــا ،الــوايل أحــق َمــن سـ َ َ

العــور َة مــا اســتطعت يســر اهلل منــك ســنة تــر بــي مــن مــايض تلــك

مــا حتــب ســره مــن رعيتــك»(.)45

ولكــي ُيكســب العالقــة بــن

الســنن»(.)47
ُّ

ويف الــرب االجتامعــي يذكِّــر

احلاكــم وشــعبه املتانــ َة حــاول توجيــه اإلمــام (عليــه الســام) بأنــواع

ســهام النقــد االجتامعــي إىل الســاعني املجتمــع املحكــوم ،ويصنفــه عــى

بالوشــاية ،وحتذيــر احلاكــم منهــم ،طبقــات ،ويســن طريقــة التعامــل مــع
كــون تصديــق وشــايتهم ،وحطهــم تلــك الطبقــات .فكانــت طبقــة اجلنــد،
للنــاس أدعــى إىل االهنيــار االجتامعــي ،والكتَّــاب ،والقضــاة ،والعامل،وجبــاة

والعالقــة االجتامعيــة بــن احلاكــم اجلزيــة ،والتجــار ،واحلرفيــن ،والطبقــة
وحمكوميــه« :وال تعجلــن إىل تصديــق الســفىل ويضــع خريطــة التعامــل مــع
ـاشْ ،
ســاع ،فــإن الســاعي غـ ٌ
وإن تش ـ َّبه تلــك الطبقــات املتنوعــة« :واعلــم أن

بالناصحــن » ( . )46

الرعيــة طبقــات ال يصلــح بعضهــا إال

وأنــاط باحلاكــم مســؤولية تفهــم ببعــض»( .)48أي قضيــة اصالحهــا ال

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

تكشــفن عــا غــاب عنــك منهــا ،فإنــا هــذه األمــة ،واجتمعــت هبــا األلفــة،
ِ
لك...فاســر وصلحــت عليهــا الرعيــة ،وال ُ ْت ِد ُثــن
عليــك تطهــر مــا ظهــر
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تنبنــي عــى أســاس املنــوال الواحــد ،مــع هــذه الطبقــات الــواردة يف املجتمــع
بــل عــى أســاس اخلصوصيــة (ويركــز تعامــا منبثقــا مــن اإللــزام اإلهلــي هلــا،

عــي بــن ايب طالــب (عليــه الســام) فجــاء هــذا األفــق يف آخــر املفصــل
عــى الوحــدة والتنــوع يف الرتكيبــة االجتامعــي مــن العهــد العلــوي «وليس
االجتامعيــة للرعيــة ،فهــو يرفــض خيــرج الــوايل مــن حقيقــة مــا ألزمــه اهلل

عموميــة التحــدث عــن وحــدة الرعيــة .مــن ذلــك إال باالهتــام واالســتعانة
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فهــو يشــخص ببعــد نظــر شــديد طبيعــة بــاهلل ،وتوطــن نفســه عــى لــزوم

كل طبقــة ،وموقف الســلطة اإلســامية احلــق ،والصــر عليــه فيــا خــف عليــه
منهــا ،ملغيــا النظــرة العموميــة أو َث ُقــل»( .)51فجــاء التصنيــف الطبقــي
الســطحية) (.)49

منبثقــا مــن رؤيــة نقديــة اجتامعيــة

ويؤكــد التالزمــات بــن هــذ ملعاجلــة مســاحة القصــور املمتــد مــن

التنوعــات املجتمعيــة ،فبعــد أن يعــرض لــدن احلاكــم بصــورة عامــة يف مــدن
مهمــة اجلنــود ،واجلبايــة للخــراج يركــز األمــة ،وبصــورة خاصــة يف مــر ،ومــا

عــى التالزميــة مــع القضــاة «ثــم ال قوام كان مــن النقــد االجتامعــي إال متييــز
هلذيــن الصنفــن إال بالصنــف الثالــث هــذا مــن ذاك يف صــاح اجلمهــور.
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مــن القضــاة والعــال والكتــاب...وال

ورشح اإلمــام (عليــه الســام)

قــوام هلــم مجيعــا إال بالتجــار ،وذوي يف الــرب اإلداري طريقــة اختيــار
الصناعــات»(.)50

املستشــار «وال تدخلــن يف مشــورتك

وبولــوج مســافة التأويــل يتبــن أن بخيــا يعــدل بــك عــن الفضــل،

األســاس االنطولوجــي لعــرض فكــرة ويعــدك الفقــر ،وال جبانــا يضعفــك
الطبقــات هــو إلثبــات هويــة التعامــل عــن األمــور.)52(»...
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وبعــد ديناميكيــة االختيــار التــي عــى اإلســاءة ،وألــزم كال منهــم مــا

تنعكــس إجيابــا وســلبا عــى إدارة ألــزم نفســه»(.)54
الدولــة ،يضــع منهاجــا الختيــار

ثــم يســتمر الــرب اإلداري

الوزيــر ،وطريقــة تعامــل للحاكــم مــع بتحديــد كيفيــة اختيــار املوظفــن

الوزيــر أو الــوزراء الذيــن يصنفــون لــإدارة عــن طريــق التجربــة وانجــاز
ضمــن بطانــة الســوء «إن رش وزرائــك العمــل« :ثــم انظــر يف أمــور عاملــك

آثرهــم عنــدك ُ
أقولــم التجربــة واحليــاء مــن أهــل البيوتــات
ال َّظ َلمــة ثــم ليكــن ُ
بِ ُمـ ِّـر احلــق لك...وأ ْل َصــق بأهــل الــورع الصاحلــة » ( . )55
والصــدق ،ثــم ُرضهــم عــى أال ُيطــروك

ونتيجــة إلنجــاز االختيــار الســليم

وال ُي َب ِّج ُحــوك بباطــل مل تفعلــه ،فــإن للــوزراء واملوظفــن ســيجري العمــل
كثــرة اإلطــراء ُ ْت ِ
الزهــو ،وتــدين بأتــم حــال ،وقــد ركــز عــى إنجــاز
ــدث َّ
مــن العــزة»( .)53ثــم يســتمر بعــرض األعــال اإلداريــة كال بوقتــه؛ لتمشــية
كيفيــة إدارة املوظفــن أو الــوزراء أمــور البــاد «ثــم أمــور مــن أمــورك

باتبــاع سياســة التكريــم أو التمييــز بــن البــد لــك مــن مبارشهتــا :منهــا إجابــة

الصالــح والطالــح منهــم« :وال يكونــن عاملــك بــا يعيــا عنــه ُكتَّا ُّبــك ،ومنهــا
املحســن واملــيء عنــدك بمنزلــة ســواء ،إصــدار حاجــات النــاس يــوم ورودهــا

فــإن يف ذلــك تزهيــدا ألهــل اإلحســان عليــك بــا حتــرج بــه صــدور أعوانــك.
يف اإلحســان ،وتدريبــا ألهــل اإلســاءة وامــض لــكل يــوم عملــه ،فــإن لــكل

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

مــن كان لــأرشار قبلــك وزيــرا ،ومــن فاســتعملهم اختبــارا ،وال ت َُو ِّلــم
َ ِ
شكَهــم يف اآلثــام ،فــا يكونــن لــك حمابــاة وأ َثـ َـرة ،فإهنــا مجــاع مــن ُش ـ َع ٍ
ب
َّ
وتــوخ منهــم أهــل
بِطانــة ،فإهنــم أعــوان األَ َثمــة ،وإخــوان اجلــور واخليانــة،
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يــوم مــا فيــه»(.)56

واحلــرص غرائــز شــتى جيمعهــا ســوء

وبسياســة النقــد يوجــه احلديــث الظــن بــاهلل»( .)58فضــا عــن تقريــب

صــوب أحــد عيــوب املديــر وهــي بطانــة الســوء فيــه اســتنزاف ملبــدأ
االحتجــاب عــن الرعيــة ،فجــاء اإلحســان الــذي تبحــث عنــه اهلُو َّيــة

ســياق النهــي« :أمــا بعــد فــا تطولــن اإلســامية ،وتدريــب املســلمني عليــه:
احتجابــك عــن رعيتــك؛ فــإن احتجاب «وال يكونــن املحســن واملــيء عنــدك
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الــوالة عــن الرعيــة ُشــعبة مــن الضيــق ،بمنزلــة ســواء ،فــإن يف ذلــك تزهيــدا
وقلــة علــم باألمور....ففيــم احتجابــك ألهــل اإلحســان ،وتدريبــا ألهــل

مــن واجــب حــق تعطيــه ،أو فعــل كريــم اإلســاءة عــى اإلســاءة»(.)59

تســديه او مبتــى باملنــع»(.)57

ويف الــرب العســكري مــن

يلحــظ عــى الــرب اإلداري خطابــه يف العهــد حتــرك عــى نوعــن

ارتباطــه بالــرب االجتامعــي؛ ألن مــن االســراتيجيات العســكرية التــي
العاملــن عــى اإلدارة جــزء مــن توصلــه إىل االنتصــار عــى العــدو
املجتمــع ،ويف سياســته النقديــة لالجتــاه وحتفــظ مــاء األمــة ،يتعلــق النــوع
اإلداري للبــاد يدحــض األشــخاص األول بالقائــد ،والثــاين بطريقــة تواصــل
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املنتخبــن للــوزارة املصابــن بأمــراض احلاكــم مــع القائــد ،وهــذان اخلطــان مها

املجتمــع نحــو البخــل ،واجلبــن؛ إذ الضلعــان املتوازيــان أو اللذان يشــكالن

توفرمهــا ال حيقــق املســعى اإلهلــي زاويــة قائمــة يف حتقيــق النــر املــؤزر.
فوضــع ســات القائــد العــام التــي
وأداء األمانــة (اإلدارة) جتــاه املداريــن
َ
عامــة الشــعب ،وهنــا تتالشــى اهلُو َّيــة تنتمــي إىل جهــة النصيحة هلل ولرســوله،
جل ْبــن ،واألمانــة ،واحللــم ،والرأفــة بالضعيف،
اإلســامية «فــإن البخــل ،وا ُ
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وهــذه جتليــات اهلويــة االســامية :يعطــف قلوهبــم عليك...فافســح يف

«فــول مــن جنــودك أنصحهم يف نفســك آماهلــم ،وواصــل يف حســن الثنــاء

هلل ولرســوله وإلمامــك ،وأنقاهــم عليهــم ،وتعديــد مــا أبــى ذوو البــاء
جيبــا ،وأفضلهــم حلــا ،ممــن يبطــئ منهــم ،فــإن كثــرة الذكــر حلســن أفعاهلــم

ــز الشــجاع ،وحتــرض النــاكل ،إن
عــن الغضــب ،ويســريح إىل العــذرُ ،هت ُّ
ويــرأف بالضعفــاء»(.)60

ثــم ينتقــل إىل توصيــف العالقــة

شــاء اهلل»(.)62

كل تلــك اخلطــوات يف سياســة

حيــدد األفضــل منزلــة بينهــم عنــد هويــة النجــاح يف خلــق جيــش قــوي
احلاكــم ،فيقــول« :وليكــن آثــر رؤوس حيفــظ هيبــة الدولــة التــي تأخــذ

جنــدك عنــدك مــن واســاهم يف بأســنة الرمــاح ضــد الطامعــن بالنيــل
وأفضــل عليهــم مــن ِجدَ تِ ِ
ــه ،مــن وجودهــا ،أو ممــن يســعون إىل
معونتــهَ ،

ـع َمــن وراءهــم مــن اســتصغارها ممــن تشــبعوا بحــب
بــا يســعهم ،ويسـ ُ
ُخ ُلــوف أهليهــم ،حتــى يكــون مههــم ا لســلطة .

هــا واحــدا يف جهــاد العــدو»(.)61
َ ًّ
وبعــد ذاك يــأيت احلديــث عــن طبيعــة الــرب القانــوين ،وأثــره يف متشــية
ثــم يــرع العهــد العلــوي ببيــان

العالقــة بــن مالــك بوصفــه حاكــا أمــور الدولــة عــى تنــوع معطياهتــا
وبــن القائــد بوصفــه مرشــحا للقيــادة االجتامعيــة ،والسياســية ،واالقتصادية،

العســكرية ويؤســس لسياســة اجلــزل والعســكرية ،ومــدى احتيــاج تلــك
عليــه ،والتعامــل معــه بعطــف وحنــو ،القطاعــات يف احليــاة إىل قانــون،

وتشــجيع ،وثنــاء« :فــإن عطفــك عليهــم وســلطة ،وقــاض يرشعــون األحــكام،

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

بــن القيــادات العســكرية بعــد أن التعامــل العســكري تعــد بحثــا عــن
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عــهد الإمام علي ( )jملالــك الأ�شرت ( )0درا�سة يف هدي التحليل النقدي للخطاب........................

ويضعــون حــدودا للجريمــة ،والتنكيــل

وتكتمــل هــذه الــروب اخلطابيــة

باملــروع اإلســامي ،فيــرز اخلطــاب بالــرب االقتصــادي ،اذ يعــد العامــل

القانــوين بجزئيتــن مهمتــن مهــا اختيــار االقتصــادي املفصــل املهــم يف مباحــث
التحليــل النقــدي للخطــاب؛ لِــا لــه مــن
القــايض ،وكيفيــة التعامــل معــه.
وقــد حــدد صفــات القــايض الــذي أثــر عــى املجتمــع وتقدمــه ،وتأخــره،
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جيــب اختيــاره« :ثــم اخــر للحكــم لــذا يعــول عليــه اإلمــام (عليــه الســام)

بــن النــاس أفضــل رعيتــك يف نفســك ،يف العهــد العلــوي عــر اإلحاطــة بتعداد
ممــن ال تضيــق بــه األمــور ،وال ُت ْ ِح ُكــه ســلبيات ،وإجيابيــات طريقــة مجــع
اخلصــوم ،وال يتــادى يف الزلــة ،وال املــال خلزينــة الدولــة ،فكانــت الطــرق

ــراج ،املبنيــة عــى
حيــر مــن الفــيء إىل احلــق إذا َع َرفــه ،املعتمــدة هــي اخلَ َ
ُــرف نفســه عــى طمــع ،وال عــارة األرض ،فهنــاك عالقــة تــازم
وال ت ْ
يكتفــي بأدنــى فهــم دون أقصــاه»( .)63بينهــا ،متــى مــا صلحــت االرض ،زاد

ثــم يوجــه باتبــاع سياســة العطــاء الكبــر اخلَـ َـراج ،ومتــى مــا ســاءت االرض قــل

عــى القــايض حتــى يتمكــن مــن ردع اخلَـ َـراج «وتفقــد أمــر اخلَـ َـراج بــا يصلــح
نفســه عــن اإلغــراءات املاليــة ،فضــا أهلــه ،فــإن يف صالحــه وصالحهــم
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عــن تقريبــه مــن احلاكــم« :وافســح صالحــا ملــن ســواهم ،وال صــاح ملــن
لــه يف البــذل مــا يزيــل علتــه ،وتقــل ســواهم إال هبــم ،ألن النــاس كلهــم
ــراج وأهلــه .وليكــن
معــه حاجتــه إىل النــاس ،وأعطــه مــن عيــال عــى اخلَ َ
املنزلــة لديــك مــا ال يطمــع فيــه غــره نظــرك يف عــارة األرض أبلــغ مــن

َ
ــراج؛ ألن
مــن خاصتــك ،ليأمــن بذلــك
اغتيــال نظــرك يف اســتجالب اخلَ َ
ذلــك ال يــدرك إال بالعــارة ،ومــن
الرجــال لــه عنــدك»(.)64
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ــراج بغــر عــارة أخــرب أن يتــم مجــع املــال خلزينــة الدولــة،
طلــب اخلَ َ
البــاد ،وأهلــك العبــاد»( ،)65وجيمــل ومتشــية األحــوال املعيشــية للرعيــة عــن
عوامــل التدهــور االقتصــادي املرتكــز طريــق مســلكي التجــارة ،والصناعــة،
عــى إصــاح األرض ،ومنهــا حــدوث واالهتــام بالتجــار ،والصنَّــاع؛ لــذا
االمــراض للــزروع ،أو انقطــاع املــاء ،اقتــى االهتــام هبــم ،وعمــل اخلــر

أو تكاثــر املطــر ،وغرقهــا «فــإن شــكوا معهــم« :ثــم اســتوص بالتجــار وذوي
ثقــا أو علــة أو انقطــاع رشب أو بالــة ،الصناعــات ،وأوص هبــم خــرا :املقيــم
ومــن تلــك األســباب التدهــور والعــوز ببدنــه»(.)69

وهنــاك مســتوى مــن مســتويات

الــذي يمــر بــه أهــل الفالحــة «وانــا
ِ
إعــواز اخلطــاب االقتصــادي قائــم عــى
يؤتــى خــراب األرض مــن
أهلهــا»( ،)67فيأمــر اإلمــام بتخفيــف حماربــة االمــراض التــي حتــدث يف
ــراج ،ومدخــول الدولــة متــى مــا املســار االقتصــادي الســيام حــدوث
اخلَ َ

حــدث ذلــك؛ إذ فعلــه مــع توافــر االحتــكار للبضائــع والســلع ،ورضورة
األجــواء الســلبية ،واملحصــول القليــل التخلــص منــه «واعلــم -مــع ذلــك -أن

يســبب تدنيــا حياتيــا ،يقــول توفيــق يف كثــر منهــم ضيقــا فاحشــا ،وشــحا

الفكيكــي( :وصفــوة القــول فــإن قبيحــا ،واحتــكارا للمنافــع ،وحتكــا
اخلَـ َـراج الثقيــل خيــرب البــاد ،وينــر يف البياعــات ،وذلــك بــاب مــرة

الفســاد ،ويعرقــل االقتصــاد ،وينفــر للعامــة ،وعيــب عــى الــوالة ،فامنــع
العبــاد)(.)68

وحتتــم الظــروف االقتصاديــة

مــن االحتــكار»(.)70

والقــدر اجلامــع بــن هــذه

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

أو إحالــة أرض اغتمرهــا غــرق»( ،)66منهــم واملضطــرب باملــه ،واملرتفــق
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القطاعــات االقتصاديــة الثالثــة ،الكيفيــة مــن الرصامــة يف حتقيــق النمــو
الزراعــة ،والتجــارة ،والصناعــة هــي االقتصــادي يعــد ممارســة االنصــاف

طبقــة العــال ،إذ يســتوصيه هبــم للرعيــة الســيام اليتيــم وكبــار الســن
خــرا ،ويــرح حاهلــم «فــإن يف هــذه «وتعهــد أهــل اليتــم وذوي الرقــة يف
را ،واحفــظ هلل مــا الســن ،ممــن ال حيلــة لــه»(.)74
الطبقــة قانعــا ومعــ َّ

اســتحفظك مــن حقــه فيهــم ،واجعــل

ومطالعــة العهــد العلــوي ،والتحري
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هلــم قســا مــن بيــت مالــك ،وقســا مــن عــن الــروب اخلطابيــة فيــه ال متــل
َّ
غــات صــوايف اإلســام»(.)71

وليــس بــودك مفارقتــه؛ والســبب يف

مالمســة املرفــق االقتصــادي يف ذلــك التمســك بالنظريــة املتقنــة التــي

العهــد العلــوي نتيجــة هويــة احلاكــم ينطلــق منهــا اخلطــاب العلــوي يف
املثــايل املتتبــع هلذا الــرب ،تلــك اهلُو َّية عهــده؛ إذ تســر تلــك الطبقات الــواردة
التــي تنادي بشــعار النجــاح االقتصادي فيــه يف ضــوء احلركــة االجتامعيــة ،أي

عــر املالزمــة بــن الرضائــب واإلنتــاج انعــكاس تلــك املســائل اجلوهريــة مــن
املحــي ،وحماربــة االحتــكار ،وعــدم جتــارة ،وصناعــة ،وإدارة ،وسياســة
حماربتــه يعــد مــن عيــوب ذلــك احلاكــم عــى الوجهــة االجتامعيــة ،فمتــى مــا
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الفاقــد هلويتــه االســامية اذ يقــول صلحــت االدارة والقضــاء ،والسياســة،
فيــه اإلمــام «وعيــب عــى الــوالة»( .)72واالقتصــاد ،صلــح املجتمــع الــذي

وكذلــك عــن طريــق إنــزال العقوبــة ينبغــي احلفــاظ عــى هويتــه االســامية
ِ
مؤدلــا
باملحتكريــن «فمــن قــارف ُحكــرة املنطلقــة مــن العدالــة بوصفهــا
بعــد هنيــك إيــاه فنــكِّل بــه ،وعاقبــه يف جوهريــا يف اخلطــاب العلــوي،
غــر إرساف»( .)73واللجــوء إىل هــذه وحتقيــق األبعــاد العلميــة؛ إذ الرقــي

�.................................................................................أ .م .د .خالد حوير �شم�س

االجتامعــي والســيايس ال يكــون إال يتحــدث عــن أنــاط املعنــى التــي تقابــل

بالتقــدم العلمــي ،وكذلــك االقتصــادي تلــك الوظائــف الثالثــة التــي تقابــل
والصناعــي ،وهنــا بحــث عــن دولــة الوظائــف اللغويــة يف البحــث األلســني
متقدمــة ناميــة( :وأمــا النظريــة املاليــة الســابق عليــه ،وجيــري موازنــة بــن

واالقتصاديــة احلديثــة فقــد اعتــرت هــذه األنــاط والوظائــف تلــك ،فيكون

مــؤازرة الصناعــة والتجــارة مــن أهــم التمثيــل مطابقــا للوظيفــة الفكريــة عنــد
املرافــق إلنــاء االنتــاج القومــي)( .)75هاليــداي ،والفعــال قريبــا مــن الوظفيــة
يقــرب مفهــوم (نمــط املعنــى) مــن تعنــي حتديــد اهلُو َّيــة ليــس هلــا مقابــل يف

مفهــوم الوظيفــة يف اللغــة ،وتعــدد النظر املناهــج الســابقة(.)77
إىل وظائــف اللغــة يف البحــث االلســني،

ويســتلزم يف هــذا املقــام بيــان معــاين

والتنبيهيــة ،والشــعرية ،ومــاوراء اللغــة

التمثيــل :العالقــة التــي يمثلهــا

بــن التعبرييــة ،والندائيــة ،واملرجعيــة ،هــذه األنــاط:

عنــد ياكوبســن( ،)76والنصيــة عنــد دي النــص املنتــج ،أي التــي يتحــدث
بوكرانــد ،والثقافيــة عنــد الغذامــي ،عنهــا املتكلــم ،فمثــا عنــد احلديــث
واإلنجازيــة عنــد أوســتني ،والفكريــة ،عــن منجــزات نظــام العــراق الســابق

والتبادليــة عنــد هاليــداي ،ثــم هنالــك قبــل  2003ومــن ثــم احلديــث عــن

وظائــف أخر تضــاف من لــدن فاكلوف منجــزات نظــام العــراق بعــد 2003

يف منهجــه النقــدي لتحليــل اخلطــاب ســتكون تلــك العالقــة هــي املمثــل
هــي :طــرق الفعــل ،وطــرق التمثيــل ،للخطــاب ،أي احلديــث عــن دولتــن

وطــرق الكينونــة ،إال أنــه يفضــل أن خمتلفتــن كليــا.

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

املحور الثالث :أنامط املعاين النصية

التبادليــة ،ثــم الوظيفــة الكينونــة التــي
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الفعــال :أي الكــم اللســاين هــو الشــخيص ،وهــذا مــا حــدد يف

(الرتكيــب) الــذي ينتجــه املتكلــم عــى تعريفهــا قديــا كــا رأينــا يف النــص

ممثــل مــا ،كأن تكــون كميــة األخبــار الســابق ،واآلخــر االجتامعــي وهــو ممــا
واملعلومــات ،وابــداء الــرأي ،والوعــد ،يضــاف إليهــا ،فيبقــى املنهــج باحثــا عــن
والتهديــد ،والتحذيــر ،والتوبيــخ ،حتديــد تلــك اهلُو َّيــة ،وصــور جتميلهــا

ال�سنة الثانية -العدد الرابع1438 -هـ 2017 /م

واالســتهزاء أو غــر ذلــك.

مــع حلــاظ الفــارق بــن اهلويتــن يقــول

حتديــد ُاهلو َّيــة :يقــوم مفهــوم اهلُو َّيــة فاكلــوف( :يميــز التحليــل بــن اهلُو َّيــة
عــى اعتبــارات عــدة ،األول اعتبــار االجتامعيــة والشــخصية (أو اهلُو َّيــة

املاهيــة ،والثــاين اعتبــار الوجــود الشــخصية)؛ إذ مهــا جانبــان خمتلفــان
اخلارجــي،

والثالــث

االعتبــار مــن اهلُو َّيــة)(.)79

الشــخيص ،والرابــع باعتبــار االخــر

ثــم يتحــدث عــن طبيعــة اهلُو َّيــة

املضــاد لألنــا ،وبــذا تكــون (هــي االجتامعيــة( :يرتبــط جــزء مــن هويــة
احلقيقــة اجلزئيــة ،حيــث قالــوا احلقيقــة املــرء االجتامعيــة بالظــروف االجتامعيــة
اجلزئيــة تســمى هويــة يعنــي أن املاهيــة التــي يولــد فيهــا ،ومرحلــة الدمــج

اذا اعتــرت مــع التشــخص ســميت االجتامعــي األوىل يف حياتــه -جــواين
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هويــة ،وقــد تســتعمل اهلُو َّيــة بمعنــى اهلُو َّيــة اجلنســية عــى ســبيل املثــال.
الوجــود اخلارجــي ،وقــد يــراد هبــا ويكتســب املــرء الحقــا جــزءا آخــر مــن
التشــخص ،وقالــوا اهلُو َّيــة مأخــوذة مــن هويتــه االجتامعيــة -عــى ســبيل املثــال،

اهلــو هــو وهــي يف مقابلــة الغرييــة)( .)78الدمــج االجتامعــي يف (أدوار اجتامعيــة)
وقــد نظــر إليهــا املنهــج النقــدي كــدور الســيايس أو املعلــم)(.)80

لتحليــل اخلطــاب باعتباريــن .األول

يتجــى التمثيــل يف عهد اإلمــام (عليه
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الســام) إىل مالــك عــر مســتويني .املؤمنــن مالــك بــن احلــارث األشــر يف
األول كيل ،واآلخــر جزئــي .يتمثــل عهــده إليه....أمــره بتقــوى اهلل ،وإيثــار

املســتوى الــكيل بالعالقــة بــن كيانــن طاعتــه ،واتبــاع مــا أمــر بــه يف كتابــه :من

مهــا الكائــن والــا كائــن ،الكائــن فرائضــه وســننه ،)81(»...ويــرح ذلــك
بانتشــار حاكــم بعيــد عــن اهلل وعــن الظــرف الــذي يمــر بــه احلاكــم حــن مــا
الرعيــة ،والــا كائــن الــذي ينبغــي أن يصــادف أمــرا يف دكــة احلكــم فيأمــره
يكــون ذلــك احلاكــم العامــل بــرع اهلل ،بالرجــوع إىل تعاليــم اهلل« :واردد إىل اهلل

العهــد مــن أولــه إىل ختامــه.

ويتضــح املســتوى اجلزئــي بعالقــة

ويشــتبه عليــك مــن األمــور»(.)82

ومــن التمثيــات اجلزئيــة االتــزان

جدليــة بــن منهجــن خمتلفــن يمكنــى وعــدم االتــزان ،احلاكــم غــر املتــزن

مالحظتهــا عــر معــول الثنائيــات الــذي تؤثــر بــه اخلطــوب ،واملغريــات
ومنهــا ثنائيــة املصــادرة واإلرجــاع ،عكــس ذلــك الــذي الهيتــز امامهــا
مصــادرة احليــاة الرغيــدة للرعيــة فيــويص اإلمــام (عليــه الســام)

مــن احلاكــم غــر املتــزن بالرشيعــة احلاكــم أن يكــون متزنــا ،لــه آداب
اإلســامية ،والفاقــد ملعايــر اإلدارة ،الــوالة احلقيقيــة« :وإيــاك واإلعجــاب

ـادرة عــى يــد بنفســك ،والثقــة بــا يعجبــك منهــا،
وإرجــاع تلــك احليــاة ا ُملصـ َ

ذلــك احلاكــم املأمــور بالرشيعــة التــي وحــب االطراء...وإيــاك واملــن عــى
يذ ِّكــر اإلمــام (عليــه الســام) بمعاملهــا ،رعيتــك بإحســانك أو التزيــد فيــا

ومعــامل ذلــك احلاكــم يف عهــده فيقــول :كان مــن فعلــك ،أو أن تعدهــم فتتبــع

«هــذا مــا أمــر بــه عبــد اهلل عــي أمــر موعــدك بخلفك...وإيــاك والعجلــة

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

وبأحــكام دينــه .وهــذا مــا يشــتغل عليــه ورســوله مــا يضلعــك مــن اخلطــوب،
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باألمــور قبــل أواهنــا او التســقط فيهــا قــد وجهتــك إىل بــاد قــد جــرت عليهــا

عنــد إمكاهنــا ،أو اللجاجــة فيهــا إذا دول قبلــك ،مــن عــدل وجــور ،وأن

تنكــرت... ،وإيــاك واالســتئثار بــا النــاس ينظــرون مــن امــورك يف مثــل
النــاس فيــه أســوة ،والتغــايب عــا ُيعنــى مــا كنــت تنظــر فيــه مــن أمــور الــوالة
بــه ممــا قــد وضــح للعيــون .)83(»...قبلــك»(.)85
ومنهــا ثنائيــة الوجــود وعــدم

ومــن األمــور التــي حتــدث بــن
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الوجــود ،عــدم وجــود بعــض احلــكام الرعيــة واحلاكــم ثنائيــة الرمحــة
املتصفــن بتقــوى اهلل ،وطاعتــه ،والقســوة؛ إذ يتعامــل احلــكام بقســوة
ووجــود مــن يتصــف بتلــك الصفــات ليــس هلــا نظــر تتجــاىف مــع منطــق

التــي حتقــق ســعادة الرعيــة انطالقــا مــن اإلنســانية« :واشــعر قلبــك الرمحــة
اإلقــرار بأوامــر اهلل تعــاىل وتطبيقهــا عىل للرعيــة ،واملحبــة هلــم ،واللطــف هبــم،

الرعيــة يف مــدة احلكــم« :أمــره بتقــوى وال تكونــن عليهــم ســبعا ضاريــا تغتنــم
اهلل ،وايثــار طاعتــه ،واتبــاع مــا أمــر بــه أكلهــم ،فإهنــم صنفــان أمــا أخ لــك يف

يف كتابــه مــن فرائضــه وســننه التــي ال الديــن او نظــر لــك يف اخللــق»(.)86
يســعد أحــد إال باتباعهــا ،وال يشــقة إال
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ثــم يعــرض مــا وقــع بــه احلــكام

مــع جحودهــا واضاعتهــا ،وأن ينــر مــن جهــة االختيــار املوفــق وغــر

اهلل ســبحانه بقلبــه ويــده ولســانه»( .)84املوفــق للمستشــار« :وال تدخلــن يف
ثــم يدعــو اإلمــام إىل التحــرك جتــاه مشــورتك بخيــا يعــدل بــك عــن

ثنائيــة العــدل واجلــور ،عــى أســاس الفضــل ،ويعــدك الفقــر ،وال جبانــا

حماربــة اجلــور ،وجتــاوزه ،وإرســاء يضعفــك عــن األمــور ،وال حريصــا
ثقافــة العــدل« :ثــم اعلــم يامالــك أين يزيــن لــك الــره باجلــور»( .)87وكذلــك
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اختيــار القائــد العســكري ،والقــايض ،املــردود االجتامعــي ،ينحــر يف ضــوء

وانتخــاب املوظفــن وهكــذا.

خطــن متوازيــن متســابقني يف مــا بينهــا

ثــم ركــز احلديــث عــن ثنائيــة يقــع أحدمهــا أســفل اآلخــر ،وذلــك

اهلــدم والبنــاء االقتصــادي للبلــد ،اخلــط املتســافل هــو مــا ينعــش العيــوب

فوضــع طريقــن اقتصاديــن ،األول االجتامعيــة ،ويصــادر وجــود ذلــك
عــدم االهتــام بالعالقــة بــن الرضيبــة املجتمــع ،أمــا اخلــط املتعــايل أو األعــى
وعــارة األرض ،واآلخــر االعتــاد مــا ينعــش صــورة املجتمــع ،ويتجنــب
وهــو الــذي يرتتــب عليــه انضــاج ســلم ال ُعــى ،وهــو اهلــدف األســايس

البــاد اقتصاديــا« :وتفقــد أمــر اخلَـ َـراج مــن خلــق اإلنســان ،املرتبــط بجانــب
بــا يصلــح أهله...وليكــن نظــرك يف العبــادة املتوقفــة عــى تطبيــق الرشيعــة
عــارة األرض أبلــغ مــن نظــرك يف اإلســامية ،جــاء ذلــك التمثيــل بــا
اســتجالب اخلَـ َـراج؛ ال ،ذلــك ال يــدرك شــك عــر فعــال لســانية ،كأن تكــون

إال بالعــارة ،ومــن طلــب اخلَـ َـراج بغــر مجــا أو تراكيــب يف العهــد العلــوي
عــارة أخــرب البــاد»( .)88ثــم يســتمر هــذه الفعــال اللســانية تتنــوع بــن
احلديــث بتمثيــل البنــاء االقتصــادي اإلخبــار ،واألمــر ،والنهــي ،والتحذيــر،

عــر االهتــام بالتجــارة والصناعــة ،وهكــذا مــا ســنقف عليــه بأمثلتــه:

وعــدم االحتــكار« :ثــم اســتوص

ال انفــكاك بــن التمثيــل والفعــال

بالتجــار وذوي الصناعــات ،وأوص ويلحــق هبــا اهلُو َّيــة ،وحتديدهــا ،فقــد

هبــم خــرا.)89(»...

مثــل جــزء مــن العهــد ثنائيــة االهتــام

ذلــك التمثيــل لألفــكار ذات باجلنــد والعســكريني ،وعــدم االهتــام

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

عــى تالزمهــا ،فســيكون األوفــق ،العيــوب فيــه ،ومــن ثــم يوصلــه إىل
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هبــم ،ففــي قالــب االهتــام هبــم أصــدر واملــيء عنــدك بمنزلــة ســواء؛ فــإن
فعــا لســانيا مبنيــا عــى اإلخبــار يف ذلــك تزهيــدا ألهــل االحســان يف
بقولــه« :فاجلنــود بــإذن اهلل حصــون اإلحســان » ( . )92

الرعيــة ،وزيــن الــوالة ،وعــز الديــن،

وكذلــك للعلــة نفســها يظهــر فعــل

وســبل األمــن ،وليــس تقــوم الرعيــة األمــر يف مواضــع كثــر غلبــت كل
إال هبــم»( .)90ويســتمر بــرح هــذا الفعــال األخــر ،ومنــه النظــر يف امــور
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الــكالم ،وإلقــاء احلجــة عــى املتلقــي العــال عنــده« :ثــم انظــر يف امــور
احلاكــم إذا نظرنــا إىل اخلطــاب عامــة أو عاملــك فاســتعملهم اختبارا...ثــم

مالــك إذا نظرنــا بخصوصيــة ،ثــم يــأيت اســبغ عليهــم االرزاق...ثــم تفقــد
يف ســياق متثيــل عالقــة احلاكــم بامتــه أعامهلــم ،وابعــث العيــون مــن أهــل
فعــا حتذيريــا« :إيــاك ومســاماة اهلل يف الصــدق والوفــاء عليهــم.)93(»...

عظمتــه ،والتشــبه يف جربوتــه ،فــإن اهلل

يــذل كل جبــار ،وهيــن كل خمتــال»( .)91جــاء بغيــة حتديــد اهلُو َّيــة التــي يســعى
ويتكــرر فعــل التحذيــر يف مواضــع اإلمــام (عليــه الســام) إىل حتقيقهــا

عــدة ،وبــاألداة إيــاك.
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ذلــك التمثيــل والفعــال النصيــة

لــدى املجتمــع ولــدى احلاكــم بصــورة

وألن الســياق يف العهــد ســياق عامــة ولــدى مالــك بصــورة خاصــة،

تشــخيص للعيــب ،وســياق إقــرار واحلكــم عــى عموميــة تلــك اهلُو َّيــة ال
للطريقــة املثــى يف فــن القيــادة يتكــرر ســيام أن مالــكا ممــن عــرف بالفضــل،

فعــل النهــي الســيام يف متثيــل العالقــة والتقــوى ،واحلنكــة بالسياســة ،وعــدم

بــن البطانــة الصاحلــة والطاحلــة ،احتياجــه إىل وصيــة؛ النــه موضــع ثقــة
فيــأيت النهــي« :وال يكونــ َّن املحســن عنــد اإلمــام (عليــه الســام) حتــى قــال

�.................................................................................أ .م .د .خالد حوير �شم�س

اإلمــام (عليــه الســام) بعــد موتــه :حتديدهــا يف عهــده إىل مالــك؟ يتضــح

«رحــم اهلل مالــكا ،فلقــد كان يل كــا أهنا اهلُو َّية الشــخصية االســامية حرصا

كنــت لرســول اهلل (صــى اهلل عليــه والــه املندحمــة باهلُو َّيــة االجتامعيــة ،وهــذا مــا
وســلم)»(.)94

يريــده املنهــج النقــدي لتحليــل اخلطاب

ســعى اإلمــام إىل حتديــد اهلُو َّيــة أي الفاعــل االجتامعــي هــو الــذي
اإلســامية وعــدم التــاس مــا يضادهــا يســتطيع أن يوظــف األدوار االجتامعيــة

لــدى احلاكــم ولــدى املحكــوم ،فجــاء توظيفــا شــخصيا وجيعلهــا مطواعــة
اهلُو َّيــة الســيام وأن اهلُو َّيــة متجــددة كل ويتضــح تطبيــق هــذا يف كالم اإلمــام؛
حــن ،ومتناميــة بتنامــي املجتمــع كــا إذ يأمــر مالــكا بالتقــوى وااللتــزام

يــرى أليكــس ميكشــيليل يف تعريفــه بأوامــر الكتــاب والســنة ،ثــم يــأيت

هلــا( :اهلُو َّيــة ببســاطة هــي مركــب مــن أمــر الحــق بتفهــم املجتمــع والتدقيــق

العنــارص املرجعيــة املاديــة واالجتامعيــة فيــه« :أمــره بتقــوى اهلل ،وإيثــار طاعتــه،
والذاتيــة املصطفــاة والتــي تســمح واتبــاع مــا أمــر بــه يف كتابــه... ،ثــم اعلم

بتعريــف خــاص للفاعــل االجتامعــي ،يامالــك أين قــد وجهتــك إىل بــاد قــد

فهــي ليســت كيانــا يعطــى دفعــة واحــدة جــرت عليهــا دول قبلــك ،مــن عــدل
وإىل االبــد اهنــا حقيقــة تولــد وتنمــو وجــور.)97(»...

ُّ
ويبــدو أن اهلُو َّيــة االجتامعيــة ال
وتشــخ وتعــاين مــن
وتتكــون وتتغــر
األزمــات الوجوديــة واالســتالب)( .)95تتحقــق يف املجتمــع ويف نظــر احلاكــم
ويبقــى الســؤال املهــم مــا هــي تلــك إال باالنعــكاس اإلســامي عليهــا عــر

اهلُو َّيــة التــي أراد اإلمــام (عليه الســام) إبــراز حاكميــة اإلســام يف املجتمــع،

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

العهــد تذكــرا بــاهلل ،وجتديــدا لتلــك هلــا عــر الدمــج بــن اهلويتــن(،)96
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وعامليتــه كذلــك ،وإرســاء مبــدأ العــدل ،واحلاكميــة اإلهليــة...إن اهلل تعــاىل

وتشــخيص عيــوب احلــكام.

أمــر بطاعــة األنبيــاء ،واألوليــاء؛ لــذا

والبــد مــن عــزل مفهــوم احلاكميــة وجبــت طاعتهــم واتبــاع أوامرهــم

لــدى اإلمــام (عليــه الســام) عــن واإلنقيــاد ألقواهلــم.)100()...

مفهومهــا لــدى جمموعــة مــن القــوم

وتعنــي احلاكميــة يف املنهــج النقــدي

الســيام يف نظــر أيب األعلــم املــودودي ،لتحليــل اخلطــاب (كل نشــاط يف
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وتلميــذه ســيد قطــب؛ إذ تعنــي عنــد مؤسســة أو تنظيــم هدفــه تنظيــم

ســيد افــراد احلكــم هلل وحــده يف مناهــج ممارســة اجتامعيــة أخــرى أو شــبكة مــن
احليــاة كافــة( .)98بينــا تكــون يف نظــر املامرســات االجتامعيــة أو إدارهتا)(،)101

اإلمــام (عليــه الســام) مــا يشــكل وهــو متامــا املســعى النبــوي والعلــوي
مثلثــا مهــا مكونــا مــن النــص والنبــوة رشيطــة اقرتانــه بـــ (اإلســامي) ،فتــدل
واإلمامــة وهــذا مــا يتضــح يف قولــه احلاكميــة اإلســامية عــى أن اإلســام

ملالــكِّ « :
فــول مــن جنــودك أنصحهــم هــو احلاكــم الوحيــد للمجتمــع وللفــرد

يف نفســك هلل ولرســوله وإلمامــك»( .)99ومهمــة اخلطــاب هــي اإلبحــار يف
ويقــول جعفــر عبــد اهلــادي يف كتابــه ســلوك احلاكــم ومــدى تطبيــق القــرآن
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مفاهيــم القــرآن( :بحيــث يتبــن الكريــم واتبــاع أوامــر اهلل ،والتذكــر
بوضــوح أن احلكــم والواليــة يف منطــق باتبــاع األخــاق العاليــة مــع الرعيــة،
القــران ليــس إال هلل تعــاىل وحــده ،وأنــه والعــدل واالنصــاف ،والتذكــر بالعمل

ال حيــق ألحــد أن حيكــم العبــاد دونــه ،الصالــح «فليكــن أحــب الذخائــر إليــك

()102
ـم
وأنــه ال رشعيــة حلاكميــة اآلخريــن ،ذخــرة العمــل الصالــح»  .ومــن َثـ َّ
إال إذا كانــت مســتمدة مــن الواليــة االئتــان عــى العبــاد ،والتعامــل معهــم
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بعفــو ورمحــة« :وال تنصبــن نفســك

ثــم مــن مصاديــق تلــك العامليــة

حلــرب اهلل ،فإنــه ال يــد لــك بنقمتــه ،التــي حتقــق اهلُو َّيــة اإلســامية وضــع
وال غنــى بــك عــن عفــوه ورمحتــه»( .)103دســتور للراعــي يرجــع إليــه يف كيفيــة
وحتــدد اهلُو َّيــة اإلســامية بالبحــث الصناعــة مــع احلكــم ،واملحكــوم

عــن عامليــة اإلســام عــر انفتــاح لكــي تقــوده تلــك الصناعــة إىل حتقيــق
احلاكــم عــى القــرآن والســنة إلدارة رضــا املواطــن ،ومــن ثــم حيقــق رضــا
مرافــق احليــاة مــن جانــب اهلدايــة ،اهلل تعــاىل ،وليــس أدل عــى ذلــك مــن

وغــر ذلــك ،ثــم صالحيــة توظيفــه يف اإلمــام يف العهــد« :ثــم اهلل اهلل يف الطبقــة
ميــدان احلكــم ،وجــاء هــذا يف مقتبــل الســفىل مــن الذيــن ال حيلــة هلــم»(.)107

عهــده ليــدل عــى أنــه املشــغل األســاس وال يوجــد مثــال عــى اهلُو َّيــة اإلســامية
يف احلكــم «أمــره بتقــوى اهلل واتبــاع مــا يف العهــد أجــى مــن مســألة احتــواء

أمــر بــه يف كتابــه»( ،)104ثــم اإلحالــة اآلخــر عنــد احلاكــم بغــض النظــر

عــى أن تطبيــق هــذا الديــن اإلســامي عــن ديــن ذلــك املحكــوم أو جنســه

حيقــق الســعادة الدنيويــة التــي تقــود بوصفــه مواطنــا ،فعــى احلاكــم عــدم
إىل الســعادة األخرويــة «التــي ال يســعد االلتــزام بضيــق األفــق ،والتخنــدق

أحــد إال باتباعهــا»...

()105

والتأكيــد جتــاه الطبقــة الواحــدة ،التــي تــرى

عــى أن مــن ختــى عنهــا ختــى عــن اهلل ،التعصــب ،بــل األجــدر النظــر يف اكثــر
وســلب تلــك الســعادة ،واســتبدهلا مــن ذلــك امليــزان بنــاء عــى أن املحكــوم

بالشــقاء« :وال يشــقى إال مــع جحودهــا إنســان أكثــر منــه مســلام أو غــر مســلم

واضاعتهــا»(.)106

فجــاء النــص « :واشــعر قلبــك الرمحــة

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

والعبــادات ،وأحــكام الصــاة والصيام تطبيــق نظريــة اإلحســان التــي ســجلها
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عــهد الإمام علي ( )jملالــك الأ�شرت ( )0درا�سة يف هدي التحليل النقدي للخطاب........................

للرعيــة ،واملحبــة هلــم ...فإهنــم صنفــان حمــدودة مــن األبعــاد اللغويــة ،ويتجنب
أمــا أخ لــك يف الديــن او نظــر لــك يف االختــاط باجلزئيــات اللغويــة عــى
اخللــق»

()108

تنوعهــا ،بــل ينتقــي مــا خيــدم الطابــع

يتضــح مــن رسد ذلــك اخلطــاب االجتامعــي والنقــدي فيــه ،وهــذا مــا
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اخلــاص باحلكــم تذويــب اهلُو َّيــة يــرح بــه مــن ورث( :ومل يشــتمل
الشــخصية للحاكــم ،واالرتــكاز عــى التحليــل النقــدي للخطــاب بالــرورة

اهلُو َّيــة الدينيــة التــي تؤ ِّمــن اهلُو َّيــة عــى جمموعــة واســعة مــن الفئــات
االجتامعيــة ،وحتقــق العدالــة االجتامعية اللغويــة يف كل حتليــل :فقــد يتكــون
التــي تنــادي باإلنصــاف ،والعــدل ،لــدى الفــرد انطبــاع بــأن القليــل فقــط
لتصــل إىل ســلم النجــاح الــذي يؤمــن مــن األدوات اللغويــة يعــد أساســيا
بخلــق ســلطة إســامية مهيمنــة عــى بالنســبة لدراســات التحليــل النقــدي

احلاكــم واملحكــوم ،وال تتوفــر تلــك للخطــاب .فعــى ســبيل املثــال فــإن
الســلطة إال بتوجيــه ســهام النقــد الكثــر مــن علــاء التحليــل النقــدي

االجتامعــي الــذي ســلكها اإلمــام يف للخطــاب يســتخدمون بشــكل متســق
خطابــه ،نقــدا خمتصــا باحلاكــم الســابق حتليــل العامــل االجتامعــي عــن طريــق
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ملالــك األشــر والالحــق عليــه أيضــا؛ الرتكيــز عــى الضامئــر والصفــات،

ألنــه وضــع مرايــا للحــكام تدخلهــم يف وكذلــك األســلوب اللفظــي ،والوقت،
دائــرة اإلنجــاز ،والفعــل االجتامعــي .والزمــن وغالبــا مــا يتــم اســتخدام
املحور الرابع :الصياغات اللسانية

التحليــل التحويــي هلاليــداي والتحليــل

يشــتمل التنــاول اللســاين يف املنهــج احلجاجــي مــن قبــل علــاء اجتامعيــن

النقــدي لتحليــل اخلطــاب عــى مســاحة آخريــن)(.)109
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وســيجري التنــاول اللغــوي يف اإلمــام (عليــه الســام) «واشــعر قلبــك

العهــد عــى اآليت:

( )1الصياغة النحوية.

الرمحــة للرعيــة واملحبــة هلــم ،واللطــف

هبــم ،وال تكونــن عليهــم ســبعا ضاريــا

( )2العالقات الداللية.

تغتنــم أكلهــم»( .)111ليــدل عــى تناســق

( )4اجلنبة التداولية /أفعال الكالم.

واحــد هــم الرعيــة ،وهــذا بــدوره

( )3اجلنبة احلجاجية.

األفعــال يف وقــت واحــد ،ويف مفعــول

مــع حلــاظ التوظيــف االجتامعــي خيــدم املنظومــة االجتامعيــة املكونــة

لــه عــى أســاس دعــم قيــم مــروع العطــف بــاألداة (ثــم) يف مفصــل
التحليــل النقــدي للخطــاب انطالقــا الوصيــة باجلنــود« :فاجلنــود بــإذن اهلل

مــن احلقيقــة التــي تــرى ارتبــاط اللغــة حصــون الرعيــة ،وزيــن الــوالة ،وعــز

باملجتمــع ارتباطــا وثيقــا(.)110

الديــن ،وســبل األمــة ،وليــس تقــوم

وال شــك أن تأشــر اجلزئيــات الرعيــة إال هبــم .ثــم ال قــوام للجنــود

النحويــة ســيكون بحثــا عــن الــدالالت إال بــا خيــرج اهلل هلــم مــن اخلَـ َـراج الــذي

التــي ينطلــق مــن أجلهــا العهــد يقــوون بــه عــى جهــاد عدوهــم»(،)112
العلــوي ،وتنضــوي تلــك الــدالالت فتــأيت األداة يف ســياق الرتاخــي الرابــط
يف القضايــا املجتمعيــة ،والسياســية ،بــن وجــود اجلنــود واالهتــام باخلَـ َـراج
واالقتصاديــة ،والعســكرية أو فلنقــل يف الــذي يــدر بالقــوت عليهــم وبالعطايــا
جدائــل اخلطــاب التــي أحصيــت فيــه .واملراتــب ،فكانــت األداة العاطفــة

ومــن تلــك اجلزئيــات جزئيــة العطــف حمققــة متاســكني مهــا التامســك النــي

باحلــرف الــواو بــن اجلمــل يف قــول بحســب اصطــاح لســانيات النــص،

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

لتلــك املعطيــات ،ومــدى إضافتهــا مــن احلاكــم واملحكــوم .وقــد حيــدث
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عــهد الإمام علي ( )jملالــك الأ�شرت ( )0درا�سة يف هدي التحليل النقدي للخطاب........................

والتامســك االجتامعــي بــن احلاكــم الســام) طريــق احلاكــم يف اختيــار
واملحكــوم.

الشــخص املتســم باألفضلية عــى أقرانه

وقــد حدثــت اإلحالــة يف يف مــن جهــة حكمــه باحلقائــق والنصــوص

العهــد ،ومنهــا اإلحالــة بالضمــر بعيــدا عــن الشــبهات ،وأكثرهم التامســا
املنفصــل (هــو) عــى لفــظ اجلاللــة يف للحجــة ،وأقلهــم شــعورا بامللــل،

ســياق ســابق« :وليــس يشء أدعــى ومتســا بالصــر ،وقطــع اخلصومــة مــع
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إىل تغيــر نعمــة اهلل وتعجيــل نقمتــه غــره ،ودواعــي التفضيــل؛ ألن القايض

مــن إقامــة عــى ظلــم ،فــإن اهلل ســميع يعــد الطريــق األوحــد إلقــرار العــدل

دعــوة املظطهديــن ،وهــو للظاملــن االجتامعــي ،والتحقيــق الكامــل الــذي
باملرصــاد » ( . )113

يســعى إليــه اإلمــام (عليــه الســام) يف

وقــد اتســمت بعــض العنــارص فلســفته ،وحكمــه ،وإدارتــه للدولــة،

النحويــة يف العهــد باهليمنــة ،ومنهــا وحرصــه عــى الرعيــة.
هيمنــة أفعــل التفضيــل فيــه عــى طولــه

وهنالــك حضــور كثيــف ألفعــل

ومنهــا تفضيــل الشــخص املســتحق أن التفضيــل يف العهــد العلــوي ،حيمــل

يكــون قاضيــا« :ثــم اخــر للحكــم بــن يف طياتــه منظــورا نقديــا ،قائــا عــى
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النــاس أفضــل رعيتــك يف نفســك ...املفاضلــة بــن رضبــن ،االول صالــح،

وأوقفهــم يف الشــبهات ،وآخذهــم واآلخــر طالــح ،ويدعــو اإلمــام إىل
باحلجــج ،وأقلهــم تربمــا بمراجعــة جتنــب الطالــح منــه ،والعمــل بالصالح،
اخلصــم ،وأصربهــم عــى تكشــف وقــد تــوزع عــى مســاحات متكــررة

األمــور ،وأرصمهــم عنــد اتضــاح مــن العهــد الســيام يف اختيــار املوظــف،
احلكــم»( .)114فقــد رســم اإلمــام (عليــه والقــايض ،والقائد ،واجلنــدي ،والتعامل
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الســليم.

لبيــت ،ليعطيهــا داللــة اســتحبابية ،أو

ولكــي حيقــق الثبــوت والتجــدد انتقائيــة مــع متتعهــا بطابــع الــرف،

يف صفــات القائــد العســكري لــدى واحلســب ،واملكانــة الالفتــة ،فجــاء

احلاكــم خيتــار صيــغ املضــارع -األســلوب أســلوب أمــر بذلــك (ثــم

بوصفهــا عنــرا مهيمنــا -يف عهــده أمــره أن يلصــق بــذوي األحســاب،
ل ُيلبِــس هبــا صفــات القائــد ذات وأهــل البيوتــات ،أي يكرمهــم وجيعــل
معولــه يف ذلــك عليهــم وال يتعداهــم
العالقــة بحيــاة األمــة ،التــي تســعى إىل
ّ
يبطــئ عــن الغضــب ،ويســريح إىل بــذوي األحســاب؛ فــإن هــم مل يتكرمــوا

العــذر ،ويــرأف بالضعفــاء ،وينبــو عــى اســتحيوا) (.)116

األقويــاء ،ممــن ال يثــره العنــف ،وال
يقعــد بــه الضعــف»(.)115

ويصادفنــا املضــارع املؤكــد بالنــون

بصــورة مهيمنــة كذلــك يف العهــد،

ومل يقــف األمــر عنــد القائــد ويــكاد يمتلــئ العهــد العلــوي مــن

العســكري ،بــل ســبقه باختيــار القائــد أولــه إىل آخــره هبــذا العنــر املهيمــن،

العــام املســلم ،املنتمــي لديــن اهلل ،للتوكيــد عــى تلــك املعــاين الــواردة
ومــن تابعــي النبــي (صــى اهلل عليــه يف األفعــال املؤكــدة أشــد التوكيــد ،ال

وآلــه) ،واإلمــام عــي (عليــه الســام) ،ســيام أن التشــديد يبعــث زيــادة املعنــى

فجــاء طريقــة انتقائــه عــى أســاس الــذي حيملــه اللفــظ ،وقــد تزامــن مــع
الســرة احلســنة ،والنســل الطيــب كــا هــذا التوكيــد النهــي بــا الناهيــة ،ومــن
وصفــه اإلمــام (عليــه الســام) بلفــظ األمثلــة عــى ذلــك يف موضــوع سياســة

(البيوتــات) الدالــة عــى مجــع اجلمــع الدولــة مــع العــدو اخلارجــي ،وتوجيــه

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

التعامــل مــع طبقــات املجتمــع« :ممــن إىل غريهــم ،وكان يقــال :عليكــم
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اإلمــام (عليــه الســام) باإللتــزام وكذلــك أمــره بتفقــد العــال يف الدولــة:

بالعهــود واملواثيــق ،وطريقــة مقاتلــة «ثــم تفقــد أعامهلــم ،وابعــث العيــون من
َّ
تغــدرن بذمتــك ،وال أهــل الصــدق والوفــاء»( ،)123ثــم يــأيت
العــدو« :فــا

ختيســ َّن بعهــدك ،وال ختتلــ َّن عــدوك ،الفعــل يف تفقــد اخلَ َــراج« :وتف َّقــد أمــر
فإنــه ال جيــرئ عــى اهلل إال جاهــل اخلَـ َـراج بــا يصلــح أهلــه» ،ثــم يف ســياق
متابعــة التجــار ،وأهــل الصناعــات:

شــقي»(.)117
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ومــن تلــك املهيمنــات النحويــة «وتف َّقــد أمورهــم بحرضتــك ويف

التكــرار ،ووقفــت منــه عــى تكــرار حــوايش بــادك»( ،)124وهكــذا ممــا ينــم

الصيغــة ،وتكــرار املفــردة ،وتكــرار عــن ســلطه خطابــه جتــاه احلاكــم بوصفه

العبــارة .فيــأيت تكــرار صيغــة األمــر خريطــة عمــل اجتامعيــة أو سياســية ،أو

(افعــل) بصــورة مفرطــة «وأشــعر اقتصاديــة .ثــم تــأيت صيغــة املضــارع
قلبــك الرمحــة»( )118وقولــه« :فاعطهــم وتكرارهــا بكثــرة كــا وضحــت يف مــا

مــن عفــوك وصفحــك»( )119وقولــه :ســبق مــن أمثلــة.

«أنصــف اهلل وأنصــف النــاس»

()120

وبعدهــا يــأيت تكــرار لفــظ (خاصــة)

وأرع ذمتــك باألمانــة»( ،)121بحســب ســياقها مــرة دالــة عــى األهــل،
وقولــهَ « :
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ومنــه صيغــة (تف َّعــل) يف الفعــل (تف َّقــد) ومــرة دالــة عــى خاصــة الــوايل ،وهكــذا
مصاحبــة للفــظ أمــر أو بصيغــة اجلمــع هــو ينبــه عــى االهتــام هبــا أو احلــذر

أمــور ،يف جانــب متابعــة عمــل القائــد منهــا« :أنصــف اهلل وأنصــف النــاس

لألمــة بعــد اختيــاره بنــاء عــى معايــر مــن نفســك ومــن خاصــة أهلــك»(،)125
وضعهــا لــه« :ثــم تفقــد مــن أمورهــم وقولــه« :ثــم إن للــوايل خاصــة وبطانــة،

مــا يتفقــد الوالــدان مــن ولدمهــا»( ،)122فيهــم اســتئثار وتطــاول ،وقلــة انصــاف
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يف معاملــة ،فاحســم مــادة أولئــك بقطــع يلفــت انتبــاه املتلقــي األشــر أو غــره.

أســباب تلــك األحــوال»(.)126

كــا أشــار عــى احلاكــم بالرجــوع إىل

ثــم يــأيت تكــرار العبارة(حســن الظن اهلل تعــاىل يف كل خطــب يلــم بــه عنــد

بــاهلل) مــرات عــدة ،ومنــه قولــه« :واعلم امللــات العســكرية مســتعمال صيغــة

أنــه ليــس يشء بأدعــى إىل حســن ظــن املبالغــة نفســها يف لفظــة اخلطــوب:
راع برعيتــه مــن إحســانه اليهــم« ...واردد إىل اهلل ورســوله مــا يضلعــك
فليكــن منــك يف ذلــك أمــر جيتمــع لــك مــن اخلطــوب ،مــا يشــتبه عليــك مــن

الظــن يقطــع عنــك نصبــا طويــا»(،)127

وهنــاك ذكــر الصفــة واملوصــوف

ليضــع قاعــدة حســن الظــن مــن قواعــد يف العهــد حينــا يتكلــم عــى التجــار،

التعامــل بــن الراعــي والرعيــة.

فيصفهــم بالضيــق الفاحــش ،والشــح

تلــك الرعيــة التــي شــغلت ممارســاته القبيــح« :واعلــم مــع ذلــك أن يف

اخلطابيــة الفعليــة ،والتنظرييــة ،فقــد كثــر منهــم ضيقــا فاحشــا ،وشــحا

ذكــر اإلمــام (عليــه الســام) األشــر قبيحــا ،واحتــكارا للمنافــع ،وحتكــا
بــأن اجلنــود هــم مــن حيفــظ الرعيــة ،يف البياعــات ،وذلــك بــاب مــرة
ويزيــن الــوالة ،ويعــز الدين ،فاســتعمل للعامــة»( ،)130فاإليغــال بالصفــات

صيغــة املبالغــة (فعــول) يف قولــه :اخلاصــة بالتجــار لرســم سياســة احلــذر

«فاجلنــود بــإذن اهلل حصــون الرعيــة ،جتاههــم ،وهــذا احلــذر بــدوره بــاب
وزيــن الــوالة ،وعــز الديــن»( .)128مــن أبــواب متشــية أمــور االقتصــاد،

فحصــون مبالغــة يف احلاميــة التــي وحتديــدا اقتصــاد الطبقــة العاديــة مــن
يقــوم هبــا اجلنــود جتــاه دولتهــم كــي النــاس أو كــا يســميهم اإلمــام (عليــه

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

بــه حســن الظــن برعيتــك ،فــإن حســن األمــور »(.)129
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الســام) يف آخــر نصــه (العامــة).

ولــزوال نعمته ،ويســتمر ،فيقــول« :وال

شــكلت نســبة حضــور العامــة عــذر لــك عنــد اهلل وال عنــدي يف قتــل

(الرعيــة) يف خطابــة رقــا عاليــا ،وال العمــد،؛ ألن فيــه قــود البــدن»(،)132
أبالــغ إذا قلــت إن العهــد كلــه أمــر فجــاء برتكيــب املتضايفــن :قــود البــدن
باإلحســان إليهــم ،وكذلــك أمــر مــن بــدل مــن غــره لبالغتــه (واملــراد إرهابه

مغبــة الوقــوع بحيــز ظلمهــا ،وحتذيــر هبــذه اللفظــة أهنــا أبلــغ مــن أن يقــول
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مــن ســلطتها ،كوهنــا الفاضــح األول لــه :فــإن فيــه القــود)(.)133

لســرة احلــكام وهــذا مــا نلمســه يف

ثــم هنالــك العالقــات الدالليــة

اســتعامله االشــتقاقات أو الترصيفــات ذات االنعكاســات النصيــة يف صياغــة

للفعــل (ســر) ملــا يوجــه اإلمــام (عليــه اخلطــاب االجتامعــي ،وقبــل املبــارشة
الســام) بحــل املشــكالت التــي تواجــه بأمثلتهــا يف العهــد العلــوي ،يستحســن
احلاكــم« :فاســر العــورة مــا اســتطعت بيــان مدلوهلــا يف املنهــج النقــدي
يســر اهلل منــك مــا حتــب ســره مــن لتحليــل اخلطــاب ،فقــد يفهــم منهــا مــا

رعيتــك»( .)131فجــاء االشــتقاق حممــا يتعلــق باملفــردة كأن يكــون الــرادف،

بداللــة التــوايل التــي تبــدأ بنــاء عــى أو املشــرك اللفظــي أو األضــداد يف
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الــرط واجلــزاء ،أو بنــاء عــى تبــادل املنظــور العــام لعلــم اللغــة .وقــد دلــت

األدوار بــن احلاكــم واملحكــوم ،فمتــى العالقــات الدالليــة يف منظــور فاكلــوف
مــا ســر العامــة ،س ِ
عــى عالقــات املعنــى بــن الكلــات
ــر احلاكــم.
ُ
ُ
ويأخــذ اإلمــام (عليــه الســام) والتعابــر الطويلــة ،أو العبــارات
بتحذيــر احلاكــم مــن ســفك الدمــاء ،الطويلــة ،أو اجلمــل ،وأحيانــا حتــى بني
واإليضــاح أنــه ادعــى لنقمــة اهلل ،أجــزاء لنــص الكبــرة ،فمنهــا عالقــة
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الســببية ،والــرط ،واإلســهاب( ،عليــه الســام) يوضــح بعــض احلقائــق
واالســتدراك( ،)134والزمــن.

عــى أســاس الــرط واجلــزاء يف ســياق

وحــاول اإلمــام (عليــه الســام) احلديــث عــن العــدل االجتامعــي،

تعليــل بعــض الســلوكات االجتامعيــة فجــاء اســم الــرط ( َمــن) حميــا عامــا
يف العهــد ،وبيــان األســباب والنتائــج عــى كل ظــامل يف قــول اإلمــام (عليــه

عليهــا ليكــون مأخــوذا باحلســبان الســام)« :ومــن ظلــم عبــاد اهلل كان
مــن لــدن احلاكــم الســيام يف موضــع اهلل خصمــه دون عبــاده ،ومــن خاصمــه
النتيجــة عــى الســبب «وال تدخلــن يف احلديــث عــن إقامــة الظلــم إىل أن

مشــورتك بخيــا بــك عــن الفضــل ،خيتــم بنســق تذكــري يــراد بــه جتنــب
ويعــدك الفقــر ،وال جبانــا يضعفــك االضطهــاد.

وقــد زخــر العهــد العلــوي

عــن األمــور ،وال حريصــا يزيــن لــك
الــره باجلــور ،فــإن البخــل ِ
واحلــرص باإلســهاب يف عــرض بعــض أفــكاره
غرائــز شــتى جيمعهــا ســوء الظــن عــى أســاس عالقــات العطــف بالــواو

بــاهلل»( .)135فجــاءت األداة الســببية ليكــون أدعــى إىل االســتيعاب والعمــل

(إن) الدالــة عــى توكيــد االبــاغ الــذي بــه يف النظــام االجتامعــي ،أو يف حــدود
حيملــه النــص بأنــه مــن حبائــل ســوء العالقــة بــن احلاكــم واملحكــوم

الظــن بــاهلل.

الســيام يف موضــوع ســفك الدمــاء

وألن العهــد رســالة تتضمن تأســيس والتخلــص مــن هــذا األمــر« :إيــاك
نظــام يديــر الكــون بطريقــة منبثقــة مــن والدمــاء وســفكها بغــر ِح ِّلهــا ،فإنــه

الرشيعــة االســامية حــاول اإلمــام ليــس شــئ أدعــى لنقمــة ،وال أعظــم

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

اختيــار املستشــار ،وبطريقــة تقديــم اهلل أدحــض حجتــه»( .)136فيســتمر
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لتبعــة وال أحــرى بــزوال نعمــة وانقطاع رضا...ولكــن احلــذر كل احلــذر مــن
مــدة ،مــن ســفك الدمــاء بغــر حقهــا! عــدوك بعــد صلحــه»(.)138
واهلل ســبحانه مبتــدئ باحلكــم بــن

ويســتعمل العالقــة الزمنيــة املاضيــة

العبــاد فيــا تســافكوا مــن الدمــاء يــوم يف تذكــره بانجــاء الزمــن وانكشــاف
القيامــة ،فــا تقويــن ســلطانك بســفك األمــور ،بعــد (قليــل) ثــم يوجــب
دم حــرام ،فــإن ذلــك ممــا يضعفــه عليــه مراجعــة احلكومــات الســابقة
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ويوهنــه بــل يزيلــه وينقلــه»( .)137فأخــذ العادلــة واإلفــادة ممــا (مــى)« :وعــا
يســهب يف تعــداد التبعــات املرتتبــة عــى قليــل تنكشــف عنــك أغطيــة األمــور

ســفك الدمــاء؛ إذ إهنــا مدعــاة للنقمــة ،وينتصف منــك للمظلــوم ...والواجب
وحــدوث التبعــات ،وبــه زوال النعمــة ،عليــك أن تتذكــر مــا مــى ملــن تقدمــك
وانقطــاع املــدة ،وكذلــك يســهل يف مــن حكومــة عادلــة ،أو ســنة فاضلــة،
زوال امللــك والســلطة.

وكذلــك تفــرض طبيعــة النــص أن اهلل ،فتقتــدي بــا شــاهدته ممــا عملنــا بــه

يلجــأ إىل عالقــة التبايــن أو االســتدراك فيهــا»(.)139

حينــا يوجــه اإلمــام (عليــه الســام)
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أو أثــر عــن نبينــا ،أو فريضــة يف كتــاب

واقتضــت املامرســة اخلطابيــة يف

احلاكــم بعــدم دفــع الصلــح مــع العهــد العلــوي اســتعامل تقنيــات
العــدو اخلارجــي ،وجتنــب احلــروب ،الربهنــة عــى بعــض األفــكار ،ومــن

وخوضهــا ألنــه يــدر عــى جنــوده تلــك التقنيــات الروابــط احلجاجيــة يف
بالراحــة ،والدعــة ،وينعــش أمــن موضــع إقــرار دخــل البلــد عــن طريــق

البــاد ،ثــم يســتدرك« :وال تدفعــن اخلَـ َـراج ،ورضورة التعويــل عليــه فيبــدأ

صلحــا دعــاك اليــه عــدوك وهلل فيــه بإقنــاع املتلقي/احلاكــم عــر األداة
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(ألن)« :وتفقــد أمــر اخلَـ َـراج بــا يصلــح اهلل األخــذ بمحكــم كتابــه ،والــرد إىل
أهلــه ،فــإن يف صالحــه وصالحهــم الرســول األخــذ بســنته اجلامعــة غــر
صالحــا ملــن ســواهم ،وال صــاح ملــن املفرقــة»(.)141

ســواهم إال هبــم؛ ألن النــاس كلهــم
ــراج وأهلــه»(.)140
عيــال عــى اخلَ َ

ويســتمر اإلمــام (عليــه الســام)

بالنقــر عــى هــذا املعــول أي معــول

ومــن التقنيــات احلجاجيــة التــي األدجلــة اإلســامي ،واالنطــاق منــه يف

أســهمت يف خلــق العالقــة بــن النــص احلكــم اإلســامي ،فكــا وجــه باتبــاع
القــرآن الكريــم بوصفــه حجــة يتوخاهــا وحــاول ابــداء حجــة تتمثــل بقــول

اإلمــام (عليــه الســام) يف إحــداث النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) يف ارجــاع
اإلقنــاع يف فــرض الســلطة اإلســامية حقــوق الضعفــاء واالنتصــار هلــم،

عــى احلاكــم واملحكــوم فيوجــه احلاكــم وعــدم االنقطــاع عــن الرعيــة ،فهــذه

باتبــاع الرشيعــة االســامية يف إدارة التشــكيلة احلجاجيــة ذات املوضــوع،
الدولــة ،وإدارة األزمــات أيضــا :واهلــدف ،واملتلقــي احتــاج لتعضيدهــا

«واردد إىل اهلل ورســوله مــا يضلعــك بحجــة نبويــة« :واجعــل لــذوي

مــن اخلطــوب ويشــتبه عليــك مــن احلاجــات منــك قســ ًا تفــرغ هلــم فيــه

األمــور فقــد قــال اهلل تعــاىل لقــوم أحــب شــخصك ،وجتلــس هلــم جملســ ًا عامــ ًا
إرشــادهمَ ﴿ :يــا َأيُّ َــا ا َّل ِذيــ َن آ َمنُــوا فتتواضــع فيــه هلل الــذي خلقــك ،وتقعــد
ِ
ِ
ــول َو ُأ ِ
الر ُس َ
ول عنهــم جنــدك وأعوانــك مــن أحراســك
َأطي ُعــوا اللََّ َو َأطي ُعــوا َّ
األَم ِ ِ
ُــم َفــإِ ْن َتن ََاز ْعت ْ ِ
ش ٍء ورشطــك حتــى يكلمــك متكلمهــم
ــر منْك ْ
ْ
ُــم ف َ ْ
َفــر ُّدو ُه إِ َل اللَِّ َوالرس ِ
ــول﴾ ،فالــرد إىل غــر متتعتــع ،فــإين ســمعت رســول اهلل
َّ ُ
ُ

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

وقاعدتــه التــي يتحــدث عنهــا اإلمــام القــرآن ،وجهــه باتبــاع الســنة املحمديــة
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(صــى اهلل عليــه وآلــه) يقــول يف غــر احلاكــم ،ثــم اهلل فــوق اإلمــام وهــذا

موطــن« :لــن تقــدس أمــة ال يؤخــذ منبــع الوصيــة ،واالهتــام بتلــك العالقة
للضعيــف فيهــا حقــه مــن القــوي غــر بــن احلاكــم واملحكــوم« :فأعطهــم مــن

متتعتــع» .ثــم احتمــل اخلــرق منهــم عفــوك وصفحــك مثــل الــذي حتــب أن

َــف يعطيــك اهلل مــن عفــوه وصفحــه ،فإنــك
ونــح عنــك الضيــق واألن َ
والعــيِّ ،
ّ
يبســط اهلل عليــك بذلــك أكنــاف رمحتــه ،فوقهــم ،ووايل األمــر عليــك فوقــك،
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ويوجــب لــك ثــواب طاعتــه»(.)142

وتوافــر عــى اخلطــاب احلجاجــي

واهلل فــوق مــن َّ
ولك»(.)143

ويف طــور خلــق التواصــل مــع

العلــوي يف العهــد تعــدد احلجــج ،املتلقــي عــى أســاس النــص احلــاوي
وتدرجهــا ،وهــذا مــا يــدرس يف للقيــم اللســانية حيتــوي العهــد العلــوي
اللســانيات احلجاجيــة يف الســلم عــى بعــض القيــم التداوليــة التــي

احلجاجــي ،وبصــورة غزيــرة بوصفــه يوظفهــا املنهــج النقــدي لتحليــل

مهيمنــا حجاجيــا يف صناعــة النصــوص اخلطــاب يف البحــث عــن ســلطة
التــي تتعلــق بعالقــة احلاكــم باملحكــوم اخلطــاب ،ومتريــر أنســاقه ،ومــن تلــك

التــي يفــرض أن تقــوم عــى غفــران احليثيــات اللســانية مــا يســمى أفعــال
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الزلــل ،والعمــل بالعفــو ،والصفــح ،الــكالم ،بنوعيهــا الــكيل واجلزئــي،
وهــذه عالقــة متبادلــة يتمناهــا املحكــوم ويضــم اجلزئــي املعنــى املبــارش وغــر

مــن احلاكــم ،ويتمناهــا احلاكــم مــن اهلل املبــارش .مــع اجلــزم أن املعنــى املبــارش

تعــاىل ،ثــم تــأيت احلجــج بســلمية أوهلــا هــو األبــرز ،واألكثــر يف العهــد مقارنــة
أن احلاكــم األشــر فــوق املحكومــن ،بغــر املبــارش ،يــكاد يشــغل مســافة متثــل

ثــم اإلمــام (عليــه الســام) فــوق  %80قياســا بغــر املبــارش ،والســبب يف
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ذلــك أن العهــد العلــوي ورقة تأسيســية املبــارش،

بالتشــجيع،

واملــؤازرة،

لنظــام حكــم ذي منطلــق إســامي فــا واملتابعــة ،والثنــاء عليهــم« ،فافســح

مــرر الســتعامل النســق املضمــر إال يف يف آماهلــم ،وواصــل يف حســن الثنــاء
احلــاالت التــي تســتوجب هــذا النســق ،عليهــم ،وتعديــد مــا أبــى ذوو البــاء

فجــاء كلــه أوامــر ببعــض املحامــد ،منهــم» ( . )145
ونــواه عــن بعــض املعايــب.

وهنالــك الفعــل الكالمــي غــر

ومــن ذلــك أمــر اإلمــام (عليــه املبــارش يف مقطــع االهتــام بطبقــات

املســلك االجتامعــي للرعيــة ،الســيام عنهــم ،وعــن وظائفهــم ،وقيمتهــم يف

مراجعــة

العلــاء،

ومدارســتهم ،بنــاء الدولــة ،وحيمــل هــذا االخبــار

ومداولــة األمــور مــع أهــل احلكمــة يف طياتــه الداخليــة بعــدا انجازيــا غــر

لــإدرار عليــه باملنافــع الروحيــة ،مبــارش يقــوم عــى التوجيــه ،والتوصيــة،

وتعلــم اســرتيجيات حــل العقــد واألمــر ،والنهــي وهــذا مــا ينتجــه
اإلداريــة ،واألزمــات املجتمعيــة ،اإلضــار قــد ال يتوفــر مــع اإلظهــار:

فيقــول« :وأكثــر مدارســة العلــاء «واعلــم أن الرعيــة طبقــات ال يصلــح
ومنافثــة احلكــاء ،يف تثبيــت مــا صلــح بعضهــا إال ببعــض ،وال غنــى ببعضهــا

عليــه أمــر بــادك ،وإقامــة مــا اســتقام عــن بعــض .فمنهــا جنــود اهلل ،ومنهــا

بــه النــاس قبلــك»(.)144

كتــاب العامــة واخلاصــة ،ومنهــا

وكذلــك احلــال مــع اخلــراء قضــاة العــدل ،ومنهــا عــال اإلنصــاف

العســكريني ،وقــواد العســكر يكــون والرفــق ،ومنهــا أهــل اجلزيــة واخلَـ َـراج
تواصلــه معــه عــر الفعــل اإلنجــازي مــن أهــل الذمــة ومســلمة النــاس،

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

الســام) للحاكــم بــان يــزج نفســه يف الرعيــة ،فجــاء الســياق النــي إخبــارا
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ومنهــا التجــار وأهــل الصناعــات ،التــر املســبوك بوســاطة مــاء القــرآن،
ومنهــا الطبقــة الســفىل مــن ذوي احلاجة وتطبيقــات
واملســكنة»( ،)146ثــم يســتمر باحلديــث األطهــار.

عــن اجلنــود« :فاجلنــود بــإذن اهلل
حصــون الرعيــة ،وزيــن الــوالة ،وعــز

الرســول،

واألئمــة

اخلامتة:

يف اخلتــام جيــدر التنبيــه أن العهــد

الديــن ،وســبل األمــن ،وليــس تقــوم العلــوي وثيقــة متعــددة الــرؤى ،وميــزة
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الرعيــة إال هبــم .ثــم ال قــوام للجنــود تلــك الــرؤى أهنــا متامســة مــع صناعــة

ــراج خطــاب اجتامعــي يســعى إىل تلمــس
إال بــا خيــرج اهلل هلــم مــن اخلَ َ
الــذي يقــوون بــه يف جهــاد عدوهــم ،العيــوب التــي متحــق اهلُو َّيــة االجتامعية،

ويعتمــدون عليــه فيــا يصلحهــم ،وتُغ ِّلــب اهلُو َّيــة الشــخصية املتعلقــة
ويكــون مــن وراء حاجتهــم»( .)147بالتجربــة الفرديــة ،وســعى اإلمــام عــي
يوظــف اإلمــام (عليــه الســام) (عليــه الســام) إىل تشــخيص تلــك

يف خطابــه املمتــزج بــن االقتصــاد ،العيــوب لقائــد مــن قادتــه ،وهــو مالــك
والسياســة ،وقضايــا املجتمــع بعــض األشــر يف مــدة كلفــه هبــا إلدارة مــر،

السياســات اللغويــة التــي ختــدم القصــد هــذه املفاهيــم املتوافــرة عليــه انطلــق
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اخلطــايب الــذي يشــتغل عليــه وهــو منهــا املنهــج النقــدي لتحليــل اخلطــاب

يســر عــى وفــق معيــار النقــد ،والتحليــل
صناعــة خطــاب احلكــم الــذي
ِّ
الدولــة عــى أســاس اهلُو َّيــة العامليــة لذلــك اخلطــاب الســيايس واالجتامعــي

التــي تــرى اإلســام منهجــا ناصعــا بحثــا عــن مقاصــد يتغياهــا الناقــد وهــي
يف فــك أزمــة االختــاف بــن احلاكــم مســألة متريــر العيــوب عــر األنســاق

واملحكــوم عــى وفــق الرجــوع إىل اللســانية التــي جتلــت عــر حلاظــن:

�.................................................................................أ .م .د .خالد حوير �شم�س

األول :املفهــوم نفســه ،أي عــدم تغيــر مــن القــرآن الكريــم ،ومــن العطــاء

يف مكوناتــه اللســانية أو االجرائيــة املجتمعــي املحكــوم ،بعيــدا عــن

مثــل تقنيــات احلجــاج ،والعالقــات الشــخصنة ،وحتقيــق تلــك اهلويــة يكون
الدالليــة ،واجلزئيــات النحويــة ،يف رضوب احليــاة كافــة نحــو اإلدارة،
واالفعــال الكالميــة ،واآلخــر إضافــة واملجتمــع ،واالقتصــاد ،والقضــاء،

مفاهيــم جديــدة هلــا مثــل النــص ،وغــر ذلــك .يضــاف إىل تلــك اهلويــة
واخلطــاب ،واللغــة ،وهكــذا مــا يميــز إبــراز حاكميــة اهلل تعــاىل املنطلقــة مــن

املناهــج اللســانية كلهــا.

العلــوي اإلمامــي ،مــع مســر تلــك

ســعى اإلمــام (عليــه الســام) إىل احلاكميــة بمــوازة األدجلــة التــي تــرى

تغليــب اهلُو َّيــة اإلســامية يف نظريــة يف اإلســام ســلطة كــرى عــى احلاكــم
احلكــم ،مســتوحاة تلــك النظريــة واملحكــوم.

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

هــذا املنهــج جدتــه ،وانفتاحــه عــى النــص وا ُملك ََّم َلــة بالعطــاء النبــوي واملــد
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عــهد الإمام علي ( )jملالــك الأ�شرت ( )0درا�سة يف هدي التحليل النقدي للخطاب........................

الهوامش:

( )1ينظ��ر :عل��م اللغ��ة الع��ام (سوس�ير)19 :
ومــا بعدها.
( )2ينظر :علم اللغة العام.24 :
( )3األلســنية التوليديــة والتحويليــة وقواعــد
اللغــة العربيــة (د.ميشــال زكريــا).12 :
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( )4مقاربــة جدليــة -عالئقيــة للتحليــل
النقــدي للخطــاب يف البحــث االجتامعــي
(نورمـ�ان فاكلـ�وف) ،بحــث منشــور يف كتــاب
مناهــج التحليــل النقــدي للخطــاب.340 :
( )5ينظــر :التحليــل النقــدي للخطــاب
التاريــخ والربنامــج والنظريــة واملنهجيــة( ،روث
فوــداك وميش��يل ماي��ر) ،بحــث منشــور يف كتــاب
مناهــج التحليــل النقــدي للخطــاب.26 -25 :
( )6ينظــر :مقاربــة جدليــة -عالئقيــة
234

للتحليــل النقــدي للخطــاب يف البحــث
االجتامعــي:

.238

( )7ينظــر :التحليــل النقــدي للخطــاب
التاريــخ والربنامــج والنظريــة واملنهجيــة.25 :
( )8ينظــر :دراســات اخلطــاب النقــدي:
املقاربــة املعرفيــة االجتامعيــة( ،تــون أ فــان

دايـ�ك) بحــث منشــور يف كتــاب مناهــج التحليــل

النقــدي للخطــاب.138 :
( )9ينظــر :دراســات اخلطــاب النقــدي:
املقاربــة املعرفيــة االجتامعيــة ،138 :وينظــر:
التحليــل النقــدي للخطــاب التاريــخ والربنامــج
والنظريــة واملنهجيــة.18 :
( )10مناهــج التحليــل النقــدي للخطــاب:
.35 -34
( )11التحليــل النقــدي للخطــاب التاريــخ
والربنامــج والنظريــة واملنهجيــة.18 :
( )12دراســات اخلطــاب النقــدي :املقاربــة
املعرفيــة االجتامعيــة.138 :
( )13حتليــل اخلطــاب التحليــل النــي يف
البحــث االجتامعــي.20 :
( )14التحليــل النقــدي للخطــاب التاريــخ
والربنامــج والنظريــة واملنهجيــة.22 :
( )15ينظــر :التحليــل النقــدي للخطــاب
التاريــخ والربنامــج والنظريــة واملنهجيــة.21 :
( )16ينظــر :دراســات اخلطــاب النقــدي:
املقاربــة املعرفيــة االجتامعيــة.140 :
( )17دراســات اخلطــاب النقــدي :املقاربــة

�.................................................................................أ .م .د .خالد حوير �شم�س
املعرفيــة االجتامعيــة.139 -138 :
( )18اجلوانــب النظريــة واملنهجيــة يف
التحليــل النقــدي للخطــاب وحتليــل الترصفــات
ل��دى فوك��وه( ،س��يجفريد ياجـ�ر وفلورينتايـ�ن
مايـ�ر) ،بحــث منشــور ضمــن كتــاب مناهــج
التحليــل النقــدي للخطــاب.83 :

والربنامــج والنظريــة واملنهجيــة.69 -67 :
( )26التحليــل النقــدي للخطــاب التاريــخ
والربنامــج والنظريــة واملنهجيــة.67 :
( )27املقاربــة التارخييــة للخطــاب( ،مارتــن
زايزجيــل وروث فــوداك).184 :
( )28ينظــر :التحليــل النقــدي للخطــاب

التحليــل النقــدي للخطــاب وحتليــل الترصفــات

( )29املقاربــة التارخييــة للخطــاب-182 :

ل��دى فوك��وه.83 -82 :
( )20دراســات اخلطــاب النقــدي :املقاربــة
املعرفيــة االجتامعيــة.139 :
( )21ينظــر :اجلوانــب النظريــة واملنهجيــة يف
التحليــل النقــدي للخطــاب وحتليــل الترصفــات
لــدى فوكــوه.105 ،85 :
( )22التحليــل النقــدي للخطــاب التاريــخ
والربنامــج والنظريــة واملنهجيــة.73 -60 :
( )23التحليــل النقــدي للخطــاب التاريــخ
والربنامــج والنظريــة واملنهجيــة.36 -35 :
( )24التحليــل النقــدي للخطــاب التاريــخ
والربنامــج والنظريــة واملنهجيــة.19 :
( )25التحليــل النقــدي للخطــاب التاريــخ

.183
( )30التحليــل النقــدي للخطــاب التاريــخ
والربنامــج والنظريــة واملنهجيــة.27 :
( )31دراســات اخلطــاب النقــدي :املقاربــة
املعرفيــة االجتامعيــة.144 :
( )32حتليــل اخلطــاب التحليــل النــي يف
البحــث االجتامعــي.235 :
( )33ينظــر تلــك الســات واهلــدف يف:
ينظــر :حتليــل اخلطــاب التحليــل النــي يف
البحــث االجتامعــي.235 :
( )34هنج البالغة.400 :
( )35هنج البالغة.400:
( )36هنج البالغة.400 :

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

( )19ينظــر :اجلوانــب النظريــة واملنهجيــة يف

التاريــخ والربنامــج والنظريــة واملنهجيــة.27 :
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عــهد الإمام علي ( )jملالــك الأ�شرت ( )0درا�سة يف هدي التحليل النقدي للخطاب........................
( )37هنج البالغة.401 -400 :

( )55هنج البالغة.408 :

( )38هنج البالغة.413 -412 :

( ) هنج البالغة.413 :

( )39هنج البالغة.415 :

( )56هنج البالغة.414 -413 :

( )40هنج البالغة.416 :

( )57هنج البالغة.403:

( )41عــي بــن أيب طالــب ســلطة احلــق

( )58هنج البالغة.403 :

(عزيــز الســيد جاســم).290 :
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( )42عــي بــن أيب طالــب ســلطة احلــق:
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( )59هنج البالغة.405 :
( )60هنج البالغة.406 :
( )61هنج البالغة.407 -406 :

( )43هنج البالغة.401 :

( )62هنج البالغة.407 :

( )44هنج البالغة.402-401 :

( )63هنج البالغة.408 :

( )45هنج البالغة.402 :

( )64هنج البالغة.409 :

( )46هنج البالغة.402 :

( )65هنج البالغة.409 :

( )47هنج البالغة.404 :

( )66هنج البالغة.409 :

( )48هنج البالغة.404 :

( )67الراعي والرعية.292 :

( )49عــي بــن أيب طالــب ســلطة احلــق:

( )68هنج البالغة.411 -410 :

.2 9 3

( )69هنج البالغة.411 :

( )50هنج البالغة.405 :

( )70هنج البالغة.411 :

( )51هنج البالغة.405 :

( )71هنج البالغة.411 :

( )52هنج البالغة.403 :

( )72هنج البالغة.411 :

( )53هنج البالغة.403 :

( )73هنج البالغة.412 :

( )54هنج البالغة.403 :

( )74الراعي والرعية.320 :

�.................................................................................أ .م .د .خالد حوير �شم�س
( )75ينظــر :وظائــف اللغــة عنــد ياكوبســن،

( )88هنج البالغة.410 :

مقــال منشــور عــى الشــبكة العنكبوتيــة12 ،

( )89هنج البالغة.405 :

مايــو 2013م ،حممــد عبــد الــودود أبغــشwedo ،

( )90هنج البالغة.401:

عليــه الســامd.blogspot.com

( )91هنج البالغة.403 :

( )76ينظــر :حتليــل اخلطــاب التحليــل
النــي يف البحــث االجتامعــي.67 -66 :
( )77دســتور العلــاء أو جامــع العلــوم
االمحــد نكــري).330 /3 :
( )78حتليــل اخلطــاب التحليــل النــي يف
البحــث االجتامعــي.314 :
( )79حتليــل اخلطــاب التحليــل النــي يف
البحــث االجتامعــي.314 :

( )93رشح هنج البالغة.67 /15 :
( )94اهلُو َّيــة( ،اليكــس ميكشــيليل)-169 :

.170

( )95ينظــر :حتليــل اخلطــاب التحليــل
النــي يف البحــث االجتامعــي.414 :
( )96هنج البالغة.400 :
( )97ينظــر :احلاكميــة يف ظــال القــرآن:
.1 6

( )80هنج البالغة.400 :

( )98هنج البالغة405 :

( )81هنج البالغة.407 :

( )99مفاهيــم القــرآن 12 -10 /1 :نقــا

( )82هنج البالغة.417 -416 :
( )83هنج البالغة.400 :
( )84هنج البالغة.400 :

عــن احلاكميــة يف ظــال القــرآن.18 :
( )100حتليــل اخلطــاب التحليــل النــي يف
البحــث االجتامعــي.76 :

( )85هنج البالغة.400 :

( )101هنج البالغة.400 :

( )86هنج البالغة.403:

( )102هنج البالغة.401 :

( )87هنج البالغة.409 :

( )103هنج البالغة.400 :

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

يف اصطالحــات الفنــون (القــايض عبــد النبــي

( )92هنج البالغة.408 :

237

عــهد الإمام علي ( )jملالــك الأ�شرت ( )0درا�سة يف هدي التحليل النقدي للخطاب........................
( )104هنج البالغة.400 :

( )120هنج البالغة.415 :

( )105هنج البالغة.400 :

( )121هنج البالغة.406 :
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مــن املعلــوم ّ
أن لــكل مــن النــص أو اخلطــاب األديب إحالــة مرجعيــة وســياقية ومقامية
وتداوليــة ،فــا يمكــن فهــم امللفــوظ النــي أو اخلطــاب ب َعــدِّ ه كليــة عضويــة متســقة
ومنســجمة إال إذا راعينــا مفهــوم اإلحالــة النصيــة واملقاميــة والســياقية.
وقــد حتــدث (هاليــداي ورقيــة حســن ،يف كتاهبام)االتســاق يف اللغــة اإلنجليزيــة
1976م عــن اإلحالــة كثــرا وذهبــا إىل ّ
أن اإلحالــة املقاميــة تســهم يف إنتــاج النــص؛
ألهنــا تربــط اللغــة بســياق املقــام ،عــى حــن تقــوم اإلحالــة النصيــة بأثــر فعــال يف اتســاق
النــص.
وإذا كانــت اإلحالــة قــدرة الوحــدة اللغويــة عــى أن ترجــع املتخاط َب ْ ِ
ــن (املتكلــم
واملخاطــب) إىل يشء موجــود يف الواقــع هــو مــا ســاه املحدثــون «مرجعـ ًا» وســاه علــاء
املعنــى يف الدراســات اللغويــة القديمــة «خارج ـ ًا» فـ ّ
ـإن كل وحــدة لغويــة تتوافــر عــى
اجلوانــب اآلتيــة :صيغتهــا اللفظيــة ،داللتهــا أو معناهــا ،مرجعهــا أو خارجهــا
واخلــارج هــو اجلــزء مــن العــامل الــذي حتيــل عليــه اإلشــارات أي الوحــدات اإلشــارية
بوصفهــا عالمــات .واملالحــظ ّ
أن هــذه االشــارات جــزء مــن العــامل وأن عمليــة التواصل
قــد حتيــل عــى عمليــة تواصــل أخــرى تكــون خارجهــا ومرجعهــا.
وتنقســم اإلحالــة عــى قســمني( :إحالــة نصيــة :وهــي التــي حتيــل إىل عنــر ســابق
أو الحــق داخــل النــص ،وإحالــة مقاميــة :وهــي التــي حتيــل إىل عنــر خــارج النــص.
ومــا هيمنــا يف هــذا البحــث هــو اإلحالــة إىل مــا هــو خــارج اللغــة (املرجعيــة) ،بــا
يعيننــا عــى فهــم عهــد اإلمــام عــي (عليــه الســام) مــن حيــث الرجــوع إىل مــا حييــل
إليــه العهــد مــن إشــارات شــخصية (شــخوص) أو زمانيــة أو مكانيــة أو اجتامعيــة أو
اقتصاديــة.
وقــد وردت كثــر مــن هــذه اإلحــاالت املقاميــة يف عهــد اإلمــام عــي (عليــه
الســام) ملالــك األشــر ،وقــد قســمتها عــى( :أوالً :مرجعيــات اإلحالــة اخلارجيــة يف
بعدهــا الســيايس /ثاني ـ ًا :مرجعيــات اإلحالــة اخلارجيــة يف بعدهــا االقتصــادي /ثالث ـ ًا:
مرجعيــات اإلحالــة اخلارجيــة يف بعدهــا االجتامعــي).

 حكيم �سلمان ال�سلطاين. د. م.............................................................................

Abstract

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

It is known that for each literary text or discourse there must be a contextual,
basic referential belonging. Because of that we cannot comprehend the text or
discourse unless we have an idea about the contextual, basic referential belonging.
In 1976,Halliday and Ruqya Hasan discussed in their book «the consistency in
English» the referential belonging. They believe that the place belonging shares in
building the text because it links the language with the place. While the content
belonging works with the consistency of the text.
The referential belonging refers to the content ability to link the interlocutor,
the speaker and the listener, with something in the real world. This is called «the
referential» by the modernists, while linguists called it «reference» in old studies.
Therefore, each simple word has the following characteristics: its pronunciation,
denotation, and reference. The reference is that part of the world to which all the
signs or symbols are referenced. It is worth mentioning that these signs are parts
of the world and the process of communication may reference to another way of
communication which is its reference. The reference can be divided into two parts:
content reference which refers to a preceding or a following element inside the text.
The second part is the standing reference which refers to an element outside the
text. What is worthing in the present study is the reference outside the text which
enable us to comprehend Imam Ali's (peace be upon him) Covenant when we refer
to its personal, temporal, spatial, social, and economical referent. Many of these
245 references are mentioned in Imam Ali's (peace be upon him) Covenant to Malik
and it is classified into:
First, exterior references in its political dimension.
Second, exterior references in its economical dimension.
Third, exterior references in its social dimension.
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املقدمة:

وطبقــات اجتامعيــة ،وسياســات

يمثــل عهــد اإلمــام عــي (عليــه اقتصاديــة ،مل نكــن نســمع عنهــا يف

الســام) ملالــك األشــر نصــا مفتوحــا جزيــرة العــرب التــي أ ّثــرت يف تكويــن
عــى فضــاءات شــتى ،فهــو مكتنِــز وعــي اإلمام(عليــه الســام) ويف
املعنــى ،مك َّثــف العبــارة ،متعــدد صياغــة ثقافتــه.
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املضامــن؛ السياســية واالقتصاديــة

واالجتامعيــة ،فضــا عــن اإلنســانية ،التــي حييــل إليهــا هــذا اخلطــاب
وكأن صاحبــه َخ ِ
ّ
ــر مقاليــد احليــاة( ،العهــد) ،ومعرفــة مــدى انســجام

وتــرف األحــوال .فقــد بــرع فيــا نســقه اللفظــي مــع أنســاق الثقافــة
ّ

ّ
وبــذ املحيــل إليهــا .مــن خــال الرجــوع
تراكــم مــن معرفتنــا باألنظمــة،
أهــل اختصاصنــا فيــا طمحــوا إليــه إىل زمــن التــداول ،والنســق الثقــايف،
بعــد نصــب وعنــاء .فجــاء مــع كل والنظــام املجتمعــي.

ذلــك ســهل العبــارة منســاب املعنــى

رس هــذا اخلطــاب مــن
ّ
فتوصلــت إىل ّ

يفصــح عــن قصــد واع ونيــة صادقــة يف خــال صياغاتــه اإلحاليــة اخلارجيــة

رعايــة العبــاد وسياســة األمــة.
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فجــاءت دراســتي عــن املرجعيــات

التــي جاءت متناســبة وفهــم اخلطاب يف

ولقــد شــككت للوهلــة األوىل وأنــا جمالــه التــداويل الــذي صــدر فيــه وأشــار

أطالــع العهــد بأ ّنــه قــد يكــون مــن نتــاج إليــه ،فقــد جــاء العهــد ملالــك األشــر
حضــارة القــرن الرابــع اهلجــري ،ومــن بإحــاالت خطابيــة خارجيــة سياســية،

روح فكرهــا الفلســفي واملنطقــي ،ومــن واقتصاديــة ،واجتامعيــة متناســبا ومــا
صياغــة عقلهــا املتمــدن املتحــر ،فقــد ُأحيــل إليــه مــن ســياقات ووقائــع

أهبــرين مــا بــه مــن تقســيامت إداريــة ،مقاميــة تتعلــق بحكــم مــر ووالهتــا،
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ومقــدار خراجهــا ،وكيفيــة اســتصالح تســهم يف خلــق النــص؛ لكوهنــا تربــط

أرضهــا ،وتعقيــدات جمتمعهــا.

التمهيد :اإلحالة يف الدراسات
اللسانية احلديثة

مــن املعلــوم ّ
أن لــكل نــص أو

اللغــة بســياق املقــام ،عــى حــن تقــوم
اإلحالــة النصيــة بأثــر فعــال يف اتســاق

النــص (.)2

فاإلحالــة املقاميــة (املرجعيــة) تعمــل

خطــاب أديب إحالــة مرجعيــة وســياقية عــى إنتــاج النــص مــن خــال تعزيــز
ومقاميــة وتداوليــة ،فــا يمكــن فهــم الفكــرة بربطهــا بســياقها اخلارجــي

كليــة عضويــة متســقة هلــا مرجعياهتــا يف انفتــاح النــص ممــا يبقــي النــص حيــا
اخلاصــة القائمــة عــى الفهــم املشــرك ديناميــا قابــا للتجــدد .وهــو دليــل

بــن املتكلــم واملتلقــي ،إال إذا راعينــا عــى قــوة النــص وعمقــه ،وكاشــف يف

مفهــوم اإلحالــة .ويقصــد هبــا وجــود الوقــت نفســه عــن بنيتــه املتكونــة مــن
عنــارص لغويــة ال تكتفــي بذاهتــا مــن داالت متشــابكة خمتلفــة مــا تفتــأ تشــر
حيــث التأويــل وإنــا حتيــل إىل عنــر وتلمــح إىل دالالت واســعة .تعــر

آخــر؛ ولــذا تســمى عنــارص حميلــة مثــل عــن ثــراء النــص واكتنــازه بمدلــوالت

الضامئــر وأســاء اإلشــارة واألســاء كثــرة تتيــح لــه أن يعــر إىل فضــاءات
املوصولــة(.)1

أبعــد مــن حــدوده.

وإذا كانــت اإلحالــة قــدرة الوحــدة
وقــد حتــدث هاليــداي ورقيــة
ِ
املتخاطبــن
حســن ،يف كتاهبــا االتســاق يف اللغــة اللغويــة عــى أن ترجــع
اإلنجليزيــة 1976م عــن اإلحالــة (املتكلــم واملخاطــب) إىل يشء موجــود

كثــرا وذهبــا إىل ّ
أن اإلحالــة املقاميــة يف الواقــع هــو مــا أســاه املحدثــون

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

امللفــوظ النــي أو اخلطــاب باعتبــاره املقامــي الــذي صيغــت فيــه .وتســهم
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(مرجعــا) وأســاه علــاء املعنــى يف الــرب األول بــن مــا تكــون اإلشــارة
الدراســات اللغويــة القديمــة (خارجــا) بــه إىل يشء يف الواقــع مســتقل عــن

ّ
فــإن كل وحــدة لغويــة تتوافــر عــى عمليــة التخاطــب ومــا تكــون اإلشــارة
اجلوانــب اآلتيــة:

( )1صيغتها اللفظية.

( )2داللتها أو معناها.
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( )3مرجعها أو خارجها.
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بــه إىل يشء يف الواقــع ال يكــون إال

باعتبــار عمليــة التخاطــب .وكان
أن اطلــق عــى الــرب األول مــن
العنــارص اســم العنــارص اإلشــارية

واخلــارج هــو اجلــزء مــن العــامل الذي  ،deictiquesوعــى الــرب الثــاين اســم

حتيــل عليــه اإلشــارات أي الوحــدات العنــارص اإلحاليــة .)4(referenciels

اإلشــارية بوصفها عالمــات .واملالحظ وتنقسم اإلحالة عىل قسمني:
ّ
أن هــذه االشــارات جــزء مــن العــامل

( )1إحالــة نصيــة :وهــي إحالــة

ّ
وأن عمليــة التواصــل قــد حتيــل عــى تقــع داخــل النــص ،وحتيــل إىل عنــر
عمليــة تواصــل أخــرى تكــون خارجهــا ســابق؛ وفيهــا يشــر العنــر املحيــل إىل
ومرجعهــا(.)3

عنــر آخــر ســابق عليــه .أو حتيــل إىل

وقــد الحــظ الدارســون ّ
أن عنــر الحــق؛ وفيهــا يشــر العنــر

الوحــدات اللغويــة ال ترتبــط باخلــارج املحيــل إىل عنــر آخــر الحــق عليــه.
عــى الصــورة نفســها ،فمنهــا مــا يتصــل

( )2إحالــة مقاميــة :وهــي إحالــة

باخلــارج اتصــاال مبــارشا مــن دون تقــع خــارج النــص ،وفيهــا حييــل عنــر
وســاطة أمــر آخــر ،ومنهــا مــا ال يتــم يف النــص إىل يشء خــارج النــص يدركــه

لــه ذلــك إال بواســطة فــا يتــم ارتباطــه منتــج النــص ومتلقيــه كالمهــا.
بــه إال هبــا .ثــم ذهبــوا إىل التمييــز يف

ومــن خــال التداوليــة التــي مل تعــد
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علــا لغويــا حمضــا ،ينحــر اهتاممهــا (ليســت حســابا منطقيــا دقيقــا ،لــكل

بالرتاكيــب اللغويــة جمــردة عن ســياقاهتا كلمــة معنــى حمــدد ،ولــكل مجلــة معنــى
االجتامعيــة ،رصنــا نحلــل النصــوص حمــدد ،بحيــث يمكنــك االنتقــال مــن

بوصفهــا رمــوزا وعالمــات تــدل عــى مجلــة إىل مــا يلــزم عنهــا مــن مجل حســب
بنــى سياســية واجتامعيــة وثقافيــة قــارة قواعــد االســتدالل املنطقــي ،لكــن

يف الواقــع اخلارجــي( .فاملعنــى أصبــح الكلمــة الواحــدة تتعــدد معانيهــا بتعــدد
ال يعــرف مــن البنيــة اللغويــة وحدهــا اســتخدامنا هلــا يف احليــاة اليوميــة،

يعــرف مــن خــال االنفتــاح عــى حســب الســياق الــذي تذكــر فيــه)(،)6
ـرح فــرث  Firthبـ ّ
ـأن املعنــى
الســياقات التــي تســتوعب الكلــات وهلــذا يـ ّ
ال ينكشــف إال مــن خــال تســييق

والعبــارات)(.)5

وهــو مــا ينــدرج مــن منظــور الوحــدة اللغويــة ،أي وضعهــا يف

اللســانيات
إجــراءات

التداوليــة
التســييق

،Contextualisationalisation

ضمــن ســياقات خمتلفــة ،وهــو يــرى ّ
أن الوقــت

العامــة قــد حــان للتخــي عــن البحــث يف املعنى
وهــي بوصفــه عمليــات ذهنيــة كامنــة ،والنظر

عمليــة مشــتقة مــن الســياق ،وتعنــي :إليــه عــى أ ّنــه (مركــب مــن العالقــات

ربــط الــكالم (امللفوظــات) بســياقاهتا الســياقية ،وعليــه تكــون دراســة املعنــى
النصيــة واللســانية الســابقة والالحقــة ،تتطلــب عــى الــدوام حتليــا للســياقات

وربطهــا أيضــا بمالبســاهتا االجتامعيــة واملواقــف التــي تــرد فيهــا حتــى مــا كان
الداعيــة إلجــراء الــكالم واســتخدامه منهــا غــر لغــوي)(.)7

عــى وجــه دون آخــر؛ ّ
ألن اللغــة

وبذلــك يأخــذ الســياق مســارا أكثــر

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

كــا هــو معــروف قبــل التداوليــة ،بــل وتتعــدد معــاين اجلملــة الواحــدة
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بعــدا مــع الدراســات التداوليــة التــي فــرث أنــه مديــن ملالينوفســكي بفكــرة
عمــق أصحاهبــا مســألة الســياق اعتــادا ســياق احلــال( ،)11ودعــا إىل دراســة
ّ

عــى جتــاوز اإلطــار اللغــوي املحض إىل أبعــاد احلــدث الكالمــي مــن مجيــع
الســياق االجتامعــي والنفــي والثقــايف ،جوانبــه ،وذلــك بدراســة اخلطابــات
فالتداوليــة مثلــا حددهــا (رودلــف املختلفــة مــن خــال قراءهتــا يف ســياقها

كارنــاب) هــي قاعــدة اللســانيات احلــايل واملقامــي والثقــايف( .)12ومــا
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وتســعى أساســا لإلجابــة عــن أســئلة هــو معــروف يف الدراســات اللســانية
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املتكلــم وعالقتــه باملتلقــي ،ودراســة املعــارصة ّ
بــأن اللغــة ترتبــط ارتباطــ ًا

اللغــة يف عالقتهــا بالعــامل اخلارجــي أي عضويــ ًا بالثقافــة بوصفهــا تراثــ ًا ماديــ ًا

عالقتهــا بظــروف إنتاجهــا(.)8

لشــعب مــن الشــعوب .وقــد عـ ّـر كثــر

ويمكــن االســتناد يف ذلــك إىل مــن علــاء اللســانيات عــن هــذه العالقة

النظريــة الســياقية التــي اقرتنــت التارخييــة الوطيــدة ،وعــى رأســهم

باســم فــرث .والتــي اقتبســها مــن العــامل اللســاين الفرنــي أنطــوان مايــه
االنرتبولوجــي مالينوفســكي بخاصــة 1936 -1866( A.meilletم) .ومــن
يف حديثــه عــن ســياق املوقــف( ،)9إذ أبــرز آرائــه ّ
أن اللغــة (نتــاج اجتامعــي

عــدّ مالينوفســكي اللغــة (متأصلــة يف أو مؤسســة يرتبــط تطورهــا بمحيطهــا
حقيقــة الثقافــة ونظــم احليــاة والعــادات التارخيــي والثقــايف واالجتامعــي،

عنــد كل مجاعــة ،وال يمكــن إيضــاح وتنــدرج بالنتيجــة ،بمحيطهــا هــذا
اللغــة إال بالرجــوع الدائــم إىل املحيــط وترتبــط بــه ارتباطــ ًا وثيقــ ًا)( .)13وإذا
األوســع ،وهــو الظــروف التــي يتــم فيها كان املســتقرئ للنظريــات احلديثــة
النطــق)( ،)10ويف هــذا اإلطــار اعــرف يلفــي إرصار اللســانيني عــى اعتبــار
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اللغــة ملمحــ ًا مــن مالمــح الســياق

وعليــه فمــن خــال الرجــوع إىل

االجتامعــي ،واحلضــاري ،فهــذا مــا حييــل إليــه عهــد اإلمــام عــي (عليــه
يعنــي عــدم إمكانيــة التوصــل إىل فهــم الســام) مــن مرجعيــات مقاميــة ســوف

معطياهتــا النصيــة بعيــدا عــن ظــروف نقــف عــى أهــم مــا تضمنــه العهــد مــن

تكوينهــا.

إحــاالت كانــت هلــا األثــر األبــرز يف

ومــا هيمنــا يف هــذا البحــث هــو بيــان دالالتــه ومضامينــه مــن خــال

اإلحالــة إىل مــا هــو خــارج اللغــة؛ رصــد املرجعيــات اخلارجيــة يف بعدهــا
إحالــة عنــر لغــوي إحــايل عــى عنــر خطــاب (العهــد).
غــر لغــوي إشــاري موجــود يف املقــام
اخلارجــي؛ كأن حييــل ضمــر املتكلــم

املفــرد عــى ذات صاحبــه املتكلــم

(أوال) :مرجعيات اخلطاب اخلارجية
يف بعدها السيايس

بعــد بيــان اإلمــام عــي (عليــه

وجهــه ملالــك
وهــو ارتبــاط عنــر لغــوي إحــايل الســام) لألمــر الــذي ّ

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

مرجعيــات اخلطــاب اخلارجيــة ،وهــي الســيايس واالقتصــادي واالجتامعــي يف

بعنــر غــر لغــوي إشــاري هــو ذات األشــر ،وهــو عهــد واليــة مــر
«جباي ِ
ــة
املتكلــم( .)14فاإلحالــة املقاميــة تعمــل ومــا يرتتّــب عــى ذلــك مــن ِ َ َ
ِ ِ
ِ
واســتِ ْص ِ
الح
عــى ربــط عــامل النــص بالعــامل األوســع َخ َراج َهــا وج َهــاد عَدُ ِّو َهــا ْ
251
وعــار ِة بِ ِ
ِ
ِ
الد َهــا» رشع بذكــر مــا
وتدخــل فيــه مــا يبــدو بعيــدا عنــهَ .أ ْهل َهــا َ َ

ممــا يــؤدي إىل توســيع داللــة النــص ،عــى احلاكــم اجلديــد أن يســتحرضه
واالنفتــاح عــى عــوامل تــكاد تكــون مــن عمــق تارخيــي للــدول املتواليــة

ـم َيــا
ـم ا ْع َلـ ْ
مغلقــة إال ببــذل اجلهــد والوســع يف عــى هــذه البــاد ،بقولــه « ُثـ َّ
ُــك إِ َل بِ ٍ
ــك َأ ِّن َقــدْ َو َّج ْهت َ
َمالِ ُ
إغنــاء الداللــة ومفصلــة املعنــى.
ــاد َقــدْ
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ــر ْت َع َل ْي َهــا ُد َو ٌل َق ْب َل َ
ــك ِمــ ْن عَــدْ ٍل اإلســامي ،أو أنّــه أراد اإلشــارة إىل
َج َ
وجــو ٍر»( )15وتصنيفــه (عليــه الســام) م ْلـ ِ
ـك يوســف (عليــه الســام) العــادل
َ ْ
ُ
ملــر يف عهــد اهلكســوس( .)16وهــي
هــذه الــدول إىل عادلــة وجائــرة.
ومــن ثــم نالحــظ مــن خــال األرسة اخلامســة عــرة مــن عــر

تفكيــك خطــاب اإلمــام (عليــه االنتقــال الثــاين وهــو العــر املمتــد مــن

الســام) والبحــث عــن مرجعياتــه نحــو  1650ق .م إىل نحــو  1550ق.
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اخلطابيــة أننــا دخلنــا يف دائــرة تأويليــة يف م( .)17فقــد كان احلكــم العــدل ســاري ًا

حتديــد املرجــع اخلارجــي املناســب ملــراد

ـف
وسـ ُ
بــن اهلكســوس ،قــال تعــاىل ﴿ ُي ُ
َأ ْعـ ِـر ْض َع ـن هـ َـذا واس ـ َت ْغ ِف ِري لِ َذنْبِـ ِ
ـك
ْ َ َ ْ
ـك ُكنْـ ِ
إِ َّنـ ِ
ـت ِمـ َن ْ
ـن﴾ [يوســف/
الَاطِ ِئـ َ

عــدل وجــور التــي قصدهــا اإلمــام يف

(عليــه الســام) وجعلــوه عــى خزائــن
﴿و َق َ
ــال ا َْل ِل ُ
ــك
األرض ،قــال تعــاىل َ
َخ ِلصه لِنَ ْف ِ
ِ
ا ْئت ِ
ــي َف َل َّــا
ُــون بِــه َأ ْســت ْ ْ ُ
َك َّل َمــ ُه َق َ
ــال إِن َ
ــن
ــو َم َلدَ ْينَــا َم ِك ٌ
َّــك ا ْل َي ْ
اج َع ْلنِــي َعـ َـى َخ َز ِائـ ِ
ـن (َ )54قـ َ
ـن
َأ ِمـ ٌ
ـال ْ
ض إِ ِّن ح ِف ٌ ِ
ْالَ ْر ِ
يــم ()55
َ
يــظ َعل ٌ
ِ
ــف ِف ْالَ ْر ِ
َوك ََذلِ َ
ض
وس َ
ــك َم َّكنَّــا ل ُي ُ
ِ
َي َت َبـ َّـو ُأ ِمن َْهــا َح ْيـ ُ
حتِنَــا
ـب بِ َر ْ َ
ـث َي َشــا ُء نُصيـ ُ
ِ
ني
ــر ا ُْل ْح ِســنِ َ
َمــ ْن ن ََشــا ُء َو َل نُض ُ
يــع َأ ْج َ

ــر ْت َع َل ْي َهــا
اإلمــام يف عهــده « َقــدْ َج َ
دو ٌل َقب َل َ ِ
ــور» و َمــ ْن
وج ْ
ــك مــ ْن عَــدْ ٍل َ
َُ ْ
هــذه الــدول التــي تق ّلبــت وتعاقبــت من  .]29وهــم الذيــن احتضنــوا يوســف
خطابــه؟.

فقــد يكــون مقصــوده تلــك الــدول

الســابقة عــى احلكــم اإلســامي ،ومــن
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اجلديــر بالذكــر ّ
أن اإلمــام مل يصــف

تلــك الــدول الســابقة عــى احلكــم
ّ
وكأن املعيــار
االســامي باجلائــرة ك ّلهــا،

عنــده يف البعــد الســيايس وحكــم البــاد
هــو مقــدار مــا تقدمــه تلــك الــدول مــن

عدالــة إنســانية وإن مل تديــن بالديــن ([ ﴾)56ســورة يوســف ].وقــد
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كان ليوســف (عليــه الســام) بــن عثــان بــن عفــان مــن 35هـــ36 -هـــ/
اهلكســوس مــا يشــبه الوضــع امللكــي 656م657 -م.
﴿رب َقــدْ َآ َتيتَنِــي ِم ـن ا ُْل ْلـ ِ
( )4قيــس بــن ســعد بــن عبــادة
ـك َو َع َّل ْمتَنِــي
َ
ْ
َ ِّ
اد ِ
يــل ْالَح ِ
ِمــ ْن ت َْأ ِو ِ
يــث﴾ [يوســف /األنصــاري ،يف عهــد اإلمــام عــي بــن
َ

 .]101مــن هنــا تتضــح اإلشــارة يف أيب طالــب (عليــه الســام) 36هـــ/

اســتحضار املــايض الســحيق يف حكــم 657م.

املوجــه إليهــا مالــك األشــر
بــاد مــر ّ

اســتعبدوا املرصيــن يف أثنــاء ُحكمهــم

أو أنّــه قصــد بخطابــه املجتمــع وجعلــوا مــر ضيعــة لإلمرباطــور

املوجــه إليهــم مالــك الذيــن البيزنطــي ،ومــن قبلــه الرومــاين
املــري ّ

عايشــوا حكــم اإلمرباطوريــة البيزنطيــة و ُعرفــت بمخــزن غــال رومــا.

التــي حكمــت مــن نحــو 323م إىل وكان اختــاف عقيــدة املرصيــن عــن
641م ،وحكــم الدولــة اإلســامية مــن عقيــدة الــروم ســبب ًا يف اضطهادهــم
الفتــح ســنة 641م20 /ه بوالهتــا :مــن ِق َبــل اإلمرباطور َّيــة ،فقــد اختــذ
( )1عمــرو بــن العــاص ،يف عهــد البيزنط ّيــون املذهــب اخللقــدوين الــذي

عمــر بــن اخلطــاب مــن 20هـــ25 -هـ /ينــص عــى احتــاد الطبيعتــن ،اإلهل َّيــة
641م646 -م.

والبرش َّيــة ،يف شــخص املســيح ،احتــا ًدا

سح ،غــر قابــل لالنفصــام ،مذه ًبــا رســم ًّيا
( )2عبــد اهلل بن ســعد بــن أيب َ ْ
يف عهــد عثــان بــن عفــان مــن 25هـــ -لإلمرباطور َّيــة دون غــره ،بينــا
كان املرص ّيــون يأخــذون باملذهــب
35هـ646 /م656 -م.
( )3حممــد بــن أيب حذيفــة ،يف عهــد الالخلقــدوين املونوفيزيتــي (اليعقويب)،

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

احلاكــم اجلديــد.

وإذا جئنــا إىل حكــم الــروم فقــد
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وقــد حــاول الــروم فــرض مذهبهــم عىل والكهــوف هربــا مــن القتــل والســجن

مجيــع الرعايــا ،فنفــر منهــم املســيح ّيون واالضطهــاد .واســتمر ذلــك احلــال
اليعاقبــة ،ومت ّيــزت األحــوال يف مــر حتــى شــاء اهلل أن ينقــذ املرصيــن عــى

إ ّبــان هــذه الفــرة التــي اســتمرت أيــدي جيــوش عمــرو بــن العــاص
حتــى الفتــح العــريب ملــر بازديــاد الــذي اقتحــم بجيوشــه حــدود مــر

ســلطة الكنيســة وبانتصــار املســيحية عــام 641م يف عهــد عمــر بــن اخلطاب،
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وانتشــارها يف غالبيــة الســكان ،إذ قــام وه ّلــل الرهبــان واألســاقفة املرصيــون

هريقليــوس (هرقــل) امرباطــور بيزنطــة اهلاربــون يف الصحــاري والكهــوف

بتعيــن البطــرك كــرس (املقوقــس)

()18

واعطاهــم عمــرو األمــان)( .)19وقــام

واليــا عــى مــر وبطريــرك عــى كنيســة املقوقــس بمصاحلــة عمــرو بــن العــاص
االســكندرية ســنة 631م ضــد رغبــة عــى أن يفــرض عــى القبــط ديناريــن

األقبــاط الذيــن كانــوا يتبعــون املذهــب ديناريــن ،فبلــغ ذلــك هرقــل فتسـ ّ
ـخطه

اليعقــويب وبــدأ يف تنفيــذ خططــه بــا أشــد التســخط ،وبعــث اجليــوش
هــوادة ويف خــال عــر ســنوات فأغلقــوا االســكندرية ،وآذنــوا عمــرو
غــدا مــن أكثــر الــوالة البيزنطيــن بــن العــاص باحلــرب فقاتلهــم وفتــح
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املكروهــن يف تاريــخ مــر( .واســتمر االســكندرية عنــوة قــرا بــا عهــد وال

تعــرض األقبــاط املرصيــون لالضطهــاد عقــد( .)20وعليــه فمــر فتحــت صلحا

والثــورات الدمويــة واملذابــح البشــعة مــا عــدا االســكندرية وثــاث قريــات.

والتــي فاقــت تلــك التــي قــام هبــا

وإذا كانــت الدولــة البيزنطيــة التــي

األباطــرة الوثنيــون ،وهــرب الرهبــان جــرت عــى حكــم مــر جائــرة مثلــا
والقساوســة إىل اجلبــال واألديــرة يفهــم مــن إشــارة اإلمــام عــي (عليــه
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الســام) اخلارجيــة يف خطابــه ،فــا الوجــه البحــري ،فبعــث املرصيــون
نتصــور احلكــم اإلســامي ملــر ك ّلــه إىل اخلليفــة عثــان بــن عفــان يطلبــون

عــدل ،فعندمــا تـ ّ
ـول عثــان بــن عفــان منــه تكليــف عمــرو بــن العــاص
اخلالفــة مــن بعــد مقتــل عمــر بــن بقتــال الــروم البيزنطيــن .فاســتجاب

اخلطــاب عــزل عمــرو بــن العــاص ،عثــان وأرســل عمــرو بــن العــاص
وويل عبــد اهلل بــن ســعد بــن أيب واليــ ًا عــى اإلســكندرية وأمــره بقتــال

رسح( )21عــى مــر ســنة  24هـــّ .
وأن الــروم ،ونجــح عمــرو يف مهمتــه وطــرد
عبــد اهلل بــن أيب رسحّ ،
أن عمــرا طلــب واليــة عبــد اهلل بــن ســعد حــوايل عــر
مــن عثــان عــزل عبــد اهلل بــن ســعد عــن ســنوات ،حتــى ُقتــل عثــان بــن عفــان
واليــة صعيــد مــر ،فرفــض عثــان عــام 35هـــ ،وقــام اإلمــام عــي بــن أيب

وقــام بعــزل عمــرو وتوليــة عبــد اهلل طالــب (عليــه الســام) بعــزل عبــد اهلل

بــن ســعد بــن أيب رسح واليــة مــر وويل قيــس بــن ســعد بــن عبــادة واليــة

ك ّلهــا(.)22

وقــد اختلفــت سياســة عبــد اهلل

مــر.

ويــرى الطــري أنّــه (مل يكــن يف

بــن أيب رسح عــن واليــة عمــرو بــن وكالء عثــان ،أســوأ مــن عبــد اهلل بــن
العــاص فقــد تشــدّ د يف مجــع الرضائــب أيب رسح)

()23

واملعــروف تارخييــا ّ
أن

وعامــل املرصيــن بقســوة تر ّتــب عليهــا هــذا الســوء املشــار إليــه ،كان ســببا

حــرض أهــل اإلســكندرية دولــة رئيســا يف حنــق األمــة عــى عثــان بــن
أن ّ
الــروم عــى غــزو مدينتهــم .فعــاد الــروم عفــان وسياســته يف توليتــه ألقاربــه عــى

حيتلــون اإلســكندرية وبعــض مــدن الرغــم مــن اعــراض األمــة عليهــم

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ســبب عــزل عمــرو بــن العــاص وتوليــة الــروم ســنة 25هـ646 /م .واســتمرت
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ومنهــم صحابــة رســول اهلل(.)24

املرســل واملتلقــي ،ويكــون نجــاح أيــة

وممــا جــاء يف عهــد اإلمــام عــي عمليــة إبالغيــة معتمــدا عليهــا ،بحيــث

(عليــه الســام) ملالــك األشــر فيــا يتمكــن املرســل إليــه مــن اســتقبال

ال�سنة الثانية -العدد الرابع1438 -هـ 2017 /م

ينضــوي حتــت رؤيــة املجتمــع السياســية الرســالة وتفكيــك رموزهــا بحثــا عــن

للحكــم ،أو مــا يســمى سياســيا بالــرأي القيمــة اإلخباريــة التــي شــحنت هبــا.
ـاس َينْ ُظـ ُـر َ
ون ِمـ ْن فف ّعاليــة احلــدث الكالمــي ،كــا يقــول
العــام قولــه« :و َأ َّن النَّـ َ
ُأ ُمـ ِ
ـور َك ِف ِم ْثـ ِ
ـت َتنْ ُظـ ُـر فِيـ ِـه ِمـ ْن جاكبســون (مرهونــة باســتخدام شــيفرة
ـل َمــا ُكنْـ َ
ــور ا ْلــو ِ
ــك و َي ُقو ُل َ
ــون فِ َ
الة َق ْب َل َ
يــك مشــركة بــن املســامهني فيــه)(.)26
ُأ ُم ِ ُ
ـت َت ُقـ ُ ِ
ومــن تضطلــع بكشــفها هــي الوظيفة
ـم»( ،)25ففــي هــذا
َمــا ُكنْـ َ
ـول ف ِيهـ ْ
النــص تذكــر مــن اإلمــام ملالك األشــر املرجعيــة؛ إحــدى وظائــف جاكبســون
ّ
بــأن النــاس ســينظرون مــن أمــورك ،الســت ،وقــد ترمجهــا بعضهــم بالوظيفــة
ويقولــون فيــك مــا كنــت تنظــر فيــه مــن املعرفيــة أو اإلحيائيــة ،لكوهنــا تتحــدث

أمــور والتــك ومــا كنــت تقــول فيهــم .عــن أشــياء وموجــودات خارجيــة

ممــا يشــر بداللــة واضحــة ّ
أن مالــكا وتركــز عليهــا .ومــا الرســالة ســوى
كان ذا رأي يف والتــه وأنّــه كان يقــول رمــز هلــذه األشــياء وتعبــر عنهــا،
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فيهــم أقــواال قــد عرفهــا اإلمــام عنــه ،فهــي توحــي بأهنــا اســتعاضت عنهــا

ممــا ترتــب عليــه وجــود لغــة تواصليــة وأخــذت مكاهنــا أو نابــت عنهــا.
مشــركة بــن املتكلــم واملرســل إليــه فتكــون الرســالة بمثابــة دليــل أو

ُض ّمنــت يف رســالة العهــد ،وهــو مــا عالمــة لغويــة اســتعملت يف العمليــات

يعــرف بـ(الســنن) وهــي عبــارة عــن التخاطبيــة بوصفهــا نائبــة عــن أشــياء
نظــام ترميــز مشــرك كليــا أو جزئيــا بــن تتحــدث عنهــا بــدل اســتحضارها
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داخــل الســياق اخلطــايب(.)27

وعشــرته ،ولذلــك فقــد بــادر إىل نفــي

وهــذا يتوافــق مــع جعــل سوســر مالــكا وعــدد ًا مــن األجــاء مثــل كميــل

متقومــة بالــدال بــن زيــاد وصعصعــة بــن صوحــان
العالمــة األلســنية
ّ
واملدلــول ،إذ يقــوم الذهــن عنــد حضور وثابــت بــن قيــس إىل الشــام ،ثــم ّملــا مل

الــدال مــن خــال صورتــه الســمعية إىل يســتطع معاويــة بن أيب ســفيان إســكات

اســتحضار مبــارش وآيل للمدلــول مــن صــوت مالــك الصــادح باحلقيقــة ،فقــد
ُأ ِ
بعــدَ هــؤالء األكارم بأمــر عثــان إىل
حيــث هــو تصــور ذهنــي(.)28
بــن األشــر نــراه كان منافحــا عــن بــن خالــد -ويف هنايــة املطــاف أثمــرت
املظلومــن متو ّعــدا الظاملــن مــن مســاعي مالــك الشــجاعة يف خلــع

احلــكّام ،فقــد أســهم يف عــزل بعــض ســعيد بــن العــاص أيضــا بالقــوة عــن
الــوالة ا ُملع ّينــن مــن ِق َبــل اخللفــاء ،واليــة الكوفــة.
كان مالــك مــن أولئــك النفــر مــن
عــر اعرتاضــه عــى ســلوك ّياهتم ،ممّــا
ه ّيــأ الظــروف إلنصــاف املظلومــن الصحابــة والتابعــن الذيــن كانــوا
واالســتجابة لشــكاوى املســلمني .ومن يكشــفون للنــاس حقيقــة اجلرائــم
مجلــة ذلــك ،اعرتاضــه عــى جرائــم وأنــواع اخليانــة التــي كانــت تُرتكــب

الوليــد بــن عقبــة ،ممّــا أ ّدى إىل تنحيتــه مــن قبــل عثــان ووالتــه ،مــا أ ّدى

عــن واليــة الكوفــة .كــا اشــتكى مالــك إىل أن ينالــوا جزاءهــم ،وبعــد مقتــل

وبعــض الصحابــة مــن ظلــم ســعيد عثــان ،راح مالــك األشــر يدعــو
بــن العــاص ،وهــو ٍ
بخ َطـ ٍ
وال آخــر للكوفــة ،النــاس ُ
ـب اســتداللية وترصحيــات
لك ـ ّن عثــان كان م ّيــاالً بشــدة إىل قومــه منطقيــة ومقنعــة ،إىل مبايعــة مــواله أمري

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

وحــن نطالــع ســرة مالــك محــص -التــي كان حيكمهــا عبــد الرمحن
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ِ ِ
األر ِ
ض َأ ْب َل َ
ــغ ِمــ ْن
ــر َك ِف ع َــا َرة ْ
املؤمنــن عيل(عليــه الســام) وهي ّيــئ َن َظ ُ
اســتِ ْج ِ
الب ْ
اج ألَ َّن َذلِـ َ
الَـ َـر ِ
ـك
الظــروف املناســبة خلالفتــه.
َن َظـ ِـر َك ِف ْ
ِ ِ
ــب
(ثانيا) :مرجعيات اخلطاب اخلارجية يف ال ُيــدْ َر ُك إِال بِا ْلع َــا َرة و َمــ ْن َط َل َ
الــراج بِ َغ ِ ِ ٍ
ــر َب ا ْلبِــا َد
بعدها االقتصادي
َْ َ َ
ــر ع َــا َرة َأ ْخ َ
ْ
مل خيتلــف الوضــع االقتصــادي كثــرا و َأ ْه َل َ
ــك ا ْل ِع َبــا َد»( ،)30ويف هــذا النــص

يف مــر بانتقاهلــا مــن الدولــة البيزنطيــة مرجعيــات مكانيــة ومقاميــة ،تتطلــب
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إىل الدولــة االســامية ،فمثلــا كانــت معرفــة بالبــاد ،وطبيعــة موقعهــا،
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مــر خزانــة للدولــة البيزنطيــة صــارت ومقــدار خراجهــا ،وكيفيــة اســتصالح
خزانــة للعــرب ،ومثلــا كانــت مــر أرضهــا.

تقســم األرض مــن املنظــور
تدفــع جزيــة عينيــة وترســل قمحــا
ّ
إىل القســطنطينية ،أصبحــت ترســل اإلســامي عــى أربعــة أقســام:
إىل مقــر اخلالفــة آنــذاك وهــي املدينــة

( )1أرض تــم إحياؤهــا مــن قبــل

باســم اخلــراج ،ومثلــا كان املرصيــون املســلمني ،مــن قبيــل إحيــاء املــوات،

يدفعــون رضيبــة الــرأس لكوهنــم فهــي أرض عــر ،لإلمــام عرشهــا.

خاضعــن للــروم ،أصبحــوا يدفعوهنــا

( )2أرض املســلمني ،فهــم أحــق

بيــد أننــا نالحــظ يف عهــد اإلمــام عيل

( )3أرض افتتحــت صلحــا ،فهــي

يف اإلســام بوصفهــم ذميــن(.)29

هبــا ،وهــي أيضــا أرض عــر.

(عليــه الســام) ملالــك األشــر تركيــزه عــى مــا صوحلــوا عليــه مــن خــرج

عىل عــارة األرض أكثر من اســتحصال معلــوم ،ال يلزمهــم أكثــر منــه.
اخلــراج بــل هــو يوصيــه بأمهيــة العــارة،

( )4وأرض أخــذت عنوة ،فحكمها

وأهنــا مقدَّ مــة عــى اجلبايــة «و ْل َيكُــ ْن والنظــر فيهــا لإلمــام ،إن رأى أن جيعلها
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ويقســمها ،كــا فعــل الفــرد ،وبــن السياســة التــي ط ّبقــت
غنيمــة،
فيخمســها ّ
ّ

رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) بالفعــل مــن قبــل اخللفــاء أو مــن قبــل
فلــا
بخيــر ،وإن رأى أن جيعلهــا فيئــا بــأن الــوالة يف البــاد التــي تو ُّلوهــاّ .
تكــون موقوفــة عــى املســلمني عامــة ،اســتبطأ عمــر بــن اخلطــاب اخلــراج
كــا صنــع عمــر بالســواد.

مــن قبــل عمــرو بــن العــاص كتــب

وعندمــا تــم لعمــرو بــن العــاص فتح إليــه (أمــا بعــد فــإين فكّــرت يف أمــرك

مــر ،طالبــه العــرب بتقســيمها ،إال والــذي أنــت عليــه فــإذا أرضــك أرض
بــن اخلطــاب رفــض وقــال( :ولعمــري أهلهــا عــددا وجلــدا وقــوة يف بــر وبحــر
وإنــا قــد عاجلتهــا الفراعنــة وعملــوا
جلزيــة قائمــة تكــون لنــا وملــن بعدنــا مــن
ّ

يقســم) .فيهــا عمــا حمكــا مــع شــدة عتوهــم
املســلمني أحــب إيل مــن يفء ّ
وقــد صالــح عمــرو بــن العــاص أهلهــا وكفرهــم فعجبــت مــن ذلــك وأعجــب

عــى مجيــع مــن فيهــا مــن الرجــال مــن ممــا عجبــت ّإنــا ال تــؤدي نصــف مــا
القبــط ممــن راهــق احللــم إىل مــا فــوق كانــت تؤديــه مــن اخلــراج قبــل ذلــك

ذلــك ،ليــس فيهــم امــرأة وال صبــي وال عــى غــر قحــوط وال جــدوب ولقــد
أكثــرت يف مكاتبتــك يف الــذي عــى
شــيخ عــى ديناريــن ديناريــن ،فأحصــوا
ُ

ـت ّ
أن ذلــك
لذلــك فبلغــت عدّ هتــم ثامنيــة آالف أرضــك مــن اخلــراج وظننـ ُ
ألف(.)31

ورجــوت أن
ســيأتينا عــى غــر نــزر
ُ

نفــرق بــن مــا تفيــق فرتفــع إ ّيل ذلــك فــإذا أنــت تأتينــي
وهنــا جيــدر بنــا أن ّ

نــص عليــه اإلســام مــن حتديــد قيمــة بمعاريــض تغتاهلــا وال توافــق الــذي يف

كل مــن اجلزيــة واخلــراج تبعــا لطاقــة نفــي ولســت قابــا منــك دون الــذي

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

أنــه عندمــا اســتطلع رأي اخلليفــة عمــر واســعة عريضــة رفيعــة قــد أعطــى اهلل
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كانــت تؤخــذ بــه مــن اخلــراج قبــل
ذلــك)(.)32

والسياســة نفســها التــي انتهجهــا

عمــر بــن اخلطــاب ط ّبقهــا عثــان بــن

وكان عمــرو قــد جباهــا اثنــي عــر عفــان ،فحينــا اســتعمل عبــد اهلل بــن أيب

ألــف ألــف ،وجباهــا املقوقــس قبلــه رسح عــى مــر ،كانــت جبايتهــا أربعــة
بســنة عرشيــن ألــف ألــف فعنــد ذلــك عــر ألــف ألــف ،فقــال عثــان لعمــرو

كتــب إليــه عمــر بــن اخلطــاب بــا كتــب ،بعدمــا عزلــه عــن مــر :يــا أبــا عبــد اهلل
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درهــا األول،
وشــدّ د يف خطابــه
ّ
درت اللقحــة بأكثــر مــن ّ
ليحصــل مــن خــراج ّ

حيصلــه الــروم فقــال عمــرو :أرضرتــم بولدهــا.
مــر بمثــل مــا كان ّ
والفراعــن مــن قبلــه.

بأنــا
واجلزيــة واخلــراج متشــاهبتان ّ

ومــن خــال مقارنــة نصــوص يؤخــذان مــن غــر املســلمني ،ومهــا مــن

هــذه املكاتبــات بنــص العهــد يتضــح مجلــة أمــوال الفــيء وجيبيــان بأوقــات

الفــارق املضمــوين بــن سياســة عمــر معينــة كل ســنة ،ولكنّهــا خيتلفــان
ّ
بــأن اجلزيــة موضوعــة عــى الــرؤوس
بــن اخلطــاب ومــا يريــده مــن واليــه

(عمــرو بــن العــاص) ،وبــن سياســة وتســقط باإلســام ،وأمــا اخلــراج
اإلمــام عــي (عليــه الســام) القائمــة فيوضــع عــى األرض وال يســقط(.)33
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أساســا عــى عــارة األرض ومطالبــة واخلــراج* هــو مــا يوضــع مــن الرضائب
واليــه (مالــك األشــر) بــأن تكــون عــى األرض أو حمصوالهتــا ،وهــو أقدم

العــارة أبلــغ يف نظــره مــن اســتجالب أنــواع الرضائــب( .)34وهنــاك مــن خلــط
اخلــراج؛ أل ّنــه مــن وجهــة نظــر اإلمــام بــن املفهومــن (اجلزيــة واخلــراج)
االقتصاديــة ّ
أن اخلــراج ال يطلــب إال ولكــن نجــد د ّقــة توظيــف اإلمــام (عليه

بالعــارة.

الســام) يف خطابــه ملفــردة اخلــراج عــى
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مــا يؤخــذ مــن األرض مــن خــال قرنــه مــن خــال ربــط مكوناتــه بعنــارص

هلــا بعــارة األرض.

و ّملــا كانــت زيــادة الرضائــب

ونقصاهنــا مرتبطــة بحالــة االقتصــاد

الزراعــي -خاصــة -يف مــر ،فلذلــك
أشــار االمــام عــي (عليــه الســام) يف

عهــده ملالــك أن هيتــم بعــارة األرض
وبنــاء القناطــر وغــر ذلــك ممــا يلــزم

للــري والزراعــة.

(ثالثا) :مرجعيات اخلطاب اخلارجية
يف بعدها االجتامعي

بــرزت يف عهــد اإلمــام عــي (عليــه

الســام) ملالــك األشــر جمموعــة

وقــد حــدّ د اإلمــام عــي (عليــه

الســام) يف عهــده ملالــك األشــر
ــم َأ َّن
طبقــات املجتمــع ،بقولــه« :وا ْع َل ْ
ــح َب ْع ُض َهــا إِال
الر ِع َّيــ َة َط َب َق ٌ
ــات ال َي ْص ُل ُ
َّ
ـض وال ِغنَــى بِ َب ْع ِض َهــا َع ـ ْن َب ْعـ ٍ
بِ َب ْعـ ٍ
ـض
ِ
ِ
ـاب ا ْل َعا َّمـ ِـة
َفمن َْهــا ُجنُــو ُد اللَِّ ومن َْهــا ُك َّتـ ُ
ومنْهــا ُق َضــا ُة ا ْلعــدْ ِل ِ
ِ ِ
ْ
ومن َْهــا
َ
اصــة َ
والَ َّ
ــق ِ
ِ
والر ْف ِ
ومن َْهــا َأ ْه ُ
ــل
ُع َّــا ُل اإلن َْصــاف ِّ
الذم ِ
ال ْزي ِ
اج ِمــ ْن َأ ْه ِ
ــة ْ
ــر ِ
ــة
ِْ َ
ــل ِّ َّ
والَ َ
ومسـ ِـلم ِة النَّـ ِ ِ
ـار و َأ ْهـ ُـل
ـاس ومن َْهــا الت َُّّجـ ُ
ُ ْ َ
ِ ِ
السـ ْف َل ِمـ ْن
ِّ
الصنَا َعــات َو من َْهــا ال َّط َب َقـ ُة ُّ
اجـ ِـة وا َْل ْس ـ َكن َِة»( .)35ونالحــظ
ال َ
َذ ِوي ْ َ

مكونــات نص ّيــة كشــفت عــن معرفــة يف هــذا النــص ّ
أن اإلمــام جعــل املجتمع
ّ

دقيقــة بالطبقــات االجتامعيــة وأنظمتهــا يف ثــاين طبقــات:
م ّثلــت بمجموعهــا خطابــا اجتامعيــا ( )1جنود اهلل.

عــى قــدر عــال مــن الوعــي والدرايــة ( )2كتّاب العامة واخلاصة.
بأحــوال املجتمــع املــري ،فبتحديــد ( )3قضاة العدل.

عمل اإلنصاف والرفق.
البعــد املرجعــي االجتامعــي هلــذا (ّ )4
اخلطــاب تتحــدد املعــاين داخــل النــص ( )5أهل اجلزية واخلراج.

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

مــن خــال حفــر الــرع وإقامــة اجلســور

املقــام االجتامعيــة.
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التجار.
(ّ )6

( )7أهل الصناعات.

( )8ذوو احلاجة واملسكنة.

جمالــه التــداويل املجتمعــي الــذي صــدر

فيــه .نــرى ّ
أن اإلمــام بــدأ بطبقــة اجلنــد،

وتعــد مــر الفرعونيــة ّأول دولــة
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بــن اإلمــام يف العهــد ّ
أن ن ّظمــت اجلنــد ،فقــد جنّــدت جيشــ ًا
وقــد ّ
ــح َب ْع ُض َهــا إِال مــن الزنــوج واألحبــاش حــوايل القــرن
هــذه الطبقــات (ال َي ْص ُل ُ
ـض وال ِغنَــى بِ َب ْع ِض َهــا َع ـ ْن َب ْعـ ٍ
بِ َب ْعـ ٍ
ـض) العرشيــن قبــل امليــاد ،أخضعــت هبــم
فهــي قائمــة عــى التكامــل والتعــاون ،ســكان ســواحل البحــر األمحــر .ثــم
(إذ ّ
إن التفــاوت الفكــري والتفــاوت انتــر أمــر التجنيــد يف الــدول القديمــة

يف القــدرة ونوعيــة العمــل فضــا يف أشــور وبابــل وفينيقيــة واليونــان

عــن امليــول واألهــداف الوظيفيــة والرومــان واإلســام(.)37
املتنوعــة بــن الطبقــات ،تؤكــد قيــام

ويشــر املــاوردي يف كتابــه (األحكام

املجتمعــات عــى فئــات تتكامــل يف الســلطانية) إىل وجــود قســمني مــن
االنتــاج وتتعــاون يف العمــل الوظيفــي القــوات العســكرية:

والتطويــر احلضــاري ،إذ يأخــذ كل القسم األول :ويتمثل يف املسرتزقة.

املتطوعة.
فــرد دوره واختيــاره الوظيفــي يف القسم الثاين :ويتمثل يف
ّ
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التخصــص املهنــي أو التجــاري أو
اإلداري .وســواها)(.)36

وبالنســبة للقســم األول وهــم

املســرزقة؛ فهــم اجلنــود النظاميــون

وإذا أردنــا الوقــوف عنــد هــذه أصحــاب الديــوان مــن أهــل الفــيء

الطبقــات املجتمعيــة ومــا بينهــا مــن واجلهــاد الذيــن ُيفــرض هلــم العطــاء
ترابــط وتكامــل ،بــا يلقــي ضــوءا مــن بيــت املــال مــن الفــيء بحســب

عليهــا يتناســب وفهــم اخلطــاب يف الغنــى واحلاجــة .وهــؤالء موقوفــون
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ّ
تأخــر عنهــم العطــاء عنــد اســتحقاقه،
للجهــاد ال يشــتغلون بغــره مــن جتــارة
أو زراعــة أو غريهــا ،وإن فعلــوا وكان حاصــا يف بيــت املــال ،كان هلــم

تعرضــوا للعقــاب .يقــول ابــن عبــد املطالبــة بــه كالديــون املســتح ّقة.
احلكــم :إن عمــر بــن اخلطــاب أمــر

أمــا طبقــة الكتّــاب ،فقــد كانــت

مناديــه أن خيــرج إىل أمــراء األجنــاد منصبــا مــن مناصــب احلكومــة ال

إلبــاغ الرعيــة ّ
(أن عطاءهــم قائــم ،يســتغنى عنــه ،و ّملــا فتحــت األمصــار

عــن عمــر بــن
وأن رزق عياهلــم ســائل ،فــا يزرعــون وتدونــت الدواويــن ّ
أمــا بالنســبة لوقــت رصف الرواتــب ديواهنــا .وكان الكاتــب يكتــب يف أول

(العطــاء) للجنــد ،فيذكــر املــاوردي :األمــر لديــوان اجلنــد وبيــت املــال .ثــم
ّ
أن وقــت العطــاء كان معلومــا يتوقعــه يف عهــد اإلمــام عــي (عليــه الســام)
اجليــش عنــد االســتحقاق ،وهــو معتــر كانــت الكتابــة منحــرة يف واحــد

بالوقــت الــذي تســتوىف فيــه حقــوق يضبــط حســاب الديــوان مــن أعطيــات
بيــت املــال ،فــإن كانــت تســتوىف يف اجلنــد وأســائهم ويكتــب املراســات،

وقــت واحــد مــن الســنة ُجعــل العطــاء وربــا كانــا اثنــن يتــوىل الثــاين كتابــة

يف رأس كل ســنة ،وإن كانــت تســتوىف بيــت املــال(.)38
يف وقتــن جعــل العطــاء يف كل ســنة

ومــن الطبقــات التــي ذكــرت يف

مرتــن ،وإن كانــت تســتوىف يف كل شــهر نــص العهــد طبقــة (قضــاة العــدل)،
ُجعــل العطــاء يف رأس كل شــهر ليكــون وهــم أصنــاف ،فعندمــا فتــح العــرب
املــال مرصوفــا إليهــم عنــد حصولــه ،مــر أبقــوا عــى النظــام القضائــي

فــا حيبــس عنهــم إذا اجتمــع .وإذا البيزنطــي مــع تغيــر يف التســميات مــن

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

وال يزارعــون).

اخلطــاب كاتبــا لــكل واليــة يكتــب يف
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جانــب ،وتغيــر يف الوظيفــة مــن جانــب

وتذكــر الدكتــورة ســيدة إســاعيل

آخــر .فكانــت هنــاك أربعــة أنــواع مــن كاشــف ّ
أن القضــاة يف مــر كانــوا

املحاكــم ،هــي(:)39

النوع األول :املحاكم العادية.
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الــوالة ،وهــو أمــر كان يســتدعيه حســن

النوع الثاين :حمكمة النظر يف املظامل.

ســر العدالــة .ففــي كثــر مــن األحيــان

النوع الرابع :قضاء اجلند.

والة خمتلفــن ،وكثــرا مــا مــات القضــاة

النوع الثالث :حماكم أهل الذمة.

كان القــايض يشــغل منصبــه يف عهــود

وعندمــا فتــح العــرب مــر ،كتــب وهــم يف مناصبهــم .فنجــد القــايض

عمــر بــن اخلطــاب إىل عمــرو بــن ســليم بــن عــر التجيبــي يتــوىل القضــاء
العــاص بتوليــة قيــس بــن أيب العــاص عرشيــن ســنة (60-40هـــ)(.)41
القضــاء ،فــويل القضــاء عــام 23هـــ ،ثــم

يعــن مــن
وكان القــايض يف مــر ّ

مــات بعــد ثالثــة شــهور مــن توليتــه ،قبــل الــوايل أو األمــر ،إىل أن جــاء
وبعــد موتــه كتــب إليــه أن يســتقيض بنــي العبــاس فجعلــوا توليــة القضــاة

كعبــا بــن يســار ،وكان ممــن قــى يف إليهــم (.)42
اجلاهليــة .فأبــى ،وقــال( :قضيــت يف
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أكثــر اســتقالال يف مناصبهــم مــن

وبعــد طبقــة القضــاة تــأيت طبقــة

اجلاهليــة وال أعــود إليــه يف اإلســام)( .أهــل اجلزيــة واخلــراج) ،ويعــد

فــوىل عمــرو بــن العــاص عثــان بــن صاحــب اجلزيــة واخلــراج الرجــل

قيــس بــن أيب العــاص عــى القضــاء الثــاين يف الدولــة بعــد الــوايل مــن حيــث

بــإذن عمــر بــن اخلطــاب ،فقــد كان املكانــة واألمهيــة .وقــد حــرص اخللفــاء

بعــض القضــاة يعينهــم الــوالة بتفويــض عــى جعــل عــال اخلــراج مســتقلني عــن
مــن اخلليفــة(.)40

الــوالة ،وذلــك إلضعــاف نفوذهــم،
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مثلــا فعــل عثــان بــن عفــان عنــد توليتــه حتــت احلكــم العــريب ،بعــد أن أضيفــت

عمــرو بــن العــاص عــى احلــرب ،وعبــد إليهــا طبقــة مــن التجــار العــرب الذيــن

اهلل بــن أيب رسح عــى اخلــراج ،فرفــض اســتوطنوا مــر(.)44

عمــرو ذلــك ،وقــال قولتــه املشــهورة

وعندمــا دخــل العــرب مــر،

(إذا أنــا كامســك البقــرة بقرهنــا وآخــر عملــوا عــى اســتغالل الوضــع

حيلبهــا)(.)43

التجــاري املزدهــر فيهــا لصاحلهــم،

وال هــي معروفــة عنــه ،فلــم يكــن ويف ذلــك يقــول الدكتــور عــي حســني

لريســل واليــ ًا ويف نيتــه اســتضعافه ،اخلربوطــيّ :
إن القــرن الســابع امليــادي
خاصــة مــا ملالــك األشــر مــن منزلــة (األول اهلجــري) كان عــر جتــارة غــر

عــول عليهــا يف حكــم مق ّيــدة يف البحــر املتوســط .حتــى يقــول
لديــه ،وحنكــة ُي ّ
مــر.

الرحالــة األوريب (آركولــف) الــذي زار

وتــأيت طبقــة التجــار ،وقــد كانــت مــر عــام 670م (حــوايل 50هـــ)ّ :
إن

طبقــة التجــار يف العــر البيزنطــي االســكندرية أصبحــت ملتقــى جتــارة

ترتكــز بصــورة رئيســية يف االســكندرية ،العــامل كلــه ،وتوافــدت عليهــا أعــداد

تتكــون مــن اليهــود خاصــة غفــرة مــن التجــار لــراء مــا هبــا مــن
وكانــت
ّ
الذيــن اشــتهروا بمهارهتــم التجاريــة ،بضائــع(.)45

ومــن الــروم واألقبــاط والســوريني

وأهــل الصناعــات ،عــى الرغــم

وعنــارص أخــرى .وقــد اســتمرت مــن ّ
أن وســيلة اإلنتــاج الرئيســة يف

طبقــة التجــار يف مزاولتهــا للتجــارة مــر كانــت هــي األرض ،وكانــت

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ولكــ ّن هــذه السياســة مل يكــن فســاروا عــى نفــس سياســة الدولــة
يرتضيهــا اإلمــام عــي (عليــه الســام) البيزنطيــة وهــي سياســة حريــة التجارة.
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الزراعــة هــي احلرفــة الرئيســة ألهلهــا ،وهــم الطبقــة الســفىل التــي عــى الــوايل

إال أنّــه كان مــن الطبيعــي أن تنشــأ إىل الــرؤف هبــم ورعايــة مصاحلهــم.
جانــب حرفــة الزراعــة حرفــة أخــرى

تواجــه حاجــات املجتمــع األخــرى مــن

اخلامتة:

كشــفت الدراســة مــن خــال

مصنوعــات ،وكانــت هــذه احلرفــة هــي البحــث عــن مرجعيــات العهــد
حرفــة الصناعــة.

اخلطابيــة أننــا دخلنــا يف دائــرة تأويليــة
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وقــد كانــت طبقــة الصنــاع يف مــر يف حتديــد املرجــع اخلارجــي املناســب

قبــل الفتــح العــريب تتكــون مــن األقباط ،ملــراد اإلمــام يف عهــده.
واســتمر األقبــاط يعملــون بالصناعــة

لفــت البحــث مــن خــال الوظيفــة

حتــت احلكــم العــريب أيضــا ،ســواء مــن املرجعيــة؛ إحــدى وظائــف جاكبســون

بقــي عــى دينــه ،أو مــن أســلم منهــم ،الســت إىل وجــود لغــة تواصليــة
فالعــرب مل يعملــوا يف الصناعــات مشــركة بــن املتكلــم (اإلمــام عــي
وغريهــا مــن املهــن ،وإنــا كانــوا يعنــون عليــه الســام) واملرســل إليــه (وهــو
باألمــور السياســية يف الدولــة ،وحتــى هنــا مالــك األشــر) ُض ّمنــت يف رســالة

بعــد أن بــدأ العــرب يف االختــاط العهــد أســاها جاكبســون (الســنن)
266

باألهــايل ومتلــك األرض واالشــتغال وهــي عبــارة عــن نظــام ترميــز مشــرك

بالزراعــة ،وذلــك منــذ القــرن الثــاين كليــا أو جزئيــا بــن املرســل واملتلقــي،
اهلجــري ،وســقوطهم مــن الديــوان يف بحيــث يكــون نجــاح أيــة عمليــة

عهــد املعتصــم 218هـــ ظــل أهــل البــاد إبالغيــة معتمــدا عليهــا.

بــن البحــث ّ
تضمــن النــص
أن
األصليــن يشــكلون طبقــة الصنــاع(.)46
ّ
ّ
وأخــرا ذوو احلاجــة واملســكنة ،مرجعيــات مكانيــة ومقاميــة ،تتطلــب
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معرفــة بالبــاد (مــر) ،وطبيعــة

بــرزت يف عهــد اإلمام عــي (عليه

موقعهــا ،ومقــدار خراجهــا ،وكيفيــة الســام) ملالــك األشــر جمموعــة
اســتصالح أرضهــا.

مكونــات نصيــة كشــفت عــن

وجــد الــدارس دقــة يف توظيــف معرفــة دقيقــة بالطبقــات االجتامعيــة

اإلمــام ملفــردة اخلــراج وهــي مــا يؤخــذ وأنظمتهــا م ّثلــت بمجموعهــا

مــن األرض مــن خــال قرهنــا يف العهــد خطابــا اجتامعيــا عــى قــدر عــال مــن

بعــارة األرض .بيــد أن هنــاك مــن خلط الوعــي والدرايــة بأحــوال املجتمــع
تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

بــن مفهومــي (اجلزيــة واخلــراج).

املــري.
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اهلوامش:

( )1ظ :لســانيات النــص مدخــل إىل انســجام
اخلطــاب حممــد خطــايب ،املركــز الثقــايف العــريب،
بــروت1991 ،م.19 -16 ،
( )2ظ :م .ن .17 -16
( )3ظ :أصــول حتليــل اخلطــاب يف النظريــة
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النحويــة العربيــة (تأســيس نحــو النــص) حممــد
الشــاوش ،منشــورات كليــة اآلداب ،جامعــة
منوبــة ،ط2001 ،1م.960 /2 ،
( )4ظ :م .ن .963 /2
( )5لســانيات اخلطــاب وأنســاق الثقافــة ،عبــد
الفتــاح يوســف ،الــدار العربيــة للعلــوم نارشون،
منشــورات االختــاف ،ط.275 ،2010 ،1
( )6يف فلســفة اللغــة ،حممــود فهمــي زيــدان ،دار
النهضــة العربيــة ،بــروت( ،د .ت).57 -56 ،
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( )7حتليــل اخلطــاب ،بــراون ويــول ،ترمجــة
حممــد لطفــي الزليطنــي ومنــر الرتيكــي ،جامعــة
امللــك ســعود1997 ،م.6 ،
( )8ظ :الســياق والنــص الشــعري مــن البنيــة إىل
القــراءة ،عــي آيــت أوشــان ،دار الثقافــة للنــر
والتوزيــع ،الــدار البيضــاء ،ط2000 ،1م.16 ،

( )9ظ :علــم اللســانيات احلديثــة عبــد القــادر
عبــد اجلليــل ،دار الصفــاء للطباعــة والنــر
والتوزيــع ،ط2002 ،1م  .65وظ :علــم
الداللــة ،أمحــد خمتــار عمــر ،مكتبــة دار العروبــة
للنــر والتوزيــع ،ط1982 ،1م.71 ،
( )10اللغــة يف املجتمــع ،م .م لويــس ،ترمجــة

متــام حســان ،مراجعــة إبراهيــم أنيــس ،دار إحيــاء
الكتــب العربيــة ،عيســى البــايب احللبــي ورشكاه
1959م.48 ،
( )11ظ :علــم اللغــة مقدمــة للقــارئ العــريب،
حممــود الســعران ،دار الفكــر العــريب ،القاهــرة،
1992م.310 ،
( )12ظ :اخلطــاب القــرآين دراســة يف العالقــة
بــن النــص والســياق خلــود العمــوش ،عــامل
الكتــب احلديــث ،ط2008 ،1م.30 ،
( )13األلســنية (علــم اللغــة احلديــث) املبــادئ
واألعــام ،ميشــال زكريــا ،املؤسســة اجلامعيــة
للدراســات والنــر والتوزيــع ،بــروت ،ط،2
1983م.280 ،
( )14ظ :النــص واخلطــاب واإلجــراء ،روبــرت
دي بوجرانــد ،ترمجــة د .متــام حســان ،عــامل

 .............................................................................م .د .حكيم �سلمان ال�سلطاين
الكتــب -القاهــرة ،ط2007 ،2م.174 ،

وجــود يوســف عليــه الســام يف مــر تطلــق

( )15هنــج البالغــة املختــار مــن كالم أمــر

﴿و َق َ
ــال ا َْل ِل ُ
ــك
عــى حاكــم مــر لقــب امللــك َ

العلويــة املقدســة ،مكتبــة الروضــة احليدريــة

ُــون بِ ِ
ــك ا ْئت ِ
﴿و َق َ
ــال ا َْل ِل ُ
ــه﴾ [يوســف،]50 /
َ

املؤمنــن جلامعــه الرشيــف الــريض ،العتبــة
.4 5 0

إِ ِّن َأرى س ـبع ب َقــر ٍ
ات ِسـ َـا ٍن﴾ [يوســف،]43 /
َ َ َْ َ َ
َخ ِلصه لِنَ ْف ِ
ــك ا ْئت ِ ِ
﴿و َق َ
ــال ا َْل ِل ُ
ــي﴾
ُــون بِــه َأ ْســت ْ ْ ُ
َ

( )16وهــم الذيــن احتضنــوا يوســف (عليــه

[يوســفَ ﴿ ،]54 /قا ُلــوا َن ْف ِقــدُ صــواع ا َْل ِلـ ِ
ـك﴾
ُ َ َ

ـك ا ْئت ِ
﴿و َقـ َ
ُون بِـ ِـه َأ ْسـت ْ
ـال ا َْل ِلـ ُ
َخ ِل ْص ُه لِنَ ْف ِس
تعــاىل َ

ا َْل ِل ِ
ــك﴾ [يوســف ،]76 /أ ّمــا يف مــدة النبــي

الســام) وجعلــوه عــى خزائــن األرض ،قــال

ــى َخ َز ِائ ِ
ــن ْالَ ْر ِ
(َ )54ق َ
اج َع ْلنِــي َع َ
ض إِ ِّن
ــال ْ
ِ
ح ِف ٌ ِ
يــم (َ )55وك ََذلِ َ
ــف ِف
وس َ
َ
ــك َم َّكنَّــا ل ُي ُ
يــظ َعل ٌ
ِ
ْالَ ْر ِ
ض َي َت َبـ َّـو ُأ ِمن َْهــا َح ْيـ ُ
حتِنَــا
ـب بِ َر ْ َ
ـث َي َشــا ُء نُصيـ ُ

ِ
ني (﴾)56
ــر ا ُْل ْح ِســنِ َ
َمــ ْن ن ََشــا ُء َو َل نُض ُ
يــع َأ ْج َ
[ســورة يوســف] .وقــد كان ليوســف (عليــه

الســام) بــن اهلكســوس مــا يشــبه الوضــع
امللكــي ﴿رب َقــدْ َآ َتيتَنِــي ِم ـن ا ُْل ْلـ ِ
ـك َو َع َّل ْمتَنِــي
َ
ْ
َ ِّ
اديـ ِ
ـل ْالَح ِ
ِ
ـث﴾ [يوســف ]101 /وقــد
مـ ْن ت َْأ ِويـ ِ َ

كان احلكــم العــدل ســاري ًا بــن اهلكســوس ﴿
ـف َأ ْعـ ِـر ْض َع ـن هـ َـذا واس ـ َت ْغ ِف ِري لِ َذنْبِـ ِ
ـك
وسـ ُ
ْ َ َ ْ
ُي ُ

ـك ُكنْـ ِ
إِ َّنـ ِ
ـت ِمـ َن ْ
ني﴾ [يوســف .]29 /كل
الَاطِ ِئ َ

آيــات القــرآن الكريــم التــي تتحــدث عــن مــدة

موســى (عليــه الســام) فنجــد القــرآن الكريــم
يطلــق عــى حاكــم مــر لقــب (الفرعــون).

قــال تعــاىل ﴿ َن ْت ُلــوا َع َلي َ ِ
وســى
ْ
ــك مــ ْن َن َبــإِ ُم َ

ال ِّ ِ
ِ
ــو ٍم ُي ْؤ ِمن َ
ُــون﴾ [القصــص/
ــق ل َق ْ
َوف ْر َع ْ
ــو َن بِ ْ َ
 ،]3مــن خــال هــذه اإلشــارة القرآنيــة يتضــح

أن لقــب فرعــون مل يكــن يطلــق عــى احلاكــم
يف زمــن النبــي يوســف (عليــه الســام) وقــد
أثبــت تاريــخ مــر القديــم ّ
أن ســبب اختــاف
اللقــب بــن هذيــن احلاكمــن يف مــرّ :
أن النبــي
يوســف عــاش يف العهــد امللكــي القديــم /عــر
االنتقــال الثــاين؛ لــذا مل يكــن اللقــب املســتعمل
عنــد حــكام مــر لقــب (فرعــون) ،بــل لقــب
(امللــك) أمــا النبــي موســى فقــد عــاش يف العهــد

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

َف َل َّــا َك َّل َمــ ُه َق َ
ــال إِن َ
ــن
ــن َأ ِم ٌ
ــو َم َلدَ ْينَــا َم ِك ٌ
َّــك ا ْل َي ْ

َان لِ َي ْأ ُخـ َـذ َأ َخــا ُه ِف ِديـ ِ
[يوســفَ ﴿ ،]72 /مــا ك َ
ـن
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مرجعيات اخلطاب اخلارجية يف عهد الإمام علي ( )jملالك الأ�شرت (............................)0

امللكــي اجلديــد /عــر الدولــة احلديثــة ،الــذي

أديــب ،مكتبــة االســكندرية.318 ،1997 ،

بــدأ يف عهــد األرسة الثامنــة عــرة ،وهــو العــر

( )20ظ :املجتمــع يف مــر اإلســامية مــن

املمتــد مــن  1550إىل 1069ق .م والــذي كان

الفتــح العــريب إىل العــر الفاطمــي ،هويــدا

يطلــق فيــه عــى احلاكــم لقــب( ،فرعــون) .ظ:

عبــد العظيــم رمضــان ،اهليئــة املرصيــة العامــة

مــر الفرعونيــة منــذ أقــدم العصــور حتــى عــام

للكتــاب.78 /1 ،1994 ،

 332قبــل امليــاد ،أمحــد فخــري ،مكتبــة األرسة،

( )21وهــو عبــد اللّ بــن ســعد بــن أيب رسح،

2012م.205 ،

الرضــاع .إرتــدّ يف
أخــو عثــان بــن عفــان مــن ّ

( )17ظ :تاريــخ مــر القديــم مــن أفــول الدولة

ّ
(صــى اللّ عليــه وآلــه) وكان مــن
عهــد النبــي

الوســطى إىل هنايــة األرسات ،زكيــه يوســف

ك ّتــاب الوحــي ،فلحــق بالك ّفــار ،فأهــدر النبــي

طبــوزادة ،القاهــرة.10 ،2008 ،

دمــه ،فســره عثــان بــن عفــان يــوم الفتــح ،مــع

( )18الــذي وصفــه الرســول (صــى اهلل عليــه

ّ
(صــى اللّ عليــه وآلــه )كان قــد قــال
أن النبــي

وآلــه) بعظيــم القبــط يف رســالته لــه «بســم اهلل

يف ذلــك اليــوم« :أربعــة ال أومنّهــم يف ّ
حــل وال

الرمحــن الرحيــم .مــن حممــد رســول اهلل إىل

يف حــرم» وأحدهــم ابــن أيب رسح ،فجــاء بــه إىل

املقوقــس عظيــم القبــط :ســام عــى مــن اتبــع

النبــي ،فاســتوهبه منــه ،فعفــا عنــه .قالــوا :وكان

اهلــدى ،أمــا بعــد فــإين أدعــوك بدعــوة اإلســام،

رجــل مــن األنصــار قــد نــذر أن يقتــل ابــن أيب

أســلم تســلم يؤتــك اهلل أجــرك مرتــن ﴿ ُق ْ
ــل

رسح ،إذ رآه إطاعــة ألمــر النبــي (صـ ّـى اللّ عليــه
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ِ ٍ
ــل ا ْل ِكت ِ
َيــا َأ ْه َ
ــو ٍاء َب ْينَنَــا
ــوا إِ َل كَل َمــة َس َ
َــاب َت َعا َل ْ

ُــر َك بِ ِ
ُــم َألَّ َن ْع ُبــدَ إِلَّ اللََّ َو َل ن ْ ِ
ــه َشــ ْي ًئا
َو َب ْينَك ْ
و َل يت ِ
َّخـ َـذ بع ُضنَــا بع ًضــا َأربابــا ِمـن د ِ
ون اللَِّ َفــإِ ْن
ْ ُ
َْ ً
َْ
َْ
َ َ
تَو َّلــوا َف ُقو ُلــوا ْاشــهدُ وا بِ َأنَّــا مس ِ
ــل ُم َ
ون﴾».
َ
َ ْ
ُ ْ
( )19تاريــخ وحضــارة مــر القديمــة ،ســمري

وآلــه) ،فلـ ّـا وجــده عنــد النبــي -وكان يأبــى أن
يبايعــه -هــاب قتلــه ،فقــال لــه النبــي (صـ ّـى اللّ
عليــه وآلــه) :انتظرتــك أن تــويف نــذرك .قــال:
يــا رســول اللّ هبتــك ،أفــا أومضــت .قــال :إنــه
ـى ْ
أن يغمــز أو يومــض .ويف روايــة :إنــه
ليــس لنبـ ّ
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فيكــم رجــل رشــيد يقــوم إىل هــذا حيــث رآين

بتقــوى اللّّ ،
ول عبــد اللّ بــن أيب رسح مــر،

كففــت يــدي عــن بيعتــه فيقتلــه.

فمكــث عليهــا ســنني ،فجــاء أهــل مرص يشــكونه

( )22ظ :الكامــل يف التاريــخ ،ابــن األثــر

ويتظ ّلمــون منــه ،وقــد كان قبــل ذلــك مــن عثــان

(630هـــ) ،حتقيــق أيب الفــداء عبــد اهلل القــايض،

هنــات إىل عبــد اللّ بــن مســعود ،وأيب ذر ،وعــار

دار الكتــب العلميــة ،لبنــان ،ط1987 ،1م/3 ،

بــن يــارس ،فكانــت بنــو هذيــل وبنــو زهــرة يف

.65

قلوهبــم مــا فيهــا حلــال ابــن مســعود ،وكانــت

( )23تاريــخ الطــري تاريــخ الرســل وامللــوك،

بنــو غفــار وأحالفهــا ومــن غضــب أليب ذر يف

أليب جعفــر حممــد بــن جريــر الطــري310 ،هـــ،

قلوهبــم مــا فيهــا ،وكانــت بنــو خمــزوم قــد خنقــت

حتقيــق حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،دار املعــارف
بمــر ،ط.255 /4 ،2

عــى عثــان حلــال عـ ّـار بــن يــارس .وجــاء أهــل
مــر يشــكون ابــن أيب رسح ،فكتــب إليــه كتاب ـ ًا

( )24أخــرج ابــن عســاكر بإســناده عــن الزهــري

يتهــدده فيــه ،فأبــى ابــن أيب رسح أن يقبــل مــا هنــاه

قــالّ :
(إن عثــان ملــا ّ
ول ،كــره واليتــه نفــر مــن

عنــه عثــان ،ورضب بعــض مــن أتــاه مــن قبــل

(صــى اللّ عليــه وآلــه)ّ ،
ّ
ألن
أصحــاب النبــي

عثــان مــن أهــل مــر ممــن كان أتــى عثــان،

حيــب قومــه ،فــويل النــاس اثنتــي
عثــان كان
ّ

فقتلــه .فخــرج مــن أهــل مــر ســبعامئة رجــل،

عــرة ســنة ،وكان كثــر ًا مــا ّ
يــول بنــي أميــة

فنزلــوا املســجد ،وشــكوا إىل أصحــاب حممــد

ممــن مل يكــن لــه مــع رســول (اللّ صـ ّـى اللّ عليــه

ّ
(صــى اللّ عليــه وآلــه) يف مواقيــت الصــاة

وآلــه) صحبــة ،فــكان جيــيء مــن أمرائــه مــا

مــا صنــع ابــن أيب رسح هبــم ،فقــام طلحــة بــن

ينكــره أصحــاب حممــد (صـ ّـى اللّ عليــه وآلــه)،

عبيــد اللّ فك ّلــم عثــان بــن عفــان بــكالم شــديد،

وكان عثــان يســتعتب فيهــم ،فــا يعزهلــم ،فلـ ّـا

وأرســلت عائشــة إليــه ،فقالــت :تقــدّ م إليــك

الســت حجــج األواخــر اســتأثر بنــي
كان يف
ّ

أصحــاب حممــد (صـ ّـى اللّ عليــه وآلــه) وســألوك

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

(صـ ّـى اللّ عليــه وآلــه) قــال ملــن حولــه :أمــا كان

عمــه ،فوالّهــم ،ومــا أرشك معهــم ،وأمرهــم
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عــزل هــذا الرجــل ،فأبيــت إالّ واحــدة ،فهــذا

بــه ،قــال فنظــر إليــه ،فقــال :غــام مــن أنــت؟

قــد قتــل منهــم رج ـاً ،فأنصفهــم مــن عاملــك.

مــرة يقــول أنــا غــام أمــر املؤمنــن،
فأقبــل ّ

ودخــل عليــه عيل بــن أيب طالــب (عليه الســام)،
وكان متك ّلــم القــوم ،فقــال :إنــا يســألونك رج ً
ال

ومـ ّـرة يقــول أنــا غــام مــروان ،حتــى عرفــه رجل

أنــه لعثــان ،فقــال لــه حممــد :إىل مــن أرســلت؟

مــكان رجــل ،وقــد ا ّدعــوا قبلــه دمــ ًا ،فاعزلــه

قــال :إىل عامــل مــر ،قــال :بــاذا؟ قــال:
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عنهــم ،واقــض بينهــم ،فــإن وجــب عليــه حــق
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برســالة ،قــال :معــك كتــاب؟ قــال :ال ،ففتّشــوه

فأنصفهــم منــه ،فقــال هلــم :اختــاروا رجـ ً
ا ُاو ّليــه

فلــم جيــدوا معــه كتابــ ًا ،وكانــت معــه إداوة قــد

عليكــم مكانــه ،فأشــار النــاس عليــه بمحمــد

فحركــوه ليخــرج
يبســت ،فيهــا يشء يتقلقــلّ ،

أيب بكــر ،فكتــب عهــده ،ووالّه وخــرج معهــم

مــن عثــان إىل ابــن أيب رسح .فجمــع حممــد مــن

عــدد مــن املهاجريــن واألنصــار ينظــرون فيــا

كان عنــده مــن املهاجريــن واألنصــار وغريهــم،

بــن أهــل مــر وابــن أيب رسح .فخــرج حممــد

ثــم فــك الكتــاب بمحــر منهــم ،فــإذا فيــه:

فلــا كان عــى مســرة ثــاث مــن
ومــن معــهّ ،

إذا أتــاك فــان وحممــد وفــان ،فاحتــل قتلهــم،

بــن أيب بكــر ،فقــال :اســتعمل عليــه حممــد بــن

املدينــة ،إذا هــم بغــام أســود عــى بعــر خيبــط

فلــم خيــرج فشــقوا اإلداوة ،فــإذا فيهــا كتــاب:

وأبطــل كتابــه ،وقــر عــى عملــك حتــى يأتيــك

البعــر خبطــ ًا ،كأنــه رجــل يطلــب أو يطلــب،
فقــال لــه أصحــاب حممــد (صـ ّـى اللّ عليــه وآلــه)

رأيــي ،واحبــس مــن جيــيء إ ّيل يتظلــم منــك،

ليأتيــك رأيــي يف ذلــك إن شــاء اللّ ،فلــا قــرؤا

قصتــك؟ ومــا شــأنك؟ هــارب أو طالــب؟
مــا ّ

الكتــاب فزعــوا وأزمعــوا ،فرجعــوا إىل املدينــة،

وجهنــي إىل
فقــال هلــم :أنــا غــام أمــر املؤمنــن؛ ّ
عامــل مــر ،فقــال لــه رجــل :هــذا عامــل مــر

وختــم حممــد الكتــاب بخواتيــم نفــر كانــوا معــه،
ودفــع الكتــاب إىل رجــل منهــم .وقدمــوا املدينــة،

قــال :ليــس هــذا أريــد وأخــر بأمــره حممد بــن أيب

فجمعــوا طلحــة ،والزبــر ،وعليــ ًا ،وســعد ًا،

بكــر ،فبعــث يف طلبــه رجــاً ،فأخــذه ،فجــيء

ومــن كان مــن أصحــاب حممــد (صـ ّـى اللّ عليــه

 .............................................................................م .د .حكيم �سلمان ال�سلطاين
فضــوا الكتــاب بمحــر منهــم،
وآلــه) ،ثــم ّ

وجهــت هــذا
هــذا الكتــاب ،وال أمــرت بــه ،وال ّ

فلــم يبــق أحــد مــن املدينــة إال حنــق عــى عثــان،

خــط مــروان ،وشــكوا يف أمــر عثــان ،وســألوه

بقصــة الغــام ،وأقرؤهــم الكتــاب،
وأخربوهــم ّ

ّ
اخلــط فعرفــوا أنــه
الغــام إىل مــر قــط ،وأمــا

وزاد ذلــك مــن كان غضــب البــن مســعود وأيب

أن يدفــع إليهــم مــروان ،فأبــى ،وكان مــروان

ذر وعـ ّـار ،حنقـ ًا وغيظـ ًا ،وقــام أصحــاب حممــد

عنــده يف الــدار .فخــرج أصحــاب حممــد مــن

ّ
(صــى اللّ عليــه وآلــه) فلحقــوا بمنازهلــم مــا
ـم ملــا قــرأوا الكتــاب،
منهــم أحــد إال وهــو مغتـ ّ

عثــان ال حيلــف بباطــل ،إال أن قوم ـ ًا قالــوا :لــن
يــرأ عثــان مــن قلوبنــا إال أن يدفــع إلينــا مــروان

بــن أيب بكــر ببنــي تيــم وغريهــم .فلــا رأى ذلــك

حتــى نبحثــه ونعــرف حــال الكتــاب ،وكيــف

عيل(عليــه الســام) بعــث إىل طلحــة والزبــر

يؤمــر بقتــل رجــل مــن أصحــاب حممــد بغــر

وعــار ونفــر مــن أصحــاب حممــد
وســعد
ّ

حــق ،فــإن يكــن عثــان كتبــه عزلنــاه ،وإن يكــن

(صـ ّـى اللّ عليــه وآلــه) ،ك ّلهــم بــدري ،ثــم دخــل

مــروان كتبــه عــى لســان عثــان نظرنــا مــا يكــون

عــى عثــان ومعــه الكتــاب والغــام والبعــر،

منــا يف أمــر مــروان ،ولزمــوا بيوهتــم ،وأبــى عثامن

فقــال لــه عــي (عليــه الســام) :هــذا الغــام

أن خيــرج إليهــم مــروان ،وخــي عليــه القتــل،

غالمــك؟ قــال :نعــم ،قــال :والبعــر بعــرك؟

وحــارص النــاس عثــان ومنعــوه املــاء ،فــأرشف

قــال :نعــم ،قــال :فأنــت كتبــت هــذا الكتــاب؟

عــى النــاس ،فقــال :أفيكــم عــي؟ فقالــوا :ال،

ـت هــذا الكتــاب،
قــال :ال ،وحلــف بــاللّ مــا كتبـ ُ

أفيكــم ســعد؟ قالــوا :ال ،فســكت ،ثــم قــال:

وال أمــر بــه ،وال علــم بــه .قــال لــه عــي (عليــه

أال أحــد يبلــغ فيســقينا مــاء ،فبلــغ ذلــك عل ّيــ ًا،

الســام) :فاخلاتــم خامتــك؟ قــال :نعــم ،قــال:

فبعــث إليــه بثــاث قــرب مملــؤة ،فــا كادت

فكيــف خيــرج غالمــك ببعــرك بكتــاب عليــه

تصــل إليــه وجــرح يف ســببها عــدّ ة مــن مــوايل بني

خامتــك ال تعلــم بــه؟ فحلــف بــاللّ مــا كتبــت

هاشــم وبنــي أميــة حتــى وصــل املــاء إليــه ،فبلــغ

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

وحــارص النــاس عثــان ،وأجلــب عليــه حممــد

عنــده غضابــ ًا وشــكّوا يف أمــره ،وعلمــوا أن
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عل ّيـ ًا أن عثــان يــراد قتلــه ،فقــال :إنــا أردنــا منــه
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مــروان ،فأمــا قتــل عثــان فــا ،وقــال للحســن
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فريــس ،ترمجــة لطيــف زيتــوين ،عــامل املعرفــة،
املجلــس األعــى للثقافــة والفنــون واآلداب،

وللحســن :إذهبــا بســيفيكام حتــى تقومــا عــى

2004 ،300م.46-45 ،

بــاب عثــان ،فــا تدعــا أحــد ًا يصــل إليــه ،وبعث

( )28ظ :م .ن.

الزبــر ابنــه وبعــث طلحــة ابنــه ،وبعــث عــدّ ة مــن

( )29ظ :املجتمع يف مرص االسالمية .115

أصحــاب حممــد أبناءهــم ،يمنعــون النــاس أن

( )30هنج البالغة .458

يدخلــوا عــى عثــان ،ويســألونه إخــراج مــروان)

(( )31وهــذا نــص املعاهــدة :هــذا مــا أعطــى

تاريــخ دمشــق ،أبــو القاســم عــي بــن احلســن بــن

عمــرو بــن العــاص أهــل مــر مــن األمــان

هبــة اهلل املعــروف بابــن عســاكر (ت 571هـــ)،

وملتهــم وكنائســهم وصلبهــم وبرهــم وبحرهــم.

حتقيــق :عمــرو بــن غرامــة العمــروي ،دار الفكــر

ال يدخــل عليهــم يشء مــن ذلــك وال ينتقــص

للطباعــة والنــر والتوزيــع1995 ،م/39 ،

وال يســاكنهم النــوب .وعــى أهــل مــر أن

.418 -415

يعطــوا اجلزيــة إذا اجتمعــوا عــى هــذا الصلــح

( )25هنج البالغة .450

وانتهــت زيــادة هنرهــم مخســن ألــف ألــف .ومــا

( )26نظريــة النــص مــن بنيــة املعنى إىل ســيميائية

عليهــم مــا جنــى لصوهتــم فــإن أبــر أحــد منهــم

الــدال ،د.حســن مخــري ،ط  ،1منشــورات

أن جييــب رفــع عنهــم مــن اجلــزاء بقدرهــم.

االختــاف ،اجلزائــر.277-265 ،2007 ،

وذمتنــا ممــن أبــى بريئــة .وإن نقــص هنرهــم مــن

وظ :الســيميائية وفلســفة اللغــة امربتــو ايكــو،

غايتــه إذا انتهــى رفــع بقــدر ذلــك .ومــن دخــل

ترمجــة د .أمحــد الصمعــي ،ط  ،1املنظمــة العربيــة

يف دخــل يف صلحهــم مــن الــروم والنــوب فلــه

للرتمجــة بــروت2005 ،م.440-390 ،

مثــل مــا هلــم ،وعليــه مثــل مــا عليهــم .ومــن أبــى

( )27ظ :قضايــا أدبيــة عامــة ،آفــاق جديــدة

واختــار الذهــاب فهــو آمــن حتــى يبلــغ مأمنــه

يف نظريــة األدب ،برنــار موراليــس ،ايامنويــل

أو خيــرج مــن ســلطاننا عليهــم مــا عليهــم أثالث ـ ًا
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يف كل ثلــث جبايــة ثلــث مــا عليهــم .عــى مــا

اخلــراج فإنــا هــو يفء املســلمني وعنــدي مــن قــد

يف هــذا الكتــاب عهــد اهلل وذمتــه وذمــة رســوله
وذمــة اخلليفــة أمــر املؤمنــن وذمــم املؤمنــن.

ت ْع َلــم قــوم حمصــورون والســام) .فكتــب إليــه
عمــرو بــن العــاص بســم اهلل الرمحــن الرحيــم

وعــى النوبــة الذيــن اســتجابوا أن يعينــوا بكــذا

لعمــر بــن اخلطــاب مــن عمــرو بــن العــاص

وكــذا رأسـ ًا وكــذا وكــذا فرسـ ًا عــى أن ال يغــزوا

ســام عليكــم فــإين أمحــد إليــك اهلل الــذي ال إلــه

وال يمنعــوا مــن جتــارة صــادرة وال واردة .شــهد

إال هــو أمــا بعــد فقــد أتــاين كتــاب أمــر املؤمنــن

الزبــر وعبــد اهلل وحممــد بنــاة وكتــب وردان

يســتبطئني يف اخلــراج ويزعــم أين َأ ْعنَــد عــن احلق

بــن الســام ،تقديــم ودراســة وحتقيــق حممــد

صالــح مــا تعلــم ولكن أهــل األرض اســتنظروين

عــارة ،دار الــروق ،ط1989 ،1م .62 ،وظ:

إىل أن تــدرك غلتهــم فنظــرت للمســلمني فــكان

تاريــخ دمشــق ،ابــن عســاكر .194 /2

الرفــق هبــم خــرا مــن أن خيــرق هبــم فيصــروا إىل

( )32ظ :املقريــزي  .544 -543 /3ويف

بيــع مــا ال غنــى هبــم عنــه والســام.

كتــاب آخــر (مــن عمــر بــن اخلطــاب إىل عمــرو

( )33ظ :تاريــخ التمــدن اإلســامي ،جرجــي

بــن العــاص ســام عليــك فــإين أمحــد إليــك اهلل

زيــدان ،منشــورات دار مكتبــة احليــاة ،بــروت

الــذي ال إلــه إال هــو أمــا بعــد فقــد عجبــت مــن

لبنــان .220 /1

كثــرة كتبــي إليــك يف إبطائــك باخلــراج وكتابــك

* ّ
إن كلمــة اخلــراج ليســت عربيــة أصليــة ،وإنــا

إيل ببنيــات الطــرق وقــد علمــت إين لســت

هــي نقلــت عــن اللغــة اليونانيــة عــن طريــق

أرىض منــك إال باحلــق البــن ومل أقدمــك إىل

البيزنطيــن ،أو هــي تعريــب الكلمــة اآلراميــة

مــر أجعلهــا لــك طعمــة وال لقومــك ولكنــي

“ ”Choregiaوكانــت تعنــي الرضيبــة بصفــة

وجهتــك ملــا رجــوت مــن توفــرك اخلــراج

عامــة .غــر أنــه رأى أن اســتعارة العــرب هلــذه

وحســن سياســتك فــإذا أتــاك كتــايب هــذا فامحــل

الكلمــة كانــت قبــل جمــيء اإلســام عــى اعتبــار

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

وحــر .ظ :كتــاب األمــوال ،أبــو عبيــد القاســم

وأنكــب عــن الطريــق وإين واهلل مــا أرغــب عــن
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أهنــا قــد اســتعملت يف القــرآن ،وتكــرر ورودهــا

( )39ظ :املجتمع يف مرص االسالمية .300

يف األحاديــث ،وعــى لســان العــرب قبــل

( )40ظ :م .ن .306

بــدء الفتــوح .اخلــراج والنظــم املاليــة للدولــة

( )41ظ :مــر يف فجــر اإلســام مــن الفتــح

اإلســامية ،حممــد ضيــاء الديــن الريــس ،ط،5

العــريب إىل قيــام الدولــة الطولونيــة ،اهليئــة

1985م.8 ،

املرصيــة العامــة للكتــاب.87 ،1994 ،

( )34ظ :تاريخ التمدن اإلسالمي .221 /1

( )42ظ :تاريخ التمدن اإلسالمي .236 /1

( )35هنج البالغة .454

( )43ظ :املجتمع يف مرص االسالمية .249

( )36هنــج البالغــة يف ضــوء علــم اللغــة

( )44ظ :م .ن .194

االجتامعــي ،نعمــة دهــش فرحــان ،أطروحــة

( )45ظ :احلضــارة العربيــة اإلســامية :حضــارة

دكتــوراه ،جامعــة بغــداد كليــة الرتبيــة ابــن رشــد،

السياســة واإلدارة والقضــاء واحلــرب واالجتــاع

2011م.150 ،

واالقتصــاد والرتبيــة والتعليــم والثقافــة

( )37ظ :تاريخ التمدن اإلسالمي .158

والفنــون.45 ،1994 ،

( )38ظ :م .ن .245 /1

( )46ظ :املجتمع يف مرص اإلسالمية .166
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املصادر واملراجع

ط.2

العربيــة (تأســيس نحــو النــص) حممــد الشــاوش،

إىل هنايــة األرسات ،زكيــه يوســف طبــوزادة،

منشــورات كليــة اآلداب ،جامعــة منوبــة ،ط،1

القاهــرة.2008 ،

2001م.

( )8تاريــخ وحضــارة مــر القديمــة ،ســمري أديــب،

( )2األلســنية (علــم اللغــة احلديــث) املبــادئ

مكتبــة االســكندرية.1997 ،

واألعــام ،ميشــال زكريــا ،املؤسســة اجلامعيــة

( )9حتليــل اخلطــاب ،بــراون ويــول ،ترمجــة حممــد

للدراســات والنــر والتوزيــع ،بــروت ،ط،2

لطفــي الزليطنــي ومنــر الرتيكــي ،جامعــة امللــك

1 9 8 3م .

ســعود1997،م.

( )3األمــوال ،أبــو عبيــد القاســم بــن الســام ،تقديــم

( )10احلضــارة العربيــة اإلســامية :حضــارة

ودراســة وحتقيــق حممــد عــارة ،دار الــروق ،ط،1

السياســة واإلدارة والقضــاء واحلــرب واالجتــاع

1989م.

واالقتصــاد والرتبيــة والتعليــم والثقافــة والفنــون،

( )4تاريــخ دمشــق ،أبــو القاســم عــي بــن احلســن

.1994

بــن هبــة اهلل املعــروف بابــن عســاكر (ت 571هـــ)،

( )11اخلــراج والنظــم املاليــة للدولــة اإلســامية،

حتقيــق :عمــرو بــن غرامــة العمــروي ،دار الفكــر

حممــد ضيــاء الديــن الريــس ،ط1985 ،5م.

للطباعــة والنــر والتوزيــع1995 ،م.

( )12اخلطــاب القــرآين دراســة يف العالقــة بــن

( )5تاريــخ التمــدن اإلســامي ،جرجــي زيــدان،

النــص والســياق خلــود العمــوش ،عــامل الكتــب

منشــورات دار مكتبــة احليــاة ،بــروت لبنــان.

احلديــث ،ط2008 ،1م.

( )6تاريــخ الطــري تاريــخ الرســل وامللــوك ،أليب

( )13الســياق والنــص الشــعري مــن البنيــة إىل

جعفــر حممــد بــن جريــر الطــري310 ،هـــ ،حتقيــق

القــراءة ،عــي آيــت أوشــان ،دار الثقافــة للنــر

حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،دار املعــارف بمــر،

والتوزيــع ،الــدار البيضــاء ،ط2000 ،1م.

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

( )1أصــول حتليــل اخلطــاب يف النظريــة النحويــة

( )7تاريــخ مــر القديــم مــن أفــول الدولة الوســطى
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( )14علــم الداللــة ،امحــد خمتــار عمــر ،مكتبــة دار

1991م.

العروبــة للنــر والتوزيــع ،ط1982 ،1م.

( )22اللغــة يف املجتمــع ،م .م لويــس ،ترمجــة متــام

( )15علــم اللســانيات احلديثــة عبــد القــادر عبــد

حســان ،مراجعــة إبراهيــم أنيــس ،دار إحيــاء الكتــب

اجلليــل ،دار الصفــاء للطباعــة والنــر والتوزيــع،

العربيــة ،عيســى البــايب احللبــي ورشكاه 1959م.

ط2002 ،1م.

( )23املجتمــع يف مــر اإلســامية مــن الفتــح

( )16علــم اللغــة مقدمــة للقــارئ العــريب ،حممــود

العــريب إىل العــر الفاطمــي ،هويــدا عبــد العظيــم

الســعران ،دار الفكــر العــريب ،القاهــرة1992 ،م.

رمضــان ،اهليئــة املرصيــة العامــة للكتــاب.1994 ،

( )17يف فلســفة اللغــة ،حممــود فهمــي زيــدان ،دار

( )24مــر الفرعونيــة منــذ أقــدم العصــور حتــى

النهضــة العربيــة ،بــروت( ،د .ت).

عــام  332قبــل امليــاد ،أمحــد فخــري ،مكتبــة

( )18قضايــا أدبيــة عامــة ،آفــاق جديــدة يف نظريــة

األرسة.2012 ،

األدب ،برنــار موراليــس ايامنويــل فريــس ،ترمجــة

( )25مــر يف فجــر اإلســام مــن الفتــح العــريب

لطيــف زيتــوين ،عــامل املعرفــة ،املجلــس األعــى

إىل قيــام الدولــة الطولونيــة ،اهليئــة املرصيــة العامــة

للثقافــة والفنــون واآلداب2004 ،300 ،م.

للكتــاب.1994 ،

( )19الكامــل يف التاريــخ ،ابــن األثــر (630هـــ)،

( )26النــص واخلطــاب واإلجــراء ،روبــرت دي

حتقيــق أيب الفــداء عبــد اهلل القــايض ،دار الكتــب

بوجرانــد ،ترمجــة د .متــام حســان ،عــامل الكتــب-

العلميــة ،لبنــان ،ط1987 ،1م.

القاهــرة ،ط2007 ،2م.

( )20لســانيات اخلطــاب وأنســاق الثقافــة ،عبــد

( )27نظريــة النــص مــن بنيــة املعنــى إىل ســيميائية

الفتــاح يوســف ،الــدار العربيــة للعلــوم نــارشون،

الــدال ،د.حســن مخــري ،ط  ،1منشــورات

منشــورات االختــاف ،ط.2010 ،1

االختــاف ،اجلزائــر.2007 ،

( )21لســانيات النــص مدخــل إىل انســجام اخلطــاب

( )28الســيميائية وفلســفة اللغــة امربتــو ايكــو،

حممــد خطــايب ،املركــز الثقــايف العــريب ،بــروت،

ترمجــة د .أمحــد الصمعــي ،ط  ،1املنظمــة العربيــة

 .............................................................................م .د .حكيم �سلمان ال�سلطاين
للرتمجــة بــروت2005 ،م.

( )30هنــج البالغــة يف ضــوء علــم اللغــة االجتامعــي،

( )29هنــج البالغــة املختــار مــن كالم أمــر املؤمنــن

نعمــة دهــش فرحــان ،أطروحــة دكتــوراه ،جامعــة

(عليــه الســام) جلامعــه الرشيــف الــريض ،العتبــة

بغــداد كليــة الرتبيــة ابــن رشــد2011 ،م.

العلويــة املقدســة ،مكتبــة الروضــة احليدريــة.
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عيون احلكم واملواعظ ،عيل بن حممد الليثي الواسطي ،ص.423

قال أمري املؤمنني (عليه السالم)

إسرتاتيجية اخلطاب املتداخل
)0() لمالك األشرتj( يف عهد اإلمام علي
ّ (مقاربة يف ضوء املنهج التن
)�اص التحليلي

Strategies of the Nested discourse in Imam Ali's (peace be
upon him) Covenant to Malik Al-Ashtar (may Allah be pleased
with him), an Approximation in the Light of the Analytic
Curriculum.

 صباح حسن عبيد التميمي. د.م
مديرية تربية حمافظة كربالء

Dr. Sabah Hasan Ubaid Karam Al-Timimi.
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لإلمــام عــي (عليــه الســام) يف عهــده -موضــع الــدرس هنــا  -اســراتيجيات
املوجــه نحــو املتلقــي اخلــاص (مالــك األشــر)
خاصــة يف تشــكيل اخلطــاب ّ
بوســاطة خطــاب قريــب املــدى ،والعــام (الساســة يف ّ
كل زمــان ومــكان) بوســاطة
خطــاب بعيــد املــدى ،ومــن هــذه االســراتيجيات (اخلطــاب املتداخــل) الــذي
ـم انتاجــه بوســائل اســتدعائية تشــتغل عــى توظيــف املخــزون املعــريف الثقــايف
يتـ ّ
 /اخلطــاب املــايض ،وإعــادة تشــكيله يف اخلطــاب احلــارض (عهــد مالــك األشــر)
؛ لينتــج عــن ذلــك تداخـ ٌـل خطــايب لــه دور كبــر يف ِ
احلجــاج ،واإلقنــاع ،وإيصــال
ٌّ
ٌ
ٌ
اخلطــاب للمتلقــي بقـ ّـوة اقناعيــة شــديدة ،والســيام املتلقــي املســلم بنحــو عــام /
يتــم بوســاطة آليــة التداخــل
واملــوايل ألمــر املؤمنــن بنحــو خــاص ،وكل ذلــك ّ
ـي.
النـ ّ
األول
وقــد اقتضــت طبيعــة الدراســة أن تتشـكّل مــن مبحثــن ،وقــع عــى عاتــق ّ
مهمــة الكشــف النظــري عــن مصطلحــات الدراســة ومنهجهــا املتّبــع فــكان
منهــا ّ
عنوانــه (البعــد التنظــري  -يف مصطلحــات الدراســة ومنهجهــا املتّبــع) ،وانقســم
لذلــك عــى حموريــن أوهلــا ُو ِســم بـ(اخلطــاب ،اإلســراتيجية ،اخلطــاب املتداخــل
– املفهــوم واألبعــاد) واآلخــر ُعنـ ِـو َن بـــ(يف املنهــج املتّبــع– أبعــاده وآلياتــه) بوصفــه
منهج ـ ًا مقرتحــا ســتتبناه الدراســة وســتنهض عــى حيثياتــه ،وتســتهدف ترســيخه
إجرائيــا ،فــا بــدّ  -بعــد ذلــك  -مــن جتليتــه قبــل الدخــول يف متنهــا الرئيــس
ِ
ـم بـــ (البعــد اإلجرائــي
ذي البعــد اإلجرائــي املتم ّثــل باملبحــث الثــاين الــذي ُوسـ َ
– اســراتيجيات اخلطــاب املتداخــل مــع اخلطــاب القــرآين) وفيــه اشــتغال عــى
اســراتيجيات (االجــرار ،واالمتصــاص).

 �صباح ح�سن عبيد التميمي.د.م...........................................................................

Abstract

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

Imam Ali (peace be upon him) uses a special strategies for composing his
speech aimed to special recipient, Malik Al-Ashtar, through a narrow speech
or to the public recipient through an abroad speech. One of these strategies
is the Nested Speech which is composed by using many techniques aims at
employing the cultural knowledge, previous speeches and recompose it in
present speech (The era of Malik Al-Ashtar). This process produces a nested
speech which has a very big role in convincing the Muslim recipients in a very
good way and especially those who believe in the prince of believers(Imam
Ali).
The present study consists of two sections. The first entitled «the theoretical
scope in the study and its method» aims at studying the theoretical background
of the key words of the study and the method it follows in the present study.
So it is divided into two parts, the first entitled «the discourse, strategy, nested
discourse: concept and consequences», the other part entitled «the followed
approach: techniques and consequences», which is a suggested approach
followed by the present study. The second section is the main section which is
283 entitled ‘procedures- strategies of the nested speech with the Qur'anic discourse'
in which the strategies of rumination and absorption are investigated.
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املقدمة:

ويتو ّلــد هــذا التداخــل اخلطــايب

لإلمــام عيل(عليــه الســام) -يف مــن تالقــي نصــوص شــمولية
عهــده -موضــع الــدرس هنــا -موروثــة تربــط ا ُملخاطِــب با ُملخا َطــب
اســراتيجيات خاصــة يف تشــكيل بــأوارص مشــركة متّفــق عليهــا منهــا:

املوجــه نحــو املتلقــي اخلــاص (النصــوص العليــا) - ،القــرآن الكريم،
اخلطــاب ّ

(مالــك األشــر) بوســاطة خطــاب واحلديــث النبــوي الرشيــف -؛ لكوهنــا
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قريــب املــدى ،والعــام (الساســة يف ّ
متــارس ســلطة عقديــة عــى
كل نصوصــا
ُ
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زمــان ومــكان) بوســاطة خطــاب بعيــد املتلقــي ،فتُســهم يف اســتاملته ،وتســاعد
املــدى ،ومــن هــذه اإلســراتيجيات عــى إقناعــه بشــكل أرسع ممــا لــو كان

يتــم اخلطــاب إحاديــا خاليــا مــن التداخليــة
(اخلطــاب املتداخــل) الــذي
ّ
انتاجــه بوســائل اســتدعائية تشــتغل املتشــابكة.

عــى توظيــف املخــزون املعــريف الثقــايف،

وقــد اقتضــت طبيعــة الدراســة

اخلطــاب املــايض ،وإعــادة تشــكيله أن تتشــكّل مــن مبحثــن ،وقــع عــى

مهمــة الكشــف
يف اخلطــاب احلــارض (عهــد مالــك عاتــق ّ
األول منهــا ّ
ٌ
تداخــل النظــري عــن مصطلحــات الدراســة
األشــر)؛ لينتــج عــن ذلــك
خطــايب لــه دور كبــر يف ِ
احلجــاج ،ومنهجهــا املتّبــع فــكان عنوانــه (البعــد
ٌّ
ٌ
ٌ
واإلقنــاع ،وإيصــال اخلطــاب للمتلقــي التنظــري -يف مصطلحــات الدراســة
بقـ ّـوة اقناعيــة شــديدة ،والســيام املتلقــي
املســلم عامــة ،واملــوايل ألمــر املؤمنــن

(عليــه الســام) بخاصــة ،وكل ذلــك

النــي.
يتــم بوســاطة آليــة التداخــل
ّ
ّ

ومنهجهــا املتّبــع) ،وانقســم لذلــك
عــى حموريــن أوهلــا ُو ِســم بـ(اخلطــاب،
اإلســراتيجية ،اخلطــاب املتداخــل-
املفهــوم واألبعــاد) واآلخــر ُعنـ ِـو َن بـ(يف

...........................................................................م.د� .صباح ح�سن عبيد التميمي

املنهــج املتّبــع -أبعــاده وآلياتــه) بوصفــه

منهجــا مقرتحــا ســتتبناه الدراســة

األول
املبحث ّ

البعد التنظريي

وســتنهض عــى حيثياتــه ،وتســتهدف يف مصطلحات الدراسة ومنهجها املتّبع

ترســيخه إجرائيــا ،فــا بدّ  -بعــد ذلك-
مــن جتليتــه قبــل الدخــول يف متنهــا

ّأوال :اخلطاب ،اإلسرتاتيجية ،اخلطاب
املتداخل -املفهوم واألبعاد:

الرئيــس ذي البعــد اإلجرائــي املتم ّثــل ( )1اخلطاب:
ِ
ُيعــدّ مفهــوم اخلطــاب -يف األدبيــات
ـم بـــ (البعــد
باملبحــث الثــاين الــذي ُوسـ َ
والتنــوع ،وذلــك بتأثــر الدراســات
املتداخــل مــع اخلطــاب القــرآين) وفيــه
ّ

اشــتغال عــى اســراتيجيات (االجرتار ،التــي أجراهــا عليــه الباحثــون ،بحســب
واالمتصــاص واحلــوار).

ــي الدراســات اللغويــة الشــكل ّية
َ
اجتاه ْ

ُ
فأســأل اهلل تعــاىل أن يو ِّف َقنــا والدراســات التواصليــة؛ ولــذا فهــو
وبعــد

ملراضيــه وجينبنــا معاصيــه ،وجيعــل ُيطلــق -إمجــاالً -عــى أحــد مفهومــن

عملنــا هــذا خالصــا خلدمــة دينــه ووليــه يتّفــق يف أحدمهــا مــع مــا ورد قديــا عنــد
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اإلجرائــي -اســراتيجيات اخلطــاب احلديثــة -من املفاهيــم التي ناهلــا التعدّ د

أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ،وال العــرب ،أمــا يف املفهــوم اآلخــر ،فيتّســم
ِ
ّ
أجــل مــن أن
نختــم بختامــه لعهــده بجدّ تــه يف الــدرس اللســاين احلديــث285 ،
َ
(عليــه الســام) حــن قــال« :إِ َّنــا إِ َل َاللَِّ وهــذان املفهومــان مهــا:
ر ِ
ام َعـ َـى رسـ ِ
اغ ُبـ َ
املوجــه إىل
ـول َاللَِّ َص َّل
األول :أنّــه ذلــك امللفــوظ ّ
ّ
َ ُ
لسـ َ ُ
ـون َو َا َّ
َ
ـن َال َّط ِ
اه ِري ـ َن الغــر ،بإفهامــه قصــدا مع ّينــا.
َاللَِّ َع َل ْيـ ِـه َو َعـ َـى آلِـ ِـه َال َّط ِّيبِـ َ
وســ َّلم تَس ِ
اآلخــر :الشــكل اللغــوي الــذي يتجاوز
ــلي ًام كَثِــر ًا)».
َ َ َ ْ
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اجلملــة ،وهــذا املفهــوم هــو الغالــب ومجــل ،وهــو أكــر مــن اجلملــة داللــة،

286

يف الدراســات اللغويــة اللســانية كــا أنــه يم ّثــل موقفــ ًا كالم ًّيــا فيــه
متك ّلــم ُ
وما َطــب وســياق داخــي
احلديثــة (.)1
وبحســب فهــم لســاين حديــث (لغــوي) وخارجــي (مقــام) ،وال
ٍ
ملفوظ /يمكــن فهــم هــذا امللفــوظ بمعــزل عــن
تعميمــي آخــر ُيعــدّ خطابـ ًا ُّ
كل
مكتــوب يشـكّل وحــدة تواصليــة قائمة هذيــن الســياقني وهــو عمليــة اتّصــال
متنوعــة املظاهــر ،وهــذا يعنــي
الــذات ،و ُيفــاد مــن هــذا الفهــم احلداثي وإبــاغ ّ
ٍ
ّ
وحــدة
جمــر َد
للخطــاب ثالثــة أمــور هــي:
أن امللفــوظ قــد يكــون ّ
ٍ
كالميــة ،أو قــد يكــون خطابــ ًا.
أوالً :حتييــد الثنائيــة التقابليــة مجلــة/
خطــاب حيــث أصبــح اخلطــاب شــامال

للجملــة.

ّ
يتجــى يف معظــم
واخلطــاب مثلــا

الدراســات اللســانية املختلفــة عمل ّيــة

تتــم يف إطاريــن :اإلطــار
ثانيــ ًا :اعتــاد التواصليــة معيــارا اتّصــال
ُّ
ال ّلغــوي؛ فقــد يكــون متواليــة مجليــة من
للخطا بيــة .
ثالثــ ًا :إقصــاء معيــار احلجــم مــن اجلمــل املكتوبــة أو املنطوقــة ،ينتجهــا
حتديــد اخلطــاب؛ إذ أصبــح مــن املمكــن مرسـ ٌـل واحــد أو عــدّ ة متخاطبــن مثلــا
كامــل ،أو مجلــ ٌة ،حيــدث يف احلــوار أو غــره ،وإطــار
ٌ
نــص
أن ُيعــدّ خطابــ ًا ٌّ
غــر لغــوي يشــمل منظومــة العــادات
ّــب ،أو شــبه مجلــة(.)2
أو مرك ٌ
ويطلــق وصــف (امللفــوظ) -الــوارد واألعــراف والتقاليــد ،وهــو مــا ُأطلــق
يف التعريــف الســابق -عــى احلديــث /عليــه مصطلــح (إثنوجرافيــا اخلطــاب)،

الــكالم أو اخلطــاب؛ فهــو مظهــر واخلطــاب بوصفــه حدثــ ًا كالم ّيــ ًا
يتشـكّل مــن عــدّ ة عنارص هيِ :
املرســل،
كالمــي لغــوي يتألــف مــن تقطيعــات
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واملســتَقبِل أو اجلمهــور ،والرســالة لتحقيــق أغــراض متع ّينــة( ،)4أو هــو

أو املوضــوع ،واهلــدف ،ويؤ ّثــر هــذا مجلــة مــن املنطوقــات أو التشــكّالت

اهلــدف تأثــرا جل ّيــا يف اســراتيجية األدائيــة التــي تنظــم يف سلســلة مع ّينــة
ِ
املرســل فيمــي عليــه اختيــارات مع ّينــة لتنتــج داللــة مــاُ ،
وت ّقــق أثــر ًا مع ّينـ ًا(.)5
ـص واخلطــاب
مــن بــن البدائــل التــي يتيحهــا لــه
ويتداخــل مفهومــا النـ ّ
النظــام اللغــوي ،وقــد يؤ ّثــر يف شــكل تداخــا كبــرا يف اخلطــاب النقــدي
احلديــث وصورتــه وبنيتــه(.)3

العــريب احلديــث عامــة ،لدرجــة تصــل

مصطلــح (اخلطــاب) يشــر إىل الطريقــة فذهــب بعــض الن ّقــاد والباحثــن إىل

جلمـ ُـل نظام ـ ًا متتابع ـ ًا قــر النــص عــى املظهــر الكتــايب فيــا
التــي تُش ـكّل هبــا ا ُ
تُســهم بــه نســق ًا ك ّلي ـ ًا متغايــر ًا ومتحـ ِـد يقــر مفهــوم اخلطــاب عــى املظهــر
اخلــواص ،وعــى نحــو يمكــن معــه أن الشــفوي(.)6

جلمــل يف نظــام بعينــه لتش ـكّل
تتألــف ا ُ

ويف احلقيقــة ّ
أن (اخلطــاب) متصــل

نصــ ًا مفــرد ًا ،أو تتألــف النصــوص بالكتابــة العامــة وهــو ملــك مشــاع

ـص
ـص النـ ّ
نفســها يف نظــام متتابــع لتشــكّل للعامــة مــن القـ ّـراء ،بينــا خيتـ ّ
خطابــ ًا أوســع ينطــوي عــى أكثــر مــن بالكتابــة اإلبداعيــة اخلاصــة بنــوع مــن
نــص مفــرد ،وقــد يوصــف اخلطــاب الكتّــاب واملبدعــن بســبب مــن طابــع
بأنّــه جمموعــة دالــة مــن أشــكال التمـ ّـرد والفــرادة والتجديــد التــي يتم ّيــز
األداء اللفظــي تنتجهــا جمموعــة مــن هبــا النــص عــن اخلطــاب(.)7

العالمــات ،أو يوصــف بأنّــه مســاق

ومــن وجهــة نظرنــا االســتخالصية

مــن العالقــات املتع ّينــة التــي تُســتخدم يمكــن عــدّ (اخلطــاب) متواليــة

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ويف النهايــة يمكــن القــول إن أحيانــا إىل صعوبــة التمييــز بينهــا،
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شــمولية ســياقية تتشــكّل مــن مجلــة ،واإلشــهار) فك ّلهــا تنطــوي عــى
أو ٍ
مجــل ،أو نــص ،أو نصــوص ترتبــط

ســياقي واحــد ينشــأ
فيــا بينهــا برابــط
ٍّ
يف ظــل مقصديــة (ا ُملخاطِــب) الــذي
حيــاول إيصــال (رســالة) لغويــة شــك ً
ال

خطابــات ذهنيــة مع ّينــة يضمنهــا
املبــدع /ا ُملخاطِــب فيهــا؛ إليصاهلــا
للجمهــور الــذي ي ِ
دخــل هــذه األعــال
ُ
يستشــف منهــا
يف نمذجــة ذهنيــة
ُّ

(صــورة ماديــة ملموســة) حتمــل صــورا الفحــوى املطلــوب ٌّ
كل بحســب خربتــه
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ذهنيــة دالليــة ســطحية (املدلــول يف التلقــي.
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املبــارش) وعميقــة (املدلــول اإلحيائــي)

ّ
ظــل تصورنــا هــذا يمكــن
ويف

(ما َطــب قريــب) وهــو الــذي ّ
إىل ُ
يتجل التفريــق بــن النــص واخلطــاب يف
يف الســياق القريــب مــن اخلطــاب أو أن األول ٍّ
جتــل كتــايب تتلبســه صفــة

ٍّ
ُ
جتــل عــا ٍّم
(ما َطــب بعيــد) ليــس لــه جتـ ٍّـل مبــارش( ،اخلصــوص) ،والثــاين
بــل إن اخلطــاب يقصــده دون حتديــد (بــري ،كتــايب ،مشــهدي )...يتّســم
مبــارش ،وهــو حيمــل ســمة الرتاكــم بصفــة (العمــوم) فهــو يشــتمل عــى
القريــب األمــد أو البعيــد األمــد ،النــص ويتعــداه ،أمــا النــص فال يشــتمل
بمعنــى ّ
إن اخلطــاب يمكــن أن يتم ّثــل يف إالّ عــى متواليــة مجليــة هلــا حيــز داليل

معــن ،فضــا عــن عموميــة اخلطــاب
نتــاج واحــد أو سلســلة مــن النتاجــات.
ّ
وقــد يتعــدّ ى شــكل (الرســالة) يف املتأتيــة مــن منحــاه اجلامهــري العــام

ّ
لــكل الفئــات،
اخلطــاب ماديتهــا امللموســة (برصيــا) مــن خــال توجهــه

يف جمــال حتققهــا الكتــايب ،إىل ماديتهــا وخصوصيــة النــص األديب الــذي

امللموســة (برصيــا أيضــا) يف جمــال ينحــر عــى فئــة خاصــة مــن املتلقــن

حتققهــا البــري (الرســم والنحــت يف الغالــب ومــن هنــا شــاع اســتعامل
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أنــواع متعــددة مــن اخلطابــات التــي حتــى صــار (دون كالم اخلالــق وفــوق
تُوصــف بـ(سياســية ،اجتامعيــة ،دينيــة ،كالم املخلــوق) -كــا ُو ِصــف قديــا-
أدبيــة) ،يف حــن أننــا ال نجــد شــيوع فـــإن اخلطــاب فيــه (يم ّثــل أيدلوجيــا
(نــص ســيايس ،دينــي ،اجتامعــي) تنتظــم عــر ممارســات غايتهــا اإلخضاع
نصــا واحــدً ا يشــتمل عــى غــر القــري الــذي ال يمكــن أن
بــل نجــد ًّ
دالالت دينيــة اجتامعيــة أدبيــة سياســية متارســه اخلطابــات الدكتاتوريــة أو

ومــا إىل ذلــك.

تلــك التــي تصــادر الــرأي اآلخــر أو

مــن ح ّيــز تل ُّفظــي موجــز جــدّ ا لكــ َّن جــذر مــن الصــدق واملامرســة العمليــة
أبعــاده التأويليــة والدالليــة تتمــدد التــي تتآلــف مــع املعتقــد ،وبذلــك فهــي

ملســاحات شاســعة بعــد أن تســتقبل هتيــئ لرســوخ غــر مهــدّ د بالقلــق)(.)8
( )2اإلسرتاتيجية:

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ـس
تؤسـ ُ
وقــد ال يتحــدّ د اخلطــاب بمســاحة تســعى إىل مصادرتــه ،ولكنّهــا ّ
تل ُّفظ ّيــة مع ّينــة ،فربــا يتش ـكّل اخلطــاب لعمليــة إقنــاع عقليــة تنشــأ أساســا عــى

منظومــة التلقــي املوجــه نحوهــا
يمكــن االنطــاق مــن فهــ ٍم عــا ٍم
املحملــة بتأثــرات متعــددة
ِشــيفراته
ّ
تُســهم يف إخضــاع هــذه املنظومــة لإلســراتيجية يف دراســتنا هــذه ينطلــق
لالســتجابة لذلــك اخلطــاب املوجــز .مــن ّأنــا تكتيـ ٌ
ـي؛ يو ّظفــه ُمنتِــج
ـك إنتاجـ ٌّ
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وباالســتناد إىل اخلصوصيــة التــي اخلطــاب إلنتــاج (ملفــوظ) يتشـكّل منه
ٍ
متلــق متعــدد،
املوجــه نحــو
يتم ّتــع هبــا اخلطــاب املــدروس (العهــد) خطابــه
ّ
بوصفــه خطابــا ينتمــي خلطــاب أعــى مــع مراعــاة الســياق العــام بــن ا ُملنتِــج
فإنــا (خطــة
وهــو (هنــج البالغــة) الــذي يم ّثــل أروع واملتلقــي ،وبتعبــر آخــر ّ

األول للوصــول إىل الغــرض
مــا أنشــأه العقــل اإلنســاين األكمــل ،يف املقــام ّ

�إ�سرتاتيجية اخلطاب املتداخل يف عهد الإمام علي ( )ملالك الأ�شرت (..................................)0

املنشــود ،وبــا أهنــا كذلــك ،أي خطــة ،وإنّــه حيقــق هدفــ ًا ،ومــن هنــا كانــت

فهــي ذات بعديــن؛ أوهلــا :البعــد هــذه املحــاور الثالثــة هــي معايــر
التخطيطــي ،وهــذا البعــد يتحقــق يف تصنيــف اإلســراتيجية التــي يراعيهــا
ِ
يؤصــل
املســتوى الذهنــي ،وثانيهــا :البعــد ا ُمل ْرســل عــن إنتــاج خ َطا َبــه ،ممّــا ّ
جيســد االســراتيج ّية عالقــة االســراتيجيات بمعطيــات
املــادي الــذي ّ
لتتبلــور فيــه فعــا ،ويرتكــز العمــل يف إنتــاج اخلطــاب ،أي بعنــارص الســياق
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كال البعديــن عــى الفاعــل الرئيــس ،التواصليــة التــي نتــج فيهــا ،وكذلــك
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فهــو الــذي ُي ّلــل الســياق ،وخي ّطــط بالتفاعــل أو العالقــة بــن أطرافــه
ِ
رســل إليــه ،ومــن
لفعلــه ،ليختــار مــن االمكانــات مــا مــن ُمرســل و ُم َ
ثــم عالقــة اخلطــاب ذاتــه باملرســل؛
يفــي بــا يريــد فعلــه ح ّقــا ،ويضمــن لــه
َّ
حتقيــق أهدافــه)(.)9

إلدراك اآلليــات املســتعملة فيــه مثــل

وخيتــار املرســل إســراتيجية خطابــه االســتدالل واحلجــاج(.)10

عــى وفــق دواعــي الســياق التــي

ويف ضــوء هــذا الفهــم العــام

تصبــح معايــر لتصنيــف اســراتيجيات لإلســراتيجية

ســ ُيم ّثل

(النــص

اخلطــاب ،انطالقــا مــن أحــد تعريفــات الغائــب /القــرآن) املخــزون يف ذهــن
اخلطــاب الــذي ينظــر إليــه بأنّــهّ :
كل ا ُملخاطِــب /اإلمــام (عليــه الســام)

مهــا مــن البعــد التخطيطــي
موجــه بــه إىل الغــر للتعبــر جانبــا
منطــوق ّ
ّ
عــن قصــد املرســل ولتحقيــق هدفــه؛ إذ الــذي يتش ـكّل بوســاطته البعــد املــادي
يرت ّكــب هــذا التعريــف مــن حمــاور ثالثة املتم ّثــل بملفــوظ اخلطــاب ا ُملتَدَ ِ
اخــل
هــيّ :
أن اخلطــاب جيــري بــن ذاتــن ،وداللتــه /العمــل (النــص احلــارض/
ٌ
تكتيــك ين ّفــذ
عــر بــه املرســل عــن قصــده ،نــص العهــد) ،وهــو
وأنّــه ُي ّ
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خضــم مقــوالت (مــا بعــد البنيويــة)
بوســاطة آليــة التنــاص املتداعــي مــع
ّ
القــرآن.

( )3اخلطاب املتداخل:

يف طروحــات باختــن ،وكرســتيفا
وغريهــم ،وهــي يف عمومهــا توصيــف

يكــرس مفهــوم (التنــاص) القائــم
نــروم يف إطــار هــذه الفقــرة مــن
ّ
الدراســة طــرح تســمية جديــدة ،وقــد عــى تش ـكّل متعــدد األوجــه ،وجتميــع

ـص الحــق
قلنــا تســمي ًة ومل نقــل مصطلحــا مــن مــن نصــوص ســابقة مــع نـ ّ

املصطلــح تســمي ٌة ح ّققــت بحيــث يصــر اجلــزء ك ّ
ال يف ظــل آليــة
منظــور أن
َ
تســميتنا املطروحــة القابليــة الكافيــة يف احلــارض.
املســتقبل لتظهــر بوصفهــا مصطلحــا

وقــد أشــارت كرســتيفا خلاصيــة

نقديــا ناجــزا بعــد أن ُيكتــب هلــا الشــيوع التداخــل هــذه يف مقاربتهــا ملفهــوم

واإلنجــاز النقــدي.

(النــص) حــن رأت أنّــه -يف بعــض

وتنهــض هــذه التســمية عــى مقولــة حاالتــه( -ترحــال للنصــوص وتداخل
ـص معـ ّ ٍ
ـن تتقاطــع
ـي .ففــي فضــاء نـ ٍّ
(التداخــل) وهــي وإن كانــت مقولــة نـ ّ

ليســت باجلديــدة إالّ أن امتزاجهــا وتتنــاىف ملفوظــات عديــدة ُم ْق َت َط َعــة مــن
-يف تركيــب واحــد -مــع مصطلــح نصــوص أخــرى)(.)11

(اخلطــاب) عــى وفــق املنظــور الــذي

َّ
إن مصطلــح (النصــوص املتداخلة/

النــي-
طرحنــاه يف هــذه الدراســة هــو مــا  )Intertextualityأو التداخــل
ّ

يمنحهــا بعــدا مغايــرا قــد ُيكســبها كــا يف نــص كرســتيفا -هــو مصطلــح
ِ
ســيميولوجي (ترشحيــي) ،وقــد أشــار
اجلــدة.
لقــد ظهــرت مقولــة (التداخــل) يف اليــه روبــرت شــولز قائــا( :النصــوص

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

الشــيوع ،ولكنّنــا نأمــل أن تكتســب تفتيــت املــايض وصهــره يف جســد
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املتداخلــة اصطــاح أخــذ بــه مصطلحــي (اخلطــاب) و(النــص) مــن

الســيميولوجيون مثــل بــارت وجينيــه منطلــق عموميــة األول ،وخصوصيــة

وكرســتيفا وريفاتــر وهــو اصطــاح الثــاين ،انفتــاح أفــق األول ،وضيــق

حيمــل معــاين وثيقــة اخلصوصيــة ،أفــق الثــاين ،كل ّيــة األول وجزئيــة الثــاين
ختتلــف بــن ناقــد وآخــر ،واملبــدأ فــإن هــذا ُيرشعــن مقولــة (اخلطــاب
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العــام فيــه هــو َّ
إن النصــوص تشــر إىل املتداخــل)؛

نصــوص أخــرى ،مثلــا َّ
إن اإلشــارات التداخــل املأخــوذة مــن الطــرح (مابعــد
تشــر إىل إشــارات ُأ َخــر ،وليــس إىل البنيــوي) ،وصفــات (اخلطــاب)

النــص بخصائــص
األشــياء املعنيــة مبارشة ،والفنــان يكتب الــذي انــاز عــن
ّ

ويرســم ،ال مــن الطبيعــة ،وإنّــا مــن أثبتناهــا ســابقا ،ويف ضــوء ذلــك يأخــذ
وســائل أســافه يف حتويــل الطبيعــة إىل هــذا الرتكيــب اجلديــد رشعيتــه مــن
نــص ،لــذا فــإن النــص املتداخــل هــو :طروحــات ســبقت (التداخــل) ورؤيــة

نــص يتــرب إىل داخــل نــص آخــر ،جديــدة ملطــروح ســابق (اخلطــاب).
ليجســد املدلــوالت ،ســواء أوعــى

الكاتــب بذلــك أو مل يــعِ)(.)12
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ليكتســب

صفــات

ويمكننــا حتديــد بعــده املفهومــي

بالقــول :هــو تعالــق خطابــات ســابقة

وإذ كان هــذا الطــرح يتجــه يف متعــددة ،مــع خطــاب الحــق يف طــور

ليكــرس الــوالدة ،بغيــة انتــاج حضــور جديــد
مقصديتــه نحــو (النــص)
ّ
مقولــة تداخلــه بنصــوص أخــرى مــن الغيــاب املــايض املرتاكــم الــذي
ســالفة ،فــإن طرحنــا هــذا يتجــه نحــو ُأعيــد انتاجــه بعــد دخولــه يف عمليــة
مقولــة (تداخــل خطــاب) ال تداخــل إنتاجيــة ذهنيــة تــدور تفاصيلهــا يف
نــص ،وبــا أنّنــا فيــا مــى قــد ّفرقنــا بني أروقــة عقليــة املبــدع الــذي يرتكــز يف
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انتاجهــا عــى الذاكــرة طويلــة األمــد ممارســة قرائيــة للنــص تكشــف عــن
املخزونــة يف ذهنــه ،فضــا عــن وســائل خفايــاه وحمتوياتــه العالميــة الراجعــة

تشــكيله االبداعيــة األخــرى التــي تُتيــح إىل متــن ســابق)(.)13

لــه تشــكيل خطــاب إبداعــي مغايــر

فهــو وإن كان مصطلحــا ّ
يــدل عــى

ثاني ًا :يف املنهج املتّبع -أبعاده وآلياته:-

يف النــص احلــارض قيــد القــراءة؛ إذ

يرتكّــب مــن املــايض واحلــارض.

التكــون والنمــو للــدالالت
طبيعــة
ّ

ّ
تتمخــض عنــه أبعــاد ذلــك النــص،
تســر هــذه الدراســة يف ضــوء

(التنــاص) ،فهــو ينظــر إليــه بوصفــه يعفيــه مــن أن يكــون منهجــا يســتعني
منهجــ ًا حتليل ّيــا ،وآليــة قرائيــة ملقاربــة بــه املتلقــي الواعــي الســترشاف أبعــاد
اخلطابــات املتداخلــة ،وهــو طــرح اخلطــاب الــذي يــروم مقاربتــه.

يســتهدف حتطيــم النظــرة اإلحاديــة

فهــذا الطــرح ال ُيقــي املقــوالت

للتنــاص القائمــة عــى مســ ّلمة كونــه التــي تــرى ّ
أن التنــاص (تشــكيل

نــص جديــد مــن نصــوص ســابقة
نصيــا متل ّبســا يف النــص الرئيــس
ّ
حت ّققــا ّ
(ا ُملتنــاص) فقــط؛ ذلــك ّ
أن الكشــف أو معــارصة ،بحيــث يغــدو النّــص

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ّ
ٍ
وتتجــى حيثياتــه ،إالّ أن ذلــك ال
طــرح مغايــر يف منظــوره جتــاه مقولــة

ـاص خالصــة لعــدد مــن النصــوص
عــن نويــات
النــص املاضيــة التــي املتنـ ّ
ّ
293
يتــم التــي متحــي احلــدود بينهــا ،وأعيــدت
أســهمت يف تشــكّله احلــارض ال ّ
إالّ عــن طريــق آليــة فــرز وتصنيــف صياغتهــا بشــكل جديــد ،بحيــث مل
ثــم تلفيــق ،وذلــك متحقــق يف آليــة يبــق مــن النصــوص الســابقة ســوى
ّ

(التنــاص) ،انطالقــا مــن رؤى مجلــة مادهتــا .وغــاب (األصــل) فــا يدركــه
مــن الدارســن الذيــن (جعلــوا التنــاص إال ذوو اخلــرة واملــران .هكــذا يبــدو
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ـاص) عالقــة تفاعــل بــن نصــوص التــي جتمــع بــن املنهــج الداخــي
(التّنـ ّ

ـص حــارض .أو هــو تعالــق واخلارجــي يف النقــد والتحليــل ،وهــي
ســابقة ،ونـ ّ
(الدخــول يف عالقــة) نصــوص مــع دعــوى قــال هبــا الناقــد الدكتور مشــتاق

نــص ،حــدث بكيفيــات خمتلفــة) عبــاس معــن ،ور ّدهــا إىل أمــور منهــا:
ّ
( )1كالمهــا -املنهــج التنــايص
( ،)14غــر أن هــذه الكيفيــات املختلفــة
بحاجــة إىل آليــة كشــف قرائــي تقارهبــا ،واملنهــج القرائــي -يشــتغالن عــى
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وتوضــح فضاءهــا التكوينــي.
ّ

ويف ضــوء ذلــك تنظــر هــذه الدراســة

نقطتــي الداخــل واخلــارج يف التحليــل.
( )2كالمهــا يربطــان النــص بثقافــة

إىل (التنــاص) نظــرة ثنائيــة يتوزعهــا املتلقــي واملنتــج ،وذلــك مــن خــال

بعــدان األول يــرى أن (التنــاص) كشــف املؤثــرات اخلارجيــة يف النــص

ويمتــص أو اإلفــادة العالميــة للنــص مــن اخلــارج
يســتوعب
إبداعــي
تشــك ٌّل
ُ
ُ
ٌّ
َّ
كل هــذه التداخــات التــي حصلــت  -كــا هــو احلــال يف التنــاص ،-أو مــن
بــه ويتفاعــل معهــا ،واآلخــر ينظــر خــال الربــط بــن إمــكان التحليــل:
إليــه بوصفــه منهجــ ًا قرائيــ ًا يمتلــك ا ُملنتِــج أو االســتهالكي أو املضيــف مــن
الكفايــة ملامرســة قــراءة واعيــة تســر املتلقــي نحــو تفكيــك شــفرات النــص
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أغــوار النص/اخلطــاب ،وختــرق َّ
كل ومغــزاه الداخــي -كــا هــو احلــال يف

خطوطــه األفقيــة والعموديــة.

القــراءة ،وتأسيســا عــى هــذا الطــرح

وتنطلــق الدراســة يف تبنيهــا هــذا مــن يكــون الفكــر التنــايص فكــرا نقديــا/

آليــة التلفيــق التــي اســتند إليهــا (املنهــج فلســفيا مغايــرا لبقيــة املناهــج النقديــة
التنــايص) ومعــه (املنهــج القرائــي)؛ إذ األخــرى ال عــى ســبيل املضمــون
يم ّثــل األول أحــد أهــم املناهــج احلداثية النقــدي وبنــود التحليــل فقــط ،بــل عــى

...........................................................................م.د� .صباح ح�سن عبيد التميمي

أســاس الكيفيــة االشــتغالية ألدوات ورصــد ومعاينــة وتأويــل؛ إذ يزيــل
التحليــل أيضــا(.)15

ويمحــو وحيفــر وين ّقــب وبينــا هــو

فمثلــا يقــارب (املنهــج األســلويب) -حيفــر فإنّــه يد ّمــر ،ويفتّــت ،إنــه حيفــر

ـي
عــى ســبيل املثــال-
النــص ،ويفــكّك خلــف النــص للعثــور عــى نـ ّ
َّ
ـص فرعـ ٍّ
مقســا إيــاه إىل مســتويات غائــب يم ّثــل األصــل احلقيقــي للنــص
أوارصه ّ
متعــددة ،فكذلــك (املنهــج التنــايص) احلــارض(.)16

يشــتغل عــى الكشــف عــن تشــكيل

املبحث الثاين

واقــع التكوينــات النص ّيــة املبينــة
للنــص املــدروسِ ،عــر تقســيمها إىل

اسرتاتيجيات اخلطاب املتداخل مع

اشــتغل عليهــا مبــدع النــص نفســه

جت ّلــت يف عهــد اإلمــام عــي (عليــه

أنــاط خمتلفــة تتحــدّ د باآلليــات التــي

اخلطاب القرآين

ســميت بقوانــن التنــاص؛ الســام) ملالــك األشــر اســراتيجيات
والتــي
ّ
وهــي ممارســة ال تكتفــي بتعيــن النــص متعــددة إلنتــاج اخلطــاب املتداخــل
املتنــاص وإرجاعــه إىل أصولــه ومؤ ّثراته مــع اخلطــاب القــرآين ا ُملســتدعى ،وهــي
فحســب ،بــل تتجــاوز ذلــك إىل حتديــد اســراتيجيات نقســمها عــى وفــق

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

البعد اإلجرائي

ألن َّ
قانــون هــذا التنــاص ،وحماولــة تصنيــف قوانــن التنــاص املعروفــة؛ ّ
كل
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ٍ
قانــون مــن تلــك القوانــن هــو بمثابــة
النصــوص املتناصــة مــع نصــوص
أخــرى ضمــن هــذه القوانــن -التــي اســراتيجية كتابيــة يتّبعهــا منــيء

ســرد ذكرهــا فيــا بعــد ،-وللقــارئ -النــص النتــاج خطابــه املتداخــل املولود

دور فاعـ ٌـل؛ ملــا يقــوم مــن جـ ّـراء إلتقــاء الغائــب باحلــارض يف
يف هــذه املامرســةٌ -
بــه مــن اســرجاع ومقارنــة وموازنــة توليفــة إبداعيــة حمكمــة الصنــع أتقــ َن

�إ�سرتاتيجية اخلطاب املتداخل يف عهد الإمام علي ( )ملالك الأ�شرت (..................................)0

ٌ
حقــل مقــدّ س
صن َعهــا س ـ ّيدُ البلغــاء (عليــه الســام) :صــدوره عــن حقلــن
( )1إسرتاتيجية االجرتار:

غائــب -القــرآن الكريــم  ،-وحقــل

وتتحــدّ د هــذه اإلســراتيجية بتكــرار حــارض -كالم اإلمــام عــي (عليــه

النــص الغائــب مــن دون تغيــر أو الســام)  ،-وهبــذا ترتفــع نســبة التأثــر

حتويــر واإلكتفــاء بإعادتــه كــا هــو أو وإن كان الغائــب -القــرآن -ملتبســا
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يمــس باحلــارض -العهــد -كــا هــو دون تغيري؛
مــع إجــراء تغيــر طفيــف ال
ّ
ـص الغائــب مــن
جوهــره؛ بســبب مــن نظــرة التقديــس نتيجـ ًة ملــا حيتفــظ بــه النـ ّ
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واالحــرام التــي ُتــاط هبــا بعــض منزلــة مقدّ ســة يف نظــر املتلقــن.

النصــوص واملرجعيــات السـ ّيام الدينيــة

وقــد اشــتغل االمــام (عليــه الســام)

عــى ّ
أن منتــج اخلطــاب املــدروس-

متعــددة مــن العهــد منهــا قولــهَ « :و ُا ْر ُد ْد
إِ َل َاللَِّ َو َر ُســولِ ِه َمــا ُي ْض ِل ُع َ
ــك ِمــ َن
ـك ِم ـ َن َا ْلُ ُمـ ِ
َا ْلُ ُطـ ِ
ـوب َو َي ْش ـتَبِ ُه َع َل ْيـ َ
ـور
ــال َاللَُّ ســبحا َنه َتع َ ِ
َف َقــدْ َق َ
ــو ٍم
ــال ل َق ْ
ُ ْ َ ُ َ
ـب إِ ْر َشــا َد ُه ْم ﴿يــا َأ ُّ َيــا َا َّل ِذيـ َن آ َمنُــوا
َأ َحـ َّ
ــول َو ُأ ِ
َأطِي ُعــوا َاللََّ َو َأطِي ُعــوا َا َّلر ُس َ
ول
َا ْلَم ِ ِ
َناز ْعت ْ ِ
ش ٍء
ُــم َفــإِ ْن ت َ
ــر منْك ْ
ْ
ُــم ف َ ْ
ِ
الــر ُّد إِ َل
ــر ُّدو ُه إِ َل َاللَِّ َو َا َّلر ُســول﴾ َف َّ
َف ُ
ِ ِ
َاللَِّ َا ْلَ ْخ ُ
لــر ُّد إِ َل
ــذ بِ ُم ْحكَــ ِم كتَابِــه َو َا َّ
ــذ بِســنَّتِ ِه َا ْل ِامع ِ
ِ
ــة َغ ْ ِ
ــر
َ َ
َا َّلر ُســول َا ْلَ ْخ ُ ُ
َا ُْل َفر َق ِ
ــة»(.)18
ِّ

منهــا(.)17

اإلمــام (عليــه الســام) -كان مغايــرا
ألي ُمنتِــج عــادي ،وهــذه املغايــرة
متأتّيــة مــن كونــه خالصــة احلكمــة
اإلهليــة والنبويــة؛ لــذا فـ ّ
ـإن اســتحضاره
للنصــوص املقدّ ســة كان بمثابــة توكيــد
ـي يشــتغل تأثــره عــى املتلقــي
أيدلوجـ ّ
اخلــاص -مالــك ،-والعــام ّ -
كل

ســيايس بل كل إنســان مســلم  ،-فيكون

اإلقنــاع مضاعفــا ،وهــذه الثنائيــة يف
التأثــر ،واملضاعفــة فيــه نابعــة مــن

عــى هــذه اإلســراتيجية يف مواطــن

...........................................................................م.د� .صباح ح�سن عبيد التميمي

ّ
إن ثيمــة اخلطــاب الرئيســية يف يضاهــي حضــور خطــاب اإلمــام

اخلطــاب املتداخــل ا ُمل ْق َت َبــس هــي نفســه ،ومــن هنــا فــإن اســتدعاءه كــا
إرجاع األمــور إىل نصاهبا هــو ســيكون ذا تأثــر واســع النطــاق
(الــرد) ،وهــو
ُ
الصحيــح إرجاعــا عقائديــا بحتــا ،عــى املتلقــي؛ ّ
ألن اســتحضار هــذا
ـص املقــدّ س هــو -مــن دون شــك-
َيعتمــدُ عــى الكتــاب املقــدّ س (القرآن) ،النـ ّ
ـتحضار للــذات ا ُملنتِجــة لــه يف ذهنيــة
والســنة النبويــة الرشيفــة ،وهنــا وجــب اسـ
ٌ
ُّ
اســتحضار نــص القــرآن كــا هــو دون املتلقــي ،وهــي ذات قدســية هلــا تأثريهــا

يــارس ســلطته الدينيــة الضاغطــة عــى

ويف خطــاب متداخــل آخــر يســتعني

التابــع؛ ّ
ألن التبنّــي العقائــدي حي ّتــم عــى االمــام (عليــه الســام) باالســراتيجية

ا ُملتبنِّــي األخــذ بــا يمليــه ا ُمل َت َبنَّــى بوصفــه نفســها؛ النتــاج خطابــه املتداخــل
مســلامت عقائديــة ،وهــي مســ ّلامت

متــارس تأثــرا عــايل الدرجــة يف املتلقــي

الواقــع حتــت ســلطتها الروحيــة.

ويبــدو أن اإلمــام (عليــه الســام) مل

يشــتغل عــى النــص املجلــوب -اآليــة

القرآنيــة -اشــتغاال حتويريــا تغيرييــا؛

مههــا :إن تأثــر االقتبــاس
ألســباب أ ّ

مــن القــرآن نص ّيــا أقــوى مــن تأثــر

ذي التأثــر الثنائــي وذلــك يف قولــه:
« َوإِ َّيـ َ
ـاك َو َا َْل ـ َّن َعـ َـى َر ِع َّيتِـ َ
ـك بِإِ ْح َســانِ َك
ِ
يــا ك َ
َان ِمــ ْن فِ ْع ِل َ
ــك َأ ْو َأ ْن
َأ ِو َالت ََّز ُّيــدَ ف َ
ِ
ــع َم ْو ِعــدَ َك بِ ُخ ْل ِف َ
ــك َفــإِ َّن
ــم َف ُتتْبِ َ
تَعدَ ُه ْ
َا َْل ـ َّن ُي ْبطِـ ُـل َا ْ ِ
ل ْح َسـ َ
ـب
ـان َو َالت ََّز ُّيــدَ َي ْذ َهـ ُ
297
ــف ُي ِ
بِن ِ
ــت
ــق َو َا ْلُ ْل َ
ل ِّ
ــب َا َْل ْق َ
وج ُ
ُــور َا ْ َ
ِعنْــدَ َاللَِّ َو َالن ِ
َّــاس َق َ
ــال َاللَُّ ُســ ْب َحا َن ُه
َو َت َعـ َ
ـر َم ْقت ـ ًا ِعنْــدَ َاللَِّ َأ ْن َت ُقو ُلــوا
ـال ﴿ َكـ ُ َ

اســتجالبه بالفحــوى؛ ذلــك أنّــه مــا ال َت ْف َع ُل َ
ــون﴾»(.)19
اخلطــاب املقــدّ س األعــى ،فحضــوره

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

تغيــر؛ النتــاج خطاب متداخــل إقناعي اخلــاص.

يرت ّكــب اخلطــاب املتداخــل ا ُملق َت َبــس

�إ�سرتاتيجية اخلطاب املتداخل يف عهد الإمام علي ( )ملالك الأ�شرت (..................................)0

معجمــي مســتجلب ( )2إسرتاتيجية االمتصاص:
مــن حقــل ألفــاظ
ّ
قــديس أعــى ابتــداء مــن
مــن حقــل
ّ

تُعــد إســراتيجية االمتصــاص

مدخلــه وحتــى ختامــه ،فألفــاظ (ا َمل ـ َّن ،مرحلــة أعــى يف قــراءة النــص الغائــب،

واإلحســان ،والوعــد ،واخللــف ،فهــي -عــى الرغــم مــن انطالقهــا مــن
واإلبطــال ،والنــور ،واملقــت ،واهلل) اإلقــرار بأمهيــة هــذا النــص وقداســته-

ك ّلهــا ألفــاظ قدســية تنتمــي حلقــل تتعامــل معــه تعامــا حركيــا حتويليــا ال
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الكتــاب العزيــز ،وهــذا التامهــي العــام ينفــي األصــل بــل ُيســهم يف اســتمراره
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ُيضفــي عــى النــص املتداخــل قدســ ّية جوهــرا قابــا للتجديــد ،ومعنــى هــذا
جيمــد النــص الغائب
مــن نــوع خــاص ،ويكشــف عــن واقعية أن االمتصــاص ال ّ

ذكرهــا تنظــر لإلمــام وال ينقــده أنــه ُيعيــد صوغــه فحســب
مقولــة ســبق ُ
(عليــه الســام) عــى أنّــه :خالصــة عــى وفــق متطلبــات تارخييــة مل يكــن
احلكمــة اإلهليــةّ ،
وأن تداخــل خطابــه يعيشــها ذلــك النــص يف املرحلــة التــي
مــع النــص القــرآين إنّــا يتأتّــى مــن ُأنتِــج هبــا ،وبذلــك يســتمر النــص غائبــا
ـي غــر ممحــو وحييــا بــدل أن يمــوت(.)20
املخــزون القــرآين الــذي ورثــه عــن نبـ ّ
ونعثــر -يف اخلطــاب ح ّيز الدراســة-
الرمحــة (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،مدينــة
بابــا ،وقــد ُختِــم عــى تطبيقــات هــذه اإلســراتيجية
العلــم الــذي كان هــو ُ
هــذا اخلطــاب املتداخــل ختامــا نص ّيــا يف أكثــر مــن موضــع؛ إذ ُيعيــد اإلمــام
مبــارشا ُمقتبســ ًا مــن الكتــاب العزيــز ،عــي (عليــه الســام) إنتــاج النــص
ل ُيضفــي عــى صياغتــه قدســية مبــارشة الدينــي الغائــب -القــرآن الكريــم -يف

بعــد أن تدخلــت األلفــاظ القدســية يف ضــوء املتطلبــات اجلديــدة التــي يتطلبهــا
تشــكّله مــن مبدئــه إىل منتهــاه.

حــو ُر الــدالالت
اخلطــاب احلــارض ،ف ُي ّ
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وحيو ُلــا ويدجمهــا يف جتعــل (ا ُملخا َطــب) مفتــوح األفــق ،غــر
القرآنيــة الغائبــة ّ
معــن ،وهنــا يتداخــل
خطابــه احلــارض بطريقــة ال تُعفــي حمــدد بشــخص ّ
حولــه االمــام
آثارهــا ،وال تــدع صورهتــا األصليــة اخلطــاب اخلــاص الــذي ّ

كــا هــي دون تغيــر ،بــل تشــتغل عليهــا بوســاطة لغــة الضامئــر اىل عــام مــع
اشــتغاال جيعلهــا تتبــدّ ى غائب ـ ًة حــارضة اخلطــاب العمومــي الشــمويل (القــرآن

ــز ُه»(.)21
ــز ِاز َمــ ْن َأ َع َّ
َوإِ ْع َ

خلطــاب االمــام مســاحة رشعيــة

ومــن أمثلــة ذلــك قولــه (ســام اهلل عموميــة مزدوجــة متنــح النــص أبعــادا
ِ ِ
ٍ
ّ
متلــق يتلقــى
لــكل
توجــه
ْــر َاللََّ ُســ ْب َحا َن ُه بِ َيــده عموميــة ّ
عليــه)َ « :و َأ ْن َين ُ َ
ــه وي ِ
ِ
ِ
ــل النــص يف ّ
ــد ِه َولِ َســانِ ِه َفإِنَّــ ُه َج َّ
كل فضــاء زمــاين ومــكاين،
َو َق ْلبِــه بِ َق ْلبِ َ َ
ِ
ــل بِن ْ ِ
ــم ُه َقــدْ َت َك َّف َ
َــر ُه ويــأيت هــذا االنفتــاح الــداليل؛ ل ُيعطــي
ا ْس ُ
َــر َمــ ْن ن َ َ
يف هــذه القطعــة يتداخــل اخلطــاب تعميميــة تكتســب رشعيتهــا مــن

املوجــه مــع اخلطــاب األعــى وهــو (التداخــل اخلطــايب) احلاصــل عــن
ّ

املوجــه طريــق (اســراتيجية االمتصــاص)
اخلطــاب القــرآين العمومــي
ّ
للبــر عامــة ومنــه قولــه تعــاىل ﴿ :التــي أفــاد اخلطــاب مــن خالهلــا مــن
ِ
ِ
ْــروا اللََّ اآليــة الســابقة ،فضــا عــن أهنــا منحــت
َيــا َأ ُّ َيــا ا َّلذيــ َن َآ َمنُــوا إ ْن َتن ُ ُ
ُــم﴾ [حممــد :النــص املقتطــع -الــذي صــار خطابــا-
ُــم َو ُي َث ِّب ْ
ــت َأ ْقدَ ا َمك ْ
ْصك ْ
َين ُ ْ
اآليــة  ،]7وقــد أدى اســتعامل ضامئــر بعــدا تقديســيا نابعــا مــن قداســة النــص
الغائــب يف النــص( :ينْــر ،بِي ِ
ــد ِه ،املســتج َلب -نــص اآليــة ،-الــذي
َ
َ ُ
ــد ِهَ ،ق ْلبِ ِ
ــه ،ي ِ
ِ
ِ ِِ
ــه) إىل تعميــم أضفــى عــى النــص قداســة ورشعيــة
ل َســانه ،بِ َق ْلبِ َ
اخلطــاب ،وإحاطتــه بالشــمولية التــي وعموميــة شــملت املجتمــع اإلســامي

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

يف ا ُملنتَــج اجلديــد.

الكريــم)؛ لتُخلــق مــن ذلــك داللــة
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ك ّلــه.

ّ
ّ
املتجــي يف العهــد
إن اخلطــاب

هــو خطــاب ثنائــي األبعــاد يتّجــه
إىل ُمَا َطــب قريــب -وهــو مالــك

األشــر  -خــاصُ ،
وما َطــب بعيــد
عــام -وهــو احلاكــم الســيايس املنتمــي
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للمنظومــة االســامية ،-لــذا فإنّنــا
ال جيــب أن نفهمــه يف ســياقه اخلــاص

قــول االمــام يف العهــدَ « :و الَ تُدْ ِخ َلــ َّن
ا يع ِ
ِ
ِف م ُش ِ
ــك َع ِ
ــد ُل بِ َ
ــن
ــورت َك َبخيــ ً َ ْ
َ
َ
ِ
َا ْل َف ْض ِ
ــر َو الَ َج َبانــ ًا
ــل َو َيعــدُ َك َا ْل َف ْق َ
ــن َا ْلُ ُم ِ
ــك َع ِ
ُي ْض ِع ُف َ
ــور َو الَ َح ِريصــ ًا
ُي َز ِّيـ ُن َلـ َ
الـ ْـو ِر َفــإِ َّن َا ْل ُب ْخـ َـل َو
ـر َه بِ ْ َ
ـك َالـ َّ َ
ِ
ِ
ي َم ُع َهــا
ل ْب ـ َن َو َا ْلـ ْـر َ
ص َغ َرائـ ُـز َش ـتَّى َ ْ
َا ْ ُ
ُســو ُء َال َّظــ ِّن بِــاللَِّ»(.)22
ينطلــق اخلطــاب املتداخــل مــن

فقــط؛ إذ ّ
إن قصديــة اخلطــاب يف قاعــدة (الشــورى) التــي متنــح السياســة

ّ
ألن اإلســامية بعــدا ديمقراط ًيــا قبــل أن
أساســها تســتهدف العمــوم؛
املخاطــب القريــب اخلــاص -مالــك تُعــرف الديمقراطيــة يف العــامل الســيايس

األشــر ،-هــو مــن ُخ َّلــص أصحــاب املعــارص ،وهــي تنهــض عــى التشــاور،
اإلمــام (عليــه الســام) ،فهــو متبــ ٍّن وتق ّبــل الــرأي اآلخــر يف احلكــم،
وا ٍع ملنظــورات اإلمــام ك ّلهــا ،ومــن وعــدم االعتــداد بالــرأي الفــردي

كــرس مقولــة (الدكتاتوريــة)
هنــا فالوصايــا السياســية الــواردة يف الــذي ُي ّ
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العهــد معروفــة ســلفا عنــده ،ويف ضــوء املضــادة ملقولــة الشــورى ،عــى ّ
أن
مهمــة
ذلــك يكــون القصــد البعيــد املــدى هــو للتشــاور الســيايس قواعــد
ّ

اهلــدف الرئيــس يف انتــاج هــذا اخلطــاب جيــب أن تؤخــذ بنظــر االعتبــار ،وقــد

فصــل فيهــا القــول االمــام عــي (عليــه
بوســاطة اســراتيجيات التداخــل
ّ
اخلطــايب.

الســام) يف خطابــه املتداخــل هــذا،

ومــن هــذا النمــط مــن االســراتيجية وصنّــف أنــاط الشــخصيات التــي ال
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بــدّ للســيايس أن يســتبعدهم يف ميــدان وال تنفيهــا ،وتُعيــد إنتاجــه بــا يتــاءم
التشــاور ،وحيــرص عــى عــدم األخــذ وأهــداف اخلطــاب ا ُملتَنــاص ،بوســاطة

بآرائهــم ،وهــم( :البخيــل ،واجلبــان( ،اسرتاتيجيـــــــة

االمتصــاص)،

ثــم يســتجلب (ســام فتعامــل معــه تعامــا حركيــا حتويليــا ال
واحلريــص) ّ
حجتــه يف اســتبعاد هــذه ُيلغــي أصلــه بــل ُيســهم يف اســتمراره
اهلل عليــه) ّ

الفئــات مــن سياســة التشــاور فيقــول  :وامتــداده ،مــن خــال إعــادة صوغــه
ِ
ص َغ َر ِائـ ُـز عــى وفــق متطلبــات جديــدة ظهــرت يف
ل ْب ـ َن َو َا ْلـ ْـر َ
« َفــإِ َّن َا ْل ُب ْخـ َـل َو َا ْ ُ

الســيايس ا ُملشــاور عــى بطانــة يشــاورها

مــن ّ
كل مــا تقــدّ م يمكننــا أن نخــرج

وفيهــا هــؤالء الثالثــة؛ ّ
ألن ســوء الظــن بنتائــج عــدّ ة أمههــا:

بــاهلل ســبب مــن أســباب القنــوط مــن (ّ )1
إن طــرح (اخلطــاب املتداخــل)
رمحتــه ،وســعته ،وهــي أســباب ُي ّذرهــا يتعــدّ ى مقولــة (التداخــل) التناصيــة

الشــيطان يف نفــس اإلنســان حتــى يصل التــي تتجــه نحــو (النــص) فحســب،
إىل مرحلــة :ســوء الظــن بــاهلل.

فيوســع مــن دائــرة التداخــل ،وينقلهــا
ّ

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ي َم ُع َهــا ُســو ُء َال َّظـ ِّن بِــاللَِّ» ،وبنــاء اخلطــاب املتداخــل اجلديــد.
َشـتَّى َ ْ
ِ
الدراسة ونتائجها
خامت ُة
عــى هــذه املقولــة ال يمكــن أن يعتمــد

وقــد اســتدعى هــذا اخلطـــــــــاب مــن مســاحة النــص الض ّيقــة إىل مســاحة
301
الشــ ْي َط ُ
املتداخــل قولـــــــه تعــاىلَّ ﴿ :
ان اخلطــاب الشاســعة ،متِكئا عــى انفتاحية
ي ِعدُ ُكــم ا ْل َف ْقــر وي ْأمر ُكــم بِا ْل َفح َشـ ِ
ـاء َواللَُّ (اخلطــاب) ،واتســاعه ،وشــموليته،
ْ
َ
َ ََ ُُ ْ
ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ـع وك ّليتــه ،باملقارنــة مــع النــص.
ـم َم ْغفـ َـر ًة منْـ ُه َو َف ْضـ ًـا َواللَُّ َواسـ ٌ
َيعدُ ُكـ ْ
ِ
يــم﴾ (اآليــة  286مــن البقــرة) )2( ،كان (اخلطــاب املتداخــل) يف عهــد
َعل ٌ
وأفــاد منــه بطريقــة تُغـ ّـر صورتــه النص ّية االمــام عــي (عليــه الســام) ُمك َِّونــ ًا
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ٍ
أبعــاد مزدوجــة القصديــة الســ ّيام الدينيــة منهــا؛ وهــذا يؤ ّمــن
لســانيا ذا
للم ْســ َت ْقبِل مســاحة إقناعيــة شاســعة،
منبنيــة عــى ثنائيــة (احلضــور والغيــاب)
ُ
عــزز قناعتــه بخطــاب االمــام
التــي تأتــت لــه بوســاطة تركيــب هــذا و ُي ّ

اخلطــاب مــن خطــاب أعــى ُم ْسـتَدْ َعى -املتداخــل؛ أل ّنــه تناغــم مــع أبــرز منظومة
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القــرآن الكريــم ،-وخطــاب أدنــى ترشيعيــة إســامية يتّفــق املســلمون
ُم ْســتَدْ ِعي -كالم اإلمــام عــي (عليــه عــى قدســيتها ،وقــد شــاعت هــذه
الســام)؛ لتقويــة حجاجيــة اخلطــاب االســراتيجية يف متــن العهــد شــيوعا
بعــد تشــكّله مــن خطابــن مؤ ّثريــن.

فــاق غريهــا مــن االســراتيجيات ،عــى

( )3م ّثلــت (إســراتيجية االجــرار) ّ
أن ضيــق مســاحة الدراســة اآلن ق ّيــد
إحــدى أهــم آليــات االســتدعاء التــي اســتجالب شــواهد متعــددة ،واالكتفــاء

اشــتغل عليهــا عهــد االمــام (عليــه بالنــاذج املذكــورة.

الســام)؛ النتــاج خطابــه املتداخــل ( )4جــاءت (إســراتيجية االمتصــاص)
ألنــا تُتيــح اســتجالب النــص لتشــتغل عــى إعــادة انتــاج النــص املقــدّ س
املــزدوج؛ ّ

القــرآين الغائــب وتكــراره مــن دون ا ُمل ْسـتَدْ َعى يف ضــوء خصوصيات اخلطاب
إجــراء تعديــات مع ّينــة واإلكتفــاء املتداخــل اجلديــد ،الــذي أفــاد مــن النــص
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بإعادتــه كــا هــو أو مــع إجــراء تغيــرات الغائــب ،بعــد أن أعــاد هيكليتــه ،وحـ ّـوره،
متــس جوهــره؛ بســبب مــن وف ـكّك أوارص شــكليته؛ ل ُيو ّظــف أبعــاده
طفيفــة ال ّ
نظــرة التقديــس واالحــرام التــي ُتــاط املضمونيــة العامــة ،ويقـ ّـوي هبــا اخلطــاب

هبــا بعــض النصــوص واملرجعيــات ا ُملن َتــج اجلديــد.

...........................................................................م.د� .صباح ح�سن عبيد التميمي
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هنج البالغة :الرشيف الريض
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language scholars traveled to its master and prince Imam Ali bin Abi Talib
(peace be upon him).
But those who traveled to this area have lost in the spells of words and
imprisoned in vocabulary. They are alienated because of strangeness of
meaning and the distance of purpose.
Our choice of this issue of AlMubeen journal for scientific research which
deal with language research and its rights and linguistics so, become an
model of what was discussed in Al- Sharif covenant. such as, study meaning
,purpose, approaches ,arguments and other things that consider our days
as attraction place of linguistics. Moreover, this research is the result of the
first national scientific conference with the Kufa studies center which was
held on Saturday and Sunday 24_25\12\2016 last year.
We asked Allah (God) to grant us and all workers successes to revive the
heritage of the Emir(prince)of the believers Ali Ibn Abi Talib(peace be upon
him)and spreading his knowledge. You are all hearing and acceding(Allah).
Editor chief
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