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...ريغلا ةعقاو
وصعملا ةنّودم يف ةيناسلويسوس ةءارق تاعبتو فقاوم

واقعة الغدير ...مواقف وتبعات قراءة سوسيولسانية يف مدوّنة املعصوم
�أ .د .نعمة ده�ش فرحان خالوي الطائي

امللخ�ص:
منهجــا علم ًيــا وأدا ًة
تتلخــص أمهيــة البحــث يف توظيــف السوسيولســانيات
ً

ومنهجا ،واســتظهار
فاحصـ ًة للحفــر والتنقيــب يف واقعــة (غدير خــم) مضمو ًنــا
ً

مواقــف القــوم منهــا ،فقــد جعلــوا إشــكالية التجريــب ســب ًبا يف غيــاب حكومــة

اهلل املرتقبــة ،وغفلــوا عــن فهــم مضامــن تلــك الواقعــة العظيمــة ،التــي متثلــت
ـت َل ُكـ ِ
ـم
ـم َو َأ ْت َ ْمـ ُ
ـو َم َأك َْم ْلـ ُ
بكلمــة (اليــو َم) يف قولــه تعــاىل{ :ا ْل َيـ ْ
ـت َع َل ْي ُكـ ْ
ـم دينَ ُكـ ْ
ْ
ـم ِ
اإل ْســا َم ِدينـ ًا} 1والتــي جــاءت حمــا ًة باأللــف والالم؛
نِ ْع َمتِــي َو َر ِضيـ ُ
ـت َل ُكـ ُ
لتشــر إىل أمهيــة ذلــك اليــوم وعظمتــه.

وتتمثــل مشــكلة البحــث يف الكشــف عــن مضامــن تلــك الواقعــة التــي
ـأي
ـم انقلبــت عــى أعقاهبــا ،فـ ُّ
توافقــت عليهــا األُ َّمــة يف بــادئ األمــر ،ومــن ثـ َّ
قضيـ ٍ
ـة قيلــت ألفــراد األُ َّمــة يف ذلــك اليــوم؟ فلــم يفهموهــا! فجرت عليهم ســنة
الســام)« :إ َّنــا َع َقـ َـر ناقة ثمــود رجل
اهلل التــي عــر عنهــا اإلمام احلســن (عليــه َّ
وهــا َف َأ ْص َب ُحــوا
عمــوه بالرضــا ،فقــالَ { :ف َع َق ُر َ
فعمهــم اهلل بالعــذاب ملــا ّ
واحــد ّ
ن ِ
تأثــرا فيــا صبــوا إليــه وتأملــوه هــو
ــن}»؛ فالســبب الرئيــس واألكثــر
َاد ِم َ
ً
حــب الدنيــا والزعامــة ،فاختلــط عليهــم األمــر ،فتحولــت تلــك األمــراض
ُّ
((( املائدة.3 :
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النفســية إىل أمــراض اجتامعيــة معقــدة ،مــا زالــت األُ َّمــة تعــاين منهــا ،وتدفــع
ثمــن آثارهــا ،وأشــدُّ مــا فيهــا مــن آثـ ٍ
ـار انحطا ُطهــا منــذ ذلــك احلــن حتــى يومنا

هــذا ،وتب ًعــا لذلــك اخللــط والتخبــط اختلفــت الــرؤى والنظــرات ،وتنوعــت
ربــا
املواقــف واألحــداث ،وتعــددت الفــرق واملذاهــب ،ولــو أطاعــت األُ َّمــة ّ
ومــا أنزلــه عــى رســوله الكريــم صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم يف مــا ب َّلــغ يف (يــوم
الغديــر) ملــا احتيــج إىل تضحيــات (يــوم فــدك) حيـ ُ
ـي الــذي
ـث القيــا ُم الفاطمـ ُّ

الســام حياهتــا ثمنًــا لــه ،وهــي يف عمــر الزهــور،
دفعــت فيــه الزهــراء عليهــا َّ

ـق إىل نصابــه ،ودفعــه إىل أهلــه،
يف قيامهــا املبــارك الــذي أرادت فيــه إعــادة احلـ ِّ
لكـ َّن األُ َّمــة متــادت يف غيهــا؛ فحصــل االنحــراف واالنحــدار هبــا ،حتــى تط َّلب
تقويــم املســار تضحيـ ٍ
ـات جســام ًا ،متثلــت بســفك د ِّم ســبط رســول اهلل صـ َّ
ـى اهلل
ُ
عليــه وآلــه وســيد شــباب أهــل اجلنــة وأهــل بيتــه وأصحابــه يف (يــوم الطــف)
ـد إىل بلـ ٍ
وســبي عقائــل النبــوة مــن بلـ ٍ
ـد ،يتصفــح وجوههــن األعــداء.
ومــن هنــا اقتضــت الــرورة تســليط الضــوء عــى مضامــن أيــام اهلل الثالثــة

(الغديــر ،وفــدك ،والطــف)؛ لنستكشــف مواقــف النــاس منهــا ،ومثاقفتــه
األحــداث مــن جمتمــع إىل جمتمــع آخــر ،ومــن جيــل إىل جيــل آخــر ،عــر تشــابه
ـم جريــان ســنن اهلل فيهــم ،فجــاء البحــث
املواقــف واألزمنــة واألمكنــة ،ومــن ثـ َّ

يف ثالثــة مباحــث ،هــي:
املبحث األَ َّول ،حادثة غدير خم وأبعادها االجتامعية.

املبحث الثاين ،املثاقفة االجتامعية وأثرها يف سري االنحراف.

املبحث الثالث ،حركة التاريخ وسنن اهلل الكونية.
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املبحث األول ،حادثة غدير خم وأبعادها االجتامعية

َّ
إن مركــز اجلــذب الــذي احتلتــه كلمــة الرســول األكــرم صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه
التبليغيــة يف واقعــة غديــر خــم يتجــى يف (عنــر اخلطيــب) بالدرجــة األُوىل،

اللغوي،
فهــو عامدهــا ،بوصفــه منظومــة (تبليغيــة) ُأنموذج ّيــة شــاملة للجانبــن:
ّ
ـي ،قابلــة للتأثــر يف املناحــي النفســية واالجتامعيــة للمتلقــن؛ ذلــك
واألخالقـ ّ

َّ
أساســا عــى قــوة اخلطيــب البيان ّيــة واحلجاج ّيــة مــن
أن الفــن اخلطــا ّ
يب يعتمــد ً

جهــة ،وعــى ســرته األخالق ّيــة التــي يســعى إىل تلبســها اجتامع ًيــا ،بوصفــه

ُمثـ ً
ـا لقيــم مثاليــة ،مــن املفــرض احتذاؤهــا ،والســر عــى َهدْ هيــا مــن جهــة
َّ
صــى اهلل عليــه وآلــه رمــز للفضيلــة ،ومثــال
ُأخــرى ،فالرســول األكــرم

لصنعــة اخلطابــة وتبليــغ األحــكام اإلهليــة ،فتفرقــت ُبنيــات خطابــه الغديــري
يف مســالك ومفــارق متنوعــة ،ولبســت حلـ ً
ـا شــتى ،تراوحــت بــن العقالن ّيــة

والربهنــة ،واجلامل ّيــة والتبليغيــة ،تركــزت تلــك ال ُبنيــات يف عــدّ ة مضامــن ،كان

مــن أبرزهــا الــوالء والطاعــة هلل تبــارك وتعــاىل ولرســوله صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه
الســام.
وألمــر املؤمنــن عليــه َّ

متثــل حادثــة (غديــر خــم) هنايــة البدايــة يف التبليــغ اإلهلــي بخالفــة اإلمــام

ـص بواليتــه ،إذ مثلــت املرحلــة األخــرة مــن مراحــل
الســام والنـ ّ
ـي عليــه َّ
عـ ٍّ
تعيــن اخلليفــة الرشعــي لقيــادة األُ َّمــة عــى لســان رســول اهلل بوحــي مــن اهلل،
ـغ َمــا ُأنـ ِ
الر ُسـ ُ
ـول َب ِّلـ ْ
ـك ِمــن َّر ِّبـ َ
ـز َل إِ َل ْيـ َ
ـك َوإِن َّل ْ َت ْف َعـ ْـل َفـ َـا
قــال تعــاىلَ { :يــا َأ ُّ َيــا َّ
ِ
ـك ِمـ َن النَّـ ِ
ـت ِر َســا َل َت ُه َواهللُ َي ْع ِص ُمـ َ
ـو َم ا ْلكَافِ ِريـ َن}،1
َب َّل ْغـ َ
ـاس إِ َّن اهللَ َل َ ْيــدي ا ْل َقـ ْ
((( املائدة.67 :
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ويمكننــا إمجــال تلــك املرحلــة املخصوصــة بنمطــن تبليغيــن ،مهــا:
النمط الأ ّول ،مرحلة التلميح بالوالية
وهــي مرحلــة زمنيــة امتــدت منــذ ْ
َّ
صــى اهلل عليــه وآلــه
بالنبــي
أن آمــن
ِّ
ـي بأمـ ٍ
ـر مــن اهلل تبــارك
الســام بفــراش النبـ ِّ
وصــدّ ق برســالته ،حتــى مبيتــه عليــه َّ
وتعــاىل حــن تآمــرت عــى قتلــه قريــش إىل مــا قبــل حادثــة الغديــر ،وهــي

الســام
ـي عليــه َّ
حمطــات تلميحيــة نبو ّيــة تشــر بوضــوح إىل واليــة اإلمــام عـ ٍّ
ـي األكــرم صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه،
عــى ُأمــور املســلمني حتــى مــع وجــود النبـ ِّ
ـروزا مــا يــأيت:
ومــن أكثــر تلــك املحطــات أمهيــة وبـ ً
بالنبي الأكرم حال نزول الوحي عليه
�أ ّول من �آمن
ِّ
ـي ّأول
فقــد روي عــن احلكــم بــن عتيبــة قائـاً« :خدجيــة أول من صــدّ ق ،وعـ ٌّ

مــن صـ َّ
ـى إىل القبلــة»( ،)1فقــد محــل اإلســام بــن جنبيــه فكــر ًا وســلوك ًا منــذ

ْ
الســام فطيـ ًـا ،والســيام مرافقتــه للرســول الكريــم صـ َّ
ـى
أن كان اإلمــام عليــه َّ
الســام املباركــة التدريبــات
اهلل عليــه وآلــه وس ـ ّلم ،إذ تضمنــت تنشــئته عليــه َّ

األساســية لضبــط الســلوك وأســاليب اإلشــباع ،وكذلــك اكتســاب املعايــر

االجتامعيــة الســليمة التــي حتكــم ســلوكه وتوجهــه ،وهــي ســرة طويلــة كان

ـي صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه وس ـ ّلم
الســام فيهــا دائــم الصلــة بالنبـ ِّ
اإلمــام عليــه َّ
«و َقــدْ َع ِلم ُتــم م ْو ِض ِعــي ِم ـ ْن رسـ ِ
ـول اهللِ
منــذ طفولتــه التــي يصفهــا بقولـــهَ :
َ ُ
ْ ْ َ
ال ِصيصـ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ـةَ ،و َض َعنِــي ِف ِح ْجـ ِ
َصـ َّ
ـر ِه
ـى اهللُ َع َل ْيــه َوآلــه بِا ْل َق َرا َبــة ا ْل َق ِري َبــة َوا َْلن ِْز َلــة ْ َ َ
((( حياة حممد ،ص.63-62
10

د
...ريغلا ةعقاو
وصعملا ةنّودم يف ةيناسلويسوس ةءارق تاعبتو فقاوم

ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ـمنِي
َو َأ َنــا َو َلــدٌ َي ُض ُّمنــي إِ َل َصــدْ ِرهَ ،و َي ْكنُ ُفنــي ِف ف َراشــه َو ُيم ُّســني َج َســدَ ُهَ ،و ُيشـ ُّ
ِ ِ ِ
َع ْر َفــ ُهَ ،وك َ
َان َي ْم َض ُ
ــو ٍلَ ،و َل
ــم ُي ْلق ُمنيــهَ ،و َمــا َو َجــدَ ِل ك َْذ َبــ ًة ِف َق ْ
الــي َء ُث َّ
ــغ َّ ْ
ـه وآلِـ ِ
ِ
ـل ،و َل َقــدْ َقــر َن اهللُ بِـ ِ
ِ
ـه ِمـ ْن َلــدُ ْن َأ ْن ك َ
ـه َصـ َّ
َان َفطِيـ ًا
ـى اهللُ َع َل ْيـ َ
َخ ْط َلـ ًة ِف ف ْعـ ٍ َ
َ
َار ِم ،و َم َ ِ
ـه يسـ ُل ُك بِـ ِ
ِ ِ ِ
ٍ ِ
ـا ِق ا ْل َعـ َ
اسـ َن َأ ْخـ َ
ـالِ
ـه َط ِريـ َ
ـق ا َْلـك ِ َ
ـم َم َلــك مـ ْن َم َلئكَتـ َ ْ
َأ ْع َظـ َ
ِ
ـاع ا ْل َف ِصيـ ِ
ـو ٍم
ـار ُهَ ،و َل َقــدْ ُكنْـ ُ
ـع ِل ِف ك ُِّل َيـ ْ
ـل َأ َثـ َـر ُأ ِّمــه َي ْر َفـ ُ
ـت َأتَّبِ ُع ـ ُه ا ِّت َبـ َ
َل ْي َل ـ ُه َو َنَـ َ
ال ْقتِــدَ ِاء بِـ ِ
ـه َع َلـ ًا ،وي ْأمــر ِن بِ ِ
ِمـن َأ ْخ َل ِقـ ِ
يـ ِ
ـهَ ،و َل َقــدْ ك َ
ـاو ُر ِف ك ُِّل َسـن ٍَة بِ ِحـ َـرا َء
ْ
َان ُ َ
ََ ُ ُ
احــدٌ يوم ِئـ ٍ
ـت و ِ
ـا ِم َغــر رسـ ِ
َفـ َـأ َرا ُه َو َل َيـ َـرا ُه َغـ ْ ِ
ـذ ِف ْ ِ
ال ْسـ َ
ـول
ـع َب ْيـ ٌ َ
ي َمـ ْ
ـريَ ،و َل ْ َ ْ
َْ َ ُ
َْ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ـور ا ْل َو ْحـ ِ
اللَِّ َصـ َّ
الر َســا َل ِة،
ـى اهللُ َع َل ْيــه َوآلــه َو َخد َ
ـي َو ِّ
جي ـ َة َو َأ َنــا َثال ُث ُهـ َـاَ ،أ َرى ُنـ َ
ـن َنـ َـز َل ا ْلوحــي َع َليـ ِ
ِ
و َأ ُشــم ِريــح النُّبـ ِ
الش ـي َط ِ
ـه
ان ِحـ َ
َ ْ ُ ْ
ـوةَ ...و َل َقــدْ َســم ْع ُت َر َّن ـ َة َّ ْ
َ ُ َّ
َ
ُّ
ِ ِ
ــه وآلِ ِ
ِ
الرنَّــ ُة؟ َف َق َ
ــتَ :يــا َر ُس َ
ــالَ :ه َ
َص َّ
ــذا
ــهَ ،ف ُق ْل ُ
ــى اهللُ َع َل ْي َ
ــول اهللِ َمــا َهــذه َّ
ان َقــدْ َأ ِيــس ِم ـن ِعبادتِـ ِ
الش ـ ْي َط ُ
ـه ،إِ َّنـ َ
َّ
ـم ُعَ ،و َتـ َـرى َمــا َأ َرى إِ َّل
ْ َ َ
َ
ـم ُع َمــا َأ ْسـ َ
ـك ت َْسـ َ
ـى َخـ ْ ٍ
ـك َل َو ِزيـ ٌـر َوإِ َّنـ َ
ـيَ ،و َل ِكنَّـ َ
َأ َّنـ َ
ـك َل َعـ َ
ـر»(.)1
ـك َل ْسـ َ
ـت بِنَبِـ ٍّ
َّ
ـي للطفــل يف حميطــه ،ال يتم بمحــاكاة خالصــة أو بمجرد
إن االندمــاج التدرجيـ ّ

ترويــض ،بــل يتــم أساس ـ ًا باللغــة ،أي داخــل هــذا املــكان الــذي توجــد فيــه
اجلامعــة األُرسيــة ،واللغــة األُ ّم يف آن واحــد ،وهــي مرحلـــة (تكويــن الــذات)،
إذ يكتســب الطفــل فيهــا ســاته اخلاصــة التــي مت ّيــزه عــن باقــي األطفــال ،أو

تكــون لــه (ذاتًــا) خمتلفــة عــن ذوات اآلخريــن ،تبــدأ هــذه املرحلــة عندمــا
ّ
يــدرك الطفــل َّ
ثــم يتعلــم تدرجي ّيــ ًا
أن اســمه خيتلــف عــن أســاء اآلخريــنَّ ،

ثــم تــأيت مرحلــة
كيــف يســتجيب للمؤثــرات ويستكشــف العــامل ونظمــهَّ ،
((( هنج البالغة ،من اخلطبة ،192 :ص.302 - 300
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مهمــة ،إذ يشــعر بأ َّن ـ ُه يســتطيع ْ
أن يتفاعــل مــع
اســتعامله اللغــة وهــي مرحلــة ّ
اآلخريــن وينقــل هلــم أفــكاره وحاجاتــه.
النبي ب�أمر اهلل ع َّز َّ
وجل:
مبيته يف فرا�ش
ِّ
عــي َّ
َّ
إن
صــى اهلل عليــه وآلــه
حممــد
قــال
النبــي ّ
ُّ
لعــي عليــه الســام« :يــا ُّ
ٍّ

ـي خيــرين َّ
أن قريش ـ ًا اجتمعــت عــى املكــر يب وقتــي،
الــروح األمــن هبــط عـ َّ

أن أهجــر دار قومــيْ ،
رب عـ َّـز وجـ َّـل ْ
وأن أنطلــق إىل غــار
وأ َّنــه أوىص إ ّيل عــن ِّ

َ
ثــور حتــت ليلتــي ،وأنَّــه أمــرين ْ
آمــرك باملبيــت عــى مضجعــي لتخفــي
أن
الســام« :أو
ـي عليــه َّ
بمبيتــك عليــه أثــري ،فــا أنــت قائــل وصانــع؟» ،فقــال عـ ٌّ

الســام
ـي عليــه َّ
تســلم ّن بمبيتــي هنــاك يــا نبــي اهلل؟» ،قــال« :نعــم»ّ ،
فتبســم عـ ٌّ

ضاح ـكًا ،وأهــوى إىل األرض ســاجدً ا ،فلـ ّـا رفــع رأســه قــال لــه« :امــض ملــا

أمــرت ،فــداك ســمعي وبــري وســويداء قلبــي ،ومــرين بــا شــيئت أكــن فيــه

كمرستــك واقــع منــه بحيــث مــرادكْ ،
وإن توفيقــي ّإل بــاهلل»(.)1
موقفه يف معركة اخلندق:

يف تلــك املعركــة كان عمــرو بــن عبــد ود العامــري يرجتــز ويدعــو إىل الــراز،

الســام فمنعــه الرســول صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه لعـ َّـل
ـي عليــه َّ
فقــام لــه اإلمــام عـ ٌّ

ـخصا آخــر يقــوم ،ولك ـ ْن دون جــدوى ،حيــث كان اجلميــع خيشــى عمــرو
شـ ً
ومــن معــه مــن شــجعان العــرب ،وبقــي عمــرو يدعــو إىل الــراز ومل جيبــه أحــد
حتــى صــاح بغــرور بـ َّ
ـح ،فــأذن الرســول صــى اهلل عليــه آلــه
ـأن صوتــه قــد ُبـ َّ

((( بحار األنوار ،ج.60/19
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الســام ليقابــل عمــرو ،وأخــذ بعاممتــه ووضعهــا عــى رأس
ـي عليــه َّ
لإلمــام عـ ٍّ

ـي عليــه
ـي عليــه َّ
الســام وأعطــاه ســيفه وأمــره بالقتــال ،فتوجــه اإلمــام عـ ٌّ
عـ ٍّ
الســام لعمــرو ودعــاه لقبــول اإلســام ،أو ينســحب مــن الســاحة ،فرفــض
َّ

عــي عليــه
عمــرو االقرتاحــن ،وبــدأ قتــال عنيــف بينهــا ،ومتكــن اإلمــام
ٌّ
فكــر املســلمون( ،)1وكان
الســام مــن قتــل عمــرو ،وهــرب مــن كان معــه،
ّ
َّ

الســام أثــر بالــغ يف نــرة اإلســام
ـي عليــه َّ
لقتــل عمــرو عــى يــد اإلمــام عـ ٍّ
وهزيمــة معســكر الكفــر()2؛ لــذا قــال الرســول األكــرم صــى اهلل عليــه وآلــه:

ـي يــوم اخلنــدق أفضــل مــن عبــادة الثقلــن».
«لرضبــة عـ ٍّ

الســام ألُمــور
ـي عليــه َّ
وهــذه األحاديــث املباركــة تؤكــد واليــة اإلمــام عـ ٍّ

العبــاد.

تزويجه من فاطمة الزهراء عليها ال�سالم:
ـي صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه قــال« :فبينــا ص ّليــت يوم اجلمعــة صالة
روي عــن النبـ ِّ

الفجــر ،إذ ســمعت حفيــف املالئكــة ،وإذا بحبيبــي جربئيــل ومعــه ســبعون

قرطــن ُمدَ ملجــن ،فقلــت :مــا هــذه القعقعــة
ص ّف ـ ًا مــن املالئكــة ُم ّتوجــن ُم ّ

مــن الســاء يــا أخــي جربئيــل؟! فقــال :يــا حممــد! َّ
إن اهلل عـ َّـز وجـ َّـل أ ّطلــع عــى

ـزوج
األرض ا ّطالعـ ًة فاختــار منهــا مــن الرجــال عليـ ًا ،ومــن النســاء فاطمــة ،فـ ّ
وتبســمت ...وقالــت :رضيــت بــا
ـي ،فرفعــت فاطمــة رأســها ّ
فاطمــة مــن عـ ٍّ
((( املغازي النبوية ،ج.471 -470 ،2
((( السرية احللبية ،ج.428 ،2
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()1
الســام
الســام مــن فاطمــة عليهــا َّ
ـي عليــه َّ
ريض اهلل ورســوله»  ،فــزواج عـ ٍّ
ٍ
الســام وواليتــه.
كان بأمــر مــن اهلل تبــارك وتعــاىل إشــارة ملكانــة عليــذ عليــه َّ

للنبي مرتني دون ال�صحابة:
م�ؤاخاته
ِّ
مبــدأ املؤاخــاة بــن الصحابــة ،وهــو عهــد وميثــاق ل ُ
ـوة عقــده رســول اهلل
ألخـ ّ
صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه وس ـ ّلم لصحابتــه مرتــن ،األُوىل :يف مكــة بــن املهاجريــن
عــى النــرة واملواســاة ،والثانيــة :بــن املهاجريــن واألنصــار عــى النــرة

األخويــن بعهــد املؤاخــاة.
واملواســاة ،والتــوارث فيــا بــن
َ

ـي صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه يف كلتــا املؤاختــن يف مكــة واملدينــة
وقــد اختــار النبـ ُّ

الســام أخــ ًا لــه ،وقــد تواتــرت
أمــر املؤمنــن
عــي بــن أيب طالــب عليــه َّ
َّ

الروايــات عنــد املســلمني عــى ذلــك ،ومل تكــن املؤاخــاة جزافيــة مــن دون

معيــار ،بــل كانــت عــى أســاس املامثلــة واملشــاكلة بــن الشــخصني املتآخيــن،

ـى اهلل عليــه وآلــه بــن ِّ
فقــد آخــى صـ َّ
كل فــرد ومشــاهبه ،وادخــر علي ـ ًا عليــه
خوتــه ،وناهيــك هبــا مــن فضيلــة ورشف {إِ َّن ِف
الســام لنفســه ،واختصــه ُبأ ّ
َّ
َذلِ َ ِ
ــو َش ِ
ْــرى َلِــ ْن ك َ
ــهيدٌ }.
ــم َع َو ُه َ
َان َلــ ُه َق ْل ٌ
ــك َلذك َ
الس ْ
ــب َأ ْو َأ ْل َقــى َّ
ذكــر ابــن هشــام َّ
أن رســول اهلل صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه آخــى بــن أصحابــه مــن
ـم أخــذ بيــد
املهاجريــن واألنصــار ،فقــال« :تآخــوا يف اهلل أخويــن أخويــن» ،ثـ َّ

ـي بــن أيب طالــب ،فقــال« :هــذا أخــي»( .)2وذكــر بعــض العلــاء كاملحــدث
عـ ِّ

النــوري يف املســتدرك والفيــض الكاشــاين َّ
أن مــن أعــال عيــد الغديــر املؤاخــاة
((( الروضة يف املعجزات والفضائل ،ص.128 ،
((( السرية النبو ّية ،ج  ،1ص .505 - 504
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ـوة ،وهــذه املؤاخــاة هــي جتســيد للمؤاخــاة
بــن املؤمنــن ،وتعــرف بعقــد األُخـ ّ

ـي األكــرم صـ َّ
ـي
التــي حصلــت بــن النبـ ِّ
ـى اهلل عليــه وآلــه وأمــر املؤمنــن عـ ٍّ
ـم بــن املهاجريــن واألنصار،
الســامَّ ،ملــا آخــى بــن املهاجريــن أنفســهم ثـ َّ
عليــه َّ
ـوة اإلســامية فيــا بينهــم ،بحيــث يعامــل أحــد املتآخيــن
جتســيد ًا لــروح األُخـ ّ
اآلخــر معاملــة نفســه ،بــل يؤثــره عــى نفســه يف ِّ
كل مــا يملــك(.)1
ّ
ـوة وتعميقهــا يف عيــد الغديــر هــو تأكيــد عــى وحــدة العقيــدة
إن تثبيــت األُخـ َّ

احل ّقــة عنــد االلتقــاء ،حيــث ورد يف اخلــر عــن الصــادق عليــه الســام« :وليكن

مــن قولكــم إذا التقيتــم ْ
أن تقولــوا :احلمــد هلل الــذي أكرمنــا هبــذا اليــوم،
وجعلنــا مــن املؤمنــن بعهــده إلينــا وميثاقنــا الــذي واثقنــا بــه مــن واليــة والة

ـوام بقســطه ،ومل جيعلنــا مــن اجلاحديــن واملكذبــن بيــوم الديــن»(.)2
أمــره والقـ ّ

النبــي األكــرم وتلميحاتــه املتكــررة الســتخالف
فلــو نظرنــا إىل إشــارات
ِّ
أمــر املؤمنــن مــن بعــده ،منــذ اليــوم األَ َّول لبعثتــه وحتــى خطبــة الغديــر،
نســتنتج َّ
ـي عــى املســلمني
الســام كانــت نافــذة يف حيــاة النبـ ِّ
أن واليتــه عليــه َّ

مجي ًعــا لقولــه صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه« :أنــت منِّــي بمنزلــة هــارون مــن موســى َّإل

ـي بعــدي»(.)3
أ َّنــه ال نبـ َّ

النمط الآخر ،مرحلة الت�صريح بالوالية:
يــوم الغديــر مــن أشــهر األيــام يف حيــاة رســول اإلســام صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآله
((( خالصة األذكار واطمئنان القلوب ،ص.316-315
((( احلر العاميل ،ج ،5باب3

((( صحيح الرتمذي ،641 - 640 ،5 :حديث 3730 :و .3731
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ولقــد و ّثقتــه ُّ
كل الكتــب التارخييــة عــى اختــاف مذاهبهــا وذكــرت العديــد من

تفاصيــل هــذا اليــوم العظيــم ،حيــث أمــر صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه مناديــه فنــادى
يف النــاس :الصــاة جامعــة ،فاجتمعــوا إليــه َّ
وإن الرجــل منهــم ليضــع بعــض

ردائــه عــى رأســه وبعضــه حتــت قدميــه مــن شــدّ ة احلـ ّـر ،فلـ َّـا اجتمعــوا صعــد

صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه عــى تلــك الرحــال حتــى صــار يف ذروهتــا ،ودعــا علي ـ ًا

ـم خطــب صـ َّ
ـى اهلل عليــه
الســام فرقــى معــه حتــى قــام عــن يمينــه ثـ َّ
عليــه َّ

وآلــه النــاس قائـ ً
ـا:

الر ُس ُ
«معــارش النــاسَّ ،
ــول َب ِّل ْ
ــغ مــا
إن اهلل أوحــى إ ّيل يقــول{ :يــا َأ ُّ َيــا َّ
ُأن ِ
ــك َوإِ ْن َل ْ َت ْف َع ْ
ــت ِرســا َل َت ُه َواهللُ َي ْع ِص ُم َ
ــك ِمــ ْن َر ِّب َ
ْــز َل إِ َل ْي َ
ــك ِمــ َن
ــل َفــا َب َّل ْغ َ
النَّـ ِ
ـاس} ،1وأنــا مبـ ّـن لكــم ســبب نــزول هــذه اآليــةّ :
ـي
إن جربئيــل هبــط عـ َّ
أن أقــوم يف هــذا املشــهدُ ،فأعلــم َّ
رب جـ ّـل جاللــه ْ
كل
مــرار ًا ثالثـ ًا يأمــرين عــن ّ
أبيــض وأســودّ ،
ـي بــن أيب طالــب أخــي ووص ّيــي وخليفتــي عــى ُأ َّمتــي،
أن عـ َّ
واإلمــام مــن بعــدي ،وقــد ضمــن يل تبــارك وتعــاىل العصمــة مــن النــاس وهــو

اهلل الــكايف الكريــم.

فاعلمــوا معــارش النــاسَّ ،
أن اهلل قــد نصبــه لكــم وليــ ًا وإمامــ ًا مفرتضــ ًا

طاعتــه عــى املهاجريــن واألنصــار ،وعــى التابعــن هلــم بإحســان ،وعــى البادئ
واحلــارض وعــى األعجمــي والعــريب ،واحلــر واململــوك ،وعــى ِّ
موحــد،
كل ّ

معــارش النــاس إنَّــه آخــر مقــام أقومــه يف هــذا املشــهد ،فاســمعوا وأطيعــوا،
وانقــادوا ألمــر ر ّبكــم ،فـ ّ
ـم مــن بعــده رســوله
ـإن اهلل هــو موالكــم وإهلكــم ،ثـ َّ

((( املائدة.67 :
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وصعملا ةنّودم يف ةيناسلويسوس ةءارق تاعبتو فقاوم

ـي ول ّيكــم وإمامكــم
حممــد ول ّيكــم القائــم املخاطــب لكــم ،ثـ َّ
ّ
ـم مــن بعــدي عـ ٌّ

ذريتــي مــن ولــده إىل يــوم تلقــون اهلل ورســوله،
ـم اإلمامــة يف ّ
بأمــر ر ّبكــم ،ثـ َّ

عرفنــي اهلل احلــال
حرمــه اهللّ ،
ال حــال َّإل مــا أح ّلــه اهلل ،وال حــرام َّإل مــا ّ

رب مــن كتابــه وحاللــه وحرامــه إليــه إىل
واحلــرام وأنــا أفضيــت ملــا ع ّلمنــي ّ

الســام.
ـي بــن أيب طالــب عليــه َّ
أمــر املؤمنــن عـ ِّ

وظــل رســول اهلل صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه يقــول معــارش النــاس ،حتــى وصــل

إىل قولــه :معــارش النــاس ،فــا تقولــون؟ قولــوا ا ّلــذي قلــت ،وسـ ّلموا عــى عيلٍّ
بإمــرة املؤمنــن ،وقولــوا :ســمعنا وأطعنــا ،وقولــوا :احلمــد هلل ا ّلــذي هدانــا هلــذا

أن هدانــا اهلل ..معــارش النــاسّ ،
ومــا كنّــا لنهتــدي لــوال ْ
ـي عنــد اهلل
إن فضائــل عـ ٍّ
عـ َّـز وجـ َّـل الــذي قــد أنزهلــا يف القــرآن أكثــر مــن ْ
أن ُأحصيهــا يف مــكان واحــد،
فمــن أنبأكــم هبــا فصدِّ قــوه ،معــارش النــاس ،مــن يطــع اهلل ورســوله وعليـ ًا أمــر

واألئمــة مــن ولــده فقــد فــاز فــوز ًا عظيــ ًا ،فنــاداه القــوم :ســمعنا
املؤمنــن
ّ
وأطعنــا أمــر اهلل وأمــر رســوله بقلوبنــا وألســنتنا وأيدينــا».

ـم َّ
إن رســول اهلل صـ َّ
ـي
ثـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه نــادى بأعــى صوتــه ويــده يف يــد عـ ٍّ
الســام ،وقــال« :يــا ّأيــا النــاس ،ألســت َأوىل بكــم مــن أنفســكم؟».
عليــه َّ
قالوا بأمجعهم :بىل يا رسول اهلل.

َّ
الســام ،حتــى
صــى اهلل عليــه وآلــه بضبــع
فرفــع رســول اهلل
عــي عليــه َّ
ٍّ

رأى النــاس بيــاض إبطيهــا ،وقــال عــى النســق مــن غــر فصــل« :فمــن كنــت
وال مــن وااله ،وعـ ِ
مــواله فهــذا عــي مــواله ،اللهــم ِ
ـاد مــن عــاداه ،وانــر مــن
ّ
ٌّ
ـق معــه حيثــا دار ،أال
نــره ،واخــذل مــن خذلــه ،والعــن مــن خالفــه ،وأدر احلـ ّ
17
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فليبلــغ ذلــك منكــم الشــاهد الغائــب ،والوالــد الولــد».

ـى اهلل عليــه وآلــه وكان وقــت الظهــرة فصـ ّ
ـم نــزل رســول اهلل صـ َّ
ـى ركعتني
ثـ َّ

ـم زالــت الشــمس ،فــأ ّذن مؤ ّذنــه لصــاة الظهــر ،فلـ ّـا صـ ّ
ـى هبــم جلــس يف
ثـ ّ
ـم أمــر صـ َّ
ـى
الســام أن جيلــس يف خيمــة لــه بإزائــه ،ثـ َّ
خيمتــه وأمــر عل ّيـ ًا عليــه َّ

الســام
اهلل عليــه وآلــه املســلمني أن يدخلــوا عليــه فوجـ ًا فوجـ ًا فيهنّــؤوه عليــه َّ

بالواليــة ،ويسـ ّلموا عليــه بإمــرة املؤمنــن ،ويبايعــوه عــى ذلــك.

بــخ ٍ
ففعــل النــاس ذلــك ك ّلهــم يقولــون لــهٍ :
بــخ لــك يــا بــن أيب طالــب

أصبحــت مــوالي ومــوىل ّ
َّ
صــى اهلل
ثــم أمــر رســول اهلل
كل مؤمــن ومؤمنــةَّ ،

عليــه وآلــه أزواجــه وســائر نســاء املؤمنــن معــه ْ
ـي عليــه
أن يدخلــن عــى عـ ٍّ

الســام ويسـ ّلمن عليــه بإمــرة املؤمنــن ،ويبايعنــه عــى ذلــك ،ففعلــن وسـ ّلمن
َّ
الســام ،وبايعنــه بإدخــال أيدهيــ ّن يف طســت فيــه مــاء كان قــد
عليــه عليــه َّ

الســام يــده فيــه قبــل ذلــك.
ـي عليــه َّ
أدخــل عـ ٌّ

وعــن ابــن عبــاس ،وحذيفــة ،وأيب ذر وغريهــمَّ ،أنــم قالــوا :واهلل مــا برحنــا

ــو َم
مــن مكاننــا ذلــك حتــى نــزل جربئيــل هبــذه اآليــة عــن اهلل تعــاىل{ :ا ْل َي ْ
ــت َلك ِ
ُــم ِ
اإل ْســا َم
ُــم نِ ْع َمتِــي َو َر ِض ُ
ُــم َو َأ ْت َ ْم ُ
َأك َْم ْل ُ
يــت َلك ُ
ــت َع َل ْيك ْ
ُــم دينَك ْ
ْ
ِدينـ ًا} ،1فقــال رســول اهلل صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه« :اهلل أكــر عــى إكــال الديــن،
ـي
وإمتــام النعمــة ،ورضــا الـ ّ
ـرب ســبحانه وتعــاىل برســالتي إليكــم ،والواليــة لعـ ِّ
بــن أيب طالــب بعــدي» ،فأنشــد حســان بــن ثابــت قائـ ً
ـا:
ـم وأســمــع بــالــرســول مــنــادي ـ ًا
بــخـ ٍّ

يـــنـــادهيـــم يــــوم ال ــغ ــدي ــر نــبـ ّيــهــم
ُ

((( املائدة.3 :
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وصعملا ةنّودم يف ةيناسلويسوس ةءارق تاعبتو فقاوم
ـم ونـ ّبــيــكــم؟
فــقــال :فــمــن م ــوالك ـ ُ

فــقــالــوا ومل يــبــدوا هــنــاك التعاميا

إهلـــــك مــــوالنــــا وأنـــــــت نــب ـ ّيــنــا

ومل تــلــق مــنّــا يف الـــواليـــة عاصيا

رضيتك مــن بعدي إمــام ـ ًا وهــاديـ ًا

عــــي فــإ ّنــنــي
فـــقـــال لــــه :قـــم يـــا
ٌّ

فــكــونــوا لــه أتــبــاع صـــدق مــوالــي ـ ًا

ـت مـــــواله ف ــه ــذا ولــ ّيــه
فــمــن ك ــن ـ ُ
ه ــن ــاك دعــــا ال ــل ــه ــم ِ
وال ولــ ّيــه
ّ

وكـــن لــلــذي عـــادى عــلــيـ ًا معاديا

فقــال لــه رســول اهلل صـ َّ
حســان مؤ ّيــد ًا بــروح
ـى اهلل عليــه وآلــه« :ال تــزال يــا ّ

القدس مــا نرصتنــا بلســانك»(.)1

اللفــت للنظــر َّ
ّ
أن مــا يميــز عيــد الغديــر عــن بقيــة أيــام اهلل املباركــة تضمينــه
خــوة ،وجتديــده مبــدأ املؤاخــاة الــذي يعنــي إســقاط احلقــوق كافــة
عقــد األُ ّ

بــن األَخويــن ،ويف ذلــك إشــارة دالليــة إىل امتــداد واليــة أمــر املؤمنــن عليــه
ثــم يف املدينــة حتــى أمــر
الســام منــذ عقــد ُأ ّ
خوتــه مــع رســول اهلل يف مكــة َّ
َّ

ـي بإعــان ثمــرة هــذه األُخــوة وهــي الواليــة احلقــة ألُمــور املســلمني ،وقــد
النبـ ُّ
ـم َر ُسـ ٌ
ـول ِمـ ْن
الســام عــن ذلــك بقوهلــاَ {« :ل َقــدْ جا َء ُكـ ْ
عــرت الزهــراء عليهــا َّ
ـن ر ُؤ ٌ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ـم} فـ ْ
ـإن
ـم َح ِريـ ٌ
ف َرحيـ ٌ
ـم بِا ُْل ْؤمنـ َ َ
ـص َع َل ْي ُكـ ْ
َأ ْن ُفسـك ُْم َع ِزيـ ٌـز َع َل ْيــه مــا َعن ُّتـ ْ

عمــي دون رجالكــم»(.)2
تعــزوه وتعرفــوه جتــدوه أيب دون نســائكم وأخــا ابــن ّ

املبحث الثاين ،املثاقفة االجتماعية و�أثرها يف �سري االنحراف
يصعــب حتديــد معنــى الثقافــة بدقــة؛ َّ
ألن علــاء االجتــاع وعلــاء
االنثروبولوجيــا اســتعملوها بمعـ ٍ
ـان متنوعــة ،وقــد ُأحصيــت بـ(مئــة وســتني)
((( ينظر :بحار األنوار :ج ،21ص ،388ب ،36ح.10
((( رشح خطبة الزهراء ،ص.43/
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()1
عــرت يف
تعري ًفــا  ،وإذا تتبعنــا مراحــل تطــور هــذه الكلمــة وجدناهــا ّ

اجتامعــي أصــاب نو ًعــا مــن التقــدم ،وأصبحــت عنــد
األصــل عــن وضــع
ٍّ

ذلــك املجتمــع مكتســبات يرثهــا جيــل عــن جيــل.

و ُيعــدُّ تعريــف (تايلــور) للثقافــة( :االكتســاب والتــوارث) أكثــر شـ ً
ـمول،

فهــي يف نظــره ذاك الـ ّ
ـم معـ ًا العلــوم واملعتقــدات والفنــون
ـكل ا ُملعقــد الــذي يضـ ُّ
واألخــاق والقوانــن واألعــراف ومجيــع االســتعدادات والعــادات التــي

يكتســبها اإلنســان بوصفــه فــرد ًا يف املجتمــع( ،)2وأبــرز مــا يميــز الثقافــة َّأنــا
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وأعــراف ...وســواها)(ُ )3قبالــة
وأدب
وديــن
اعتقــاد
ترتبــط باحليــاة (مــن

ختتــص بالتقنيــات والتنظيــات االجتامع ّيــة.
احلضــارة التــي
ُّ
ـامي ،فـ َّ
ـإن ترتيبها
و َّملــا كانــت األخالق هــي الدعامــة األُوىل يف املجتمع اإلسـ ّ
كل األنــاط البنائ َّيــة األُخــرى إ َّنــا تصــدر عنهــا ،فـ ُّ
ألن َّ
ـي يف الصــدارة؛ َّ
ـكل
البنائـ ّ

مــا هــو صالــح للفــرد بالــرورة صالــح للجامعــة؛ َّ
ألن تلــك األخــاق حتقــق

األمــن عــى مســتوى الفــرد ومســتوى اجلامعــة ،مــن طريــق دعامــات بنائ َّيــة،

ـامي عــى نحــو روابــط وعالقــات اجتامع َّيــة ،أو
تتمثــل داخــل املجتمــع اإلسـ ّ

عــى نحــو قيــم ومبــادئ ،كالصــدق واألمانــة واإليثــار والتعــاون ...وسواهـــا،
وتُعــدُّ التقــوى الوظيفــــة األُوىل واألسـاسيـَّــة ( )Function Basisالتــي

ينبغــي للفــرد أو املجتمــع ْ
أن يلتــزم هبــا ســلوك ًّيا ،ويعتمــد عليهــا التعامــل مــع
((( -ينظر :علم اجتامع األدب .197/

((( -ينظر.71 :La sociologies Duct Maraa bout Tom p :
(((50 :See you p :-
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اآلخريــن عــى وفــق ســياقات هادفــة يف دعــم البنــاءات القيم َّيــة للمجتمــع.

ولكــ َّن القــوم أرادوا ْ
الســلطة واملــال،
أن تكــون القيمــة العليــا للحيــاة ّ

القائمــن عــى الســيطرة عــى املــوارد ،واكتنــاز األمــوال ،وتراكــم العقــارات،
القمــة
وحينئــذ تتحــدد املراتــب االجتامع َّيــة عــى هــذا األســاس ،فريتفــع إىل ّ

الســلطة واملــال واألعــال،
أولئــك األغنيــاء الكبــار املتغطرســون ،ملــوك ّ
ويقبــع يف احلضيــض أولئــك الذيــن ال يملكــون شــي ًئا مــن ذلــك ،أو يملكــون

الطبقــي صفــة الــراع؛ َّ
ً
ألن مــا
قليــا منــه ،لذلــك أخــذ التفــاوت
شــي ًئا
ّ

الســلطة واملــال ،ومهــا مصــدر القيمــة العليــا يف
ســبب االنقســام
ّ
الطبقــي ّ
ّ

حممــد صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه ،ومــن
ـامي بعــد رحيــل املصطفــى ّ
املجتمــع اإلسـ ّ

هنــا نشــأ عنــد الطبقــات الســفىل شــعور باالســتغالل ،واكــب هــذا الشــعور

شــعور آخــر ،و َّلــد يف أنفســهم مشــاعر احلقــد والبغضــاء ،ودفــع هبــم أحيا ًنــا

إىل التمــرد والثــورة()1؛ إذ تـ ُّ
ـدل القيمــة العليــا للكلمــة عــى ارتفــاع منزلتهــا،
ِ
ِ
ِ
ـح
الصالـ ُ
ـب َوا ْل َع َمـ ُـل َّ
ـم ال َّط ِّيـ ُ
وترفــع صاحبهــا ،قــال تعــاىل{ :إِ َل ْيــه َي ْص َعــدُ ا ْلكَلـ ُ
ِ
ِ
ِ
ُــر َ
ــم َع َ
ْــر ُأ ْو َل ِئ َ
ــو
ــك ُه َ
ــذ ٌ
ون َّ
َي ْر َف ُعــ ُه َوا َّلذيــ َن َي ْمك ُ
اب َشــديدٌ َو َمك ُ
الســ ِّي َئات َل ُ ْ
َي ُبــور}َ .2أ َّمــا القيمــة الدنيــا للكلمــة ،فتـ ُّ
ـدل عــى انحطــاط منزلتهــا ،وختفــض
ـارا اجتامعيــة مؤملــة« ،إنــا عقــر ناقــة
صاحبهــا ،وقــد يفــرز عنــف الكلمــة آثـ ً

عمــوه بالرضــا ،فقــال :فعقروهــا
فعمهــم اهلل بالعــذاب ملــا ّ
ثمــود رجــل واحــد ّ

((( ينظر :الطبقات االجتامعية 36/ـ.44

((( سورة فاطر ،اآلية.10 :
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فأصبحــوا نادمــن»( ،)1ومــا زالــت األُ َّمــة تدفــع ثمنهــا ،وأشــدُّ مــا فيهــا مــن

آثــار انحطاطهــا منــذ ذلــك احلــن حتــى يومنــا هــذا.

الســام بــا ســيؤول إليــه األمــر مــن عصياهنــم
وقــد تنبــأت الزهــراء عليهــا َّ

الســام خليفــة هلــم بعــد وفــاة رســول اهلل،
ـي عليــه َّ
أمــر اهلل ورســوله باختــاذ عـ ٍّ

ـورت هلــم نعــم اهلل عليهــم لــو َّأنــم التزمــوا بواليــة أمــر املؤمنــن
بعــد أن صـ ّ

الســام ،وأكــد ذلــك حــن قالــت لنســاء املهاجريــن واألنصــار الــايت
عليــه َّ

أتــن لزيارهتــا عنــد مرضهــا« :واهلل لــو تكا ّفــوا عــن زمــا ٍم نبــذه رســول اهلل

ُ
خشاشــ ُه ،وال يتعتــع
ســجحا ،ال يكلــم
ســرا
إليــه العتلقــه ،ولســار هبــم
ً
ً
راكبــه ،وألوردهــم منهـ ً
فضفاضــا تطفــح ضفتــا ُه ،وال
رو ًيــا،
ً
ـرا ،صاف ًيــا َ
ـا نمـ ً
رسا وإعال ًنــا ،ومل يكــن حيــى
يرتنــق جانبــا ُه ،وألصدرهــم بِطا ًنــا ،ونصــح هلــم ً

ٍ
ٍ
بنائــل ،غــر ري الناهــل ،وشــبعة
بطائــل ،وال حيظــى مــن الدنيــا
مــن الغنــى
ـو َأ َّن
{و َلـ ْ
الكافــل ،ولبــان هلــم الزهــد مــن الراغــب ،والصــادق مــن الــكاذبَ ،
ٍ ِ
السـ َـا ِء َو ْالَ ْر ِ
ض َو َل ِكـ ْن
َأ ْهـ َـل ا ْل ُقـ َـرى َآ َمنُــوا َوا َّت َقـ ْ
ـم َبـ َـركَات مـ َن َّ
ـوا َل َفت َْحنَــا َع َل ْي ِهـ ْ
ـم بِـ َـا كَا ُنــوا َيك ِْس ـ ُب َ
ون}(.)3()2
ك ََّذ ُبــوا َف َأ َخ ْذن ُ
َاهـ ْ
ظهر ال�صراع بني مبد�أين وخطني:
األول :مبــدأ وخــط رســمه اهلل تبــارك وتعــاىل خالــق الســاوات واألرض
العــامل بخفيــات األُمــور وبواطــن النفــوس وبــا كان وســيكون ،واختــاره ل ُ
أل َّمــة
السالم ،ص.65/
((( موسوعة مقتل اإلمام احلسني عليه َّ
((( سورة األعراف.96:

((( فاطمة من املهد إىل اللحد ،ص.257-256/
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لتصــل إىل كامهلــا املنشــود وب ّلغــه رســوله الكريــم صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه يف يــوم
الســام.
ـي بــن أيب طالــب عليــه َّ
الغديــر ،يقــف يف َأ ّول اخلــط عـ ُّ
واآلخــر :مبــدأ وخــط يصنعــه البــر بأهوائهــم وأســاليبهم الشــيطانية مــن

قهــر وإذالل أو إغــراء باملــال أو ظلــم وتعســف أو تضليــل ومتويــه وادعــاءات
الســام القــوم مشــافه ًة حمــذر ًة إياهــم
باطلــة ،وقــد خاطبــت الزهــراء عليهــا َّ

ســوء اتباعهــم اخلـ ّ
أي
ـوي ،تب ًعــا ألهوائهــم قائل ـ ًة« :ليــت شــعري إىل ِّ
ـط الدنيـ ّ
ٍ
ٍ
متســكوا؟ وعــى أيــة
ســناد اســتندوا؟ وعــى ِّ
أي عــاد اعتمــدوا؟ وبأيــة عــروة ّ

ذريــة أقدمــوا واحتنكــوا؟ لبئــس املــوىل ولبئــس العشــر ،وبئــس للظاملــن بـ ً
ـدل،

اســتبدلوا  -واهللِ  -الذنابــا بالقــوادم ،والعجــز بالكاهــل ،فرغـ ًـا ملعاطــس قــو ٍم

حيســبون َّأنــم حيســنون صن ًعــا ،أال َّإنــم هــم املفســدون ولكــن ال يشــعرون،
ِ
ـع َأ َّم ـ ْن َل َيِــدِّ ي إِ َّل َأ ْن ُ ْيــدَ ى
ـق َأ َحـ ُّ
الـ ِّ
ـق َأ ْن ُي َّت َبـ َ
وحيهــم!! { َأ َف َم ـ ْن َ ْيــدي إِ َل ْ َ

ـف َ ْتك ُُمـ َ
ـج،
ـم َك ْيـ َ
ـون} ،1أمــا لعمــري! لقــد لقحـ ْ
ـت ،فنظــر ٌة ريثــا تُنتـ ُ
َفـ َـا َل ُكـ ْ

ـم احتلبــوا مــلء القعــب د ًمــا عبي ًطــا ،وذعا ًفــا مبيــدً ا ،هنــاك خيــر املبطلــون،
ثـ َّ
أنفســا،
ويعــرف التالــون غـ َ
ـم طيبــوا عــن دنياكــم ً
ـب مــا َأسســه األولــون ،ثـ َّ
ٍ
ٍ
واطمئنــوا للفتنــة ً
بســيف صــار ٍم ،وســطوة
جأشــا ،وأبــروا
معتــد غاشــ ٍم،

ٍ
ٍ
ٍ
واســتبداد مــن الظاملــن ،يــدع فيئكــم زهيــدً ا ،ومجعكــم
شــامل،
وهــرج
حصيــدً ا ،فيــا حــر ًة لكــم ،وأ ّنــى بكــم؟ وقــد عميــت عليكــمُ ،أنلزمكموهــا

وأنتــم هلــا كارهــون؟؟»(.)2
((( سورة يونس.35 :

((( فاطمة من املهد إىل اللحد ،ص.257-256/
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إن أســلوب القســم (واهللِ) يـ ُّ
َّ
ـدل داللــة قاطعــة عــى عظــم املســألة ،بحيــث

تســتحق تلــك املســألة ْ
الســام ،وقوهلــا:
أن تقســم مــن أجلهــا الزهــراء عليهــا َّ

(نبــذه رســول اهلل إليــه) يؤكــد َّ
ـي عليــه
أن القيــادة اإلســامية إ َّنــا صــارت لعـ ٍّ
ٍ
بأمــر مــن الرســول الكريــم صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه حــن رفــع صوتــه
الســام
َّ
ً
عــي مــواله» ،وعبــارة( :لــو
كنــت مــواله فهــذا
قائــاَ « :مــ ْن
باملســلمني
ُ
ٌ

بعضــا ،بحيــث لــو
تكا ّفــوا) تعنــي َّأنــم لــو ك ّفــوا أيدهيــم ،أي :منــع بعضهــم ً
الســام
ـي عليــه َّ
أراد أحدهــم تناولــه منعــه اآلخــرون؛ (العتلقــه) أي اعتلــق عـ ٌّ

الزمــا َم ،أي :قــا َم بالواجــب كــا ينبغــي ،وقــاد املســرة عــى أحســن مــا يتصــور،
وأفضــل مــا يــرام(.)1

الســام« :اســتبدلوا  -واهللِ  -الذنابــا بالقــوادم ،وال َع ُجــز
وقوهلــا عليهــا َّ

بالكاهــل» يعنــي الذنــاب :ذنــب الطائــر ،والقــوادم :ريشــات يف مقــدم اجلنــاح،
كل ٍ
وال َع ُجــز :املؤخــر مــن ِّ
يشء ،والكاهــل ،مــا بــن الكتفــن ،وقــد أثبــت علــم
االجتــاع َّ
ـر يف توعيــة املجتمــع نحــو
أن مــن أبــرز الوســائل التــي كان هلــا تأثـ ٌ

اخلــر والصــاح؛ جهــازا (الدولــة والديــن) ،وقــد قــال عنهــا رســول اهلل صـ َّ
ـى
ــح النــاس ،وإذا فســدتا
اهلل عليــه وآلــه« :طائفتــان مــن ُأ َّمتــي إذا َص ُل َحــا َص ُل َ
فســد النــاس :العلــاء واألمــراء»( ،)2ويف ذلــك الزمــان كان اخلليفــة يمثــل

الســام عــى حقيقــة مهمــة مــن
هاتــن الطائفتــن ،وقــد نبهــت الزهــراء عليهــا َّ

حقائــق علــم االجتــاع ،وهــي َّ
القمــة،
أن الشــعوب املتحــرة إ َّنــا وصلــت إىل ّ

((( ينظر :املصدر نفسه ،ص.266/

رب العاملني ،ج.10/1
((( إعالم املوقعني عن ِّ
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وحــازت التقــدم يف املجــاالت كافــة؛ بســبب األُرسة احلاكمــة التــي مهــدت هلــا

الســبل ،وهيــأت هلــا الوســائل ،وزودهتــا بالتعليــات ،وشــجعتها عــى العمــل،

يف حــن نجــد الشــعوب املتأخــرة واملتفســخة التــي اســتوىل عليهــا اجلهــل والفقر
واملــرض والــذل واهلــوان واخلالعــة واملجــون ،هــم ضحايــا إمهــال احلــكام
ـاس عــى ديـ ِ
ـن ملوكهــم) ،وهنــا يأيت تشــبيه
وأصحــاب القيــادة ،وقــد قيــل( :النـ ُ

الســام ل ُ
أل َّمــة اإلســامية بالطائــر ،والقيــادة بجناحــي الطائــر؛
الزهــراء عليهــا َّ

ألن الطائــر ال يســتطيع ْ
َّ
أن يطــر ّإل بجناحيــه ،واجلنــاح مركــب مــن عــر

ريشــات كبــار ،يقــال هلــا( :القــوادم) وحتــت تلــك الريشــات عــر ريشــات

صغــار ،يقــال هلــا( :اخلــوايف) وعــى موضــع ذنــب الطائــر ريشــات ،يقــال هلــا:

(الذنابــا) ،والقــوادم هــي قــوام الطــران ،وال يمكــن الطــران بغريهــا ،فهــي
بمنزلــة املحــركات القويــة يف جنــاح الطائــرة ،التــي بإمكاهنــا ْ
أن تقلــع الطائــرة،

وترتفــع هبــا عــن األرض ،وتســر يف الفضــاء ...وكذلــك احلــال بالكاهــل الذي
ُيعتمــد عليــه يف محــل األثقــال (املســؤولية) ،خال ًفــا لل َع ُجــز الــذي ال يليــق وال

يســتطع محــل األثقــال (املســؤولية).

واملقصــود مــن التشــبيهني الســالفني َّ
أن األُ َّمــة ســ َّلمت ُأمورهــا كافــة ملــن
ال يليــق هبــا ،وال يســتطيع القيــام ُبأمورهــا؛ لعــدم توافــر اإلمكانــات الالزمــة

فيــه ،ولعجــزه عـ ّـا يتطلبــه األمــر مــن العلــم والعقــل والتدبــر ،وذلــك بعــد

ْ
أن ســلبوا تلــك اإلمكانــات مــن أصحاهبــا األكفــاء ،ذوي اللياقــة واخلــرة
والدرايــة والبصــرة(.)1

((( ينظر :فاطمة من املهد إىل اللحد ،ص.275 -266/
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وقــد حـ َّ
ـي يف غــر موضــع عــى احليطــة واحلــذر مــن
ـث اخلطــاب الفاطمـ ّ
«ونحــن َب ِق َّيــ ٌة
الســامَ :
خمالفــة آل الرســول األطهــار ،ومنهــا قوهلــا عليهــا َّ
ــرآن الص ِ
ِ
اســت ْ
ــاد ُقَ ،والضيــا ُء
تــاب اهللِ النَّاطِ ُ
ــقَ ،وال ُق ُ َّ
ُــم ،ومعنــا ك ُ
َخ َل َفها َع َل ْيك ْ
ْ
واهــره ،م ْغتَبِ َطــ ٌة بِ ِ
الال َِّمــع ،بينَــ ٌة ب ِ
صائــره ،منْك َِشــ َف ٌة س ِائــره ،متَجليــ ٌة َظ ِ
ــه
ُ ُ َ َ َّ
ُ َّ َ
ُُ ُ
َ
ُُ ُ
ِ
الرضـ ِ
اســتِام ُع ُه»( ،)1فهــذان االتباع
ـوان أتْبا ُع ُهُ ،مـ َ
ْأشــيا ُع ُهَ ،ق ِائــدٌ إىل ْ
ـؤ ٍّد إىل النَجاة ْ
ـر عــن ذلــك أمــر املؤمنــن
واالســتامع الفرقــان بــن احلـ ِّ
ـق والباطــل ،وقــد عـ َّ
ِ
يم ـ ُة ك ُِّل ا ْمـ ِ
ي ِس ـنُ ُه»( ،)2إذ تُعــرف قيم ـ ُة
ـر ٍئ َمــا ُ ْ
الســام بقولــه« :ق َ
ـي عليــه َّ
عـ ٌّ
اإلنســان بــا يقدّ مــه لألجيــال التــي تعــارصه أو تعقبــه مــن عطــاء حضــاري

الســبيل الــذي جيــب أن تلتزمــه يف حياهتــا ،وتتفاعــل معــه ،ويرفعهــا
ُيدهلــا عــى ّ

ـاري؛ َّ
إىل مســتواها الالئــق حتــت ّ
ألن
الشــمس ،وهــو مــا يســمى بالعطــاء احلضـ ّ
ـول عــى التّفاعــل مــع الكــون مــا فيــه مــن قــوى وطاقـ ٍ
ـاين جمبـ ٌ
ـات
ً
النّــوع اإلنسـ ّ
ـب االســتطالع والتم ُّلــك ،ومــع أبنــاء جنســه بدافــع غريــزة التجمــع
بدافــع حـ ّ
الفطريــة املركــوزة يف كيــان اإلنســان.

للنســاء لغــة ختتلــف عــن لغــة الرجــال نط ًقــا نســب ًيا ،بحســب النظــم الدينيــة

وأســاليب تتخلــل أو تكســو
والتقاليــد االجتامعيــة ،فنجــد هنالــك ألوانًــا
َ
ـوي عنــد النســاء عنــه عنــد الرجــال ،إذ نجــد َّ
أن ســلوك املــرأة
التوظيــف اللغـ ّ

ـوي العــام ،فــا نجدهــا تتــورط
ـوي أكثــر التزا ًمــا ومتس ـكًا بالعــرف اللغـ ّ
اللغـ ّ
َّ
وشــذ عــن الــكالم ،أو جــاوز حــدود اللياقــة ،ويف الغالــب نجدهــا
فيــا نبــا

((( رشح خطبة الزهراء ،ص.41/

((( هنج البالغة ،حكمة.482 ،81/
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َ
البيــان
حتــوم عــن املعنــى ،والســيام يف املواقــف احلرجــة ،فتحــاول جاهــد ًة
ـاليب ُحسـ ِ
بأسـ ِ
ـن التعبــر عــن حاجاهتــا وأغراضهــا ،وتكتفــي غال ًبــا باإلشــارة
أو التلميــح إىل املقصــود ،ومصــداق ذلــك مــا رواه عبــد اهلل بــن احلســن بإســناده

الســام ،أ ّنــه ّملــا أمجــع أبــو بكــر وعمــر عــى منــع فاطمــة
عــن آبائــه عليهــم َّ

الســام فــدكًا وبلغهــا ذلــك :الثــت مخارهــا عــى رأســها ،واشــتملت
عليهــا َّ

بجلباهبــا ،وأقبلــت يف ّملــة مــن حفدهتــا ونســاء قومهــا ،تطــأ ذيوهلــا ،مــا ختــرم
ّ
صــى اهلل عليــه وآلــه وســ ّلم حتّــى دخلــت عــى
مشــيتها مشــية رســول اهلل

أيب بكــر ،وهــو يف حشــد مــن املهاجريــن واألنصــار وغريهــم ،فنيطــت دوهنــا
مــاءة فجلســت(.)1

الرســائل ا َّلتــي جتعــل ال ُّلغــة تتمحــور حــول
تــرز الوظيفــة التواصليــة يف َّ

عنــرا قائـ ًـا بذاتــه ،أي مت ِّثــل العالقــة القائمــة بــن
الرســالة نفســها ،فتم ِّثــل
ِّ
ً

الرســالة وذاهتــا ،فهـــي الوظيفــة اجلامل َّيــة بامتيــاز ،إذ َّ
إن املرجــع يف الفنون ،هـــو
ِّ
تكــف عــن ْ
أن تكــون أداة االتِّصــال لتصــر هدفــه( ،)2وهــذه
الرســالة ا َّلتــي
ُّ
ِّ

الوظيفــة ال يمكــن اختزاهلــا فقــط يف دراســة ِّ
الشــعر ،بــل هــي حــارضة يف مجيــع

الســام قــد اســتعملت فــن
األجنــاس األدب َّيــة ،ومــن هنــا نجــد الزهــراء عليهــا َّ
اخلطبــة يف تأديــة رســالتها عــر ســياقات لفظيــة وغــر لفظيــة ،فبعدمــا ُأنيــط

َ
فارتــج
أجهــش القــو ُم هلــا بالبــكاء.
َّــت أنَّــ ًة
ثــم أن ْ
َّ
دوهنــا ُمــاءةٌ ،جلســتَّ ،
ـت َهنِ َّي ـ ًة ح َّتــى إذا ســكن نشــيج القــوم ،وهــدأت فورهتــم،
ـم أمهلـ ْ
املجلـ ُ
ـس .ثـ َّ
((( رشح خطبة الزهراء ،ص.40

السيمياء ،ص.12
((( ينظرِّ :
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ِ
والثنــاء عليــه والصــاة عــى رســول اهلل ،فعــاد
افتتحــت الــكالم بحمــد اهللِ

الســام:
القــوم يف بكائهــم ،فلـ َّـا أمســكوا عــادت يف كالمهــا ،فقالــت عليهــا َّ
ـمَ ،و َل ـ ُه ُّ
ـمَ ،وال َّثنــا ُء بِــا َقــدَّ َمِ ،م ـ ْن
«ال ْمــدُ هللِ َعــى مــا أ ْن َعـ َ
َْ
الش ـك ُْر عــى مــا َأ ْلَـ َ
ٍ
ِ
ــم َع ِ
أســداهاَ ،و َتــا ِم ِمن ٍ
ــن
َــن واالهــاَ ،ج َّ
ُعمــو ِم ن َعــ ٍم ا ْبتَدَ أهــاَ ،و ُســ ُبوغ آالء ْ
ـن ْ ِ
ِ
ـن اإلْد ِ
راك َأ َبدُ هــا،
ْ
ـاو َت َعـ ِ ْ
الــزاء َأ َمدُ هــاَ ،وتَفـ َ
اإلحصــاء عدَ ُدهــاَ ،ونــأى َعـ ِ َ
ـق بِإج ِ
ِ
ِ
الَ ِ
اسـت َْح َمدَ َإل ْ
ـم ِال ْســتِزا َد ِتا ُّ
زالــاَ ،و َثنّــى
اليـ ِ ْ
بالشـك ِْر التِّصالــاَ ،و ْ
َونَدَ َ ُبـ ْ
ب إىل أم ِ
بِالنَّــدْ ِ
ثالــا».
ْ
الســام بــكاء القــوم ثانيـ ًة افتتحــت الــكالم بحمــد
فلـ ّـا رأت الزهــراء عليهــا َّ

اهلل والثنــاء عليــه والصــاة عــى رســوله ،فعــاد القــوم يف بكائهــم ،فلـ ّـا أمســكوا

ــمَ ،و َلــ ُه
«ال ْمــدُ هللِ َعــى مــا أ ْن َع َ
الســامَ ْ :
عــادت يف كالمهــا ،فقالــت عليهــا َّ
الشـكْر عــى مــا َأ ْلــم ،وال َّثنــاء بِــا َقــدَّ مِ ،مـن عمــو ِم نِعـ ٍم ابتَدَ أهــا ،وسـبوغ ٍ
آالء
ْ ُ
َ ُ ُ
َ ْ
َ َ َ
ُّ ُ
َ
ُ
الـ ِ
ـن اإلحصـ ِ
ـاء عدَ ُدهــاَ ،ونــأى َعـ ِ
أســداهاَ ،و َتــا ِم ِمنَـ ٍ
ـزاء
ـم َعـ ِ ْ
ـن ْ َ
ـن واالهــاَ ،جـ َّ
ْ
ـن اإلْد ِ
راك َأ َبدُ هــا»( )1قطــع البــكاء بمفتــاح جديــد ،متثــل
ـاو َت َعـ ِ ْ
َأ َمدُ هــاَ ،وتَفـ َ
ـاء والثنـ ِ
بلغــة اجتامعيــة جديــدة ،هــي لغــة التهليــل بالدعـ ِ
ـاء ،عــى مــا يبــدو مــن

الســام محــدت اهلل ً
ظاهــر الروايــة ،إذ َّ
أول وأثنــت عليــه،
إن الزهــراء عليهــا َّ

وص َّلــت عــى رســوله بنحــو اإلمجــال ،فــرع القــوم حينهــا بالبــكاء مــر ًة ثانيــة،
ٍ
بعــد أن بكــوا ً
الســام
أول عندمــا جلســت و َأن ْ
َّــت ،وحينئــذ ســكتت عليهــا َّ

لبــكاء القــوم ،وعــدم ســاعهم كالمهــا ،فأمهلتهــم ريثــا ســكنوا عــن بكائهــم،

((( رشح خطبة الزهراء ،ص.40/
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وســكتوا ،فعــادت عليهــا الســام حينئـ ٍ
ـذ يف كالمهــا(.)1
َّ

َ
(أجهــش)
ومــن األلفــاظ النفســية واالجتامعيــة املالزمــة للبــكاء لفظتــا:

و(نشــيج) ،ففــي قــول الــراوي( :أجهــش القــو ُم بالبــكاء) يقــال منــه :أجهــش
ـم بالبــكاء ،قــال الطرمــاح :أجهــش نفــي وقلــت
نفــي ،إذا هنضــت إليــه وهـ َّ

أال ال تعبــدوا.

واجلهــش عنــد العالمــة املجلــي معنــاهْ :
أن يفــزع اإلنســان إىل غــره ،وهــو
مــع ذلــك يريــد البــكاء ،كالصبــي يفــزع إىل ُأ ِّمــه ،وقــد هتيــأ للبــكاء(.)2

أ َّمــا لفظــة( :نشــيج) يف عبــارة( :حتّــى ســكن نشــيج القــوم) فقيــل :هــو

ـص البــكاء يف حلقــه و َّملــا ينتحــب ،ومــن ذلــك (نشــيج احلــار)؛
ينشــج إذا غـ َّ

ـوت يف حلقــه ،ويقــال :نشــجت القــدر :إذا غلــت ،وذهــب املجلــي
أل َّنــه صـ ٌ
إىل القــول بـ َّ
ـوت معــه توجــع وبــكاء ،كــا يــردد الصبــي بــكاءه
ـأن النشــيج :صـ ٌ
يف صــدره(.)3

وال خيفــى عــى اللبيــب َّ
أن ُأســلوب احلجــاج الــدال عــى الربهــان
واالســتدالل مــن جهــة ،وعــى اللجــوء إىل اهلويــة مــن جهــة ُأخــرى قــد جتــى

بأبعــاده النفســية والروحيــة واالجتامعيــة يف قــول الصديقــة الطاهــرة عليهــا
حممــد صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه أقــول
الســام« :أهيــا النــاس اعلمــوا ِّأن فاطمــة وأيب ّ
َّ

عــود ًا وبــدو ًا ،وال أقــول مــا أقــول غلطـ ًا ،وال أفعــل مــا أفعــل شــطط ًاَ { ،ل َقــدْ
((( ينظر :املصدر نفسه ،ص.43-42/

((( ينظر :رشح خطبة الزهراء ،ص.37/
((( ينظر :املصدر نفسه ،ص.37/
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ِ
ِ
ِ
جاء ُكــم رسـ ٌ ِ
ـن
ـم بِا ُْل ْؤ ِمنِـ َ
ـم َح ِريـ ٌ
ـص َع َل ْي ُكـ ْ
ـول مـ ْن َأ ْن ُفسـك ُْم َع ِزيـ ٌـز َع َل ْيــه َمــا َعن ُّتـ ْ
َ َ ْ َ ُ
رء ٌ ِ
ـم} فـ ْ
عمــي
ـإن تعــزوه وتعرفــوه جتــدوه أيب دون نســائكم وأخــا ابــن ِّ
وف َرحيـ ٌ
َ ُ
دون رجالكــم»(.)1
ـي الشــامل قــد اقتضــب يف عبــارةَ ( :أ ّيــا النــاس) إذ
نجــد األُســلوب األُممـ ّ

مل تقــلَ ( :أ ّيــا املؤمنــون) أو ( َأ ّيــا املســلمون) أو (أيتهــا العصابــة) ...وســواها؛
أن القــوم الذيــن وجهــت كالمهــا إليهــم مل يكونــوا مــن ديـ ٍ
وهــذا يـ ُّ
ـدل عــى َّ
ـن
ـة واحـ ٍ
ـد أو ُأمـ ٍ
واحـ ٍ
ـدة ،ويف ذلــك إشــارتان دالليتــان ،مهــا:
َّ
اإلشــارة األُوىلَّ :
إن القــوم الذيــن حتدثــت معهــم كانــوا مــن ُأ َمــم شــتى،

ـراين واملــرك وامللحــد واملنافــق واملرتبــص ...وغريهــم،
ـودي والنـ
منهــم اليهـ ّ
ّ

وهــو حاهلــم حينهــا فعـ ً
ـا ،ويؤكــد ذلــك ذيــل آيــة التبليــغ ،قــال تعــاىلَ { :يــا
ـغ َمــا ُأنـ ِ
الر ُسـ ُ
ـول َب ِّلـ ْ
ـك ِمــن َّر ِّبـ َ
ـز َل إِ َل ْيـ َ
ـت ِر َســا َل َت ُه
ـك َوإِن َّل ْ َت ْف َعـ ْـل َفـ َـا َب َّل ْغـ َ
َأ ُّ َيــا َّ
ِ
ـك ِم ـ َن النَّـ ِ
َواهللُ َي ْع ِص ُمـ َ
ـو َم ا ْلكَافِ ِري ـ َن}2؛ إذ ليــس مــن
ـاس إِ َّن اهللَ َل َ ْيــدي ا ْل َقـ ْ
أن أعــداء اإلســام قــد تركــوا هلــذا الديــن ْ
املعقــول َّ
أن ينتــر ويســتقم مــن دون
تتبــع عثراتــه ،وربــا هــذه املرحلــة تشــكل عندهــم أهــم املراحــل وأخطرهــا

حممــد صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه ،ونفــوس
ـي َّ
عــى اإلطــاق ،والســيام بعــد وفــاة النبـ ِّ
القــوم مــا زالــت مل تتــرب روح الرشيعــة الســمحة.
اإلشــارة األُخــرىَّ :
إن اخلطــاب قــد يكــون موجهــ ًا للبرشيــة كافــة عــر
احلجاجــي أبلــغ؛ َّ
ألن الرســالة
األزمنــة واألمكنــة كافــة ،فيكــون املعنــى
ّ
((( املصدر نفسه ،ص.43/
((( سورة املائدة.67 :
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الفاطميــة التــي بعثتهــا للمتلقــي ال ُتدهــا حــدو ٌد ،وال أزمن ـ ٌة عــى وفــق هــذا
ـق
املعنــى ،فهــي بذلــك رســالة عامليــة مســتمرة ،تكــون بمنزلــة الفرقــان بــن احلـ ِّ
والباطــل يف ِّ
كل رصاعٍ ،تكشــف عــن حــال املتلقــيُ ،بأســلوب الوعــظ والتذكــر
وإلقــاء احلجــج البالغــة.

ـي ســم ًة مــن ســات البيــان والتفريــق،
هبــذا املعنــى ُيعــدُّ احلجـ ُ
ـاج الفاطمـ ّ

ورضبــ ًا واســع املجــال ،النعقــاد األمــر فيــه عــى دراســة جممــل التقنيــات
()1
ـي،
البيانيــة الباعثــة عــى إذعــان الســامع أو القــارئ ُ ،فأســلوب النــداء األُممـ ّ
حممــد) ،ك ّلهــا
بأنــا (فاطمــة بنــت ّ
والتعريــف باملعــرف عــى رؤوس األشــهاد َّ

الســام للتأثــر يف املتلقــي ،فضـ ً
ـا
تقنيــات إقناعيــة ،اســتعملتها الزهــراء عليهــا َّ

عــن ذلــك فـ َّ
ـاب
ـص ،فالنــداء بـ ٌ
ـإن الســمة االجتامعيــة واضحــة يف ســياق النـ ِّ
ـي الــذي ال
ومــا حــوا ُه مــن َأحــكام وقوانــن يمثــل رض ًبــا مــن اخلطــاب الكالمـ ّ
ـرا مــن عنـ ِ
ـارص مـ ٍ
ـي
ـرح اجتامعـ ٍّ
يكــون لــه األثــر يف التواصــل َّإل بوصفــه عنـ ً

ـتقبل ،أو خماط ًبــا ومتلق ًيــا ،عــى َّ
ـا ومسـ ً
يضــم مرسـ ً
أن بــن طــريف النــداء عالقــة
مــن نــوع مــا ،اســتلزمت مقا ًمــا توظيــف هــذا األُســلوب خاصــة ،وقــد أشــار

ـي ،وتنــوع
ـي واألُســلوب املقامـ ّ
النحــاة إىل هــذا الربــط بــن األُســلوب الندائـ ّ

الســام إىل هــذا
األحــكام تب ًعــا لتنــوع ظــروف املقــام ،وقــد أشــارت عليهــا َّ

املعنــى بقوهلــا ...« :فـ ْ
ـإن تعــزوه وتعرفــوه جتــدوه أيب دون نســائكم ،وأخــا ابــن

عمــي دون رجالكــم» ،ذلــك املقــام الــذي فرضــه اهلل ســبحانه وتعــاىل عــى
ّ
األُ َّمــة اإلســامية مــن طاعــة أئمــة الزمــان «فاطمــة بضعــة منّــي يؤذينــي مــا
((( ينظرُ :أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية ،تأسيس نحو النص ،ج.160 ،2
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ـي) جســدا رابــط املبنــى باملعنــى ،أي ّأنــا
ـي واملقامـ ّ
أذاهــا» ،فاألُســلوبان (الندائـ ّ

ـذف حــرف النــداء
ـص ومقامــه ،فحـ ُ
أقامــا عالقــة ترابطيــة بــن مكونــات النـ ِّ
ٍ
ٍ
ٍ
(يــا) ُّ
قريــب؛ َّ
يــدل عــى َّ
ألن
خماطــب
بنحــو مقصــود إىل
أن اخلطــاب موجــه
النحــاة العــرب وجــدوا عنــد تقعيــد األحــكام َّ
أن أداة النــداء ال جيــوز حذفهــا

مــع املنــادى البعيــد؛ الحتياجــه ملــدِّ الصــوت املنــايف للحــذف ،وكذلــك احلــال

مــع النكــرة املقصــودة ،وهــذا يؤكــد قــرب املتلقــي مقام ًيــا و ُبعــد ُه زمان ًيــا.

أ َّمــا اســتعامل الزهــراء ثنائيــة (اللغــة واهلويــة) لتُؤ ِّكــد َّ
أن اللغــة تعــدُّ أقــدم

صاغــت َّأول ُهو َّيــة جلامعــة يف
جتليــات اهلُو َّيــة ،وأبــرز معانيهــا ،فهــي التــي
ْ

تاريــخ اإلنســان ،فمــن الباحثــن َمــن يــرى َّ
ـخص
أن اهلُويــة التــي يتكلمهــا شـ ٌ
وهويتــه أمــران ال ينفصــان؛ َّ
ألن اهلُويــة جــز ٌء مــن املعرفــة ،قديمــة قــدم
مــا ُ

اللغــة اإلنســانيةَّ ،
وأن أفعاهلــا هــي نفســها أفعــال اهلويــة( ،)1لذلــك عــدّ ْت اللغة

إن اللســان الواحــد هــو الــذي جعــل مــن ِّ
هويــة ناطقــة( ،)2إذ َّ
كل فئــة مــن
النــاس مجاعــة واحــدة ،ذات ُهو َّيــة مســتقلة ،يــوم أحســت تلــك اجلامعــة منــذ

بدايــة تكوينهــا َّ
أن هنــاك شــي ًئا مشــركًا جيمعهــم مــن ناحيــة ،ويميزهــم مــن
ـر عنهــا
مجاعــات ُأخــرى مــن ناحيــة ُأخــرى ،وهــذا الــيء هــو (اهلُو ّيــة) املعـ ّ

ــزا شــعور ًيا ً
دال عــى اجلامعــة،
باللســان ،حتــى أصبــح الصــوت
اللغــوي مم ّي ً
ّ

الســام بقولــه« :تكلمــوا تعرفــوا فـ َّ
ـإن
ـي عليــه َّ
وهــذه حقيقــة أكدهــا اإلمــام عـ ٌّ

((( ينظر :دليل سوسيولسانيات ،ص.679/

((( ينظر :اللغة ُهوية ناطقة ،ص.30/
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املــر َء خمبــو ٌء حتــت طــي لســانه»( ،)1بمجــرد ْ
أن يتكلــم الفــرد يمكــن للمتلقــي

وهويتــه ،فاللســان تتجــاذب نحــوه آالم اجلامعــة ،وآماهلــا،
حتديــد شــخصيته ُ
ــر يف أروع جتلياتــه ُهو ّيــة العقــل
اجلمعــي(.)2
ّ
ووجودهــاُ ،ي ْظ ِه ُ
ـت مــن نســاء املســلمني ،وقــد
الســام َأ َّول َمــن ُظ ِل َمـ ْ
وتُعــدُّ الزهــراء عليهــا َّ
ـرت عــن ذلــك الظلــم بتعابــر موجعــة ،منهــا« :يــا بــن أيب قحافــة أ تـ ُ
ـرث
عـ َّ
ـون إىل ال َغــدْ ِر ا ْعتِــاالً َع َليـ ِ
ـه بِالـ ِ
أرث أيب؟» وقوهلــا« :أ َفت َْج َم ُعـ َ
أبــاك وال ُ
ـزور؟،
ْ
ِ
ـه َشــبِيه بِــا ب ِغــي َلـه ِمـن ال َغ ِ
وهــذا بعــدَ وفاتِـ ِ
وائـ ِ
أي
ـل ِف َحياتــه» ،وقوهلــا« :إىل ِّ
ٌ ُ َ ُ َ
َ َ َْ َ
ٍ
ٍ
متســكوا؟ وعــى أيــة
ســناد اســتندوا؟ وعــى ِّ
أي عــاد اعتمــدوا؟ وبأيــة عــروة ّ

ذريــة أقدمــوا واحتنكــوا؟ لبئــس املــوىل ولبئــس العشــر»( ...)3وغــر ذلــك!!!

الســام العالمــة الســيميائية بقوهلــا عليهــا
اســتعملت الزهــراء عليهــا َّ
ــر َجِ ٌ
ال َب ْ
يــل َواهللُ ا ُمل ْســت ُ
الســامَ « :ك َّ
َعان
ــل َس َّ
ــراَ ،ف َص ْ ٌ
ُــم أ ْن ُف ُســك ُْم أ ْم ً
ــو َل ْت َلك ْ
َّ
َعــى مــا ت َِص ُف َ
(أمــرا) معلومــة ســيميائية ،وأشــارت
ــون» ،إذ محلــت لفظــة
ً
ٍ
رمــزي ،وعــاد ًة تكــون هــذه
بنحــو
الســام ووضحتهــا
ّ
هلــا الصديقــة عليهــا َّ
املعلومــة مرتبطـ ًة دائـ ًـا بتجربــة املتلقــي وأخالقياتــه املتوقعــة منــه ،التــي ينبغــي

لــه ْ
قــادرا عــى الكشــف عنهــا ،وإعطائهــا داللتهــا احلقيقيــة(.)4
أن يكــون
ً
واللفــت للنظــر قوهلــا عليهــا الســام« :و َطا َعتَنــا نِظام ـ ًا لِ ْل ِم َّلـ ِ
ّ
ـةَ ،وإما َمتَنــا
َ
َ
َّ
((( هنج البالغة ،ص.489/

((( ينظر :اللغة واهلوية إشكاليات املفاهيم وجدل العالقات ،ص.6/
((( فاطمة من املهد إىل اللحد ،ص.257-256/

((( ينظر :التواصل نظريات ومقاربات ،ص.193/
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ِ
ِ
رس نجــاح عمليــة إدارة
أمانَــ ًا مــ َن ال ُف ْر َقــة» الــذي يشــر إشــارة قطعيــة إىل ِّ

الســام
الدولــة ،وتنظيــم شــؤوهنا ،وجعــل اإلمامــة يف أهــل البيــت عليهــم َّ

وطاعتهــم مرتكــز ًا حللقــة ُمور َّيــة هــي القــوة ( )Powerالتــي تبنــى عــى

أساســن مهمــن ،مهــا( :االنتظــام ،واألمــان) ،إذ تــدور عمليــة التنظيــم يف

فلكهــا ،وك َّلــا كانــت تلــك العمليــة قريبــة منهــا ،كانــت أكثــر أما ًنــا هلــا(.)1
وهكــذا ضيعــت األُ َّمــة فرصــة ُأخــرى لتصحيــح مســارها ،حينــا أغضبــت

الســام
الســام واغتصبــت ح َّقهــا ،فدفعــت الزهــراء عليهــا َّ
فاطمــة عليهــا َّ

حياهتــا ثمنًــا لذلــك ،وهــي يف عمــر الزهــور ،يف قيامهــا املبــارك الــذي أرادت فيه
ـق إىل نصابــه ،ودفعــه إىل أهلــه ،لكـ َّن األُ َّمــة متــادت يف غيهــا؛ فحصــل
إعــادة احلـ ِّ
االنحــراف واالنحــدار هبــا ،حتــى تط َّلــب تقويــم املســار تضحيـ ٍ
ـات جســام ًا،
ُ
متثلــت بســفك دم ســبط رســول اهلل صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه وســيد شــباب أهــل
اجلنــة وأهــل بيتــه وأصحابــه يف (يــوم الطــف) وســبي عقائــل النبــوة مــن بلـ ٍ
ـد
ّ
إىل بلـ ٍ
ـد(.)2
املبحث الثالث :حركة التاريخ و�سنن اهلل الكونية

ـاين ،فـ(ماركــس) يراهــا
تعــددت التفســرات البرشيــة حلركــة التاريــخ اإلنسـ ّ

بأنــا رصاع بــن احلضــارات،
بأنــا رصاع بــن الطبقــات ،و(مهنغتــون) يراهــا َّ
َّ
االجتامعي ثقافة التنظيم وتطبيقاته البريوقراطية ص.12/
((( ينظر :التنظيم
ّ

((( ينظر :خطبة املرجع الديني الشيخ حممد اليعقويب (دام ظله) يف اجلموع املحتشدة
لتشييع الزهراء عليها السالم يف النجف األرشف بتاريخ /3ج1433/2هـ املوافق
2012/4/25م.
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بأنــا رصاع مــن أجــل البقــاء ،يف حــن َّ
ـرآين
و(دارون) يفرسهــا َّ
أن التفســر القـ ّ
يقــرر َّ
ـق والباطــل.
أن حركــة التاريــخ إ َّنــا حيكمهــا رصاع احلـ ِّ
ـأنا النواميــس والقوانــن امل ّطــردة التــي
الســنة الكونيــة قرآن ًيــا بـــ َّ
وتعــرف ّ

حتكــم نظــام الكــون بــا فيــه اإلنســان ،وفــق إرادة اهلل يف خلقــه ،وهــي بتعبــر

آخــر مشــيئة اهلل ونفاذهــا يف هــذا العــامل عــى وفــق قواعــد حكيمــة ،وطرائــق

قويمــة ،متجــددة بتجــدد أســباهبا ،مالزمــة لألفعــال التــي توجــب وقوعهــا،
ثابتــة ال تتغــر ،بتقديــر قــدرة اهلل ورشطــه عــى خلقــهَّ ،إنــا وعــد اهلل وعادتــه يف

ـي بشــواهد
اخللــق ،ذكرهــا اهلل ســبحانه يف كتابــه اخلاتــم يف إطــار القيــاس التمثيـ ّ
()1
{س ـنَّ َة اللَِّ
التاريــخ ،وأحــوال األُمــم ،وصــرورة املجتمعــات  ،قــال تعــاىلُ :
ـت ِم ـ ْن َق ْبـ ُـل َو َل ـ ْن َ ِ
تــدَ لِ ُس ـن َِّة اللَِّ َت ْب ِديـ ً
ـا}.2
ا َّلتِــي َقــدْ َخ َلـ ْ
ـق اهلل ورســوله وأمــر
وســنة عــدم التوفيــق الزمــت األُ َّمــة حــن ض ّيعــت حـ َّ
املؤمنــن ،وو َّلــت أمرهــا ملــن ال يســتحق ،فهــان عليهــا قتــل رحيانــة رســول

الســام خماط ًبــا العصابــة التــي
اهلل اإلمــام احلســن ،وقــد تنبــأ بذلــك عليــه َّ

جحــدت حقــه وقاتلتــه« :احلمــد هلل الــذي خلــق الدنيــا ،فجعلهــا دار فنــاء
ـال بعــد حـ ٍ
وزوال ،مترصفــة بأهلهــا حـ ً
ـال ،فاملغــرور مـ ْن غرتــه ،والشــقي مـ ْن

ِ
فإنــا تقطــع رجــاء َمـ ْن ركــن إليهــا ،وختيــب
فتنتــه ،فــا تغرنكــم هــذه الدنيــاّ ،
ـع فيهــا ،وأراكــم قــد اجتمعتــم عــى أمـ ٍ
ـر قــد أســخطتم اهلل فيــه
طمــع َمـ ْن طمـ َ
َّ
واحــل بكــم نقمتــه ،وجنبكــم
عليكــم ،وأعــرض بوجهــه الكريــم عنكــم،

((( السنن االجتامعية يف القرآن الكريم ،ص49/

((( سورة الفتح.23 :
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الــرب ربنــا ،وبــأس العبيــد أنتــم ،أقررتــم بالطاعــة ،وآمنتــم
رمحتــه ،فنعــم
ّ

حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه ،ثــم إنَّكــم زحفتــم عــى ذريتــه وعرتتــه،
بالرســول ّ

تريــدون قتلهــم ،لقــد اســتحوذ عليكــم الشــيطان فأنســاكم ذكــر اهلل العظيــم،
فتب ـ ًا لكــم وملــا تريــدون ،إ َّنــا هلل وإنــا إليــه راجعــون ،هــؤالء قــو ٌم كفــروا بعــد
إيامهنــم ،فبعــدً ا للقــوم الظاملــن»(.)1

تعــدُّ ثنائيــة (الرضــا والســخط) مقيــاس الوحــدة يف املصــر ،والســيام يف

جمتمــع الطــف ،الــذي تنطبــق عليــه معايــر هــذا املقيــاس ،فــإذا ريض النــاس

ٍ
بعمــل -وإن أتــى بــه واحــد منهــم -فهــم مشــركون يف حكمــه ،وكذلــك
ـص عم ـ ً
ا آخــر« ،إ َّنــا عقــر ناقــة
احلــال عنــد اجتامعهــم عــى الســخط فيــا خيـ ُّ

عمــوه بالرضــا ،فقــال :فعقروهــا
فعمهــم اهلل بالعــذاب ملــا ّ
ثمــود رجــل واحــد ّ

فأصبحــوا نادمــن»( ،)2وهــذه ســن ٌة كونيــ ٌة ،إذ ينســب العمــل الصــادر مــن
فـ ٍ
ـرد إىل جمتمعــه ،وكذلــك ينســب العمــل الصــادر مــن جيــل إىل جيـ ٍ
ـل آخــر،

ـي واحــدٌ  ،وإرادة اجتامعيــة واحــدة،
وذلــك فيــا إذا كان هلــم مجي ًعــا فكـ ٌـر اجتامعـ ٌّ

بأنــم ذوو روح اجتامعيــة واحــدة؛ لــذا نجــد اإلمــام احلســن
فيوصفــون حينهــا َّ

الســام قــد ضمــن خطبــه وكلامتــه بالقبــول واإلنــكار املناظريــن للرضــا
عليــه َّ
حممــد ابــن احلنفيــة يقــول« :بســم اهلل الرمحــن
والســخط ،ففــي وصيتــه ألخيــه ّ

عــي أخــاه حممــد ابــن احلنفيــة،
الرحيــم هــذا مــا أوىص بــه احلســن بــن
ٍّ
أن ال إلــه َّإل اهلل وحــده ال رشيــك لــه ّ
إن احلســن يشــهد ْ
ّ
وأن حممــدً ا عبــده

((( فاطمة من املهد إىل اللحد ،ص.257/

السالم ،ص.65/
((( موسوعة مقتل اإلمام احلسني عليه َّ
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ورســوله ،جــاء باحلــق مــن عنــدهَّ ،
ـق ،والســاعة آتيــة
ـق والنــار حـ ٌّ
وأن اجلنــة حـ ٌّ

ال ريــب فيهــاَّ ،
أرشا وال بطـ ًـرا وال
وأن اهلل يبعــث مــن يف القبــورِّ ،
وإن مل أخــرج ً
َّ
صــى اهلل
خرجــت لطلــب اإلصــاح يف ُأ َّمــة جــدّ ي
مفســدً ا وال ظا ًملــا ،وإنَّــا
ُ

عليــه وآلــه ُأريــد ْ
أن آمــر باملعــروف وأهنــى عــن املنكــر ،وأســر بســرة جــدي
ـق ،و َمـ ْن ر َّد
ـي بــن أيب طالــب ،فمــن قبلنــي بقبــول احلــق فــاهلل َأوىل باحلـ ِّ
وأيب عـ ِّ

ـي هــذا أصــر حتــى يقــي اهلل بينــي وبــن القــوم وهــو خــر احلاكمــن ،هــذه
عـ َّ

وصيتــي إليــك يــا أخــي ومــا توفيقــي َّإل بــاهلل عليــه توكلــت وإليــه أنيــب»(،)1
ـدل عــى مغــزى الســبط املقــدس مــن هـ ِ
كلــات تـ ُّ
ـذه الوصيــة ،فإنـ ُه أراد اهلتــاف
بغايتــه العظيمــة مــن هنضتــه املقدســة ،وتعريــف املــأ نفســه ونفســيته ،ومبــدأ

دحضــا ملــا
أمــره ومنتهــاه ،ومل يــرح يواصــل هــذا بأمثالــه إىل حــن شــهادتهً ،
كان األُمويــون وحلفاؤهــم يموهــون عــى النــاس َّ
بــأن احلســن خــارج عــى

ـق العصــا وتفريــق الكلمــة ،وتـ ُّ
ـدل هــذه الوصيــة عــى
إمــام زمانــه ،يريــد شـ َّ

َّأنــا املرحلــة األخــرة مــن حياتــه الرشيفــة التــي تســمى بـ(مرحلــة االعتبــار)

( )2والتــي اتّســمت بالزهــد والوعــظ واإلرشــاد والوصيــةَّ ،
ألن التقــدم يف
السـ ِّن هــو مركــز التجربــة البرش َّيــة ،هــو إنجــاز القــدرات واملهــارات الفيزيائ َّيــة
ّ
واالجتامع َّيــة ،وهــو النمــو املســتمر إلســهام األفــراد يف العــامل ،وتكويــن التاريخ

ـخيص ،والتنقــل عــر تاريــخ املجتمــع(.)3
الشـ
ّ
السالم ،ج  ،88 ،1فصل.9/
((( مقتل احلسني عليه َّ
((( ينظر :سوسيولسانيات هنج البالغة ،ص.81/
((( ينظر :دليل السوسيولسانيات .317/
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الســام مفهومــن اجتامعيــن ،مهــا:
لقــد اســتعمل اإلمــام احلســن عليــه َّ

القبــول واإلنــكار ،وكالمهــا مــن أفعــال الــكالم الدّ الــة عــى اإلنجــاز ،ومــا

اللغــوي عندهــا يمكــن ْ
أن
أفعــال الــكالم ّإل وحــدات أساســية للتواصــل
ّ
ـج عــن قـ ٍ
كل فعـ ٍ
نصــف وقائــع التواصــل املعقــدّ ة حســب مــا يثــره ُّ
ـل ناتـ ٍ
ـول
معـ ٍ
ـن ،وعــى هذا األســـاس َّ
ـامي يعني (التصـــرف أو العمل)
فإن الفـــعل الكــ ّ

ـم فـ(الفعــل
ـي أو املؤسســا ّ
يت الــذي ينجــزه اإلنســان بالــكالم ومــن ثـ َّ
االجتامعـ ّ
ـي) يــراد بــه اإلنجـــاز الــذي يؤديــه املتكلــم بمجــرد تلفظــه بملفوظــات
الكالمـ ّ

معينــة ،وهــو هبــذا املعنــى ُيعــدُّ النــواة املركزيــة ملفهــوم التــداول يف صورتـــه
اللغويــة ،إذ ترتكــز فيــه ُّ
كل األنــاط األُخــرى مــن األفعــال القوليــة ،التــي

تطمــح إىل حتقيــق أغــراض إنجازيــة ،كالطلــب واألمــر والوعــد والوعيــد...

وســواها ،وهكــذا فـ َّ
ـإن هــذا الفعــل يلتمــس التأثــر يف املخاطــب بغــرض حتقيق
ٍ
الســام وقبــول
يشء مــا ،فذهبــت مجاعــة إىل تصديــق اإلمــام احلســن عليــه َّ
ـق فــرد واحــد ســمع
دعوتــه ،وذهبــت مجاعــة إىل تكذيبــه وإنــكار دعوتــه ،ومل يبـ َ
الســام ورصختــه« :أال َمـ ْن نـ ٍ
ـارص ينــرين» ّإل وانحــاز
واعيــة احلســن عليــه َّ
إىل إحــدى اجلامعتــن.

ومــن ألفــاظ الســلوك االجتامعــي لتلــك األُ َّمــة اهتامهــا اإلمــام احلســن

وأنــا تــرى يف نفســها اإلصــاح،
الســام بــاألرش والبطــر واإلفســادَّ ،
عليــه َّ
{ي ِ
َاد ُعـ َ
ـون اهللَ َوا َّل ِذي ـ َن آ َمنُــوا َو َمــا َيْدَ ُعـ َ
ـون إِ َّل
وهــم مصــداق لقولــه تعــاىلُ :

ون (ِ )9ف ُق ُل ِ
ـه ْم َو َمــا َي ْشـ ُع ُر َ
ـم َعـ َ
اب
َأن ُف َسـ ُ
ـذ ٌ
وبِــم َّمـ َـر ٌض َف َزا َد ُهـ ُ
ـم اهللُ َم َر ًضــا َو َلُـ ْ
ِ
ِ
ـم َل ُت ْف ِســدُ وا ِف ْالَ ْر ِ
ـم بِـ َـا كَا ُنــوا َيك ِْذ ُبـ َ
ض َقا ُلــوا إِ َّنـ َـا
َأليـ ٌ
ـون (َ )10وإِ َذا قيـ َـل َلُـ ْ
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ون َو َٰل ِكــن َّل َي ْش ـ ُع ُر َ
ـم ا ُْل ْف ِســدُ َ
ن َْح ـ ُن ُم ْص ِل ُحـ َ
ون}.1
ـم ُهـ ُ
ـون (َ )11أ َل إِ َّنُـ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـب و َبطِـ َـر وك َِفـ َـر) النعمــة
أش مــن بــاب (تَعـ َ
أشا فهــو ٌ
واألش لغـ ًة :مــن أش َ ً
ُ
أش ًا مــن بــاب ق َتــل شـ ّقها لغــة يف النون ،واملئشــار
وأش اخلشــبة َ
فلــم يشــكرهاَ ،
ِ
آش واخلشــبة مأشــورة قــال الشــاعر:
باهلمــز مــن هــذه ،واجلمــع مآشــر ،فهــو ٌ
آشهِ ،
ِ
ِ
ـع بــن لغتــي اهلمــزة والنــون ،قــال ابــن
فجمـ َ
ـر ال زالــت يمينُــك َ ُ ُ
أناشـ َ
الســكيت يف كتابــه (التوســعة) :وقــد نقــل لفــظ املفعــول إىل لفــظ الفاعــل فمنه:

يــد آرشة واملعنــى مأشــورة ،وفيــه لغــة ثالثــة بالــواو ،فيقــال :ورشت اخلشــبة

بامليشــار ،وأصلــه الــواو مثــل :امليقــات وامليعــاد ،وأرشت املــرأة أســناهنا رققــت
أطرافهــا ،وقــد نــي عنــه يف احلديــث ،لعنــت ِ
اآلشة واملأشــورة(.)2
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
أرشا ،وال َب ْط ُر َّ
ـق
الشـ ُّ
أ َّمــا ( َبطـ َـر) َب َطـ ًـرا؛ فهــو َبط ٌر مــن بــاب تَعـ َ
ـب بمعنــى أرش ً

ـى ،وســمي البيطــار مــن ذلــك وفعلــه َب ْي َطـ َـر َب ْي َطــر ًة( ،)3والراجــح َّ
أن
وز ًنــا ومعنـ ً

اشــراكًا معنو ًّيــا بــن اللفظتــن ،إذ يشــركان يف مســتويات متعــددة مــن الداللــة
اهلامشــية؛ لــذا نجــد أغلــب أصحــاب املعجــات يفــرون معنــى اللفظــة األُوىل
باألُخــرى وبالعكس(.)4

ويف عبــارة« :هــؤالء قــوم كفــروا بعــد إيامهنــم فبعــدً ا للقــوم الظاملــن» يتبــادر

إىل الذهــن عــدة أســئلة منهــا:
((( سورة البقرة.12-9 :

((( ينظر :املصباح املنري ،ص15/
((( املصدر نفسه ،ص36/

((( ينظر :معجم املصباح املنري ،مادة (ب ط ر) ،واملفردات ،والقاموس املحيط ،وخمتار
الصحاح ...وغريها.
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 هل القوم املخاطبون من الكفار عىل احلقيقة أو عىل سبيل املجاز؟ -هل املقصود بالظاملني الكافرون أنفسهم؟

 -مــا العالقــة الســببية بــن الظلــم والكفــر؟ وســواها مــن التســاؤالت التــي

حتتــاج إىل إجابــة عنهــا ،وينبغــي لنــا ْ
ـي
أن نعــرف املعنــى اللغـ ّ
ـوي واالصطالحـ ّ
للفظــة (الكفــر) فالكفــر مــن أكثــر الكلــات تواتــر ًا يف القــرآن الكريــم ،وهــي

ـي(ك .ف .ر) وأكثــر مــا تــرد اشــتقاقات هــذه
كلمــة مشــتقة مــن اجلــذر الثالثـ ّ

الكلمــة مــن هــذا اجلــذر مثــل( :الكافــرون) و(الكفــار) و(الذيــن كفــروا)،

وأصــل الكفــر مــن قولــك :كفــرت الــيء إذا غطيتــه ،يقــال ليــل كافــر؛ أل َّن ـ ُه
كل ٍ
ٍ
يشء ،ومنــه قولــه تعــاىل{ :ك ََم َث ِ
يســر بظلمتــه َّ
ــار
ــل َغ ْيــث َأ ْع َج َ
ــب ا ْل ُك َّف َ
ألنــم إذا ألقــوا البــذر يف
وســاهم
َن َباتُــ ُه} 1يريــد بالكفــار الــزراع،
كفــارا؛ َّ
ً
ّ
األرض كفــروه ،أي غطــو ُه وســر ُه ،فـ َّ
ـاتر لنعــم
ـاتر للحـ ِّ
ـق ،وسـ ٌ
ـكأن الكافــر سـ ٌ

اهلل(.)2

ٍ
معــان ،أشــملها وأشــهرها جحــود النعمــة ،وهــذا املعنــى
وللكفــر عــدة

ً
تــداول يف القــرآن الكريــم ،وغال ًبــا مــا تــرد لفظــة الكفــر ومشــتقاهتا
األكثــر

عــى وجــه اإلطــاق مــن دون ذكــر متعلقاهتــا ،فــا حيــدد فاعلــو الكفــر وال
ِ
وهــذه الصفــات بحســب ســياقاهتا اللغويــة وبحســب
موضــوع الكفــر(،)3

أســباب النــزول صفــات إ َّمــا للمرشكــن مــن عــرب مكــة ،وإ َّمــا للنصــارى
((( سورة احلديد ،اآلية.20:

((( تفسري غريب القرآن ،ص.28 ،

((( ينظر :املفردات ،ص.448/
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واليهــود وإ َّمــا لغريهــم أو هلــم مجي ًعــا كــا يف قولــه تعــاىل{ :إِ َّن ا َّل ِذي ـ َن َك َفـ ُـرو ْا
ِ
ـذاب َشـ ِ
ـديدٌ َواهللُ َع ِزيـ ٌـز ُذو انتِ َقــا ٍم} ،1فصفــة (الذيــن كفــروا)
ـم َعـ َ ٌ
بِآ َيــات اهللِ َلُـ ْ

تكمــن طاقاهتــا احلجاجيــة فيــا تؤديــه ضمنًــا مــن معنــى ،هــو معقــد اخلــاف
ومناطــه بــن القــرآن وخصومــه مــن املرشكــنَّ ،
وأن النعمــة التــي نحــن بصددها

حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه ودعوتــه إىل التوحيــد واإليــان
ـي َّ
هــي رســالة النبـ ِّ

بالبعــث والثــواب والعقــاب وغــر ذلــك ،فعــى هــذا جــاء وصــف املخاطبــن
الســام بالذيــن كفــروا ،مقتف ًيــا حقيقــة الرســالة
يف خطبــة اإلمــام احلســن عليــه َّ
املحمديــة ،عــى َّ
أن الداللــة العا ّمــة هلــذه العبــارة مــن الناحيــة اإلخباريــة تقــوم

عــى قســمني:
ٌ
منطوق ،وهو معنى الكلمة ،أي( :جاحدو النعمة).
األَ ّول:

واآلخــر :مقتــى أي أ َّنــه (أنعــم عليهــم) ويف قــول اإلمــام احلســن عليــه

أي
الســام أنعــم عليهــم بالرســالة
املحمديــة ،والقســم األخــر يقــدم  -شــأن ِّ
ّ
َّ
مقتــى -عــى أ َّن ـ ُه حتصيــل احلاصــل ،فهــو مــن احلقائــق الثابتــة التــي ذهــب

إليهــا كارتونّــان  Kartunnenيف تعريفــه للمقتــى ،إذ إنَّــك تقتــي شــي ًئا
مــا بصفتــك املتكلــم ،تعــدُّ حقيقيــة ذلــك الــيء عــى َّأنــا ممّــا ال ِمــراء فيــه ،و
أيضــا ممّــا ال جــدال فيــه(.)2
تقــدر تلــك احلقيقيــة هــي يف نظــر املتلقــي ً

مرسحــا لظهــور
تتمثــل عبــارة (الذيــن كفــروا) أو (الكافريــن) بوصفهــا
ً

املنطــوق واملقتــى م ًعــا ،فهــا ال ينفصــان ،إذ منطوقهــا ال يــؤدي يف الوقــت
((( سورة آل عمران ،اآلية.4 :

(((.Enounces perfomatifs pre'suppsition op. cit. p44 -
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نفســه هتمــة مــن جهــة املنطــوق ،وحقيقيــة مــن جهــة املقتــىَّ ،إنــا اهتــام يف

ضــوء احلقيقيــة ونفــي التهمــة أي (املنطــوق) ال يمكــن َّإل ْ
أن يمـ َّـر عــر نفــي

احلقيقيــة (املقتــى) وال يتأتــى ذلــك َّإل بمهامجــة القائــل نفســه ومناصبتــه

العــداء ،إذ يقــول ديكــرَّ :
(إن نفــي املقتــى يســهم يف حتويــل احلــوار إىل
خصومــة ،...فمهامجــة مقتضيــات اخلصــم ال تكــون َّإل بمهامجــة اخلصم نفســه)

()1
الســام ،إذ مل يكتفــوا
 ،وهــذا مــا رأينــا مــن خصــوم اإلمــام احلســن عليــه َّ

املحمديــة ،بــل عمــدوا إىل قتــل حامليهــا ،وهــم عرتته
بنقــض اإليــان بالرســالة
ّ
الســام بصفتــه إمــام زمانــه ،واحلامــل
الطاهــرة ،الســيام اإلمــام احلســن عليــه َّ

ـي صـ َّ
ـق
ـى اهلل عليــه وآلــه قولــه بحـ ِّ
ـي لتلــك الرســالة كــا ورد عــن النبـ ِّ
الرشعـ ّ

الســام« :احلســن واحلســن إمامــان قامــا أو قعــدا».
احلســن واحلســن عليهــا َّ

ـو ُي
أ َّمــا الظلــم فهــو (وضــع الــيء غــر موضعــه ،ومنــه قــول النابغــة :والنَّـ ْ
ــة اجل ِ
ض با َمل ْظلوم ِ
ــو ِ
لــد ،واملظلومــة األرض التــي ُح ِفــر فيهــا ومل تكــن
حل ْ
َ
ُ َ
كا َ
ألن احلفــر وضــع غــر موضعــه ،فـ َّ
موضــع حفــر ،ســميت بذلــك؛ َّ
ـكأن الظــامل

هــو الــذي أزال
احلــق عــن جهتــه وأخــذ مــا ليــس لــه)( ،)2ويــرى الراغــب
َّ

ـاين َّ
أن الظلــم يف القــرآن عــى ثالثــة أنــواع :ظلــم بــن اإلنســان وبــن
األصفهـ ّ

اهلل ،وأعظمــه الكفــر والــرك والنفــاق ،وظلــم بينــه وبــن النــاس ،وظلــم بينــه
وبــن نفســه( ،)3ويــرى ابــن عاشــور َّ
أن النــوع األَ ّول األكثــر شــيو ًعا يف القــرآن
((( نفسه ،ص.45

((( تفسري غريب القرآن ،ص.28
((( املفردات ،ص .318
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الكريــم ،إذ َّ
كثــرا مــا تــأيت صفــة (الظاملــن) و(الذيــن ظلمــوا) يف القــرآن
إن
ً
الكريــم مقصــود هبــا املرشكــون(.)1

لــذا يمكننــا ْ
الســام« :بعــدً ا للقــوم
أن نفهــم قــول اإلمــام احلســن عليــه َّ

الظاملــن»َّ ،
أن صفــة الظاملــن هنــا تقتــي وجــود دائــرة وقــع اخلــروج عنهــا،
ـق ،فهـ ِ
ـذه صفــة الكافريــن ،خصــوم القــرآن ،تضعهــم موضــع
هــي نقطــة احلـ ّ
احلــق ،الــذي ضيعــ ُه
االهتــام يف ضــوء حقيقــة ضمنيــة ،هــي حقيقــة وجــود
ّ
ـق
الظاملــون؛ هلــذا عــرف ابــن عاشــور الظلــم بقولــه( :الظلــم االعتــداء عــى حـ ِّ
ـق مالزمــن
ـق وصاحــب حـ ٍّ
ـق)( ،)2وهــو مــا يقتــي وجــود حـ ٍّ
صاحــب احلـ ِّ

لصفــة الظاملــن(.)3

ومــن هنــا نســتنتج َّ
الســام،
أن القــوم الذيــن قاتلــوا اإلمــام احلســن عليــه َّ

ألنــم اعتــدوا
الذيــن م ّثلــوا املتلقــي يف مــرح خطبتــه هــم معتــدون وظاملــون؛ َّ

ـق وهــو (حامــل الرســالة)؛
ـق (الرســالة
املحمديــة) وعــى صاحــب احلـ ِّ
عــى احلـ ِّ
ّ
لذلــك جــاءت الرتاكيــب ُبأســلوب الزجــر مــن قبيــل عبــارات( :ت ًبــا لكــم)

و(وحيكــم) و(بعــدً ا للقــوم الظاملــن) ،تراكيــب اسـتُمدت مــن الواقــع املــايض،

ومــا خيتزلــه ذلــك الواقــع مــن جتــارب إنســانية وأحــداث تارخييــة أو شــخصية
ِ
وحكــم وأمثــال وحكايــات وكنايــات ...وســواها،
عــى نحــو عبــارات ســياقية

وهــي بمجملهــا مســتمدة مــن الواقــع أو مقتبســة مــن النصــوص املعروفــة ذات

((( ينظر :التحرير والتنوير ،ج.103/9
((( التحرير والتنوير ،ج.332 ،7

((( ينظر :احلجاج يف القرآن من خالل خصائصه األسلوبية ،ص.122 -115 ،
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القيــم االجتامعيــة.

فعبــارة (ت ًبــا لكــم) و( ُبعــدً ا للقــوم الظاملــن) عبــارات مثليــة ،اســتُعملت

يب بكثــرة ،لذلــك حظيــت باهتــام األفــراد
يف القــرآن الكريــم واألدب العــر ّ
ـي بــا تقدمــه مــن
ألنــا عبــارات تســتعمل داخــل القــول احلجاجـ ّ
واجلامعــات؛ َّ

تصــورات لألشــياء واألحــداث ،ومــا تتضمنــه مــن مشــاهبة يســتدعيها ســياق
نظــرا ملــا حتدثــه هــذه البنيــات مــن متاثــات عامــة ،بينهــا
القــول
احلجاجــي ً
ّ

وبــن األهــداف مــن إدراجهــا وســوقها ،وهــي بذلــك تدخــل يف إطــار التمثيــل
اإلضــاري ،رشيطــة ْ
أن يكــون
احلجاجــي
احلجاجــي املســتخدم يف القيــاس
ّ
ّ
ّ

توظيفهــا يف احلجــاج حســب اخلصائــص املميــزة هلــا ،عــى وفــق الــرورة
الســياقية أو املقاميــة.

نتائج البحث:
ربــا ومــا أنزله عــى رســوله الكريــم صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآله
حــن مل تطــع األُ َّمــة َّ

يف مــا ب َّلــغ يف (يــوم الغديــر) ملــا احتيــج إىل تضحيــات (يــوم فــدك) حيـ ُ
ـث القيا ُم
الســام حياهتــا ثمنًــا لــه ،وهــي
ـي الــذي دفعــت فيــه الزهــراء عليهــا َّ
الفاطمـ ُّ
يف عمــر الزهــور ،فتــادت األُ َّمــة يف غ ّيهــا؛ فحصــل االنحــراف االجتامعــي،
ـم املســار التضحيــة بــدم ســبط رســول اهلل
واالنحــدار هبــا ،حتــى تط َّلــب تقويـ ُ

صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه وســيد شــباب أهــل اجلنــة وأهــل بيتــه وأصحابــه يف (يــوم

ـوة.
الطــف) وســبي عقائــل النبـ ّ

متثلــت حركــة الرســول األكــرم صـ َّ
ـي
ـى اهلل عليــه وآلــه بالتمهيــد إلمــرة عـ ٍّ
الســام عــى شــؤون األُ َّمــة مــن بعــده عــر مرحلتــن ،مهــا( :مرحلــة
عليــه َّ
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ٍ
بأمــر مــن اهلل
التلميــح بالواليــة) و(مرحلــة الترصيــح بالواليــة) وكالمهــا

تبــارك وتعــاىل ،وقــد مثلــت حادثــة الغديــر مرحلــة الترصيــح ،كــي ال تبقــى
هلــذه األُ َّمــة عــذر حينــا و َّلــت أمرهــا مــن ال يســتحق.

َّ
إن مــا يميــز عيــد الغديــر وتفــرده مــن بقيــة أيــام اهلل املباركــة تضمينــه عقــد

خــوة ،وجتديــده مبــدأ املؤاخــاة الــذي يعنــي إســقاط احلقــوق كافــة بــن
األُ ّ
األَخويــن؛ كيــا يصبــح املجتمــع املســلم كالبنيــان املرصــوص ،ال تعصــف فيــه

الريــاح وال تؤثــر فيهــا االنحرافــات ،ويف ذلــك إشــارة دالليــة إىل امتــداد واليــة
ثــم
الســام منــذ عقــد ُأ ّ
خوتــه مــع رســول اهلل يف مكــةَّ ،
أمــر املؤمنــن عليــه َّ

ـوة ،وهــي الواليــة احل ّقــة
ـي بإعــان ثمــرة هــذه األُخـ َّ
يف املدينــة حتــى أمــر النبـ ُّ
ألُمــور املســلمني.
الســام بــا ســيول إليــه األمــر مــن عصياهنــم أمــر اهلل
تنبــأت الزهــراء عليهــا َّ

ورســوله صـ َّ
ـي عليــه الســام خليفــة هلــم ،قائل ـ ًة:
ـى اهلل عليــه وآلــه باختــاذ عـ ٍّ
ـناد اســتندوا؟ وعــى أي عـ ٍ
«ليــت شــعري إىل أي سـ ٍ
ـاد اعتمــدوا؟ وبأيــة عــروة
ِّ
ِّ
متســكوا؟ وعــى أيــة ذريــة أقدمــوا واحتنكــوا؟ لبئــس املــوىل ولبئــس العشــر،
ّ

وبئــس للظاملــن بـ ً
ـم
ـدل ...أ َمــا لعمــري! لقــد لقحـ ْ
ـت ،فنظــر ٌة ريثــا تُنتـ ُ
ـج ،ثـ َّ
احتلبــوا مــلء القعــب د ًمــا عبي ًطــا ،وذعا ًفــا مبيــدً ا ،هنــاك خيــر املبطلــون،

أنفســا،
ويعــرف التالــون غـ َ
ـم طيبــوا عــن دنياكــم ً
ـب مــا أسســه األولــون ،ثـ َّ
ٍ
ٍ
واطمئنــوا للفتنــة ً
معتــد غاشــ ٍم،
بســيف صــار ٍم ،وســطوة
جأشــا ،وأبــروا

ٍ
ٍ
ٍ
واســتبداد مــن الظاملــن ،يــدع فيئكــم زهيــدً ا ،ومجعكــم
شــامل،
وهــرج
حصيــدً ا ،فيــا حــر ًة لكــم ،وأ ّنــى بكــم؟ وقــد عميــت عليكــمُ ،أنلزمكموهــا
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وأنتــم هلــا كارهــون؟».

م ّثلــت ثنائيــة (الرضــا والســخط) مقيــاس وحــدة املصــر يف املجتمــع

اإلســامي ،الــذي تنطبــق عليــه معايــر هــذا املقيــاس ،فــإذا ريض النــاس

بعمـ ٍ
ـل -وإن أتــى بــه واحــد منهــم -فهــم مشــركون يف حكمــه ،وكذلــك احلال

عنــد اجتامعهــم عــى الســخط ،وهــذه ســن ٌة كوني ـ ٌة ،إذ ينســب العمــل الصــادر
مــن فـ ٍ
ـرد إىل جمتمعــه ،وكذلــك ينســب العمــل الصــادر مــن جيــل إىل جيـ ٍ
ـل آخر،

ـي واحــد ،وإراد ٌة اجتامعيـ ٌة واحــدة،
وذلــك فيــا إذا كان هلــم مجي ًعــا فكـ ٌـر اجتامعـ ّ
بأنــم ذوو روح اجتامعيــة واحــدة ،وقــد تركــت خمالفــة األُ َّمــة
فيوصفــون حينهــا َّ

الســام:
ـر عنهــا ســيد الشــهداء عليــه َّ
ـارا اجتامعيــة مؤملــة ،عـ َّ
لتعاليــم دينهــا آثـ ً

عمــوه بالرضــا،
فعمهــم اهلل بالعــذاب ملــا ّ
«إ َّنــا عقــر ناقــة ثمــود رجــل واحــد ّ
فقــال :فعقروهــا فأصبحــوا نادمــن» ومــا زالــت األُ َّمــة تدفــع ثمنهــا ،وأشــدُّ مــا
فيهــا مــن آثـ ٍ
ـار انحطا ُطهــا منــذ ذلــك احلــن حتــى يومنــا هــذا.

َّ
الســام
النبــي األكــرم
مل يــارس
صــى اهلل عليــه وآلــه)وآل بيتــه عليهــم َّ
ُّ
ســلطتهم الرشع ّيــة بوصفهــم اهلاديــن ل ُ
أل َّمــة واملعصومــن مــن الزيــغ والزلــل،
وكأنــم خياطبــون املجتمعــات
املفــرض طاعتهــم عــى مجيــع أفــراد املجتمــعَّ ،

الســام عىل اإلكــراه بالدرجة
الديمقراطيــة احلديثــة ،إذ مل تعتمــد كلامهتــم عليهــم َّ
األُوىل ،بــل عــى اإلقنــاع والتأثــر اللذيــن باتــا مــن العنــارص احلاســمة يف إيصال
اخلطــاب لفئــات املجتمــع كافــة ،عــر حتــرك اللغــة ،وتغــر األزمنــة واألمكنــة،

(النبــوي،
وهــو نــوع مــن السياســات اللغويــة التــي امتــازت هبــا اخلطابــات
ّ
ـك َّ
ـيني) إذ ال شـ َّ
أن فكــرة اهليمنــة عــر آليــة اإلقنــاع حتقــق
ـي ،واحلسـ ّ
والفاطمـ ّ
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ـدي داخــل املجتمــع ،وهــو مــا يعــرف يف
ـكيل والعقيـ ّ
إمجا ًعــا مــع التعــدد الشـ ّ
اللســانيات احلديثــة بـ(اهليمنــة الناعمــة).

اال�ستنتاج:
مدونــة املعصــوم بوضــوح التعبــر؛ لفتــح مغاليــق عقــول
متيــز اخلطــاب يف ّ

املتلقــن وســاع كلــات األنبيــاء ودعوهتــم للتوحيــد اخلالــص ،فقــد اهتــدى

َم ـ ْن اهتــدى ،وضـ ّـل َم ـ ْن ضــل ،عــر مراحــل طويلــة مــن الزمــن؛ َّ
ألن ســنن

املجتمــع واحــدة وثابتــةَّ ،
خروجــا عــن
وإن أي جتــاوز عــن تلــك الســنن ُيعــدُّ
ً

دائــرة التوحيــد ،فــكان اخلطــاب متعــدد األبعــاد ،فعــى مســتوى التعبــر بلــغ

الــذروة يف البيــان ،حيــث متثــل بتشــكيل سلســلة مــن األصــوات اللغو ّيــة ،هلــا

احلجاجــي
نظــام معلــوم وثابــت ،وعــى مســتوى اإلنجــاز اســتعامل املســار
ّ
املؤثــر والناجــح عــى وفــق الطــرح اإلشــكا ّيل والنتيجــة.
ومــن الســنن اإلهليــة يف حركــة التاريــخ ّ
أن األُ َّمــة ســوف تعــود يو ًمــا إىل
رشــدها ،وتعيــد قــراءة تراثهــا والســيام (حادثــة الغديــر) وتلتــزم بالتبليــغ
الســام وأبنائــه املعصومــن أئم ـ ًة وقــاد ًة
ـي عليــه َّ
اإلهلــي يف تنصيــب اإلمــام عـ ٍّ

أمنــاء عــى تنظيــم شــؤوهنا ،يكــون ذلــك يف يــوم الظهــور املبــارك لإلمــام املهدي
{ون ُِريــدُ َأن ن َُّمــ َّن َع َ
ــى
(عجــل اهلل فرجــه الرشيــف) مصدا ًقــا لقولــه تعــاىلَ :
ض ونَجع َله ِ
ِ
ِ
ــن}.1
ــم ا ْل َو ِارثِ َ
ــم َأئ َّمــ ًة َون َْج َع َل ُه ُ
اســت ُْضع ُفوا ِف ْالَ ْر ِ َ ْ َ ُ ْ
ا َّلذيــ َن ْ
قائمة امل�صادر واملراجع
((( سورة القصص.5 :
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ُأصــول حتليــل اخلطــاب يف النظريــة النحو ّيــة العرب ّيــة ،تأســيس نحــو النــص،

حممــد الشــاوش ،املؤسســة العربيــة للتوزيــع ،بــروت2001 ،م ،ب .ت.
ّ

حممــد بــن أيب بكــر الزرعي(ابــن قيــم
إعــام املوقعــن عــن ِّ
رب العاملــنّ ،

اجلوزيــة) ،دار الكتــب العلميــة ،ط.1

حممــد باقــر املجلــي ،بــروت  -لبنــان ،مؤسســة الوفــاء ،ط
بحــار األنــوارّ ،

 1403 ،3هـ 1983 -م.

حممــد الطاهــر (ت 1287هـــ) ،الــدار
التحريــر والتنويــر ،ابــن عاشــور ّ

التونســية للنــر والــدار اجلامهرييــة للنــر والتوزيــع واإلعــام ،د .ت.

تفســر غريــب القــرآن ،عبــد اهلل بــن قتيبــة ،حتقيــق :أمحــد الصقــر ،دار الكتب

العلمية ،بــروت1978 ،م.

ـي ثقافــة التنظيــم وتطبيقاتــه البريوقراطيــة د .متعــب منــاف
التنظيــم االجتامعـ ّ

جا سم .

يب
التواصــل نظريــات ومقاربــات ،جاكســون ،ترمجــةّ :
عــز الديــن اخلطــا ّ
وزهــور حــويت ،ترمجــة :عبــد الكريــم غريــب ،منشــورات عــامل الرتبيــة ،ط،1
.2007

احلجــاج يف القــرآن مــن خــال خصائصــه األُســلوبية ،عبــد اهلل صولــة ،دار

الفــارايب ،ط ،2تونــس2007 ،م.

حيــاة حممــد ،اشــنتجون أرفنــج ،ترمجــة :عــي حســيني اخلربوطــي ،القاهــرة:

دار املعــارف.1960 ،

حممــد اليعقــويب (دام ظلــه) يف اجلمــوع
خطبــة املرجــع الدينــي الشــيخ ّ
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الســام يف النجــف األرشف بتاريــخ
املحتشــدة لتشــييع فاطمــة الزهــراء عليهــا َّ

/3ج1433/2هـــ املوافــق 2012/4/25م.

خالصــة األذكار واطمئنــان القلــوب ،حمســن ،الفيــض الكاشــاين ،حتقيــق:

حســن النقيبــي ،د .م ،النــارش :انتشــارات زائــر 1386 ،هـــ .ش.

دليــل سوســيو لســانيات ،فلوريــان كوملــاس ،ترمجــة :د .خالــد األشــهب ود.

ـي ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،ط ،1بــروت2009 ،م.
ماجدولــن النهيبـ ّ

القمــي ،قــم ،مكتبــة الســيد
الروضــة يف املعجــزات والفضائــل ،عبــاس ِّ

املرعــي ،د .ت.

الســنن االجتامعيــة يف القــرآن الكريــم ،حممــد الســييس ،بحــث منشــور يف

جملــة رســالة القــرآن ،املغــرب ،العــدد1425( ،1/هـــ 2004 -م).

ـي ،دار مــر املرتىض
سوســيو لســانيات هنــج البالغــة ،د .نعمــة دهــش الطائـ ّ

للطباعــة والنــر ،ط ،1بغداد -شــارع املتنبــي2013 ،م.

الســرة احللبيــة ،نــور الديــن احللبــي ،مطبعــة عبــد اهلل اخلليــي ،بــروت،

2002م.

الســرة النبو ّيــة ،عبــد امللــك بــن هشــام ،حتقيــق :مصطفــى الســقا وإبراهيــم

األبيــاري وعبــد احلفيــظ الشــلبي ،مــر ،النــارش :رشكــة مكتبــة ومطبعــة
مصطفــى البــايب احللبــي وأوالده ،ط  1375 ،2هـــ 1955 -م.

الســيمياء ،غــرو ،بيــار ،ترمجـــة :أنطــوان أيب زيـــد ،منشــورات عويــدات،
ِّ

بــروت -باريــس ،ط.1984 ،1

صحيــح الرتمــذي :الرتمــذي ،حديــث 3730 :و  ،3731طبعــة :دار الكتاب
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العــريب ،بريوت.

الطبقات االجتامعية د .حممد ثابت األفندي.

القزوينــي ،مؤسســة
حممــد كاظــم
ّ
فاطمــة مــن املهــد إىل اللحــد ،الســيد ّ

األمــر ،مطبعــة النــراس ،النجــف األرشف/62 ،مجــادى الثانية1392/هـــ.
اللغة ُهوية ناطقة ،د .عبد اهلل الربيدي كتاب من سلسلة كتاب املجلة.

اللغــة واهلويــة إشــكاليات املفاهيــم وجــدل العالقــات ،فيصــل احلفيــان

(بحــث يف جملــة التســامح  -العــدد اخلامــس) ،مســقط ،وزارة األوقــاف
والشــؤون الدينيــة2009 ،م.

املصبــاح املنــر أمحــد بــن حممــد بــن عــي الفيومــي املقــري (ت770/هـــ) دار

احلديــث ،ط1424 ،1هـ 2003 -م.

معجــم مفــردات ألفاظ القــرآن الكريــم ،الراغــب األصفهــاين (ت465 ،هـ)

حتقيــق :نديــم مرعشــي ،دار الكاتــب العــريب ،مطبعة التقــدم العــريب1392( ،هـ
1972 -م).

حممد بن عمر الواقدي ،عامل الكتب ،بريوت1984 ،م.
املغازي النبو ّيةّ ،

املكــي امللقــب باخلوارزمــي
مقتــل احلســن ،أبــو املؤيــد املوقــف بــن محــد
ّ

(ت568/هـــ) النجــف ،ب .ت.

الســام ،الســيد حممــد حســن املقـ َّـرم
موســوعة مقتــل اإلمــام احلســن عليــه ّ

(ت1971/م) ،دار املرتــى للطباعــة والنــر والتوزيــع ،ط ،1/بــروت،

(1429هـ2008-م).

الســام ،ضبــط
هنــج البالغــة لإلمــام
عــي بــن أيب طالــب عليــه َّ
ّ
50

د
...ريغلا ةعقاو
وصعملا ةنّودم يف ةيناسلويسوس ةءارق تاعبتو فقاوم

نصــه :د .صبحــي الصالــح ،دار احلديــث للطباعــة والنــر ،قــم ،ط،3
ّ

(1426ق1384-ش)،

ص.489

وســائل الشــيعة ،احلــر العامــي (ت1104/هـــ) حتقيــق :مؤسســة آل البيــت

عليهــم الســام إلحيــاء الــراث ،ط1414 ،2هـــ.
.Enounces perfomatifs pre’suppsition op. cit. p44
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اسرتاتيجيات اخلطاب يف القصائد الغديرية العصر العباسي أمنوذجا
�أ .د� .سناء هادي عبا�س حبيب

الشــعر عنــد كل أمــة صــورة منتزعــة مــن واقعهــا و احداثهــا و رصاعهــا مــع

ذلــك الواقــع وتعبــرا عــن مأســاهتا و مــن الشــعراء مــن ارتبــط بمشــكالت

قومــه و احتــك بمعاناهتــم و محــل قضاياهــم وغــدا شــعره نقــدا للواقــع املــؤمل و
اســترشافا آلخــر أفضــل منــه.

وتــأيت واقعــة الغديــر يف هــذا الســياق فالشــعر الغديــري ال يقــف عنــد

وصــف الواقعــة ،بــل ينهــض بحمــل مســؤولية الرســالة اإلســامية و الدفــاع

عنهــا .وقضيــة الغديــر التزمتهــا التزامــا عقائديــا طائفــة كبــرة مــن الشــعراء؛ إذ
إهنــا مــن أخطــر القضايــا اإلســامية وأشــدها حساســية ،ترســم للمســلم خــط

مســره الفكــري والعقائــدي والترشيعــي والعاطفــي و ارتباطــه الشــعوري.

و قــد تنوعــت االســراتيجيات للخطــاب الشــعري الغديــري ،واختلفــت

طرائــق الشــعراء يف إيصــال مقاصدهــم.

ويعمــل البحــث عــى كشــف تلــك االســراتيجيات وبيــان أمهيتهــا وإنزاهلــا

منازهلــا ،فالعــامل اليــوم يعتمــد لغــة اخلطــاب بديــا مثاليــا لوســائل التفاهــم
األخــرى ســواء ،يف احلــوارات الدبلوماســية أو يف النقاشــات السياســية أو يف
احليــاة اليوميــة ،اذ تكمــن أمهيــة اســراتيجيات اخلطــاب يف كل جمــاالت احليــاة
52
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االجتامعيــة والسياســية والتعليميــة و االقتصاديــة وهتــدف اىل تطويــر الــذات
اإلنســانية التخاطبيــة وتقريــب وجهــات النظــر وإيضــاح احلقائــق و توجيــه

اجلمهــور صــوب الوجهــة التــي ترتضيهــا احليــاة الثقافيــة والفكريــة املتزنــة؛

ذلــك إن للغــة مــن املنظــور التــداويل وظيفتــان رئيســتان ترتبــط بمقاصــد
اإلنســان الوظيفــة التعامليــة و الوظيفــة التفاعليــة.

ويقــف البحــث عــى بيــان مفهــوم االســراتيجية يف اخلطــاب ورصــد أهــم

األنــواع التــي جتلــت يف اخلطــاب الشــعري الغديــري عنــد طائفــة الشــعراء

العباســيني وهــي:

 -1االسرتاتيجية التوجيهية ومسوغاهتا وآلياهتا.
 -2االسرتاتيجية التلميحية ومسوغاهتا وآلياهتا.
 -3اسرتاتيجية اإلقناع ومسوغاهتا وآلياهتا.

يف هــذه الدراســة نعمــد أوال إىل حتديــد مفهــوم اخلطــاب واالســراتيجية،

وإىل الكشــف عــن مجلــة العنــارص التــي تتضافــر فيــا بينهــا إلنتــاج اخلطــاب
أثنــاء خمتلــف عمليــات التواصــل مــع املتلقــي ،مــع إبــراز فعاليتهــا التداوليــة يف
جمــال حتليــل اخلطــاب ،ومــا حييــط بــه مــن ســياقات لغويــة وغــر لغويــة تســهم

بقــدر كبــر يف حتديــد جنــس ذلــك اخلطــاب.
�أوال مفهوم اخلطاب:

وردت تعريفــات متنوعــة للخطــاب بوصفــه فعــا جيمــع بــن القــول و

الفعــل:

و اخلطاب عند العرب
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وردت كلمــة اخلطــاب يف القــران الكريــم ،قــال تعــاىل { :و إذا خاطبهــم

اجلاهلــون قالــوا ســاما }1و { وشــددنا ملكــه وآتينــاه احلكمــة وفصــل

اخلطــاب} ،2و يــرى الفخــر الــرازي يف تفســره أن (اخلطاب)عالمــة مــن

عالمــات حصــول القــدرة عــى اإلدراك و الشــعور التــي يمتــاز هبــا اإلنســان

عــن غــره مــن املخلوقــات3؛الن (فصــل اخلطــاب) يعنــي ان اإلنســان قــادر

عــى التعبــر عــن كل مــا خيطــر يف البــال.

و و رد اســم املفعــول (املخاطــب) عنــد ابــن يعيــش النحــوي للداللــة عــى

املرســل إليــه ،عنــد حديثــه املضمــرات ((و املضمــرات ال لبــس فيهــا و اســتغنت

عــن الصفــات؛ألن األحــوال املقرتنــة هبــا قــد تغنــي عــن الصفــات و األحــوال
املقرتنــة هبــا حضــور املتكلــم و املخاطــب و املشــاهد هلــا))..

4

و ورد لفــظ احلطــاب عنــد األصوليــن بمعنــى اإلفهــام ،قــال اآلمــدي يف

تعريــف اخلطاب((:اللفــظ املتواضــع عليــه املقصــود بــه إفهــام مــن هــو متهــيء
5

لفهمــه))

بيــد أنــه خيــرج العالمــات غــر اللغويــة مــن تعريفــه و وقــف عنــد العالمات

6اللغويــة التــي تنطلــق منهــا معرفــة األحــكام الرشعية.
((( سورة الفرقان25 :

((( سورة ص38 :

((( التفسري الكبري مفاتيح الغيب:ج ،26ص187
((( رشح ابن يعييش48 /3 :

((( اإلحكام يف أصول األحكام136 :

((( اللسان وامليزان215:
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اخلطاب عند الغربيني
ورد اخلطــاب ألول مــرة عنــد العــامل اللغــوي هايمــز ونالــه التعــدد بتأثــر

الدراســات اللغويــة الشــكلية ،وامجــاال للخطــاب عنــد الغــرب مفهومــان:
املفهوم األول :اللفظ املجه اىل الغري ،بإفهامه قصدا معينا.

املفهــوم الثــاين :الشــكل اللغــوي الــذي يتجــاوز اجلملــة ،فــإذا كانــت اللغــة

موجــودة بالقــوة ،فاخلطــاب يوجــد بالفعــل وفقــا لسوســر.1

و اخلطــاب يف داخــل إطــار ســياق التواصــل االجتامعــي ((امللفــوظ منظــورا

إليــه مــن وجهــة نظــر آليــات وعمليــات اشــتغاله يف التواصــل و املقصــود بذلك

الفعــل احليــوي نتــاج ملفــوظ مــا بواســطة متكلــم معــن يف مقــام معــن و هــذا
2

الفعــل هــو عمليــات التلفــظ))

وحييــل احلطــاب عــى عنــارص الســياق اخلارجيــة يف إنتاجــه وتشــكيله

اللغــوي وكذلــك يف تأويلــه كــا يف االســراتيجيات التلميحيــة ذات املقصديــات

غــر املبــارشة التــي حتتمــل أكثــر مــن داللــة وأكثــر مــن مقصــد .و قــد ينتــج
اخلطــاب بعالمــات غــر لغويــة كــا هــو احلــال يف التمثيــل الصامــت و الرســم

الكاريكاتــوري.

و يعــر اخلطــاب عــن مقاصــد املرســل و حيقــق أهدافــه ممــا يــرز العالقــة

املتبادلــة بــن نظــام اللغــة و ســياق اســتعامهلا ،مركــزا عــى فرصــة اقتنــاص
املرســل لفرصــة اســتثامر املســتويات اللغويــة بتوطــن املســتوى الصــويت و

((( األصول332:

((( اسرتاتيجيات اخلطاب35:
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الرتكيبــي و إنجــاز األفعــال اللغويــة وهــذا هــو االجتــاه الوظيفــي بوصفــه

اســتعامل اللغــة عنــد بعــض الباحثــن و أخــره اخلطــاب هــو كل منطــوق موجــه
اىل الغــر بغــرض إفهامــه مقصــود معينــا.1

االســراتيجية :هــي التنظيــم عنــد التلفــظ باخلطــاب ليتناســق مــع مقتضيــات

الســياق ،ويتحتــم عــى املرســل أن خيتــار االســراتيجية املناســبة التي تســتطيع ان

تعــر عــن قصــه ونحفيــف هدفــه بأفضــل حالــة .2

و إن قصائــد الغديــر عينــة الدراســة تتحقــق عــر خطابــات كثــرة ،و كل

خطــاب يمثــل اســراتيجية و تتدخــل عنــارص الســياق االجتامعيــة يف حتديــد

اســتعامالت اللغــة و يف انتشــار بعــض االســراتيجيات عــى حســاب انحســار

بعضهــا األخــر مثــل اســتعامل اســراتيجية التوجيــه يف اخلطابــات الغاضبــة
واخلطابــات التــي مســوغها التعنيــف والتحضيــض واللــوم الرفــض ملناصبــي

العــداء لإلمــام عــي عليــه الســام وألهــل بيــت الرســول صــى اهلل عليــه والــه

وســلم ،و قــد تتوافــر وتســود اســراتيجيات التــأدب يف اخلطــاب الدبلومــايس
والــذي يوقــر املرســل الــه ويعــزز بكثــر مــن االحــرام فيمــدح اإلمــام عــي

عليــه الســام ويوقــره ويؤمــن بالبيعــة الغديريــة ويرمــي ناكثيهــا بالوصــم

بالــوب غــر مبــارش ،وإذا كان اخلطــاب الغديــري يصــور أطــراف اخلطــاب

تســودهم عالقــات متباينــة الــرأي ،أو منــاخ اجتامعــي غــر منســجم ،فعندئــذ

تطغــى اســراتيجية احلجــاج و اإلقنــاع احلــواري.
((( بالغة اخلطاب وعلم النص98 :
((( استرياتيجيات اخلطاب37:
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حديث الغدير وتفسريه عند علام الشيعة و السنة

حديــث الغديــر هــو حديــث صحيــح يصــل لدرجــة التواتــر عنــد الســنة

والشــيعة ،مــروي عــن الرســول حممــد يف يــوم  18مــن ذي احلجــة ســنة  10هـــ،

يف طريــق عودتــه بعــد حجــة

الــوداع يف غديــر ُيدعــى ُخــم ُقــرب اجلحفــة .يســتدل الشــيعة هبــذا احلديــث

باإلضافــة ألحاديــث أخــرى عــى خالفــة عــي بــن أيب طالــب ،بينــا يقــول علامء

الســنة بأ َّنــه داللــة عــى منزلــة عــي بــن أيب طالــب العاليــة .حيتفــل الشــيعة هبــذا

اليــوم كل عــام يف مناســبة تُدعــى عيــد الغديــر بأعــال كالصــوم وال ُغســل.
ن�ص احلديث عند ال�شيعة

يقــول عبــد احلســن األمينــي يف کتابــه الغديــر يف الكتــاب والســنة واألدب:

(( ..فلــا انــرف (رســول اهلل) صــى اهلل عليــه وآلــه مــن صالتــه قــام خطيبــا
وســط القــوم عــى أقتــاب اإلبــل وأســمع اجلميــع ،رافعــا عقريتــه قــال:

حديــث الغديــر احلمــد هلل ونســتعينه ونؤمــن بــه ،ونتــوكل عليــه ،ونعــوذ باهلل

مــن رشور أنفســنا ،ومــن ســيئات أعاملنــا الــذي ال هــادي ملــن ضــل ،وال مضــل

ملــن هــدى ،وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل ،وأن حممــدا عبــده ورســوله أمــا بعــد :أهيــا
النــاس قــد نبــأين اللطيــف اخلبــر أنــه مل يعمــر نبــي إال مثــل نصــف عمــر الــذي

قبلــه ،وإين أوشــك أن أدعــى فأجبــت ،وإين مســؤول وأنتــم مســؤولون ،فــاذا
أنتــم قائلــون؟ قالــوا :نشــهد أنــك قــد بلغــت ونصحــت وجهــدت فجــزاك اهلل

خــرا ،قــال :ألســتم تشــهدون أن ال إلــه إال اهلل ،وأن حممــدا عبــده ورســولهَّ ،
وأن
ـاره حــق وأن املــوت حــق وأن الســاعة آتيــة ال ريــب فيهــا وأن
جنَّتــه حـ ّ
ـق ونـ َ
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اهلل يبعــث مــن يف القبــور؟ قالــوا :بــى نشــهد بذلــك ،قــال :اللهــم اشــهد ،ثــم

قــال :أهيــا النــاس أال تســمعون؟ قالــوا :نعــم .قــال :فــإين فــرط عــى احلــوض،
وأنتــم واردون عــي احلــوض ،وإن عرضــه مــا بــن صنعــاء و ُبــرى فيــه أقــداح
عــدد النجــوم مــن فضــة فانظــروا كيــف ختلفــوين يف الثقلــن فنــادى منـ ٍ
ـاد :ومــا
الثقــان يــا رســول اهلل؟ قــال :الثقــل األكــر كتــاب اهلل طــرف بيــد اهلل عــز وجل
ِ
ريت ،وإن
وطــرف بأيديكــم فتمســكوا بــه ال تضلــوا ،واآلخــر األصغــر عــ َ
اللطيــف اخلبــر نبــأين أهنــا لــن يتفرقــا حتــى يــراد عــى احلــوض فســألت ذلــك
هلــا ريب ،فــا تقدمومهــا فتهلكــوا ،وال تقــروا عنهــا فتهلكــوا ،ثــم أخــذ بيــد

عـ ٍ
رؤي بيــاض آباطهــا وعرفــه القــوم أمجعــون ،فقــال :أهيــا
ـي فرفعهــا حتــى َ
النــاس مــن أوىل النــاس باملؤمنــن مــن أنفســهم؟ قالــوا :اهلل ورســوله أعلــم،

قــال :إن اهلل مــوالي وأنــا مــوىل املؤمنــن وأنــا أوىل هبــم مــن أنفســهم فمــن
كنــت مــواله فعــي مــواله ،يقوهلــا ثــاث مــرات ،ويف لفــظ أمحــد إمــام احلنابلــة:
ِ
أربــع مــرات ثــم قــال :اللهــم ِ
ـب مــن
وال مــن وااله ،وعــاد مــن عــاداه ،وأحـ َّ
أح ّبــه ،وأبغــض مــن أبغضــه ،وانــر مــن نــره ،واخــذل مــن خذلــه ،وأدر

احلــق معــه حيــث دار ،أال فليبلــغ الشــاهد الغائــب ،ثــم مل يتفرقــوا حتــى
ـت َل ُكـ ِ
ـم
ـم َو َأ ْت َ ْمـ ُ
ـو َم َأك َْم ْلـ ُ
نــزل أمــن وحــي اهلل بقولــه :ا ْل َيـ ْ
ـت َع َل ْي ُكـ ْ
ـم دينَ ُكـ ْ
ْ
ـم ِ
اإل ْسـ َ
ا َم ِدينًــا 1 .فقــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه:
نِ ْع َمتِــي َو َر ِضيـ ُ
ـت َل ُكـ ُ
اهلل أكــر عــى إكــال الديــن ،وإمتــام النعمــة ،ورىض الــرب برســالتي ،والواليــة

لعــي مــن بعــدي
((( سورة املائدة3:
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ثــم طفــق القــوم هينئــون أمــر املؤمنــن صلــوات اهلل عليــه وممــن هنــأه يف

مقــدم الصحابــة :الشــيخان أبــو بكــر وعمــر كل يقــول :بــخ بــخ لــك يــا بــن
أيب طالــب أصبحــت وأمســيت مــوالي ومــوىل كل مؤمــن ومؤمنــة ،وقــال ابــن
عبــاس :وجبــت واهلل يف أعنــاق القــوم ،فقــال حســان :إئــذن يل يــا رســول اهلل أن

أقــول يف عــي أبياتــا تســمعهن ،فقــال :قــل عــى بركــة اهلل ،فقــام حســان فقــال:
يــا معــر مشــيخة قريــش أتبعهــا قــويل بشــهادة مــن رســول اهلل يف الواليــة

ماضيــة ثــم قــال:

«يـــنـــادهيـــم يــــوم ال ــغ ــدي ــر نبيهم

بخم فاسمع بــالــرســول مناديا»

1

تف�سري احلديث عند ال�شيعة
يــري الشــيعة أن هــذا دليــل عــي أن اإلمامــة لعــي بــن أيب طالــب ،تقــول
ـت َل ُكـ ِ
ـم
ـو َم َأك َْم ْلـ ُ
املراجــع الشــيعية أن يف هــذا اليــوم نزلــت اآليــة { ا ْل َيـ ْ
ـم دينَ ُكـ ْ
ْ
ـم ْ ِ
ال ْسـ َ
ا َم ِدينـ ًا } وأن إمتــام الديــن هــو
ـم نِ ْع َمتِــي َو َر ِضيـ ُ
َو َأ ْت َ ْمـ ُ
ـت َل ُكـ ُ
ـت َع َل ْي ُكـ ْ
اإليــان باإلمــام والــويل عــي بــن أيب طالــب مــن بعــد الرســول حممــد ،وتقــول
أيضــا أن مجيــع املســلمني واملســلامت قــد بايعــوه يف هــذا اليــوم عــى الســمع
ً

والطاعــة ..و يســتدلون عليهــا بــا يــأيت:

 -1أن األمــر كان مهــا للغايــة؛إذ إن النبــي يبلــغ مــا يؤمــر بــه و لــو كان مل

يبلــغ مــا أمــر بــه ملــا كان بلغــت رســالته فاألمــر الــذي أمــر الرســول كان يرادف
ـا(وإِن
النبــوة بعظمتهــا و عــدم اإلبــاغ كان يســاوي عــدم إبــاغ النبــوة بأكملهـ َ
ـت ِر َســا َل َت ُه).
َّل ْ َت ْف َعـ ْـل َفـ َـا َب َّل ْغـ َ

((( موسوعة الغدير79/2 :
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 -2و هــي أن هــذا األمــر ليــس كالصــاة و الصــوم و احلــج ألن عنــد نــزول

ســورة املائــدة يف الســنة األخــرة مــن حياتــه صــل اهلل عليــه و آلــه كان النبــي قــد
بــن مجيــع األركان اإلســامية لذلــك الزمــان.

 -3و هــي أن املســتفاد مــن األيــة هــو أن كان قــد يظهــر الكثري مــن املعارضني

{واللُّ
هلــذه القضيــة حيــث كان مــن املحتمــل أن تتعــرض حيــاة النبــي للخطــرَ .
ـك ِم ـ َن الن ِ
َي ْع ِص ُمـ َ
َّاس}.1
 -4هتنئــة الصحابــة لعــي :نقلــت املصــادر بعــد رسدهــا حلادثــة الغديــر قــول

ـخ بـ ٍ
أيب بكــر وعمــر بــن اخلطــاب لعــي بــن أيب طالــب :بـ ٍ
ـخ لــك عــي ،لقــد
أصبحــت مــوالي ومــوىل كل مؤمــن ومؤمنــة.

2

تف�سري احلديث عند �أهل ال�سنة:
عنــد أهــل الســنة فــإن احلديــث صحيــح رواه مســلم وأمحــد ويدل عــى فضل

عــي ،أنــه مــن آل بيــت النبــي ومكانتــه ،غــران مجاعــة مــن مفرسهيــم وعلامؤهم
مل يــروا يف حديــث الغديــر نصــا عــا خالفــة اإلمــام عــي عليــه الســام كابــن

تيميــة و ابــن كثــر :قــول ابــن تيميــة:

((ليــس يف هــذا احلديــث  -حديــث غديــر خــم  -مــا يــدل عــى أنــه نــص

عــى خالفــة عــي ،إذ مل يــرد بــه اخلالفــة أصــاً ،و ليــس يف اللفــظ مــا يــدل
عليــه ،ولــو كان املــراد بــه اخلالفــة لوجــب أن يبلــغ مثــل هــذا األمــر العظيــم

((( سورة املائدة76:

((( حديث الغدير ويكبيديا
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بالغ ـ ًا بين ـ ًا)) ،1وقــال ابــن كثــر:

((و أمــا مــا يفرتيــه كثــر مــن جهلــة الشــيعة والقصــاص األغبيــاء مــن أنــه

أوىص  -أي النبــي  -إىل عــي باخلالفــة فكــذب وهبــت وافــراء عظيــم ،يلــزم

منــه خطــأ كبــر مــن ختويــن الصحابــة ومماألهتــم بعــده عــى تــرك تنفيــذ وصيتــه

2

وإيصاهلــا إىل مــن أوىص إليــه ورصفهــم إياهــا إىل غــره ال ملعنــى وال لســبب))
و انربى مجع أخرمن علامء السنة لتصحيح حديث الغدير ،منهم:

 -1حممد بن جرير الطربي (تويف سنة 310هـ)

قــال الطــري(( :طــرق حديــث غديــر خــم يف أربعــة أجــزاء رأيــت شــطره

فبهــرين ســعة رواياتــه وجزمــت بوقــوع ذلــك)).

3

 -2أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي (تويف سنة 321هـ)

كــا حدثنــا أمحــد بــن شــعيب قــال :أخربنــا حممــد بــن املثنــى قــال :حدثنــا

حييــى بــن محــاد قــال :حدثنــا أبــو عوانــة ،عــن ســليامن يعنــي األعمــش قــال:
حدثنــا حبيــب بــن أيب ثابــت ،عــن أيب الطفيــل ،عــن زيــد بــن أرقــم قــال :ملــا

رجــع رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم عــن حجــة الــوداع ونــزل بغديــر خــم

أمــر بدوحــات فقــم مــن ،ثــم قــال« :كأين دعيــت فأجبــت ،إين قــد تركــت فيكم
الثقلــن ،أحدمهــا أكــر مــن اآلخــر :كتــاب اهلل عــز وجــل وعــريت أهــل بيتــي،

فانظــروا كيــف ختلفــوين فيهــا ،فإهنــا لــن يتفرقــا حتــى يــردا عــي احلــوض» ثــم
((( حديث الغدير ويكبيديا  -منهاج السنة84/4:
((( البداية و النهاية226/5:

((( تاريخ اإلسالم282/23:
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قــال« :إن اهلل عــز وجــل مــوالي ،وأنــا ويل كل مؤمــن» ثــم أخــذ بيــد عــي ريض
اهلل عنــه فقــال« :مــن كنــت وليــه فهــذا وليــه ،اللهــم وال مــن وااله ،وعــاد مــن

عــاداه» فقلــت لزيــد ســمعته مــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم؟ فقــال:
مــا كان يف الدوحــات أحــد إال رآه بعينيــه ،وســمعه بأذنيــه .قــال أبــو جعفــر

(الطحــاوي) :فهــذا احلديــث صحيــح اإلســناد ،ال طعــن ألحــد يف أحــد مــن
رواتــه ،فيــه إن كان ذلــك القــول كان مــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم

لعــي بغديــر خــم يف رجوعــه مــن حجــه إىل املدينــة ال يف خروجــه حلجــه مــن
املدينــة.

1

 -3حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي (تويف سنة 748هـ)

نقــل ابــن كثــر عــن شــيخه الذهبــي أنــه قــال :وصــدر احلديــث متواتــر

أتيقــن أن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم قالــه ،وأمــا« :اللهــم وال مــن وااله»

فزيــادة قويــة اإلســناد.2

 -4أمحد بن عيل بن حجر العسقالين (تويف سنة 852هـ)

وأمــا حديــث «مــن كنــت مــواله فعــي مــواله» فقــد أخرجــه الرتمــذي

والنســائي ،وهــو كثــر الطــرق جــدا ،وقــد اســتوعبها ابــن عقــدة يف كتــاب

مفــرد ،وكثــر مــن أســانيدها صحــاح وحســان ،وقــد روينــا عــن اإلمــام أمحــد

قــال :مــا بلغنــا عــن أحــد مــن الصحابــة مــا بلغنــا عــن عــي بــن أيب طالــب.
وقــال يف ترمجــة أمــر املؤمنــن عليــه الســام :مل جيــاوز املؤلــف (احلافــظ املــزي)

((( رشح مشكل االثار83:

((( السرية النبوية310 /2 :
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مــا ذكــر ابــن عبــد الــر وفيــه مقنــع ولكنــه ذكــر حديــث املــواالة عــن نفــر

ســاهم فقــط وقــد مجعــه ابــن جريــر الطــري يف مؤلــف فيــه اضعــاف مــن ذكــر
وصححــه واعتنــى بجمــع طرقــه أبــو العبــاس ابــن عقــدة فأخرجــه مــن حديث

ســبعني صحابيــا أو أكثــر أمــا حديــث الرايــة يــوم فتــح خيــر فــروي أيضــا عــن
عــي واحلســن والزبــر بــن العــوام وأيب ليــى األنصــاري وعبــد اهلل بــن عمــرو
بــن العــاص وجابــر وغريهــم وقــد روي عــن أمحــد بــن حنبــل أنــه قــال مل يــرو
الحــد مــن الصحابــة مــن الفضائــل مــا روي لعــي وكــذا قــال النســائي وغــر

واحــد ويف هــذا كفايــة.1

 -5حممد نارص الدين األلباين (تويف سنة 1420هـ)

قــال :وللحديــث طــرق أخــرى كثــرة مجــع طائفــة كبــرة منهــا اهليثمــي يف

-املجمــع )108-103 / 9( -وقــد ذكــرت وخرجــت مــا تيــر يل منهــا ممــا

يقطــع الواقــف عليهــا بعــد حتقيــق الــكالم عــى أســانيدها بصحــة احلديــث
يقينــا ،وإال فهــي كثــرة جــدا ،وقــد اســتوعبها ابــن عقــدة يف كتــاب مفــرد ،قــال

احلافــظ ابــن حجــر :منهــا صحــاح ومنهــا حســان .ومجلــة القــول أن حديــث

الرتمجــة حديــث صحيــح بشــطريه ،بــل األول منــه متواتــر عنــه صــى اهلل عليــه

وســلم كــا ظهــر ملــن تتبــع أســانيده وطرقــه ،ومــا ذكــرت منهــا كفايــة .وأمــا

قولــه يف الطريــق اخلامســة مــن حديــث عــي ريض اهلل عنــه- :وانــر مــن نرصه
واخــذل مــن خذلــه -ففــي ثبوتــه عنــدي وقفــة لعــدم ورود مــا جيــر ضعفــه،

وكأنــه روايــة باملعنــى للشــطر اآلخــر مــن احلديــث- :اللهــم وال مــن واله وعاد
((( 1-فتح الباري68/7 :
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مــن عــاداه .-ومثلــه قــول عمــر لعــي- :أصبحــت وأمســيت مــوىل كل مؤمــن
ومؤمنــة .-ال يصــح أيضــا لتفــرد عــي بــن زيــد بــه كــا تقــدم .إذا عرفــت

هــذا ،فقــد كان الدافــع لتحريــر الــكالم عــى احلديــث وبيــان صحتــه أننــي
رأيــت شــيخ اإلســام ابــن تيميــة قــد ضعــف الشــطر األول مــن احلديــث،
وأمــا الشــطر فزعــم أنــه كــذب! وهــذا مــن مبالغتــه الناجتــة يف تقديــري مــن

ترسعــه يف تضعيــف األحاديــث قبــل أن جيمــع طرقهــا ويدقــق النظــر فيهــا ،واهلل
املســتعان.1

وقــف ثلــة مــن الشــعراء ومنهــم شــعراء العــر العبــايس يدافعــون

وينافحــون عــن الديــن اإلســامي و عقائــده والتزمــوا نــرة أهــل بيــت

الرســول عليــه الصــاة و عــى آلــه الســام و ختليــدا الوقائــع اخلاصــة هبــم
واظهــار مظلوميتهــم و وخصاهلــم األخالقيــة و اإلنســانية وشــجاعتهم ونبلهــم

مــن بــن اخللــق األمــر الــذي دعــا إلــع الكــون الختيارهــم أئمــة عــى العبــاد.

وعزمــت الباحثــة ان تكــون مــن أنصــار أئمــة أهــل البيــت بتوفيــق مــن اهلل

تعــاىل هبــذا اجلهــد البســيط و دراســة اهــم االســراتيجيات التداوليــة إلظهــار
مقاصــد الشــعراء يف إظهــار أحقيــة اإلمــام عليــه الســام ببيعــة الغديــر و الــرد

عــى كل منافــق وراء نكرانــه حــب احليــاة ومتعهــا وبغــض اإلمــام وحســده.

و قــد اخــرت ثالثــة اســراتيجيات أساســية يف علــم التداوليــة لدراســتها يف

القصائــد الغديريــة يف الشــعر العبــايس ،وهــي االســراتيجية التوجيهيــة التــي

هتتــم باملقاصــد املبــارشة وأبــرز آلياهتــا التحضيــض و األســلوب التوجيهــي
((( سلسلة األحاديث الصحيحة330/4::احلديث رقم 750
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الــذي يبغــي إيصــال احلقيقــة مــن غــر االعتبــار بأســاليب التــودد بــن
املخاطبــن واســراتيجية التلميــح تعــر بــاال ملبــدأ التعــاون يف اخلطــاب بــن
ملــرس و املرســل إليــه إليصــال الرســالة وحتقيــق اهلــدف بدعــوة املرســل إليــه
باخلضــوع والتســليم و االنقيــاد لألفــكار املطروحــة يف القصائــد الغديريــة ،و

اســراتيجية اإلقنــاع التــي تتخــذ مــن احلجــاج املنطقــي و العقــي ومســوغاهتام

اللغويــة ســبيال لدحــض حجــج الطــرف املقابــل مــن اخلطــاب.
أوال :االسرتاتيجية التوجيهية

هــذه االســراتيجية املرســل يــويل عنايتــه لتبليــغ قصــده و حتقيــق هدفــه

اخلطــايب ،و يــود هبــذه االســراتيجية أن يفــرض قيــدا  1عــى املرســل إليــه

بشــكل أو بآخــر ،يوجهــه ملصلحتــه و بإبعــاده عــن رضر ،فهــي اســراتيجية
تتعلــق بخطابــات النصــح والتحذيــر.

وقــد يكــون املرســل إليــه متخيــا و ال ســيام يف اخلطابــات الشــعرية ممــا يؤكــد

عــدم حضــوره العينــي ،و اخلطــاب التوجيهــي ليــس فعــا لغويــا فحســب
بــل وظيفــة مــن الوظائــف اللغويــة التــي تعنــى بســلوك املرســل و عالقاتــه
الشــخصية حســب هاليــداي « إذ إن اللغــة تعمــل عــى أهنــا تعبــر عــن ســلوك
2

املرســل وتأثــره يف توجهــات املرســل إليــه وســلوكه»

و يف هــذه االســراتيجية يــارس املرســل ســلطة تتأرجــح بــن الوجــوب

و النــدب و االســتحباب فيســتعمل خيــارا منحرفــا عــن قواعــد التــأدب و
((( -اسرتاتيجيات اخلطاب322:
((( -م .ن 324
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الــود و ذلــك حينــا يشــعر بالتفــاوت يف مســتوى التفكــر بينــه و بــن املرســل
إليــه ،فيســتخدم اســراتيجية التحضيــض إلقصــاء مــا قــد حيــدث مــن هتميــش

املرســل إليــه العتبــار التأثــر عــى نفســيته ولتصحيــح الفكــرة وإعــادة اهليبــة

هلــا بتجســيدها بالفعــل اإلنجــازي الــذي يمثــل إرصار املرســل وعــى حصــول
أعــى مقتــى خلطابــه ،و التمســك بمدلولــه « فمدلولــه احلــريف هــو الفيصــل
1

عنــد اللبــس يف ذهــن املرســل إليــه «

و يتوجــه الشــاعر عبــد املحســن الصــوري مســتخدما ســلطته ضــد أعــداء

اإلمــام عــي عــي عليــه الســام لشــعوره بتجاوزهــم حــدود النقــاش و احلــوار

حمــاوال االرتفــاع بمنزلتــه بخطــاب حجاجــي إلثبــات أحقيتــه:
حــقــدتــم عــلــيــهــم حـــقـــودا مضت

و أنـــتـــم بــأســيــافــهــم مــســلــمــونــا

و أنــــتــــم بــــا قــــالــــه املــصــطــفــى

نـــص م ــن فــضــلــه عــارفــونــا
و م ــا ّ

جـــحـــدتـــم مــــــــوالة مـــوالكـــــــم

و يـــــوم الـــغـــديـــر هبــــا مــؤمــنــونــا
و قــالــت نــفــوســكــم م ــا رضينا

و قـــلـــتـــم رضـــيـــنـــا بـــــا قــلــتـــــه

2

لقــد أخــذت القصائــد الغديريــة عــى عاتقهــا تصويــر جوانــب القضيــة مــن

كل وجوههــا و الصــوري يبــن نكــث البيعــة عنــد أعــداء اإلمــام عليــه الســام
بخطــاب مبــارش موضــح وفاضــح لرسيــرة القــوم واملعــادي نــأى عــن أســلوب
التــودد والتــأدب اىل أســلوب التحضيــض الــذي غلبــت عليــه الغلظــة و هــو و

ان كان أســلوبا خربيــا لكنــه يــؤدي الوظيفــة التوجيهيــة عــر مســوغاته الفكريــة
((( -م .ن 329
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فلــا كان حيمــل فكــر اإلخــاص و الــوالء لألمــام ،دعــا بتنكيلــه األعــداء اىل
الكــف عــن نفاقهــم فهــم يقولــون بألســنتهم مــا ليــس يف قلوهبــم

و مــن االســراتيجيات التوجيهيــة التــي اختــذت التحضيــض خطابــا توجــه

اىل املرســل إليــه إذ نــم عــن غضــب شــيد فالقــوم مل يقفــوا عنــد حــدود نكــران

الغديــر بــل قتلــوا اإلمــام واتبعــوه قتــل ابنائــه فــاىل أي غــي وصلــوا قــول أيب

متــام:

أثــــم جــعــلــتــم حــظــه حـــد مــرهــف

من البيض يوما حظ صاحبه القرب

اىل مــنــزل يلقى بــه العصبة األُوىل

حداها اىل طغياهنا االفــن و اخلرس

بــكــفــي ش ــق ــي وجــهــتـــــه ذن ــوب ــه

اىل مــرتــع يــرعــى بــه الــغــي و الــوزر

هــراقــوا دم ــي سبطيهم ومتسكوا

بحبل عمى ال املحض فتال و ال الشزر

و هـ ّ
ا اتقوا فضل احتجاج نبيهم

1

فه ّ
ال انتهوا عن كفر ما سلفت به

صنائعهم إذ مل يكن عندهم شكر

إذا ضمهم بعث من اهلل أو حرش

ان اخلطــاب حافــل بأســاليب دالــة عــى الغضــب متثــل إرصار مــن املرســل

عــى تنفيــذ قصــده بإنجــار الفعــل و الرغبــة يف إظهــار الســلطة وحصــول أعــى
مقتــى خلطابــه باملدلــوالت احلرفيــة فهــي الفيصــل الــذي ال يقبــل اللبــس و

الغمــوض و التأويــل اخلاطــيء فضــا عــن أســاليب التحضيــض اللغويــة يف
األبيــات األخــرة و ذلــك قولــه :من(الطويــل).
أثــــم جــعــلــتــم حــظــه حـــد مــرهــف

من البيض يوما حظ صاحبه القرب

اىل مــنــزل يلقى بــه العصبة األُوىل

حداها اىل طغياهنا االفــن و اخلرس

بــكــفــي شـــقـــي وجـــهـــــــه ذنـــوبـــه

اىل مــرتــع يــرعــى بــه الــغــي و الــوزر

((( ديوان أيب متام411 /1 :
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هــراقــوا دم ــي سبطيهم ومتسكوا

بحبل عمى ال املحض فتال و ال الشزر

فاالســراتيجية التوجيهيــة تعــد نوعــا مــن الضغــط و التدخــل عــى املرســل
1

إليــه و ذلــك ســبب جتــاوز املرســل لتهذيــب اخلطــاب

و مــن تــرك هتذيــب األســلوب بســبب الغضــب عــى أعــداء اإلمــام ألهنــم

بدلــوا قوهلــم يــوم الغديــر ،قــول الشــاعر عــاء الديــن احلــي :مــن (البحــر
البســيط)

وبـــدّ لـــوا قــوهلــم يـــوم الــغــديــر له

غــدرا وم عدلوا يف احلب بل عدلوا

حتى إذا فيهم اهلــادي البشري قىض

و مـــا هتـــ ّيـــا لـــه حلـــد و ال غسل

و قــلــدوهــا عــتــيــقــا ال أبــــا لـهم

أنـــى تــســود أســــود الــغــابــة اهلمل

مــالــوا إلــيــه رساعـــا و الـــويص بــرز

ء امل ــص ــط ــف ــى اله و مــشــتــغــل

وخاطبوه أمري املؤمنني و قد تيقنوا

الــفــيــهــا أنـــــه يف ذاك مــنــتــحــل

هلــم أمــانــيــهــم و اجلــهــل و االم ــل

و أمجــعــوا األمــر فيام بينهم وغــوت

2

ان هــذا اللــون مــن االســراتيجية يســتعمل يف ســياقات ضيقــة تتدخــل فيهــا

ســات الفــرد الشــخصية ممــا جيعــل التوجيــه منصبــا عليــه وحــده و هــو يبــدوا

كا يوضــح ريــول

« بانــه مكــن ان نتحــدث لنجعــل شــخصا كــا يف حالــة األمــر ،أو النصيحــة

أو الرجــاء أو الرفــض أو املنــع «3و الشــاعر يبــدوا رافضــا ســلوك القــوم وآمــرا

هلــم التغيــر و التبديــل نحــو األفضــل و هــو نــوع مــن التوجــه بالفــاظ املعجــم.
((( -اسرتاتيجيات اخلطاب323 :
((( موسوعة الغدير544 /6:
((( التداولية عند العرب15 :
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ثانيا :االسرتاتيجية التلميحية:

يعــدل عــن االســراتيجية التوجيهيــة إىل االســراتيجية التلميحيــة عندمــا

يلمــح بالقصــد عــر مفهــوم اخلطــاب للســياق لينتــج عنــه داللــة يســتلزمها
ّ
اخلطــاب و يفهمهــا املرســل إليــه.

ان الســياق يمنــح خطــاب الطــرف الثــاين أكثــر مــن قصــد ،فليــس األخبــار

هــو القصــد الوحيــد عنــد املرســل بــل وراءه قصــد آخــر قــد يكــون رفضــا أو
هتكــا:

واملقصــود بأســلوب التلميــح إيصــال القناعــة بفكــرة مــا إىل ذهــن الســامع،

عــن غــر التلقــن املبــارش ،فقــد يكــون عــن طريــق قصــة مث ـ ً
ا أو تعريض ـ ًا،
وتكــون إمــا بلســان املقــال ،كأن يتحــدث بــكالم عــن غريهــا ،وينبــه ضمنــا يف

الوقــت ذاتــه عنهــا ،أو بلســان احلــال ،بــأن يفعــل مــا يــدل عليهــا ،أو يــرك
فعــل مــا يأمــر هبــا.

ومــن االســراتيجيات التلميحيــة عنــد العــرب :عقــد عبــد القاهــر اجلرجــاين

فصــا يف « اللفــظ يطلــق و املــراد بــه غــر ظاهــر » ..إذ يــدور األمــر يف األعــم
1

عــى شــيئني الكنايــة و املجــاز»
ِم ـن مواق ـ ِع اخلطــاب التلميحــي ،اختيــار الكلـ ِ
والتاكيـ ِ
ـب
ـات واحلــروف ّ
ُ
ْ َ
ـة اللفـ ِ
ـق بالغـ ِ
ـظ؛ ومــن
التــي تُوافـ ُ
ـق املقاصــدَ ّحتــى حتصـ َـل َبالغـ ُة ا َمل ْعنــى بتح ُّقـ ِ َ
ذلــك اختيــار احلـ ِ
ّ
الذكــر ّ
ـذف َبــدَ ل ّ
ـذف لِــا هــو َم ْعلــو ٌم،
ألن احلـ َ
تعمــدَ
وألن ُّ

((( دالئل االعجاز154:
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ـر املحـ ِ
ذكـ ِ
ـذوف س ـ ُي ُ
ثقل اللفـ َ
ـن.1
ـظ وا َمل ْعنــى ،فحـ ُ
ـذف ا َمل ْعلــو ِم جائـ ٌـز أو ُمتعـ ِّ ٌ
ـون الـكَال ِم مبنيـ ًا عــى ذكــر الكلـ ِ
ـرار ف َقــد َيكـ ُ
ـات أو
و َعك ُْســه التوكيــد وال َّت ْكـ ُ
ألن يف التّكريــر َت ْقريــر ًا وتثبيتـ ًا َ
تكرارهــا؛ ّ
وتكينـ ًا.
ـاس عــى احلــذف وال َّت ْكـ ِ
الوجــوه ال ّلغو ّيــة
ـى مــن ُ
و ُيقـ ُ
ـرار مــا ال َيــكا ُد ُيـ َ
ِ
واألسـ ِ
ـم؛ فتلــك هــي البال َغــة.
ـاليب البالغ ّيــة التــي يعمــدُ إل ْيهــا املتك ّلـ ُ
احلـذ ف
احلــذف ظاهــرة لغويــة تشــرك فيهــا اللغــات اإلنســانية ،لكنهــا يف اللغــة

ووضوحــا؛ ألن اللغــة العربيــة مــن خصائصهــا األصيلــة
العربيــة أكثــر ثباتًــا
ً

امليــل إىل اإلجيــاز واالختصــار ،واحلــذف يعــد أحــد نوعــي اإلجيــاز ومهــا:
القــر واحلــذف ،وقــد نفــرت العــرب ممــا هــو ثقيــل يف لســاهنا ،ومالــت إىل

مــا هــو خفيــف .واحلــذف يف اللغــة :القطــع واإلســقاط؛ جــاء يف الصحــاح:
ِ
«ح ْ
الــيء :إســقا ُطه 2 .قــال الشــاعر ابــو احلســن املنصــور
ف
ــذ ُ
َ
وال بـــــــد لــلــمــلــك مــــن رجــعــة

إلـــــــى مــســلــك امل ــن ــه ــج األقـــــوم

إىل الــنــفــر الـــشـــم أهــــل الــكــســا

ومـــــــن ط ــل ــب احلـــــق مل يظلم

3

يــأول النحــاة خــر ال النافيــة للجنــس حمــذوف بعــد ال بــد ويقــدر بلفــظ

(موجــود)  4ويلجــأ املرســل اىل اســراتيجية احلــذف ،إذا كان يف الذكــر خــوف
((( اخلصائص65/2 :

((( ينظر اخلصائص85/2:

((( موسوعة الغدير379/6:
((( معاين النحو234/1:
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حــدوث فتنــة أو أذى أو غــرور وتعاظــم ،وذلــك كامتنــاع القــوم االعــراف بــا

ألهــل الكســاء عنــد اهلل مــن املكانــة العظيمــة ،خوفــا مــن طغياهنــم ،و رفضهــم
احلــق الثابــت يف كتــاب اهلل هلــم.
قال النايشء الصغري:

ومـــا زال كـ ّـشــاف ـ ًا دي ــاج ــر غــمـ ٍ
ـرة
َ
ٍ
ُ
ُ
مشهد
سيف اهللِ يف كل
السيف
هو

ِ
والنرص
الفتح
وجهه
يمزِّقها عن
ُ
ُ
ٍ1
وسيف الــرسـ ِ
ٍ
ُ
ددان وال دثر
ـول ال

حــذف املرسل(اســم مــا زال) ومقصــوده (عــي عليــه الســام) للوصــول

رسيعــا اىل اخلــر عنــد االعــراف لصاحــب الفضــل ومراعــاة مشــاعر مواليــه،
ثــم عمــد يف البيــت الثــاين اىل الذكــر و اإلفصــاح ملواجهــة املنكــر مــن ال رغبــة

لــه يف مواجهــة احلقيقــة الناصعــة ،و ربــا تؤذيــه أو حتزنــه.
التوكيد و التكرار

يؤكــد الشــاعر املحســن الصــوري مقــام أهــل البيــت الــذي اختــاره اهلل هلــم

ووالئــه هلــم يف أبيــات تتنــوع املالمــح التوكيديــة و تتكــرر ،فيســتخدم التوكيــد

بالنفــي و االســتثناء و تكــرار الضمــر هــم و تكــرار الكلمــة:
ف ــه ــل تـــــرك الـــبـــن مــــن أرجت ــي ــه

مـــــن األولـــــــــن أو االخـــريـــنـــا

هـــــــم عـــــــــديت لـــــــوفـــــــايت ه ــم

هــم نــجــايت هــم الــفــوز للفائزينا

ســـــوى حــــب آل نـــبـــي اهلــــدى

فـــحـــبـــهـــم أمــــــــل االمـــلـــيـــنـــا

هـــم مـــــورد احلـــــوض لــلــوارديــن

و هــــم عــــــروة اهلل لــلــواثــقــيــنــا

يـــد عـــون مـــن طــلــب الــصــاحلــات

فـــكـــن بــمــحــبــتــهــم مــســتــعــيــنــا

((( ديوان الناشيئ الصغري63:
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هــــــم حــــجــــة اهلل يف أرضــــــه

و إن جــحــد احلــجــة اجلــاحــدونــا

هـــم الــــوارثــــون عــلــوم الــرســول

1

هـــم الــنــاطــقــون هـــم الــصــادقــون

و أنـــتـــم بــتــكــذيــبــهــم ك ــاذب ــون ــا
فـــــا بـــالـــكـــم هلـــــم وارثـــــونـــــا

واســتخدم ابــن العــودي النيــي اســراتيجية التلميــح مــن خــال حــرف

القســم (البــاء) يف قصيــدة غديريــة؛ اذ يكــرر القســم بــآل البيــت و يتوســل هبــم
اىل اهلل يف طلــب الرمحــة و الرأفــة والتجــاوز عــن الذنــوب قــال:
فــيــا رب بـــاألشـــبـــاح آل حممد

نجوم اهلــدى للناس و االفــق مظلم

ـودي مــنــك برمحة
تفضل عــى ال ــع ـ ّ

فأنت إذا اسرتمحت تعفو و ترحم

و بــالــقــائــم املــهــدي مــن آل حممد

و آبــائــه اهل ــادي ــن و احلـــق معصم

جتـــاوز بحسن الــعــفــو عــن سيئاته

إذا مـــا تــلــظــت يف املـــعـــاد جهنّم

فـــإنـــك أنــــت املــنــعــم املــتــكــرم

مــــن عــلــيــه مـــن ل ــدن ــك بــرأفــة
و
َّ

2

ومــن آليــات التوكيــد لالســراتيجية التلميحيــة أداة (إنام)التــي تســتخدم يف

التوكيــد و احلــر وقــد أفــاد منهــا الشــاعر احلمــري يف حــر والئــع بابــن عم

الرســول اإلمــام عــي عليــه الســام:

أمحــــــد اخلــــــر نــــــــادى جمـــاهـــرا

بـــــمـــــقـــــال مـــــنـــــه مل ي ــف ــت ــع ــل

ابـــــــن عــــمــــي وويص وأخـــــي

و جمــيــبــي يف الـــرعـــيـــل األول

إنـــــــا مـــــوالكـــــم بـــــعـــــدي إذا

حـــــان مـــــويت و دنـــــا مـــرحتـــي

التقدمي و الت�أخري:
((( -ديوان الصوري 68/2

((( موسوعة الغدير 503/4

((( -ديوان السيد احلمريي160:
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يعــد التقديــم و التأخــر مــن اآلليــات التلميحيــة ،قــال عــاء الديــن احلــي

مــن (الكامــل):

بــــاهلل أقــســـــم و الــنــبــي و آلـــــه
ل ــوال األوىل نــقــضــوا عــهــود حمـ ّـمـ ٍـد

قــســا يـــفـــوز بـــه الـــــويل ويــســعــد

متــــردوا
مــن بــعــده و عــى الــــويص ّ

مل تــســتــطــع مـــــــدَّ ًا آلل أمــ ّيـــــة

يــوم الطفوف عىل ابــن فاطمة يد

1

التلميــح مــن ألســاليب النفســية غــر املبــارشة ،وقــد يكــون أحيان ـ ًا أشــد

تأثــر ًا مــن اخلطــاب الرصيــح املبــارش ،بالتعريض للفــت االنتبــاه ،وآليــة التقديم
والتاخــر التــي جــاءت يف بيتــن يف هــذه الغديريــة (البيــت الثــاين (عــى الــويص

متــردوا) فقــدم اجلــار واملجــرور عــى الفعــل والفاعــل فالشــاعر يلمــح ويعرض
بمــن نقــض عهــود الرســول عليــه وعــى آلــه أفضــل الصــاة والســام

وأخــر فاعــل الفعــل تســتطع (يــد) وقــدم (املفعــول بــه ومتعلقــه اجلــار

و املجــرور) (مــدّ ا الآل أميــة) و اجلــار واملجــرور (عــى ابــن فاطمــة) و هــذا
التقديــم تعريضــا وتلميحــا بأفعــال بنــي أميــة و بيــان االغتيــاظ منهــم و تأليــب
املتلقــي عليهــم.
قال كشاجم:

وقـــــد عـــــلــمــوا أن يـــــوم الغـدير

بــغــدرهــم جـــــر يـــــوم اجلـمـل

2

قــدم اجلــار واملجــرور مريــدا ب التلميــح الداللــة الفعليــة  -اإلحيــاء الفعــي

 ،و اإلحيــاء هنــا ليــس إجيابي ـ ًا بالفعــل ،بــل ســلبيا فاملرســل أراد مــن أعــداء((( -موسوعة الغدير509/6:
((( -ديوان كشاجم87 :
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اإلمــام عــي عليــه الســام الــرك الفعاهلــم الشــائنة ،امجــأن يصــدر منهــم،
واإلحيــاء الرافــض الفعــي يكــون أحيانــا أقــوى أثــرا ،وأنفــذ مدخــا مــن

اإلحيــاء النظــري.1
الت�شبيـه:

قال الشاعر كشاجم

الـــفـــخـــار وص ــه ـ ُـره
وه إذا ُعـــــدَّ
ُ
ُ
الـــنـــبـــي حمــمـ ٍـد
أزر
ِّ
وشـــــــدَّ بــــه َ

فـــا مــثــلــه أخٌ وال مــثــلــه صــهـ ُـر
2
ِ
اإلزر
هبارونه
كام ُشــدَّ من موسى
ُ

حمـــــبــتــهــم رصاط مــســتـــــقــيـــــم

ولــكـــــن فـــــي مــســالــكــه عــقــاب

كـــــــأن ســـنـــــــان ذابـــــــلـــه ضــمــر

فـــــلــيــس ع ــن الــقــلــوب ل ــه ذه ــاب

قال الناشئ الصغري

وال ســيـــــا أبـــــــو حـــــســن عــي

لـــــه فـــــي احلـــــرب مــرتــبــة هتــاب

وصـــــــارمـــه كــبـــــيــعـــــتـــــه بــخـــــم

مــعـــــاقــدهــا مـــــن ال ــق ــوم الــرقــاب

ذراري أح ـــ ــم ــد وب ــن ـــ ــو عـــــي

خـــــلــيــفــتـــــه فـــــهــم ل ـــ ــب لــبــاب

عـــــي الـــــــدر والـــذهـــب املــصــفــى

وبـــــاقــي الــنـــــاس كــلــهــم تـــراب

فــمـــــا لـــــك فـــــي حمــبــتــه ثــــواب

إذا مل تـــر مـــن أعــــدا عـــــي ()1

3

شــبه الشــاعر حمبــة أهــل البيــت بالــراط املســتقيم و يلمــح يف الشــطر الثــاين

مــن البيــت ان ســالك طريقهــم ليــس بمأمــن مــن عقــاب الســلطات األمويــة و
((( -ديوان الناشيئ الصغري48 :
((( ديوان كشاجم55 :

((( ديوان الناشيئ الصغري24:
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العباســية وبلمــح اىل قضيــة العــداء بتشــبيه البيــت الرابــع فيشــبه ســيفه بعقــد
البيعــة يف رقــاب املؤمنــن غهــو أيضــا معقــود برقــاب الناكثــن وعلــة األمــر

تلمــس يف تشــبيه البيــت اخلامــس يشــبه طاعتهــم بالعقــل الســليم ويوصــل
تــدرج اســراتيجية التشــبيه اىل غايــة إقناعيــة يف معــرض تشــبيه يضــع صاحــب
بيعــة الغديــر باقــي النــاس يف كفتــي ميــزان غــر راجحــة فشــتان بــن التــر
والــراب.

الكنـايـة
ِ
هــي لفــظ يعتمــد عــى معنيــن ،واحــدٌ ظاهـ ٌـر غــر مقصــود ،وآخــر خمفــي

هــو املقصــود ،بمعنــى أن تـ ّ
ـدل كلمــة أو مجلــة عــى يشء معـ ّـن بشــكل مبــارش،
ولكنهــا ختفــي شــيئ ًا غــره بشــكل غــر مبــارش ،1وتعــدّ الكنايــة مــن األســاليب

اللغو ّيــة املســتخدمة يف اللغــة العرب ّيــة ،وترتبــط بعلــم البالغــة ،وهــو العلــم

الــذي ُيســتخدم يف صياغــة الكلــات بطريقــة مؤثــرة ،فيقــال :فـ ٌ
ـان بليـ ٌ
ـغ ،أي

يؤ ّثــر يف اآلخريــن باســتخدام أســلوب الــكالم املقنــع ،لذلــك تُســتخدم الكنايــة

يف العديــد مــن النصــوص ،وخصوصـ ًا يف القصائــد الشــعر ّية العرب ّيــة ،فحــرص

أغلــب الشــعراء العــرب يف كافــة العصــور عــى اســتخدامها يف أبياهتم الشــعر ّية،

وقف
ـيَ :
لوصــف املوصــوف يف القصيــدة بالصفــات املقرتنــة بــه .مثــال توضيحـ ّ

مرفــوع الــرأس .املعنــى الظاهــر :هــو رفــع الــرأس إىل أقــى ارتفــاع ممكــن.

املعنــى املخفــي :يــدل عــى الفخــر ،واالعتــزاز.

نواع الكناية للكناية ثالثة أنواع ،وهي :الصفة ،والنسبة ،واملوصوف.

((( جواهر البالغة104:
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 -1كناية عن الصفة هي الكناية

تــدل عــى صفــة تــازم املعنــى املخفــي يف اجلملــة( ،كالصــدق ،واألمانــة،

واالحــرام ،والتقديــر ،والكــرم ،إلــخ ،)..بمعنــى ذكــر العنــر املوصــوف مــع

صفــة مــا ،ولكنهــا ليســت املقصــودة ،وإنــا املقصــود صفــة أخــرى ،تُفهــم مــن
معنــى اجلملــة.

 .قول الشاعر أبو فراس احلمداين :إذا ُ
بسطت يدَ اهلوى.
الليل أضواين
ُ

(املعنــى الظاهــر :هــو ختييــم الليــل عــى الشــاعر ،ويســتدل عليــه مــن كلمــة

(أضــواين) ،أمــا املعنــى املخفــي :فقــد شــبه الليــل بإنســان وقــد حــل عليــه،
وهــو يف حــال ُيرثــى هلــا).

 -2كنايــة عــن النســبة هــي الكنايــة التــي تشــر إىل املوصــوف ،وصفتــه،

ولكنهــا ال تُنســب إليــه مبــارشةً ،بــل لــيء يــدل عليــه ،أو يرتبــط بــه ،كالنســبة

ـم َع ْت
أسـ َ
إىلُ :حســن اخللــق ،وفصاحــة اللســان ،إلــخ .)..مثال :قــول املتنبــيَ :و ْ
ِ
ِ
ـم( 1 .املعنــى الظاهــر :ســاع األصــم لشــعر املتنبــي؛ وهــذا
كَلــايت َمـ ْن بــه َص َمـ ُ
مــا دل عــى كنايــة الســمع ،وهــي صفــة موجــودة يف كل إنســان ،ولكــن األصم:
هــو اإلنســان الــذي ال يســمع ،ويســتنتج املعنــى املخفــي مــن البيــت ،أن املتنبــي

قالــه :ملــدح نفســه وشــعره).2
قال :أبو الفتح كشاجم

وكـــــم أطـــــفــأ اهلل نـــــار الــضــال

بـــــه وهـــي تــرمــي اهلــــدى بالشعل

((( ديوان املتنبي434/2:

((( جواهر البالغة75:
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ومـــــــن رد خـــــالــقـــــنــا شمـسـه

عـــــلــيــه وقـــــد جــنــحــت لــلــطــفــل

ومـــــن ضـــــرب الــنــاس باملرهفات

عـىل الــديــن رضب ع ــراب اإلبــل

ول ـــ ــو لـــــم تــعـــــد ك ـــ ــان يف رأيـــه

1

وفـــــي وجـــــهــه مـــن ســنــاهــا بــدل

2

هــذه األبيــات تكنــي عــن اإلمــام عــي عليــه الســام فلــم يذكــر رصاحــة

وإنــا أشــارت إليــه و اىل صفاتــه فعليــه الســام كان الفيصــل والفــاروق الــذي

أطـــفأ اهلل بــه نـــار الضالل و بـــه رمي اهلــدى بالشــعل ،وعليه الســام خمصوص

باســتجابة اهلل لدعــاءه ورد له خـالقـــنا الشمـــس واللجــوء اىل الكنايــة التلميحية
ألن اإلمــام عــي قائــد الــرورة واألزمــات التــي يرتاجــع فيهــا الكثــر مــن
إخوانــه ،و يف املواطــن التــي يتنكــر لــه بســاته املعروفــة تســتلزم مراعاة نفســيات

املرســل اليهــم ومشــاعرهم ،إمــا لشــدة احلساســية عنــد هــؤالء ،أو يف مواقــف

تصحيــح اخلطــأ.

 - 3كنايــة عــن املوصــوف هــي الكنايــة التــي تذكــر الصفــة ،وال تذكــر

املوصــوف ،أي تشــر إليــه باســتخدام يشء خــاص فيــه ،كلقــب ،أو تركيــب
معــن .مثــال :قــال الشــاعر إيليــا أبــو مــايض
فــعـــــدن عـــن املـــنـــازل والــتــصــايب

وه ـــ ــات لــنـــــا حــديــث غــديــر خم

لــقـــــد مـــــــال األنــــــام مــعــا علينا

3

فــيـــــالــك مــوقـــــفــا م ــا كـــان أســنــى

ولـــكـــــــن مـــــــر فـــــــي آذان صــم
كـــــأن خـــــروجــنــا مــن خــلــف ردم

((( الطفل :طفلت الشمس :دنت للغروب .مر حديث رد الشمس يف موسوعة الغدير :اجلزء
الثالث .141 - 126

((( -ديوان كشاجم86 :

((( ديوان الرشيف الريض123/1 :
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الكنايــة التلميحيــة هنــا ذكــر صفــة املوقــف انــه مــر يف (اذان صــم) و أراد

املوصــوف وهــو األشــخاص املعانديــن وفمهــا كان الدليــل جليــا وواضحــا
اســتمروا يف غيهــم و الشــاعر يلجــأ اىل هــذه االســراتيجية إذا مل جتــد األســاليب

الدعويــة املبــارشة لإلقنــاع بحديــث الغديــر وفضلــه ،أو عنــد توقــع عــدم

ٍ
فيلــوح
جدواهــا ،إمــا لوجــود موانــع يف نفــس املدعــو كالكــر والعجــب،
املرســل يف املقــال ،ويعــرض يف اخلطــاب مــا أمكــن ،فــإن املدعــو إذا فهــم

املقصــود منــه ،كان أوقــع نفســيه ،وأعظــم تأثــرا يف قلبــه ،مــع مراعــاة تــرك

التوبيــخ.

ثالثا :اسرتاتيجية اإلقناع ومسوغاهتا وآلياهتا.

مــن األهــداف التــي يرمــي املرســل اىل حتقيقهــا مــن خــال خطابــه إقنــاع

املرســل إليــه بــا يــراه أي « أحــداث تغيــر يف املوقــف الفكــري أو العاطفــي» و
اإلقنــاع اســراتيجية تداوليــة اكتســبت اســمها مــن هــدف اخلطــاب و الختالف
احلقــول التــي يــارس املرســل إقناعــه العلمــي و الســيايس و اال و الختــاف
احلقــول التــي يــارس املرســل إقناعــه العلمــي و الســيايس و االجتامعــي،
ختتلــف األليــات و األدوات اللغويــة التــي جيســدها اإلقنــاع لشــكل اخلطــاب

اللغــوي.

و ينبنــي فعــل اإلقنــاع و توجيهــه عــى افرتاضــات ســابقة تتعلــق بعنــارص

الســياق وخصوصــا املرســل إليــه و اخلطابــات الســابقة و املتوقعــة.

وجعــل ريــول الوظيفــة اإلقناعيــة مــن وظائــف البالغــة فظــا عــن الوظيفــة
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التأويليــة والكشــفية و الرتبويــة

1

ويمثــل احلجــاج االليــة اللغويــة األبــرز التــي يســتعمل املرســل اللغــة فيهــا

و هــو «كل منطــوق هبموجــه اىل الغــر الفهامــه دعــوى خمصوصــة حيــق هلــا
االعــراض عليهــا»و يعرفــه بريملــان موضحــا الغــرض التــداويل مــن احلجــاج
2

« اذعــان العقــول بالتصديــق ملــا يطرحــه املرســل» ..

و هنــاك نوعــان مــن احلجــاج :حجــاج عــاد عنــد البالغيــن اجلــدد يســتعمل

اليــات وتقنيــات بالغيــة ومنطقيــة أي جممــل االســراتيجيات التــي يســتعملها
املتكلــم مــن اجــل إقنــاع خماطبــه .ويف هــذا املجــال لقــد ارتبطــت البالغــة
اجلديــدة باحلجــاج ارتباطــ ًا وثيقــ ًا فاســتعملت تقنيــات البالغــة يف عمليــة

األفهــام واإلقنــاع ،وقــد اهتــم بريملــان وتيتيــكا يف كتاهبــا (الوجيــز) عــى

مبدأيــن أساســيني :القصــد ،املقــام.

احلجــاج يتمثــل يف بعــض التقنيــات واالليــات البالغيــة واملنطقيــة ،وهــو

مــا يدفعــه اىل تقســيم اخلطابــات اىل خطابــات حجاجيــة ذات طبيعــة اقناعيــة

كاملناظــرات واملجــادالت الدينيــة والفلســفية والسياســية والقانونيــة،

والغــرض مــن احلجــاج هــو اإلقنــاع والتأثــر والتــداول والتواصــل

والتخاطــب .فعاليــة تداوليــة جدليــة ديناميكيــة ف ّعالــة.

تســتلزم وجــود أطــراف تواصليــة بينهــا قواســم حجاجيــة مشــركة ،اذ

يمتلــك املرســل اخلطيــب مؤهــات معرفيــة وأخالقيــة كفائيــة ويســتعمل
((( اسرتاتيجيات اخلطاب445:
((( التداولية عند العرب54:
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حجــاج اللوغــوس االســتداليل بغيــة إقنــاع األخــر ،ولــو باســتعامل خطــاب
األهــواء واالنفعــاالت وال يعتمــد احلجــاج عنــد (بريملــان) عــى العنــف او
التضليــل او التوهيــم ،بــل غرضــه هــو بنــاء احلقيقــة عــن طريــق احلــوار البنــاء

واالســتدالل و انصــب جهــده عــى توظيــف احلجــاج بوصفــه االليــة االقناعيــة
الرئيســة .1

النداء:
أسلوب النداء يف القرآن الكريم أرساره وخصائصه البالغية

لنــداء هــو الدعــاء برفــع الصــوت واملنــادى هــو املطلــوب إقبالــه بحــرف

خمصــوص .للنــداء ســبعة أحــرف ،منهــا مــا هــو خمتــص بنــداء البعيــد حس ـ ًا

أو حكــ ًا )،ومنهــا مــا هــو خمتــص بنــداء القريــب .وهــي :يــا ،وتســتعمل يف

كل حــاالت النــداء ،وآ ،وأيــا ،وهيــا للمنــادى البعيــد ،وأي واهلمــزة للمنــادى
القريــب ،ووا للمنــادى املنــدوب

2

يمثــل النــداء حجاجــا حواريــا ملحاولــة إقنــاع اخلصــم وبيــان تقصــره و

إلقــاء احلجــج عليــه و االدلــة
قال أبو الفتح كشاجم:

فــيـــــا مــعـــــر الــظـــــاملــن الــذيـــــن

أذاقـــــوا الــنــبـــــي مضيـض الثكل

خيـــــالــفــكــم فــيـــــه نـــــص الــكــتــاب

ومـــــا نـــــص يف ذاك خــر الــرســل

((( السان وامليزان211 :

((( معاين النحو235/3:
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نــبـــــذتــم وصــيــتـــــه بــالـــــعـــــراء

وقـــــلــتـــــم عـــــلــيــه ال ـــ ــذي مل يقل

1

قــال الناشــيئ الصغــر ال النــداء حنــا لالســتحباب و التــودد و يقــرن مــع

هــذا األســلوب إثــارة ملكامــن اإلحســاس يف نفــس املرســل ،كذكرأهــل البيــت
عليهــم بخــر ووصفهــم بالوصــف اجلميــل ،كأن يبــن مــا فيــه مــن فضــل ،ومــا

هلــم مــن نعمــة عــى العبــاد ،لينجــذب قلــب اجلمهــور واملحــب إليــه ،فيعدهــم

لفهــم أوصافهــم ،ألن الــذي يــرى رشفهــم ورفعتهــم وفضلهــم ،فإنــه يرتفــع
عــن الدنايــا واخلســائس التــي تدنــس رشفــه ،وتذهــب بفضلــه ،و هــو حياجــج
بفضلهــم ويشــبههم بايــة النهــار يف وضــوح فضلهــم ،أمــا الــذي خيتــار الضــال
لنفســه ال يبــايل مــا يســمع فــان اهلل حمــا أيــة الليــل هبــم وهــو يف ظــام دامــس.
ي ـــ ــا آل ي ــاس ـــ ــن م ـــ ــن حيـــــبــكــم

بــغـــــر شـــــــك لــنـــــفــســه نــصــحــا

وكـــــــل مــســتــحـــــســن لــغـــــركـــــم

إن قـــــيــس يـــــومــا بــفــضــكــم قبحا

أنـــــتــم رشـــــــاد مـــن الـــضـــال كام

كـــــل فــســـــاد بــحــبــكــم صـلحـا

م ـــ ــا حمـــــيــت آيـــــــة الـــنـــهـــار لــنــا

وآيـــــــة الــلـــــيــل ذو اجلـــــال حما

ذاك عـــــي الـــــــذي تـــراجـــع عـن

فــتــح ســـــواه وســـــــار فـــــافــتــتــحــا

فـي يـــــوم حــض الــيــهــود حــن أقل

الــبـــــاب مــن حصنهم وح ــن دحــا
حــرب وألــفــوا ســواه قطب رحى

مل يــشــهـــــد املــســلــمــون قـــــط رحــى

قال الناشئ الصغري

أال ي ـــ ــا خـــــلــيــفــة خــــر الـــــورى

2

لــقــد كــفـــــر الــقـــــوم إذ خــالــفــوكــا

أدل دلــــيـــــــــل عـــــــــى أهنـــــــم

أبــــوك وقـــد ســمــعــوا الــنــص فيكا

((( ديوان كشاجم76 :

((( ديوان الناشيئ الصغري33 :
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1

خـــــــافـــهـــم بـــعـــد دعـــــــواهـــــــم

ونــكــثــهــم بــعـــــد مـــــا بايعـوكا

فـــــيـــــا نــاصـــــر املــصــطــفــى أمحــد

تــعـــــلــمــت نــرتـــــه مـــن أبـــــيــكــا

وأيضا أنشد مناديا

نـــصـــابـــــــه عـــــنــوة
ونـــاصـــبـــــــت ّ

فــلــعـــــنــة ريب عـــــى ناصبـيكا

2

اال�ستلزام احلواري و�آلياته
يمثــل ا االســتلزام احلــواري إحــدى املنهجيــات التــي هتيمــن بصفــة دائمــة

يف قواعــد حتليــل اخلطــاب للســانيات التداوليــة .و مــن أبــرز اســراتيجيات
اخلطــاب اإلقناعــي يف التداوليــة  ،Pragmaticsذلــك ان منهجيــة االســتلزام

يمكــن النظــر فيهــا مــن زاويتــن:

أوالمهــا :تعــود بنــا إىل املــايض ،وإىل الــراث اللســاين العــريب ،مؤكــدا أن

النظــر التــداويل مل يغــب قطعــا عــن نظــر اللســانيني العــرب قديــا ،وال عــن
اهتامماهتــم .ســواء يف جمــال البالغة(الســكاكي) ،أو األصــول (الغــزايل) أو

النحو(الزخمــري) .فلــم يغــب الوعــي باالســتلزام احلــواري يف الفكــر اللســاين
العــريب القديــم.

والثانيــة منهــا :تتخطــى بنــا املــايض إىل العــر احلــارض ،فتتنــاول األمــر مــن

منظــور املعارصيــن الغربيــن ،مــن أمثــال جــون أوســتن ،وســريل ،وغرايــس،

وآن روبــول ،وجــاك موشــار ،وكارنــاب .Karrnab

والواقــع املفهــوم الــذي يرتبــط بــه االســتلزام احلــواري مفهومــا لصي ًقــا

((( املصدر نفسه75:
((( املصدر نفسه82:
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باخلطــاب ،وهــو أال حيمــل الــكالم امللفــوظ  -مــن حيــث مرمــاه -عــى حممــل

الصياغــة املعجميــة ،أو التواضــع ،واالصطــاح ،حســب ،فــإن الكثــر مــن
األقــوال التــي تلفــظ يف احلــوار تقــول شــيئا وتعنــي غــره ،وأن ثمــة ضوابــط
ومعايــر ذكرهــا بعــض اللغويــن ،يســتند إليهــا املتلقــي ،قارئــا كان أم ســام ًعا،

يف تســلمه الرســالة التواصليــة ،ويف مقدمــة هاتيــك الضوابــط :الســياق ،بنوعيــه
املقامــي واللفظــي ،ومبــدأ التعــاون بــن املتكلــم واملتلقــي ،وهــذه األمــور مــن

األساســيات التــي التفــت إليهــا البالغيــون ،والنحويــون .وذكروهــا مــرارا
ـرار احلــوار ومنهجيــة التفكــر النقــدي.
وتكـ ً

اال�ستلزام احلواري يف الفكر الل�ساين العربي القدمي،
وقــد توقــف الســكاكي (626هـــ) مــن البالغيــن املتأخريــن ،يف كتابــه مفتاح

العلــوم ،عنــد بعــض األســاليب اإلنشــائية كاالســتفهام ،واألمــر ،والنــداء،
والن َْهــي ،وغــره ،مؤكــدا أن كل نــوع مــن هــذه الرتاكيــب قــد حيتمــل القـ ُ
ـول فيه

معنــى غــر املعنــى الــذي يريــده املتكلــم ،أو الكاتــب .1واملعيــار الــذي ُيتكــم
الضمنــي هــو الســياق التــداويل .صحيــح أن الســكاكي
فيــه لتلقــي ذلــك املعنــى
ْ
مل يســتخدم كلمــة « تــداويل» ولكــن تفســره ملــا تتصــف بــه اســراتيجيات

رضوب وأنــاط
التلقــي يؤكــد أنــه يعنــي -يف مــا يعنيــه  -مــا يف االســتفهام
ٌ

عديــدة مثلــا هــي احلــال يف النفــي ،والنهــي ،والنــداء ،مــا ال حــر لــه مــن

امللفوظــات التــي ينــم ظاهرهــا عــى يشء ،واملــراد هبــا مــن اللفــظ يش ٌء آخــر.

(الوضعــي) أو(املعجمــي)
أن مثــل هاتيــك الرتاكيــب تســتلزم اســتبعاد املعنــى
ْ
((( ينظر مفتاح العلوم587-122:
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أي
وااللتفــات إىل املعنــى التــداويل ،الــذي هــو أقــرب إىل الواقــع اللغــوي مــن ّ
يشء آخر.1

أن للشــعراء وع ًيــا عميقـ ًا باالســتلزام احلــواري ،وربطــوا ممكنــات امللفــوظ،

ودالالت اخلطــاب ،بســياقات أحاديــث الغديــر ،و نــزول اآليــة و شــهادة رب

الســاء ،ومــا فيهــا مــن قرائــن تــرف النظــر عــن املعنى(الوضعــي) إىل املعنــى

أساســا باللفــظ.
« التــداويل « املنــوط ً

وقــد ميــزت قصائــد الغديريــات الشــعراء العباســيني بــن الرتاكيــب التــي

يــراد هبــا األمــر ،أو النهــي ،عــى الوجــه الــذي حيــدده واضــع اللغــة ،وذلــك
الــذي يــراد بــه غــره :.مثــل هــذا الرتكيــب االســتفهام ،و النهــي ،األمــر ،فمنــه

ونصحــا ،وإرشــا ًدا ،وتوبيخــ ًا،
التامســا ،ومنــه مــا يكــون دعــا ًء،
مــا يكــون
ً
ً
وتعجيـ ًـزا ،أو لإلباحــة ،والتخيــر .وســيتضح ذلــك يف الدراســة أدنــاه.
اال�ستلزام احلواري يف الفكر الل�ساين احلديث
يلقــي األضــواء عــى أراء بعــض اللغويــن الغربيــن ممــن عرفــوا بريادهتــم

للتوجــه التــداويل .ويف مقدهتــم جــون أوســتن  Austinوســريل Searle
وغرايــس  Griceو شــارلز موريــس  Morrisوبــرس ،وروبــول ،وجــاك

موشــار ،وكارنــاب .Karnab

وكان أوســتن قــد أســهم منــذ مخســينات القــرن املــايض مــع بعــض لغويــي

أكســفورد  -لنــدن يف إرســاء املنحــى التــداويل ،عــن طريــق اســتبعاد املنطــق
الفلســفي اخلالــص مــن حتليــل اخلطــاب ،باعتامدهــم مــا يســمى نظريــة أفعــال
((( ينظر اللسان و امليزان87:
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الــكالم  Speech Acts Theoryوذلــك يش ٌء بســط حولــه القــول يف
كتــاب نــره بعنــوان كيــف نصنــع األشــياء بالكلــات .ففــي هــذا الكتــاب

يف منطوقهــا عمــا ناجــزا .فهــي ال تقتــر عــى وصــف الواقــع ،وال حتتمــل
الصــدق أو يســتبعد أوســتن الوصــف النحــوي التقليــدي ،وال ســيام اخلاضــع

منــه للمنطــق الريــايض عنــد برترانــد رســل ،جاعــا مــن الضوابــط املقاليــة،
واحلاليــة ،مقاييــس ُيعــزى إليهــا « صــدق « األقــوال ،أو « املــا -صــدق « .وقــد

توقــف عنــد األلفــاظ التــي حتمــل الكــذب ،وهــي أقــوال حتمــل يف ثناياهــا
ـازا لعمــل مــا ،كالوعــد بــيء ،أو التعهــد بــه ،أو التوصيــة بــإرث ،فأفعــال
إنجـ ً

ـب ثرويت
ـر :أهـ ُ
الــكالم ليســت وصفــا بــل إنجــازا لــيء ،فلــو قــال وهــو ُ ْ
ي َتـ ُ
ـف للواقــع ،وإنــا
را ،وال هــو وصـ ٌ
حلفيــدي فــان ..فــإن هــذا القــول ليــس خـ ً
هيــب املتكلــم بمقتضــاه ثــروة ملــن ذكــر اســمه يف ذلــك امللفــوظ الكالمــي .1

عــى أن غرايــس  Griceهــو اآلخــر ال يطيــب لــه اســتخدام أســتاذه أوســتن

لتعبــر الفعــل اللغــوي املبــارش ،فقــد يكــون امللفــوظ غــر مبــارش ،ويف الوقــت
ذاتــه منطو ًيــا عــى منجــز

2

و يســتقيص أدراوي األســئلة التــي تنســجم مــع رشوط اســتقبال املدلــول

التــداويل مــن الفعــل غــر املبــارش .كالتعــاون بــن املتكلــم والســامع ،وإحاطــة

هــذا األخــر بالظــروف اخلارجيــة والداخليــة املتحكمــة بإنتــاج اخلطــاب،
ومالحظــة مــا حيتويــه مــن عنــارص تســاعد عــى حتقيــق التلقــي بفاعليــة؛

((( ينظر احلوار ومنهجية التفكري النقدي49:

((( :-االستلزام احلواري يف سورة البقرة ،دراسة وصفية حتليلية تداولية.41 :
التداولية عند العلامء العرب ،دراسة تداولية لظاهرة االفعال الكالمية يف الرتاث اللساين العريب
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كالنصيــة ،واالقرتانيــة ،واالســتداللية  .1فــكل عنــر مــن هــذه العنــارص
ٍ
مشــقة ،أو اضطــراب
يتيــح للمتلقــي اكتنــاه املضمــر يف مــا هــو ظاهــر دونــا
تواصــي ،وهــذه اإليضاحــات التــي أضافهــا غرايــس إىل نظريــة املنطوقــات
األدائيــة ،والفعــل اللغــوي املبــارش ،تؤطــر يف رأي املؤلــف اخلطــاب اللغــوي

بصفــة عامــة .فــكل مــن املتكلــم واملتلقــي يراعــي القوانــن ،واألعــراف املتبعــة

يف مــا هــو ســائد مــن حــوار نموذجــي ،يســتتبع مثــل هــذا الفهــم للملفوظــات.
عــاوة عــى أن كال منهــا ال بــد لــه مــن أن يكــون عــى درايــة بقواعــد احلــوار،
وقوانينــه.2

اال�ستفهام
ٍ
ُ
أمــور،
والتســاؤل عــن
االستفســار
لغــوي ُيقصــدُ منــه
أســلوب
هــو
ٌّ
ٌ
ُ

وأشــخاص ،وأشــياء مبهمــةُ ،يتَط ّلــب اإلجابــة عنهــا ،ولالســتفهام فاعليــة مــن

حيــث اإلنجــاز والتأثــر ملحهــا ســيبويه بــأن غايــة الســؤال أنــه يطلــب « مــن

املخاطــب أمــر ًا مل يســتقر عنــد الســائل «  ،،3اال ان االســتفهام خيــرج عــن معنــاه
املعهــود اىل معـ ٍ
ـان جمازيــة هلــا قــوة إنجازيــة وفاعليــة يف التأثــر ،فاملرســل يعمــد
ال يــه يف ســلوك ســبيل احلجــاج لئــا يــدع للشــك او التســاؤل جمــا حتــى حتى

يف احلديــث عــن البدهييــات ،باســتباقه أســئلة املرســل إليــه املتوقعــة باجلــواب
ايل هــو عبــارة عــن احلجــاج ذاتــه واليــة اإلقنــاع قــال أبــو الفتــح كشــاجم

((( البالغة والنقد ،حممد كريم الكواز32 .:

((( -اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية391:
((( -الكتاب94/2:
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مســتفهام اســتفهام الرفــض و اإلنــكار ومنســاقا مــع جمريــات األخــذ و الــرد و

االعــراض فهــو يتوجــه يف حجاجــه اىل املســتمع او ملرســل إليــه عــر الزمــان ،اذ

يعــرض عــى كثــرة قتــل آل البيــت عليهــم الســام صغــارا وكبــارا عــن طريــق

كــم االســتفهامية التــي تســتخدم للتكثــر وتــؤدي دورا تداوليــا يف التعــاون
و االســتلزام ،ذلــك ان طــرح الســؤال يمكــن ان يضخــم االختــاف حــول

املوضــوع ثــم تدعيــم موقــف املرســل الــذي اختــذ احلجــاج و االقنــاع لقبــول

التحــدي و الدفــاع عــن موقفــه ،فهــذا االعــراض يوجــه مســار احلجــاج ،1ثــم

يبــدأ جييــب ليــؤدي باملرســل إليــه اىل التســليم و التنــازل عــن معتقداتــه الســابقة

شــيئا فشــيئا ،فــآل البيــت الذيــن قتلــوا قبــل الطفــوف و بعدهــا هــم حجــج اهلل
يف خلقــه ثابــت يف التنزيــل الكريــم ورســول اهلل حممــد صــى اهلل عليهــم والــه

وســلم جدهــم .و والدهــم ســيد االوصيــاء عــي ابــن أيب طالــب
فــكـــــم فــيــهـــــم مـــــن هــــال هــوى

قــبـــــيــل الـــتـــــــام وبـــــــــدر أفـــــل

ومـــــــن أنـــــــــزل اهلل تــفـــــضــيــلــهــم

فـــــــرد عـــــــى اهلل مـــــــا قــــد نـــزل

هــــم حـــــجــج اهلل ف ـــ ــي خـــــلــقـــــه

ويـــــــوم امل ــع ـــ ــاد عـــى مـــن خــذل

فــجـــــدهــم خ ـــ ــات ــم األنــبـــــيـــــاء

ويــعـــــرف ذاك جـــــمــيـــــع املــلـــــل
ومعـطي الفقري ومـــردي البطل

ووالـــــــدهـــم ســيـــــد األوص ــي ـــ ــاء

وقال الناشيئ الصغري مستفهام:

فـــــأي ٍ
يــــر زن ــدُ ه ــا
يــــد لـــلـــذ ِم مل
ِّ
َ

2

ٍ
أثــر
ووجــــ ُه ضــــال لــيــس فــيــه لــه ُ

((( -أساليب احلجاج يف البالغة العربية :حممد الواسطي :جملة كلية االداب والعلوم اإلنسانية
 جامعة سيديئ((( -ديوان كشاجم:
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الــديــن أمـــن بــحـ ِ
ِ
ِ
ـده
وألهــــل
ثـــوى
ٌ

ولــلــواصــمــن الــديــن يف ح ـ ِ
ـده ذعـ ُـر
َ
ِ
ِ
ُ
الثغر
العدو به
أرض
ويعتاض من
ُ

ـوف مــن الــردى
يسدُّ بــه
الثغر املــخـ َ
َ
ٍ
مــــاج بــرجــلـ ِـه
وبـــــدر ح ــن
ب ــأح ـ ٍـد
َ
ٍ
حــنــن وال ــن ــض ـ ِ
ـر وخــيـ ٍ
ـر
ويـــــو َم

بــدر
وفــرســانُــه أحــــدٌ
َ
هبـــم ُ
ومــــاج ْ
ِ
وبــاخلــنـ ِ
بعقوته عمرو
ـدق الــثــاوي

أدا ُة االســتفهام (أي) تفيــدُ األنــكار والتَّنبيــ َه عــى اخلَطــأ و الضــال ،و

الشــاعر يســتنكرقتل اإلمــام عــى عليــه الســام و يــذم االيــادي التــي ســعت
جاهــدة لقتلــه.

فـــــأي ٍ
يــــر زن ــدُ ه ــا
يــــد لـــلـــذ ِم مل
ِّ
َ

ٍ
أثــر
ووجــــ ُه ضــــال لــيــس فــيــه لــه ُ

ولذلـ َ
جلــواب مــن املرســل نفســه بموازنــة ضديــة غــر متكافئــة
ـك أعقــب با َ

بــن طــريف احلــق جمســدا بشــخص الــذي يقيــم االمــن بحــد ســيفه ،بينــا بخلف

أعــداؤه الذعــر بفعلهــم مؤكــدا ذلــك بتقديــم اخلــر اجلــارو املجــرور عــى املبتدأ
ـن الديــن(يف حـ ِ
ـده ذعـ ُـر) ويــديل باحلجــج الناصعــة عــى
النكــرة وا(وللواصمـ َ
شــجاعته بأحــد وبــدر وحنــن وخيــر و ِ
النــدق.
ويستنكر الشاعر أبا احلسن املنصور:
أشـــــرب اخلــمــور وفــعــل الفجور

مـــــــن شـــيـــم الـــنـــفـــر األكـــــــرم؟

قتـلتم هــــداة الــــورى الــطــاهــريــن

كــفــعـــــل يـــــزيــد الــشــقــي الــعــمــي
يــقـــــصـــــر عـــــن مــلــكــنــا األدوم

فــخـــــرتــم بــمــلــك لــكـــــم زايـــــل

1

ِ
احلــق و أئمــة اهلــدى يف العــر العبــايس
أهــل
أورد الشــاعر َ قتــل
ّ
عندَ مــا َ

موســى ابــن جعفــر ،جــا َء بحــرف التشــبيه (الــكاف) الــذي يفيــد التشــبيه
ِ ِ
وأور َد يف جانــب أهـ ِ
واملقارنــة وذلِـ َ
ـك متثي ـ ً
ـل
ا حلــال املهتــدي ل ُبلــو ِغ َم ْقصــدهَ .

((( موسوعة الغدير342/5:
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والضـ ِ
الباطـ ِ
ـال يف كفــة امليــزان االخــرى مشــبها فعــل ابــو مســم اخلراســاين
ـل ّ
والضـ ِ
بفعــل يزيــد َ لشــدَّ ة التشــابه و التَّل ُّبــس بصفــة الباطـ ِ
ـال .ليكون التشــبيه
ـل ّ
حجــة اقناعيــة دا

االستفهام االنكاري االقناع للناشيئ الصغري ا
وكـــــيــف متـــــحــى أنـــــوار رشــدكــم

وأنـــــتــم يف دجـــى ال ــظ ــام ضحى

ذاك عـــــــي الـــــــــذي تـــــفـــــرده

يف يـــوم « خــم « بفضله اتضحا

أبـــــــوكـــم أح ـــ ــم ــد وصــاحـــــبـــــه

املـــــمــنــوح مـــــن عــلــم ربــــه منحا

إذ قـــــال بـــــن الـــــــورى وقــــام به

معـتضدا فـــــي الــقــيــام مكتشحا:

مـــــن كــنـــــت مــــواله فـــالـــويص له

مــــوىل بـــــوحــي مـــــن اإللـــــه وحــا

فــبــخــبــخــوا ثـــــم بــايــعـــــوه ومـــــن

ي ـــ ــب ــاي ــع اهلل خمـــــلــصــا ربـــــحــا

ذاك عـــــي الـــــــذي يــقـــــول لـه

جـــــريــل يـــــوم الـــنـــزال ممــتــدحــا:
فـتى ســـــواه إن حـــادث فــدحــا

ال سيـف إال سيـف الـــويص وال

1

االســتفهام خــرج عــن غايتــه احلقيقيــة اىل النصــح و االرشــاد و أفــاد مــن

مبدأالتعــاون فكيــف للســؤال عــن احلــال و املخاطــب ال يســأل عــن احلــال

وعــى يقــن أن املرســل اليــع يفهــم الشــفرة و متواصــل معــه مــن خــال
ـر ُب عــن الغا َيــة يف الن ََّص َفــة يف اجلـ ِ
الســياق املقامــي و احلــايل ،افآلبيــات تُعـ ِ
ـدال
ِ
ِ
ِ
احلــق
الوصــول إىل
اغــب يف
الر
حاجــة؛ فا ُمل
واالعتــدال يف
ّ
ُ
احلــوار وا ُمل َّ
حــاو ُر ّ

يقــول للمنكريــن :آل بيــت الرســول عليهــم الســام عــى هــدى ،واآلخريــن
عــى ضــال ،مــن غـ ِ
ـن التدبــر والتفكــر يف هــدوء
ـر تَعيــن؛ ليثــر يف ا ُملخا َطبـ َ

ال تعرتيــه عــز ٌة بإثــم وال رغبــة يف جـ ٍ
ومــال .مكتفيــا بإيــراد دالئــل احلــق و
ـدال ُ

((( ديوان الناشيئ الصغري53:
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ٍ
ـم،
ـاور صــى اهلل عل ْيــه وسـ َّل َم هــاد و ُمعلـ ٌ
روايــة وقعــة الغديــر كاملــة ،فإنــا ا ُملحـ ُ

يبتغــي هداهــم وإرشــادهم ال إذالهلــم ،واجلـ ُ
ـدل عىل هــذا النحــو ا ُملهـ َّ
أقرب
ـذب
ُ
إىل ملــس قلــوب املســتكربين املعانديــن املتطاولــن باجلــاه واملقــام ،املســتكربين،
عــى اإلذعــان واالستســام.

االمــر و النهــي :خــرج اســلوبا األمــر و النهــي مــن داللتهــا احلقيقيــة عــل

الطلــب و النهــي الــد دالالت ثانويــة تطلبهــا احلــوار االســتلزامي :فالنهــي (فــا

تـ ُ
ـك وانيــا) (ال ختشــى) امــر ترغيبــي البعــاد اخلــوف عنــه و شــد أزر الرســول،
فــا يعقــل ان الرســول يــرك االلــزام بامــر اهلل كــي ينهــى ،و كذلــك األمــر

(بلغهــم ،قــم بــا عــي) خــرج لاللتــاس و اســلوب األمــر يف قــول الشــاعر
(اللهــم وال مــن وااله وكــن لــي عــادى عليــا معاديــا و فيــا رب انــر) خــرج
للدعــاء

ِ
الـــغـــديـــر نــبـ ُّيــهــم
يـــنـــادهيـــم يـــــو َم
ُ
جــــاءه جــريـ ُـل عــن ِ
أمـــر ر ِّب ـ ِـه
وق ــد
َ
َ
ربـــم
ـم مـــا
أنــــــزل اهللُ ُّ
وبــ ّل ــغ ــه ـ ُ
ذاك رافـــــع كــ ِّف ِ
فـــقـــام ِ
بــــه ا ْذ َ
ــه
َ
َ
َ
ـم؟
ـن
فــقــال :فــمـ ْ
مــوالكــم ونــبـ ُّيــكـ ْ
ُ

ـي ُمــنــاديــا
بــخــم
ْ
وأســـمـــع بــالــنــبـ ِّ
ٍّ

ّـــك مــعــصــو ٌم فـــا ُ
بـــأن َ
تـــك وانــيــا

ـك وال ختــشــى هــنـ َ
إلــيـ َ
ـاك األعــاديــا
ِ
بــكـ ِّ
الــصــوت عاليا
معلن
عــي
ـف
َ
ٍّ
فــقــالــوا ..ومل يــبــدوا هــنـ َ
ـاك التعاميا
ِ
الـــواليـــة عاصيا
ومل ْ تــلـ َـق ِمــنَّــا يف
رضيتُك مــن بعدي إمــام ـ ًا وهــادي
ٍ
صـــدق مواليا
ـاع
فــكــونــوا لــه أت ــب ـ َ

َ
وأنــــــت نــبـ ُّيــنــا
إهلـــــك مــــوالنــــا..
َ
َ
عــــي فــإنــنــي
ـــــم يـــا
فـــقـــال لــــهُ :ق ْ
ُّ

كــنــت مـــــوال ُه فــهــذا ول ـ ُّيــه
فــمــن
ُ
ْ
هـــنـــاك دعــــا :الــلــهــم ِ
َ
وال ول ـ ِّيــه
َّ
ِ
نــارصيــه لــنـ ِ
ـره
فــانــر
رب
فــيــا ِّ
ْ

ُـــن لــلــذي عـــادى علي ًا ُمعاديا
وك ْ
ِ
كالبدر جيلو الدياجيا
هــدى
إم ــا َم
ً
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ا�سلوب ال�شرط
الــرط هــو اقــران أمــر بأمــر آخــر بحيــث ال يتحقــق الثــاين إال بتحقــق

األول وذلــك بوجــود أداة رشط.

يمثــل الــرط ردة فعــل معاكســة لــكل فعــل يف مكونــات النــص الرشطــي،

و الــردة تلــك مــن تأثــرات افعــال الــكالم احلواريــة التــي تدعــوا اىل االســتنتاج
املبــارش ضمــن انســاق خمتلفــة ،فاملفاهيــم القصديــة هلــا قيمتهــا احلواريــة التــي

تشــكلها اللغــة مــن االفعــال الكالميــة وتتوافــق مــع عوامــل اإلقنــاع و» الغايــة
التواصليــة التــي يريدهــا املتكلــم تتحقــق مــن اخلطــاب وقصديتــه»  ،1فمــن

االســراتيجيات احلجاجيــة التــي اســتخدمت يف االقنــاع االســتلزام احلــواري،
حجاجيــة اســلوب الــرط يف اشــتامله عــى ألفــاظ ذات معـ ٍ
ـان تلــزم اخلصــم

عــى اقــراح جــواب ،فتكــون اكثــر فاعليــة يف إقناعــه واســتاملته ،إذ يعــد واحــد ًا
مــن أهــم اجلوانــب التــي تبحــث يف الــدرس التــداويل ،وهــو الصقهــا ،ففــي
احلــوار نجــد املتكلــم واملســتمع يســتطيع املناقشــة واالتصــال ألهنــا يمتلــكان

معلومــات أو خلفيــة عــن املوضــوع ،وينشــأعن ذلــك مبــدأ التعــاون الــذي جاء

بــه االمريكــي جرايــس يف تناولــه كيفيــة اشــتغال اللغــة الطبيعيــة يف التواصــل،
أي كيــف يكــون ممكنـ ًا ان يقــول املتكلــم شــيئ ًا ويعنــي شــيئ ًا آخــر ،واملخاطــب
يســمع شــيئ ًا ويفهــم شــيئ ًا آخــر ،ومقتضاهــا ان املتخاطبــن ال يندفعــون اىل

التبــادالت الكالميــة إالّ وهــم يســلمون بالتعــاون فيــا بينهــم( ،)2وال بــد لنــا
((( -احلجاج يف البالغة املعارصة.92:

((( بالغة االقناع ،دراسة نظرية وتطبيقية96:
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مــن جدولــة لــا بيــات التــي تشــتمل عــى االســتلزام احلــواري ،ذكــرت مــع
األفعــال الكالميــة

النا�شيئ ال�صغري
ولـــــو زالـــت األرض يـــوم اهلــيــاج

مـــــن حتـــت أمخ ــص ــه ( )1مل يــزل

وكـــــــان إذا مـــــا أضــيــفـــــوا إلــيــه

فـــــأرفــعــهــم رت ـــ ــب ــة ف ـــ ــي املــثــل

ومـــــن صـــــد عـــــن وجـــه دنــيــاهــم

وقـــــد لــبـــــســت حـــــلــيــهــا واحلــلــل

ينبنــي الــرط عــى مجليتــن األوىل فعــل الــرط وهــو فعــل احتاميل مســتقبيل

يســتند وقــوع حتققــه عــى حتقــق جــواب الــرط ،و ويف أبيــات الناشــيئ الصغري

ذكــرت أدوات رشط جازمــة (مــن) وتســتخدم للتعامــل مــع العاقــل و غــر
جازمــة بعــان خمتلفــة ف(لــو) تــدل عــى امتنــاع حتقــق اجلــواب المتنــاع حتقــق
الفعــل و (إذا) أداة وجــود لوجــود فــاذا حتقــق الفعــل حتقــق اجلــواب
(االم مــــدرســــة اذا اعــدتــتــهــا

أعـــدد ت شعبا طــيــب االعــــراق)

فهنــاك أمكانيــة اعــداد شــعب طيــب إذا اعــت االمهــات اعــدادا جيــدا،

وهــذا غــر مقصــود يف أبيــات الشــاعر ،ألن االســتلزام احلــواري يتعــدى
اعتباريــة املعــاين احلرفيــة احلقيقيــة للداللــة الرشطيــة ،والتواصــل التــداويل بــن

طــريف اخلطــاب يتــم بالفعــل االســتلزامي ،ففــي احلــوار نجــد املتكلــم واملســتمع
يســتطيع املناقشــة واالتصــال ألهنــا يمتلــكان معلومــات أو خلفيــة عــن

املوضــوع ،وينشــأعن ذلــك مبــدأ التعــاون الــذي خيــرق مبــدأ كيفيــة اشــتغال
اللغــة الطبيعيــة يف التواصــل ،وهيتــم بــا يكــون ممكن ـ ًا ان يقــول املتكلــم شــيئ ًا
ويعنــي شــيئ ًا آخــر ،واملخاطــب يســمع شــيئ ًا ويفهــم شــيئ ًا آخــر ،فقــد تراكمــت
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أداوت الــرط منهــا مــا يــدل عــى االســتحالة و منهــا مايــدل عــى امكانيــة
التحقــق ومنهــا مايــدل عــى خطــاب العالقــل ومنهــا مــا يــدل عــى خطــاب

غــره و اجلــواب واحــد (* فـــأرفعهم رتـــبة فـــي املثــل) و املخاطب يــود ايصال
داللــة ان اإلمــام عــي عليــه الســام خــر مــن يطــأ عــى االرض و المثيــل لــه

يف ســاته وخلقــه ونبلــه وشــجاعته ،و هــذا مــا فهمــه املرســل إليــه عربفــك
الشــفرات الرشطيــة غــر املــرادة بمعناهــا احلــريف وانــا بفعلهــا االســتلزامي
للوقنــاع باحلقيقــة الواحــدة التــي ال يمكــن ان تنقســم اىل قســمني.

ثالثــا :اســاليب االخبــار :االســاليب االخباريــة هــي النــي حتتمــل الصــدق

والكــذب ،و تصبــح فعــا كالميــا يــؤدي اســتلزاما حواريــا بخروجهــا مــن

معناهــا احلــريف الــو معــان جمازيــة تســتلزم الفعــل الــذي يقتضيــه املعنــى الــذي

ختــرج إليــه ،وهــذه املعــاين:

 -1الوعــد والرتغيــب أســاليب لغويــة أخباريــة خــرج ســياق احلــال اىل معن

الوعــد و الرتغيــب يف مالزمــة اإلمــام عــي عــي الســام و التصديــق ببيعتــه
و عــدم الكفــر بــا جــاء بــه اهلل و رســوله مــن خــال االدلــة االقناعيــة التــي

يوردهــا للمتلقــي ليســلم باحلقيقــة املدعــاة ،ومنها:قــول كشــاجم:
ذاك عـــــــي الـــــــــذي تـــــفـــــرده

يف يـــوم « خــم « بفضله اتضحا

مـــــن كــنـــــت مــــواله فـــالـــويص له

مــــوىل بـــــوحــي مـــــن اإللـــــه وحــا

إذ قـــــال بـــــن الـــــــورى وقــــام به

معـتضدا فـــــي الــقــيــام مكتشحا:

فاحلــق الــذي ينتظــره املؤمنــون مــن خطبــة الرســول يــوم الغديــر اتضــح

والرســول عليــه الصــاة و الســام القائــل املحــدث و هــو ال ينطــق عــن اهلــوى
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بــل وحــي يوحــى ،فمــن يؤمــن بالقــران الكريــم والنبــي الناطــق باحلــق بــه ال
عــذر لــه يف عــدم التصديــق و االســلوب قائــم االســاليب الرتغيــب و الذكــر

لالذعــان والســليم للبيعــة بدعــوة املخاطبــن باســلوب حجاجــي اقناعــي ودي
ال إرغامــي.

 :-2العتــاب و اللــوم :خرجــت اســاليب االخباريــة اىل معــاين ال بقصــد هبــا

احلقيقــة اللغويــة او الوضعيــة للمعــاين املعجميــة ،بــل اىل معنــى العتــاب واللــوم

زأحيانــا التهديــد كــا يف قصيــدة لســبط بــن التعاويــذي:
ويــــوم « الــغـــــديــر « ومــــا يــومـــــه

لــيـــــرك عـــــــذرا إىل غــادريـــــكــا

إذا شـــــاهــد وال ــن ــص ق ــال ــوا لنـا

تــوانــى عــن احلـــق واستضعفوكا

هل ـــ ــم خ ــل ــف نـــصـــــــروا قــوهلـــــم

لــيــبــغـــــوا عــلــيــك ومل يــنــروكـــــا

فــقـــــلــنــا هلـــم :نـــر خـــر الـــــورى

يــزيــل الــظـــــنــون ويــنــفــي الشكوكا

و كذا قوله:سبط ابن التعاويذي

وأوردتـــــــــم جـــــيـــــادكــم وأظــمــيـــ

متـــــوه شـــــربــتــم غ ـــ ــر الـــــهـــــنــي

لــكـــــم حـــــرمــة بــانــتـــــســاب إلــيــه

وهـــــــا نــحـــــن مـــن حلــمــه والــــدم

وفـــــــي صــفـــــن ع ـــ ــان ــدت ــم أبــــاه

وأعــرضــتــم ع ــن احلـــق اجلـــي 60

العتاب و اللوم
إلن كـــــــــان جيــمــعـــــنــا هـــــاشــم

فـــــأيــن الــســنــام مـــن املــنــســم؟ 5

ون ــح ـــ ــن بــنـــــو بــنـــــتــه دونـــــكــم

ونـــحـــــــن بــنـــــو عـــــمــه املــســلــم

وإن كــنـــــتــم كــنــجـــــوم الــســـــاء

ف ــن ـــ ــح ــن األهـــــــــلــــة لــأنــجـــــم

حـــــــــاه أبـــــــونـــا أبـــــــــو طـــــالــب

وأس ــل ـــ ــم والـــنـــــــاس لـــــم تسلم
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وقـــــــــد كـــــــــان يــكــتـــــم إي ـــ ــان ــه

فـــــــأمـــا الـــــــــــوالء فـــــــا يــكـــــتــم

ق ـــ ــف ـــ ــون ــا حم ـــ ــم ــد فـــــــي فــعــلــه

وأنـــــتــم قــفـــــوتــم أبــــا جمــــرم ()1

وأي الــفـــــضــايــل لـــــم نــحـــــوهــا

ببذل الــنــوال ورضب الكمي؟10

هــدى لكم املــلــك هــدي الــعــروس

فــكـــــافــيــتــمــوه بــســفـــــك ال ـــ ــدم

ورثـــنـــــــا الــكـــــتــاب وأحــكـــــامــه

عـــــى مــفــصــح ال ــن ــاس واألعــجــم
فـــــزعــنــا إلـــــــى آيـــــــة املــحــكــم

فــــإن تــفــزعـــــوا نــحـــــو أوتـــاركـــم

1

االســاليب االخباريــة هــي الطاغيــة يف املقطوعــة الشــعرية و أن كانــت

تســتهل باســلبي الــرط و االســتفهام و قــد أوردنامهــا دليــا عــى الــدالالت
املجازيــة التــي خــرج اليهــا االســلوب االخباريالــذي يبــدأ يف البيــت الثالــث اىل

هنايــة املقطوعــة :وتــوزع االســاليب االخباريــة بــن املبتدأ و اخلرب (ونحـــن بنـــو

بنـــته دونـــكم * ونحـــن بنـــو عـــمه املسلم) و بني الفعل املايض (حـــاه أبـونا)
(وأسلـــم والنـاس) (وقـد كـان يكتـــم إيـامنه) (قـفـونا حمـــمد) و(أنـتم قفـوتم
أبــا جمــرم) (هــدى لكــم امللــك هــدي العــروس) (فكـــافيتموه بسفـــك الـــدم):

كل هــذه االســاليب االخباريــة ال يريــد املتكلــم حقيقــة مــا يقــال ،وانــا يريــد
الــدالالت املجازيــة القائمــة عــى العتــاب واللــوم ،فاملســتمع مل يأبــه للنســب
و القرابــة و مل يأبــه لدالئــل التذكــر و االرشــاد و النصــح و اقتــدى بالناكثــن و

تــرك الــوالءو هــو فعــل نبــي األمــة صلــوات اهلل عليــه و آلــه وســلم.
امل�صـادر
القران الكريم
((( موسوعة الغدير ج392 5
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اإلحــكام يف أصــول األحــكام  -املؤلــف :أبــو احلســن ســيد الديــن عــي بــن

أيب عــي بــن حممــد بــن ســامل الثعلبــي اآلمــدي (املتــوىف631 :هـــ) -املحقــق:

عبــد الــرزاق عفيفــي  -النــارش :املكتــب اإلســامي ،بــروت -دمشــق -لبنــان
أســاليب احلجــاج يف البالغــة العربيــة :حممــد الواســطي :جملــة كليــة االداب

والعلــوم اإلنســانية  -جامعــة ســيديئ

 :االســتلزام احلــواري يف ســورة البقــرة ،دراســة وصفيــة حتليليــة تداوليــة:

 ،41مــروع بحــث :حجــر نورمــا وحيــدة ،جامعــة موالنــا مالــك ابراهيــم
اإلســامية ،ماالنــج .2010

اســترياتيجيات اخلطــاب مقاربــة لغويــة تداوليــة  -عبــد اهلــادي ظافــر  -دار

الكتــاب اجلديــد  -ط-1بــروت 2003-م.

البدايــة و النهايــة -املؤلــف :إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر -النــارش :مكتبــة

املعــارف بــروت  -ســنة النــر1990 - 1410 :
عدد املجلدات15 :

 -بالغة االقناع ،دراسة نظرية وتطبيقية ،د .عبد العايل قادا:

- -البالغة والنقد ،حممد كريم الكواز ،279 :بريوت ،ط- .2006 ،1

تاريــخ الطــري -عنــوان الكتــاب :تاريــخ الطــري تاريــخ الرســل وامللــوك،

ويليــه :الصلــة  -التكملــة  -املنتخــب (ط .املعــارف)

املؤلــف :حممــد بــن جريــر الطــري أبــو جعفــر  -عريــب بــن ســعد القرطبــي

 -حممــد بــن عبــد امللــك اهلمــذاين  -املحقــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم-

النــارش :دار املعــارف -ســنة النــر1967 - 1387 :عــدد املجلــدات11 :رقــم
96

������������������������������������������������������������

الطبعــة2 :

التداوليــة عنــد العلــاء العــرب ،دراســة تداوليــة لظاهــرة االفعــال الكالميــة

يف الــراث اللســاين العــريب ،200 :د .مســعود صحراوي ،بــروت ،ط2005 ،1
احلجــاج يف البالغــة املعــارصة - :حممــد ســامل حممــد االمــن- ،دار الكتــاب

اجلديــد املتحــدة2008 ،

احلــوار ومنهجيــة التفكــر النقــدي ،مطبعــة أفريقيــا الــرق ،املغــرب،

 .123 :2004ة املعــارصة

بالغــة اخلطــاب وعلــم النــص  -التأليــف/د .صــاح فضــل -عــامل املعرفــة

 -لنارش/املجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب  -الكويــت -تاريــخ

النــر /أغســطس 1992

 :جواهــر البالغــة يف املعــاين والبيــان والبديــع -املؤلــف :الســيد أمحــد

اهلاشــمي  -النــارش :املكتبــة العرصيــة -ســنة النــر1999 :

اخلصائــص  -املؤلــف :أبــو الفتــح عثــان بــن جنــي املوصــي (املتــوىف:

392هـــ)  -النــارش :اهليئــة املرصيــة العامــة للكتــاب
الطبعة :الرابعة.

دالئــل االعجــاز -عبــد القاهــر اجلرجــاين  -تــح حممــود حممــد شــاكر -

مكتبــة اخلانجــي  -القاهــرة 1410-هـــ.

ديــوان الســيد احلمــري  -املؤلــف :إســاعيل بــن حممــد بــن يزيــد بــن ربيعــة

مفــرع احلمــري حتقيــق ضيــاء حســن االعلمــي  -مؤسســة االعلمــي
بــن
ّ

للمطبوعــات  -بــروت  -لبنــان 1999 -م.
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ديوان الرشيف الريض  -رشح -دار اجليل

ديــوان الصــوري (عبــد املحســن بــن حممــد بــن أمحــد بــن غالــب بــن غلبــون

الصــوري) ،حتقيــق مكــي الســيد جاســم و شــاكر هــادي شــكر ،وزارة الثقافــة
واإلعــام ،بغــداد ،ط  1401 ،1هـــ  1981 /م

ديــوان كشــاجم -املؤلــف :حممــود بــن احلســن كشــاجم -املحقــق :النبــوي

عبــد الواحــد شــعالن  -النــارش :مكتبــة اخلانجــي
سنة النرش 1997 - 1417 :رقم الطبعة1 :

ديوان املتنبي  -رشح ايب البقاء العكبريي املسمى التبيان

ديــوان الناشــيئ الصغــر  -حتقيــق هــال ناجــي  -النــارش مؤسســة البــاغ

 -بــروت

سلســلة األحاديــث الصحيحــة ويشء مــن فقههــا وفوائدهــا (السلســلة

الصحيحــة)  -املؤلــف :حممــد نــارص الديــن األلبــاين
7

النــارش :مكتبــة املعــارف -ســنة النــر - 1995 - 1415 :عــدد املجلــدات:

الســرة النبويــة  -املؤلــف :إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــريش الدمشــقي

أبــو الفــداء عــاد الديــن  -املحقــق :مصطفــى عبــد الواحــد  -النــارش :دار
املعرفــة للطباعــة والنــر  -بــروت  -ســنة النــر - 1976 - 1395 :عــدد

املجلــدات4 :

رشح ديــوان أيب متــام -الشــارح :اخلطيــب التربيــزي -املحقــق :راجــي

األســمر  -النــارش :دار الكتــاب العــريب
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سنة النرش -1994 - 1414 :عدد املجلدات - 2 :رقم الطبعة2 :

رشح مشــكل اآلثــار (ت :األرنــاؤوط) -املؤلــف :أبــو جعفــر الطحــاوي-

املحقــق :شــعيب األرنــاؤوط  -النــارش :مؤسســة الرســالة

سنة النرش -1994 - 1415 :عدد املجلدات - 16 :رقم الطبعة:
رشح املفصل -ابن يعيش  -عامل الكتب  -بريوت د .ت -د ..ط

فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري (ط .الســلفية) (ط -)1 .املؤلــف:

أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين أبــو الفضــل شــهاب الديــن -املحقــق:

عبــد العزيــز بــن عبــد اهلل بــن بــاز  -حممــد فــؤاد عبــد الباقــي  -حمــب الديــن
اخلطيــب -النــارش :دار الكتــب الســلفية
عدد املجلدات -13 :رقم الطبعة:

يف البالغــة املعــارصة ،د .حممــد ســامل حممــد األمــن الطلبــة ،193 :دار

الكتــاب اجلديــد املتحــدة ،ط ،1بــروت .2008

 -اللســان و امليــزان أو التكوثــر العقــي  -طــه عبــد الرمحــن  -املركــز الثقــايف

العــريب  -الــدار البيضــاء -ط1998 -1م.

مفاتيــح الغيب=التفســر الكبــر املؤلــف :فخــر الدين الــرازي  -النــارش :دار

الفكــر -ســنة النــر-1981 - 1401 :عــدد املجلــدات -32 :رقــم الطبعة1 :

 -مفتــاح العلــوم -أبــو يعقــوب الســكاكي  -تــح نعيــم زرزور -دار الكتــب

العلميــة  -بــروت 1987 -م.

معــاين النحــو  -فاضــل الســامرائي  -ســاعدت جامعــة بغــداد عــى نــره-

بغــداد1991 -م
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موســوعة الغديــر يف الكتــاب و الســنة و االدب  -الشــيخ أمحــد االمينــي

 -حتقيــق مركــز الغديــر للدراســات اإلســامية -ط -4مؤسســة دار املعــارف

اإلســامية  -قــم  -ايــران2006 -م

منهــاج الســنة النبويــة يف نقــض كالم الشــيعة القدريــة  -املؤلــف :أمحــد بــن

عبــد احلليــم بــن عبــد الســام بــن تيميــة احلــراين أبــو العبــاس تقــي الديــن -
املحقــق :حممــد رشــاد  -النــارش :جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية

 -ســنة النــر -1986 - 1406 :عــدد املجلــدات - 9 :رقــم الطبعــة1 :

100

يدغلا ةبطخ يف نيبطاخملا رارقإو راوحلا

احلوار وإقرار املخاطبني يف خطبة الغدير
�أ .د .مهدي �صالح �سلطان ال�شمري

املقدمة
ُيعنَــى هــذا البحــث بدراســة العالقــة بــن أجــزاء خطبــة الغديــر ،ومناســبتها

لألجــواء التــي قيلــت فيهــا؛ وإقــرار املخاطبــن بمضموهنــا ،ومناســبتها لقولــه
ـغ َمــا ُأ ْنـ ِ
الر ُسـ ُ
ـول َب ِّلـ ْ
ـك ِم ـ ْن َر ِّبـ َ
ـز َل إِ َل ْيـ َ
ـك ...املائــدة .}67
تعــاىلَ { :يــا َأ ُّ َيــا َّ
فقــد خوطــب هبــا اجلمهــور العائــد مــن حجــة الــوداع ،يف يــوم اخلميــس

َّ
صــى اهلل عليــه
احلجــة مــن ســنة عــر مــن مهاجــره
الثامــن عــر مــن ذي ّ
وآلــه [الغديــر  ،]10 ،1ويف غديــر ُخــم ،وهــذا هــو الوقــت الــذي قــدّ ره صـ َّ
ـى

اهلل عليــه وآلــه مناس ـ ًبا للتبليــغ باآليــة الكريمــة؛ فقــد توفــاه اهلل بعدهــا بواحــد

وثامنــن أو اثنــن وثامنــن يو ًمــا.
ِ
ـى اهلل عليــه وآلــه ْ
ـي صـ َّ
ـي بــن
فعــن ابــن عبــاسّ ( :ملــا ُأمـ َـر النبـ ُّ
أن يقــوم بعـ ِّ

ـي صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه إىل م ّكــة،
أيب طالــب املقــام الــذي قــام بــه ،فانطلــق النبـ ُّ
فقــال« :رأيــت النــاس حديثــي عهـ ٍ
ـد بكفــر بجاهل ّيــة ،ومتــى أفعــل هــذا بــه،
ثــم
ثــم مــى حتّــى قــى ّ
حجــة الــوداعّ ،
عمــه»ّ ،
يقولــوا صنــع هــذا بابــن ّ
الر ُسـ ُ
ـول َب ِّلـ ْ
ـغ
رجــع ح ّتــى إذا كان بغديــر خــم أنــزل اهلل عـ َّـز وجـ َّـلَ { :يــا َأ ُّ َيــا َّ
َمــا ُأ ْنـ ِ
ـت ِر َســا َل َت ُه َواهللُ َي ْع ِص ُمـ َ
ـك ِمـ ْن َر ِّبـ َ
ـز َل إِ َل ْيـ َ
ـك ِمـ َن
ـك َوإِ ْن َل ْ َت ْف َعـ ْـل َفـ َـا َب َّل ْغـ َ
ٍ
ِ
الن ِ
منــاد فنــادى
ــو َم ا ْلكَافِ ِريــ َن} املائــدة67 :؛ فقــام
َّــاس إِ َّن اهللَ َل َ ْيــدي ا ْل َق ْ
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الســام ،فقــال« :مــن كنــت
ـي عليــه َّ
الصــاة جامعــة ،ثـ ّ
ـم قــام وأخــذ بيــد عـ ٍّ
وال مــن وااله ،وعـ ِ
مــواله فعــي مــواله ،اللهــم ِ
ـاد مــن عــاداه وانــر مــن نرصه،
ٌّ
واخــذل مــن خذلــه»[ ،موســوعة عبــد اهلل بــن عبــاس  ،237 ،1الغديــر 10/1
.]11

ويف شــواهد التنزيــلّ :
«إن قومــي قريبــو عهــد باجلاهل ّيــة ،وفيهــم تنافــس

وإن أخــاف» ،فأنــزل اهللَ { :يــا
وفخــر ،ومــا منهــم رجــل ّإل وقــد وتــره ول ّيهــمّ ،
الر ُسـ ُ
ـول َب ِّلـ ْ
ـغ( }...املائــدة[ )67 :شــواهد التنزيــل ،للحســكاين ،بــروت،
َأ ُّ َيــا َّ
.]191 ،1 ،1393

ٍ
أمــا اخلشــية واخلــوف مــن التبليــغ ِ
عهــد بكفــر
فــأ ّن «النــاس حديثــو
ّ

يتوجــه إىل الصيغــة يف العهــد والواليــة
عمــه؛ إذ النَّقــدُ
ّ
بجاهل ّيــة ،»...وأ ّنــه ابـ ُن ّ
التــي هــي أشــبه بالوراثــة ،مــع ّ
ـي جتــاوز األُطــر القبل ّيــة ،وهــو أبعــد مــا
أن النبـ َّ

التعصــب واالنحيــاز األعمــى ،ومــع ذلــك
يكــون عنهــا ،تلــك التــي تعنــي
ّ
ِ ِ
ـرت َ
َك
فالرســالة نفســها ابتــدأت بإنــذار األقربــن ،يف قولــه تعــاىلَ :
{و َأ ْنــذ ْر َعشـ َ
ـن} الشــعراء  ،214فدعــا ّأول األمــر بنــي عمومتــه؛ وكان ألصــق الناس
ْالَ ْق َربِـ َ

ـض أقــرب أقربائــه قــد محــل لــواء
الســام ،وكان بعـ ُ
ـي عليــه َّ
بــه منهــم اإلمــام عـ ٌّ
معاداتــه ،وهــذا معــروف.

وقــد اصطفــى اإلمــام للواليــة اســتنا ًدا إىل جمموعــة مــن العوامــل الدينيــة،

فهــو كنفســه وشــخصه ،فضـ ً
واملؤهــات الشــخص ّية ،والثبــات
ـا عــن الكفــاءة
ّ
يف املواقــف الفاصلــة املعروفــة ،التــي لســنا بصــدد تعدادهــا ،أو البحــث يف
حيث ّياهتــا ،فقــد تك ّفلــت املؤ ّلفــات الكثــرة هبــذا الشــأن ،وبح ُثنــا هــذا يقتــر
102

يدغلا ةبطخ يف نيبطاخملا رارقإو راوحلا

عــى الدراســة اللغو ّيــة ألجــزاء خطبــة الغديــر وانســجامها ومناســبتها ،مثلــا
عرضنــا قبــل قليــل.

ـتمر ...أكثــر مــن ثالثــن عا ًمــا،
ـي األُخـ ّ
ـوي فقــد (اسـ ّ
أ ّمــا االصطفــاء الروحـ ّ

ـي بــن أيب طالــب بتاممهــا يف فلــك الرســول ،ويف اصطفائــه ،وتربيتــه،
عاشــها عـ ُّ

ـوة ،وكانــت آخــر
وتدريبــه ،وإعــداده ،فكانــت حياتــه منــذ البــدء يف حجــر النبـ ّ

الســام؛ فـ َّ
ـكأن االصطفــاء أ َبــى
ـي عليــه َّ
حلظــة يف حيــاة النبـ ِّ
ـي ...عــى صــدر عـ ٍّ
ّإل ْ
ـي بــن أيب طالــب
ـم أعظــم صفحاتــه ،يف التســليم األُخـ ّ
أن يتـ ّ
ـوي املطلــق لعـ ِّ

ـق ،عزيــز السـ ّيد
ـي بــن أيب طالــب ،ســلطة احلـ ّ
لنــداء االصطفــاء التارخيـ ّ
ـي) [عـ ّ

جاســم ،ط  ،2بغــداد.]45 ،2012 ،

هــذا وقــد مت ّيــزت خطبــة الغديــر بافتتـ ٍ
ـاح شــدَّ مجهــور املتل ّقــن الذيــن كانــوا
ال َلـ َـل الــذي ُجِعــوا مــن أجلــه ،فيفاجئهــم بأ َّنــه ســيفارقهم
ينتظــرون اخلطـ َ
ـب ْ َ
وســتنتهي مســؤول ّيته املبــارشة ،فيطلــب شــهادهتم فيــا أ ّداه اجتاههــم.

ـي
وكان مركــز هــذه اخلطبــة ومجلتهــا األســاس هــي« :مــن كنــت مــواله فعـ ٌّ
مــواله» ،وهــذا هــو مضموهنــا الواضــح ،أ ّمــا الضامئــر فقــد شــدّ ت أجــزاء
ـص مــن ّأولــه إىل آخــره ،فالداعــي هلــذه اخلطبــة ومرجعهــا بحســب اتّفــاق
النـ ّ
ـي صـ َّ
ـم أمــر
ـى اهلل عليــه وآلــه ،وبالتبليــغ تـ ّ
اإلمام ّيــة تثبيــت الواليــة بعــد النبـ ِّ

وكملــت نعمــ َة اإلســام ،واســتقرت الرشيعــة [مواهــب الرمحــن،
الديــنُ ،

للســبزواري .]8 ،12
أ ّمــا ُأســلوب خطبــة الغديــر فقــد اعتمــد عــى عــرض اإلجابــة عــن أســئلة
َّ
صــى اهلل عليــه وآلــه إىل املخاطبــن ،أراد هبــا توكيــد
النبــي
وجههــا
مبــارشةّ ،
ّ
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ُأســس الدعــوة يف تداوهلــم وأذهاهنــم ،ح ّتــى تكتمــل بالواليــة ،مقصــد اخلطبــة
وغايتهــا.

ـا إجياب ًّيــا مــع مــا ُعـ ِ
وقــد َشـ ِ
ـهدَ ت هــذه اخلطبــة تفاعـ ً
ـر َض فيهــا ،ومل تكــن

عــى نمــط اخلطــب الوعظ ّيــة التقليد ّيــة التــي ال يشــارك فيهــا املخاطبــون ،وال
يكونــون ّإل جمـ ّـرد متل ّقــن ،ال فاعل ّيــة لوجودهــم ،وال إســهام هلــم؛ وهــذا مــا

ســنعرضه يف هــذا البحــث ْ
إن شــاء اهلل ،وكــا يــأيت.
�أ ّو ًل :احلوار و�إقرار املخاطبني

احلــوارُّ :
كل خطــاب أو ختاطــب لإلقنــاع أو االقتنــاعُ ،يــرا ُد بــه جتــاوب
املتل ّقــن املع ّينــن ،لتكويــن موقــف يف أمــر مــن األُمــور [املحــاورة مقاربــة

تداول ّيــة ،د .حســن بــدّ وح ،إربــد .]86 ،2012 ،واملحــاورة هــي املجاوبــة،
والتحــاور :التجــاوب.

ـن عــى مجهـ ٍ
أو ّ
ـور يف زمــان ومــكان معلومني ،ملناســبة
أن احلــوارَ :عـ ْـر ٌض معـ ّ ٌ

يســتحق احلــوار ،يريــد الــذي دعــا هلــذا احلــوار مناقشــة األمــر
أمــر طــارئ
ّ
ا ُملعـ ّـن ،أو املصلحــة املشــركة ،أو تــدارس قضايــا ترتبــط بمســتقبل املخاطبــن،
ٍ
ٍ
واستفســارات
تســاؤالت
وقــد يعتمــدُ هــذا احلــوار اإلجابــة الرسيعــة عــن

يب مــع مــا يعــرض مــن
ـب منهــم التفاعــل اإلجيــا ُّ
موجهــة إىل احلارضيــن ،ف ُيط َلـ ُ
ـم [املحــاورة مقاربــة تداول ّيــة .]93
أســئلة عــن موضوعــه املهـ ّ

و(اإلقــرار :اإلذعـ ُ
ـق ،أي اعــرف بــه،
ـق واالعــراف بــه ،أقـ ّـر باحلـ ّ
ـان للحـ ّ

أقــر) [لســان العــرب البــن
وقــرره
قــرر ُه عليــه،
ِّ
ــره حتّــى ّ
باحلــق َغ َّ
ّ
وقــد ّ

منظــور ،دار املعــارف بمــر ،د .ت.]3582 ،5 ،
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ـوة تتح ّقق
فللحــوار طرفــان وقض ّيــة تكــون ســب ًبا هلــذا احلــوار ،ونتيجــة مرجـ ّ

ـق واالعــراف بــه ،أو أ ّنــه :إثبــات الــيء
منــه ،أ ّمــا اإلقــرار :فاإلذعــان للحـ ِّ

باللســان أو بالقلــب أو هبــا م ًعــا [لســان العــرب .]395 ،13

فاحلــوار :القــول والتفاعــل والقبــول ،واالســتفهام يف خطبتنــاُ :يــراد بــه

إقــرار املخاطبــن ،يعضــده التوكيــد وكذلــك النفــي الــذي ُيــراد اإلجيــاب،

مثــل :ألســتم ،ولــن يفرتقــا ،وكذلــك النــداء لشــدّ االنتبــاهّ :أيــا النــاس،
ِ
واللهــم ،وجــواب النــداءِ :
النــص
وعــاد ...والضامئــر :شــدّ ت أجــزاء
وال..
ّ
وأ ّكــدت متاســكه وانســجامهُ :أد َعــى فأجيــبّ ...إن فرطكــم ...أنــا مــوىل ...أنــا

ـوالي ...ختلفــوين ،أنتــم قائلــون ...وأنتــم واردون ...أال تســمعون...
أوىل ...مـ َ

غــت...
متســكوا...
كنــت ...وعــى لســاهنم :نشــهدُ  ...ب ّل َ
ُ
تشــهدونّ ...
َ
ُ
واألمــر :انظــروا
يبعــث...
جــزاك ...ضمــر الغائــب :جنّتــه،
ونصحــت...
َ
ُ
كيــف ختلفــوين يف الثقلــن :ر ُّد اإلعجــاز عــى الصــدر :أنتــم واردون..

وقــد ناســب افتتــاح اخلطبــة موضوعهــا ،ومــا كان مــن اســتعداد هلــا ،وهــذا
هــو الــذي جــذب متلقيهــا ،إذ تبــدأ بـــِ :
أوشـ ُ
ـب ،مــا أنتــم
ـك أن ُأدعــى فأجيـ ُ

ـدت فجــزاك اهللُ
ـت وجاهـ َ
ـت ونصحـ َ
قائلــون؟ فيجيبــون نشــهدُ أ ّنــك قــد ب ّلغـ َ

األول.
ـرار ّ
ـرا ،وهــذا هــو اإلقـ ُ
خـ ً
ـة متع ّل ًقــا بـ(ب ّلــغ) مضمــون اآليــة ،فدنــو األجــل ِ
فــكان بــدء اخلطبـ ِ
(أوشـ ُ
ـك
ّ
ُ
ـب) هــو الداعــي للتبليــغ بالوص ّيــة.
أن ُأدعــى فأجيـ ُ
أمــا اإلقــرار الثــاين ِ
ـت اإلســام« :ألســتم تشــهدون أن ال إلــه ّإل
فلذكــره ثوابـ َ
ّ
ـب فيهــاّ ،
ـقّ ،
ـقّ ،
اهللّ ...
وأن
ـوت حـ ٌّ
وأن جنّ َتــه حـ ٌّ
وأن املـ َ
وأن الســاع َة آتي ـ ٌة ال ريـ َ
105

الجزء السادس

مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

اهلل يبعـ ُ
ـث مــن يف القبــور؟» ..قالــواَ :بــى نشــهدُ بذلــك .قــال« :اللهــم اشــهد»..

[فــكان هــذا إقرارهــم بألســنتهم].

«أيــا النــاس أال تســمعون؟» ،قالــوا نعــم[ ..التأكيــد عــى ســاعهم
ـم قــالُّ :
ثـ ّ

ومتــام تل ّقيهم].

ّ
«إن فرطكــم عــى احلــوض ،وأنتــم واردون...
[فيحذرهــم مــن املصــر] ّ

فانظــروا كيــف ختلفــوين يف الثقلــن[ » ..أي فاعتــروا].
ٍ
ـاب اهلل ..واألصغـ ُـر :عــريت..
ر :كتـ ُ
فنــادى منــاد :مــا الثقــان؟ قــال« :األكـ ُ
ـي احلــوض».
لــن يفرتقــا ح ّتــى يــردا عـ َّ
أخــذ ِ
َ
النــاس مــن َأ َ
ول النــاس باملؤمنــن
«أيــا
بيــد
ثــم
ُ
عــي فرف َعهــاّ ...
ّ
ٍّ
مــن ِ
أعلــم ،قــال« :اهللُ مــوالي ،وأنــا مــوىل
أنفســهم؟» ،قالــوا :اهللُ ورســو ُله
ُ
املؤمنــن ،أنــا أوىل هبــم مــن ِ
ـي مــواله»ُ ،
يقولــا
أنفســهم ،فمــن كنـ ُ
ـت مــواله فعـ ٌّ
وال مــن وااله وعـ ِ
ـاث مــرات« ...اللهــم ِ
ـاد مــن عــاداه ...فل ُي َب ِّل ـ ِغ الشــاهدَ
ثـ َ ّ
ــت َلك ِ
ُــم} املائــدة.3 :
ــو َم َأك َْم ْل ُ
الغائــب »...قــال تعــاىل{ :ا ْل َي ْ
ُــم دينَك ْ
ْ
ثان ًيا :الأ�سئلة و�أجوبتها
ـم يف عــرض حمــاور هذه
سـتّة أســئلة وأجوبتهــا ،كانــت األداة والوســيلة األهـ ّ

ـن مقاصدهــا ،وتفهــم متل ّقيهــا،
اخلطبــة ،وقــد تتابعــت لتظهـ َـر موضوعهــا ،وتبـ ّ َ

توزعــت هــذه األســئلة عــى أجــزاء هــذه اخلطبــة ،وأســهمت يف تفاعــل
وقــد ّ
املخاطبــن ،وشــدِّ هم إليهــا ،وأخـ ِ
ـذ ِ
رأيــم بــا جــاء فيهــا ،وتنامــي مضموهنــا،

لتُه ِّيــئ األمــر مــع غريهــا الختتامهــا:

«إن ِ
أوش ُ
َّ
ــك أن ُأدعــى ُفأجيــب ...فــاذا
 -1ســؤاله
صــى اهلل عليــه وآلــهّ :
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أنتــم قائلــون؟».

َ
خريا.
وجهدت
ونصحت
غت
َ
َ
اجلواب :نشهدُ أنّك قد ب ّل َ
فجزاك اهلل ً

صــى اهلل عليــه وآلــه« :ألســتم تشــهدون أن ال إلــه ّإل اهللّ ،
َّ
وأن
 -2ســؤاله

حــقّ ،
حــقّ ،
حممــدً ا عبــده ورســولهّ ،
وأن
وأن
املــوت ٌّ
حــق ،ونــاره ٌّ
وأن جنّتــه ٌّ
َ
ُ
ريــب فيهــاّ ،
يبعــث َمــن يف القبــور؟».
وأن اهلل
الســاعة آتِ َيــ ٌة ال
َ
اجلواب :بىل نشهدُ بذلك.
النبي َّ
«أيا الناس :أتسمعون؟».
صل اهلل عليه وآلهُّ :
 -3سؤال ِّ

اجلواب :نعم.

َّ
صــى اهلل عليــه وآلــه« :فانظــروا كيــف ختلفــوين يف
النبــي
 -4ســؤال
ِّ

ــر ٌط عــى احلــوض ،وأنتــم واردون.»...
الثقلــن؟» ،بعــد قولــهّ :
«إن َف َ

ـابق وا ُملتقــدِّ ُم إىل املــاء كالرائــد يف الـكَأل ،أي يتقــدّ م ليســتقي
ال َفـ َـر ُط :هــو السـ ُ

ـو ( َف َعـ ٌـل) بمعنــى :فاعـ ٌـل ،مثـ ُـل َت َب ـ ٍع بمعنــى تاب ـعٍ،
وي ِّيــئ هلــم ،وهـ َ
جلامعتــه ُ

ويف احلديــث« :أنتــم لنــا فـ ٌ
ـع»[ ،تــاج العــروس ]531 ،19؛
ـرط ونحــن لكــم تبـ ٌ
ِ
َّ
صــى اهلل عليــه وآلــه الــذي يســقي ُأ ّمتــه يــوم
رســول اهلل
حــوض
واحلــوض
ُ
ُ

القيامــة[ .لســان العــرب .]1051 ،2

 -5السؤال من املخاطبني :ما الثقالن يا رسول اهلل؟

َّ
صــى اهلل عليــه وآلــه« :الثقــل األكــر كتــاب اهلل...
جــواب رســول اهلل

فتمســكوا بــه ،واآلخــر األصغــر عــريتّ ،
وإن اللطيــف اخلبــر ن ّبــأين ّأنــا لــن
ّ

عــي احلــوض.»..
يفرتقــا حتــى يــردا
ّ

لكــن مــا الداعــي هلــذا الســؤال؟ وا ُملخاطبــون أهــل فصاحــةِ ،
ول َ مل ُيــدّ د
107

الجزء السادس

مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

الثقــان يف اخلطبــة ِ
نفســها ،كأن يكــون الســؤال :كيــف ختلفــوين يف الكتــاب

وعــريت؟

واملفسيــن ملــادة (الثقلــن
بعــض اللغو ّيــن
وهنــا نعــرض ملــا جــاء بــه
ُ
ّ
والعــرة) ،ألمه ّيــة هاتــن املفردتــن ،والداللــة التــي ُأريــد هبــا هلــا يف هــذه
اخلطبــة ،وكانتــا قــد ُق ِصدَ تــا يف موضعهــا الــذي ُو ِضعتــا فيــه:
جــاء يف هتذيــب اللغــة ...( :عــن زيــد بــن ثابــت قــال :قــال رســول اهلل صـ َّ
ـى
فإنــا لــن
اهلل عليــه وآلــه ّ
«إن تــارك فيكــم الثقلــن خلفــي :كتــاب اهلل وعــريتَّ ،

حممــد بــن إســحاق :وهــذا حديــث
ـي احلــوض .»..قــال ّ
ّ
يتفرقــا حتــى يــردا عـ ّ

«إن تـ ٌ
ـارك فيكــم الثقلــن :كتــاب اهلل وعــريت
حســن صحيــح ...ويف بعضهــاّ :

أهــل بيتــي»؛ فجعــل العــرة أهــل البيــت ،وقــال أبــو عبيــد :عــرة الرجــل
ـي صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآله:
و ُأرستــه وفصيلتــه :رهطــه األدنــون ...وقيــل :عــرة النبـ ِّ

الصدقــة املفروضــة ،وهــم ذوو
أهــل بيتــه ،وهــم آلــه الذيــن ُح ِّرمــت عليهــم َّ
القربــى الذيــن هلــم اخلمــس املذكــور يف ســورة األنفــال {َ ...ف َ
خ َســ ُه
ــأ َّن هللِ ُ ُ
ِ
ِ
ــميا
َول َّلر ُســول }...األنفــال ...41:قــال أبــو العبــاس أمحــد بــن حييــىُ :س ِّ
َث َق َلـ ِ
ألن األخــذ هبــا ثقيــل ،والعمــل هبــا ثقيــل ،وأصــل الثقــل ّ
ـن ّ
أن العــرب
ـكل ٍ
تقــول لـ ِّ
يشء نفيــس مصــونَ :ث َقـ ٌـل ...وقــال اهلل جـ ّـل وعـ ّـز{ :إِ َّنــا َس ـنُ ْل ِقي
ـا} ا ُمل ّزمــل ،5 :يعنــي الوحــي ...جعلــه ثقيـ ً
ـو ًل َث ِقيـ ً
َع َل ْيـ َ
ـا مــن جهــة ِع َظ ِم
ـك َقـ ْ
لألزهــري ،تــح :عبــد الســام
قــدره ،وجاللــة خطــره[ ،)...هتذيــب اللغــة
ّ

هــارون ،مــر .]79 78 ،9 ،264 ،2 ،1976

ويف معجــم مقاييــس اللغــة البــن فــارس :الثقــل( :ضــدّ ِ
اخل ّفــة ...وأثقــال
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كنوزهــا ،يف قولــه تعــاىل{ :و َأ ْخرجـ ِ
ـت ْالَ ْر ُض َأ ْث َق َ
الَــا} الزلزلــة،)2 :
األرض ُ
َ َ َ

[تــح :عبــد الســام هــارون ،القاهــرة .]382/ 1 ،1366

وقــال ابــن عط ّيــةُ ( :يقــال لـ ِّ
ـي صـ َّ
ـى
ـم أمــره َث َقـ ٌـل ...وقــال النبـ ُّ
ـكل مــا يعظـ ُ

«إن تـ ٌ
ـارك فيكــم الثقلــن كتــاب اهلل وعــريت»)[ ،ا ُملحـ ّـرر الوجيز
اهلل عليــه وآلــهّ :

يف تفســر الكتــاب العزيــز ،تــح :عبــد الســام عبــد الشــايف حممــد ،بــروت،
.]230 ،5 ،2001

ـي( :الثقــان اجلـ ّن واإلنــس ألهنــا ُثقــا األرض؛ وقيــل
وقــال الســمني احللبـ ّ

ـازا
ـمي اجلـ ّن بذلــك جمـ ً
وسـ ّ
ليرشفهــم ُ
لثقلهــم بالذنــوب ،وقيــل :الثقــل لإلنــس ّ
«إن تـ ٌ
ـارك فيكــم ثقلــن
للمجــاورة ،والثقــل العظيــم الــرف؛ ويف احلديــثّ :

[الــدر املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون ،للســمني
كتــاب اهلل وعــريت»)،
ّ

احللبــي ،بــروت  ،242 ،6 ،1994وينظــر :مســند أمحــد  ،17/3واحلاكــم يف
ّ

املســتدرك .]148 ،3

ويف البحــر املحيــط :القــول الثقيــل( :هــو القــرآن وثقلــه بــا اشــتمل عليــه

مــن التكاليــف الشــا ّقة كاجلهــاد ومداومــة األعــال الصاحلــة)[ ،البحــر املحيــط،
أليب ح ّيــان ،الريــاض ،د .ت.]359 ،8 ،

النبي َّ
صل اهلل عليه وآله« :من َأ ْو َل بكم من أنفسكم؟».
 -6سؤال ِّ

أو« :من أوىل الناس باملؤمنني من أنفسهم؟».
«ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم؟».
أو:
ُ

اجلواب :اهلل ورسوله أعلم.

هــذه األســئلة كانــت قــد تعاقبــت لتظهــر مضمــون اخلطبــة وموضــوع
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تبليغهــا ،واســتجلبت يف تتابعهــا واســتمرارها شــهادة املخاطبــن بإخــاص
ـي صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه ،وتواصلــت بمشــاركتهم الفاعلــة فيهــا ،وإقرارهــم
النبـ ِّ

بمضامــن دعوتــه ،وقــد ه ّيــأت هــذه األســئلة للوصــول إىل املعلومــة األكثــر

ـي مــواله».
أمه ّيــة يف اخلطبــة ،وهــي« :مــن كنــت مــواله فعـ ٌّ
ثال ًثا :التوكيد يف اخلطبة

(إنّ ،
تكرار ّ
مرات:
أن) تسع ّ

(نشهد أنّك قد َب َّلغت.)...

وأن الساعةّ ...
وأن املوتّ ...
وأن جنّتهّ ...
حممدً اّ ...
ّ
وأن اهللَ يبعث).
(أن ّ
(إن ٌ
فرط.)...
ّ

ّ
(إن اللطيف اخلبري ن ّبأين ّأنام).

ّ
(إن اهلل موالي وأنا موىل املؤمنني).
مرات يف اخلطبة
راب ًعا :تكرار النفي �سبع ّ
«ألســتم تشــهدون ْ
ـري،
ـي تقريـ ّ
أن ال إلــه ّإل اهلل»؛ هــذا االســتفهام املتبــوع بنفـ ٍّ
ِ
ســتفهم يعــرف َّأنــم يشــهدون ،لكــ ّن
نقــل النفــي إىل اإلثبــات املؤكّــد؛ فا ُمل

غرضــه إعــداد املخاطبــن ملــا بعــد اإلقــرار.

ـروا
( ...ال تض ّلــوا ...لــن يفرتقــا ...فــا تقدّ مومهــا [الثقــان] ...وال تقـ ّ

عنهــا).

خام�سا :النداء يف اخلطبة
ً
يلجــأ املتك ّلــم إىل النــداء ،ك ّلــا شــعر ّ
أن خماطبــه شــارد عنــه ،أو يف حاجــة
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إىل تنبيهــه ،حتــى يتعـ ّـزز التفاعــل [الوظائــف التداول ّيــة ،د .يوســف تغــزاوي،

إربــد.]121 ،2014 ،
 -1اللهم اشهد...

ّ
واحلــث عــى االهتــام
ّ -2أيــا النــاس أال تســمعون ...توجيــه النظــر،

للتبــر بــه ،وتأ ّمــل مــا يرمــي إليــه املنــادي
بمضمــون اخلطــاب ،والدعــوة
ّ
[النــداء يف اللغــة العرب ّيــة د .أمحــد حممــد فــارس ،بــروت.]160 ،1989 ،
 -3ما الثقالن يا رسول اهلل؟
ّ -4أيا الناس من َأوىل باملؤمنني ...؟
 -5اللهم ِ
وال من وااله ...دعاء ملن يتّبع اإلمام..

�ساد�سا :ال�ضمائر ومرجعها يف اخلطبة
ً
وخاصــة الربــط بــن الرتاكيــب اللغو ّيــة،
ـص
ّ
(الربــط يعمــل عــى اتّســاق النـ ّ

النــص فحســب ،وإنّــا يســاعد عــى فهــم املعــاين
فهــو ال يزيــد متاســك
ّ
ـي والتطبيقــي ،د .جمدي
والــدالالت الــواردة يف النـ ّ
ـص[ )...يف علــم اللغــة النـ ّ

حســن ،القاهــرة.]101 ،2017 ،

ـص ،وفيــا يــأيت
مكونــات اجلمــل وكامــل النـ ّ
والضامئــر أصــل الروابــط بــن ّ

ـص خطبــة الغديــر:
عــود الضامئــر يف نـ ّ

ـي صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه يف ثامنيــة مواضع،
يــاء املتك ّلــم :ضمــر يعــود عــى النبـ ِّ
هــي( :ن ّبــأين اللطيــف اخلبــرّ ...إن ُأوشـ ُ
وإن مســؤولّ ...إن
ـك أن ُأدعــىّ ...

َفـ َـر ٌط عــى احلــوض ...ختلفــوين يف الثقلــنّ ...
إن اللطيــف اخلبــر ن ّبــأين ّأنــا

ـوالي).
رب ...اهلل مـ
لــن يفرتقــا ...سـ ُ
َ
ـألت ّ
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تكرر مرتني( :أنا موىل ...أنا َأوىل.)...
ضمري املتكلم (أنا) ّ

كنت مواله.)...
أيضا:
(سألتُ ...
ُ
تكرر مرتني ً
ضمري املتكلم (التاء) ّ

خطــاب الرســول صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه لآلخريــن( :أنتــم مســؤولون ...أنتــم

قائلــون ...ألســتم تشــهدون ...أال تســمعون ...أنتــم واردون.)...
ضمري مجاعة املتكلمني( :نشهد أنّك ...نشهدُ بذلك.)...

ـي صـ َّ
ـت...
ـت ...نصحـ َ
ـى اهلل عليــه وآلــه( :ب ّلغـ َ
ضمــر اخلطــاب ّ
املوجــه للنبـ ِّ

جهدت ).
َ

متسكوا ...ال تض ّلوا ...فتهلكوا ...فتهلكوا).
(أال تسمعون ...فانظرواّ ...

حممــدً ا عبــده ...جنتــه ...نــاره ...يبعـ ُ
خطــاب البــارئ عـ َّـز وجـ َّـلّ :
ـث...
(إن ّ

ـرف بيــده ...رســوله.)...
اللهــم اشــهد ...طـ ٌ

عــي
الســام بـ(هــاء) الغيــاب( :أخــذ بيــد
خطــاب اإلمــام
عــي عليــه َّ
ٍّ
ٍّ
وال مــن وااله ...وعـ ِ
فرفعهــاِ ...
ـاد مــن عــاداه ...أح ّبــه ...أبغضــه ...نــره...
خذلــه ...معــه.)...

الكتــاب والعــرة( :متســكوا بــهّ ...أنــا ...لــن يفرتقــا ...يــردا ...هلــا...

تقــروا عنهــا).
فــا تقدمومهــا ...وال
ّ
�ساب ًعا� :أفعال الأمر والنهي يف اخلطبة

يتفرقــا ...فــا تقدَّ مومهــا ...وال
متســكوا بــه ...ال تض ّلــوا ...لــن ّ
انظــرواّ ...
ِ
ِ
تقــروا عنهــاِ ...
ــب ...أبغــض ...انــر ...اخــذل...
وال ...عــاد ...أح َّ
ّ
أدر ...أال فليبلــغ الشــاهد الغائــب.
ثام ًنا :ال�شرط يف اخلطبة
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ـي مــواله ،»...هــي اجلملــة املركز ّيــة
مجلــة الــرط« :مــن كنـ ُ
ـت مــواله فعـ ٌّ

يف اخلطبــة ،وهــي مجلــة نــواة هــذه اخلطبــة مثلــا يقــول اللغو ّيــون املحدثــون

وهــي الغايــة املقصــودة منهــا ،فهــي املعلومــة املقال ّيــة اجلديــدة األبــرز فيهــا،
ـغ َمــا ُأ ْنـ ِ
الر ُسـ ُ
ـول َب ِّلـ ْ
ـز َل
وقــد ُأريــدَ هبــا إنجــاز تبليــغ قولــه تعــاىلَ { :يــا َأ ُّ َيــا َّ
ـك ِمـ ْن َر ِّبـ َ
إِ َل ْيـ َ
ـك }...املائــدة)67 :؛ الدافــع والداللــة املقام ّيــة التــي اســتوجبت
ظهــور هــذه اخلطبــة.

والـ ُ
ـرط يف اللغــة :هــو إلــزام الــيء والتزامــه [القامــوس املحيــط ،للفــروز

آبــادي ،ط  ،2بــروت ،620 ،2003 ،وتــاج العــروس ،للزبيــدي ،الكويــت،
د .ت]404 ،19 ،؛ ويف االصطــاح( :مــا يتو ّقــف عليــه وجــود الــيء فيمتنــع
ـميه النحاة
بدونــه؛ أو مــا يرت ّتــب وجــوده عليــه ...قــال بعــض املح ّققــن :مــا يسـ ّ

ـميه الفقهــاء ع ّلــة
رش ًطــا هــو يف املعنــى ســبب لوجــود اجلــزاء ،وهــو الــذي يسـ ّ
ومقتض ًيــا وموج ًبــا[ )...الكل ّيــات للكفــوي ،تــح :د .عدنــان درويــش ،وحممــد

املــري ،قــم.]444 ،1433 ،

ـورا عــى ا ُملخاطبــن
لكــن أيكــون هــذا اإللــزام أو االلتــزام أو املوجــب مقصـ ً

بأعياهنــم ال يتعدّ اهــم إىل غريهــم يف الزمــان واملــكان؟ !

بمعنــى أهــذا اخلطــاب خطــاب مغلــق ،حمصــور بمخاطبــن مبارشيــن

مع ّينــن معن ّيــن؟ أم هــو خطــاب مفتــوح يشــمل غريهــم يف زماهنــم ويف األزمان

الالحقــة بزمنهــم؟

فاإلجابــة رصحيــة واضحــة مــن اخلطبــة ِ
نفســها ،ويف اختتامهــا ،ويف آخــر

ـب» ،و(أال) يف هــذه العبــارة:
عبــارة مــن عباراهتــا« :أال فليبل ـ ِغ الشــاهدُ الغائـ َ
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لالســتفتاح والتنبيــه ،بعــد ســبعة مــن أفعــال األمــر الدالــة عــى الدعــاء،

واملتّســقة مــع مــا بعدهــا ،مــن موصــول وصلتــه ،تكــون الصلــة مــن مــا ّدة
وال مــن وااله ،وعـ ِ
فعــل األمــر ،ســوى الدعــاء األخــر« :اللهــم ِ
ـاد مــن عــاداه،
ّ
وأحــب مــن أحبــهِ ،
ِ
ـض مــن أبغضــه ،وانــر مــن نــره ،واخــذل مــن
وأبغـ َ
ّ
َّ
خذلــهِ ،
احلــق معــه حيــث دار».
وأدر
ّ
و(أال) يف هــذه العبــارة بمثابــة اإلعــان عــن تنبيــه الســامعني عــى أمه ّيــة

هــذه األوامــر ،ووجــوب إشــاعتها وتبليغهــا.

أيضــا مــن صياغــة مجلــة (فليبل ـ ِغ الشــاهد الغائــب) ،فالــام
ويتأ ّكــدُ هــذا ً

الم األمــر ،والفعــل (يبل ـغِ) املضــارع املجــزوم ،ينســجم والســبب الــذي مــن
أجلــه كانــت هــذه اخلطبــة ،فضـ ً
ـا عــن ّأنــا صــدى لقولــه تعــاىلَ { :يــا َأ ُّ َيــا
ـغ َمــا ُأ ْنـ ِ
الر ُسـ ُ
ـول َب ِّلـ ْ
ـك ِم ـ ْن َر ِّبـ َ
ـز َل إِ َل ْيـ َ
ـك }...املائــدة ،)67 :وماد ّتــه اللفظ ّيــة
َّ
مــن مادتــه :ب ّلــغ :فليبلــغ؛ وبـ ّ
ـكل هــذا حيســن ختــام اخلطبــة ،ويرفــع مقامهــا

ـتقرت الرشيعــة.
كم َلــت النعمــة واسـ ّ
الســام ُ
بالغ ًّيــا؛ فباإلمــام عليــه َّ
اخلامتة

ـص خطبــة الغديــر ،وقراءهتــا وقــراءة
ال ُبــدَّ مــن وعــي الســياق التارخيــي لنـ ّ

مــا ُييــط هبــا قــراءة تفاعل ّيــة متأنّيــة ،والنظــر إليهــا بعيــون معــارصة ،ومعرفتهــا

معرفــة دقيقــة عــى مجيــع املســتويات اللغو ّيــة ،واإلملــام بمختلــف الســياقات
التــي ظهــر فيهــا والســيام التفاعــل بــن اخلطيــب واملعنيــن باخلطبــة؛ للخــروج
بـ ٍ
ـرأي حمايــد وا ٍع (يتم ّكــن هــذا الوعــي مــن تأ ّمـ ِ
ـل نفســه ،يف عالقتــه بمعطيــات

الــراث املقــروء ،وكيف ّيــة إدراكــه هلــا وســيطرته عليهــا) [قــراءة الــراث
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واحلداثــة ،د .جابــر عصفــور ،القاهــرة.]25 ،1990 ،

أ ّمــا حمــور اخلطبــة الرئيــس فهــو (تبليــغ الدعــوة واإلقــرار بمضموهنــا)،
موازنــة مــع املحــاور الفرع ّيــة األُخــرى ،واخلطبــة نفســها اســتجابة لقولــه تعاىل:
ـغ َمــا ُأ ْنـ ِ
الر ُسـ ُ
ـول َب ِّلـ ْ
ـك ِم ـ ْن َر ِّبـ َ
ـز َل إِ َل ْيـ َ
ـك( }...املائــدة ،)67 :مثلــا
{ َيــا َأ ُّ َيــا َّ
عرضنــا.

وداعــي التبليــغ واإلقــرار ّ
َّ
صــى اهلل عليــه وآلــه ســ ُيدعى لتلبيــة
النبــي
أن
َّ

نــداء ر ّبــه ،فيسـ ُ
ـأل املخاطبــن عــن أدائــه ومســؤوليتهم إن جــاز التعبــر بقولــه:
جلهــد
ّ
«إن مســؤول وأنتــم مســؤولون؛ فــاذا أنتــم قائلــون؟» ،فيشــهدون لــه با َ
األول.
بالتبليــغ وبالنصيحــة ،هــذا يف املقطــع ّ

أ ّمــا يف املقطــع الثــاين فيطلــب شــهادة ثانيــة هــي الشــهادة هلل ولرســوله،

وباملصــر املحتــوم للبــر :املــوت واجلنّــة والســاعة والبعــث؛ فيشــهدون
«اللهــم اشــهد».
بذلــك؛ فيؤكّــد شــهادهتم وإقرارهــم بقولــه:
ّ

ـم يتو ّقــف يف مقطــع ثالــث ليتأ ّكــدَ مــن ســاعهم مــا ســبق ،واســتعدادهم
ثـ ّ

«أيــا النــاس :أال تســمعون؟» فيقولون:
لتل ّقــي ما ســيأيت مــن اخلطبــة ،يف قولــهّ :

نعم .

فيتحــول إىل احلديــث عــن املصــر يف مقطــع رابــع ،وكيــف ســيواجهونه
ّ

وهــو ســابقهم عــى احلــوض ،اســتنا ًدا إىل مــا ســيكون موقفهــم مــن الثقلــن،
فيســألون مــا الثقــان؟ فيحدّ دمهــا بالكتــاب والعــرة.

أ ّمــا املقطــع اخلامــس فشــهادة املخاطبــن بالتســليم هلل ولرســوله ،يف جواهبــم

لســؤال مــن أوىل باملؤمنــن مــن أنفســهم ،فيؤ ّكــدُ ّ
أن اهلل مــواله ،وهــو مــوىل
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املؤمنــن ،ويكتمــل مضمــون التبليــغ بالواليــة ،يف قولــه صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه:

ـي مــواله.»...
«مــن كنـ ُ
ـت مــواله فعـ ٌّ

ـص ومقاطعــه مــن ّأولــه إىل آخــره عــى
فاملناســبة واضحــة بــن أجــزاء النـ ّ

رب العاملــن.
مســتوى اللغــة واملضمــون ...واحلمــد هلل ّ
امل�صادر
البحر املحيط ،أليب ح ّيان ،الرياض ،د .ت.

تاج العروس ،للزبيدي ،الكويت ،د .ت.

لألزهري ،تح :عبد السالم هارون ،مرص .1976
هتذيب اللغة
ّ

احللبي ،بريوت .1994
الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،للسمني
ّ
ّ

شــواهد التنزيــل ،للحســكاين ،تــح :حممــد باقــر املحمــودي ،ط  ،2بــروت،

.2010

احلــق ،عزيــز الســ ّيد جاســم ،ط  ،2بغــداد،
عــي بــن أيب طالــب ،ســلطة
ّ
ّ

.2012

الغديــر يف الكتــاب والسـنّة واألدب ،عبــد احلســن األمينــي ،ط  ،2طهــران،

1366ه.

النص والتطبيقي ،د .جمدي حسني ،القاهرة.2017 ،
يف علم اللغة ّ
القاموس املحيط ،للفريوز آبادي ،ط  ،2بريوت.2003 ،

قراءة الرتاث واحلداثة ،د .جابر عصفور ،القاهرة.1990 ،

الكل ّيــات للكفــوي ،تــح :د .عدنــان درويــش ،وحممــد املــري ،قــم،

1433ه.
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لسان العرب البن منظور ،دار املعارف بمرص ،د .ت

املحاورة مقاربة تداول ّية ،د .حسن بدّ وح ،إربد.2012 ،

ا ُملحـ ّـرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز ،تــح :عبــد الســام عبــد الشــايف

حممــد ،بــروت.2001 ،

املستدرك عىل الصحيحني ،للحاكم النيسابوري.1990 ،

مسند أمحد بن حنبل ،تح شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة.2001 ،

معجــم مقاييــس اللغــة ،البــن فــارس ،تــح :عبــد الســام هــارون ،القاهــرة

1366

مواهب الرمحن ،للسبزواري ،ط  ،2قم.2007 ،

موسوعة عبد اهلل بن عباس ،حممد مهدي اخلرسان ،قم.1428 ،
النداء يف اللغة العرب ّية د .أمحد حممد فارس ،بريوت.1989 ،
الوظائف التداول ّية ،د .يوسف تغزاوي ،إربد.2014 ،
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َّ
نظرية األفعال الكالمية يف خطبة الغدير
�أ .د� .سيف طارق ح�سني � -أ .م .د .ق�صي �سمري عبي�س

املقدِّ مة
المــدُ هللِ ا َّلــذي َعــا يف تَوحـ ِ
ـد ِهَ ،و َدنــا يف َت َفـ ُّـر ِد ِهَ ،و َجـ َّـل يف ُسـ ْلطانِ ِه ،وصــى
َ ُّ
َْ ْ

اهلل عــى حممــد خاتــم النبيــن وعــى آلــه الطيبــن.

وبعــد ....فـ َّ
ـإن مصطلــح األفعــال الكالميــة التــي ظهــرت حدي ًثــا يف إطــار

علــم اللغــة احلديــث ،وقــد اســتعملها الناطقــون ضمــن مقاصدهــم وحتدياهتــم؛

مخــا للســياق الــذي يؤثــر يف الوصــول إىل املعنــى املطلــوب.
لذلــك أعطــت ز ً
ومــن هنــا ط ّبــق الباحــث نظريــة األفعــال الكالميــة عــى خطبــة الغديــر .ولعــي

ال أســتطرد إن قلــت إن مــا حــداين إىل وضــع هــذا البحــث ،مجلــة مــن األســباب
أوجزهــا بــا يــأيت :إهنــا تعــد العالمــة الفارقــة مــن تاريــخ املســلمني ،وكذلــك

تؤثــر يف ســلوك املتداولــن هلــا ،فتؤثــر يف ســلوكهم ،وتتناغــم قلوهبــم ،وتثبــت
عقيدهتــم ،فقــد و ِّظفــت اخلطبــة بصــورة واعيــة بــا يتع ّلــق بســلوك املتل ّقــي.
وقــد قســمنا البحــث عــى مقدمــة ومتهيــد وموضوعــات نظريــة األفعــال

الكالميــة ،تناولنــا يف التمهيــد نظريــة االفعــال الكالميــة وتطورهــا يف الــدرس
ـوي احلديــث ،ووقفــت عــى خطبــة الغديــر وبيــان آثارهــا التداوليــة .وبعــد
ا ّللغـ ّ

اختــص البحــث بدراســة انتقــال داللــة األفعــال الكالميــة يف اخلطبــة
ذلــك
َّ

وتوجيههــا بــن القدمــاء واملحدثــن .وقــد ُختــم البحــث بخالصــة ب ّينــا أهــم
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مــا جــاء فيهــا .ونحــن ال نرجــو لــذة املعرفــة فقــط ،بــل نريــد أن نقــف عــى
أيضــا خاضعــون للتاريــخ
احلقيقــة املغ َّيبــة ،وترســيخ العقيــدة الصاحلــة ،إذ إننــا ً

مــن خــال مؤلفاتنــا .كــا يقــول جــورج مونــن() .وآخــر دعوانــا أن احلمــد هلل
رب العاملــن.
ّ

التمهيد
نظرية االفعال الكالمية وتطورها يف الدرس اللغوي احلديث
ِ
األفعال الكالم َّية:
مفهوم

إن الفعــل الكالمــي أحــد املفاهيــم االساســية يف اللســانيات التداوليــة ،وقــد

ولــدت هــذه النظريــة مــن مقولــة مالينوفســكي « :إن اللغــة أســلوب عمــل
وليســت توثيــق فكــرة»() .ثــم تطــورت عنــد اوســتن ،وقصــد بــه الوحــدة

الصغــرى التــي بفضلهــا حتقــق اللغــة فعــ ً
ا بعينــه (أمــر ،طلــب ،ترصيــح،

وعــد) غايتــه تغيــر حــال املتخاطبــن .وتبــع هــذا التعريــف مــن املحدثــن

العــرب مســعود صحــراوي ،فقــالّ :
إن «الفعــل الكالمــي ،بانــه التــرف او
العمــل االجتامعــي او املؤسســايت الــذي ينجــزه اإلنســان بالــكالم وهكــذا فهــو

يــرى ان الفعــل الكالمــي يــراد بــه االنجــاز الــذي يؤديــه املتكلــم بمجــرد
تلفظــه بملفوظــات معينــة ،ومــن امثلتــه :الســؤال ،التعيــن ،االقالــة ،واالمــر،

والنهــي ....فهــذه كلهــا افعــال كالميــة»().

وممــا تقــدّ م يتضــح أن الفعــل الكالمــي أصبــح نــواة مركزيــة يف كثــر االعامل

التداوليــة ،وفحــواه ان كل ملفــوظ ينهــض عــى نظــام شــكيل داليل انجــازي

تأثــري ،وكذلــك يعــد نشــا ًطا ماد ًّيــا نحو ًّيــا يتوســل أفعــاال قوليــة مــن اجــل
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حتقيــق أغــراض انجازيــة كالطلــب واالمــر والوعــد والوعيــد ...الــخ ،وغايــات
تأثرييــة ختــص ردود فعــل املتلقــي (كالرفــض والقبــول) ومــن ثــم فهــو فعــل

يطمــح اىل ان يكــون فعــا تأثرييــا ،اي يطمــح ان يكــون لــه تأثــر يف املخاطــب،
اجتامعيــا او مؤسســات ًّيا ،ومــن ثــم انجــاز يشء مــا .وهــذا مــا حصــل يف خطبــة

الغديــر يف حرصهــا الواضــح عــى أن يكــون خطاهبــا لــه أفعــاالً تأثرييــة عــى
املتلقــي؛ لكــي يبنــي جمتم ًعــا خال ًيــا مــن الفســاد.
ُ
األفعال الكالم َّية يف خطبة الغدير

هيتــم هــذا املبحــث بالنظــر إىل األفعــال الكالم َّيــة يف خطبــة الغديــر ،وعالقتها

باملقــام ومــا يتصــل بــه مــن قرائــن األحــوال ،وربطهــا بمعانيهــا املختلفــة
بحســب الســياقات التــي تــرد فيهــا ،مهتمــة يف الوقــت نفســه بمكونــات أو

طبقــات الفعــل الكالمــي مثــل :احلمــل واإلســناد واإلحالــة والقضيــة مــن
جهــة ،ومنزلــة املتك ّلــم والســامع وعالقــة كل منهــا باآلخــر وحالتهــا النفســية

ـي
والذهنيــة والثقافيــة مــن جهــة أخــرى ،وقبــل البــدء بتحليــل الفعــل الكالمـ ّ
للرســول األكــرم (صــى اهلل عليــه وآلــه) .وقبــل البــدء باختيــار النــاذج مــن
اخلطــب ســنحاول توضيــح مكونــات الســياق املقامــي للزيــارة اجلامعــة وفا ًقــا

ـي:
ملخ ّطــط رومــان جاكبســون التبليغـ ّ

 -1املبلغ :الرسول حممد (صىل اهلل عليه وآله).

 -2املبلغ له :مجيع املسلمني يف رشق االرض وغرهبا.

 -3املرجــع :جمموعــة مــن األماكــن واألزمنــة والشــخصيات التــي أحــال

إليهــا رســولنا الكريم(صــى اهلل عليــه وآلــه).
120

ة
غلا بطخ يف ةيمالكلا لاعفألا ةَّيرظن

 -4قناة التبليغ :غدير خم.

 -5الرســالة :امتــام النعمــة يف توليــة أمــر املؤمنــن عليــه الســام امامــا

للمســلمني.

 -6الســنن :هــي جمموعــة القواعــد النحو َّيــة والرصف َّيــة والتداول َّيــة التــي

صنفــت عــى َو ْفقهــا األفعــال الكالم َّيــة املتضمنــة يف خطبــة الغديــر ،ويمكــن

تصنيــف كل مــا ســبق باملخطــط اآليت:
ِ
خمطط ( )1من إعداد الباحث عىل ِ
تصنيف رومان جاكبسون
وفق

قســم الباحــث مضمــون البحــث عــى موضوعــات متعــددة بحســب
وقــد ّ

الســياق العــام خلطــب البنــاء املجتمعــي عــى النحــو اآليت:

املوضــوع األول :حتليــل األفعــال الكالميــة يف ســياق (أســباب نــزول آيــة

التبليــغ).

أ -ذكــر رســولنا األكــرم (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،جــاء يف مقدِّ مــة اخلطبــة:
ِ
ـاش النّـ ِ
ـم
إلَ ،و َأ َنــا ُأ َبـ ِّ ُ
ـن َل ُكـ ْ
ـر ُت يف َت ْبليـ ِغ مــا َأ ْنـ َـز َل اهللُ تَعــاىل َ َّ
ـاس ،مــا َقـ َّ ْ
(( َمعـ َ
ـذ ِه االْيـ ِ
س ـبب هـ ِ
إل ِمــرار ًا َثالث ـ ًا َي ْأ ُمـ ُـرين َعـ ِ
بئيـ َـل َه َبـ َ
ـةَّ :
الســا ِم َر ّب
َ
َ َ َ
ـن َّ
ـط َ َّ
إن َج ْ َ
ِ
ـذا ا َْل ْشـ ِ
ِ
الســا ُم َأ ْن َأ ُقــو َم يف هـ َ
ـي ْبـ َن
ـم ك َُّل َأ ْب َيـ َ
ـض َو َأ ْسـ َ
َ
َو ُهـ َ
ـهد َف ُأ ْعلـ َ
ـو َّ
ـو َدَ :أ َّن َعـ َّ
َأيب طالِــب َأخــي َو َو ِص ّيــي َو َخلي َفتــي َعــى ُأ َّمتــي َواالْمــا ُم ِم ـ ْن َب ْعــدي ،ا َّلــذي
ون ِمـن موســى إالّ َأ َّنـه ال نَبِــي بعــدي ،وهـ ِ
ِ
ـم َب ْعــدَ
َ ُ َ
َّ َ ْ
ُ
ـو َول ُّي ُكـ ْ
ـار َ ْ ُ
َم َ ُّلـ ُه منّــي َمَـ ُّـل هـ ُ
ــك آيــ ًة ِمــن ِكتابِ ِ
ْــز َل اهللُ تَبــار َك وتَعــاىل َع َ ِ
ــه
اهللِ َو َر ُســولِ ِه(َ .)1و َقــدْ َأن َ
ْ
ــي بِذل َ َ
َ َ
َّ
ِ
الصــا َة َو ُي ْؤ ُتـ َ
قيمـ َ
ـون
ـون َّ
ـم اهللُ َو َر ُســو ُل ُه َوا َّلذيـ َن آ َمنُــوا ا َّلذيـ َن ُي ُ
هــي( :إ َّنــا َول ُّي ُكـ ُ
الـ َّـزكا َة وهــم ِ
راك ُع َ
ون)(املائــدة.)))55 :
َ ُ ْ
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وليــس مــن وكــدي ْ
أن أذهــب بعيــد ًا يف هــذه املســألة ،بــل أكتفــي هبــذه

اإلشــارة املوجــزة وأقــول :إن نبينــا األكــرم أكــد ســبب نــزول آيــة التبليــغ،
وألمهيــة األمــر نــزل جربيــل ثــاث مــرات هلــذه القضيــة ،وإذا تأملنــا مل ًّيــا يف

هــذا التأكيــد نجــد أن جربيــل لــه رســالة مهمــة مــن رب العــزة واجلــال يطلــع

هبــا الرســول األكــرم بأمــر مهــم يكمــن يف أن يعلــم النــاس مــن االجنــاس كافــة
ِ
ـي ْب ـ َن َأيب طالِــب هــو اخلليفــة َعــى ُأ َّمــة الرســول حممــد (صــى اهلل عليــه
َأ َّن َعـ َّ
ِ
ـار َ
ون ِم ـ ْن ُموســى .ونستشــف
وآلــه)َ ،واالْمــا ُم م ـ ْن َب ْعــده .وقــد أحلــه َمَـ ّـل هـ ُ
مــن ذلــك مجلــة مــن األمــور:
أ -قــرب انتهــاء مــدة النبــوة :إن النبــي ال بــد مــن متمــم لرســالته ،وهــذا

الشــخص جيــب أن يتحــى بصفــات الكــال االهلــي.

ب -اإلمامــة ال تكــون بطريقــة الشــورى وإنــا بالتعيــن مــن اهلل تعــاىل عــن

طريــق رســوله الكريــم.

ت -الوصيــة :املتأمــل يف كالم الرســول يتضــح عنــده ان كالمــه هــو وصيــة

جيــب االلتــزام هبــا.

ونخلــص إىل أن التداوليــة مــن ذلــك يف أمريــن ،األمــر األول :القضــاء عــى

مجيــع املخططــات املصلحيــة التــي كانــت حتــاك للنيــل مــن إمــام املتقــن عــي

عليــه الســام .واآلخــر :قطــع الطريــق أمــام املنتفعــن لرسقــة واليــة املســلمني

بطــرق خبيثــة وغــر رشعيــة.

ب  -حتليــل األفعــال الكالم َّيــة املتضمنــة يف املوضــع األولَ (( :فا ْع َل ُمــوا
ِ
م ِ
عــاش الن ِ
ّــاس ذلِ َ
ُــم َولِ ّيــ ًا
ــك فيــه َوا ْف َه ُمــو ُهَ ،وا ْع َل ُمــوا َأ َّن اهللَ َقــدْ ن ََص َبــ ُه َلك ْ
َ
َ
122

ة
غلا بطخ يف ةيمالكلا لاعفألا ةَّيرظن

ـى ا ُْل ِ
هاجريـ َن َواالَنصـ ِ
ـار َو َعـ َ
َوإمامـ ًا َفـ َـر َض طا َع َتـ ُه َعـ َ
إحســان،
ـى التّابِعـ َ
ـم بِ ْ
ـن َلُـ ْ
ِ
ِ
الصغـ ِ
الـ ِ ِ
ـى ا ْلبــادي َو ْ
َو َعـ َ
ـاضَ ،و َعـ َ
ـر
الـ ِّـر َوا َْل ْم ُلــوك َو َّ
ـي َوا ْل َعـ َـر ِ ِّ
بَ ،و ْ ُ
ـى ا ْل َع َجمـ ِّ
َوا ْلك ِ
ــى االَ ْب َي ِ
َبــرَ ،و َع َ
ــو ِدَ ،و َعــى ك ُِّل ُم َو ِّحــد مــاض ُحك ُْمــ ُه ،جــاز
ــض َواالَ ْس َ
ـذ َأ ْمـ ُـر ُهَ ،م ْل ُعـ ٌ
َق ْو ُلـ ُه ،نافِـ ٌ
ـون َمـ ْن خا َل َفـ ُهَ ،م ْر ُحــو ٌم َمـ ْن تَبِ َعـ ُه َو َصدَّ َقـ ُهَ ،ف َقــدْ َغ َفـ َـر
ِ
ِ
ـاس ،إ َّن ـه ِ
ِ ِ
ـاش النّـ ِ
آخـ ُـر َمقــام َأ ُقو ُم ـ ُه يف
ُ
اهللُ َل ـ ُه َو َل ـ ْن َســم َع منْ ـ ُه َو َأطـ َ
ـاع َل ـ ُهَ .معـ َ
ـذا ا َْل ْشـ ِ
ـم ُعوا َو َأطي ُعــوا َوانْقــا ُدوا الَ ْمـ ِ
ـمَ ،فـ َّ
هـ َ
ـإن اهللَ َعـ َّـز َو َجـ َّـل
َ
ـر اهللِ َر ِّب ُكـ ْ
اسـ َ
ـهدَ ،ف ْ
ِ
ِ ِ
هــو موال ُكــم وإهل ُكــمُ ،ثـ ِ
ـم ِم ـ ْن
ـم م ـ ْن ُدونــه َر ُســو ُل ُه َونَبِ ُّي ـ ُه ا ُْلخاطـ ُ
ُ َ َْ
ـمُ ،ثـ َّ
ـب َل ُكـ ْ
ْ َ ُ ْ َّ
ـر اهللِ رب ُكــمُ ،ثــم االْمامـ ُة يف ُذريتــي ِمـن و ْلـ ِ
بعــدي َعـ ِ ِ
ـد ِه
ْ ُ
ِّ َّ
َْ
َ
ـم بِ َأ ْمـ ِ َ ِّ ْ َّ
ـم َوإما ُم ُكـ ْ
ـي َول ُّي ُكـ ْ
ٌّ
ـو َن اهللَ َو َر ُســو َل ُه))(.)2
ـوم َت ْل َقـ ْ
إىل َيـ ْ

ـم ُعواَ ،و َأطي ُعــواَ ،وانْقــا ُدوا) هــذه االفعــال متثــل
اسـ َ
 -الفعــل الكالمــيَ ( :ف ْ

أوامــر الرســول األكــرم ويــا هلــا مــن افعــال كالميــة! املتأمــل فيهــا جيــد أن

الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه) كأنــه اختــار هــذه االفعــال اختيــار ًا ملــا فيهــا
مــن دالالت تأكيديــة واضحــة وكأنــه يعلــم مــا ســيكون ،فــا حــدث أهنــم مل

يســتمعوا ،ومل يطيعــوا ،ومل ينقــادوا .وذلــك قــال اهلل تعــاىل يف حــق هــؤالء َِّن
ون اللََّ ورســو َله َلعنَهــم اللَُّ ِف الدُّ ْنيــا و ْال ِخ ِ
ــؤ ُذ َ
ــم َع َذابــ ًا
ا َّل ِذيــ َن ُي ْ
َ َ
َ
ُ َ ُ ُ
ََ ُ
ــرة َو َأعَــدَّ َل ُ ْ
ُّم ِهينــ ًا [األحــزاب.]57 :

 -فعــل إســنادي :يتمثــل يف اجلملــة الفعليــة املكونــة مــن حممــول الفعــل

ّ
الــدال عــى املخاطبــن
(اســتمع) ،وموضوعــه الفاعــل املتصــل (الــواو)

املوجوديــن يف غديــر خــم ،وموضوعــه حتذيرهــم مــن نكــران ،ونســيان ،وعــدم

الطاعــة واالنقيــاد ألوامــر اهلل تعــاىل ،ورســوله الكريــم.
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 -فعــل إحــايل :أحــال رســولنا األكــرم يف هــذه الفقــرة القصــرة ثــاث

إحــاالت واحــدة ختتلــف عــن األخــرى ،االحالــة األوىل إىل نفســه عــن

طريــق أوامــره وخطابــه للمســلمني (اســمعوا ،أطيعــوا) ،واالحالــة الثانيــة إىل

احلارضيــن يف اخلطبــة عــن طريــق اإلشــارة إليهــم بالضمــر املتصــل الــواو يف

(اســمعوا ،واطيعــوا ،وانقــادوا)) .واالحالــة الثالثــة اإلشــارة إىل اهلل تعــاىل ،عــن
طريــق اإلشــارة بالضمــر الــكاف يف (موالكــم وإهلكــم).

 -فعــل داليل :يتكــون مــن القضيــة التــي تتم َّثــل يف اتبــاع أوامر اهلل ورســوله،

واالســتامع واالنقيــاد والطاعــة ألوامــر الرســول يف مبايعــة أمــر املؤمنــن (عليــه

الســام) ،وتتكــون القضيــة من:

 -1االقتضــاء :الوقــوف عــى منزلــة يعســوب الديــن عــي بــن أيب طالــب،

وإثبــات واليتــه .قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه والــه وســلم انــه قــال لعــي
ابــن ايب طالــب (انــت وليــي يف الدنيــا واالخــرة)(.)3

ـي :يشــرط يف ذلــك التسلســل اآليت :التســليم والطاعــة
 -2اســتلزام منطقـ ّ

ألوامــر اهلل تعــاىل ،لتــويل أمــر املؤمنــن إمامــة املســلمني.
 -فعل انجازي :تتألف احتاملياته الداللية من:

 -1قــوة إنجازيــة حرفيــة :وهــي تقريــر أحــداث اخلطبــة والتــي تتمثــل

بطاعــة احلارضيــن لــكالم رســول اهلل يف مبايعــة أخيــه وصف ّيــه أمــر املؤمنــن

(عليــه الســام) والتســليم لــه لف ًظــا وقل ًبــا.

 -2قــوة انجازيــة مســتلزمة :تتم ّثــل باالختصــاص؛ أي يف االعــراف بواليــة
ِ
ِ
ُــم اهللُ َو َر ُســو ُل ُه َوا َّل ِذيــ َن
أمــر املؤمنــن عــى النــاس ،قــال تعــاىل( :انَّــا َول ُّيك ُ
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ـون الـ َّـزكَا َة وهــم ر ِ
ِ
ِ
اك ُعـ َ
ا َة َو ُي ْؤ ُتـ َ
يمـ َ
الصـ َ
ـون) [املائــدة.]55 :
ـون َّ
َ ُ ْ َ
آ َمنُــوا ا َّلذيـ َن ُيق ُ

وعــن النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه قــال «:ولــه صــى اهلل عليــه و آلــه و ســلم:
« أول مــن يدخــل مــن هــذا البــاب إمــام املتقــن ،وســيد املســلمني ،ويعســوب
الديــن ،وخاتــم الوصيــن ،وقائــد الغــر املحجلــن ،فدخــل عــي ،فقــام إليــه

مســتبرشا ،فاعتنقــه و جعــل يمســح عــرق جبينــه ،و هــو يقــول لــه :أنــت تــؤدي

عنــي ،وتســمعهم صــويت ،وتبــن هلــم مــا اختلفــوا فيــه بعــدي »(.)4

ولعـ ّـل املتتبــع لبعــض األقــام املأجــورة ،وكذلــك بعــض عبــاد الســاطني

خيالــف ذلــك التبليــغ االهلــي ألنــه يــر يف مصاحلهــم الدنيويــة؛ إذ جيــد أن
طريــق اخلالفــة هــو الشــورى؛ ولذلــك اهتــم رســولنا األكــرم أن تكــون القــوة

اإلنجازيــة تســتلزم تعيينــه وتكريمــه أمــام مجيــع املســلمني احلارضيــن يف احلــج،
واثبــات حقــه باالمامــة ،فضـ ً
ا عــن كشــف املؤامــرات والدســائس التــي حتــاك

للنيــل مــن أمــر املؤمنــن عــي (عليــه الســام) ،فقــال رســولنا األكــرم يف
ذلــك ( ُثــم ِم ـن بعــدي َعـ ِ ِ
ـم بِ َأ ْمـ ِ
ـم االْما َم ـ ُة يف
َّ ْ َ ْ
ـمُ ،ثـ َّ
ـر اهللِ َر ِّب ُكـ ْ
ـم َوإما ُم ُكـ ْ
ـي َول ُّي ُكـ ْ
ٌّ
ِ ِ
ِ
ـو َن اهللَ َو َر ُســو َل ُه)) ،فهنــا أكــد رســولنا احلبيــب
ـوم َت ْل َقـ ْ
ُذ ِّر َّيتــي م ـ ْن ُو ْلــده إىل َيـ ْ
عــى مكانــة أمــر املؤمنــن وذريتــه بوصفهــم (األوليــاء واالئمــة) .فاجلملــة يف
الكالمــي املبــارش يف بيــان أمــر املؤمنــن،
املقامــي تقصــدت الفعــل
الســياق
ّ
ّ

وكذلــك أنجــز يف ضوئهــا فعــل االســتامع والطــاع واالنقيــاد الــذي يمثــل لنــا
فعـ ً
ـا لغو ًّيــا غــر مبــارش

ويف هــذا املقــام جيــدر بنــا أن ننبــه عــى يشء جديــر باالنتبــاه مــؤداه ّ
أن الفعــل

اإلنجــازي فرصــة فريــدة إلبــراء الذمــة أمــام اهلل تعــاىل ،وهــذا يمثــل الفعـ ُـل
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ـوي غــر املبـ ِ
ـارش املتمثــل بالقــوة االنجازية
ـوي املبــارش ،ولكــن الفعــل ا ّللغـ ّ
ا ّللغـ ُّ

املنشــودة التــي أرادهــا الرســول الكريــم حتذرهــم مــن نقــض املواثيــق ،وااللتزام

با لبيعة .

املوضــوع الثــاين :حتليــل األفعــال الكالميــة يف ســياق تد ّبــر القــرآن واجلمــع

بــن القــرآن العــرة

أ -الســياق العــام :التأكيــد عــى تد ّبــر القــرآن ،وفهــم آياتــه ،والنظــر مــن

حمكمــه ومتشــاهبه ،والتأكيــد عــى واليــة أمــر املؤمنــن ،واجلمــع بــن الثقلــن

القــرآن الكريــم ،والعــرة الطاهــرة.

ِ
ـاش النّـ ِ
ـاس ،تَدَ َّبـ ُـروا ال ُقـ ْـر َ
آن َوا ْف َه ُمــوا
ب -حتليــل األفعــال الكالم َّيــةَ (( :معـ َ
ِ ِ
ِ ِ
ـن َل ُكــم َز ِ
واجـ َـر ُه
ـو اهللِ َلـ ْن ُي َبـ ِّ َ
ـاب ُهَ ،فـ َ
ْ
آياتــهَ ،وا ْن ُظـ ُـروا إىل ُمْكَامتــه َوال َتتَّبِ ُعــوا ُمتَشـ ِ َ
ــد ِه ومص ِعــدُ ه َإل و ِ
ــذ بِي ِ
ِ
ِ
شــائ ٌل
ُ َّ َ
َ ُ ْ
ســر ُه إالَّ ا َّلــذي َأنَــا آخ ٌ َ
َو َلــ ْن ُيوض َ
ــح َلك ْ
ُــم َت ْف َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ــوال ُه،
ُــمَ :أ َّن َمــ ْن ُكن ُ
ــي َم ْ
ْــت َم ْ
بِ َع ُضــده َوراف ُعــ ُه بِ َيــدي َو ُم ْعل ُمك ْ
ــوال ُه َفهــذا َع ٌّ
و هـ ِ
ـي ْبـ ُن َأيب طالِــب َأخــي َو َو ِص ّيــيَ ،و ُمواال ُتـ ُه ِمـ َن اهللِ َعـ َّـز َو َجـ َّـل َأن َْز َلــا
َ ُ َ
ـو َعـ ٌّ
ِ
ِ
إن َع ِلي ـ ًا وال َّطيبـ َ ِ
ِ
ـاش النّـ ِ
ـم ال ِّث ْقـ ُـل
ـاسِّ َ ّ َّ ،
ـن م ـ ْن ُو ْلــدي م ـ ْن ُص ْلبِــه ُهـ ُ
ـيَ .معـ َ
َعـ َ َّ
صاحبِ ِ
ِ
ِ ِ
آن ال ِّث ْق ُ
ــر ُ
ــه
ــئ َعــ ْن
ْ
ْــرَ ،فــك ُُّل واحــد من ُْهــا ُمنْبِ ٌ
ــل االَك َ ُ
ــرَ ،وا ْل ُق ْ
االص َغ ُ
الــو َض َأال إ ــم ُأمنــاء اهللِ يف َخ ْل ِقـ ِ
ـق َلـ ُهَ ،لـ ْن َي ْف َ ِتقــا َح ّتــى َيـ ِ
ـه
َو ُموافِـ ٌ
ـي ْ َ ْ
نَّ ُ ْ َ ُ
ـردا َعـ َ َّ
وحكّامـه يف َأر ِضـ ِ
ـم ْعت))(.)5
ـتَ ،أال َو َقــدْ َب َّل ْغـ ُ
ـه َأال َو َقــدْ َأ َّد ْيـ ُ
ـتَ ،أال َو َقــدْ َأ ْسـ َ
َ ُ ُ ُ ْ
 الفعل الكالمي( :تدبر ،تتبع ،افهم) ،ويتشكل من:ـنادي :مجلــة فعليــة مكونــة مــن حممــول فعــل (تدبــر) وموضوعه
 -1فعــل إسـ ّ

الفاعــل املتصــل (املســلمون احلــارضون يف غــد خم).
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 -2فعــل إحــا ّيل :إحالــة إىل احلارضيــن الذيــن حــروا مــع رســول اهلل (صىل

اهلل عليــه ولــه وســلم) عــن طريــق اإلشــارة إليهــم بضامئــر املتصلــة (تدبــروا)،

والضمــر املتصــل (الــواو).

 -3فعــل َدال ّيل :يتكــون مــن القضيــة التــي تتمثــل يف اتبــاع رســول اهلل (صــى

اهلل عليــه وآلــه) وااللتــزام بأوامــره ،وتشــتمل القضيــة عــى:

 -4االقتضــاء :اقتضــاء االمتثــال إىل أوامــر رســول اهلل ،واتبــاع وصايــاه؛

ألهنــا ســبب النجــاة واخلــاص .فعــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه والــه وســلم
انــه قــال عــن عــي ابــن ايب طالــب (ان هــذا اخــي ووصيــي وخليفتــي فيكــم
فاســمعوا لــه واطيعــوا)(.)6

 -5اســتلزام منطقــي :أن يمتثــل املســلمون لوصايــا رســول اهلل ،وال جيــوز

خمالفتــه واملــواالة لغــر مــا وىص بــه.

 -6فعــل إنجــازي :ويتجســد يف هــذه اجلملــة الفعليــة التــي تتكــون مــن

محولتهــا الدالليــة مــن:

أ -قوة إنجازية حرفية :وهي فعل األمر.

تتجســد يف الــزام رســول اهلل (صــى اهلل عليــه
ب -قــوة إنجازيــة مســتلزمة:
َّ

وآلــه) للمســلمني يف اتباعهــم لــه؛ للوصــول إىل الطريــق القويــم؛ فهــو أخــو
رســول اهلل ووصيــه .للســعي إىل الكــال االهلــي ،والتمهيــد اىل الدولــة العادلــة.
فعــن الرســول صــى اهلل عليــه والــه وســلم( :مكتــوب عــى بــاب اجلنــة ال اله اال

اهلل حممــد رســول اهلل عــي اخــو رســوله((.)7

املوضــوع الثالــث :حتليــل األفعــال الكالميــة يف ســياق جتنــب احلســد
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والبغضــاء لعــي عليــه الســام

أ -الســياق العــام :التأكيــد عــى جتنــب احلســد؛ ألن احلســد حيبــط األعــال،

وتــزل االقــدام.

ِ
ـاش النّـ ِ
ـاسَّ ،
ـس َأ ْخـ َـر َج
إن إ ْبليـ َ
 حتليــل األفعــال الكالميــة املتضمنــةَ (( :معـ َالسـ ِ
آدم ِم ـن ْ ِ
ـم َو َتـ ِ
ـمَ ،فـ َّ
ـدَ ،فــا َ ْت ُســدُ و ُه َفت َْحبِـ َ
ـإن
ـز َّل َأ ْقدا ُم ُكـ ْ
ـط َأ ْعام ُل ُكـ ْ
ََ َ َ
النَّــة بِ ْ َ َ
ِ
ــط َإل االَ ْر ِ
ــز َو َج َّ
آ َد َم ُأ ْهبِ َ
ــف
ــلَ ،و َك ْي َ
ــو ُة اهللِ َع َّ
ــو َص ْف َ
ض بِ َخطي َئــة واحــدَ ةَ ،و ُه َ
ـض َع ِليـ ًا إالّ َشـ ِ
بِ ُكــم و َأ ْن ُتــم َأ ْن ُتـ ِ
ـق ٌّي))(.)8
ـم َأ ْعــدا ُء اهللِ .أال َوإ َّنـ ُه ال ُي ْب ِغـ ُ
ّ
ـم َومنْ ُكـ ْ
ْ
ْ َ ْ
 الفعل الكالمي :حتسد ،حتبط ،تزل .ويتشك َُّل من: -1فِ ْع ٌ
إســنادي :مجلــة فعليــة مكونــة مــن حممــول فعــل (حتســد)،
ــل
ٌّ
وموضوعــه الفاعــل املســترت وهــو أنتــم الــذي يعــود عــى (املســلمني احلارضيــن
يف غديــر خــم) ،و(حتبــط) وموضوعــه الفاعــل الظاهــر وهــو (أعاملكــم) .فهنــا
اختلــف ضمــر الفعــل االســنادي ،ولكــن موضوعــه واحــد.

ٌ -2
فعــل إحــا ٌّيل :هنــاك أكثــر مــن احالــة يف كالم الرســول األكــرم فتــارة

تكــون االحالــة للمســلمني احلارضيــن يف يــوم الغديــر ،وتــارة أخــرى تكــون
االحالــة إلبليــس يف (إخــراج آدم).

 -3فعـ ٌـل َدال ٌّيل :يتكــون مــن القضيــة التــي تتم َّثــل يف هنــي رســول اهلل عــن

احلســد وجتنــب حبــط العمــل.

ـب عــي لدخــول اجلنــة .قــال الرســول صــى اهلل
 -4االقتضــاء :اقتضــاء حـ ّ

عليــه والــه وســلم( :يــا عــي انــت قســيم اجلنــة فيــوم القيامــة تقــول للنــار هــذا

يل وهــذا لــك).9
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 -5اســتلزام منطقــي :واليــة أمــر املؤمنــن يقودنــا إىل جتنــب احلســد وحســن

اخلامتة.

يتجســد يف هــذه اجلملــة الفعل َّيــة التــي تتكــون مــن
إنجــازي:
 -6فعــل
ٌّ
َّ

محولتهــا الدالليــة مــن:

أ -قوة إنجازية حرفية :وهي األفعال املضارعة (حتسد ،حتبط ،تزل).

ب -قــوة إنجازيــة مســتلزمة :تتمثــل يف رضورة واليــة أمــر املؤمنــن (عليــه

الســام) وجتنــب احلســد والبغــض ألمــر املؤمنــن؛ للوصــول اىل حســن العاقبة
ودخــول اجلنــة.

تبــن َّ
أن
وعــى ايــة حــال فــا يظفــر الــدارس بالفائــدة الكبــرة إال إذا ّ

الغــرض اإلنجــازي املبــارش يف هــذا املقطــع الواليــة لعــي بــن أيب طالــب (عليــه
الســام) .أ َّمــا اخلطبــة بمجملهــا ويف الســياق املقامــي الــذي وردت فيــه ،فقــد
ـوي غــر مبــارش يتم ّثــل يف النهــي عــن احلســد ،وقتــل
ُأنجــز يف أثنائــه فعــل لغـ ّ

البغضــاء لعــي عليــه الســام؛ ألن رســول اهلل عــامل بــا ســيكون مــن تباغــض
وحســد ،فضــ ً
ا عــن ابعــاده عــن اخلالفــة بعــد رســول اهلل ،وهــذا اســتدالل

عــى أن الرســول غــر مقتنــع بســلوكيات كثــر مــن احلارضيــن يف يــوم الغديــر.
تبقــى نقطــة أخــرة يف امتحــان صحــة رأي الباحــث يف رضورة التمســك

فمــ ْن خالــف هــذا
بواليــة أمــر املؤمنــن؛ ألن ذلــك طريــق الفــاح؛ لــذا َ

الــرط يعنــي العمــل بنقيضــه وهــو احلســد والبغــض ،يــؤدي إىل ســوء العاقبــة؛
ولذلــك كان األصــل يف هاتــن اجلملتــن أن تكونــا مرتابطتني ،وأن تكــون األوىل
مقدمــة طبيعيــة للثانيــة ،والثانيــة ترتبــط بــاألوىل أي ارتبــاط املســبب بالســبب،
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ينجــح وواضــح يف ِّ
كل ذلــك أن مجلــة
أو النتيجــة باملقدمــة مثــلَ :مــ ْن يذاكــر
ْ

جــواب الــرط خاضعــة للــرط خضــوع العلــة للمعلــول( .)10يف حــن
يــرى أحــدُ الباحثِــن َّ
أن اجلملــة الثانيــة ليســت هــي اجلــواب ،وأثبــت ذلــك

ـرازا مــن االطالــة ســأنقل
ـدي عــى هــذا النمــط ،واحـ ً
بتطبيقــه للمنهــج التوليـ ّ

نص ـ ًا واضــح الداللــة عــى مــا أقــول ففــي اليســر داللــة عــى كثــر ،فقولنــا:

( َم ـ ْن أراد مـ ً
ـإن املـ َ
ـال ،فـ َّ
ـال عنــدي) ،مــن الواضــح أن اجلملــة الثانيــة ليســت

هــي اجلــواب ،فليســت إرادتــك املــال بمقتضيــة وجــوده عنــدي؛ أي إن الثانيــة
ليســت نتيجــة لــأوىل ،وليســت األوىل ســببا للثانيــة ،وإ ّنــا األصــل ليـ ِ
ـأت إ ّيل،
ً
ثــم دخلــت عليهــا مجلــة الــرط ( َمــ ْن أراد ً
مــال)( .)11ويســتنتج الباحــث
ـط عملــهَ ،و َتـ ِ
حيبِـ َ
وف ًقــا للمنهــج التوليــدي َّ
ـز َّل قدمــه،
أن (الــذي حيســد عل ًّيــا ْ
والــذي يبغضــه يكــون مــن االشــقياء).

خال�صة البحث
رحلــة علمي ٍ
ٍ
ــة شــاقة وشــيقة ن َّقبنــا فيهــا عــن واحــدة مــن االبعــاد
بعــد
َّ

التداوليــة يف خطبــة الغديــر ظهــر يل عــدد مــن النتائــج عــى النحــو اآليت:
تعــدُّ نظري ـ ُة األفعـ ِ
ـال الكالم َّيــة الركيــز َة األساســي َة التــي قــام عليهــا ّ
االتــاه

ـاز ذو طابــع
التــداو ّيل ،وهــي مــن أهــم نظرياتــه .والفعــل الكالمــي هــو إنجـ ٌ

اجتامعــي يتح ّقــق يف الواقــع بمجــرد التلفــظ بــه بغــرض حتقيــق التواصــل،
ّ

ـم التأثــر يف املتلقــي عــن طريــق محلــه عــى فعـ ٍ
ـل مــا ،أو تركــه ،أو تقريــر
ومــن َثـ َ

حك ـ ٍم مــن األحــكام.

َ
ُ
َّ
الســياق واملناســب ُة
اجلمــل ال تتع َّلــق بالصــدق أو الكــذب فقــط ،وإنَّــا
أن
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ـي
والظـ ُ
ـروف األخــرى التــي توصلنــا إىل املــراد ،والتــي يتــم فيهــا الفعـ ُـل الكالمـ ُّ
أيضــا .فـ ُّ
ـكل كال ٍم يســتلزم ســلوكًا حمكو ًمــا بقواعــد يســعى يف ضوئــه للكشــف
ً
عــن املعــاين املقصــودة عــن طريــق البحــث بــن اللغــة واالتصــال.

َّ
ـي خلطــب اإلصــاح عــى َو ْفــق خمطــط اللغــوي
إن مكونــات الســياق املقامـ ّ

رومــان جاكبســون التبليغــي هــي :املبلــغ :رســولنا األكــرم حممــد (صــى اهلل

عليــه وآلــه) ،واملبلــغ لــه :مجيــع املســلمني .واملرجــع :جمموعــة مــن األماكــن
واألزمنــة والشــخصيات التــي أحالــت إليهــا خطبــة الغديــر ،وقنــاة التبليــغ:

خطبــة الغديــر .والرســالة :موضوعــات خمتلفــة تضمنتهــا خطبــة الواليــة.
والســنن :هــي جمموعــة القواعــد النحويــة والرصفيــة والتداوليــة التــي صنفــت

عــى وفقهــا األفعــال الكالميــة املتضمنــة يف اخلطــب.

َّ
حممد وآله الطاهرين.
رب العاملني،
واحلمدُ هللِ ِّ
وصل اهلل عىل َّ

امل�صادر واملراجع
الرتمــذي ،أبــو عيســى حممــد ،ســنن الرتمــذي ،حتقيــق :بشــار عــواد معروف،

النــارش :دار الغرب اإلســامي ،ســنة النــر1996 :م.

جامــع العلــوم أبــو احلســن عــي بــن احلســن الباقــويل ،االســتدراك عــى ايب

عــي الفــاريس يف احلجــة ،،حتقيــق :د .حممــد أمحــد الــدايل ،دار النــر :مكتبــة
البابطــن املركزيــة للشــعر العــريب ،الطبعــة األوىل (1428هـــ 2007/م).

جــورج مونــن ،تاريــخ علــم اللغــة منــذ نشــأهتا حتــى القــرن العرشيــن،

ترمجــة بــدر الديــن القاســم ،دمشــق وزارة التعليــم العــايل ،مطبعــة جامعــة
دمشــق1972 ،م.
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حامــد اخلفــاف ،النصــوص الصــادرة عــن ســاحة الســيد السيســتاين يف

املســألة العراقيــة .املؤلــف ،دار املــؤرخ العــريب -بــروت1430 ،هـــ2009-م.

حيــدر حممــد عــي الســاين ،الفقــه الســيايس ملرجعيــة النجــف املعــارصة،

جملــة العميــد ،كليــة الفقــه ،جامعــة الكوفــة ،االصــدار .٢٠1٣ ،1٨

اخلطبــة الثانيــة لصــاة اجلمعــة بإمامــة الشــيخ عبــد املهــدي الكربالئــي يف

 /10ربيــع األول1441/هـــ ،املوافــق .2019/ 11/ 8

دومنينــك مانغونــو ،املصطلحــات املفاتيــح لتحليــل اخلطــاب ،ترمجــة:

حممــد بحياتــن ،الــدار العربيــة للعلــوم نــارشون ،منشــورات االختــاف ،ط،1
بــروت2008 ،م.

الســيد السيســتاين ،اخلطبــة الثانيــة لصــاة اجلمعــة بإمامــة الشــيخ عبــد

املهــدي الكربالئــي يف  /10ربيــع األول1441/هـــ ،املوافــق .2019/ 11/ 8
الســيد السيســتاين ،خطبتــه يف الصحــن احلســيني الرشيــف ،ألقاهــا وكيلــه

الســيد أمحــد الصــايف ،العتبــة احلســينية2019 ،م.

شــاهر احلســن ،علــم الداللــة الســيامنتيكية والربامجاتيــة ،دار الفكــر ط،1

2001م.

شــوقي ضيــف ،جتديــد النحــو ،القاهــرة ،دار املعــارف ،د .ت :ص-262 :

.263

عامـــر زغــر الكعبــي ،االســتفتاء الدســتوري ورهــان الديمقراطيــة يف

العــراق ،مقالــة ،2019 ،رئيــس القســم القانــوين يف مركــز الفــرات.
القمــي ،الشــيخ عبــاس ( 1359 1294هـــ) ،ســفينة البحــار ومدينــة ِ
احل َكــم
ّ
ّ ّ
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واآلثــار ،حتقيــق :جممــع البحــوث اإلســام ّية التابــع لآلســتانة الرضو ّيــة

مؤسســة الطبــع والنــر يف اآلســتانة الرضو ّيــة املقدّ ســة،
املقدّ ســة ،نــرّ :

الطبعــة :األوىل ســنة  1416هـــ.

كاتريــن اوركيــوين ،فعــل القــول مــن الذاتيــة يف اللغــة ،تــر ،حممــد نظيــف،

افريقيــا الــرق ،الــدار البيضــاء ،،املغــرب ،دط.2007 ،

حممــد ماجــد الدخيــل ،دراســة تراكيــب الــرط يف اللغــة العربيــة ،جملــة

الدراســات اللغويــة واألدبيــة ،كليــة أربــد اجلامعيــة ،اململكــة األردنية اهلاشــمية،

عــدد2015 ،2م.

دراســة تداوليــة لظاهرة
مســعود صحــراوي ،التداوليــة عنــد العلامء العــربَ ،

اللســاين العريب) ملســعود صحــراوي ،دار الطليعة
“األفعــال الكالميــة” يف الــراث َ

للطباعــة والنــر ،بــروت  /لبنان ،الطبعــة األوىل ،عــام 2005م

مســلم بــن احلجــاج ،صحيــح مســلم ،حتقيــق :نظــر بــن حممــد الفاريــايب أبــو

قتيبــة ،النــارش :دار طيبــة2006 - 1427 ،م.
اهلوامش

 -1مسند أمحد ،رقم احلديث .906
 -2مسند أمحد ،رقم احلديث .906

 -3ينظر :املراجعات لإلمام رشف الدين العاميل ص .١٦٤ - ١٦٣

 -4يوجــد احلديــث يف كل مــن :رشح هنــج البالغــة البــن أيب احلديــد9 :

 169 /طبعــة مــر بتحقيــق أبــو الفضــل ،حليــة األوليــاء ،63 / 1 :املناقــب

للخوارزمــي احلنفــي ،42 :ترمجــة اإلمــام عــي بــن أيب طالــب مــن تاريــخ
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دمشــق البــن عســاكر الشــافعي 487 / 2 :حديــث  ،1005مطالــب الســؤول

البــن طلحــة الشــافعي.60 / 1 :

 -5مسند أمحد ،رقم احلديث .1242

 -6راجع تاريخ الطربي ج  ٢ص .٢١٧
 -7مسند اإلمام امحد.46/ 1:

 -8مسند الرتمذي ،كتاب املناقب رقم احلديث .3646

 -9ينظر املراجعات لإلمام رشف الدين العاميل ص .٧٢

 -10شــوقي ضيــف ،جتديــد النحــو ،القاهــرة ،دار املعــارف ،د .ت :ص:

.263-262

 -11حممــد ماجــد الدخيــل ،دراســة تراكيــب الــرط يف اللغــة العربيــة،

جملــة الدراســات اللغويــة واألدبيــة ،كليــة أربــد اجلامعيــة ،اململكــة االردنيــة

اهلاشــمية ،عــدد2015 ،2م :ص.59/2 :
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ت( يلينلا يدوَلا نبا ةيريدغيدغ55ت( يلينلا يدوَعلا نبا ةيريدغ

غديرية ابن ال َعودي النيلي (ت558هـ) مقاربة يف معمارية القصيدة
أ .د .عبد الإله عبد الوهاب هادي

املقدمة
رب العاملــن والصــاة والســام عــى خاتــم األنبيــاء واملرســلني
احلمــد هلل ِّ

حممــد األمــن صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه واهلــداة امليامــن مــن آلــه الطيبــن الطاهريــن
ّ

عليهــم الســام ،وبعــد فاحللــة الفيحــاء مــن املــدن التــي متتعــت بمكانــة عاليــة

يف كثــر مــن العلــوم ،وقــد زخــرت بالعديــد مــن العلــاء يف خمتلــف العلــوم
والفنــون منــذ متصريهــا وحتــى وقتنــا احلــارض ،وقــد وصــف العلــاء واألُدبــاء
أمهيتهــا وتطورهــا الفكــري ممَّــا جعلهــا موطن ـ ًا للعلــاء واألُدبــاء والشــعراء.

وقــد م َّثــل القــرن الســادس اهلجــري ومــا بعــده عــر االزدهــار يف احللــة
بســبب وجــود العلــاء واألُدبــاء الذيــن حرصــوا عــى العنايــة بتدريــس العلــم
واألدب ،وختــرج أفــواج مــن الطلبــة عــى أيدهيــم ،ومــن هنــا عرفــت احللــة

ـت هــذه املدينــة عــدد ًا مــن العلــاء
خرجـ ْ
بمجالســها العلميــة واألدبيــة ،فقــد َّ

مثــل :العالمــة احلــي واملحقــق احلــي وابــن نــا وابــن طــاووس ،وابــن ادريــس
وغريهــم كثــر ،وعــددا مــن األدبــاء والشــعراء مثــل صفــي الدين احليل وشــميم

احلــي وحممــد بــن جيــا والســيد حيــدر احلــي والســيد جعفــر احلــي ومحــادي

الكــواز وصالــح الكــواز والشــيخ عــي عــوض وغريهــم كثــر ،وكان شــاعرنا
ابــن العــودي النيــي مــن شــعراء احللــة يف القــرن الســادس اهلجــري الــذي متيــز
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بصفــاء قرحيتــه ،وجــودة ســبكه ،وحســن ديباجتــه.

لقــد انتظــم البحــث يف مقدمــة ومبحثــن تقفــوه خامتــة ،األول منــه كان

احلديــث فيــه عــن ترمجــة ابــن العــودي النيــي وفيــه فقــرات ،واملبحــث الثــاين:

ثــم اخلامتــة تضمنــت أهــم نتائــج البحــث
معامريــة القصيــدة وفيــه فقــراتَّ ،
وأخــر ًا ثبــت املصــادر واملراجــع.

وختام ـ ًا :هــذا مــا وفقنــا اهلل إليــه يف دراســة غديريــة ابــن العــودي النيــي،

ـإن أصبنــا فهــو منَّــة مــن منــن اهلل علينــاْ ،
فـ ْ
وإن أخطأنــا فحســبنا أنَّنــا قدمنــا مــا

رب العاملــن والعاقبــة
بوســعنا يف ســبيل إمتامــه ،وآخــر دعوانــا أن احلمــد هلل ِّ
للمتقــن.

املبحث الأول :ترجمته:
 -1ن�سبه ووالدته و�صفته:
مل تقــف املصــادر القديمــة طويـ ً
ا يف ترمجــة ابــن العــودي النيــي ،إذ ال نجد له

ترمجــة وافيــة َّإل النــزر اليســر مــن أطــوار حياتــه املختلفــة ،وربــا يكون الســبب

يف ذلــك كونــه مــن الشــعراء املوالــن آلل البيــت عليهــم الســام ممَّــا جعــل
أصحــاب الرتاجــم ال يطنبــون يف ترمجتــه وأشــعاره عــى مــا ســنرى الحقـ ًا.
ن�سبه:
ـي بــن العــودي التغلبــي
ـي بــن ســلامن بــن عـ ّ
هــو أبــو املعــايل ســامل بــن عـ ّ
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النيــي( )1املعــروف بابــن العــودي النيــي(.)2
والدته وصفته:

حــدد أصحــاب الرتاجــم ســنة والدتــه بـ(478هـــ)( )3وكان (أبــو املعــايل

مــن الشــعراء الذيــن اشــتهر شــعرهم وق ّلــت أخبــار ســرهم ،فهــو كوكــب مــن

كواكــب األدب ،ومشــاهد نــوره جمهولــة حقيقتــه أو حقائــق أوصافــه)(.)4

وهــذه إشــارة واضحــة مــن الدكتــور مصطفــى جــواد عــن عــدم االهتــام

ـي شــعره وحســن ديباجتــه.
بشــعره وأخبــاره عــى الرغــم مــن رقـ ّ
ن�ش�أته:

لقــد كانــت نشــأة ابــن العــودي يف الوقــت الــذي مجــع فيــه العــاد األصبهــاين

أخبــار شــعرائه وكتابــة خريدتــه ،ولذلــك قــال يف وصفــه( :شــاب شــبت لــه نار

ودر مــن فيــه شــؤبوب
الــذكاء وشــاب لنظمــه رصف الصهبــاء بصــايف املــاءّ ،
الفصاحــة ،يســقي مــن ينشــده شــعره راح الراحــة)(.)5

وقــول العــاد األصبهــاين يفصــح عــن شــخصية تتســم بقــدرة عقليــة قويــة،

((( ينظر :خريدة القرص وجريدة العرص .412/1 :الوايف بالوفيات .55/15 :الغدير يف
الكتاب والسنة .379/4 :أعيان الشيعة .277/2 :أدب الطف .126/3 :أبو املعايل
ابن العودي النييل (مقالة)ُ .532 :أصول التاريخ واألدب نق ً
ال عن أيب املعايل.532 :
((( النيل :بليدة يف سواد الكوفة ،قرب حلة بني مزيد خيرتقها خليج كبري ما يتخلج من الفرات
الكبري .ينظر :معجم البلدان.334/5 :

((( ينظر :الوايف بالوفيات .55/15 :الغدير .372/4 :أبو املعايل ابن العودي (مقالة).532 :
((( أبو املعايل ابن العودي النييل (مقالة).532 :
((( خريدة القرص وجريدة العرص.412/1 :
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وموهبــة رائقــة يف نظــم الشــعر متتــاز بالفصاحــة وحســن الســبك ،وجــودة
القرحيــة.

ويعلــق الشــيخ األمينــي عىل قــول العــاد األصبهــاين يف وصــف ابــن العودي

النيــي بقولــه( :وإشــارة العــاد إىل أ ّنــه كان شــاب ًا مــن فلتات الشــباب)(.)1
� -2أخباره:

عــى الرغــم مــن نــدرة األخبــار عــن حيــاة ابــن العــودي النيــي ،لكنَّنــا نظفــر

بخــر يــيء جانب ـ ًا مــن حياتــه بلســان العــاد األصبهــاين يف خريدتــه ،وهــذا

نصــه (وردت واســط ًا( )2ســنة مخســن [يعنــي مخســن ومخســائة] فذكــر يل أ َّنــه
ّ
-يعنــي ابــن العــودي النيــي -كان هبــا لالســرفاد ،وقــام يف بعــض األيــام ينشــد

خــادم اخلليفــة (فاتنـ ًا)( )3فســبقه غــره إىل اإلنشــاد ،فقعــد ومل يعــد إليــه وسـ َّلم

وصمــم عــزم الرحيــل إىل وطنــه بالنيــل ،ولقيتــه بعــد ذلــك
عــى رفــده وعليــه
ّ
يف ســنة أربــع ومخســن باهلامميــة(.)5())4
((( الغدير.379/4 :

سميت بذلك ّ
ألن بينها وبني الكوفة فرسخ ًا،
((( واسط :مدينة احلجاج بني بغداد والبرصةّ ،
وبينها وبني البرصة مثل ذلك .وبينها وبني املدائن مثل ذلك ،وفيها أقوال ُأخرى .ينظر
معجم ما استعجم.1363/4 :
((( فاتن ًا :هو شمس الدين أبو الفضائل من أكابر مماليك بني العباس كان ناظر واسط يومئذ.

((( اهلاممية :بلدة من نواحي واسط بينها وبني خوزستان هلا هنر يأخذ من دجلة ،منسوبة إىل
مهام الدولة منصور بني دبيس بن عفيف األسدي ،وليس هذا بصاحب احللة املزيدية
هؤالء ُأمراء تلك النواحي يف أيام بني مزيد أيض ًا .ينظر :معجم البلدان.410/5 :

((( خريدة القرص وجريدة العرص .412/1 :وينظر :الغدير .379/4 :أبو املعايل ابن العودي
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وتلــوح لنــا يف هــذا اخلــر ســمة مهمــة مــن ســاته الشــخصية ،إذ (كان مــع

يب النفــس معتمــد ًا بشــعره والشــاعر األيب ال يورثــه
حتريــره إنشــاده الســرفاده أ َّ
َّإل احلرمــان وإســاءة الزمــان)(.)1

وال نجــد يف املصــادر القديمــة غــر هــذه األخبــار القليلــة عنــه ،وعندمــا

نطالــع شــعره نستشــف منــه إقامتــه مــدّ ة يف واســط ،وكانــت لــه فيهــا أشــعار
وإن لــه أبياتـ ًا متفرقــة مــن قصائــد يف الغــزل تـ ّ
رائقــةَّ ،
ـدل داللــة واضحــة عــى

َّ
ـب مفعمــة باألحاســيس الصادقــة مــن دون
أن صاحبهــا قــد عــاش جتربــة حـ ٍّ
الترصيــح بحبيبــة حمــددة ،أو قــد تكــون مقدمــات عقديــة مذهبيــة وهــو الــرأي

ـب آل البيــت عليهــم الســام قصائــد علويــة أو
األصــح ممهــدة لقصائــد يف حـ ِّ

قصائــد يف ذكــر بقيــة آل البيــت عليهــم الســام وذكــر مناقبهــم.
 -3ت�شيعه ومواالته لآل البيت عليهم ال�سالم:

يــرز بشــكل واضــح مــن خــال أخبــار ابــن العــودي النيــي وشــعره املبثوث

يف املصــادر القديمــة تشــيعه ومواالتــه آلل البيــت عليهــم الســام ،يقول الشــيخ
األمينــي( :وقــد ن ّظــم ابــن العــودي يف الشــعر املذهبــي الــذي أكثــر منــه الســيد

احلمــري وابــن محــاد والعــوين والناشــئ األصغــر وابــن علويــة األصفهــاين

القمــي ،و َّملــا دخــل ابــن شهرآشــوب العــراق يف أواســط القــرن
والــوراق ّ
الســادس ألفــى شــعر ابــن العــودي يف املذهــب تســتهديه اآلذان أفــواه الشــداة
فضمــن كتابــه مناقــب آل أيب طالــب شــيئ ًا منــه ،وكثــر ًا مــن الناظمــن
املنشــدين ّ
النييل (مقالة).533 :

((( الغدير.380 - 379 :
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يف املذهــب ،وبعــد تــرك ابــن شهرآشــوب العــراق إىل الشــام حدثــت ببغــداد
فتــن مذهبيــة ،ووثــب احلنابلــة كعادهتــم بأعدائهــم يف املذهــب فأحرقــوا كتبهــم

وفيهــا دواويــن أشــعارهم ،واضطهدوهــم اضطهــاد ًا فضيعـ ًا فضــاع ُّ
كل األدب

غثــه وســمينه ،وصــار طعمــة للنــار)(.)1
 -4وفاته:

أغفلــت املصــادر القديمــة التــي ترمجــت البــن العــودي النيــي ذكــر ســنة

وفاتــه ،لكنَّهــا حــددت ســنة والدتــه بـ(478هـــ)( ،)2وقــد رجــح الدكتــور
مصطفــى جــواد ْ
أن تكــون ســنة وفاتــه بنــا ًء عــى األخبــار الــواردة عنــه بقــول:

(وروايــة عــاد الديــن األصفهــاين لــه ســنة (554هـــ) باهلامميــة قــرب واســط
ال تــركان للظــن ْ
أن يغــايل يف بقائــه طوي ـ ً
ا بعــد ســنة (554هـــ) ،بــل ال أراه

فإنــا جتعــل عمــره ثامنــن ســنة ،وذلــك مــن نــوادر
قــد جــاوز ســنة (558هـــ) َّ

األعــار يف هــذه الديــار)(.)3

وتابــع الشــيخ األمينــي الدكتــور مصطفــى جــواد يف حتديــد ســنة وفاتــه

بـ(558هـــ) عندمــا ترجــم لــه يف كتابــه الغديــر(.)4
املبحث الثاين :معمارية ال�شعر :مدخل:
((( الغدير.381/4 :

((( ينظر :الوايف بالوفيات .55/15 :الغدير .372/4 :أبو املعايل ابن العودي النييل
(مقالة).532:
((( أبو املعايل ابن العودي النييل (مقالة).533 :
((( ينظر :الغدير.372/4 :
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كثــرة هــي البحــوث والدراســات التــي تناولــت البنــاء الفنــي للقصيــدة

العربيــة القديمــة ،وال نريــد أن نكــرر مــا قيــل مــن مقــوالت وآراء ،ومــا حصــل

اســتقرت عليــه آراء الباحثــن هبــذا املوضــوع ،إذ ليــس يف
مــن خــاف ،ومــا
ّ
تكرارهــا كبــر فائــدة ،فـ ُّ
ـكل مــا نقولــه يكــون معــار ًا مكــرر ًا ،لكنَّنــا ســنحاول
ْ
أن نعــرض هلــذه اآلراء بالقــدر اليســر.

فأ ّمــا مقــوالت النقــاد القدامــى يف البنــاء الفنــي للقصيــدة العربيــة ،فيبــدو ّ
أن

ابــن قتيبــة قــد ســبقهم إىل الترصيــح بتفاصيلهــا ،ورصــد مكونــات البنيــة الفنيــة

للقصيــدة ،وتســمية مفرداهتــا الرئيســة حــن نقــل عــن أهــل العلــم قائ ـاًّ :
(إن
مقصــد القصيــدة ،إنّــا ابتــدأ فيهــا بذكــر الديــار والدمــن واآلثــار ،فبكــى،

وشــكا ،وخاطــب الربــع ...وقــرر عنــده مــا نالــه مــن املــكاره يف املســر ،بــدأ
يف املديــح فبعثــه عــى املكافــأة وهـ ّـزه للســاح ،وفضلــه عــى األشــباه ،وص ّغــر

()1
ـم يضيــف قائ ـاً( :فالشــاعر املجيــد مــن ســلك هــذه
يف قدرهــا اجلزيــل)  ،ثـ َّ

األســاليب ،وعــدَ ل بــن هــذه األقســام ،فلــم جيعــل واحــد ًا منهــا أغلــب عــى

الشــعر ،ومل يطــل ،ومل يقطــع وبالنفــوس ضــاء إىل املزيــد)(.)2

ّ
إن هــذه املقولــة تعــدُّ مــن بواكــر اإلحســاس بتالحــم املوضوعــات داخــل

القصيــدة وإن انشــغلت كثــر ًا يف التعليــل املوضوعــيَّ ،إل أنّنــا ال نعــدم بعــض

اجلوانــب النفســية يف نمــو ذلــك احلــدث املوضوعــي ،وهــي يف ِّ
كل األحــوال،

((( الشعر والشعراء.75 - 74/1 :

((( م .ن.76 - 75/1 :
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ألنــا هتتــم ببنــاء القصيــدة)(.)1
تبقــى (مالحظــة بنائيــة َّ

ولســنا هنــا نريــد ْ
أن نقــف طوي ـ ً
ا عنــد رأي ابــن قتيبــة أو مناقشــته ،فقــد

أفاضــت الكتــب والدراســات يف مناقشــته وحتليلــه( ،)2ومــدى اســتيعاب

أحكامــه لنــاذج القصيــدة املوروثــة ك ّلهــا ،وذلــك أ ّنــه ينظــر إىل قصيــدة املديــح
املتأخــرة أكثــر مــن نظرتــه إىل القصيــدة املوروثــة ،وهــي يف ِّ
كل األحــوال مل

تقتــر عــى املديــح فقــط( )3حتــى ّ
أن بعــض قصائــد املديــح مل تكــن ملتزمــة
هــذه األحــكام(.)4

ولعـ ّـل نقادنــا القدامــى الذيــن جــاؤوا قبــل ابــن قتيبــة أو بعــده قــد أدركــوا

تفاصيــل البنــاء الفنــي للقصيــدة ،لكنَّهــم مل يقدمــوا لنــا تفســر ًا ناضجـ ًا ملفهــوم

هــذا البنــاء مــن خــال القصيــدة نفســها( ،)5فأحكامهــم جزئيــة هتتــم بالتفاصيل
وهتمــل الــكل( ،)6عــى أنّنــا ال ننكـ ّـر وضــوح فكــرة البنــاء الفنــي للقصيــدة عنــد

((( قضايا الفن يف قصيدة املدح العباسية.44 :

((( ينظر ً
مثال :مطلع القصيدة العربية وداللته النفسية .23 :الشعر اجلاهيل خصائصه وفنونه:
 .133أسس النقد األديب عند العرب .323 :املطلع التقليدي يف القصيدة العربية.8 :
الشعر اجلاهيل قضاياه الفنية واملوضوعية.206 :
((( ينظر :دراسات نقدية يف األدب العريب.50 :

((( ينظر :وحدة القصيدة يف الشعر العريب.162 - 140 :

((( ينظر ً
مثال :البيان والتبيني .67/1 :عيار الشعر .7 :حلية املحارضة .215/1 :رس
الفصاحة .260-259 :املثل السائر .121/3 :منهاج البلغاء.291 - 287 :

((( ّ
إن كتب الرتاث النقدي والبالغي تكثر من احلديث عن (االبتداء والتخلص واملقطع)
ينظر مثال :البيان والتبيني .112/1 :عيار الشعر .122-111 :كتاب الصناعتني:
 .438 ،431 ،443العمدة.222-239/1 :
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ابــن قتيبــة ،لك ـ َّن رؤيتــه املوضوعيــة يف حتليــل مكوناتــه رصفتــه عــن توضيــح

العالقــة بــن حمــاور البنــاء الثالثــة.

أ ّمــا مقــوالت النقــاد املحدثــن ،فقــد اقــرن مفهــوم البنــاء الفنــي يف البدايات

ـم حظــي بعــد
األُوىل للــدرس النقــدي العــريب احلديــث بـ(وحــدة القصيــدة) ،ثـ َّ

ذلــك موضــوع بنــاء القصيــدة مــن اجلهــد النقــدي احلديــث بدراســات خلصت

إىل تقويــم العمليــة اإلبداعيــة يف الشــعر( ،)1وبــن الــركام اهلائــل من هــذه اآلراء

واملقــوالت ،يقــرر أحــد النقــاد املعارصيــن يف مصطلــح بنــاء القصيــدة ،بأنَّــه

(بنــاء عالئقــي يقــوم عــى العالقــات بــن العنــارص ٌّ
كل منهــا حاكــم لآلخــر
وحمكــوم بــه)( )2أي يتعلــق األمــر بدراســة العالقــات بــن العنــارص املكونــة

للقصيــدة ،فضــ ً
ا عــن دراســة األقســام املكونــة هلــا ،وبصــورة أدق (دراســة
بنــاء العبــارات والصــور واملوســيقى واألفــكار والرتكيبــات اللغويــة والعواطف
املتآلفــة واملتضــادة فيهــا)(.)3

ونخلــص مــن ِّ
كل ذلــك إىل َّ
أن مالمــح التشــكيل اهليــكيل للقصيــدة العربيــة

املكتملــة يرتكــز يف (املطلــع ،واملقدمــة ،والرحلــة ،والتخلــص ،والغــرض،

ـم يصدق
واخلامتــة) ،وهــذا اهليــكل ينطبــق عــى بعــض الشــعر اجلاهــي ،ومــن ثـ َّ
((( ينظر ً
مثال :األدب وفنونه .59 :النقد املنهجي عند العرب .32 :النقد األديب احلديث:
 .210يف النقد األديب .154 :حديث األربعاء .31/1 :الشعر اجلاهيل منهج يف دراسته
وتقويمه .445/2 :وحدة املوضوع .8 -7 :شعر أوس بن حجر ورواته اجلاهليني:
.243

((( الصورة والبناء الشعري.179 :
((( بناء القصيدة الفني.17 :
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عــى كثــر مــن قصائــد العــر اإلســامي والعبــايس عــى تفــاوت فيــا بينهــم
بمقــدار التبعيــة وااللتــزام .وغديريــة ابــن العــودي النيــي قصيــدة مكتملــة،
وهــي القصيــدة التــي حتــوي (املطلــع ،واملقدمــة ،والتخلــص ،والرحلــة،

والغــرض ،واخلامتــة).
�أ -املطلع(:)1

ّأول مــا يصادفنــا مــن األداء الشــعري ،فهــو بدايتــه ،وهــو بــدأ التأســيس ،أ ّنــه

أشــبه بالرتبــة التــي حتتضــن اجلــذور ،تصلــح بصالحهــا ،فتخلــق أرضيــة لقيــام
النّــصَّ ،
خصهــا النقــاد
وإل فــا؛ لذلــك كان االهتــام بــه مــن املســائل التــي ّ
القدامــى بالعنايــة واالهتــام ،فألزمــوا الكتــاب ْ
أن حيســنوا ابتداءاهتــم ،إذ ّإنــن
دالئــل البيــان( ،)2وكانــوا يوجبــون عــى مــن يتصــدى ملقصــد مــن املقاصــد ْ
أن
يكــون مفتتــح كالمــه مالئـ ًا لذلــك املقصــد داالً عليــه شــعر ًا كان َأم نثــر ًا(.)3

أ َّمــا القصيــدة ،فــكان هلــم بمطلعهــا عنايــة كبــرةّ ،
ألن حســن االفتتــاح

فيهــا داعيــة االنــراح ومطيــة النجــاح ،حتــى َّ
أن ابــن رشــيق كان يعــدّ الشــعر

قفـ ً
ا (أولــه مفتاحــه)( ،)4وهــو املطلــع الــذي يفتــح بــه بــاب القصيــدة ،فينبغــي
((( هو البيت األول من القصيدة ،ينظر :العمدة .216-215/1 :مطلع القصيدة وداللته
النفسية .15 :بناء القصيدة يف النقد العريب .211-203 :وحيدده أرسطو بقوله( :هو بدء
الكالم ويناظره يف الشعر املطلع) فن اخلطابة.34 :

((( كتاب الصناعتني.431 :

((( ينظر :املثل السائر .96/3 :الطراز املتضمن ألرسار البالغة.266/2 :

((( العمدة.218/1 :
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(للشــاعر أن جيــود ابتــداء شــعره ،فـ َّ
ـإن أول مــا يقــرع الســمع ،وبــه يســتدل عــى
مــا عنــده مــن أول وهلــة)( ،)1فـ ْ
ـإن كان حســن ًا بديعـ ًا جذب ســامعيه ،واســتامهلم

لإلصغــاء ،وبســبب ذلــك اهتــم النقــاد القدامــى بحســن املطلــع كثــر ًا ،أو مــا

ســموه بـ(حســن االبتــداء)( )2أو (براعــة االســتهالل)( ،)3وانطلقوا يف دراســتهم
للمطلــع وتوجيــه الشــعراء فيــه إىل اعتبــارات ورشوط عــدة( ،)4صنفــوا مــن
خالهلــا املطالــع إىل جيــد ورديء ،وتوســعوا يف دراســاهتم تلــك باحلديــث عــن
املطالــع اجليــدة حتــى َّ
أن حــازم القرطاجني حــاول تصنيفهــا إىل ثــاث رتب(.)5

وأ َّمــا املطالــع الرديئــة ،فقــد تنبــه إىل تفســرها مــن القدمــاء ابــن رشــيق الذي

أرجعهــا إىل حــاالت ترجــع إىل الشــاعر نفســه ،يقــول ابــن رشــيق( :وإ َّنــا يؤتــى

الشــاعر يف هــذه األشــياء العيــوب إ َّمــا مــن غفلــة يف الطبــع وغلــظ ،أو مــن

اســتغراق الصنعــة ،وشــغل هاجــس بالعمــل يذهــب مــع حســن القــول أيــن
ذهــب)(.)6

أ ّمــا املطلــع عنــد املحدثــن ،فهــو املفتــاح الــذي تعتمــد عليــه القصيــدة عــى

حــدِّ تعبريهــم (فــإذا وقــع هــذا املفتــاح يف يــد الشــاعر هجــم عــى موضوعــه)
((( م .ن.218/1 :
((( البديع.75 :

((( خزانة األدب وغاية األدب.)92( :

((( ينظر :تفصيل القول يف هذه االعتبارات والرشوط ،كتاب :بناء القصيدة.211-204 :
وينظر :البديع يف نقد الشعر .285 :أنوار الربيع يف أنواع البديع.35-34/1 :

((( ينظر :منهاج البلغاء ورساج األدباء.311-310 :

((( العمدة.223-222 /1 :
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( ،)1واملفتــاح الــذي يعنيــه هنــا (البدايــة املولــدة واملهيمنــة ،فهــي ليســت قــوة

(.)2

إشــعاع أو تثويــر للنــص ،وإنّــا هــي احلاضنــة ملــا ســيحدث يف النّــص)

وعمقــت
ومطلــع غديريــة ابــن العــودي النيــي قــد ركــزت جتربــة الشــاعرّ ،

إحساســه هبــا ،فهــو يفتتحهــا بقولــه:
متى يشتفي من العج القلب مغرم

()3

لج يف اهلجران من ليس يرحم
وقد ّ

فهــو خياطــب نفســه ليقــف عــى أعتــاب التســاؤل الزمنــي الضائــع ،وهــو

يتنــازع يف دخيلتــه بــن نــوازع املعرفــة واجلهــل بإمكانيــة اللقــاء باملحبوبــة ،لكنَّــه

يبــدد هــذا التســاؤل بتأكيــده عــى هجراهنــا مــن دون رمحــة.
ب -املقدمة:

مقدمــة القصيــدة ظاهــرة بــارزة يف شــعرنا القديــم ،فقــد تنوعــت هــذه

املقدمــات يف العــر اجلاهــي( )4وظــل الظــرف البيئــي واالجتامعــي يمدّ هــا

بالتفاصيــل اليوميــة التــي يلتقــي عليهــا الشــاعر واملتلقــي ،ممَّــا جعلهــا يف
الغالــب منفــذ ًا تعبريي ـ ًا حلديــث النفــس يف تأملهــا للــايض ،وأحــام الشــاعر

الضائعــة التــي حتولــت حرمانـ ًا يرمــض القلــب ،ويمتلــك األحاســيس( )5وقــد

أوىل نقادنــا القدامــى املقدمــة الطلليــة والغزليــة يف الشــعر اجلاهــي اهتاممـ ًا كبري ًا،

((( أنا والشعر.64 :

((( االستهالل فن البدايات يف النرص األديب.17-16 :
((( ق ،1ب.1

((( ينظر :مقدمة القصيدة يف الشعر اجلاهيل.237 :

((( ينظر :دراسات نقدية .11-10 :شعر أوس بن حجر ورواته اجلاهليني.243 :
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وليــس مــن تفســر هلــذا األمــر ســوى قولــن ،أوهلــا :كثــرة املقدمــات الطلليــة

والغزليــة كثــر ًة واضحــة اســتحقت االهتــام عندهــم( .)1وثانيهــا :ارتباطهــا
ثــم اســتقرار هــذا النمــط العفــوي منــذ
بطبيعــة احليــاة الصحراويــة ،ومــن ّ

جيــل الــرواد اســتقرار ًا أتــاح ملتأخــري الشــعراء اســتثامر قــدرة هــذه املقدمــات
ـم إىل اإليقاعــات النفســية املطلوبــة لتهيئــة املتلقي
للتعبــر عــن معاناهتــم ،ومــن ثـ َّ

لقبــول التجربــة الشــعرية( ،)2عــى َّ
أن التعامــل مــع هــذه املقدمــات أو غريهــا

تبقــى متناظــرة مــع املســتوى اإلبداعــي لتجربــة الشــاعر يف هتيئــة املســتلزمات
الفنيــة املالئمــة لنمــو احلــدث املوضوعــي ،ومناخــه النفــي املطلــوب ،ومقدمــة
القصيــدة يف غديريتــه هــي مقدمــة غزليــة.
املقدمة الغزلية:
مــن املقدمــات التــي عرفهــا الشــعراء العــرب منــذ عــر مــا قبــل اإلســام،

وكثــرت عندهــم كثــر ًة واضحــة شــأهنا شــأن املقدمــة الطلليــة ،وتتألــف هــذه
املقدمــة (مــن احلديــث عــن املحبوبــة ،وهجرهــا ،أو بعدهــا ،وانفصاهلــا ،ومــا

خيلفــه اهلجــر واملطــل والفــراق مــن تع ّلــق شــديد ،وشــوق مســتبد ،ودمــوع

غــزار يســكبها الشــاعر حــرة وأمل ـ ًا وهلفــة ،ورسعــان مــا تفــد عــى خاطــره

أيامــه الســعيدة ،وذكرياتــه احللــوة اجلميلــة؛ حــن كان يلتقــي بمحبوبتــه ،ويبوح
ٌّ
كل منهــا لصاحبــه بح ّبــه ،ويبادلــه إعجابـ ًا بإعجــاب ،وشــوق ًا بشــوق ،حتــى إذا

مــا انتهــى مــن ذلــك مــى يصــف حماســنها ،ومفاتــن جســدها ،وهــو وصــف

((( ينظر :بناء القصيدة يف النقد العريب.212 :

((( ينظر :نصوص من الشعر العريب قبل اإلسالم.158 :
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(،)1

التفتــوا فيــه إىل املحاســن اجلســدية أكثــر مــن التفاهتــم للمحاســن املعنويــة)

ويف هــذا النــوع مــن املقدمــات (هييــئ الشــاعر لنفســه مناخ ـ ًا نفســي ًا مناســب ًا،

يشــحذ عــن طريقــه قرحيتــه الشــعرية ،ويستشــر االنفعــاالت املطلوبــة لنمــو
التجربــة الشــعرية)( ،)2ويف غديريــة ابــن العــودي النيــي ،يقــدّ م بمقدمــة غزليــة
يكثــر فيهــا مــن الشــكوى والبــكاء ،فيقــول:
متى يشتفي من العج القلب مغرم

يرحم
لج يف اهلجران من ليس ُ
وقد ّ

ويــثــنــيــه عـــن س ــل ــوان ــه لفضيلة

عــهــود الــتــصــايب واهلــــوى املــتــقــد ُم

سلوه
هــم أن يسلوا أبــى عــن ِّ
إذا َّ

رمـــتـــه بــلــحــظ ال يـــكـــاد سليمه

إذا مــا تل ّظت يف احلــشــا منه لوعة

مــقــيــم عـــى أرس اهلــــوى وفــــؤاده

جيـــن اهلـــــوى مـــن عــاذلــيــه جتــلــد ًا

فــــــؤا ٌد بـــنـــران األســـــى يــتــر ُم

يسلم
مــن اخلــبــل والــوجــد املـــرح
ُ

تسجم
طفتها دمـــوع مــن أمــاقــيــه
ُ

ـم
تــغــور ب ــه أيــــدي اهل ــم ــوم وتــتــهـ ُ

ـم
فــيــبــدي جـــــواه مـــا جيـــن ويــكــتـ ُ
()3

يــعــلــل نــفــســ ًا بــــاألمــــاين سقيمة

ويسقم
يصح
وحسبك من داء
ّ
ُ

ثديا
فكم من غصون قد ضممت ّ

ـم
إيل وأفــــــــواه هبــــا ك ــن ــت أل ــث ـ ُ
َّ
ـم
وخــــر غــــدا مـــن ثــقــلــه يــتــظ ـ َّلـ ُ

ولكنّه بعد ذلك يرسد مغامرة جسدية ،فيقول:
أجــيــل ذراعـــي الهــي ـ ًا فــوق منكب

وأمـــتـــاح راحــــ ًا مــن شــنــيــب كــأ َّنــه

ينظم
الدر والياقوت يف السلك ُ
من ِّ

((( مقدمة القصيدة العربية يف العرص اجلاهيل.130 :
((( ينظر :الغديريات يف الشعر العريب.44 :
((( ق ،1ب ،1ب.8

((( ينظر :الغديريات يف الشعر العريب.49-48 :
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فالقضيــة يف هــذه األبيــات تدخــل يف إطــار املعيــار األخالقــي وعــدم تطبيقــه

عــى وفــق الرؤيــة الفنيــة ،هــذا مــن جانــب ،ومــن جانــب آخــرَّ ،
أن الشــاعر
هنــا يلتــزم التزامـ ًا فنيـ ًا مــن خــال االلتــزام بقيــم عــره الفنيــة عندمــا خياطــب

املتلقــي ،فاملســألة هنــا برمتهــا فنيــة وليســت عقائديــة( ،)1بعدهــا يذكــر أثــر

املشــيب عليــه وجفــاء النســاء عنــه(.)2
 -3الرحلة:

َّ
إن االســتغراق االنفعــايل الــذي واكــب الشــاعر يف رحلــة املقدمــة ســوا ًء يف

الطلــل أو التغــزل باملــرأة ،ومــا رافقــه مــن مشــاعر ملتهبــة وذكريــات عزيــزة،
َّ
وألن
وأهلبهــا النــزوع احلــاد الــذي يشــعر بــه الشــاعر وهــو يســتعيد املــايض،

هــذا املــايض ال ُيبعــث مــن جديــد ،كان عــى الشــاعر نســيانه ليواجــه الواقــع،

وحتديــات احليــاة الصعبــة ،بحيــث تنفتــح القصيــدة الســتقبال لوحــة الرحلــة

خيوضهــا الشــاعر عــى ظهــر ناقتــه ،ويواجــه خالهلــا حتــدي الصحــراء
وموجوداهتــا الغامضــة وهــو يســعى أن حيتشــد هلــا مــن ســات القــوة والصــر

والرسعــة لتكــون أداتــه يف ميــدان الــراع ،ووســيلة للتســلية التــي يفــرج هبــا

عــن مهومــه ،فتذهــب عــن نفســه بواعــث األمل والضيــق ،ومل تــرد الرحلــة يف
غديريتــه ألنَّــه ليــس بــه حاجــة نفســية وفنيــة للخــوض يف غامرهــا لســيطرة

الغــرض عليــه فهــو يوجــه خطابــه لقضيــة مهمــة ،أال وهــي (الغديــر).
 -3التخل�ص:
((( ق ،1ب.13-11

((( ينظر :ق ،1ب.17-14
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َّملــا كانــت القصيــدة العربيــة متعــددة األغــراض يف الغالــب وكان رأي أغلبيــة

النقــاد القدامــى ْ
أن حيــرص الشــعراء يف اخلــروج مــن جــزء إىل آخــر خروج ـ ًا

سلسـ ً
ا يشــعر بالتحــام األجــزاء ومتاســكها ال بوجــود عوائــق واضحــة بينهــا،
ومــن هنــا جــاءت العنايــة بالتخلــص يف أجــواء القصيــدة ،ومل يفــرق النقــاد
القدامــى يف التخلــص بــن شــعر ونثــر ،ففــي كليهــا يــرون ْ
أن يصــل الشــاعر

عــا قبلــه ،بــل
أو الناثــر كالمــه بصلــة لطيفــة بــا انفصــال للمعنــى الثــاين ّ

ا بــه وممتزجـ ًا معــهْ ،
يكــون متصـ ً
وأن يكــون التقــاء األغــراض املختلفــة التقــا ًء
حمكــ ًا مــن دون اختــال يف أجــزاء النظــم؛ َّ
ألن النفــوس واملســامع إذا كانــت
(،)1

متدرجــة بــن فنــن خمتلفــن دون جامــع بينهــا ،وجــدت نفــور ًا ونبــت عنــه

والتخلــص عنــد النقــاد ُّ
يــدل عــى حــذق الشــاعر ،وقــوة ترصفــه وقدرتــه،

(،)2
ـموه بـ(حســن التخلــص) ،أو كــا يســميه أحــد
وطــول باعــه وهــذا مــا سـ ّ

املحدثــن بـ(الرتفــق يف االنتقــال)( ،)3الــذي تتضــح فيــه براعــة الشــاعر ضمــن
املواقــف الثالثــة التــي يســعى هبــا إىل اســتعطاف أســاع احلارضيــن واســتاملتهم

لإلصغــاء .يقــول القــايض اجلرجــاين( :والشــاعر احلــاذق جيتهــد يف حتســن
فإنــا املواقــف التــي تســتعطف أســاع
االســتهالل والتخلــص وبعدهــا اخلامتــة؛ َّ
احلضــور ،وتســتميلهم إىل اإلصغــاء)( ،)4ويــكاد يتفــق النقــاد القدامــى عــى

((( ينظر :عيار الشعر .7 :منهاج البلغاء .319 :الطراز املتضمن ألرسار البالغة.331/2 :
((( ينظر :اجلامع الكبري يف صناعة املنظوم من الكالم املنثور.181 :

((( األسس النفسية ألساليب البالغة العربية.99 :

((( الوساطة بني املتنبي وخصومه .48 :وينظر :اإليضاح يف علوم البالغة.596/2 :
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َّ
أن املحدثــن أحســن ختلصــ ًا مــن املتقدمــن( ،)1وســواء أكان التخلــص عــى

ســبيل املتقدمــن أو املحدثــن فـ ّ
ـإن لــه قيمتــه يف وحــدة العمــل الفنــي ،فألفــاظ
ـم عــن إحساســهم بتلــك الوحــدة( ،)2وقــد أفــاد
التخلــص عنــد املتقدمــن تنـ ّ

الشــاعر اإلســامي مــن هــذا املــوروث حتــى أصبــح التخلــص عنــده حتــوالً

ووثوب ـ ًا نحــو الفكــرة أو الغــرض أو القضيــة(.)3

ِّ
أجــل املصاديــق عــى ذلــك التحــول
وغديريــة ابــن العــودي النيــي مــن

يف التخلــص؛ إذ ّ
دل عــى وســيلة فنيــة مميــزة ختلــص هبــا إىل فكــرة القصيــدة
وقضيتهــا املحوريــة ،واســتطاع أن حيافــظ عــى وحــدة القصيــدة الفنيــة ،فهــو
يتخلــص مــن مقدمتــه الغزليــة املفعمــة بالشــكوى والبــكاء ومــا فعلــه املشــيب

مــن بعــد العــذار وعزوفهــن عنــه ،حتــى أ َّنــه أذرف الدمــوع عــى مــا فــات منــه
ندامــة بــا أشــغله يف دنيــاه عــن االصطفــاء الروحــي ،وعليــه ال ُبــدَّ لــه مــن

تركهــا والتوجــه إىل آل البيــت عليهــم الســام فيقــول:
بــكــيــت عــى مــا فـــات مــنــي نــدامــة

للنبي وصنوه
وأصــفــيــت مــدحــي
ِّ

متمم
كــــأن خــنــس يف الــبــكــا أو
ِّ
ُ
()4

هــم
وللنفر البيض الــذيــن هــم ُ

ففــي بيــت ختلصــه إىل الغــرض يلجــأ إىل احلكمــة التــي تكــون خامتــة املطــاف

ملغامراتــه مــع النســاء ،فينــدم عــى تلــك املغامــرات واأليــام الضائعــة ليعلــن
((( ينظر :عيار الشعر .113 :كتاب الصناعتني .463-453 :الطراز املتضمن ألرسار البالغة:
.179/3

((( ينظر :وحدة املوضوع يف القصيدة اجلاهلية 108 :وما بعدها.

((( ينظر :أثر اإلسالم يف بناء القصيدة العربية حتى هناية العرص األموي.20 :
((( ق ،1ب.18-17
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َّ
أن احلكمــة تكــون يف االلتفــات إىل غــرض القصيــدة ،والقضيــة التــي قيلــت
ا عــن ذلــك فـ َّ
فيهــا ،فضـ ً
ـإن ختلصــه يشــكل صدمــة عنــد املتلقــي ،وقــد وجــد

يف احلكمــة جمــاالً لتحقيــق تلــك الصدمــة التــي حتثهــم عــى متابعــة القصيــدة
العقيديــة ،وهــو مــا يريــده ابــن العــودي النيــي(.)1

 -4الغر�ض:
تعــدُّ لوحــة املرحلــة املهمــة مــن مراحــل القصيــدة التــي تســتوعب آثــار

ّ
يشــكل املحــور املوضوعــي للقصيــدة
احلــدث الباعــث عــى القــول الــذي
الــذي يمكــن ْ
أن تتفــرع عنــه مــن حمــاور أو موضوعــات ُأخــرى يشــدّ ها إليــه
مــن خــال الوحــدة املوضوعيــة؛ ّ
ألن املوضــوع بالنســبة إىل الشــاعر غــر

منفصــل عــن هيــكل قصيدتــه اخلارجــي ،وال عــن بنائهــا الداخــيَّ ،
وأن مــا
يظهــر مــن تعــدد للموضوعــات تتجــى فيــه ســمة القصديــة ،والشــاعر يســر
فيــه عــى وفــق نظــام معــن ،ونســق مــوروث يتفــاوت فيــه الشــعراء بمقــدار

التبعيــة وااللتــزام ،وهــذا النظــام مل يكــن عشــوائي ًا ،بــل يتبــع يف ِّ
كل موضــوع
أو جــزء مــن أجــزاء القصيــدة التــي حيكمهــا نظام ـ ًا خاص ـ ًا ،وعرف ـ ًا متبع ـ ًا(.)2
وحظــي غــرض القصيــدة ،ومــا حتملــه مــن حمــاور موضوعيــة ،وأفــكار،

ومضامــن بعنايــة النقــاد القدامــى واملحدثــن ،ويتجىل ذلــك يف دراســتهم املعنى

وهــم يتناولــون قضيــة اللفــظ واملعنــى وارتبــاط بعضهــا ببعضهــا اآلخــر(.)3
((( ينظر :الغديريات يف الشعر العريب.73 :

((( ينظر :الشعر اجلاهيل خصائصه وفنونه.126-125 :

((( ينظر :احليوان .131/3 :الشعر والشعراء .67/1 :أرسار البالغة 21 :وما بعدها .بناء
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جســد موضــوع (الغديــر) غــرض القصيــدة األُوىل ،ومــا نــراه مــن تنــوع
لقــد ّ

للموضوعــات داخلهــا ،إ َّنــا هيــدف إىل خدمــة الغــرض الرئيــس ،و(الغديــر)

تشــر بوضــوح إىل قضيــة عقائديــة وتــؤرش مه ـ ًا فكري ـ ًا شــغل املســلمني ،وقــد
ـم أحــد الباحثــن الغديريــات عــى حمــاور رئيســة متواشــجة فيــا بينهــا مــن
قسـ ّ
حيــث كوهنــا تشــكل بمجموعهــا غــرض القصيــدة ،فهي أجــزاء ذلــك الغرض،

وتقســيمه عــى هــذه املحــاور ال يعنــي جتزئتــه ،وإ َّنــا هــو ينشــدّ لفــت النظــر إىل

َّ
أن الشــعراء اســتثمروا الشــعر يف بيــان أجــزاء قضيــة بيعــة الغديــر ،واإلحاطــة
هبــا ومــا تالهــا مــن ُأمــور تتصــل هبــا يف تاريــخ املســلمني( )1وهــذه املحــاور
نجدهــا يف غديريــة ابــن العــودي النيــي وكــا يــأيت:
�أـ حمور الإمام عليه ال�سالم:
وفيــه يكــون احلديــث عــن منزلتــه عليــه الســام الدينيــة الســامية ،ومــا انــاز

بــه مــن مناقــب وكرامــات فض ّلتــه عــى غــره ،ويرتبــط هــذا احلديــث بموضــوع

ـي عليــه
آخــر هــو مديــح آل البيــت عليهــم الســام واحلديــث عــن اإلمــام عـ ٍّ
الســام وشــجاعته ودوره يف الدفــاع عــن اإلســام ،فضــ ً
ا عــن أنَّــه يرتبــط
بموضــوع آخــر هــو رثــاء اإلمــام احلســن عليــه الســام وأهــل بيتــه ومــا أثارتــه

وقعــة الطــف مــن قيــم دينيــة وروحيــة وإنســانية بليغــة ملؤها األســى والشــجن
ملــا حـ ّـل بــه وأهــل بيتــه عليهــم الســام يف وقعــة الطــف ،فيقــول:

القصيدة الفني يف النقد العريب القديم واملعارص 54 :وما بعدها .الشعر والفكر املعارص:
 .15-14فصول يف الشعر .156-136 :نظرية املعنى يف النقد العريب 38 :وما بعدها.

((( ينظر :الغديريات يف الشعر العريب.77-76 :
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هــم اآلل فينا واملــعــايل هــم العىل

هم الغاية القصوى هم منتهى العىل
ٍ
غــــد لــلــقــادمــن ســقــاهتــم
هـــم يف

هم شفعاء الناس يف يــوم عرضهم
هــم منقذونا مــن لظى الــنــار يف ٍ
غد
فـــلـــوالهـــم مل خي ــل ــق اهلل خــلــقــه

وأقـــبـــل جــريــل يــقــول مــفــاخــر ًا

نيمم يف منهاجهم حــيــث يمموا

َسـ ْـل النص يف الــقــرآن ينبئك عنهم

إذا وردوا واحلـــوض بــاملــاء مفعم

إىل اهلل فــيــا أرسفــــــوا وجتـــرمـــوا
إذا م ــا غـــدت يف وق ــده ــا تــتــرم

وال هــبــطــا لــلــنــســل حــــوا وآدم

()1

مليكال :من مثيل وقد رصت منهم

وينتقــل إىل رثــاء اإلمــام احلســن عليــه الســام وأهــل بيتــه عليهــم الســام،

ويذكــر وقعــة الطــف ومــا ارتبــط مــن قيــم ورؤى ،فيقــول:
وعــاثــوا ب ــآل املصطفى بــعــد موته

ب ــا قــتــل الـــكـــرار ب ــاألم ــس منهم

وألــقــوهــم يف الــغــارضيــات رصع ـ ًا

ّ
قــــف عـــى األرض جثم
كـــأنـــم
َّ

وثـــــــاروا عــلــيــه ثـــــورة جــاهــلــيــة
حتــامــاهــم وح ــش الــفــا وتنوشهم

بــأســيــافــهــم أردوهــــــم ولــديــنــهــم

ومـــا قــدمــت يـــوم الــطــفــوف ُأم ـ ّيــة

عــى أنَّـــه مــا ك ــان يف الــقــوم مسلم
حــوم
بــأريــاشــهــا طــر الــفــا وهـــي ّ

ُأريــــق بــأطــراف الــقــنــا منهم الــدم

()2

عىل السبط إال بالذين تقدموا

ب -حمور �أعداء الإمام علي عليه ال�سالم:
ويرتكــز هــذا املحــور يف أعــداء اإلمــام وأهــل بيتــه عليهــم الســام ،وفيــه

يعــرض الشــعراء الظلــم واجلــور الــذي حلــق باإلمــام وأهــل بيتــه عليهــم
((( ق.1
((( ق.1
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الســام مــن أعدائهــم ،ابتــدا ًء بإنــكار واليتــه ،وجحــد وصيــة الرســول
َّ
صــب غضبهــم عــى
صــى اهلل عليــه وآلــه فيــه؛ لذلــك انــرف الشــعراء يف
ّ

أولئــك القــوم مليلهــم عــن طريــق احلــق ،واختاذهــم اإلنــكار والضاللــة ســبي ً
ال
الغتصــاب حــق اإلمــام عليــه الســام وإبعــاده عــن اخلالفــة الرشعيــة التــي

َّ
صــى اهلل عليــه وآلــه يف بيعــة الغديــر(.)1
النبــي
نــص عليهــا
ّ
ُّ

ـي متامســك ،وصياغة
وهــذه القضايــا يعرضهــا ابــن العــودي النييل بســبك فنـ ٍّ

فكريــة وفنيــة متسلســلة ويضيــف إليهــا قضيــة اغتصــاب فــدك ويناقشــها بأدلــة

وبراهــن عقليــة فيقول:

أن الـــــوالء حلــيــدر
وقـــد عــلــمــوا َّ

ولــكــنَّــه مـــا زال يـــــؤذى ويــظــلــم

وقـــد زعــمــوهــا فــلــتــة كـــان بــدؤهــا

وقال :اقتلوا من كان يف ذلك خيصم

تـــعـــدَّ وا عــلــيــه واس ــت ــب ــدّ وا بظلمه

وأفــضــوا إىل الــشــورى هبــا بــن ستة
ومـــا قـــصـــدوا َّإل لــيــقــتــل بينهم

َّ
وإل فــلــيــث ال ي ــق ــاس بــأضــبــع

ُ
وأ ّخــــــــر وهـــــو ال ــس ــي ــد املــتــقــدم
وكـــان ابـــن عـــوف منهم املتوسم

عــــي وكـــــان اهلل لــلــطــهــر يعصم
ٌّ

وأيـــن مــن الشمس املــنــرة أنجم؟
()2

فــوا عجب ًا مــن أيــن كــانــوا نظائر ًا؟

الغي فيهم
وهــل غــره طـ ّ
ـب من ّ

ـي بــثــأركــم
ولــكــن أخــذتــم مــن بــنـ َّ

فحسبكم خــزي ـ ًا عــى مــا اجــرأتــم
ُ

ـي ال تـــــراث لــولــده
وقــلــتــم :ن ــب ـ ٌّ

أ لــأجــنــبــي اإلرث فــيــا زعمتم

وقوله يف االحتجاج ملن اغتصب فدك ًا أبني من أن نوضحه ،إذ يقول:
منعتم تــراثــي ابــنــتــي ال أبـــا لكم

((( ينظر :الغديريات يف الشعر العريب.82 :

فــلــم أن ــت ــم آبــــاءكــــم قـــد ورثــتــم

((( ق ،1ب ،49ب .55ينظر :ب ،65-56ب.86-72
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فـــهـــذا س ــل ــي ــان لـــــــداود وارث

()1

وحيــيــى لــزكــريــا فلم ذا منعتم

ج .حمور بيعة الغدير:
ـور الشــعراء بيعــة الغديــر ومــا جــرى فيهــا مــن أحــداث ،وقــد
وفيــه يصـ ّ

تفاوتــوا يف ذلــك ،فبعضهــم يذكرهــا بالتفصيــل ،وبعضهــم يذكرهــا بشــكل
موجــز ،وبعضهــم يركــز عــى أحــد أركان أو شــخوص تلــك احلادثــة( ،)2وابــن
العــودي النيــي ينقــل لنــا مــا جــرى يف بيعــة الغديــر بالرتكيــز عــى خطــاب
ـي صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه للمســلمني يف ذلــك اليــوم ،واحلــوار الــذي جــرى
النبـ ِّ

ـي
بينــه وبــن املســلمني ،والــذي بــادر بــه حتــى انتهــى إىل تنصيــب اإلمــام عـ ٍّ
عليــه الســام ،إذ يقــول:
ـصــهــا يــــوم الــغــديــر حممد
وقــــد نـ ّ

وقــــال :أال أهيـــا الــنــاس فاعلموا

لقد جــاءين يف النص :بلغ رسالتي

وهــــا أنــــا يف تــبــلــيــغــهــا املــتــكــلــم

فــقــالــوا رضــيــنــاه إمـــامـــ ًا وحــاكــ ًا

علينا ومــــوىل وهـــو فــيــنــا املحكم
ولكنَّهم عن رشدهم يف غـ ٍـد عموا

عـــــي وصـــيـــي فـــاتـــبـــعـــوه فـــإنَّـــه
ٌّ
رأوا رشدهم يف ذلــك اليوم وحده
فلم تــويف املصطفى قــال بعضهم:
َّ
ونـــازعـــه فــيــهــا رجـــــال ومل يكن
ـأنــم
وظـــلـــوا عــلــيــهــا عــاكــفــن كـ َّ

يــقــيــم حــــدود اهلل يف غـــر حقها

((( ق ،1ب ،66ب.69

((( ينظر :الغديريات يف الشعر العريب.84 :
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إمــامــكــم بــعــدي إذا غــبــت عنكم

أحيــكــم فينا؟ ال ،وبــالــات نقسم

هلــــم قــــــدم ف ــي ــه ــا وال مــتــقــدم

ِّ
كــــــل هلــــا يــتــوســم
غـــــــرة
عــــى
ّ

ع
ت( يلينلا يدوَلا نبا ةيريدغيدغ55ت( يلينلا يدوَعلا نبا ةيريدغ
()1

ويفتي إذا استفتي بام ليس يعلم

د .حمور االحتجاج:
حفــل األدب العــريب بمختلــف العصــور بألــوان مــن االحتجــاج دعــا إليــه

اجلــدل القبــي ،واالجتامعــي ،واألديب ،والســيايس ،والدينــي فــرزت املناظــرات
واملنافــرات واملفاخــرات يف أدب مــا قبــل اإلســام ،ووجــدت املناظــرات،
والنقائــض الدينيــة يف عــر صــدر اإلســام إذ وقــف حســان بــن ثابــت،

ـي صـ َّ
ـى
وكعــب بــن مالــك ،وعبــد اهلل بــن رواحــة للدفــاع عــن اإلســام والنبـ ِّ

اهلل عليــه وآلــه ،والنيــل مــن املرشكــن الذيــن وقــف شــعراؤهم ضــدَّ اإلســام

مــن أمثــال عبــد اهلل بــن الزبعــرى ،ورضار بــن اخلطــاب وغريمهــا ،وازدهــر
فــن النقائــض يف العــر األُمــوي بتأثــر احلاجــة إليــه يف السياســة واألدب،

والعصبيــة القبليــة التــي أذكتهــا املصالــح السياســية( ،)2فكانــت نقائــض جريــر
والفــرزدق واألخطــل والراعــي النمــري وغريهــم ،وملــع شــعراء األحــزاب

والفــرق.

أ َّمــا يف العــر العبــايس فقــد احتدمــت املناظــرات ،وشــغلت النــاس عــى

اختــاف طبقاهتــم؛ َّ
ألن أكثرهــا ُيعقــد يف املســاجد وبخاصــة املناظــرات النثريــة

وكان للجــدل الفلســفي العقائــدي نصيــب وافــر منهــا ،وقــد وجــد ّ
كل ذلــك
طريقــه إىل الشــعر(.)3

((( ق ،1ب ،87ب.95

((( ينظر :احلياة األدبية يف عرص بني أمية.154-153 :

((( ينظر :اجتاهات الشعر العريب يف القرن الثاين اهلجري .380-345 :تاريخ األدب العريب
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واالحتجــاج حمــور عقــي يقــوم عــى إيــراد احلجــج والرباهــن لالســتدالل

عــى صحــة الفكــرة وإبطــال ضدّ هــا باألدلــة العقليــة والنقليــة والفلســفية،
ـي يف الشــعر ،وقــد جتــى
ـور إبداعـ ٌّ
وقــد انبثــق عــن هــذا املحــور املوضوعــي حمـ ٌ
االحتجــاج يف الغديريــات بصــورة واضحــة بوصفــه طريقــ ًا إلثبــات أحقيــة

ـي عليــه الســام يف اخلالفــة والواليــة ،وهــو يعالــج قضيــة خالفيــة،
اإلمــام عـ ٍّ

وخيتلــف تناولــه مــن شــاعر إىل آخــر( ،)1ويتحــدث ابــن العــودي النيــي يف
َّ
صــى اهلل عليــه وآلــه
النبــي
غديريتــه عــن ُأمــور مل تكــن موجــودة يف عهــد
ِّ

الســام إىل ابتداعهــا ،وإدخاهلــا يف الديــن،
ســارع أعــداء اإلمــام
عــي عليــه َّ
ٍّ
ثــم يقــف متســائ ً
ال منكــر ًا ليخلــص بعــد ذلــك
وهــي ليســت منــه يف يشءَّ ،

الســام يف اخلالفــة والواليــة ،ومــا تأخــره
ـي عليــه َّ
إىل بيــان أحقيــة اإلمــام عـ ٍّ
عنهــا َّإل بســبب مــا اختطــه أعــداؤه مــن هنــج ظــامل مــن دون مراعـ ٍ
ـاة حلــدود
الرشيعــة( ،)2فيقــول:

يــكــ ّفــر هــــذا رأي هــــذا بــقــولــه

ويــنــقــض هــــذا مـــا لـــه ذاك يـــر ُم

وقالوا اختالف الناس يف الفقه رمحة

ّ
حيــــل وحيــــز ُم
فــلــم يـــك مـــن هــــذا

أم اهلل ال يـــــرىض بـــــرع نــب ـ ّيــه

فــعــادوا وهــم يف ذاك بــالــرع أقــوم

أر ّبـــــان لــإنــســان أم كـــان دينهم

أم املصطفى قــد كــان يف وحــي ر ّبــه

أم الــرع كــان فيه زيــغ عــن اهلــدى
العرص العبايس األول.457 :

((( ينظر :الغديريات يف الشعر العريب.91 :
((( ينظر :الغديريات يف الشعر العريب.95 :
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عىل النقص من دون الكامل فتمموا

يـــنـــ ّقـــص يف تــبــلــيــغــه وجيــمــجــم

ع
ت( يلينلا يدوَلا نبا ةيريدغيدغ55ت( يلينلا يدوَعلا نبا ةيريدغ
()1

النبي وقـ ّـومــوا
فــسـ ّـووه من بعد
ِّ

هـ .حمور ال�شاعر:
ويظهــر صــوت الشــاعر بوضــوح يف الغديريــات ،وقــد تــوزع ذلــك

الصــوت عــى مفاصــل القصيــدة ،فجــاء يف مقدمــات القصائــد ،ويف أثنائهــا،

أو يف أواســطها ،ويف خوامتهــا( ،)2وابــن العــودي النيــي ظهــر صوتــه يف خامتــة
ـي صـ َّ
غديريتــه متوسـ ً
ـى اهلل عليــه وآلــه وأهــل بيتــه عليهــم
ا إىل اهلل تعــاىل بالنبـ ِّ

الســام ،مســرمح ًا هبــم ،وطالب ـ ًا العفــو والغفــران مــن ر ِّبــه ،ومتزلف ـ ًا بح ّبهــم
وواليتهــم ،فيقــول:

فــيــا رب بـــاألشـــبـــاح آل حممد

نجوم اهلــدى للناس واألُفــق مظلم

ـضــل عــى الــعــودي مــنــك برمحة
تــفـ ّ

فأنت إذا اســرمحــت تعفو وترحم

وبــالــقــائــم امل ــه ــدي م ــن آل أمحــد

جتـــاوز بحسن الــعــفــو عــن سيئاته
ٍ
بـــرأفـــة
ومـــــن عــلــيــه مـــن لـــدنـــك
ّ

وآبـــائـــه اهلـــاديـــن واحلــــق معصم

إذا مـــا تــلــظــت يف املـــعـــاد جهنم

()3

ف ــإ َّن ــك أنـــت املــنــعــم املــتــكــرم

5ـ اخلامتة:
آخــر مــا يصادفنــا مــن األداء الشــعري ،فلذلــك كان اهتــام النقــاد القدامــى

باخلامتــة ال يقـ ّـل عــن اهتاممهــم باملطلــع ،لقــد أطلقــوا عــى اخلامتــة اصطــاح
((( ق ،1ب ،96ب .10وينظر :ب.145-103

((( ينظر :الغديريات يف الشعر العريب.87 :
((( ق ،1ب ،147ب.151
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(املقطــع) ونظــروا إليــه مــن الزاويــة نفســها التــي نظــروا مــن خالهلــا إىل املطلــع
مــن حيــث االهتــام بالســامع واملخاطــب؛ َّ
ألن اخلامتــة يف عرفهــم قاعــدة

أن تكــون حمكمــةْ ،
القصيــدة وآخــر مــا يبقــى منهــا يف األســاع ،فســبيلها ْ
وأن

ا كــا كان املطلــع مفتاح ـ ًا( ،)1ولـ ِّ
تكــون قف ـ ً
فضــل النقــاد القدامــى
ـكل هــذا ّ
جــودة املقطــع وامتدحــوا صاحبــه( )2وانطلقــوا يف دراســتهم للخامتــة إىل وضــع

رشوط عــدة هلــا( ،)3واملقطــع آخــر مــا يبقــى يف األذهــان ،وربــا حفــظ مــن
َّ
فــإن (أحســن االنتهــاء مــا
دون ســائر الــكالم يف غالــب األحــوال؛ لذلــك

أذن بانتهــاء الــكالم)(َّ ،)4إل أنَّــه (مــن العــرب مــن خيتــم القصيــدة فيقطعهــا
والنفــس هبــا متعلقــة ،وفيهــا رغبــة مشــتهية ،ويبقــى الــكالم مبتــور ًا كأنَّــه مل
يتعمــد جعلــه خامتــة)( ،)5وقــد ناقــش القدمــاء واملحدثــون مســألة كــون إهنــاء

القصيــدة بيــد الشــاعر أم َّ
أن اخلامتــة هــي التــي تفــرض نفســها عليــه( .)6والــذي

يتابــع الشــعر العــريب قديمــه وحديثــه جيــد َّ
أن خامتــة القصيــدة يفرضهــا الفعــل

اإلبداعــي الــذي يتميــز بــه الشــاعر ،وهــو يمـ ّـر بعمليــة اخللــق الشــعري(،)7
وخواتيــم الغديريــات يتضــح فيهــا فعــل إبداعــي يرتكــز عــى عنــر عقــي،

((( ينظر :العمدة .239/1 :الطراز املتضمن ألرسار البالغة.183/3 :
((( ينظر :كتاب الصناعتني.1442 :

((( ينظر :تفصيل القول يف هذه الرشوط كتاب بناء القصيدة يف النقد العريب.231-229 :
((( اإليضاح.599/2 :

((( العمدة.240/1 :

((( ينظر ً
مثال :قضايا الشعر املعارص .280 :األسس النفسية لألبداع الفني.305 :
((( ينظر :األسس النفسية لألبداع الفني.283 :
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ع
ت( يلينلا يدوَلا نبا ةيريدغيدغ55ت( يلينلا يدوَعلا نبا ةيريدغ

وآخــر وجــداين ،وكان هــذا الفعــل اإلبداعــي منظــ ًا بحيــث يعيــد تشــكيل

التجربــة العقليــة بتجربــة وجدانيــة يطلــق فيهــا الشــاعر العنــان خليالــه ،وينتقــل

بــن الصــور والعواطــف واألفــكار مشــك ً
ال مــن ذلــك ك ّلــه منجــزه الشــعري
عــن قصديــة ودرايــة(.)1

وتنوعــت خواتيــم الغديريــات وإن كانــت تعالــج قضيــة واحــدة إذ جــاءت

عــى إنــاط ثالثــة :خامتــة الواليــة ،وخامتــة الدعــاء ،وخامتــة الــراءة( )2وخامتــة
ابــن العــودي النيــي يف غديريتــه كانــت مــن نمــط الدعــاء ،إذ يقــول:
فــــإن كـــان يل ذنـــب عــظــيــم جنيته
ْ

وإن كنت بالتشبيب يف الشعر ابتدى

فــعــفــوك والــغــفــران يل مــنــه أعظم
()3

فإن بمدح الصفوة الزهر أختم
ِّ

اخلامتة
بعــد ْ
أن مـ ّن اهلل علينــا بإنجــاز البحــث والوصــول إىل هنايتــه ،فــا ُبــدَّ لنــا أن

نختمــه بذكــر أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا:

مل تقــف املصــادر طويـ ً
ا يف ترمجــة ابــن العــودي النيــي ،إذ ال نجــد لــه ترمجــة

وافيــة َّإل النــزر اليســر مــن حياتــه ،وربــا يكــون الســبب يف ذلــك كونــه مــن

الشــعراء املوالــن آلل البيــت ممَّــا جعــل أصحــاب الرتاجــم ال يطنبــون يف ترمجتــه

وأشــعاره.

حــدد نســب ابــن العــودي النيــي ووالدتــه بـ(478هـــ) ،لكــ َّن األخبــار

((( ينظر :الغديريات يف الشعر العريب.97 :

((( ينظر :م.ن.97 :

((( ق ،1ب.153-152
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املرويــة عــن نشــأته وصفاتــه قليلــة جــد ًا ،وهــي بمجملهــا تشــر إىل شــاب

امتلــك شــخصية تتســم بقــدرة عقليــة قويــة ،وموهبــة رائقــة يف نظــم الشــعر

متتــاز بالفصاحــة وحســن الســبك ،وجــودة القرحيــة.

األخبــار التــي وردت عــن ابــن العــودي النيــي قليلــة ،لكنَّنــا مــن خــال

شــعره نستشــف أ َّنــه أقــام مــدّ ة يف واســط وكانــت لــه فيهــا أشــعار رائقــة ،كــا

وأن لــه قصائــد يف الغــزل مفعمــة باألحاســيس الصادقــة ،وأبياتـ ًا حكميــة تـ ّ
َّ
ـدل

عــى حنكــة صاحبهــا ومترســه باحليــاة وجتارهبــا.

يــرز بشــكل واضــح مــن خــال أخبــار ابــن العــودي النيــي وشــعره تشــيعه

ومواالتــه آلل البيــت عليهــم الســام ،فنظــم الشــعر املذهبــي يف حبهــم وذكــر
أن هــذا اللــون مــن الشــعر مل يسـ ِ
مناقبهــم ويبــدو َّ
ـتهو أصحــاب الرتاجم ممَّــا أ ّدى

ـم عــن أقــام
إىل عزوفهــم عــن ذكــر أخبــاره وأشــعاره ،أو وصفــه بأوصــاف تنـ ّ
مههــا مداهنــة الســلطة اجلائــرة وحماولــة كســب و ّدهــا وماهلــا.
ُّ

مل حتــدد املصــادر التــي ترمجــت البــن العــودي النيــي ســنة وفاتــه ،لكنَّنــا

رجحنــا ســنة وفاتــه باالســتعانة باملصــادر التــي ذكــرت أخبــاره وأشــعاره.
ّ

 -أضــاء البحــث اجلوانــب املعامريــة لغديريــة ابــن العــودي النيــي مــن خالل

بنيــة القصيــدة املكتملــة يف املطلــع واملقدمــة والرحلــة والتخلــص والغــرض

واخلامتــة.

امل�صادر واملراجع
القرآن الكريم

أبــو املعــايل ابــن العــودي النيــي (مقالــة) ،د .مصطفــى جــواد ،جملــة الغــري
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النجفيــة العــددان ( )23 ،22الســنة الســابعة 1946م1947 ،م ،ط ،1نــر
العتبــة العلويــة املقدســة 1432هـــ 2011م.

اجتاهــات الشــعر العــريب يف القــرن الثــاين للهجــرة د .حممــد مصطفى هــدارة،

دار املعــارف ،ط ،1مرص 1963م.

أدب الطــف أو شــعراء احلســن عليــه الســام مــن القــرن األول اهلجــري

حتــى القــرن الرابــع عــر ،جــواد شــر ،دار املرتــى ،ط1988 ،1م

االســتهالل فــن البدايــات يف النــص األديب ،ياســن النصــر ،مطابــع دار

الشــؤون الثقافيــة العامــة ،ط ،1بغــداد 1993م.

األســس النفســية ألســاليب البالغــة العربيــــة د .جميد عبــــد احلميــد ناجي،

املؤسســة اجلامعية للدراســات والنــر والتوزيــع ،ط ،1بريوت ،لبنــان 1984م.
األســس النفســية لإلبــداع الفنــي يف الشــعر اخلاصــة د .مصطفــى ســويف،

دار املعــارف ،مــر 1951م.

أســس النقــد األديب عنــد العــرب د .أمحــد أمحــد بــدوي ،مطبعــة جلنــة البيــان

العــريب ،ط  ،3القاهــرة 1964م.

أعيــان الشــيعة ،الســيد حمســن األمــن (ت1371هـــ) حتقيــق :الســيد حســن

األمــن دار التعــارف للمطبوعــات ،بــروت ،لبنــان (د .ت).

أنا والشعر ،شفيق جربي ،املطبعة الكاملية ،القاهرة 1959م.

أنــوار الربيــع يف أنــواع البديــع ،ابــن معصــوم املــدين (عــي صــدر الديــن

املــدين ،ت 1120هـــ) ،حتقيــق :شــاكر هــادي شــكر ،مطبعــة النعــان ،ط،1

النجــف 1968م.
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اإليضــاح يف علــوم البالغــة :اخلطيــب القزوينــي ،جــال الديــن أبــو عبــد اهلل

حممــد (ت739هـــ) ،رشح وتعليــق :حممــد عبــد املنعــم خفاجــي ،دار الكتــاب
اللبنــاين ،بــروت ،لبنــان ،ط1971 ،3م.

البديــع يف نقــد الشــعر أســامة بــن منقــذ (ت  584هـــ) حتقيــق :د .أمحــد أمحد

بــدوي ،وحامــد عبــد املجيــد مراجعــة :إبراهيــم مصطفــى ،مطبعــة :مصطفــى
البــايب احللبــي ،القاهــرة 1960م.

بنــاء القصيــدة الفنــي يف النقــد العــريب القديــم واملعــارص ،مرشــد الزبيــدي،

مطابــع دار الشــؤون الثقافيــة العامــة بغــداد 1994م.

بنــاء القصيــدة يف النقــد العــريب القديــم يف ضــوء النقــد احلديــث ،د .يوســف

حســن بــكار ،دار األندلــس للطباعــة والنــر والتوزيــع ،ط ،2بــروت ،لبنــان

1982م.

البيــان والتبيــن :اجلاحــظ ،أبــو حجــر عمرو بــن عثــان (ت255هـــ) حتقيق:

عبــد الســام حممــد هــارون ،مطبعة املــدين ،القاهــرة ،مــر ،ط1998 ،7م.

تاريــخ األدب العــريب العــر العبــايس األول ،د .شــوقي ضيــف ،ط ،3دار

املعــارف ،مــر (د .ت).

اجلامــع الكبــر يف صناعــة املنظــوم مــن الــكالم املنثــور ،ابــن األثــر (ضيــاء

الديــن نــر اهلل بــن حممــد ت 637هـــ) ،حتقيــق :د .مصطفــى جــواد و د .مجيــل

ســعيد ،مطبعــة املجمــع العلمــي العراقــي ،بغــداد 1375هـــ 1956م.

حليــة املحــارضة يف صناعــة الشــعر :احلامتــي ،حممــد بــن احلســن بــن املظفــر

(ت388هـــ) حتقيــق :جعفــر الكتــاين ،دار الرشــيد للنــر ،بغــداد 1979م.
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احليــاة األدبيــة يف عــر بنــي أميــة :د .حممــد عبــد املنعــم خفاجــي ،ط ،2دار

الكتــاب اللبنــاين ،بــروت 1973م.

احليــوان :اجلاحــظ ،أبــو عثــان عمــرو بــن بحــر (ت255هـــ) حتقيــق :عبــد

الســام حممــد هــارون ،القاهــرة 1938م.

خريــدة القــر وجريــدة العــر ،عــاد الديــن األصفهــاين ،حتقيــق :حممــد

هبجــت األثــري ،ود .مجيــل ســعيد ،املجمــع العراقــي ،وزارة اإلعــام العراقيــة

(د .ت).

خزانــة األدب ولــب لبــاب لســان العــرب :عبــد القــادر البغــدادي

(ت1093هـــ) ،مطبعــة بــوالق1299 ،هـــ.

دراســات نقديــة يف األدب العــريب ،د .حممــود عبــد اهلل اجلــادر ،مطابــع دار

احلكمــة للطباعــة والنــر ،املوصــل 1990م.

رس الفصاحــة ابــن ســنان اخلفاجــي (أبــو حممــد عبــد اهلل بــن حممــد ت
ّ

466هـــ) ،رشح وتصحيــح :عبــد املتعــال الصعيــدي ،مطبعــة حممــد عــي صبيح
وأوالده مــر 1969م.

شــعر أوس بــن حجــر ورواتــه اجلاهليــن دراســة حتليليــة ،د .حممــود عبــد اهلل

اجلــادر ،دار الرســالة للطباعــة بغــداد 1979م.

الشــعر اجلاهــي  -قضايــاه الفنيــة واملوضوعيــة  -د .إبراهيــم عبــد الرمحــن،

مكتبــة الشــباب ،مــر اجلديــدة 1984م.

الشــعر اجلاهــي  -منهــج يف دراســته وتقويمــه  -د .حممــد النوهيــي ،الــدار

القوميــة للطباعــة والنــر ،القاهــرة (د .ت).
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عــز
الشــعر العــريب املعــارص  -قضايــاه وظواهــره الفنيــة واملعنويــة  -دّ .

الديــن إســاعيل ،دار العــودة دار الثقافــة ،بــروت ،ط1972 ،2م.

الشــعر والشــعراء ابــن قتيبــة (أبــو حممــد عبــد اهلل بــن مســلم الدينــوري

ت276هـــ) ،حتقيــق :أمحــد حممــد شــاكر دار املعــارف ،ط ،2مــر 1966م.
الشــعر والفكــر املعــارص ،د .عنــاد غــزوان وآخــرون ،دار احلريــة للطباعــة،

بغــداد 1974م.

الصــورة والبنــاء الشــعري حممــد حســن عبــد اهلل ،مكتبــة الدراســات األدبيــة

( )83دار املعــارف ،مــر 1981م.

الطــراز املتضمــن ألرسار البالغــة وعلــوم حقائــق اإلعجــاز :حييــى بــن

محــزة بــن عــي بــن إبراهيــم العلــوي (ت749هـــ) ،حتقيــق :حممــد عبــد الســام

شــاهني ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،لبنــان ،ط1415 ،1هـــ1995 ،م.

العمــدة يف حماســن الشــعر وآدابــه ونقــده ابــن رشــيق القــرواين (أبــو عــي

احلســن بــن رشــيق القــرواين ت 456هـــ) ،حتقيــق :حممــد حميــي الديــن عبــد
احلميــد ،مطبعــة الســعادة ،ط ،2مــر 1955م.

عيــار الشــعر ابــن طباطبــا العلــوي (حممــد بن أمحــد ت 322هـــ) حتقيــق :طه

احلاجــري ،ود .حممــد زغلــول ســام ،رشكة فــن الطباعــة ،القاهــرة 1956م.

الغديريــات يف الشــعر العــريب ،د .حــريب نعيــم حممــد الشــبيل ،نــر العتبــة

العلويــة املقدســة ،النجــف األرشف2011م.

الغديــر يف الكتــاب والســنة ،الشــيخ األمينــي (ت 1392هـــ) ،ط ،4دار

الكتــاب ،بــروت ،لبنــان 1397هـــ 1977م.
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فصــول يف الشــعر ،د .أمحــد مطلــوب ،مطبعــة املجمــع العلمــي العراقــي،

بغــداد1420 ،هـــ 1999م.

فــن اخلطابــة أرســطو ،ترمجــة عبــد الرمحــن بــدوي ،منشــورات وزارة الثقافــة

واإلعــام 1980م.

يف النقد األديب د .شوقي ضيف ،دار املعارف ،ط ،3مرص 1962م.

قضايــا الفــن يف قصيــدة املــدح العباســية دراســة تطبيقيــة يف شــعر البحــري

وابــن املعتــز ،د .عبــد اهلل عبــد الفتــاح التطــاوي ،دار الثقافــة للنــر ،القاهــرة

1981م.

قضايــا الشــعر يف النقــد العــريب ،د .إبراهيــم عبــد الرمحــن حممــد ،دار العــودة،

ط ،2بريوت1981 ،م.

املثــل الســائر يف أدب الكتــاب والشــاعر ابــن األثــر (ت  637هـــ) حتقيق :د.

أمحــد احلــويف ،ود .بــدوي طبانــة ،مطبعــة هنضــة مــر ،مــر 1959م.

املطلــع التقليــدي يف القصيــدة العربيــة دراســة ونقــد وحتليــل ،عدنــان عبــد

ـي البلــداوي ،مطبعــة الشــعب ،بغــداد 1974م.
النبـ ّ

مطلــع القصيــدة العربيــة وداللتــه النفســية ،د .عبــد احلليــم حفنــي ،اهليئــة

املرصيــة العامــة للكتــاب ،مــر1987م.

معجــم مــا اســتعجم ،البكــري األندلــي (ت 487هـــ) حتقيــق :مصطفــى

الســقا ،ط 3عــامل الكتــب ،بــروت ،لبنــان 1403هـــ 1983م.

معجــم البلــدان ياقــوت احلمــوي (شــهاب الديــن أبــو عبــد اهلل ياقــوت بــن

عبــد اهلل ت 626هـــ) دار صــادر للطباعــة والنــر ،بــروت 1955م.
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مقدمــة القصيــدة العربيــة يف العــر اجلاهــي ،د .حســن عطــوان ،دار

املعــارف ،مــر 1970م.

منهــاج البلغــاء ورساج األُدبــاء حــازم القرطاجنــي (أبــو احلســن بــن أيب عبــد

اهلل ت  684هـــ) حتقيــق :حممــد احلبيــب بــن خوجــة ،املطبعــة الرســمية ،تونــس

1966م.

نصــوص مــن الشــعر العــريب قبــل اإلســام دراســة وحتليــل ،د .نــوري

محــودي القيــي ،ود .حممــود عبــد اهلل اجلــادر ،ود .هبجــة عبــد الغفــور احلديثي،
مطابــع دار احلكمــة للطباعــة والنــر ،املوصــل 1411هـــ 1990م.

النقــد األديب احلديــث د .حممــد غنيمــي هــال ،مطابــع الشــعب ،ط،3

القاهــرة 1964م.

الــوايف بالوفيــات ،الصفــدي (ت764هـــ) حتقيــق :أمحــد األرنــاؤوط وتركــي

مصطفــى ،دار إحيــاء الــراث العــرب ،بــروت 1420هـــ 2000م.

وحــدة القصيــدة يف الشــعر العــريب حتــى هنايــة العــر العبــايس حيــاة

جاســم ،دار احلريــة للطباعــة والنــر ،مطبعــة اجلمهوريــة ،بغــداد 1972م.
وحــدة املوضــوع يف القصيــدة اجلاهليــة ،د .نــوري محــودي القيــي ،مطابــع

مؤسســة دار الكتــب للطباعــة والنــر ،جامعــة املوصــل 1394هـــ 1974م.

الوســاطة بــن املتنبــي وخصومــه ،عــي بــن عبــد العزيــز اجلرجــاين (أبــو

احلســن عــي بــن عبــد العزيــز ت 366هـــ) ،حتقيــق ورشح :حممــد أيب الفضــل
إبراهيــم ،وعــي حممــد البجــاوي ،مطبعــة عيســى البــايب احللبــي ورشكاه،

القاهــرة 1966م.
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ت( يلينلا يدوَلا نبا ةيريدغيدغ55ت( يلينلا يدوَعلا نبا ةيريدغ

الر�سائل اجلامعية
أثــر اإلســام يف بنــاء القصيــدة العربيــة حتــى هنايــة العــر األُمــوي ،أمحــد
شــاكر غضيــبُ ،أطروحــة دكتــوراه باآللــة الكاتبــة ،كليــة اآلداب ،جامعــة
بغــداد  1410هـــ 1979م.
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املغايرة السياقية يف آييت الغدير دراسة يف ضوء إعالمية كسر التوقع
النصي
أ .م .د .زهراء جياد عبا�س الربقعاوي

يصعــب الفصــل بــن تلقــي العمــل واألثــر الــذي حيدثــه ،ألن أي عمــل

كيفــا كان يرتبــط باملتلقــي مــن ناحيتــن :تلقيــه مــن ناحيــة وأثــره مــن ناحيــة
أخــرى ،فاألثــر اجلــايل يقــوم عــى جدليــة ثالثيــة األطــراف هــي النــص،
والقــارئ ،وتفاعلهــا املشــرك(.)1

إذ يعــد التفاعــل بــن بنيــة النــص واملتلقــي األســاس يف قــراءة كل عمــل

أديب ،إذ جيــب أالّ تقتــر دراســة العمــل األديب عــى النــص الفعــي فحســب،
وإنــا بالدرجــة نفســها جيــب االهتــام باألفعــال املرتبطــة بالتجــاوب مــع ذلــك

النــص(.)2

إذ إن أوليــة االشــتغال بــن النــص والقــارئ تقــوم عــى خاصيــة الفهــم،

فالعمــل حيــاول دائــا أن يوفــر لقارئــه املنــاخ األديب واالقرتاحــات التــي يمكــن

توجــه عمليــة الفهــم لديــه ،حتــى يصــل يف النهايــة إىل تشــكيل أو إعــادة
أن ّ
تشــكيل األفــق األديب اخلــاص بالعمــل فالقــارئ يســتنطق النــص يف حــدود
اســتحضاره لفهمــه املســبق لكــن يف إطــار املرجعيــات األدبيــة التــي يعرضهــا
النــص نفســه.

وتعــد الطريقــة التــي هيتــم هبــا ضبــط احلــوار بــن املتلقــي والنــص ،مــن
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أهــم جوانــب نظريــة التواصــل ،وتتجســد هــذه الطريقــة يف العالقــة اجلدليــة
بــن التوقــع /الــا توقــع ،فالتوقــع هــو ((انتظــار يشــوبه التمنــي ،مثــل درجــة
النجــاح التــي يتمنــى املــرء بلوغهــا يف عمــل مــا))(.)3

أمــا الــا توقــع فهــو كــر هلــذا االنتظــار ،وخيبــة تواجــه عمليــة التوقــع،

وأفــق االنتظــار هــو ذلــك االفــراض األويل الــذي ينطلــق منــه القــارئ ظانــا

أنــه ســيصل إليــه عنــد إهنــاء قراءتــه للعمــل األديب الــذي بــن يديــه ،مســتقيا
إيــاه مــن جتاربــه املاضية()4وهنــا نجــد أنفســنا أمــام ثــاث حــاالت:

 -إمــا أن ال خي ّيــب النــص توقعاتنــا ،ويــأيت كــا نتوقــع ،وعندئــذ ال يكــون

فيــه أي جــدة أو إعالميــة.

 -وإمــا أن يكــر أفــق التوقــع لدينــا بشــكل ســلبي ،فيكــون أقــل ممــا نتوقــع،

وهنــا يكــون النــص ليــس ذا قيمــة مجالية.

 -وإمــا أن يكــر أفــق التوقــع لدينــا بشــكل إجيــايب فيكــون أعــى ممــا توقعنــا

وهــذه هــي خاصيــة النصــوص املبدعــة.

كــا مــن
إذ إن أمهيــة النــص ال تنبــع مــن كونــه نصــا إخباريــا ينقــل إلينــا ّ

همــة النــص أن جيعلنــا نتفاعــل
املعلومــات ،فهــذا أمــر جتــاوزه الزمــن ،وإنــا َم ّ

معــه ،ونســتلهم منــه أشــياء جديــدة ،تكــر توقعنــا وتزيــد مــن إعالميــة النــص
املقــروء ،فأنــت تزيــد يف إخبــار بــاغ مــن البالغــات كلــا كانــت الوحــدة املنتقاة

لبعــض الوحــدات األخــر ضعيفــة التوقــع( ،)5أي أن ثمــة عالقــة عكســية ،إن

صــح التعبــر ،بــن التوقــع مــن جهــة وبــن املفاجــأة التــي حيدثهــا مــا هــو غــر
متوقــع مــن جهــة أخــرى ،فــإذا زادت نســبة التوقــع قلــت نســبة املفاجــأة ومــن
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ثــم نســبة االنتبــاه(.)6

وتعتمــد عمليــة التواصــل والتأثــر مــا بــن النــص واملتلقــي عــى مشــاركة

املتلقــي ،وحســن تلقيــه لإلشــارات النصيــة التــي تقــود خطــاه ،وتتحكــم

يف نشــاطه لتجنــب الشــطحات التأويليــة ،وعــدم إنطــاق النــص بــا مل يقلــه،
موجــه مــن طــرف النــص))( )7وحيــدث هــذا ،ويتعمــق
فـ((القــراءة نشــاط ّ

التواصــل ،عندمــا يرصــد القــارئ يف بنيــة النــص إجــرا ًء أســلوبيا غــر منتظــر،
أو مقابــات دالليــة غــر متوقعــة ،أو مفاجــآت ســياقية ،أو عندمــا يعــزز ظاهــرة
إمســاك النــص عــن معلومــات ،أو عنــد حتويــل اجتــاه النــص فجــأة نحــو مســار

آخــر ليكــر أفــق توقعــه( ،)8إذ يعــد ألســلوب املفاجــأة أو الدهشــة القــدرة

عــى جــذب املتلقــي وتشــويقه للوصــول إىل معنــى النــص.

وبــذاك يبقــى النــص ثابتــا ،لكونــه يمثــل النقطــة التــي ينطلــق منهــا القــارئ

لبنــاء توقعاتــه ،التــي تتعــدد وختتلــف وتتبايــن تبعــا خلربتــه وممارســته فـ((حــن

يــرع املتلقــي يف قــراءة عمــل حديــث الصــدور ،فإ ّنــه ُينتظــر منــه أن يســتجيب

تصــوره
تكــون
ألفــق انتظــاره ،أي أن ينســجم مــع املعايــر اجلامليــة ،التــي
ّ
ّ

لــأدب ،لكــن للعمــل أيضــا أفقــه اخلــاص ،الــذي قــد يأتلــف مــع أفــق القارئ
ممــا ينتــج عــن ذلــك حــوار أو رصاع بــن األفقــن))(.)9

وقــد أصطلــح عــى تســمية هــذا الــراع أو التصــادم الــذي حيــدث بــن

مــا يفــرزه النــص ،ومــا يتوقعــه القــارئ بمصطلــح املســافة اجلامليــة Aestnic

.)10(Dictance

فاملســافة اجلامليــة مصطلــح أطلقــه (يــاوس) قاصــدا بــه ((التعــارض بــن مــا
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يقدمــه النــص ،وبــن مــا يتوقعــه القــارئ))()11أو هــي الفــرق بــن التوقعــات

وبــن الشــكل املعــن لعمــل جديــد ويقــوم الطابــع الفنــي عــى أنــه «تعديــل

لألفــق(.)12

فعندمــا يســتجيب (أفــق انتظــار القــارئ) لـ(أفــق النــص) ويتفــق معــه ،فـ ّ
ـإن

هــذا يعنــي ّ
أن هنــاك (ائتالفــا) و(تأثــرا) ســيحصل بينهــا ،ومــن ثــم ســيكون

هنــاك تواصــل ومشــاركة وتفاعــل بــن الطرفــن( :النــص) و (القــارئ) ،بيــد

أن هــذا ال يعنــي بطبيعــة احلــال ّ
ّ
أن (النــص) ذو طبيعــة فنيــة عاليــة ،بــل عــى
العكــس مــن ذلــك ،فقــد يكــون (النــص) دون املســتوى الفنــي املأمــول ،وهــذا
التفاعــل الــذي حصــل إنــا كان بســبب اســتجابة النــص لـ(أفــق توقــع القارئ)
وتوافقــه مــع أفــق انتظــاره ،وال عالقــة لذلــك باملســتوى اجلــايل الــذي يتمتــع

بــه (النــص).

أمــا النــص الــذي يمتلــك املقومــات الفنيــة العاليــة والقيمــة اجلامليــة املرتفعــة

فإنــه ال هيــم أن يكــون متوافقــا مــع أفــق القــارئ أو خمتلفــا معــه ومتصادمــا مــع

طبيعــة اســتجابته فهــذا النــوع مــن (النصــوص) هــو وحــده القــادر عــى أن
يؤثــر عــى القــارئ وينفــذ يف نفســه ويقلــب لديــه املوازيــن ،خصوص ـ ًا حــن
يكــون (أفــق) ذلــك النــص خمتلف ـ ًا عــن (أفــق انتظــار) القــارئ وخميب ـ ًا لـ(أفــق

توقعــه).

إذا أصبــح مــدى انزيــاح النــص عــن معايــر القــارئ وتعديلــه ألفــق توقعــه،

مقياســ ًا لتقديــر القيمــة اجلامليــة لــأدب فكلــا كان أثــر كــر أفــق االنتظــار

قوي ـ ًا ،كان هــذا النــص ذا قيمــة فنيــة عاليــة(.)13
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ولذلــك ربــط رفاتــر بــن الســياق األســلويب واألبعــاد غــر املتوقعــة داخــل

النــص ،فحســب قولــه إن الســياق األســلويب هــو نمــوذج منكــر بعنــر غــر

متوقــع( ،)14وتلتقــي أســلوبية ريفاتــر مــع اإلعالميــة حيــث ((دعــا الكاتــب
إىل تشــفري نصــه ،ومــن آرائــه املهمــة كذلــك (عــدم التوقــع) ،إذ إن التوقــع

يســطح القــراءة ويطيــح هيمنتهــا))( )15ولذلــك فــإن ((البنيــة األســلوبية يف

نــص معــن تكمــن يف سلســلة مــن العنــارص املتوقعــة التــي تدخــل يف عالقــة

تعــارض مــع العنــارص غــر املتوقعــة))( ،)16عــاوة عــى أن ((اخلطــاب األديب
ضمــن
ال يوجــد إال بفعــل االتصــال ،وهــذا ال يتحقــق إال بفعــل الكاتــب الــذي ّ
نصــه بنيــة شــكلية وضمنــه إيــاه مقاصــده ،أمــا املتلقــي فهــو النصــف اآلخــر
الــذي تســتدعيه بنيــة الشــكل ويقــع يف حبائــل املقاصــد األدبيــة التــي يضمنهــا

الكاتــب))(.)17

ومــن ثــم ،فــإن ((قيمــة كل إجــراء أســلويب يتحــدد مــن خــال املفاجــأة

التــي حتدثهــا يف املتلقــي ،فكلــا كانــت غــر متوقعــة كان أثرهــا يف نفــس املتلقــي

عميقــا))(.)18

فعمليــة العــدول عــن أصــل إىل صــورة لغويــة تركيبيــة أخــرى جتعــل النفــس

تنتقــل عــر موضعــن قــد تربطهــا عالقــة ،إذ إن املســافة تقطــع درجــة الصفــر،
أي حلظــة الفــراغ التــي ترفضهــا الســنن الكونيــة والنفســية ،فتتدفــق عليهــا

أمــواج مــن مشــاعر الدهشــة تتبايــن حســب طــول املســافة بــن املرحلتــن فكلام
زادت املســافة زاد تدفــق الدهشــة وأثرهــا حتــى إذا مــا طالــت املســافة أكثــر ممــا

يــدرك العقــل البــري ،انقلــب التأثــر إىل فــوىض إذ يصبــح كــر اإلمكانــات
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اهلــادف إىل نقــل املعــاين العاديــة مــن أهــم عنــارص القــول اجلــايل(.)19

فكلــا زاد العــدول للنصــوص زادت القيمــة اجلامليــة هلــا وعندئــذ تكــون

((رحلــة القــارئ يف الكتــاب عمليــة متواصلــة))(.)20

فعندمــا يبــدأ بالقــراءة يمــي عــى نحــو متصــل يف إدراكــه ،وفقــا لتوقعاتــه

املســتندة إىل خلفيتــه الثقافيــة لذلــك فــان ورود يشء غــر متوقــع ،ينتــج عنــه

احتــال تعديــل وجهــة نظــره ليتجــه صــوب العنــارص غــر املحــدودة يف النــص
والتفــاوض معهــا وحتقيقهــا( ،)21وهــذا التغــر ألفــق التوقعــات يســميه آيــزر

اجلوالــة)( ،)22وهــي تتيــح للقــارئ أن يســافر عــر النــص.
(وجهــة النظــر ّ

كاشــفا بذلــك كثــرة املنظــورات التــي يرتابــط بعضهــا مــع بعــض ،والتــي تعــدل
كلــا حــدث انتقــال مــن واحــد منهــا إىل اآلخــر(.)23

وعــر هــذا االنتقــال وهــذا الكشــف تتــم عمليــة التفاعــل بــن النــص

واملتلقــي ،وتبلــغ مســتويات تتعــدى القــراءة الســطحية( ،)24لتصبــح احرتاقــا

وجتــاوزا ملــا هــو متوقــع ومنتظــر ،فاملتوقــع أو املنتظــر ال يثــر شــيئ ًا ذا بــال يف

وعــي القــارئ ،يف حــن تثــر العنــارص غــر املتوقعــة وعــي القــارئ وتســتفزه.

وبذلــك تصبــح اإلعالميــة كــر ًا لــردود فعــل القــارئ إزاء املنبهــات

واملثــرات الكائنــة يف النــص والقــارئ عندمــا يواجــه تصادمــا تتعــارض مــع

موقفــه ووعيــه ،وخربتــه ،وعندمــا ختلخــل توقعاتــه ،وافرتاضاتــه ،فإنــه خيلــق

لديــه إمكانيــة التفاعــل مــع النــص ،وهــذا التفاعــل كفيــل بخلــق احلــس
اجلــايل لديــه ،إذ بمقــدور الالتوقــع ،أو كــر أفــق التوقــع الــذي هــو مظهــر من

مظاهرهــا أن يفعــل عالقــة املتلقــي بالنــص ،وينــأى هبــا عــن أن تكــون عالقــة
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أحاديــة ،مــن النــص إىل القــارئ ،إىل عالقــة تبادليــه تســر فيهــا عمليــة القــراءة
يف اجتاهــن متبادلــن مــن النــص إىل القــارئ ومــن القــارئ إىل النــص( )25أي

قابلــة للتأثــر والتأثــر.

تعتمــد اإلعالميــة عــى إثــارة انتبــاه املتلقــي فهــي ((مــدى توقــع عنــارص

النــص املقدمــة أو عــدم توقعهــا أو معرفتهــا أو عــدم معرفتهــا وغموضهــا،

ففــي الواقــع ّ
إن كل نــص هــو إخبــاري عــى نحــو مــا ،إذ إنــه ينقــل عــى

األقــل معلومــة صغــرى ،غــر ّ
أن مقــدار (اإلعالميــة) هــو مــا يوجــه اهتــام

الســامع))( ،)26وقــد جــاء تعريــف بحــري متناغــا مــع التعريفــات الســابقة
ويالحــظ أنّــه اســتخدم مصطلــح اإلخباريــة ،فذكــر ّأنــا ((تتعلــق بتحديــد

جــدة النــص ،أي توقــع املعلومــات الــواردة فيــه أو عــدم توقعهــا))( ،)27إذ

نجــد ّ
أن اإلعالميةترتبــط بمفهــوم التوقــع ،فهنــاك دائــا النمــط املألــوف املتوقــع

لرتكيــب مجلــة مــا ،وهــو يدخــل ضمــن نطــاق التوقــع األديب الــذي يتوقــع
املتلقــي ّ
أن اجلملــة ســتأيت وفــق ذلــك الرتتيــب ،أمــا لــو حدثــت انزياحــات أو

ـص فــإن أفــق التوقــع ســيكرس عنــد املتلقــي ،وبذلــك تتحقــق
عــدوالت يف النـ ّ

هــذه اجلــدة ،فاملقــدار املناســب مــن املعلوماتيــة يف النــص املعتمــد عــى املقصــد
والتوقــع واملوقــف يشــكل بذلــك عامــا نصيــا أساســيا ،ويكــون مقــدار

التواصــل(.)28

وهــذه اجلــدة حيددهــا الكاتــب أوال يف اختياراتــه األســلوبية واملوضوعيــة

(الشــكل واملضمــون) عنــد إنشــائه النــص ،وحيددهــا املتلقــي بمعيــار عــدم

التوقــع .فهــي تفــرض ابتــدا ًء أن للــكالم حمتــوى جيــري إبالغــه للمتلقــي
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بواســطة النــص ،ومــن ثــم فهــي ال تعالــج نصــا غــر منســق أصــا ،ولكنهــا

تعنــى بالكيفيــة التــي جيــري هبــا عــرض هــذا املحتــوى ،أهنــا تتعلــق بحكــم
املتلقــي عــى طريقــة عــرض املحتــوى وبمــدى اتســام عنــارصه النصيــة بالطرافة

واإلغــراب عــى حــد قــول ابــن ســينا ،إذ يرتبــط ذلــك بــا ســاه ابــن ســينا

(اإلغــراب)أو حتقــق الطرافــة ويــزاد عــى ذلــك إخــاف التوقــع لــدى املتلقــي

بــا يرتفــع بــه الــكالم يف سـ ّلم النصيــة( .)29ويشــر ســعد مصلــوح إىل طريقــة

توزيــع املعلومــات يف النــص قائــا(( :ترتبــط اإلعالميــة بمعــدل ظهــور النقــاط
التــي متثــل نقــات أو منعطفــات جديــدة يف تسلســل عــرض املحتــوى بالنســبة

للمتلقــي ،إذ تتاميــز النصــوص باختالفهــا مــن حيــث معــدل البــطء والرسعــة
يف حــدوث النقــات ،ومــن ثــم تتفــاوت يف مــدى حتقــق صفــة النصيــة هلــا.
لذلــك يرتبــط مفهــوم اإلعالميــة بــا يســمى االنتبــاه  Attentionأو الرتكيــز
 ،Focusingوينــرف إىل اســتجابات املتلقــي أصالــة))(ّ ،)30
إن مفهــوم
القيمــة األســلوبية يفــرض وجــوده عــدة أنــاط للتعبــر عــن الفكــرة الواحــدة،

وهــذا مــا يعــرف بـ(املتغــرات األســلوبية) التــي يؤلــف كل منهــا (شــكال
خاصــا) للتعبــر عــن املفهــوم الواحــد(.)31

ملــا كان اخلطــاب يف النــص القــرآين هيــدف إىل اإلقنــاع والتأثــر وكان

املتلقــي يشــغل موقعــا وســطا بــن التأويــل والبيــان بوصفهــا انعكاســا لعمليــة

التواصــل ومثــاال للتواصــل يمثــل جتميعــا لــكل اإلمكانيــات التــي يمكــن أن

تتحقــق ونحــن نمــر عــر النصــوص ،فإ ّنــه يف حلظــة مــا قــد ينتقــل النــص مــن

ســياق معــن إىل ســياق آخــر لتنبيــه املتلقــي ولفــت نظــره إىل أمهيــة الســياق
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الــذي انتقــل إليــه النــص بصــورة مفاجئــة ،وكلــا زاد الســياق اجلديــد اختالفــا

عــن الســياق األول ارتفعــت قيمــة اإلعالميــة لعــدم حصــول خفــض تقدمــي أو

رجعــي للســياق اجلديــد ،ومــن اســتعامالت القــرآن هلــذا النــوع مــن اإلعالميــة
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ـت َل ُكـ ِ
ِ ِ ِ
ِ
اخ َشـ ِ
ـم َفـ َ
ـم
ـو َم َأك َْم ْلـ ُ
ـون ا ْل َيـ ْ
ـو ُه ْم َو ْ ْ
ـا َت َْشـ ْ
ـم دينَ ُكـ ْ
ْ
ا َّلذيـ َن َك َفـ ُـروا مـ ْن دين ُكـ ْ
اض ُطــر ِف َمْمصـ ٍ
ـم ْ ِ
ـا َم ِدينًــا َف َمـ ِ
ال ْسـ َ
ـة
ـم نِ ْع َمتِــي َو َر ِضيـ ُ
َو َأ ْت َ ْمـ ُ
َ َ
ـن ْ َّ
ـت َل ُكـ ُ
ـت َع َل ْي ُكـ ْ
َغــر متَجانِـ ٍ
ِ
ـف ِ ِ
ـم)) {املائــدة.}3/
َْ ُ َ
ـور َرحيـ ٌ
ل ْث ـ ٍم َفــإِ َّن اللََّ َغ ُفـ ٌ

فقــد حتــدّ ث النــص عــن أنــواع املحرمــات مــن األطعمــة وعدّ هــا ووصفهــا
ِ
ــس ا َّل ِذيــ َن
ــو َم َيئ َ
بأنــا فســق ثــم انتقــل مــن ســياق التحريــم إىل قولــه ((ا ْل َي ْ
ّ
ــت َلك ِ
ِ ِ
ِ
اخ َش ِ
ُــم َف َ
ــو ُه ْم َو ْ
ُــم
ــو َم َأك َْم ْل ُ
ــون ا ْل َي ْ
ْ
ــا َت َْش ْ
ُــم دينَك ْ
ْ
ــروا مــ ْن دينك ْ
َك َف ُ
ُــم ْ ِ
ــا َم ِدينًــا َف َم ِ
ال ْس َ
ــر ِف
ُــم نِ ْع َمتِــي َو َر ِض ُ
َو َأ ْت َ ْم ُ
ــن ْ
يــت َلك ُ
ــت َع َل ْيك ْ
اض ُط َّ
ِ
ـة َغــر متَجانِـ ٍ
َمْمصـ ٍ
ـف ِ ِ
ـأي يــوم هــو ذلــك
ـور َرحيــم)) .فـ ّ
َْ ُ َ
َ َ
ل ْث ـ ٍم َفــإِ َّن اللََّ َغ ُفـ ٌ
اليــوم الــذي اجتمعــت فيــه هــذه األحــداث األربعــة املصرييــة وهــي «يــأس
الكفــار» ،و»إكــال الديــن» ،و»إمتــام النعمــة» ،و»قبــول اهلل ديــن اإلســام دينــا»
ختاميــا لــكل البرشيــةّ ،
وأن اليــوم املتكــرر يف اآليــة املتخلــل مســألة التحريــم

ســياقه واحــد ،ثــم عــاد النــص إلكــال اآليــة بقولــه (فمــن اضطــر يف خممصــة
غــر متجانــف إلثــم) فيبــدو احلديــث عــن يــوم يئــس الكفــار ويــوم إكــال
الديــن كالم غــر متناســب مــع مــا قبلــه ،ومنقطــع عــا بعــده ،يقــول الســيد
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الطباطبائــي ((أمــر اآليــة يف حلوهلــا حملهــا ثــم يف داللتهــا عجيــب ،فإنــك إذا
تأملــت صــدر اآليــة أعنــي قولــه تعــاىل( :حرمــت عليكــم امليتــة والــدم) إىل

قولــه (ذلكــم فســق) وأضفــت إليــه ذيلهــا أعنــي قولــه (فمــن أظطــر يف خممصــة

غــر متجانــف إلثــم فــإن اهلل غفــور رحيــم) وجدتــه كالمــا تامــا غــر متوقــف
يف متــام معنــاه وإفــادة املــراد منــه إىل يشء مــن قولــه( :اليــوم يئــس الذيــن كفــروا

مــن دينكــم) أصــا ،وألفيتــه آيــة كاملــة مماثلــة ملــا تقــدم عليهــا يف النــزول مــن
اآليــات الواقعــة يف ســور األنعــام والنحــل والبقــرة املبينــة ملحرمــات الطعــام،

ففــي ســورة البقــرة (إنــا حــرم عليكــم امليتــة والــدم وحلــم اخلنزيــر ومــا أهــل

بــه لغــر اهلل فمــن اضطــر غــر بــاغ وال عــاد فــا إثــم عليــه فــإن اهلل غفــور
رحيــم)) ()32

وهــذا مــا نريــد إثارتــه يف إعالميــة اخلطــاب القــرآين ،فمــن خــال اســتعامل

النــص ألســلوب املغايــرة الســياقية والتــي ســتؤدي حتــا إىل كــر توقــع املتلقي
وإدهاشــه ومفاجأتــه ،فهــذا املقطــع مــن اآليــة إنــا جــاء لتنبيــه املتلقــي عــى

عظــم هــذا اليــوم وأمهيتــهّ ،
وأن احلديــث عــن هــذا اليــوم يف ســياق احلديــث
عــن املحرمــات مــن األطعمــة واللحــوم وقطــع سلســلة التامســك النــي أمــر
مقصــود متثلــه قصديــة إدهــاش املتلقــي وكــر توقعــه ّ
ألن النــص حتــدث عــن

األطعمــة وإذا بــه يفاجــئ املتلقــي باالنتقــال الســياقي إىل مســألة ال ترتبــط
بــاألوىل ال شــكال وال مضمونــا ،ولــو وضــع هــذا املقطــع مــن اآليــة يف مــكان

ألول تأويــا مناســبا لســياق ترتيبــه ،بيــد ّ
أن وضعــه يف هــذا
غــر هــذا املــكان ّ

املــكان فيــه إعالميــة بارعــة ودقيقــة جتــر املتلقــي عــى البحــث عــن معنــى ذلك
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اليــوم الــذي يئــس فيــه الكفــار.

وقــد ذهــب املفــرون يف بيــان املــراد مــن هــذا اليــوم يف هــذا املقطــع مــن

اآليــة:

أ -يئسوا من أن حيللوا هذه اخلبائث بعد أن جعلها اهلل حمرمة.

ب -يئســوا مــن أن يغلبوكــم عــى دينكــم ألنــه تعــاىل وعــد بإعــاء هــذا

الديــن عــى كل األديــان ،وهــو قولــه ((ليظهــره عــى الديــن كلــه)) فتحققــت

تلــك النــرة وأزال اخلــوف بالكليــة وجعــل الكفــار مغلوبــن بعــد أن كانــوا

غالبــن( ،)33أي أن اهلل تعــاىل حــول اخلــوف الــذي كان يلحقهــم مــن الكافرين
اليــوم إليهــم ويئســوا مــن بطــان اإلســام وجاءكــم مــا كنتــم توعــدون بــه

()34

وقــد ذهــب الــرازي إىل أن قولــه ((اليــوم يئــس)) أنــه ليــس يومــا بعينــه حتى

يقــال إهنــم مــا يئســوا قبلــه بيــوم أو يومــن ،وإنــا هــو كالم خــارج عــى عــادة

أهــل اللســان معنــاه ال حاجــة لكــم اآلن إىل مداهنــة هــؤالء الكفــار ألنكــم

رصتــم بحيــث ال يطمــع أحــد مــن أعدائكــم يف توهــن أمركــم(.)35

ومــن غــر املعقــول أن اهلل خيــر املســلمني أن املرشكــن قــد يئســوا مــن دينهــم

بعــد أن أنــزل اهلل أحــكام احلــرام واحلــال اخلاصــة باللحــوم بــل إن مــا يســبب
يأســهم هــو وجــود ا يرســخ اإلســام ويضمــن اســتمراره بالنهــج الــذي أنــزل
به .

املوجهــات النصيــة يف اآليــة الكريمــة ذات ســلطة عــى
وبذلــك تكــون ّ

القــارئ تدفعــه نحــو بنــاء عالقــة تفاعليــة للبحــث عــن رؤيــة النــص وقصديتــه
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متجــاوزا القــراءة اخلارجيــة حمــاوال القــراءة االســتبطانية للنــص.

واحلقيقــة ((إن هاتــن اجلملتــن أعنــي قولــه ((اليــوم يئــس الذيــن كفــروا

مــن دينكــم)) وقولــه ((اليــوم أكملــت لكــم دينكــم)) متقاربتــان مضمونــا،
مرتبطتــان مفهومــا بــا ريــب ،لظهــور مــا بــن يــأس الكفــار مــن ديــن املســلني
وبــن إكــال ديــن املســلني مــن االرتبــاط القريــب ،وقبــول املضمونــن ألن
يمتزجــا فيرتكبــا مضمونــا واحــدا مرتبــط األجــزاء ،متصــل األطــراف بعضهــا

ببعــض ،مضافــا إىل مــا بــن اجلملتــن مــن االحتــاد يف الســياق))36
أما قوله (اليوم أكملت لكم دينكم) فقد قيل فيه أقوال:

 -1أي أكملــت لكــم فرائــي وحــدودي وحــايل وحرامــي بتنزيــي مــا

أنزلــت وبيــاين مــا بينــت لكــم فــا زيــادة يف ذلــك وال نقصــان منــه بالنســخ بعد
هــذا اليــوم ،وهــو يــوم عرفــة عــام حجــة الــوداع عــن ابــن عبــاس والســدي
واختــاره اجلبائــي والبلخــي قالــوا ومل ينــزل بعــد هــذا عــى النبــي (صــى اهلل

عليــه وآلــه) يشء مــن الفرائــض يف حتليــي وال حتريــم وإنــه مــى بعــد ذلــك

بإحــدى وثامنــن ليلــة.

 -2إن معنــاه اليــوم أكملــت لكــم حجكــم وأفردتكــم بالبلــد احلــرام حتجونه

مــن دون املرشكــن وال خيالطكــم مرشك.

 -3إن معنــاه اليــوم كفيتكــم األعــداء وأظهرتكــم عليهــم مثلــا تقــول اآلن

كمــل لنــا امللــك وكمــل لنــا مــا نريــد بــأن كفيتنــا مــا كنــا نخافــه ،وقــد روي

عــن اإلمامــن أيب جعفــر وأيب عبــد اهلل عليهــا الســام إنــه نزلــت بعــد أن
نصــب النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) عليــا (عليــه الســام) علــا لألنــام يــوم
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غديــر خــم منرصفــه عــن حجــة الــوداع وهــي آخــر فريضــة انزهلــا اهلل.

وعندمــا نزلــت هــذه اآليــة قــال اهلل اكــر عــى إكــال الديــن وإمتــام النعمــة

ورضــا الــرب برســالتي وواليــة عــي بــن أيب طالــب مــن بعــدي وقــال مــن

كنــت مــواله فعــي مــواله اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه وانــر مــن
نــره واخــذل مــن خذلــه (.)37

وال يمكــن القــول إن اليــوم الــذي أكمــل فيــه الديــن ومتــت فيــه النعمــة هــو

أيضــا ليــس يومــا بعينــه ،بــل هــو اليــوم نفســه الــذي يئــس فيــه الذيــن كفــروا
وال يكــون ذلــك بتحريــم بعــض اخلبائــث.

وهــذه اإلعالميــة املفاجئــة املدهشــة للمتلقــي التــي كــرت توقعــه مــن

خــال االنتقــال الســياقي املفاجــئ مــن ســياق التحريــم لبعــض اخلبائــث إىل

ســياق احلديــث عــن يــوم قامــت عليــه أهــم املســائل بــن اهلل واملســلمني فيــا
خيــص اإلســام.

وهــذا يدعــو املتلقــي إىل البحــث عــن خم ّفــض خارجــي لإلعالميــة ألن

الســياق مقطــوع دالليــا عــن مــا قبلــه وبعــده ،فعندمــا يواجــه املتلقــي بعنــارص

نصيــة غــر متوقعــة فإنــه يتعــن عليــه أن يتبنــى إحــدى عمليــات خفــض

اإلعالميــة اآلتيــة:

أ -اخلفــض األمامــي :وذلــك بــأن يمــي املتلقــي قدمــا يف قــراءة النــص

حتــى جيــد إحــدى الوقائــع النصيــة التــي تــيء العنــر النــي الذي اســتوقفه

مــن قبــل.

ب -اخلفــض اخللفــي :يعنــي ذلــك أن يعــود املتلقــي أدراجــه لعلــه جيــد فيــا
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ســبقت قراءتــه مــا يفــر لــه مــا غمــض عليــه.

ج -اخلفــض اخلارجــي :ويكــون ذلــك باخلــروج مــن إطــار النــص املاثــل

بــن يــدي املتلقــي باالعتــاد عــى ســياق املوقــف أو التنــاص(.)38

ويكــون املخ ّفــض اخلارجــي متمثــا بأســباب النــزول التــي حــددت نــزول
ـت َل ُكـ ِ
ـت
ـم نِ ْع َمتِــي َو َر ِضيـ ُ
ـم َو َأ ْت َ ْمـ ُ
ـو َم َأك َْم ْلـ ُ
هــذه احلادثــة ((ا ْل َيـ ْ
ـت َع َل ْي ُكـ ْ
ـم دينَ ُكـ ْ
ْ
ـم ْ ِ
ال ْسـ َ
ـا َم ِدينًــا)).
َل ُكـ ُ
وقــد تعــدد اآلراء يف حتديــد هــذا اليــوم ومنهــا؛ إنــه يــوم نــزول اآليــة ،أو
يــوم بعثــة الرســول حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) أو إن املــراد باليــوم هــو مــا

بعــد فتــح مكــة ،وقيــل اليــوم الــذي نزلــت فيــه ســورة بــراءة ،وقيــل هــو يــوم
عرفــة مــن حجــة الــوداع (.)39

وقــد نقــل الطــري عــن قتــادة أن اآليــة نزلــت عــى رســول اهلل (صــى اهلل

عليــه وآلــه) يــوم عرفــة يــوم مجعــة حــن نفــى اهلل املرشكــن عــن املســجد احلرام
وأخلــص للمســلمني حجهــم(.)40

ويــروى أن هيوديــا قــال لعمــر :لــو علمنــا معــر اليهــود حــن نزلــت هــذه
ـت َل ُكـ ِ
ـم
ـم نِ ْع َمتِــي َو َر ِضيـ ُ
ـم َو َأ ْت َ ْمـ ُ
ـو َم َأك َْم ْلـ ُ
اآليــة ((ا ْل َيـ ْ
ـت َل ُكـ ُ
ـت َع َل ْي ُكـ ْ
ـم دينَ ُكـ ْ
ْ
ِْ
ال ْسـ َ
ـا َم ِدينًــا)) لــو يعلــم ذلــك اليــوم؛ اختذنــا ذلــك اليــوم عيــدا فقــال عمــر،
قــد علمــت اليــوم الــذي نزلــت فيــه والســاعة ،وأيــن رســول اهلل (صــى اهلل
عليــه وآلــه) حــن نزلــت :نزلــت ليلــة اجلمعــة ،ونحــن مــع رســول اهلل (صــى

اهلل عليــه وآلــه) بعرفــات(.)41

فلــو كانــت هــذه اآليــة نازلــة بعرفــات وفيهــا أكمــل الديــن ومتــت النعمــة
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يقتــي عــدم نــزول آيــة بعــد ذلــك ،وقــد وردت روايــات كثــرة بنــزول

أحــكام وفرائــض بعــد ذلــك اليــوم كــا يف آيــة الصيــف (آيــة الكاللــة) وآيــات
الربــا( )42فيكــون ذلــك اليــوم ليــس هــو يــوم عرفــة( ،)43وال يمكــن أن
يكــون هــذا اليــوم هــو يــوم فتــح مكــة فاآليــة تــدل عــى إكــال الديــن وإمتــام
النعمــة وملــا يكمــل الديــن بفتــح مكــة ،وكان يف الســنة الثامنــة مــن اهلجــرة فكم

مــن فريضــة نزلــت بعــد ذلــك وكــم مــن حــال أو حــرام رشع ( ،)44وال هــو
املقصــود بــه اليــوم بعــد نــزول الــراءة فــا ســبيل إىل ذلــك أيضــا ألن أحكامــا

كثــرة قــد نزلــت بعــد ذلــك ومنهــا مــا يف هــذه الســورة مــن احلــرام واحلــال.
بــل يكــون ((بــأن ينصــب اهلل هلــذا الديــن مــن يقــوم مقــام النبــي يف حفظــه

وتدبــر أمــره وإرشــاد األمــة القائمــة بــه فيعقــب ذلــك يــأس الذيــن كفــروا

مــن ديــن املســلمني ملــا شــاهدوا خــروج الديــن عــن مرحلــة القيــام باحلامــل
الشــخيص إىل مرحلــة القيــام باحلامــل النوعــي ،وليكــون ذلــك إكــاال للديــن

بتحويلــه مــن صفــة احلــدوث إىل صفــة البقــاء ،وإمتامــا هلــذه النعمــة))(.)45
وهــذا يؤيــد مــا ورد مــن الروايــات أن اآليــة نزلــت يــوم غديــر خــم ،وهــو

اليــوم الثامــن عــر مــن ذي احلجــة ســنة عــر مــن اهلجــرة يف أمــر واليــة عــي

(عليــه الســام)( ،)46إذ ذكــر جمموعــة مــن املفرسيــن أن النبــي (صــى اهلل عليــه
وآلــه) مل يعــش أكثــر مــن واحــد وثامنــن يومــا بعــد نــزول هــذه اآليــة ،وهــذا

أمــر يثــر االنتبــاه يف حــد ذاتــه ،إذ حــن نــرى أن وفــاة النبــي (صــى اهلل عليــه

وآلــه) كانــت يف اليــوم الثــاين عــر مــن ربيــع األول نســتنتج أن نــزول اآليــة

كان بالضبــط يف يــوم الثامــن عــر مــن ذي احلجــة احلــرام وهــو يــوم غديــر
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خــم (.)47

أي اليــوم الــذي نصــب النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) عليــا أمــر املؤمنــن

(عليــه الســام) بصــورة رســمية وعلنيــة خليفــة لــه ،حيــث غشــى الكفــار

يف هــذا اليــوم ســيل مــن اليــأس ،بعــد أن كانــوا يتومهــون بــأن ديــن اإلســام

ســينتهي بوفــاة الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه) وأن األوضــاع ســتعود إىل

ســابق عهدهــا يف اجلاهليــة ،لكنهــم حــن رأوا أن النبــي أوىص باخلالفــة بعــده
لرجــل فريـ ٍ
ـد بــن املســلمني يف تقــواه وعلمــه وعدالتــه وقوتــه ،وهــو عــي بــن

أيب طالــب (عليــه الســام) وشــاهدوا النبــي وهــو يأخــذ البيعــة لعــي (عليــه
الســام) أحــاط اليــأس هبــم مــن كل جانــب ،وفقــدوا األمــل فيــا توقعــوه مــن
رش ملســتقبل اإلســام وأدركــوا رســوخ اإلســام وبقائــه (.)48

ذكــرت روايــات كثــرة أن اآليــة الكريمــة نزلــت يف يــوم غديــر خــم بعــد

تبليــغ النبــي بواليــة عــي (عليــه الســام) يتضــح مــن ذلــك إن الروايــات
واألخبــار التــي أكــدت نــزول اآليــة يف واقعــة غديــر خــم ليــس أخبــارا

آحــادا ليتــم جتاهلهــا أو تضعيــف ســندها بــل هــي أخبــار إن مل تكــن يف حكــم
املتواتــر فهــي عــى أقــل تقديــر مــن األخبــار املســتفيضة التــي تناقلتهــا املصــادر

اإلســامية املشــهورة ()49

وأن تقديــم يــأس الكفــار عــى ســبب يأســهم وهــو إكــال الديــن وإمتــام

النعمــة كان لقصديــة إعالميــة مهمــة وهــي تفخيــم أمــر اليــوم ،وتعظيــم شــأنه،
ملــا فيــه مــن خــروج الديــن عــن مرحلــة القيــام بالقيــم الشــخيص إىل مرحلــة
القيــام بالقيــم النوعــي ،ومــن صفــة الظهــور واحلــدوث إىل صفــة البقــاء
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والــدوام.

والنــص الــذي اســتطاع أن يفعــل كــر توقــع القــارئ مــن خــال اآليــات

املختلفــة الســياق هــو بال شــك نــص اســتثنائي وخطــاب متميــز عىل املســتويات

كافــة ،فالقــارئ عندمــا يقــوم بمامرســة القــراءة للنصــوص املعتــادة املكــررة
فإهنــا بــا شــك ســراعي (أفــق انتظــاره) ألنــه تعــود عــى قراءهتــا مــن خــال

معايــر واليــات حتليليــة معروفــة ،بيــد أنــه إذا قــام هبــذه املامرســة لنصــوص
متميــزة وخمتلفــة عــن أفــق توقعــه فإهنــا بطبيعــة احلــال ســتصدمه بطرائــق فنيــة
جديــدة تتجــاوز مــا ألفــه مــن مفاهيــم القــراءة التقليديــة بســبب التبايــن الفنــي

بــن الطرائــق املوجــودة يف النصــوص التقليديــة والنصــوص احلديثــة.
الن ِ
ْجيـ َـل َو َمــا ُأ ْنـ ِ
ـو َرا َة َو ْ ِ
ـم
ـم َأ َقا ُمــوا ال َّتـ ْ
((و َلـ ْ
ويف قولــه تعــاىل َ
ـز َل إِ َل ْي ِهـ ْ
ـو َأ َّنُـ ْ
ِ
ـت َأرج ِل ِهـ ِ
ِ
ِمـن ربِــم َلَ َك ُلــوا ِمـن َفو ِق ِهـ ِ
ِ
ـر
ـم َومـ ْن َ ْتـ ْ ُ ْ
ْ ْ ْ
ْ َ ِّ ْ
ـم من ُْه ْم ُأ َّمـ ٌة ُم ْقتَصــدَ ٌة َوكَثـ ٌ
ِ
ـغ َمــا ُأ ْنـ ِ
الر ُسـ ُ
ـم َســا َء َمــا َي ْع َم ُلـ َ
ـول َب ِّلـ ْ
ـك ِم ـ ْن َر ِّبـ َ
ـز َل إِ َل ْيـ َ
ـك َوإِ ْن
ـون َيــا َأ ُّ َيــا َّ
من ُْهـ ْ
ِ
ـك ِم ـ َن النَّـ ِ
ـت ِر َســا َل َت ُه َواللَُّ َي ْع ِص ُمـ َ
ـو َم
َْل َت ْف َعـ ْـل َفـ َـا َب َّل ْغـ َ
ـاس إِ َّن اللََّ َل َ ْيــدي ا ْل َقـ ْ
ا ْلكَافِ ِريــ َن)) املائــدة 67-66
إن هــذه اآليــة ((يــا أهيــا الرســول بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربــك)) أيضــا
مــن اآليــات التــي فيهــا كــر لتوقــع املتلقــي مــن خــال وضــع اآليــة يف نظــم
خيتلــف عنهــا مضمونــا أي غايــرة اآليــة لســياق مــا قبلهــا ومــا بعدهــا ،ويف

ـر لتوقــع املتلقــي ومفاجــأة لــه بــا حيدثــه مــن شــد املتابــع
هــذا األســلوب كـ ٌ
والســيطرة عليــه وشــد انتباهــه مــن بــن يديــه قــرا عنــه عــن طريــق اجلــدة يف

العــرض ولفــت انتبــاه املتلقــي إىل قطــع سلســلة املعلومــات واإلتيــان بمعلومــة
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جديــدة جتعلــه يبحــث عــن معناهــا ومقصدهــا.

إن ((اإلمعــان يف التدبــر يف نفــس اآليــة وارتبــاط اجلمــل املنضــودة فيهــا يزيــد

اإلنســان عجبــا عــى عجــب فلــو كانــت اآليــة متصلــة بــا قبلهــا ومــا بعدهــا يف

ســياق واحــد يف أمــر أهــل الكتــاب لــكان حمصلهــا أمــر النبــي (صــى اهلل عليــه
وآلــه) أشــد األمــر بتبليــغ مــا أنزلــه اهلل ســبحانه يف أمــر أهــل الكتــاب ،وتعــن
بحســب الســياق أن املــراد بــا أنــزل إليــه مــن ربــه هــو مــا يأمــره بتبليغــه يف

قولــه «قــل يــا أهــل الكتــاب لســتم عــى يشء حتــى تقيمــوا التــوراة واإلنجيــل
ومــا أنــزل إليكــم مــن ربكــم» وســياق اآليــة يأبــاه فــإن قولــه «واهلل يعصمــك

مــن النــاس» يــدل عــى أن هــذا احلكــم املنــزل املأمــور بتبليغــه أمــر مهــم فيــه
خمافــة اخلطــر عــى نفــس النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) أو عــى ديــن اهلل تعــاىل
مــن حيــث نجــاح تبليغــه ،ومل يكــن مــن شــأن اليهــود وال النصــارى يف عهــد

ـوغ لــه
النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) أن يتوجــه إليــه مــن ناحيتهــم خطــر يسـ ّ

(صــى اهلل عليــه وآلــه) أن يمســك عــن التبليــغ أو يؤخــره إىل حــن فيبلــغ األمــر
إىل حيــث حيتــاج إىل أنــن يعــده اهلل بالعصمــة منهــم إن بلــغ مــا أمــر بــه فيهــم

حتــى يف أوائــل هجرتــه (صــى اهلل عليــه وآلــه) إىل املدينــة وعنــده حــدة اليهــود

وشــدهتم حتــى انتهــى إىل وقائــع خيــر وغريهــا))(.)50

وقــد تعــدد اآلراء يف ذكــر ســبب نــزول هــذه اآليــة حتــى عــدّ الــرازي عــرة

أقــوال يف نزوهلــا منهــا إهنــا نزلــت يف فضــل عــي بــن أيب طالــب (عليه الســام)،

وحــن نزلــت هــذه اآليــة أخــذ الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه) بيــده وقــال:
ِ
(مــن كنــت مــواله فعــي مــواله اهلل ِ
وعــاد مــن عــاداه) فلقيــه
وال مــن وااله
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عمــر بــن اخلطــاب فقــال :هنيئــا لــك يــا ابــن أيب طالــب أصبحــت مــوالي
ومــوىل كل مؤمــن ومؤمنــة ،وهــو قــول ابــن عبــاس والــراء بــن عــازب وحممــد

بــن عــي (.)51

وعــى الرغــم مــن تعــدد اآلراء يف نزوهلــا فــإن الــرازي خيتــار رأيــا ضعيفــا

ال ينســجم مــع ســياق اآليــة بــا حتملــه مــن حتذيــر مل يســبق لــه مثيــل ،بــل ال

يمكــن أن يســتقيم هــذا التفســر مــع الســياق الــذي يضعهــا فيــه فيقول((واعلم

أن هــذه الروايــات وإن كثــرت إال أن األوىل محلــه عــى أن اهلل تعــاىل آمنــه مــن
مكــر اليهــود والنصــارى ،وأمــره بإظهــار التبليــغ مــن غــر مبــاالة منــه هبــم،

وذلــك ألن مــا قبــل هــذه اآليــة بكثــر ومــا بعدهــا بكثــر؛ ملــا كان كالمــا مــع

اليهــود والنصــارى ،امتنــع إلقــاء هــذه اآليــة الواحــدة يف البــن عــى وجــه

تكــون أجنبيــة عــا قبلهــا ومــا بعدهــا)) (.)52

ونالحــظ هنــا أن الفخــر الــرازي يتجاهــل متامــا أنــه مل يكــن قــد بقــي يف تلك

الفــرة وجــود لليهــود يف شــبه جزيــرة العــرب ،بعــد حــوادث بنــي النضــر
وبنــي قريظــة وبنــي قينقــاع وخيــر وفــدك ونجــران ،ومل يكــن هنــاك وجــود

للنصــارى وحتــى نصــارى احلبشــة كانــوا قــد دفعــوا اجلزيــة بعــد يــوم املباهلــة.
ويوافــق الــرازي يف الــرأي حممــد رشــيد رضــا فــرى أن ((الوصيــة باخلالفــة

ال مناســبة هلــا يف ســياق حماجــة أهــل الكتــاب ،فهــي ممــا ال ترضــاه بالغــة
القــرآن)) ( ،)53ويؤكــد هــذا الــرأي دروزة بقولــه ((ومــا ســبق اآليــة ومــا

حلقهــا يســوغان اجلــزم بأهنــا جــزء مــن موضــوع الســياق املتصــل بالنهــي عــن
مــواالة أهــل الكتــاب ولومهــم؛ ألهنــم مل يقيمــوا التــوراة واإلنجيــل ومــا أنــزل
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عــى رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه)) (.)54

واحلقيقــة التــي نذهــب إليهــا إنــه مــن غــر املمكــن أن يكــون وجــود

هــذه اآليــة وفــق ســياق آيــات أخــرى خيرجهــا عــن معناهــا احلقيقــي خاصــة
وأننــا نعــرف متامــا أن مجــع القــرآن الكريــم مل يكــن وفــق ترتيــب النــزول عــى
اإلطــاق ،وهنــا يمكــن مالحظــة قصديــة النــص القــرآين يف وضــع اآليــة مــع

آيــات ليســت مــن جنســها يف املعنــى لتحقيــق غايــة مقصــودة وهــي املحافظــة

عــى معنــى اآليــة وذلــك مــن خــال كــر توقــع املتلقــي بالســياق اجلديــد
وااللتفــات احلاصــل يف اخلطــاب ليحثــه ذلــك عــى البحــث عــن املعنــى اخلاص

هبــذا اآليــة .إذ إن هلــذه اآليــة نفســا خاصــا يميزهــا عـ ّـا قبلهــا وعـ ّـا بعدهــا مــن

آيــات ،إهنــا تتوجــه إىل رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وحــده وتبـ ّـن لــه واجبه،
فهــي تبــدأ بمخاطبــة الرســول (يــا أهيــا الرســول) وتأمــره بــكل جــاء ووضوح

أن (بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربــك) ثــم لكــي يكــون التوكيــد أشــد وأقــوى

حتــذره وتقــول (وإن مل تفعــل فــا بلغــت رســالته) ثــم تطمئــن اآليــة الرســول

صــى اهلل عليــه وآلــه وكأن أمــرا يقلقــه وتطلــب منــه أن هيــدئ مــن روعــه وأن
ال خيشــى النــاس فيقــول لــه :واهلل يعصمــك مــن النــاس (.)55

ويف ختــام اآليــة إنــذار وهتديــد بمعاقبــة الذيــن ينكــرون هــذه الرســالة

ثــم يقــول :أســلوب هــذه اآليــة وحلنهــا اخلــاص وتكــرر توكيداهتــا وكذلــك
ابتداؤهــا بمخاطبــة الرســول يــا أهيــا الرســول التــي مل تــرد يف القــرآن الكريــم

ســوى مرتــن ،وهتديــده بــأن عــدم تبليــغ هــذه الرســالة اخلاصــة إنــا هــو
تقصــر وهــذا مل يــرد إال يف هــذه اآليــة وحدهــا ،كل ذلــك يــدل عــى أن الــكالم
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يــدور حــول أمــر مهــم جــدا بحيــث أن عــدم تبليغــه يعتــر عــدم تبليــغ للرســالة

كلهــا (.)56

وألن الكفــاءة اإلعالميــة هلــذه اآليــة مرتفعــة فيحتــاج املتلقــي إىل البحــث

عــن خمفضــات خارجيــة ألن املخفضــات التقدميــة والرتاجعيــة غــر منســجمة

مــع مضمــون اآليــة إذ ال يمكــن أن يكــون األمــر بالتبليــغ ممــا خيــص التوحيــد

والــرك وحتطيــم األصنــام ،وهــو ممــا أهنــاه الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه قبــل
ذلــك بســنوات ،وال يمكــن أن يتعلــق باألحــكام والقوانــن اإلســامية التــي

ســبق نزوهلــا ذلــك الوقــت ،وليــس ممــا لــه صلــة بشــأن املنافقــن ألهنــم طــردوا
مــن املجتمــع اإلســامي بعــد فتــح مكــة وامتــداد نفــوذ املســلمني وســيطرهتم

عــى أرجــاء اجلزيــرة العربيــة وهــي خمفضــات ســياقية اختارهــا بعــض املفرسين
الذيــن رفضــوا أن تكــون هــذه اآليــة خاصــة بتبليــغ أمــر الواليــة ،وخــر
املخفضــات اخلارجيــة هــي أســباب النــزول إذ وردت نصــوص كثــرة تؤكــد

أن نــزول هــذه اآليــة قطعــا يف أواخــر حيــاة الرســول األكــرم صــى اهلل عليــه

وآلــه ( ،)57يف حادثــة الغديــر عندمــا أمــره بالتبليــغ بواليــة عــي عليــه الســام
(.)58

وبذلــك يكــون غــر املعتــاد (غــر املتوقــع) هــو املســؤول عــن املفاجــأة ،التي

تســاعد املتلقــي عــى التواصــل مــع النــص ،واحلــرص عــى اســتبصار مكوناتــه،
ألن كــر التوقــع إنــا جــاء نتيجــة للطــارئ املبتــدع ،وليــس للعــادي املألــوف

(املتوقــع مــن النفــس) ألن النفــس ((إذا أنســت باملعتــاد فربــا قــل تأثرهــا لــه،
وغــر املعتــاد يفجؤهــا ،بــا مل يكــن بــه لــه اســتئناس قــط))(.)59
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وقــد تبــن مــن كل مــا تقــدم أن وضــع اآليتــن اخلاصتــن بحادثــة الغديــر

يف ســياق آيــات غريبــة عنهــا وليســت مــن جنســها يعــد أمــرا مقصــودا حيقــق

عمليــة التواصــل مــع املتلقــي يف أقــى حالتــه ألنــه ســيزيد مــن كــر أفــق

توقعــه ويشــعره بغرابــة الســياق حتــى يبحــث عــن املعنــى املنشــود ولألمــر
غايــة أخــرى إذ لــو وضعــت هــذه اآليتــن مــع أي آيــات أخــرى ألولــت تأويــا

خيــرج اآليــة عــن مرادهــا كــا حــدث مــع هاتــن اآليتــن عنــد بعــض املفرسين.
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عبــد املجيــد ســاملي ،د .نــور الديــن خالــد.82 ،

 -4ظ :بحــوث يف القــراءة والتلقــي ،جمموعــة مــن الباحثــن ،ترمجــة حممــد

خــر البقاعــي .35

 -5ظ :مفاتيــح األلســنية ،جــورج مونــان ،ترمجــة الطيــب البكــوش -134

.136

 -6ظ :اللغــة واإلبــداع مبــادئ علــم األســلوب العــريب:د .شــكري حممــد

عيــاد .81

 -7فعــل القــراءة نظريــة مجاليــة التجــاوب (يف األدب) فولفغانــغ آيــزر:
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ترمجــة د .محيــد حلمــداين ،د .اجلــايل الكديــة .94

 -8ظ :مجاليات األسلوب والتلقي ،د .موسى ربابعة .129

 -9قــراءة يف القــراءة ،رشــيد بنحــدو ،جملــة الفكــر العــريب املعــارص ،مــج،1

ع1988 ،48م.21 ،

 -10ظ :مجاليــات التلقــي -دراســة يف نظريــة التلقــي عنــد هانــز روبــرت

يــاوس وفولفجانــج آيــزر ،د .ســامي إســاعيل .95
 -11مجاليات األسلوب والتلقي .93

 -12ظ :نظريــة اللغــة األدبيــة ،خوســيه ايفانكــوس ،ترمجــة حامــد أبــو

أمحد .121

 -13ظ :مجاليــة التلقــي مــن أجــل تأويــل جديــد للنــص األديب ،هانــس

روبــرت يــاوس ،ترمجــة رشــيد بنحــدو .129

 -14ظ :علم األسلوب مبادؤه وإجراءاته د .صالح فضل .195-194

 -15نظريــة التلقــي واألســلوبية منهــاج التقابــل الــداليل والصــويت ،حممــد

رضــا مبــارك ،عــامل الفكــر ،ع2004 ،1م.74 ،
 -16م .ن .75

 -17ظ :الشــعرية اللســانية والشــعرية األســلوبية ،حممــد القاســمي ،جملــة

فكــر ونقــد ،ع ،58شــبكة املعلومــات.www. aleflam. net ،
 -18م .ن .9

 -19ظ :نظرية البنائية يف النقد األديب ،د .صالح فضل .370

 -20معايــر حتليــل األســلوب ،ميخائيــل ريفاتــر ،ترمجــة د .محيــد احلمــداين
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.56

 -21ظ :النظريــة األدبيــة املعــارصة ،رامــان ســلدن ،ترمجــة ســعيد الغانمــي

.165-164

 -22ظ :نظريــة التلقي(مقدمــة نقديــة) ،روبــرت هولــب ،ترمجــة د .عــز

الديــن إســاعيل .215
 -23ظ :م .ن .215
 -24ظ :م .ن .215

 -25ظ :مجاليات األسلوب والتلقي .91-89

 -26مدخــل اىل علــم اللغــة النــي فولفانجهاينــه ،تــر ،فالــح بــن شــبيب

العجمــي .80

 -27علم لغة النص  -املفاهيم واالجتاهات .146
 -28ظ :مدخل إىل علم اللغة النيص.94

 -29ظ:يف الدراســات العربيــة املعــارصة -دراســات ومثاقفــات ،ســعد

مصلــوح .234-233
 -30م .ن .234

 -31ظ :اإلبالغيــة فــرع مــن األلســنية ينتمــي إىل علــم أســاليب اللغــة د.

عفيــف دمشــقية ،جملــة الفكــر العــريب ع1979 ،9-8م.206 ،

 -32امليزان يف تفسري القرآن ،السيد حممد حسني الطباطبائي 170/5
 -33ظ :التفسري الكبري .466 /5

 -34ظ :جامع البيان يف تفسري القرآن 159/2
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 -35ظ :التفسري الكبري .466 /5
 -36امليزان 171/5

 -37ظ :جممع البيان يف تفسري القرآن 159 /2

 -38ظ :النص واخلطاب واإلجراء.256-255

 -39ظ :التفســر الكبــر  108 -107 /11وتفســر الطــري 63-60/6

والكشــاف639/1

 -40ظ :جامع البيان عن تأويل آي القران ،الطربي .516/9
 -41ظ :م .ن .524 /9

 -42ظ :امليزان يف تفسري القرآن ،الطباطبائي .174 /5
 -43ظ :م .ن .174/5
 -44ظ :م .ن 175 /5
 -45م .ن .180 /5

 -46ظ180 /5 :

 -47ظ :األمثل 357- 356 / 3
 -48ظ :األمثل 355 / 3

 -49ظ :األمثل 357-356 /3
 -50امليزان 43/6

(-51ظ :التفســر الكبــر ،الــرازي 113/ 6وظ :تفســر ابــن أيب حاتــم

 32/5وظ :فتــح البيــان يف مقاصــد القــرآن  19 /4وظ :الكشــف والبيــان

للثعلبــي131 /5وظ :املنــار ،حممــد رشــيد رضــا  384 /6وظ :فتــح القديــر
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336 /2

 -52التفسري الكبري401 /4 ،
 -53املنار 467 /6

 -54التفسري احلديث 151/11
 -55تفسري األمثل 83/4
 -56م .ن 83 /4
 -57م .ن /4

 -58ظ :األمــايل للجرجــاين ،191 /1و ظ :الشهرســتاين يف امللــل

والنحــل ،161 /1وظ :خمتــر تاريــخ دمشــق  394 /5وظ :غرائــب القــرآن

للنيســابوري616 /2وظ :الــدر املنثــور  117 / 3وظ :روح املعــاين 193 /6
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الغدير يف مالحم الشعر املسيحي قراءة تداولية
�أ .م .د� .آالء حممد الزم حممد الغراوي

املقدمة:
نبي بعده.
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم عىل من ال َّ

وبعد...

ظلــت امللحمــة عــى مـ ِّـر الزمــان حمافظــة عــى تألقهــا ،وســحرها ،باســطة
ِ
ســلطتها عــى نفـ ِ
وعقولــم ،كوهنــا حتمل تراثـ ًا فنيـ ًا متنــوع الرؤى،
ـوس املتلقــن
متعــدد التأثــر تتجــاوز ذات مبدعهــا لتحلــق يف فضـ ٍ
ـاء إنســاين رحـ ٍ
ـب ،جيــدُ فيــه
املتلقــي مــا يســتجيب ألُفــق انتظــاره ،وحيــرك مشــاعره ،مغري ـ ًا عقلــه ،وفكــره

للتأمــل ،والتدبــر ،والتســاؤل الطامــح إىل بلــوغ دالالهتــا ومقاصــد مبدعهــا.

ويمكــن إدراك ذلــك إذا تتبعنــا النــاذج الشــعرية مــن املالحــم القديمــة،

واحلديثــة نجــد َّ
أن الشــعرا َء يتخــذون مــن (الداللــة والصــورة واملوســيقى)

وســائط لبنــاء فنهــم ،يتوســلون هبــا ليصوغــوا جتارهبــم ،ويكشــفوا عــن رؤاهم،

وحياولــون التأثــر واإلقنــاع.

مــن هنــا جــاء اختيارنــا مالحــم الشــعر العــريب موضوع ـ ًا للدراســة ،آم ـ ً
ا
أن َأ ُســدَّ بعــض مــا شــعرت بــه مــن إمهــال الدراســات هلــذا النمــوذج املتنــوع
الثــري مــن النصــوص ،أ َّمــا املتــن الــذي اخرتتــه للدراســة يف الشــق التطبيقــي

متثــل بمالحــم الشــعر املســيحي لثالثــة شــعراء هــم :بولــس ســامة ،وجــورج
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شــكور ،وعبــد املســيح أنطاكــي ،لســببني رئيســن :األَ ّول َّ
ألن املالحــم تشــكل
مــاد ًة شــعري ًة ثريـ ًة ،ومهمـ ًة مل ُيســلط عليهــا الضــوء ،ومل تقــدم عنهــا دراســات

أدبيــة ُتــرز مكامــن اإلبــداع املتجســد بــن ثنايــا اللغــة ،والداللــة ،والصــورة،
والثــاين كشــف رؤيــا الشــعراء املســيح جتــاه أهــل البيــت عليهــم الســام،

َّ
صــى اهلل عليــه وآلــه وأهــل بيتــه عليهــم الســام
النبــي
وتأثرهــم ببالغــة
ِّ
ـاة اإلنسـ ِ
ـرق مهــم يف احليـ ِ
وأخالقهــم ومــا َشـ َّك َله يــوم الغديــر مــن مفـ ٍ
ـانية عام ًة.

ويف تقديــري َّ
أن هــذا املوضــوع ال توجــد فيــه دراســة شــاملة وكافيــةَّ ،إل

إذا تــم االنطــاق مــن مفــردات العنــوان ،وضبــط مدلولــه ،وحتديــد مفرداتــه،

متخذيــن مــن آليــات النظريــة التداوليــة منطلقــ ًا للتعمــق يف دالالهتــا،

ومقاصدهــا ،وحقيقــة الوظائــف التــي تؤدهيــا اللغــة فيهــا ،وأهدافهــا التواصليــة

مــن خــال الرتكيــز عــى بنيــة اللغــة ،والوظائــف األساســية التــي تؤدهيــا
باعتبــاره خطابـ ًا ال يتجســد َّإل عــر اللغــة كوهنــا العصــب يف إحــداث التواصــل

بــن املبــدع واملتلقــي.

ِ
عــدة :املحــور األَ َّول تناولنــا فيــه
لذلــك قســمنا الدراســة عــى حمــاور

مصطلــح امللحمــة وتتبعــه يف الدراســات اللغويــة ،والنقديــة حتــى ختــرج
بتعريـ ٍ
ـف شـ ٍ
ـامل يكــون قــادر ًا عــى اســتيعاب ِّ
كل املفاهيــم ،واســتثامرها ،إلعطاء
مصطلــح امللحمــة التعريــف الدقيــق الــذي حيــدد طبيعتــه ومكوناتــه ،واملحــور

الثــاين خصصنــاه يف احلديــث عــن التداوليــة منطلقـ ًا للقــراءة ،واملحــور الثالــث

الدراســة التطبيقيــة لكــي نــرز بشـ ٍ
ـكل جــي مكامـ َن اإلبــداع يف مالحــم الشــعر
التــي اختــذت مــن فكــرة يــوم الغديــر ووظفتهــا بقـ ٍ
ـوة للتأثــر واإلقنــاع ،وذلــك
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ٍ
اعتــاد ًا عــى ٍ
مهمــة يف التداوليــة هــي (اســراتيجية القصــد ومســتوياهتا
آليــة

اللغويــة).

مع خامتة وثبت املصادر واملراجع.

لــذة البحــث تكمــن يف تتبــع خيــوط الفكــرة ،وهــي تنمــو وتتطــور ،وتتزايــد
ـر باحلــب والعرفـ ِ
ـعري زاخـ ٍ
املتعــة مــع ِّ
ـان آلل البيــت عليهــم
ِّ
ـص شـ ٍّ
كل حتليــل لنـ ٍّ

الســام ســفينة النجــاة.
املحور الأ ّول:

املالحم ً
لغة وا�صطالح ًا:
تالحــم النــاس ،وتداخلهــم بعضهــم يف بعــض،
امللحمــة يف اللغــة :تعنــي
ُ

وامللحمــة الوقعــة العظيمــة القتــل ،وهــي موضــع القتــال ،وأحلَ ْمــت القــوم
وأحلــم الرجــل إحلامـ ًا واسـت ِ
حتــى صــاروا حلـ ًاِ ،
ُلحم إذا نشــب يف احلــرب فلــم
َ
جيــد ُمْلص ـ ًا ،واجلمــع املالحــم مأخــوذ مــن اشــتباك النــاس واختالطهــم فيهــا

بالســدى ...وقيــل هــي اللحــم لكثــرة حلــوم القتــى فيهــا،
كاشــتباك الثــوب َّ

ـرب ذات القتــل الشــديد ،والوقعــة العظيمــة يف الفتنــة(.)1
وامللحمــة احلـ ُ

أ ّمــا امللحمــة يف االصطــاح األديب تعنــي نوعـ ًا خاصـ ًا مــن الشــعر القصــي

((( ينظر :معجم مقاييس اللغة ،أمحد بن فارس ،ت :عبد السالم حممد هارون ،مكتب اإلعالم
اإلسالمي ،قم 1404هـ .238/5 :وينظر :لسان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور،
نسقه ووضع فهارسه عيل شريي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط1988 - 1م:
.254 /12
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تعــرف العربيــة شــبيه ًا لــه ،مــن حيــث البنــاء القصــي
البطــويل الــذي مل
ْ

املكتمــل ،ومــن حيــث احلجــم العــددي لآلبيــات الشــعرية التــي تبلــغ اآلالف،

ومــن حيــث الشــخصيات التــي تســمو فــوق املســتوى العــادي للنــاس

األســوياء ،وتتصــف بــا هــو مــن ســات األبطــال األســطوريني ،ومــن ســات

اآلهلــة ،أو أنصــاف اآلهلــة ،ويف املعتقــدات الوثنيــة البدائيــة ومــن حيــث الوقائع،
واألحــداث اخلارقــة التــي تتخللهــا ،والوقائــع احلربيــة التــي خيــوض األَبطــال

امللحميــون غامرهــا ،واملأثــر اخلارقــة التــي حيققوهنــا ،إذ تدخــل يف صميــ ِم

حــق مغتصــب ،ويف ســبيل ْ
أن حتيــا
الــراع الوطنــي والقومــي ،دفاعــ ًا عــن ٍّ
ٍ
ٍ
بحريــة
األُ َّمــة التــي يمثلوهنــا
وكرامــة(.)1

وقــد قســم النقــاد امللحمــة عــى قســمني :ملحمــة أدبيــة ،وملحمــة شــعبية،
ثــم يبتهــل
يف األُوىل :يعلــن الشــاعر يف مســتهل قصيدتــه عــن موضوعهــاَّ ،

ِ
البــر،
لربــة الشــعر ،ويذكــر القصــة وأحداثهــا ،وتتدخــل اآلهلــة يف شــؤون
مســتخدم ًا التشــبيهات الطويلــة ،وأســاء األبطــال ،واألشــياء املهمــة حليــاة
األبطــال كاألســلحة والســفن ،والثانيــة :يتضــح فيهــا النقــل مشــافهة ،وتكــرار
ٍ
ٍ
ٍ
الــرد األمــر الــذي ُّ
يــدل عــى أنَّ ــا مل ُ
قرحيــة
واحــد ،أو
زمــن
نتــاج
تــك
َ
ٍ
واحــدة(.)2

ومــن أبــرز املالحــم الشــعرية التــي عرفهــا التاريــخ ملحمــة (اإلليــاذة)

((( ينظر :املعجم املفصل يف اللغة واألدب ،أميل بديع يعقوب ،وميشال عايص ،دار العلم
للماليني -بريوت ،ط1987 ،1م.1191 /2 :

((( ينظر :معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب ،جمدي وهبه ،وكامل املهندس ،مكتبة
لبنان  -بريوت ،ط1984 ،2م.383 :
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للشــاعر اإلغريقــي هومــروس ،وهــي قصــة شــعرية طويلــة تــدور أحداثهــا
حــول معــارك طاحنــة وحــروب عظيمــة ،وأســاطري خارقــة ،و ُأمــور تنســب بني

كل جانـ ٍ
شــعبني متصارعــن دفاعـ ًا عــن ُمثــل ومبــادئ إنســانية ،ويــرز مــن ِّ
ـب
مجاعــة مــن القــادة ،واإلبطــال األســطوريني وتدخــل اآلهلــة يف حوادثهــا،

ووقائعهــا اخلارقــة ،وقــد أبــدع هومــروس يف صياغــة ملحمتــه صياغ ـ ًة فني ـ ًة
رائع ـ ًة مــن حيــث التسلســل القصــي املتناســق والتــوايل املنتظــم لألحــداث،
والتعبــر املؤثــر عــن أغراضــه ومراميــه(.)1

وعــى الرغــم مــن َّ
أن للشــعر العــريب قبــل اإلســام مكانــة وحظــوة ،وتأثــر ًا

ٌ
ملحــوظ ،ومل نجــد
انتشــار
بالــغ األمهيــةَّ ،إل أنَّــ ُه مل يكــن للفــن امللحمــي
ٌ

ملحمــي ال يمكــن عدّ هــا
ســوى قصائــد ،ومقطوعــات معــدودة ذات نفــس
ٍّ
مــن املالحــم املعروفــة ،وقــد علــل الباحثــون األمــر وعــزوا أســباب القلــة إىل
ـور عـ ٍ
ُأمـ ٍ
ـدة منهــا ضيــاع الكثــر مــن الشــعر قبــل عــر التدويــن ،ومنهــا خيــال

اجلاهــي الــذي مل يتســع للمالحــم والقصــص الطويلــة النحصــاره يف باديــة
متشــاهبة الصــور ،حمــدودة املناظــر ،ومنهــا مــن فــر األمــر إىل قلـ ِ
ـة خطـ ِ
ـر الديــن
َّ

يف قلوهبــم ،وقــر نظرهــم عـ َّـا بعــد الطبيعــة ،فلــم يلتفتــوا إىل أبعــد مــن ذاهتم،
وال إىل عــاملٍ غــر العــامل املنظــور؛ لذلــك مل تتولــد عندهــم األســاطري اخلصبة ،ومل
ي ُكــن ألصنامهــم مــن الفــن واجلــال مــا يبعــث الوحــي يف النفــوس شــأن آهلــة
الرومــان واليونــانَّ ،
وإن جمتمعهــم مل يســاعدهم عــى التأمــل الطويــل ،وربــط

((( ينظر :إلياذة هومريوس ،سليامن البستاين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،د .ت:
 .166 /1وينظر :فن الشعر أرسطو ،ترمجه ورشحه :عبد الرمحن بدوي ،دار الثقافة -
بريوت1973 ،م ،ط.67 :2
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ٍ
ٍ
مســتمر ،فجــاء
برحيــل
األفــكار وفســح آفــاق اخليــال الضطــراب حياهتــم

َن َفســهم قصــر ًا كإقامتهــم(.)1

الشــعري
وإذا انتقلنــا إىل العــر اإلســامي فإنَّنــا نلمــس ذلــك النفــس
َّ
ـي يف القصائــد الشــعرية إبــان الغــزوات والفتوحــات اإلســامية ،وقــد
امللحمـ َّ

اشــتهرت ســبع قصائــد طويلــة ُعرفــت بامللحــات ،وهــي مــن صنــع الفــرزدق،

وجريــر ،واألخطــل ،و ُعبيــد الراعــي ،وذي الرمــة ،والكميــت ،والطرمــاح،

واســتمرت حمــاوالت الشــعراء طــرق الشــعر امللحمــي حتــى مســتهل القــرن
ٍ
ٍ
جديــد ،وبمواضيــع
وبثــوب
العرشيــن ،إذ ظهــرت امللحمــة ملفتــة للنظــر

تطــرق إليهــا الشــعراء يف العصــور الســابقة ،ور َّد األُدبــاء هــذه
متنوعــة ق َّلــا
ّ
الظاهــرة إىل يقظــة العــرب والتفاهتــم إىل أجمــاد أســافهم(.)2

تُعــدُّ ملحمــة الشــاعر أمحــد شــوقي (دولــة العــرب وعظــاء اإلســام) التــي

بلغــت  1726بيتـ ًا مــن املالحــم الشــعرية الرائعــة ،ابتدأهــا مــن والدة الرســول

العــريب األكــرم صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه إىل آخــر الدولــة الفاطميــة وكتبهــا أيــام
نفيــه ،ونظــم الشــاعر عامــر حممــد بحــري ملحمتــه (أمــر األنبيــاء) نــرت

((( ينظر :تاريخ آداب العرب ،مصطفى صادق الرافعي ،دار الكتاب العريب  -بريوت،
1974م .145-144 /3 :وينظرُ :أدباء العرب يف اجلاهلية واإلسالم ،بطرس البستاين،
دار نضري عبود  -بريوت1989 ،م .42-41 /1 :وينظر :الشعر امللحمي تارخيه
وأعالمه ،جورج غريب ،دار الثقافة  -بريوت.12 :

((( ينظر :مجهرة أشعار العرب يف اجلاهلية واإلسالم ،أبو زيد حممد بن أيب اخلطاب القريش،
حققه وزاد يف رشحه عيل حممد البجاوي ،د.ت .694 :وينظر :االجتاهات األدبية يف العامل
العريب احلديث ،أنيس مقديس ،دار العلم للماليني  -بريوت ،ط1973 ،5م.395 :
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َّ
صــى اهلل عليــه وآلــه مــن
النبــي الكريــم
عــام 1954م ،تنــاول فيهــا حيــاة
ِّ
ٍ
بيــت ،وكانــت عــى
مولــده الرشيــف إىل استشــهاده ،وتقــع يف ألــف ومئتــي

بحــر الوافــر ،والتــزم يف ِّ
كل عــرة أبيــات روي ـ ًا واحــد ًا ،وكانــت لــه ملحمــة
ـور فيهــا األحــداث السياســية التــي مـ َّـرت هبــا مــر وتقــع يف ألفــن
ُأخــرى صـ َّ
وأربعمئــة بيــت عــى البحــر الكامــل وتعــددت فيهــا القافية .أ َّمــا شــاعرنا الكبري

الزهــاوي فقــد كانــت لــه ملحمــة شــعرية عنواهنــا (ثــورة يف اجلحيــم) تنــاول
ـم يصــف أخــذه إىل اجلحيــم،
فيهــا حياتــه بعــد املــوت وكيــف ُيســأل يف القــر ثـ َّ
ووصــف الــراط .وهنــاك مطــوالت ومالحــم كثــرة منهــا قصيــدة الرصــايف

يف نكبــة بغــداد وقصيــدة ســامي البــارودي يف مــدح الرســول األعظــم صـ َّ
ـى
ـور فيهــا بطــوالت
اهلل عليــه وآلــه ،وكذلــك قصيــدة عبــد الــرزاق اهلاشــمي صـ ّ

الثــوار وشــجاعتهم يف ثــورة العرشيــن املباركــة ،وللشــاعر أيــوب عبــاس
ّ

ملحمــة تنــاول فيهــا أحــداث قيــام اجلمهوريــة العراقيــة وســقوط امللكيــة،

ـور فيهــا حــرب
وملحمــة (احلــرب املقدســة) للشــاعر حممــود حممــد صــادق صـ ّ
فلســطني وغريهــا ،وللشــيخ عبــد املنعــم الفرطــويس (ملحمــة أهــل البيــت

عليهــم الســام) وهــي موســوعة ضخمــة ودائــرة معــارف كــرى تضــم بــن
دفتيهــا ألوانـ ًا مــن املعــارف اإلســامية الغنيــة باملضامــن العقائديــة ،والتارخييــة،

والفلســفية ،والرتبويــة ،وجتلــت عبقريــة الشــيخ الفرطــويس يف قدرتــه الفائقــة
عــى مجــع ،عــرات املواضيــع املختلفــة وتنســيقها وص ِّبهــا يف قالـ ٍ
ـعري
ـب شـ ٍّ
ـل و ُأسـ ٍ
مجيـ ٍ
ـلوب أديب رائــع يم ّكــن القــارئ مــن اســتيعاهبا بســهولة(.)1

((( ينظر :دول العرب وعظامء اإلسالم ،أمحد شوقي ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة
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مالحم ال�شعر امل�سيحي:
النبــوي الرشيــف
الشــاعر املســيحي حــن يكتــب شــعر ًا يف أهــل البيــت
ِّ
ٌ

عليهــم الســام ،ويتحــدّ ث عــن بعــض املفــردات التارخييــة التــي ُتـ ِّـرك اجلــدل
رأي فيهــا عــى أسـ ٍ
ـاس
يف كثــر مــن خطوطهــا العامــة والتفصيليــة ،ليكــون لــه ٌ

ـري ..يفعــل ذلــك ك َّلــه يف حركــة الثقافــة يف الوجــدان ،ويف انطالقــة
ـي فكـ ٍّ
تارخيـ ٍّ
الوجــدان يف الشــعر ،قــد يكــون شــيئ ًا ال يتق ّبلــه بعــض النــاس الذيــن اعتــادوا

أن يكــون التاريــخ اإلســامي خصوص ّيــ ًة للمســلمني ،والتاريــخ املســيحي
مســيحي ْ
أن يعالــج شــأن ًا إســامي ًا يف
ألي
خصوص ّيــ ًة للمســيحيني ،فليــس ّ
ٍّ

ألي مســلم أن يــارس ذلــك أيضــ ًا
قضايــا الفكــر ووقائــع التاريــخ ،وليــس ّ

ـيحي قــد يعيــش اإلســام حضــارةً ،وروح ـ ًا،
يف الشــأن املســيحي ،ولك ـ َّن املسـ َّ
وحرك ـ ًة وإنســان ّية ،إذا مل َي ِعشــه يف حالــة انتــاء ،وقــد يعيــش املســلم املســيحية
يف عنارصهــا القيميــة األصيلــة رســال ًة يؤمــن هبــا ويلتزمهــا وخيشــع هلــا يف

شــخصية الس ـ ّيد املســيح ،الرســول اإلنســان الــذي هــو ُروح اهلل وكلمتــه التــي

ألقاهــا إىل مريــم ،الســيدة الطاهــرة التــي اصطفاهــا اهلل عــى نســاء العاملــنّ ،
إن

احلقيقــة ال حــدود هلــا يف اإلنســان الفكــر يف حركتهــا الفكريــة ،ويف اإلنســان
الــروح يف امتدادهــا الروحــي ،واملعرفــة إرث اإلنســان ّية ،يف ّ
كل عطــاءات احليــاة
املثقفــة يف ســاحة احلــوار وحرك ّيــة الــراع(.)1

 .2012وينظر :أمري األنبياء ،عامر حممد بحريي ،مطبعة العلوم  -القاهرة1954 ،م.
وينظر :ملحمة أهل البيت ،عبد املنعم الفرطويس ،مؤسسة أهل البيت ،لبنان  -بريوت.

((( ينظر :أهل البيت يف الشعر املسيحي http://arabic. al-shia. org
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احلــق يف ْ
نتصــور ّ
أن يبحــث القضايــا اإلســامية التــي
أن للمســيحي
إنَّنــا
َّ
ّ

يملــك عنارصهــا املعرفيــة ،فيعطــي رأيــ ًا هنــا وموقفــ ًا هنــاك ممّــا يمكــن

احلــق يف ْ
لآلخريــن ْ
أن يبحــث
أن يناقشــوه فيــه مــن دون عقــدة ،وللمســلم
ّ
القضايــا املســيحية ليحــدد ّاتــاه الــرأي فيــه ،ممّــا قــد يتحــرك الــرأي اآلخــر
ٍ
مناقشــة وحــوار .يقــول الشــاعر بولــس ســامة:
نحــوه يف عمليــة

ٍ
معــرض قــال :مــا بــال هــذا املســيحي يتصــدى مللحمــة إســامية
ور َّب
ُ

بحتــة؟

مسيحي ،ولك ّن التاريخ مشاع للعاملني.
أجل ،إنَّني
َ
ّ
ُــو ٍة ض ّيقــة ،فــرى يف
أجــل ّإن
مســيحي ينظــر مــن ُأفــق رحــب ال مــن ك ّ
ٌّ
ـي قدّ يسـ ًا ،مســيحي يــرى (اخلَلــق ك َّلهــم عيــال اهلل) ،ويــرى ْ
أن (ال
غانــدي الوثنـ ّ
ـي َّإل بالتقــوى).
فضـ َـل لعــر ٍّ
يب عــى أعجمـ ٍّ

ٍ
مئــات املاليــن مــن
رجــل هيتــف باســمه
مســيحي ينحنــي أمــام عظمــة
ُ
ٌّ

ـى اهلل عليــه وآلــه ] ،رجـ ٍ
ـي املصطفــى صـ ّ
ـل ليــس يف مواليــد
النــاس [ أي النبـ ّ
ـم منــه شــأن ًا ،وأبعــد أ َثــر ًا ،وأخلــد ِذكــر ًا ،رجـ ٍ
ـل أطـ ّـل مــن غياهــب
حــواء أعظـ ُ
اجلاهليــة فأطلــت معــه دنيــا أظ َّلهــا بلـ ٍ
ـواء جميــد ،كُتــب عليــه بأحــرف مــن نــور:
ال إلــه َّإل اهلل! اهلل أكــر!
قــد يقــول قائــلِ :
ـرت عل ّي ـ ًا عليــه الســام دون ســواه مــن أصحــاب
ول َ آثـ َ
حممـ ٍ
ـد صـ ّ
ـى اهلل عليــه وآلــه هبــذه امللحمــة؟
ّ
وال أجيــب عــن هــذا الســؤال بكلــات ،فامللحمــة ك ّلهــا جــواب عليــه،

وســرى يف ســياقها بعــض عظمــة الرجــل الــذي يذكــره املســلمون فيقولــون:
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وجهــه ،وعليــه الســام) ،ويذكــره النصــارى يف
(ريض اهلل عنــه،
وكــرم اهلل َ
ّ
َ
ِ
الزهــاد يف الصوامع
جمالســهم فيتم ّثلــون بحكَمــه وخيشــعون لتقــواه ،ويتم ّثــل بــه ّ
الوضــاء،
فيــزدادون زهــد ًا و ُقنوتـ ًا ،وينظــر إليــه املف ّكــر فيســتيضء هبــذا القطــب ّ

ـم ببيانــه ،ويعتمــده الفقيــه املــدرك فيسرتشــد
ـي فيأتـ ّ
ويتطلــع إليــه الكاتــب األملعـ ّ

بأحكامــه(.)1

ويطالعنــا األدب العــريب بقائمــة كبــرة مــن قاماتــه الســامقة مــن الشــعراء

واألدبــاء املســيحيني الذيــن اســتلهموا مــن يــوم الغديــر الــروح اإلنســانية

الكبــرة ،فكتــب الشــاعر اللبنــاين بولــس ســامة ملحمــة (الغديــر) التــي تبلــغ

أكثــر مــن ثالثــة آالف بيــت ،كــا كتــب ملحمــة (عــي واحلســن) التــي تبلــغ
( )220بيتــ ًا ،وكتــب عبــد املســيح أنطاكــي (امللحمــة العلويــة) التــي تبلــغ

( )5595بيتــ ًا ،وكتــب ريمــون قســيس ملحمــة (احلســن) التــي تبلــغ أكثــر
مــن مائــة بيــت ،وكتــب جــورج شــكور وهــو شــاعر مســيحي ولــد يف قريــة

شــيخان قضــاء جبيــل ولــه ملحمــة اســمها (احلســن) ،وكتــب ريمــون قســيس
وهــو شــاعر مســيحي ولــد يف زحلــة بلبنــان درس يف الكليــة الرشقيــة ومــارس

التدريــس والعمــل اإلداري يف دائــرة الرتبيــة الوطنيــة ،وتعــدُّ ملحمته (احلســن)

التــي تبلــغ ( )115بيت ـ ًا عــى وزن واحــد وقافيــة واحــدة إرشاقــة روح شــاعر
تفجــرت فيهــا املشــاعر مع ّبقــة بدمــاء كربــاء.
املحور الثاين:
((( ينظر :اإلمام عيل عليه السالم يف عيون الشاعر بولس سالمة ،ناجي بن داوود احلرز،
مؤسسة أم القرى للتحقيق والنرش2005 ،م.11 :
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التداولية منطلق ًا للقراءة:
كانــت لبالغــة شــعراء املالحــم املســيح الــدور األكــر يف اســتثامر قواميــس

اللغــة التــي تولــدت منهــا لغــة مالمحهــم الشــعرية ،والتــي تراوحــت بــن
الســهولة ،والبســاطة أحيانــ ًا وبــن القــوة ،واإلحيــاء أحيانــ ًا ُأخــرى ،وذلــك

بحســب الظــروف ،والســياق الــذي ُأنتجــت فيــه ومنــه ،فاللغــة كانــت وســيلة
فعالــة يف التأثــر ،واإلقنــاع ،واهلــدف يف نجــاح عمليــة التواصــل ،مــن خــال
ٍ
شــعري حيمــل قابليــة
خطــاب
اســتثامر الشــعراء لواقعــة الغديــر ،ونســج
ٍّ
التوجيــه والتأثــر.

وكانت هناك تساؤالت عدّ ة طرحت نفسها أثناء قراءتنا ...فيها:

كيف أسهمت اللغة والداللة يف حتقيق فعل التواصل؟
ما عالقة الوظائف اللغوية واالستعامل؟

ما الكفاءات اللغوية التي استند عليها الشعراء يف حتقيق مقاصدهم؟
ما مدى تفاعل املتلقي مع هذه املقاصد؟

هل للسياق دور يف حتقيق فعل التواصل؟

مــا الوســائل واألدوات اإلجرائيــة التــي توخاهــا الشــعراء يف حتقيــق هــدف

اإلقنــاع والتأثــر؟

لإلجابــة عــن هــذه التســاؤالت كان ال ُبــدَّ مــن منطلــق لتوضيــح منهــج

القــراءة التــداويل.

تعطــي التداوليــة أمهيــة بــارزة ألقطــاب العمليــة التواصليــة اللســانية ،وهــي

بذلــك تعكــس املســار يف اجتــاه أغلــب املناهــج النقديــة يف بحثهــا عــن (مقاصــد
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املتكلــم) كونــه عنــر ًا فعــاالً يف عمليــة التواصــل ،وأعطــت للظــروف
ـكل مبـ ٍ
الســياقية أمهيــة كبــرة كوهنــا تعمــل بشـ ٍ
ـارش يف تأديــة مقاصــد املتكلــم،
ووضحــت دور املتلقــي يف اســتغالل الظــروف الســياقية للوصــول إىل تلــك
كــا ّ
املقاصــد.

التداوليــة تيــار نشــأ بامتــزاج ،وتقاطــع جمموعــة كبــرة مــن األفــكار

والنظريــات ،تتفــق يف الطابــع االســتعاميل للغــة ،تعــددت تعاريفهــا بحســب
الفائــدة التــي تقدمهــا ،فهــي هتتــم بمقاصــد املتكلـ ِم ،والبحــث يف أغـ ِ
ـوار معــاين

الــكالم ،وحماولــة اكتشــاف األغــراض التــي يريدهــا املرســل مــن رســالته.
وبحســب التنــوع يف الفائــدة تنوعــت ترمجــة مصطلحهــا إىل العربيــة فســميت
بالتبادليــة ،واالتصاليــة ،والنفعيــة ،والذرائعيــة؛ لتكــون فرعـ ًا مــن فــرو ِع اللغـ ِ
ـة

يبحــث يف كيفيــة اكتشــاف الســامع مقاصــد املتكلــم أو دراســة معنــى املتكلم(.)1

اهتــم الدارســون بأثــر تفاعــل اللغــة مــع الظــروف ،واملقامــات يف املجتمــع

وكيفيــة اســتعامل آليــات اللغــة يف النظــام االجتامعــي ،وتعنــى التداوليــة

باالســتعامل العــادي للغــة مــن خــال العنــارص الثالثــة (املتكلمــون  -الســياق
 -االســتعامالت العاديــة للــكالم) ،إذ هتتــم باملتكلــم ،والســامع مشــارك ًا يف

فعــل الــكالم واحلــدث التواصــي ،وهتتــم بظــروف الــكالم ومقــام احلــالّ ،
وكل

مــا لــه صلــة بالــكالم مــن عوامــل خارجيــة ،أو تناســب حــال مــن األحــوال،

((( ينظر :املقابلة التداولية ،فرانسواز أرمينكو ،ت :سعيد علوش ،مركز اإلنامء القومي:
 .52-49ودليل الناقد األديب ،ميجان الروييل وسعد البازغي ،املركز الثقايف العريب،
ط ،2الدار البيضاء2000 ،م .102 :واملدارس اللسانية املعارصة ،نعامن بوقرة ،مكتبة
اآلداب ،ط ،1القاهرة  -مرص2004 ،م.165 :
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أو تنافــر للحــدث الكالمــي ،وهتتــم بالســياقات اللغويــة للمتكلمــن حســب

الواقــع اللغــوي ،فتبحــث يف الكيفيــة اخلطابيــة لتســتنتج مــن ِّ
كل ذلــك مقاصــد
اخلطــاب ،فهــي تعنــى بدراســة اللغــة يف االســتعامل(.)1

تعطــي التداوليــة للســياق دور ًا بــارز ًا يف العمليــة التواصليــة ،والســياق

هــو جمموعــة رشوط إنتــاج القــول ،وهــذه الــروط خارجيــة عــن القــول

ذاتــه ،فالقــول وليــد مقصــد معــن يســتمد وجــوده مــن شــخصية املتكلــم،
ٍ
ومســتمعيه ،وحيصــل ُّ
وســط معــن (مــكان) ،ويف حلظــة معينــة
كل ذلــك يف

(زمــان) ،ويصــب اهتاممهــا بدراســة العالقــة بــن اللغــة والســياق ،واملتكلــم،
والســامع ،والظــروف املكانيــة والزمانيــة ،ومقاصــد املتكلــم ،وظروفــه ،وكيفيــة

وصــول الــكالم إىل الســامعني ،والظــروف املحيطــة هبــم ،ودراســة العوامــل
التــي تؤثــر عــى اختيــار املتكلــم للغــة وتأثــر هــذا االختيــار عــى املتلقــي،
التداوليــة تبحــث يف احلقيقــة الفعليــة أثنــاء تنــاول الظواهــر اللغويــة وحتليلهــا

يف واقعهــا احلقيقــي الــذي انبثقــت منــه ،واألبعــاد التــي تأخذهــا عنــد املتلقــي
يف الزمــان واملــكان(.)2

ألنــا تســتندُ إىل
وهــي بذلــك ال تُعــدُّ عل ـ ًا لغوي ـ ًا حمض ـ ًا ،بــل هــي نظريــة َّ
ٍ
ٍ
ٍ
ـدرس الظواهــر اللغويــة يف
ـم جديــدٌ للتواصــل َيـ ُ
حقــول معرفيــة خمتلفــة ،علـ ٌ
((( ينظر :مبادئ يف اللسانيات ،خولة طالب اإلبراهيمي ،دار القصبة للنرش ،ط ،1اجلزائر،
2000م.185 :
((( التداولية ،سحالية عبد احلكيم ،جملة املخرب  -أبحاث يف اللغة واألدب اجلزائري ،ع،5
مارس 2009م .4:وإشكالية النص يف اللسانيات التداولية ،محو احلاج ذهبية ،اجلزائر،
جملة سامت.2015 .Jan 1 .No .3 Semat .49 :
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ـة متعـ ٍ
جمــال االســتعامل متّكئ ـ ًا عــى مشــاريع معرفيـ ٍ
ـددة يف دراســة الظواهــر يف
َ

مســتوياهتا املتداخلــة كالبنيــة اللغويــة ،وقواعــد التخاطــب ،واالســتدالالت
التداوليــة ،والعمليــات الذهنيــة املتحكمــة يف اإلنتــاج ،والفهــم اللغويــن،

وعالقــة البنيــة اللغويــة بظــروف االســتعامل؛ لذلــك فهــي تســتند عــى الفلســفة
التحليليــة ممثلــة بفلســفة اللغــة العاديــة ،وعلــم النفــس املعــريف ،ممثـ ً
ا يف نظريــة

املالئمــة عــى اخلصــوص ،وعلــم التواصــل واللســانيات(.)1
ونتيجة هذا التعالق أضحى للتداولية مهام متيزها منها:

 -1دراســة اللغــة عنــد اســتعامهلا يف الطبقــات املقاميــة املختلفــة أي كوهنــا
ٍ
ٍ
ٍ
حمــدد) بـــ
(خماطــب
حمــدد) موجــه إىل
(كالمــ ًا حمــدد ًا) صــادر ًا مــن (متكلــ ٍم
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
حمــدد).
(غــرض تواصــي
حمــدد) لتحقيــق
حمــدد) يف (مقــا ٍم تواصــي
(لفــظ

 -2رشح كيفية جريان العمليات االستداللية يف معاجلة امللفوظات.
ِ
املبــارش وغــر احلــريف عــى
 -3بيــان أســباب أفضليــة التواصــل غــر

ِ
ِ
املبــارش.
التواصــل احلــريف

 -4رشح أســباب فشــل املعاجلــة اللســانية البنيويــة الــرف يف معاجلــة

امللفوظــات(.)2

هتتــم التداوليــة باالســتخدام اللغــوي وأثــره يف بنــاء النــص الشــعري؛ لذلــك

ارتســمت يف الذهــن مجلــة مــن االفرتاضــات املســبقة أفضــت إىل والدة جمموعــة

مــن األســئلة حاولنــا اإلجابــة عنهــا مــن خــال قــراءة املنهــج وتطبيــق آلياتــه
((( ينظر :التداولية عند العلامء العرب ،د .مسعود صحراوي ،دار الطليعة ،بريوت ،ط،1
2005م.16 :

((( ينظر :م .ن.27-26 :
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اإلجرائيــة عــى نصــوص خمتــارة مــن الشــعر امللحمــي ملجموعــة مــن الشــعراء

ـص شــعري ملحمــي
املســيح الذيــن اســتثمروا معطيــات يــوم الغديــر يف بنــاء نـ ٍّ
ذات بعـ ٍ
ـد شــمو ٍّيل حتــاول إعطــاء
لــه قابليــة التوجيــه والتأثــر ،لتكــون القــراءة َ
نتائــج أبعــد ،وأعمــق ،وحتليلهــا عــى وفــق إجــراءات النظريــة التداوليــة لنبــن
القــدرة ،والكفــاءة اللغويــة واإلبداعيــة التــي ملكهــا الشــعراء ،وطريقتهــم يف
ـيلة توصيليـ ٍ
اســتخدام اللغــة كوسـ ٍ
ـة ذات أبعــاد دالليــة عميقــة الغــور لكشــف

ســتار احلجــب عــن مجلــة مــن املقومــات التــي بنيــت الدراســة عليهــا:

 -1النــص الشــعري امللحمــي حيتــل جــزء ًا واســع ًا مــن الفضــاء التواصــي

يمتــد فعلــه إىل فضــاءات تواصليــة.

 -2النــص الشــعري امللحمــي يعتمــد عــى اجلانــب املجــازي يف اللغــة اعتامد ًا

واســع ًا ،وبذلــك يعتمــد عــى بنــاء الفعــل الكالمــي غــر املبــارش ،وبذلــك حيقق
اجلانــب التــداويل منه.

 -3إذا كان إنجــاز الفعــل يف النــص امللحمــي متعلق ـ ًا باألطــراف املتخاطبــة

مــا حــدود هــذه األطــراف؟
املحور الثالث:

ا�سرتاتيجيات الق�صد يف املالحم وم�ستوياتها اللغوية
االســراتيجية جمموعــة مــن عمليــات املعاجلــة املوجهــة إىل هــدف ،واجلاريــة

عــن وعــي إلنتــاج أهــداف بعيــدة املــدى ،وتقــوم عــى سلســلة مــن عمليــات
اختبــار القــرار واختــاذه .توضــع مــن خالهلــا خطــوات العمــل ووســائل التنفيــذ
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ـرق حمـ ٍ
وصــوالً إىل حتقيــق األهــداف عــر طـ ٍ
ـددة تتنــاول مشــكلة مــا ،أو القيــام
ٍ
ٍ
غايــات
بمهمــة مــن املهــا ِم ،أو هــي جمموعــة مــن عمليــات هتــدف إىل بلــو ِغ

ـة أو تدابــر مرســومة مــن أجــل ضبــط معلومــات حمـ ٍ
معينـ ٍ
ـددة ،والتحكــم هبــا.
ويمكــن القــول َّإنــا خطــة هتــدف إىل الوصــول إىل الغــرض املنشــود وهــذه

اخلطــة تكــون ذات بعديــن :األول :ختطيطــي يتحقــق عــى املســتوى الذهنــي،
واآلخــر :مــادي ممثــل بتجســيد االســراتيجية ،ويرتكــز العمــل يف البعديــن

عــى الفاعــل الرئيــس (خمطــط االســراتيجية ومنفذهــا) الــذي خيطــط وخيتــار

اإلمكانــات ليضمــن الوصــول إىل حتقيــق األهــداف(.)1
وأبرز اسرتاتيجيات القصد يف شعر املالحم هي:

 -1اال�سرتاتيجية الت�ضامنية
ِ
باملرســل إليــه ونوعهــاْ ،
حيــاول ْ
ـر
(املرســل درجــة عالقتــه
أن جيســد
وأن يعـ ّ
َ
عــن مــدى احرتامــه هلــا ورغبتــه يف املحافظــة عليهــا أو تطويرهــا بإزالــة معــامل

املرســل إليــه أو تقريبــه)(.)2
الفــروق بينهــا ،وإمجــاالً هــي حماولــة التقــرب مــن َ
عــر اســتعامل اللغــة لألغــراض االجتامعيــة التــي يــو ُّد األفــراد حتقيقهــا يف
ـكل كبـ ٍ
املجتمــع ،إذ تقــوم اللغــة بوظيفــة تفاعليــة تســهم وبشـ ٍ
ـر يف إقامــة تلــك

العالقــات االجتامعيــة وتثبيتهــاَّ .
إن قــدر ًا كبــر ًا مــن املعامــات التــي يقــوم هبــا

((( ينظر :اسرتاتيجيات اخلطاب يف النشيد الوطني ،دراسة تداولية ،يونيس فضيلة ،رسالة
ماجستري جامعة مولود معمري تيزي ،وزو اجلزائر.43 :
((( اسرتاتيجيات اخلطاب :مقاربة لغوية تداولية ،عبد اهلادي بن ظافر الشهري ،دار الكتاب
اجلديد املتحدة ،ط2004 ،1م.257 :
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ـاس تنهــض هبــا اللغــة بالدرجــة األُوىل ،بوصفهــا أداة اتصــال وتعامــل بــن
النـ ُ

األفــراد ،ســواء أكان التعامــل عــر املحادثــات اليوميــة ،أم مــا يكتــب للتعبــر
ـب واألشـ ِ
ـعار والسـ ِ
عــن عالقاهتــم كاخلطـ ِ
ـرَّ ،
وإن اســتعامل النصــوص املكتوبــة

أكثــر جتســيد ًا لصياغــة الوظيفــة التعامليــة للغــة ،وهــذا مــا يمثلــه الشــعر بشـ ٍ
ـكل
ـر يف التعبـ ِ
كبـ ٍ
ـر عــن الــدور التعامــي ،والتفاعــي للغــة معـ ًا ،يســعى ا ُملخاطِــب
يف تبليــغ املعلومــات ،ووقائــع تتصــل بالتاريــخ والديــن واملجتمــع ،وتقويــة

العالقــة بينــه ،وبــن ا ُملخا َطــب عــر إجيــاد وســائل لتدعيــم العالقــة ،مثــل احلالة
االجتامعيــة واخلصائــص املشــركة والديــن ،واشــراك معيــار العالقــة بــن

طــريف اخلطــاب تســهم يف اختيــار اســراتيجية مالئمــة للتعبــر عــن املقاصــد،

بــا يف ذلــك نــوع العالقــة باعتبارهــا مــن العنــارص املؤثــرة يف ذلــك االختيــار،
وقــد تكــون هــذه العالقــة موجــودة ســلف ًا ْ
وإن مل تكــن موجــودة يســعى منتــج
اخلطــاب يف إجيادهــا وقــد تكــون عالقــة بعـ ٍ
ـد وصــدٍّ بحســب نوعيــة املخاطــب؛
ُ
َّ
ألن نوعيتــه وحالتــه ومقامــه تؤثــر يف انتقــاء طريقــة إلنتــاج اخلطــاب(.)1

وقــد ترجــم الشــعراء تلــك العالقــات االجتامعيــة القائمــة عــى الــو ِّد،
ـي حمــوري خطـ ِ
ـاب الغديــر
واملحبــة واالحــرام للرســول الكريــم ،واإلمــام عـ ٍّ

عــى وفــق مــا اقتضــاه ســياق اخلطــاب ،والعالقــة املبــارشة باملخا َطــب مقدمــن

مرتكــزات ،ودعائــم قويــة لتثبيــت هــذه العالقــة ،ورفــض شــتى ســبل انتهــاك
احلــب وتلــك العالقــة الروحيــة
الدعائــم التــي جت ّلــت يف افتخارهــم بذلــك
ِّ

((( ينظر حتليل اخلطاب ج ب براون ،ج .بوك ،النرش العلمي واملطابع جامعة امللك
سعود1994م.3 :
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َّ
عــي عليــه الســام،
التــي مجعتهــم بالرســول
صــى اهلل عليــه وآلــه ،واإلمــام ٍّ

معززيــن ســبل احلفــاظ عــى قوهتــا وهيبتهــا ،مســتثمرين كفاءهتــم اللغويــة مــن

ألفــاظ وعبــارات لغويــة للداللــة عــى عالقتهــم ،وتثبيــت أوارصهــا إلحــداث
املرســل إليــه ،وجتـ َّ
ـى ذلــك بوضــوح يف أغلــب املالحــم
التفاعــل بينهــم وبــن َ
التــي تناولــت حمــاور يــوم الغديــر مــن األحــداث والشــخصيات واملــكان

والزمــان واحلــوار.

عيل عليه السالم(:)1
إذ يقول جورج شكور من ملحمته اإلمام ّ
ـب سريي
ـج
الــرســول ،فيا ركــائـ ُ
حـ َّ
ُ
وا َف ــتــ ُه مــن شــتــى اجلــهــات خــائـ ٌـق

حـــج الــــــوداعِ ،وكـــان يـــوم غــديـ ِـر
ُّ
وفـــــدت لــتــشــهــد روعـــــة الــتــكــبــر

وقــد اســتعان شــعراؤنا بمجموعــة مــن األدوات اللغويــة لبناء اســراتيجيتهم

منها

�أ :العلم( :اال�سم ،الكنية ،اللقب):
للمرســل إليــه عنــد ندائــه أو التعبــر عنــه إذا
وهــو اســتعامل االســم األول
ّ
ِ
املرســل إليــه رغبــة يف التعاطــف ،إذ َّ
إن هلــا قــوة يف
كان املرســل أدنــى رتبــة مــن َ
التضامــن العاطفــي بــن الشــاعر ،واملخاطــب ،ولــو أحصينــا نصــوص الشــعراء
التــي تناولــت يــوم الغديــر ثيمــة موضوعيــة ،نلمــح ذكــر كثـ ٍ
ـر مــن األســاء،
والكنــى ،واأللقــاب ليكــون هلــا األثــر الكبــر يف النفــوس وليعطــي للنصــوص
زمخـ ًا شــعوري ًا ،وتضامنـ ًا حيقــق التواصــل والتأثــر.

((( ملحمة اإلمام عيل عليه السالم ،شعر جورج شكور ،مكتبة الروضة احليدرية ،ط،1
2007م.59 :
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كام يف قول عبد املسيح أنطاكي(:)1

واملصطفى َأسمع احلجاج خطبته ال

وضجت الناس يف تلك الربوع فدى

َأفــاض َأمحــد من حج الـــودا ِع ومعه

غـــرا الــتــي كـــان لــلــتــوديــع ُملقيها
َّ
آثــامــهــا ولــقــد تــابــت أضــاحــيــهــا

الــنــاس قــد رجــعــت تبغي َمثاوهيا

ِ
حممــد
الفعــل املنجــز مــن قبــل املرســل (الشــاعر) مــدح الرســول الكريــم ّ
ـى اهلل عليــه  -وآلــه  ،-وقــد عــر الشــاعر -بوصفــه ِ
صـ َّ
مرس ـاً -عــن قصــده
ّ
الرصيــح مــن خــال ذكــر املخاطــب الــذي هــو أعــى منــه رتبــة ،مــرة دون كنيــة

بقولــه (أمحــد) ،ومــرة بلقبــه (املصطفــى) ،ويعــود ذلــك إىل حــرص الشــاعر
ـب ،واالحــرام لشــخص الرســول الكريــم ،ويبــدو َّ
أن
عــى تقويــة أوارص احلـ ّ
النــي للمقطوعــة املدحيــة قــد اتــكأ عــى الترصيــح إلبــراز قصــد
الســياق
َّ
املتكلــم والنطــق باللقــب ليكــون مظهــر ًا مــن مظاهــر انســجامه.
النص قائ ً
ال(:)2
رصح باالسم من بداية ّ
أ َّما جورج شكور فقد ّ
وعــــــي مـــنـــي ،مــــا عـــــي؟ مــثــلــا
ُّ

أن ــا مــنــه ،وه ــو خليفتي ووزيـــري

عــــي مــبــكــر ًا
ولـــســـوف يــأتــيــهــم
ُّ

ُــــل بــكـ ِ
يف الـــوافـــديـــن وقــبــل ك ِّ
ـر

عــي فــإن يصمت
عــيــدك العيد يــا
ُّ

حــــســــود أو طــــامــــس ل ــل ــب ــدور

وســنــلــتــقــي ،يـــومـــ ًا عـــى احلـــوض

فــضــة وأث ــر
الــــذي كــاســاتــه م ــن َّ

نص قائ ً
ال(:)3
ويرصح بولس سالمة باالسم يف أكثر من ٍّ

((( ملحمة اإلمام عيل عليه السالم أو القصيدة العلوية املباركة ،عبد املسيح أنطاكي ،مؤسسة
األعلمي للمطبوعات ،ط 1991 ،2م.212 :

((( ملحمة اإلمام عيل عليه السالم ،جورج شكور.63 :

((( عيد الغدير أول ملحمة عربية ،بولس سالمة ،مطبعة النرس ،بريوت1949 ،م.131 :
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تكــرار االســم الرصيــح أصبــح اســتعامله يف النــص تداوليــ ًا دليــ ً
ا عــى
التضامــن بــرط تلفــظ ِ
ـكل مناسـ ٍ
املرســل بــه بالتنغيــم عــى املســتوى بشـ ٍ
ـب

للســياق واملعنــى والقصــد.
ب :املكا�شفة:

ُيعــدُّ الكشــف عــن القصــد عنــر ًا مه ـ ًا للتضامــن ،ودلي ـ ً
ا عــن القــرب،

واالطــاع عــى األشــياء العامــة ،وكشــف أدق اخلصوصيــات فرصاحــة القصــد

املرســل إليــه دليــل عــى الثقــة فيــه ،وأ َّنــه ســيتضامن مــع القصــد( ،)1وقــد
مــع َ

اســتثمر الشــعراء هــذه االســراتيجية كثــر ًا يف نصوصهــم كــا يف قــول عبــد
املســيح أنطاكــي(:)2

فــقــال َأمحــــد :هــا تــشــهــدون بــأن

وإنَّــــنــــي لــــرســــول اهلل جــئــت ـ ُكــم

اهلل ذاري الـــرايـــا وهـــو مفنيها
بــمــنـ ِ
ـزل آالي وال ــرمح ــن ُموحيها

حـــــق وحـــركـــم
وإن جـــنـــتـــ ُه
ٌّ
َّ

حـــــق ُيــلــظــيــهــا
حـــــق ونـــــرانـــــه
ٌّ
ٌّ

وقــــال :هــا أنـــا أوىل وأجــــدر من
ٍ
ٍ
بلسان
قــالــوا :نعم
واحـــد وحممدٌ

ُن ـ ُفــوســكــم بــكــم هــل توهبونيها

إج ــاب ــت ــه ــم ذي راح راضــيــهــا

عـــي له
وقــــال :مــن كــنــت مــــواله
ٌّ

مــوىل ورغــبــاي ذي باجلهر أبدهيا

قــالــوا بــى شــهــدنــا قـــال أمحــــد :يا

ومـــال للمرتىض الــثــاوي بجانبه

((( ينظر :اسرتاتيجيات اخلطاب.302 :

ربـــاه فاشهد ووايل الــقــول جترهيا

وكـــــان يــمــســك يــمــنــاه ويعليها

((( ملحمة اإلمام عيل عليه السالم أو القصيدة العلوية املباركة .215-214 :وينظر ملحمة
اإلمام عيل عليه السالم ،جورج شكور.62 :
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ثـــم تـــوجـــه هلل الـــقـــديـــر بــوجــهــه

ــــم مــن واىل َعــلــيـ َ
ـك
وقــــال :ال َه َّ

وأصــــحــــابــــه تُـــصـــغـــي هلـــادهيـــا

والـــــه وأعـــــــداؤه أنــــت املــعــادهيــا

يف العمليــة التخاطبيــة اجلاريــة داخــل النــص نجــد ِ
املرســل يفصح ،ويكشــف

ِّ
للمرســل إليــه أو جمموعــة املرســلني (قالــوا) ،إذ يعكــس
بــكل مــا بداخلــه
َ

الترصيــح بالقصــد تفاعــل الشــاعر مــع مضامــن القضيــة ،والتصديــق هبــا ممَّــا
دفــع بــه إىل اســتثامر هــذه االســراتيجية التضامنيــة لبيــان قصــده واإلخبــار بــه.

-2اال�سرتاتيجية التوجيهية:
هيــدف املرســل تبليــغ قصــده مــن وراء اخلطــاب عــر هــذه االســراتيجية

وأن يــارس فضــوالً
وإن كان قيــد ًا بســيط ًاْ ،
املرســل إليــه ْ
وأن يفــرض قيــد ًا عــى َ
خطابيــ ًا عليــه وتوجيهــه ملصلحتــه بنفعــه ،وإبعــاد الــرر عنــه ،حتــى لــو

املرســل إليــه الــذي يكــون هنــا عــى
أ ّدى هــذا إىل التدخــل والضغــط عــى ّ
صنفــن ،األول :املتخيــل وهنــا يكــون ِ
باملرســل
املرســل عــى معرفــة ســابقة
ّ
َ
إليــه ،ويتصــف خطابــه بالعموميــة والديمومــة واملناســبة لـ ِّ
ـكل زمــان ،والثــاين
هــو احلــارض عنــد التلفــظ باخلطــاب فيكــون التوجيــه مقتــر ًا عليــه لضيــق

الســياق الــذي يــدور فيــه اخلطــاب ،ويعــدُّ التوجيــه يف اخلطــاب أكثــر مــن جمــرد

فعـ ٍ
ـل لغــوي حســب تصنيــف جاكبســون ،إذ يســمي وظيفــة التوجيــه يف اللغــة
باإليعازيــة أو الندائيــة(.)1

((( ينظر :التواصل اللغوي ووظائف اللغة يف األلسنية (علم اللغة احلديث قراءة متهيدية)،
رومان جاكبسون ،ميشال زكريا ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،ط ،1بريوت/
لبنان1985 ،م.52 :
216

لوادت ةءارق يحيسملا رعشلا محالم يف ريدغلا

وفــرت اللغــة جمموعــة مــن الوســائل اللغويــة التــي اعتمدهــا الشــعراء

لتوجيــه خطاهبــم وإثبــات كفاءهتــم اللغويــة ،وبراعتهــم األدائيــة يف توجيــه
اخلطــاب ومنهــا:

�أ :الأمر:
يف شــعر املالحــم املســيحية ،وخاصــة التــي تناولــت يــوم الغديــر دائ ـ ًا مــا

خيــرج األمــر إىل التوجيــه ،ويصبــغ بالطابــع احلكمــي الــذي حيمــل بــن طياتــه
التــأدب واإلرشــاد ،كــا يف قــول الشــاعر عبــد املســيح األنطاكــي يف ملحمته(:)1
انرص بحولك قوم ًا عن تُقى نرصت
ْ

رايـــاتـــه واألىل بــالــصــدق تُرييها

أعــنــه ال ُهـــم يف ســامــي مــقــاصــده

أعــــن مــعــيــنــيــه ريب مـــع ُمعينيها
ْ

واخ ــذل بعدلك يــا ربــاه أنفس من

واحلــــــق ريب أدر ُه ك ــي ــف دار

وقول جورج شكور يف ملحمته(:)2

ب ـ ِّلــغ ،فــأنــت رس ــول رب ــك ،صــادقـ ًا

ـســوءى مطاوهيا
نــوت لــه اخلــذلــة الـ ُّ

لـــيـــنـــر أو خيــــــزي أعــــادهيــــا
ُ

خـــر جدير
وحـــي اإللــــه ،وأنــــت
ُ

يستشــف مــن النصــوص بقرائنهــا اللغويــة (انــر ،اخــذل ،أدره ،بلــغ)

ّ
أن القصــد التواصــي ليــس إصــدار األمــر ،بــل قصــد متضمــن معنــى اللــن
والتـــأدب ،وبذلــك تقهقــر القصــد اإلخبــاري لألمــر يف النصــوص الشــعرية

لتتصــدر داللــة الدعــاء واخلضــوع والعفــو.
ب :اال�ستفهام:

((( ملحمة اإلمام عيل عليه السالم ،عبد املسيح أنطاكي.215 :
((( ملحمة اإلمام عيل عليه السالم ،جورج شكور.62 :
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وهــو طلــب العلــم بـ ٍ
ـيء مل يكــن معلوم ـ ًا ،وذلــك بإحــدى أدواتــه ،وقــد
ختــرج ألفــاظ االســتفهام عــن معناهــا األصيــل فيســتفهم هبــا عــن ٍ
يشء مــع
العلــم بــه ألغــراض تفهــم مــن ســياق الــكالم وداللتــه( ،)1لعــب االســتفهام

عــي جلــورج شــكور إذ
دور ًا مهــ ًا يف املقطوعــة احلواريــة يف ملحمــة اإلمــام
ّ

يقــول(:)2

يــا أهيـــا الــنــاس الـــكـــرام ،ملــوشـ ٌ
ـك

ِّأن س ــأدع ــى ،حـــان يـــوم مسريي

مـــاذا تــقــولــون؟انــتــظــرت جوابكم

أتُــــرا ُه أخــطــأ أم أص ــاب شــعــوري؟

عــي؟مــثــلــا
وعــــــي مــــنِّــــي ،مــــا ٌّ
ُّ

أن ــا مــنــه ،وه ــو خليفتي ووزيـــري

وإن مثلكم
فــأجــيــب دعـــوتـــهِّ ،
ُ

قــالــوا سنشهدُ أن محــلــت رســال ـ ًة

ـت ،بــات ضمريكم كضمريي
آمــنـ ُ
بــلــغــتــهــا ،وغــــدت حــديــث ده ــور

وسنلتقي يوم ًا ،عىل احلــوض الذي

كــــاســــاتُــــه مـــــن فـــضـــة وأثـــــر

وهــنــاك َأســأهلــمُ :ت ــرى حفظوا مع

اآليــــات ِم الـــقـــرآن أمـــر أمـــري؟

عــــي ،مــبــكــر ًا
ولـــســـوف يــأتــيــهــم
ٌّ

يف الـــوافـــديـــن ،وقــبــل ِّ
كـــل بكري

أنجــز الشــاعر بوصفــه ِ
مرســ ً
ا أفعــاالً إنجازيــة باســراتيجية توجيهيــة،

موظف ـ ًا تقنيــة االســتفهام الــذي خــرج مــن داللتــه األصليــة إىل داللــة ســياقية
للمرســل إليــه هــو
قصديــة ُأخــرى ،فاملحتــوى القضــوي للخطــاب املوجــه
َ

توجيهــه لألخــذ بمضامــن مــا جــاء يف خطبــة الغديــر ،واإليــان بالتكليــف

ـي عليــه الســام ،وإ َّنــه خليفــة الرســول مــن خــال الداللــة
الرشعــي بإمامــة عـ ٍّ
((( ينظر :مفتاح العلوم للسكاكي ،ضبطه نعيم زوزور ،دار الكتب العلمية ،بريوت /لبنان،
ط1987 ،2م.133 :

((( ملحمة اإلمام عيل عليه السالم ،جورج شكور.64-63 :
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املركزيــة يف النــص ،والتــي جتســدت يف البيــت األخــر ،وســأهلم عــن حفــظ مــا
جــاء مــن أمـ ٍ
ـر يف تلــك الواقعــة التــي حــدد فيهــا الرســول الكريــم ســبل النجاة،
واالرتقــاء حــن األخــذ هبــا ،ووصــول املرســل إليــه إىل مكافأتــه عــى الطاعــة
ِ
ٍ
فضــة وأثــر ،فاملرســل مل
بلقــاء الرســول عــى احلــوض الــذي كاســاته مــن
يقصــد مــن االســتفهام تلــك الداللــة الرصحيــة املبــارشة ،وإ َّنــا قصــد التوجيــه
واإلنــذار الــذي تو ّلــد بفعــل الســياق النــي واملقامــي.
ج :التوجيه بذكر العواقب:
وهــي مــن اآلليــات التــي اســتثمرها الشــاعر عبــد املســيح األنطاكــي يف
ملحمتــه موظف ـ ًا مــا فيهــا مــن أفعـ ٍ
ـال إنجازيــة للتوجيــه ،وهــذه اآلليــة ليــس
ـن أو ِ
حكــر ًا عــى ميـ ٍ
ـدان معـ ٍ
ـل خـ ٍ
مرسـ ٍ
ـاص ،بــل هــي ملــك ِّ
كل مــن يــرى َّأنــا

ختــدم ســياق خطابــه(.)1
يقول(:)2

وســـارت الــركــب يف قــول الرسول

ألطـــراف اجلــزيــرة تــرويــه ألهليها

ومــا مضت مــدة حتى الوصية شا

عت يف األعــارب يف سامي معانيها

تقول للمرتىض أوىص الرسول عىل

قـــالـــوا :إرادة ط ــه م ــن إرادة با

نـــــاس َأكَـــنَّـــت بــغــضــة لعيل
َّإل ُأ
ٌ

فاستعظمت أمــر هاتيك الوصية مل
((( ينظر :اسرتاتيجيات اخلطاب.360 :

غـــديـــر خــــم بـــــذا أواله جتــوهيــا
بـــــر يــنــاوهيــا
ريـــــه فــــا مــســلــم ٌّ

مـــا نــســت ُأنَّـــــه قـــد كــــان غــازهيــا

ترغب هبــا كـ َّـذبــت مــن راح يروهيا

((( ملحمة اإلمام عيل عليه السالم ،عبد املسيح األنطاكي.217-216 :
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أو َّأنـــا حــســد ًا كــانــت تـــؤول ها

تيك الــوصــيــة أو تسعى لتُخفيها

كــا نــرى احلـــارث الفهري تغضب ُه

وصــيــة املــصــطــفــى يــعــنــى لينفيها

والــنــاس إذ كثرت شتى مطامعها
مــا حــدثــوه هبــا حتى امتطى عج ً
ال
وإذا أتــى طيبة ألــفــى الــرســول هبا
ٍ
مشتبه
فـــجـــاء ُه غــاضــبــ ًا يف زي

نـــادى :أ أمحـــدُ قــد أمــرتــنــا فأطعنا

إىل قوله:

ـي ل ُه
وقــلــت مــن كنت مـــواله الــعـ ُّ
فقل لنا جهرة هــل ذي املقالة من

فــقــال :أمحـــد بــل مــن عــنــد ريب ما

إيل
واهلل واهلل ألـــقـــاهـــا اإللــــــه ِّ

ال األنــبــيــاء وال األمـــاك ترضيها
جـــواده وســعــى يف األرض يطوهيا

يف املسجد الــنــبــوي الــنــاس يفتيها
ٍ
وس ــائ ـ ٍ
مـــــور لــيــس يــدرهيــا
ـل عــن ُأ

مخ ــســ ًة مـــا ســمــعــنــا قــبــل ســادهيــا

م ــوىل املــقــال ـ ُة ذي قــد أسمعونيها

أوضــاع نفسك أم باريك ُموحيها
حــــق رحــــت آلِــيــهــا
مــنــي ألِــــ َّيــــ ُة
ٍّ

مــثــلــا كــنــت ب ــن ال ــن ــاس ُملقيها

واحلارث اغتاظ من قول الرسول ووىل

يف خطى ليس يــدري كيف خيطيها

أرسل علينا مجيع ًا من سامئك أحجار ًا

وعــــذب نــفــوســ ًا ُرمــــت تشقيها

وقــــال :إن تــك حــق ـ ًا يــا إهلـــي قو

لـــ ُة ال ــرس ــول وحــقــ ًا أنـــت باغيها

أتــــــم خــــــزاه اهلل قــولــتــ ُه
ومـــــا
َّ
َّإل احلــجــارة مــن عــايل الــســاء عليه

اهلل ســبــحــانــه قـــد كــــان رامــيــهــا

بــــأن علي ًا
وأيــقــنــت ُأ ّمــــة اهلــــادي
َّ

ّ
كــــل الـــنـــاس توجيها
لــقــد فــــاق

ف ــات حـــاالً وتــلــك احل ــق معجز ٌة

يف بـــاب مــســجــد طــه وهـــو تاليها
هبـــا أطـــــاع رســـــول اهلل رائــيــهــا

حتمــل البنيــة اإلخباريــة يف العمليــة التحاوريــة التــي جســدها الشــاعر

َّ
صــى اهلل عليــه وآلــه ،وبــن الفهــري الســياق
بــن الرســول الكريــم حممــد
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التــداويل لألحــداث بعــد خطبــة الغديــر ،والتــي تبــن تأكيــد ِ
املرســل التسلســل
قمــة احلــدث يف البيــت األخــر:
التصاعــدي ملجرياهتــا وصــوالً إىل ّ
بــــأن علي ًا
وأيــقــنــت ُأ َّمــــة اهلــــادي
َّ

َّ
كــــل الـــنـــاس توجيها
لــقــد فــــاق

ـص بوصفــه فع ـ ً
ا إنجازي ـ ًا كشــف عــن
الــذي يمثــل الداللــة املركزيــة للنـ ّ

األنســاق املضمــرة املتخبئــة حتــت ِّ
كل جمريــات األحــداث املتنامية داخــل احلوار،

ليفصــح عــن املســكوت عنــه متكئـ ًا عــى آليــة (ذكــر العواقــب) التــي ُعــدَّ ت من

اآلليــات املهمــة يف بنيــة اخلطــاب التــداويل ،والتــي اســتعان هبــا الشــاعر لتثبيــت
املعنــى أوالً :بـ َّ
ـأن اإلمــام عل ّي ـ ًا عليــه الســام هــو املكلــف بواليــة املســلمني،

وثبــوت حكــم املنطــوق بــه للمســكوت عنــه ثاني ـ ًا ،وموافقتــه لــه الشــراكهام

يف املعنــى؛ َّ
ألن املســكوت عنــه هنــا موافــق للمنطــوق بــه يف احلكــم ،وهــذا
مــا يســمى بمفهــوم املوافقــة ،ويســميه بعــض األُصوليــن مفهــوم اخلطــاب،

ويســميه آخــرون داللــة النــص(.)1
اخلامتة:

حاولــت القــراءة الكشــف عــن فاعليــة واقعــة الغديــر ومقتضياهتــا يف مالحم

الشــعر املســيحي ،مســتعينة بإجــراءات النظريــة التداوليــة ،فقــد قامــت بصــورة

أساســية عــى الكشــف عــن اســراتيجية القصــد ومســتوياهتا اللغويــة ،بوصفهــا
مــن أساســيات بنــاء النــص ورضورة مهمــة يف ربــط أجزائهــا وتالمحهــا.
وقد توصلت القراءة إىل جمموعة من النتائج أمهها:

((( ينظر معجم مصطلحات أصول الفقه ،قطب مصطفى ،دار الفكر املعارص ،بريوت ،ط،1
1420هـ.430-429 :
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 -1اســتطاع الشــاعر املســيحي ْ
أن يــازج بــن التجــارب مزجـ ًا حمكـ ًا يــكاد
ٍ
ٍ
ٍ
إبداعيــة مكّنتــه مــن
لغويــة
قــدرة
يتــوه معــه القــارئ بــا ُأويت الشــاعر مــن
ـة شـ ٍ
توظيــف التجــارب الدينيــة ،واإلنســانية وإحيائهــا ،واختزاهلــا يف لغـ ٍ
ـعرية

ـزة وحمـ ٍ
مركـ ٍ
أن اللغــة ليســت أداة اتصـ ٍ
ـدودة ،توحــي َّ
ـال فحســب ،وإ َّنــا هــي أداة

ســحرية للســيطرة عــى األشــياء والكائنــات ،ممَّــا أعطاهــا ذلــك البعــد التــداويل
الناتــج عــن املحــاكاة الشــعرية للتجــارب اإلنســانية لألنبيــاء واألوليــاء،
والصاحلــن جلعــل القــارئ يعايــن التجربــة ،ويســتلهم منهــا العــر ،واحلكــم

فيــا خيــدم بــه نفســه وجمتمعــه ،وإعطائهــا العنايــة يف فضــاء االستشــهاد وســعة

تأثريهــا يف املجتمــع اإلنســاين وتداوهلــا ،وهــو دليــل عــى أمهيــة هــذه املدونــة
الشــعرية يف تاريــخ األدب العــريب واإلســامي ،هــذه املقومــات جمتمعـ ًة توصلنا

إليهــا عــر قــراءة هــذه املالحــم الشــعرية املميــزة بطاقتهــا الفنيــة ،واللغويــة،

واملوضوعيــة ،التــي جتلــت فيهــا واقعــة الغديــر بـ ِّ
ـكل مــا حتمــل مــن املعطيــات
الدينيــة ،واإلنســانية خدمــ ًة للبرشيــة مجعــاء ،ممَّــا حــدى بشــعراء امللحمــة
ـعري مميـ ٍ
املســيح إىل اســتلهام مضامينهــا ،وصبهــا يف قالـ ٍ
ـز أعطاهــا قابليــة
ـب شـ ٍّ

التــداول ،والتأثــر يف ِّ
كل زمــان ومــكان.

 -2يف قــراءة املالحــم تداوليـ ًا رصدنــا جمموعــة من األســئلة عــن املتخاطبني،

وغريهــا مــن األســئلة التــي أجابــت عنهــا التداوليــة بتحليلهــا للــكالم العــادي،

فكيــف احلــال مــع نصــوص ملحميــة راقيــة بفكرهتــا ،وطريقــة نظمهــا ،وغريهــا
مــن وســائل التشــكيل التــي جعلــت منهــا نص ـ ًا خالــد ًا بخلــود الفكــرة التــي

نظمــت مــن أجلــه وهــي (يــوم الغديــر) .عــر رصدنــا لبعــض املعطيــات
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الســياقية التــي اختارهــا الشــعراء ،ودورهــا يف بنــاء اســراتيجية ختاطبيــة

مالئمــة لنقــل املعنــى ،واملقصــد املتوخــى حتقيقــه؛ لذلــك اعتمدنــا حتليــل بعــض
االســراتيجيات التــي مكنــت الشــعراء مــن بنــاء مقاصدهــم برصــد العنــارص

ـص امللحمــة ممارســة جتــري تداولي ـ ًا ،ممَّــا حيــول
الســياقية التــي جعلــت مــن نـ ِّ

واملرســل إليــه متجــدد كذلــك ،ممَّــا يؤكــد
فاملرســل متجــدد
دون ثبــات ســاهتا
َ
َ
َّ
ـيحي مالئــم للقــراءة التداوليــة؛ وذلــك لتوفــر
أن املتــن الشـ َّ
ـي املسـ َّ
ـعري امللحمـ َّ
األُســس التــي يقــوم عليهــا وهــو مبــدأ القصديــة.

ـعري بمســتوياته املتنوعــة مدركــن
-3اعتنــى الشــعراء املســيح بخطاهبــم الشـ ِّ

أمهيــة عنــارص إنتــاج اخلطــاب يف أثنــاء عمليــة التخاطــب مــن وظائــف
ومقاصــد ألجــل حتقيــق فعــل التأثــر عــى املتلقــي ،مــن خــال اســتثامر
جمموعــة مــن االســراتيجيات التــي اعتمدوهــا يف بنــاء خطـ ٍ
ـاب موجــه بوصفهــا

طريقــة ناجحــة لإلقنــاع وهــذا مــا نــادت بــه التداوليــة ،إذ كانــت االســراتيجية
التضامنيــة وجهــ ًا مــن أوجــه انزيــاح ُأطــر اإلنتــاج اإلبداعــي الــذي أعطــى
للوظيفــة التوصيليــة والتفاعليــة أمهيتهــا يف تأكيــد فاعليــة اخلطــاب وتثبيــت
حكمــه ،مســتثمر ًا االســم العلــم والكنيــة واللقــب يف بنائــه وكانــت املكاشــفة
وســيلة مهمــة لكشــف قصــد املخاطــب ،وقــد اختــذ الشــعراء االســراتيجية

التوجيهيــة بمســتوياهتا اللغويــة كأســلوب األمــر واالســتفهام والتوجيــه بذكــر

العواقــب لتحقيــق التأثــر املرجــو.
امل�صادر:

-1االجتاهــات األدبيــة يف العــامل العــريب احلديــث ،أنيــس مقــديس ،دار العلــم
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للماليني-بريوت ،ط.1973 ،5

 -2أدبــاء العــرب يف اجلاهليــة واإلســام ،بطــرس البســتاين ،دار نضــر عبود

-بريوت.1989 ،

 - 3اســراتيجيات اخلطــاب يف النشــيد الوطنــي ،دراســة تداوليــة ،يونــي

فضيلــة ،رســالة ماجســتري جامعــة مولــود معمــري تيــزي ،وزو اجلزائــر.

 -3اســراتيجيات اخلطــاب :مقاربــة لغويــة تداوليــة ،عبــد اهلــادي بــن ظافــر

الشــهري ،دار الكتــاب اجلديــد املتحــدة ،ط.2004 ،1

-4إشــكالية النــص يف اللســانيات التداوليــة ،محــو احلــاج ذهبيــة ،اجلزائــر،

جملــة ســات ،ص.49

 -5إلياذة هومريوس ،سليامن البستاين ،دار إحياء الرتاث العريب.

 -6أهل البيت يف الشعر املسيحي .http://arabic. al-shia. org

ـي يف عيــون الشــاعر بولــس ســامة ،ناجــي بــن داوود احلــرز،
-7اإلمــام عـ ّ
مؤسســة ُأ ّم القــرى للتحقيــق والنــر.2005 ،
 -8أمري األنبياء ،عامر حممد بحريي ،مطبعة العلوم -القاهرة.1954 ،

 -9تاريــخ آداب العــرب ،مصطفــى صــادق الرافعــي ،دار الكتــاب العــريب

-بــروت ،1974 ،التداوليــة عنــد العلــاء العــرب ،د .مســعود صحــراوي ،دار

الطليعــة ،بــروت ،ط.2005 ،1

 -10حتليــل اخلطــاب ج ب بــراون ،ج .بــوك ،النــر العلمــي واملطابــع

جامعــة امللــك ســعود.1994

-11التواصــل اللغــوي ووظائــف اللغــة يف األلســنية (علــم اللغــة احلديــث
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لوادت ةءارق يحيسملا رعشلا محالم يف ريدغلا

قــراءة متهيديــة) رومــان جاكبســون ،ميشــال زكريــا ،املؤسســة العربيــة
للدراســات والنــر ،ط ،1بريوت-لبنــان.1985 ،

 -12مجهــرة أشــعار العــرب يف اجلاهليــة واإلســام ،أبــو زيــد حممــد بــن أيب

اخلطــاب القــريش ،حققــه وزاد يف رشحــه :عــي حممــد البجــاوي ،د-ت-13 .

دليــل الناقــد األديب ،ميجــان الرويــي وســعد البازغــي ،املركــز الثقــايف العــريب،

ط ،2الــدار البيضــاء.2000 ،

 -14دول العــرب وعظــاء اإلســام ،أمحــد شــوقي ،مؤسســة هنــداوي

للتعليــم والثقافــة.

 -15عيــد الغديــر أول ملحمــة عربيــة ،بولــس ســامة ،مطبعــة النــر

-بــروت1949 ،

- 16الشعر امللحمي تارخيه وأعالمه ،جورج غريب ،دار الثقافة.

 -17فــن الشــعر أرســطو ،ترمجــه ورشحــه :عبــد الرمحــن بــدوي ،دار

الثقافــة -بــروت ،1973 ،ط.2

 -18لســان العــرب ،حممــد بــن مكــرم بــن منظــور ،نســقه ووضــع فهارســه:

عــي شــري ،دار إحيــاء الــراث العــريب -بــروت ،ط.1988- 1

 -19مبــادئ يف اللســانيات ،خولــة طالــب اإلبراهيمــي ،دار القصبــة للنــر،

ط ،1اجلزائــر.2000 ،

 -20املــدارس اللســانية املعــارصة ،نعــان بوقــرة ،مكتبــة اآلداب ،ط،1

القاهــرة -مــر.2004 ،

-21معجــم املصطلحــات العربيــة يف اللغــة واألدب ،جمــدي وهبــه وكامــل
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املهنــدس ،مكتبــة لبنــان بــروت ،ط .1984-2

-22املعجــم املفصــل يف اللغــة واألدب ،أميــل بديــع يعقــوب وميشــال

عــايص ،دار العلــم للماليــن -بــروت ،ط.1987- 1

 -23معجــم مقاييــس اللغــة ،أمحــد بــن فــارس ،ت :عبــد الســام حممــد

هــارون ،مكتــب اإلعــام اإلســامي ،قــم 1404هـــ.

-24مفتــاح العلــوم للســكاكي ،ضبطــه نعيــم زوزور ،دار الكتــب العلميــة،

بــروت -لبنــان ،ط1987 ،2

 -25املقابلــة التداوليــة ،فرانســواز أرمينكــو ،ت :ســعيد علــوش ،مركــز

اإلنــاء القومــي.

 -26ملحمــة اإلمــام عــي عليــه الســام ،شــعر جــورج شــكور ،مكتبــة

الروضــة احليدريــة ،ط.2007 -1

 - 27ملحمــة أهــل البيــت ،عبــد املنعــم الفرطــويس ،مؤسســة أهــل البيــت،

لبنان-بريوت.

 -28ملحمــة اإلمــام عــي أو القصيــدة العلويــة املباركــة ،عبــد املســيح

أنطاكــي ،مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات ،ط.1991-2
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مقاربة تداولية للمسكوت عنه يف آية التبليغ
�أ .م .د .حممد عامر حممد

مفهوم املقاربة التداولية
هــذه املقاربــة يف بحثنــا تتنــاول أهــم مــا توصلــت إليــه التداوليــة مــن مناهــج

ملقاربــة املعنــى املســكوت عنــه يف املنطــوق اللغــوي ،وقــد حتــدث غرايــس:

عــن التناقــض القائــم بــن الــكالم البــن والــكالم املضمــر ،قائــا :يقصــد مــن
التكلــم بشــكل بـ ّـن «أن نتحــدث عــن أمــر مــا» ،يف حــن يــراد مــن التحــدث

بشــكل مضمــر «أن نوحــي ألحــد األشــخاص بالتفكــر يف أمــر مــا».1

وإن آيــة التبليــغ مشــبعة باملســكوت عنــه وغــر املــرح بــه ،فهــي مــن

اآليــات املعضلــة عــى رأي الطاهــر بــن عاشــور ،بســبب االختــاف الكثــر يف

نزوهلــا وتأويلهــا ،وقــد بــذل الباحــث جهــدا يف حتديــد منهجــا لغويــا حديثــا

ملقاربــة هــذه اآليــة ،والتفكــر يف املســكوت عنــه فيهــا ،ويــرى الباحــث أن
اللســانيات املعــارصة اهتمــت بقضيــة حتليــل اخلطــاب واملناهــج املتنوعــة التــي

توصــل املعنــى للمتلقــي.

وإن حتليــل اخلطــاب يتضمــن دراســة القوالــب اللغويــة ومظاهــر االنتظــام يف

توزيعهــا مــن جهــة ،كــا يقتــي مــن جهــة أخــرى مراعــاة املبــادئ العامــة التــي

تقــوم عليهــا عمليــة الفهــم ،تلــك العمليــة التــي يضــع النــاس بواســطتها معنــى
((( ينظر :املضمر :ص .40
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ملــا يســمعون ويقــرأون .1

ولعــل مــن أهــم املناهــج اللســانية ،املنهــج التــداويل الــذي يركــز عــى

املســتعملني للغــة ،وســياق اســتعامهلا يف عمليــة التفســر اللغــوي بجوانبهــا
املختلفــة ،واتفــق مــع الدكتــور طــه عبــد الرمحــن وأعتقــد أن ال ســبيل اىل تقويــم

املامرســة الرتاثيــة مــا مل حيصــل االســتناد اىل جمــال تــداويل متميــز عــن غــره مــن
املجــاالت بأوصــاف خاصــة ومنضبــط بقواعــد حمــددة .2

وبــا أن التداوليــة ختتــص بدراســة املعنــى كــا يوصلــه املتكلــم (أو الكاتــب)،

ويفــره املســتمع (أو القــارئ) ،فهــي مرتبطــة بــا يعنيــه النــاس بألفاظهــم أكثــر

مــن ارتباطهــا بــا يمكــن أن تعنيــه كلــات أو عبــارات هــذه األلفــاظ منفصلــة
 ،3لــذا ترمجــوا التداوليــة بعــدّ ة ترمجــات نذكــر منهــا :علــم االســتعامل ،وعلــم

التخاطــب ،وعلــم املقاصــد ،واإلفعاليــة ،والســياقية ،والذرائعيــة وحتــى
النفعيــة.4

وقــد ارتبطــت التداوليــة بحقــل التواصــل واألداء ،ففــي جمــال األداء يقــول

مــاري ديــر ،وفرانســوا زيكانــايت :التداوليــة اســتتعامل اللغــة يف اخلطــاب ،5

ويف جمــال التواصــل يقــول جــورج يــول :التداوليــة هــي دراســة كيفيــة ايصــال

((( ينظر :حتليل اخلطاب براون ويول :ك يف املقدمة.
((( ينظر :جتديد املنهج يف تقويم الرتاث :ص .243
((( ينظر :التداولية :جورج يول :ص .19

((( ينظر :مقدمة يف علمي الداللة والتخاطب :ص  ،5واملرجعية اللغوية يف النظرية التداولية
(بحث) :ص .10 - 9
((( ينظر :املدارس اللسانية املعارصة :ص .166
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أكثــر ممــا يقــال  ،1وهلــذا يمكــن القــول أن التداوليــة هــي العلــم الــذي ُي ْعنــى

بالــروط الالزمــة لكــي تكــون األقــوال اللغويــة «مقبولــة وناجحــة ومالئمــة»

يف املوقــف التواصــي الــذي يتحــدث فيــه املتكلــم  ،2أي أهنــا تبحــث يف العالقــة

بــن النــص وعنــارص املوقــف التواصــي املرتبطــة بــه بشــكل منظــم.

وقــد ارتبطــت التداوليــة باملعنــى شــأهنا شــأن علــم الداللــة ،وهــي ال تتوانــى

عــن الغــوص يف متاهــات املعــاين؛ ألن املعنــى يضطرنــا يف بعــض الصيــغ اللغوية
إىل العــودة لدراســة الطريقــة التــي قــام مــن خالهلــا املتحــدث بنــاء اجلملــة،
فحينــا يقــوم املتحــدث بلفــظ مجلــة معينــة ،فإنــه حييــل  -شــيئنا أم أبينــا  -إىل

واقــع أو إىل حالــة األشــياء أو املوضوعــات التــي يتحــدث عنهــا ،وقــد ال يكــون

الواقــع ممثــا بالــرورة يف اجلملــة ،وبالتــايل جيــب أن يأخــذ بعــن االعتبــار

ســياق اللفــظ والعنــارص الداخلــة يف تركيــب اجلملــة لكــي يتــم التمكــن مــن
فهــم مــا يريــد املتحــدث قولــه  ،3وكــا يــرى جــورج يــول أن التداوليــة :دراســة
املعنــى الــذي يقصــده املتكلــم  ،4بــل هــي دراســة املعنــى الســياقي.

هــب أن االم ســألتك يومــا مــا :هــل تريــد مزيــدا مــن القهــوة ،وكان جوابك:

القهــوة تبقينــي منتبهــا ،هنــا نجــد أن هــذا اجلــواب يمكــن أن يفهــم بمعنيــن:
املعنــى األول :هــو أنــك ال ترغــب يف مزيــد مــن القهــوة ألن موعــد النــوم قــد

اقــرب ،واملعنــى الثــاين :أنــك تريــد مزيــدا مــن القهــوة ألنــك تــود مواصلــة
((( ينظر :التداولية جورج يول :ص .19

((( ينظر :بالغة اخلطاب وعلم النص :ص .24

((( ينظر :املدارس اللسانية املعارصة :ص .169
((( ينظر :التداولية جورج يول :ص .19
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العمــل وحتتــاج إىل أن تظــل منتبهــا.

ويف هــذا املثــال يكــون االختــاف واضحــا أذن بــن املعنــى احلــريف

االصطالحــي للجملــة (القهــوة تبقينــي منتبهــا) ،واملعــاين اإلضــايف التــي

تفهــم منهــا يف ســياقات معينــة ،والتمييــز بــن املعنــى احلــريف للجملــة ،واملعنــى
االضــايف الــذي يمكــن ان يتولــد عنهــا هــو التمييــز بــن علــم الداللــة وعلــم

االســتعامل (التداوليــة).

ولعــل أهــم مقومــات احلــدث التــداويل متكلــم وســامع والعالقة بينهــا ،وما

يرافــق الــكالم مــن حــركات وتعبــرات الوجــه ،ومــن يشــاركون يف االتصــال

اللغــوي ،وبيئــة احلــدث املكانيــة والزمــاين ،أمــا التأويــل فيهتــم بقــدرة الســامع

عــى الكشــف عــن مقاصــد املتكلــم واســتجابته هلــا ،ومــا يســتلزمه التواصــل
مــن معــان مقاميــة  .1والتداوليــة بوصفهــا علــم اســتعامل اللغــة تســعى إىل

استكشــاف العنــارص اإلجرائيــة التــي حيتكــم إليهــا يف حتديــد الداللــة املقصــودة

مــن امللفوظــات مــن خــال الرتكيــز عــى ثنائيــة املتكلــم واملخاطــب يف ســياق

االســتعامل ،وبيئــة احلــدث ،وقــدرة املخاطــب ومــدى اســتجابته هلــذه املقاصــد،
ومــا يتطلبــه التواصــل مــن معــان مقاميــة.

ونصــل مــن ذلــك أن مفهــوم التداولية مرتبــط باملعطيــات الســياقية ،وإن لكل

نــص ســياقه اخلــاص الــذي حيكــم وضعــه التــداويل ويوجــه مقاصــد املتفاعلــن
وأســاليبهم االتصاليــة ويــأيت مفهــوم التداوليــة هــذا ليغطــي بطريقــة منهجيــة
منظمــة املســاحة التــي كان يشــار إليهــا يف البالغــة القديمــة بعبــارة «مقتــى

((( ينظر :آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص :ص .58 - 57
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احلــال» وهــي التــي أنتجــت املقولــة الشــهرية يف البالغــة العــريب «لــكل مقــام

مقــال»  ،1أي أن التداوليــة تغطــي حضــور املتلقــي يف ســياق اخلطــاب.

واملقاربــة التداوليــة تلــك املنهجيــة التــي تــدرس اجلانــب الوظيفــي والتداويل

والســياق يف النــص أو اخلطــاب ،وتــدرس جممــل العالقــات املوجــودة بــن
املتكلــم واملخاطــب ،2علمــأ أن املقاربــة التداوليــة تســتند إىل ختصصــات عــدة

فهنــاك مثــا :تداوليــة حتليليــة ،وتداوليــة تلفظيــة ،وتداوليــة نفســية  -اجتامعية،
وتداوليــة نصيــة ،وتداوليــة سوســيو لغويــة ،علــا أن املقاربــة التداوليــة قامــت

عــى أســس وضعتهــا فلســفة اللغــة مــع كل مــن أوســتني وســرل وغرايــس،
وقــد عمــل كل واحــد مــن جهتــه عــى تقديــم رؤيــة ملقاربــة اللغــة يف إنجازاهتــا
املختلفــة .3

وإن كل مجلــة عنــد التلفــظ هبــا يف نظــر أوســتني توافــق عــى األقــل إنجــاز

عمــل قــويل ،وعمــل متضمــن يف القــول ،وأحيانــا توافــق القيــام بعمــل تأثــر
القــول ،وقــد اســتبدل غرايــس مفهومــي عمــل القــول ،وعمــل متضمــن

القــول ،بمفهــوم الداللــة الطبيعيــة ،والداللــة غــر الطبيعيــة ،معتــرا أن الداللــة

غــر الطبيعيــة تقــوم عــى التأويــل وتتأســس عــى االســتدالل ،ومــن خالهلــا
ينــوي املتكلــم وهــو يتلفــظ بجملتــه إيقــاع التأثــر يف خماطبــه بفضــل فهــم هــذا

املخاطــب لنيتــه ،وهلــذا فمنطــق املحادثــة بــن املتحاوريــن يقتــي رضورة عمل
((( ينظر :بالغة اخلطاب وعلم لغة النص :ص .25
((( ينظر :التداوليات وحتليل اخلطاب :ص 9
((( ينظر :املقاربة التداولية لألدب :ص .8
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كل واحــد منهــا مــن أجــل متكــن اآلخــر مــن فهــم مقصــوده ونيتــه ،وهــذا
املنطــق يف نظــر غرايــس يقــوم عــى مبدأيــن أساســيني :مبــدأ التعــاون ،ومبــدأ

االســتلزام اخلطــايب ،وحيــدد مــن خــال التمييــز يف القــول الواحــد بــن مــا قيــل
ومــا تــم نقلــه أو مــا تــم تبليغــه فالداللــة هــي مــا قيــل ،واالســتلزام اخلطــايب

هــم مــا تــم تبليغــه.1

إذن اجلهــاز املفاهيمــي للمقاربــة التداوليــة يبحــث يف اجلوانــب اآلتيــة:

اإلشــاريات واالفــراض املســبق واالســتلزام احلــواري ،وشــيفرن يقــر

التســمية (مقاربــة تداوليــة) عــى تيــار خمصــوص يف دراســة اخلطــاب يقتفــي

أثــر غرايــس ويتأســس عــى مبــدأ التعــاون والقواعــد التحادثيــة ،2وســنعرف
بمفاهيــم املقاربــة التداوليــة اآلنفــة الذكــر.
أوال :اإلشاريات ()Deictics

كان شــارل بريــس أول واضــع ملفهــوم اإلشــارة يف اللغــة ،وإن اإلشــاريات

واحــدة مــن الصيــغ املرتبطــة بســياق التكلــم الــذي تســتعمل فيــه ،وال ُيســتطاع

انتاجهــا أو تفســرها بمعــزل عنــه؛ ألهنــا تعابــر مبهمة تســتعمل بشــكل أســاس
ومتزايــد يف التواصــل املنطــوق وجهــا لوجــه حيــث يكــون فهــم لفــظ ،يف مثــل
القــول :ســأضع هــذا هنــا ،يســر املعرفــة جــدا عــى احلارضيــن ،ولكــن الغائــب

حيتــاج إىل ترمجــة لفهمــه ،وأنــت بالتأكيــد تفهــم أن (زيــد) أخــر (زينــب) أنــه

((( ينظر :املقاربة التداولية لألدب :ص .9

((( ينظر :معجم حتليل اخلطاب :ص .443
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ســيضع مفتاحــا للمنــزل يف أحــد أدراج املطبــخ  ،1ال يمكــن أن تتــم عمليــة

التلفــظ باخلطــاب دون حضــور هــذه األدوات اإلشــارية الثالثــة وهــي (األنــا،
واهلنــا ،واآلن)) ويمثــل كل منهــا نوعــا مــن اإلشــاريات .2

وإذا قــرأت مجلــة مقتطعــة مــن ســياقها مثــل( :ســوف يقومــون هبــذا العمــل

غــدا ألهنــم ليســوا هنــا اآلن) ،وجدهتــا شــديدة الغمــوض؛ ألهنــا حتتــوي عــى
عــدد كبــر مــن العنــارص اإلشــارية التــي يعتمــد تفســرها عــى الســياق املــادي،
واملرجــع الــذي حتيــل عليــه ،وهــذه العنــارص هــي (واو اجلامعــة ،وهــم ،وهــذا،
وغــدا ،واآلن ،وهنــا).

إال أن املبهــات عامــل هــام يف تكويــن بنيــة اخلطــاب مــن خــال القيــام

بدورهــا النحــوي ،ووظيفتهــا الدالليــة ،ويســتثمر املرســل هــذه الصفــات يف

اخلطــاب الــذي جيــري بينــه وبــن املرســل إليــه عنــد مــا يمــده يف نســيج يتجــاوز

يف كليتــه اجلملــة الواحــدة فتصبــح فائدهتــا اإلحالــة إىل املعلومــات القديمــة

التــي تلفــظ هبــا أحدهــم ،والتــي أصبحــت جــزءا مــن املعلومــات املشــركة .3

واإلشــاريات أقــوال مبهمــة إن ُدرســت خــارج الســياق الــذي قيلــت فيــه،

وإن ُدرســت حســب إحالتهــا ومرجعيتهــا يف الســياق الــذي وردت فيــه ،فإهنــا

تعطــي دالالت عــى توظيفهــا يف ذلــك الســياق ،واإلشــاريات ترتبــط جليــا
بأهــداف املتكلــم (مثــا تعريــف شــيئا مــا) ،وبمعتقــدات املتكلــم (أي هــل

((( ينظر :التداولية جورج يول :ص .27
((( ينظر :اسرتاتيجية اخلطاب :ص .81

((( ينظر :اسرتاتيجيات اخلطاب :ص  ،81وآقاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص :ص
.19
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يتوقــع مــن املســتمع معرفــة ذلــك الــيء بالتحديــد؟) يف اســتعامل اللغــة،
ومــن أجــل احلصــول عــى إشــارة ناجحــة علينــا التســليم بــدور اإلســتدالل
 inferenceونظــرا إلنعــدام العالقــة بــن الكيانــات والكلــات فــإن مهمــة

املســتمع تتمثــل يف االســتدالل الصحيــح للكيــان الــذي قصــد املتكلــم حتديــده

باســتخدام تعبــر إشــارة معينــة .1

واإلشــاريات مــن الوحــدات اللغويــة التــي تتطلــب أكثــر مــن غريهــا

معلومــات عــن الســياق ليتيــر فهمهــا ،فــإذا أردنــا أن نفهــم مدلــول هــذه
الوحــدات  -إذا مــا وردت يف مقطــع خطــايب  -اســتوجب منــا عــى األقــل

معرفــة هويــة املتكلــم ،واملتلقــي ،واإلطــار الزمنــي ،واملــكاين للحــدث
اللغــوي ،2واإلشــاريات تقســم عــى مــا يــأيت- :

 - 1اإلشــاريات الشــخصية :وتتمثــل يف (الضامئر وأســاء اإلشــارة واألســاء

املوصولــة) ،وتتمثــل الضامئــر يف (الضامئــر الدالــة عــى املتكلــم وحــده ،والدالــة

عــى املخاطــب ،والدالــة عــى الغائــب) .3وهــذه اإلشــاريات ال ترتبــط بمدلول
معــن؛ ألن معناهــا يتحــدد مــن خــال املعجــم الذهنــي للمتكلــم.

 - 2اإلشــاريات الزمنيــة :وهــي امللفوظــات التــي تــدل عــى زمــان حيــدده

الســياق ،وذلــك بالقيــاس إىل زمــان التلفــظ الــذي هــو مركــز اإلشــارة الزمنيــة

يف القــول ،وتكمــن قيمــة التداوليــة يف حتديــد زمــن التكلــم الــذي قــد يلتبــس
((( ينظر :التداولية جورج يول :ص .40

((( ينظر :حتليل اخلطاب براون ويول :ص .35
((( ينظر :اسرتاتيجية اخلطاب :ص .82
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عــى املتلقــي ،فيصعــب عليــه الفهــم؛ ذلــك أن املرجــع يف الزمــان خيتلــف
حســب احلامــل الــداليل فقــد يشــر إىل الزمــان الكــوين الــذي يشــمل الســنني
واألشــهر واأليــام ،أو يشــر إىل الزمــن النحــوي الــذي يتحــدد معنــاه مــن

الكلمــة يف حالتهــا الرتكيبيــة.1

وهنــاك طائفــة مــن األفعــال يتحــدد معناهــا اجلهــوي يف إطــار العالقــة

الزمانيــة واملكانيــة بــن املتكلــم واملخاطــب ،كــا أن صيــغ األفعــال ختضــع
لتفســر مرتبــط بزمــن التكلــم ،فالفعــل املــايض عــادة يضــع احلــدث يف نقطــة

زمنيــة ســابقة عــى زمــن التكلــم ،بينــا الفعــل املضــارع يف العــادة يضــع احلــدث

يف نقطــة زمنيــة ليســت ســابقة عــى زمــن التكلــم .2

 - 3اإلشــاريات املكانيــة :وهــي حتيــل عــى أماكــن اســتعامهلا وتفســرها

يعتمــد عــى معرفــة املتكلــم وقــت التلفــظ أو عــى مــكان آخــر معــروف

للمخاطــب أو املتلقــي ولتحديــده يســتلزم معرفــة العنــر اإلشــاري مــن مجلــة
القــرب أو اجلهــة ثــم الوقــوف عــى مــا تشــر إليــه بالقيــاس إىل مركــز اإلشــارة
إىل املــكان أي الســياق املــادي الــذي قيلــت فيــه .3
ثانيا :االفرتاض املسبق ()Presupposition

كانــت دراســة االفــراض املســبق مثــار اهتــام الباحثــن منــذ أوائــل

العقــد الســابع مــن القــرن العرشيــن ،4وقــد تعــددت ترمجــة هــذا املصطلــح،
((( ينظر :اسرتاتيجية اخلطاب :ص .83

((( ينظر :علم الداللة السامنتيكية والربامجاتية يف اللغة العربية :ص .165
((( ينظر :اسرتاتيجية اخلطاب :ص .84

((( ينظر :آفاق جديدة يف البحث اللساين املعارص :ص .27
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فهــو يرتجــم يف كتــاب باملــر (علــم الداللــة يف إطــار جديــد) بـ(االفــراض
الضمنــي) ،1ويف كتــاب جــورج يــول (التداوليــة) بـ(االفــراض املســبق)،2
وعنــد حممــود أمحــد بـ(االفــراض الســابق) ،3وعنــد مســعود صحــراوي

(االفــراض املســبق) ،4وســنعتمد ترمجــة االفــراض املســبق؛ وهــي أقــرب إىل
الطبيعــة اللســانية ،بمعنــى أنــه يتــم إدراكــه عــن طريــق العالمــات اللغويــة التي
يتضمنهــا القــول بــن املتكلــم والســامع ،وهــو يشء يفرتضــه املتكلــم يســبق

التفــوه بالــكالم ،أي أن االفــراض املســبق موجــود عنــد املتكلمــن وليــس يف
اجلمــل ،أي تتضمنــه يف املقــام الــذي تــرد فيــه مــن حيــث املعلومــات املشــركة

لــدى املتكلــم واملخاطــب ،5ويمكــن أن نطلــق عليــه البنيــة العميقــة للجملــة.

ينطلــق أصحــاب نظريــة التواصــل مــن املعطيــات األساســية التــي تنتقــل من

املتكلــم إىل املتلقــي ،6ويف كل تواصــل لســاين ينطلــق الــركاء مــن معطيــات

وافرتاضــات معــرف هبــا ومتفــق عليهــا بينهــم تشــكل هــذه االفرتاضــات
اخللفيــة التواصليــة الرضوريــة لتحقيــق النجــاح يف عمليــة التواصــل ،وهــي

حمتــواة ضمــن ســياقات البنــى الرتكيبيــة العامــة ،فــإذا كان املعنــى املســتنتج مــن
((( ينظر :علم الداللة يف إطار جديد :ص .224
((( ينظر :التداولية جورج يول :ص .51

((( ينظر :آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص :ص .26
((( ينظر :التداولية عند العلامء العرب :ص .30

((( ينظر :التداولية جورج يول ،51 :وينظر :آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص :ص
 26وما بعدها.
((( ينظر :لسانيات التلفظ وتداولية اخلطاب :ص .139
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املعلومــات املشــركة بــن املتكلــم واملخاطــب ،فــإن هــذا االســتنتاج يدخــل يف
إطــار االفــراض املســبق أي خلــق خلفيــة مشــركة بــن املتكلــم واملتلقــي.

فــإذا قــال رجــل آلخــر :أغلــق النافــذة ،فاملفــرض ســلفا أن النافــذة مفتوحة،

وأن هنــاك مــررا يدعــو إىل إغالقهــا ،وأن املخاطــب قــادر عــى احلركــة ،وأن
املتكلــم يف منزلــة اآلمــر ،وكل ذلــك موصــول بســياق احلــال ،وعالقــة املتكلــم

باملخاطــب.1

واالفــراض املســبق هيتــم بدراســة املعــارف املشــركة بــن املتكلــم والســامع

أو بــن مــا ينبغــي أن يكــون معروفــا أو يفــرض العلــم بــه ســابقا قبــل إجــراء
اخلطــاب ،ولذلــك فاملتكلــم يوجــه حديثــه إىل الســامع عــى أســاس أنــه معلــوم

لديــه.

ثالثا :االستلزام احلواري ()Conversational implicature

كانــت اخلطابــات واحلواريــات مثــار اهتمتــم غرايــس ،وقــد تعــدد اســتعامل

املصطلــح الــذي وضعــه غرايــس ،فمنهــم مــن يســتعمل مصطلــح االســتلزام

التخاطبــي ،ومنهــم مــن يســتعمل االســتلزام احلــواري ،واالســتلزام :هــو كل

املعلومــات التــي يمكــن للــكالم أن حيتوهيــا ،ولكــن حتقيقهــا يف الواقــع يبقــى
رهــن خصوصيــات ســياق احلــدث ،فهــو يشء ينبــع منطقيــا ممــا قيــل يف الكالم،

أي أن اجلمــل هــي التــي حتــوي االســتلزام ،وليــس املتكلمــون.2

ويــرى الباحــث إن اإلســتلزام يرتبــط بوضعيــة اخلطــاب ومقامــه ،عــى

((( ينظر :آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص.26 :
((( ينظر :التداولية جورج يول :ص .51
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عكــس االفــراض املســبق الــذي حيــدد عــى أســاس معطيــات لغويــة ،وإذا

كان املعنــى املســتنتج غــر معــروف للمخاطــب مســبقا ،فــإن االســتنتاج يدخــل
يف إطــار االســتلزام احلــواري ،أي أن الفــرق بــن االســتلزام وبــن االفــراض
املســبق أن األول وليــد الســياق الكالمــي املتنامــي تدرجييــا ،والثــاين وليــد

مالبســات اخلطــاب.

ومثــال ذلــك قــول القائــل :إن الســاء ممطــرة ،فالســامع هلــذا امللفــوظ قــد

يعتقــد أن القائــل أراد أن يدعــوه إىل املكــوث يف البيــت ،أو اإلرساع إىل عملــه
حتــى ال يفوتــه املوعــد ،أو اإلنتظــار والرتيــث حتــى يتوقــف املطــر ،أو عــدم

نســيان مظلتــه عنــد اخلــروج ،وقائمــة التأويــات مفتوحــة مــع تعدد الســياقات،
والطبقــات املقاميــة التــي ينجــز ضمنهــا اخلطــاب.

ويف االســتلزام هنــاك يشء يعنيــه املتكلــم ويوحــي بــه ويقرتحــه وال يكــون

جــزءا ممــا تعنيــه اجلملــة بصــورة حرفيــة ،ويتعلــق باجلوانــب الضمنيــة واخلفيــة

مــن قوانــن اخلطــاب ،وحتكمــه ظــروف اخلطــاب العــام كســياق احلــال مثــا،
وهــو يف هــذا يكــون مفهومــا تداوليــا إجرائيــا يتعلــق برصــد مجلــة مــن الظواهــر
املتعلقــة بجوانــب ضمنيــة وخفيــة مــن قوانــن اخلطــاب حتكمهــا ظــروف
اخلطــاب العامــة.

مثــال عــى االســتلزام( :حممــد :أيــن يمكــن أن أحصــل عــى البانزيــن؟ أمحد:

هنــاك حمطــة بنزيــن عنــد ناصيــة الشــارع) ،إن جــواب أمحــد عــى ســؤال حممــد

يوحــي بــأن حممــد يســتطيع أن حيصــل عــى البنزيــن مــن املحطــة املوجــودة عنــد
ناصيــة الشــارع ،ولكننــا نالحــظ أن أمحــد مل يقــل بالفعــل أن حممــد يســتطيع
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احلصــول عــى البنزيــن هنــاك.

وال يعنــي غرايــس بالقــول جمــرد نطــق كلــات معينــة وإنــا يريــد قــول أن

شــيئا مــا هــو الواقــع ،ومــا قالــه أمحــد يف هــذه احلالــة يرتبــط ارتباطــا وثيقــا
باملعنــى االتفاقــي لكلــات اجلملــة التــي نطــق هبــا أكثــر مــن ارتباطــه باملعنــى

لــدى املتكلــم ،فاالقتضــاء بــأن حممــد يســتطيع احلصــول عــى البنزيــن مــن
املحطــة الكائنــة عنــد ناصيــة الشــارع ليــس جــزءا مــن املعنــى احلــريف أو

االتفاقــي للجملــة هنــاك حمطــة بنزيــن عنــد ناصيــة الشــارع .1

واالســتلزام التخاطبــي يقــوم عــى أن مجــل اللغــة تــدل يف أغلبهــا عــى معــان

رصحيــة ،وأخــرى ضمنيــة تتحــدد داللتهــا داخــل الســياق الــذي وردت فيــه،
وقــد الحــظ بعــض الفالســفة واللســانيني التداوليــن وخصوصــا الفيلســوف

(غرايــس) أن مجــل اللغــات الطبيعيــة يف بعــض املقامــات تــدل عــى معنــى غــر
حمتواهــا القضــوي (احلــريف).

ويتضــح ذلــك مــن خــال التخاطــب اآليت بــن األســتاذين (زيــد وعبيــد).

االســتاذ (زيــد) :هــل الطالــب (عمــرو) مســتعد ملتابعــة دراســته اجلامعيــة يف
قســم الفلســفة؟ االســتاذ (عبيــد) :إن الطالــب (عمــرو) العــب كــرة ممتــاز .يف
هــذا املثــال قــد الحــظ الفيلســوف غرايــس أننــا اذا تأملنــا احلمولــة الدالليــة
إلجابــة االســتاذ (عبيــد) وجدنــا أهنــا تــدل عــى معنيــن اثنــن يف الوقــت نفســه

أحدمهــا حــريف ،واآلخــر مســتلزم ،ومعناهــا احلــريف أن الطالــب (عمــرو) مــن

العبــي الكــرة املمتازيــن ،ومعناهــا االســتلزامي أن الطالــب املذكــور ليــس
((( ينظر :حتليل اخلطاب براون ويول :ص .41
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مســتعدا ملتابعــة دراســته يف قســم الفلســفة هــذه الظاهــرة اللغويــة ســاها
الفيلســوف غرايــس بـ(االســتلزام التخاطبــي).

لــذا قســم غرايــس االســتلزام إىل نوعــن :اســتلزام عــريف ،واســتلزام

حــواري ،فأمــا االســتلزام العــريف فقائــم عــى مــا تعــارف عليــه أصحــاب اللغــة

مــن اســتلزام بعــض األلفــاظ دالالت بعينهــا ال تنفــك عنهــا مهــا اختلفــت
هبــا الســياقات وتغــرت الرتاكيــب ،وأمــا االســتلزام احلــواري فهــو متغــر
دائــا بتغــر الســياقات التــي يــرد فيهــا  .1فلــو ســألنا أحدهــم عــن املــدة التــي

تســتغرقها الســيارة مــن (ميســان) اىل (كربــاء) ،وأجــاب بقولــه :بعضــا مــن
الزمــن ،لكانــت إجابتــه وفــق هــذه القواعــد غــر كافيــة؛ النــه اجــاب باقــل مــن
املطلــوب خالفــا للقاعــدة األوىل الكميــة ،وغــر دقيــق خالفــا لقاعــدة العالقــة،

ومبهــم وغــر واضــح خالفــا لألخــر.

ويقــرح غرايــس تنميطــا للعبــارات اللغويــة يقــوم عــى املقابــات اآلتيــة

التــي تنقســم احلمولــة الدالليــة للعبــارة عــى أساســها إىل معــان رصحيــة ومعــان

ضمنيــة ،فاملعــاين الرصحيــة هــي املدلــول عليهــا بصيغــة اجلملــة ذاهتــا وتشــمل
(املحتــوى القضــوي (العــريف)  +القــوة االنجازيــة) ،واملعــاين الضمنيــة هــي

املعــاين التــي ال تــدل عليهــا صيغــة اجلملــة بالــرورة ولكــن للســياق دخــل يف
حتديدهــا والتوجيــه إليهــا .2

ويميــز غرايــس بــن املعــاين العرفيــة أو املعجميــة ،واملعــاين احلواريــة أو

((( ينظر :آفاق جديدة يف البحث اللساين املعارص :ص .33

((( ينظر :اللسانيات الوظيفية مدخل نظري :ص  ،28وينظر :التداولية عند العلامء العرب:
ص .34
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اخلطابيــة ،تُعــد معــاين عرفيــة املعــاين املرتبطــة باجلملــة ارتباطــا جيعلهــا ال

تتغــر بتغــر الســياقات ،يف حــن تُعــد معــاين حواريــة املعــاين التــي تتولــد طبقــا
للســياقات أو املقامــات التــي تنجــز فيهــا اجلملــة .1

إن نظريــة غرايــس جتعلنــا بــن أمريــن اثنــن :إمــا ان نتبــع القواعــد املتفرعــة

عــى مبــدأ التعــاون ،وإمــا ان نخــرج عنهــا فــان اتبعناهــا حصلنــا فائــدة قريبــة
هــي اقــرب اىل مــا أســاه األصوليــون بـ(املنطــوق) وان خرجنــا عــن هــذه

القواعــد حصلنــا فائــدة بعيــدة هــي أقــرب اىل مــا ســاه األصوليــون بـ(املفهــوم)
أو (املســكوت عنــه) أو (داللــة الداللــة) .2

يوجــد اختــاف بــن مــا يقــال ومــا يقصــد ،فــا يقــال هــو مــا تعنيــه الكلامت

والعبــارات بقيمهــا اللفظيــة  ،face valuesومــا يقصــد هــو مــا يريــد
املتكلــم أن يبلغــه الســامع عــى نحــو غــر مبــارش اعتــادا عــى أن الســامع قــادر

عــى أن يصــل إىل مــراد املتكلــم بــا يتــاح لــه مــن أعــراف االســتعامل ووســائل

االســتدالل  ،3واملقاصــد تتحــدد مــن خــال الداللــة غــر الطبيعيــة فهــي داللــة

تقــوم عــى مقصديــة مزدوجــة إخباريــة وهــي مــا يقصــد إليــه املتكلــم مــن محــل
خماطبــه عــى معرفــة معلومــة معينــة ،ومقصديــة تواصليــة وتتعلــق بحمــل

املخاطــب عــى معرفــة مقصــده اإلخبــاري  ،4فالقصــد أو املقصديــة إذن حتــدد

كيفيــة التعبــر والغــرض املتوخــى ،وهــي البوصلــة التــي توجــه تلــك العنــارص

((( ينظر :املقاربة التداولية :ص  ،53واللسانيان الوظيفية مدخل نظري :ص .28
((( ينظر :اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل :ص .239

((( ينظر :آفاق جديدة يف البحث اللساين املعارص :ص .33
((( ينظر :املقاربة التداولية لألدب :ص .11
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وجتعلهــا تتضــام وتتضافــر وتتجــه إىل مقصــد عــام  ،1ومقصديــة املعنــى يف

اللغــة غــر املبــارشة أو املســكوت عنــه تكتــي مســألة القصــد كــا بــن ذلــك ج

ســرل أمهيــة جوهريــة يف نجــاح أفعــال الــكالم أو عــدم نجاحهــا .2

يقــول طــه عبــد الرمحــن :وملــا كان التخاطــب يقتــي اشــراك جانبــن

عاقلــن يف إلقــاء األقــوال وإتيــان األفعــال ،لــزم أن تنضبــط هــذه األقــوال

بقواعــد حتــدد وجــوه فائدهتــا اإلخباريــة أو قــل «فائدهتــا التواصليــة».3

وقــد بلــور غرايــس التخاطــب يف مبــدأ ســاه مبــدأ التعــاون ،ويقصــد بــه

ذلــك املبــدأ الــذي يرتكــز عليــه املرســل للتعبــر عــن قصــده مــع ضــان قــدرة

املرســل إليــه عــى تأويلــه وفهمــه ،وتتمثــل الفكــرة األساســية يف أن املتخاطبــن

عندمــا يتحــاورون إنــا يقبلــون ويتبعــون عــددا معينــا مــن القواعــد الضمنيــة

الالزمــة الشــتغال التواصــل واملبــدأ األســايس هــو «مبــدأ التعــاون»  ،4الــذي

يقــول فيــه غرايــس :قــم بمســامهتك يف التواصــل ،بالطريقــة التــي يتخذهــا
اهلــدف التواصــي املخــوض يف الفــرة الالزمــة ،أي أن جتعــل مســامهتك يف

املحادثــة كــا هــو مرجــو منــك مــن حيــث اختيــار التوقيــت املناســب ،وأن

تكــون تلــك املســامهة متامشــية مــع اهلــدف والتوجــه املســلم هبــا للتبــادل
((( ينظر :يف سيميائية الشعر القديم دراسة نظرية وتطبيق :ص .53
((( ينظر :املقاربة التداولية لألدب :ص .47

((( ينظر :اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل :ص .237

((( ينظر :التداولية من أوستن إىل غوفامن :ص  ،84وينظر :اسرتاتيجية اخلطاب مقاربة لغوية
تداولية :ص  ،238وينظر :آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص :ص  32وما بعدها
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اخلطــايب الــذي تقــع ضمنــه.1

وتعتمــد نظريــة غرايــس يف االســتلزام عــى النظــر إىل اســتعامل اللغــة بوصفــه

رضبــا مــن الفاعليــة العقليــة والتعاونيــة والتــي تــروم حتقيــق هــدف االتصــال
بــن النــاس ،2ولكــي ينجــح هــذا االتصــال ال بــد مــن أن تتوافــر لــه درجــة

معينــة مــن التعــاون والتقــارب يف االغــراض بــن املتخاطبــن ،ولوصــف هــذه
الظاهــرة يقــرح غرايــس نظريتــه املحادثيــة التــي تنــص عــى ان التواصــل
الكالمــي حمكــوم بمبــدأ عــام (مبــدأ التعــاون) وبقواعــد حواريــة ،وينهــض

مبــدأ التعــاون عــى أربــع قواعــد يبنــى التخاطــب فيهــا بــن أطــراف التكلــم

عــى هــذه املجموعــة مــن القواعــد ،وهــو يســتعمل معايــر كانــط:3

 - 1قاعــدة الكميــة :تقــول مــا هــو رضوري بالضبــط ،وال تزيــد أكثــر مــن

الــروري ،أي تكلــم عــى قــدر احلاجــة فقــط وال تتجــاوز بإفادتــك القــدر

املطلــوب ،ويعنــي هــذا االبتعــاد عــن االســتقصاء املفصــل وتفــادي اإلطنــاب
واالســتطراد يف الــكالم أو التخاطــب ،وختــص هــذه القاعــدة كميــة األخبــار

الــذي جيــب ان تلتــزم بــه املبــادرة الكالميــة يف التواصــل.

 - 2قاعــدة النوعيــة :تقــول مــا ينبغــي عــى أحســن وجــه ،أي أن تتوخــى

أساســا النزاهــة وعــى أســاس املعلومــات الكافيــة ،هنــا ال تقــل مــا تعتقــد
كذبــه ،وال تقــل مــا يعــوزك فيــه دليــل ّبــن ،أي بمعنــى كــن صادقــا ،حتــى ال

((( ينظر :املقاربة التداولية :ص  ،53وحتليل اخلطاب براون ويول :ص .40
((( ينظر :املقاربة التداولية :ص .53

((( ينظر :التداولية من أوستن إىل عوفامن :ص  ،84وينظر :اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل:
ص 273
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تفتقــد الرباهــن الكافيــة.

 - 3قاعــدة املناســبة أو املالئمــة :تقــول أشــياء مفيــدة للتفاعــل ،أشــياء هلــا

عالقــة باملحادثــة ،أي جتنــب إهبــام التعبــر ،وجتنــب اللبــس ،وليكــن كالمــك
أيضــا كالمــا مرتبــا ودقيقــا.

 - 4قاعــدة اهليئــة أو اجلهــة :تكلــم بوضــوح ،ونــرة مالئمــة ،أي ليكــن

كالمــك مناســبا لســياق احلــال ،فالــكالم هــو مراعــاة مقتــى احلــال أو مناســبة
املقــال للمقــام .1

و ُيفــرض يف اللغــة الشــفوية أن خيضــع املتحاوريــن إىل مبــدأ التعــاون :أن

املتكلــم ال يقــول أكثــر وال أقــل ممــا هــو مطلــوب للحديــث (قاعــدة الكميــة)،

وأنــه ســيكون صادقــا وخملصــا (قاعــدة النوعيــة) ،وأن مــا يقولــه ســيكون مالئام

لغــرض احلــدث (قاعــدة املناســبة) ،وأنــه ســيكون واضحــا (قاعــدة اجلهــة)،
فاجلملــة :ان الطالــب (ج) العــب كــرة ممتــاز ،تســتلزم حواريــا معنــى العبــارة:

ليــس الطالــب (ج) مســتعدا ملتابعــة دراســته اجلامعيــة بقســم الفلســفة؛ ألهنــا
خــرق للقاعــدة الثالثــة قاعــدة العالقــة او املطابقــة ذلــك اهنــا جــواب غــر
مالئــم للســؤال املطــروح هــل الطالــب (ج) مســتعد ملتابعــة دراســته اجلامعيــة

يف قســم الفلســفة .2

((( ينظر :املقاربة التداولية :ص  ،54ومبادئ التداولية جيوفري ليتش :ص  17وما بعدها،
وحتليل اخلطاب براون ويول :ص  ،40واللسانيات الوظيفية مدخل نظري :ص 26
وما بعدها ،وينظر :التداولية وحتليل اخلطاب نحو حتليل جديد جلنس املقامة يف األدب
العريب :ص  ،223والتداولية عند العلامء العرب :ص  33وما بعدها.

((( ينظر :التداولية عند العلامء العرب :ص .33
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وحتصــل ظاهــرة االســتلزام التخاطبــي إذا تــم خــرق أحــدى القواعــد األربع

الســابقة ،ويفــرض املتخاطبــون اإلحــرام املتبــادل هلــذه القواعــد ،بــا يســمح

للمتقبــل بــأن ينــيء داللــة وهــذه هــي حالــة األعــال اللغويــة غــر املبــارشة ،1
ويذكــر باملــر أن خمالفــة مبــدأ التعــاون وقواعــد الســلوك املنبثقــة عنــه هــي التــي

تثــر االهتــام أكثــر مــن االلتــزام هبــا يف كثــر مــن مناســبات احلــدث الكالمــي
املتنوعــة .2ويــرى غرايــس :أن املتخاطبــن قــد خيالفــان بعــض هــذه القواعــد

ولــو أهنــا يدومــان عــى حفــظ مبــدأ التعــاون ،فــإذا وقعــت هــذه املخالفــة فــإن
اإلفــادة يف املخاطبــة تنتقــل مــن ظاهرهــا الرصيــح واحلقيقــي إىل وجــه غــر

رصيــح وغــر حقيقــي ،فتكــون املعــاين املتناقلــة بــن املتخاطبــن معــاين ضمنيــة
وجمازيــة .3

وغرايــس بوصفــه هلــذه الضوابــط التــي تتحكــم يف اســتعامالت املتكلمــن

للغــة أثنــاء املحادثــة قــد أتــاح اإلمــكان لوصــف أنــواع الــدالالت التــي يمكــن
ملتكلــم أن يوحــي هبــا ،ويف حالــة «عــدم التزامــه» بأحــد الضوابــط فذلــك

يــؤدي إىل إحيــاء املتكلــم باإلضافــة إىل املعنــى املبــارش ملقولتــه بمعنــى إضــايف

هــو املعنــى الضمنــي للمحادثــة .4

واملهــم هنــا أن املتلقــي يســتقرئ املعنــى ال مــن مدلــول الكلــات بــل ممــا

يتضمنــه اخلطــاب يف إطــار مبــدأ التعــاون وقواعــد الســلوك التــي يفــرض أن
((( ينظر :املقاالبة التداولية :ص  ،54والتداولية من أوستن إىل غوفامن :ص .85
((( ينظر :علم الداللة السامنتيكية يف اللغة :ص .174

((( ينظر :اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل :ص .239
((( ينظر :حتليل اخلطاب براون ويول :ص .41
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تتقيــد هبــا األطــراف املشــاركة يف احلــدث الكالمــي .1

ومــن هــذه املفاهيــم التداوليــة ســينطلق البحــث يف مقاربتــه التداوليــة آليــة
ـغ َمــا ُأنـ ِ
الر ُسـ ُ
ـول َب ِّلـ ْ
ـز َل
التبليــغ مــن ســورة املائــدة ،يف قولــه تعــاىلَ (( :يــا َأ ُّ َيــا َّ
ـك ِمـ َن النَّـ ِ
إِ َل ْيـ َ
ـت ِر َســا َل َت ُه َواللَُّ َي ْع ِص ُمـ َ
ـك ِمــن َّر ِّبـ َ
ـاس إِ َّن
ـك َوإِن َّل ْ َت ْف َعـ ْـل َفـ َـا َب َّل ْغـ َ
ِ
ــو َم ا ْلكَافِ ِريــ َن ( ،)))67للوقــوف عــى املســكوت عنــه فيهــا،
اللََّ الَ َ ْيــدي ا ْل َق ْ
ويكــون ذلــك يف ثــاث مقاربــات هــي( :مقاربــة شــكل اخلطــاب ،ومقاربــة
العالقــة بــن طــريف اخلطــاب ،ومقاربــة هــدف اخلطــاب).
أوال :مقاربة شكل اخلطاب

إن احلــدث اللغــوي املنطــوق يتجــى يف اخلطــاب بشــكل لغــوي ،وال شــك

أن هنــاك عالقــة بــن شــكله اللغــوي ومعنــاه ممــا يلــزم عنــه الربــط بــن قصــد
املرســل الــذي يتوخــى التعبــر عنــه يف خطابــه ،وشــكل اللغــة الدالــة عليــه
وذلــك بالنظــر إليــه مــن خــال ســياق التلفــظ باخلطــاب ،واالنطــاق مــن
افــراض عــام هــو أن لــكل معنــى شــكال لغويــا يــدل عليــه وفــق مواضعــة

اللغــة؛ ألنــه أصبــح مســتقرا يف كفــاءة النــاس اللغويــة .2

ويتوفــر للمرســل اســراتيجيتان للخطــاب يف هذا الشــكل مها :اإلســراتيجية

املبــارشة ،اإلســراتيجية التلميحيــة (غــر املبــارشة) ،فاالســراتيجية املبــارشة:

هــي التــي يتواخاهــا ليــدل عــى قصــده أو ينجــز هبــا فعلــه اللغــوي مــن خــال
داللتهــا احلرفيــة ،يف حــن يتجــاوز داللــة اخلطــاب احلرفيــة يف االســراتيجية

((( ينظر :علم الداللة السامنتيكية والربامجاتية يف اللغة العربية :ص .171 - 170
((( ينظر :اسرتاتيجية اخلطاب :ص .114
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التلميحيــة .1

إن لــكل دال مدلــول مرجــع حييــل إليــه املرســل عنــد التلفــظ باخلطــاب،

وهــذا مــا يســاعد عــى تأويــل اخلطــاب ومعرفــة قصــد املرســل إال أن هنــاك

بعــض الــدوال التــي ال ختتــص بمرجــع معــن ثابــت ومنهــا اإلشــاريات وهــذه
اخلصيصــة هــي التــي يســتغلها املرســل يف بعــض خطاباتــه .2

وحتمــل آيــة التبليــغ جمموعــة مــن اإلشــاريات التــي ال يمكــن تفســرها

بمعــزل عــن الســياق الــذي جــاءت فيــه واملرجــع الــذي حتيــل إليــه ،وفيهــا
اخلطــاب القــرآين اســتعامل أدواتــه اللغويــة للتعبــر عــا يريــد إيصالــه إىل املتلقي

مــن خــال النــداء الــذي تكــرر يف ســورة املائــدة .3

إن النــداء بـ(يــا أهيــا) للداللــة عــى نــداء البعيــد ،و(أي) وصلــة إىل نــداء مــا

فيــه األلــف والــام ،هــو اســم مبهــم مفتقــر إىل مــا يوضحــه ويزيــل إهبامــه،

فــا بــد أن يردفــه اســم جنــس أو مــا جيــرى جمــراه يتصــف بــه حتــى يصــح
التــدرج مــن اإلهبــام إىل التوضيــح رضب مــن
املقصــود بالنــداء ،ويف هــذا
ّ

التأكيــد والتشــديد ،وكلمــة التنبيــه املقحمــة بــن الصفــة وموصوفهــا لفائدتــن:
معاضــدة حــرف النــداء ومكانفتــه بتأكيــد معنــاه ،ووقوعهــا عوضــا مما يســتحقه

((( ينظر :اسرتاتيجية اخلطاب :ص .117
((( ينظر :اسرتاتيجية اخلطاب :ص .126

((( ينظر :سورة املائدة :ستة عرش نداء (يا اهيا الذين آمنوا) ،ومخسة (يا أهل الكتاب) ،وثالثة
(يا عيسى) ،واثنان (يا اهيا الرسول) ،واثنان (يا موسى) ،واثنان (يا قوم) ،وواحدة (يا
بني ارسائيل) ،وواحدة (يا أويل األلباب) ،وواحدة (يا ويلتي)
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أي مــن اإلضافــة .1

وقــد يــرد الســؤال الــذي طرحــه الزخمــري :فــإن قلــت :مل كثــر يف كتــاب

اللَّ النــداء عــى هــذه الطريقــة (يــا أهيــا) مــا مل يكثــر يف غــره؟ وجييــب :قلــت:

الســتقالله بأوجــه مــن التأكيــد وأســباب مــن املبالغــة؛ ألن كل مــا نــادى اللَّ

لــه عبــاده  -مــن أوامــره ونواهيــه ،وعظاتــه وزواجــره ووعــده ووعيــده،
واقتصــاص أخبــار األمــم الدارجــة عليهــم ،وغــر ذلــك ممــا أنطــق بــه كتابــه

 أمــور عظــام ،وخطــوب جســام ،ومعــان عليهــم أن يتيقظــوا هلــا ،ويميلــوابقلوهبــم وبصائرهــم إليهــا ،وهــم عنهــا غافلــون ،فاقتضــت احلــال أن ينــادوا

باآلكــد األبلــغ .2

وهــل نــداء (يــا أهيــا الرســول) يشــمل األمــة أم الرســول فقــط؟ يقــال :انــه

نــداء خــاص يــراد بــه اخلصــوص؛ ألن النــداء يف القــرآن بالنســبة إىل النبــي
ثالثــة أقســام :قســم ال يصلــح إال للنبــي ،وقســم ال يصلــح إال لغــره ،وقســم

لــه ولغــره  ،3يف بيــان اخلصــوص والعمــوم يقــول ابــن فــارس :وقــد يكــون
الكالمــان متصلــن ويكــون أحدمهــا خاصــا ،واآلخــر عامــا؛ وذلــك قولــك

ملــن أعطــى زيــدا درمهــا :أعــط عمــرا ،فــإن مل تفعــل فــا أعطيــت ،تريــد :إن

مل تعــط عمــرا فأنــت مل تعــط زيــدا أيضــا ،وذلــك غــر حمســوب لــك ،ومثلــه
ـغ َمــا ُأنـ ِ
الر ُسـ ُ
ـول َب ِّلـ ْ
ـك ِمــن َّر ِّبـ َ
ـز َل إِ َل ْيـ َ
ـك))
يف كتــاب اهلل جــل ثنــاءه (( َيــا َأ ُّ َيــا َّ
((( ينظر :الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأوي :ج  / 1ص .121
((( ينظر :الكشاف :ج  / 1ص .122 - 121
((( ينظر :النداء يف اللغة والقرآن :ص .135
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((وإِن َّل ْ َت ْف َعـ ْـل)) ومل تبلــغ هــذا
فهــذا خــاص ،يريــد هــذا األمــر املحــدد بلغــه َ
ـت ِر َســا َل َت ُه)) ،يريــد مجيــع مــا أرســلت بــه  ،1ويقــول عــن هــذا الــرأي
(( َفـ َـا َب َّل ْغـ َ
الزركــي :هــو وجــه حســن .2

مــا املوصولــة يف قولــه تعــاىلَ (( :مــا ُأنـ ِ
ـك ِمــن َّر ِّبـ َ
ـز َل إِ َل ْيـ َ
ـك)) مــا االســمية:
واالســم َّية رضبــان :معرفــة ونكــرة؛ ألَ َّنــه إِذا حســن موضعهــا (ا َّلــذي) فهــي

معرفــة َأو (يشء) فهــي نكــرة ،وإِ ْن حســنا معــا جــاز األَمــران كقولــه تعــاىل:
((و َي ْغ ِفـ ُـر َمــا ُد َ
و((هـ َ
ون َٰذلِـ َ
ـذا َمــا َلــدَ َّي َعتِيــدٌ )) ،4والنكــرة:
ـك َلِــن َي َشــا ُء))،3
َٰ
َ
رضبــان رضب يلــزم الصفــة ورضب ال يلزمــه والــذي يلزمــه االســتفهامية
والرشطيــة والتعجــب ومــا عداهــا تكــون منــه نكــرة فــا بــد هلــا مــن صفــة
تلزمهــا .5

الســهييل :كــذا يقــول النحويــون إهنــا بمعنــى (الــذي) مطلقــا ،وليــس
وقــال ُّ
كذلــك بــل بينهــا ختالــف يف املعنــى وبعــض األَحــكامَ ،أ َّمــا ا ْلعنــى فــأن (مــا)
اســم مبهــم يف غايــة ِ
اإلهبــام ح َّتــى إِ َّنــه يقــع عــى املعــدوم نحــو( :إِ َّن اللَّ عــامل بــا
كان وبــا مل يكــن) ،و َأ َّمــا يف ْالَحــكام فإِ َّنــا ال تكــون نعتــا ملــا قبلهــا وال منعوتــة

ألَ َّن صلتهــا تغنيهــا عــن النَّعــت وال تثنَّــى وال جتمــع  .6وينســب إىل املوصــات
((( ينظر :الصاحبي يف فقه اللغة.344 :

((( ينظر :الربهان يف علوم القرآن :ج  / 1ص .141
((( سورة النساء :آية .48
((( سورة ق :آية .23

((( ينظر :الربهان يف علوم القران :ج  / 4ص .242
((( ينظر :الربهان يف علوم القران :ج  / 4ص .242
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بصفــة عامــة أهنــا تــدل عــى الغيبــة ،وأن املوصــوالت (مــن ومــا وأي) تــدل

عــى العمــوم يف االشــخاص والنــوع والعــدد.1

وملــا كان إبــاغ مــا خيالــف األهــواء مــن الشــدة عــى النفــوس بمــكان ال

يعلمــه إال ذوو اهلمــم العاليــة واألخــاق الزاكيــة ،كان املقــام شــديد االقتضــاء

لتأكيــد احلــث عــى اإلبــاغ ،فــدل عــى ذلــك باالعــراض بــن احلــال والعامــل
((وإِن َّل
فيهــا ،بالتعبــر بالفعــل الــدال عــى داعيــة هــي الــردع بــأن قــالَ :
ـت ِر َســا َل َت ُه))؛
َت ْف َعـ ْـل)) أي وإن مل تبلــغ مجيــع ذلــك ،أو إن مل تعمــل بــه (( َفـ َـا َب َّل ْغـ َ

ألن مــن املعلــوم أن (مــا) تقــع عــى كل جــزء ممــا أنــزل ،فلــو تــرك منــه حــرف
واحــد صــدق نفــي البــاغ ملــا أنــزل ،وألن بعضهــا ليــس بــأوىل باإلبــاغ مــن

بعــض ،فمــن أغفــل شــيئ ًا منهــا فكأنــه أغفــل الــكل ،كــا أن مــن مل يؤمــن
ببعضهــا مل يؤمــن بكلهــا ،إلدالء كل منهــا بــا يدليــه اآلخــر ،فكانــت لذلــك يف
حكــم يشء واحد.2

َّ
وإن براعــة االبتــداء بالنــداء فيــه بالغــة تومــئ إىل التكريــم وإعــاء الشــأن

املنــادى تنبيهــا ملــا ســيتىل عليــه مــن أمــر ،والنــداء إذا تبعــه أمــر كان داال عــى

شــدة اهتــام املتكلــم هبــذا األمــر وحرصــه عــى تنفيــذه مــن جهــة ،وعــى أن
األمــر بــه مقــرر عــى املنــادى مــن جهــة أخــرى.

وإن بنــاء الفعــل للمعلــوم واملجهــول يف آيــة التبليــغ مــن اآلليــات اللغويــة

التــي اســتعملها اخلطــاب القــرآين ،فقــد ورد يف ســورة املائــدة الفعــل املــايض
((( البيان يف روائع القران :ج  / 2ص .23

((( نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور :ج  / 2ص .502
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( َأ ْنـ َـز َل) مســندا إىل اهلل ( َأ ْنـ َـز َل اهلل) 1مبنــي للمعلــوم ،و( ُأ ْنـ ِ
ـزل) متصــل بحــرف
اجلــر (إىل) مــع الضمري(مــا ُأنــزل إليــك) 2مبنــي للمجهــول ،ففــي البنــاء

للمجهــول اســتحضار املشــاهد الغيبيــة غــر املرئيــة حتــى تصبــح كأهنــا مرئيــة؛

ألن مــن طبيعــة البــر امليــل إىل املحســوس ،فضــا عــن داللــة اخلطــاب
القــرآين عــى أن مرســل اخلطــاب ذات واحــدة هــي الــذات االهليــة وتــدل عليها

قرينــة إضافــة كاف اخلطــاب ،ليصــل اخلطــاب يف شــكله اللغــوي إىل مرجعيــة
اخلطــاب الكــرى هــي علــم اهلل تعــاىل ،فــا دام اخلطــاب منســوبا إليــه كان علمه

مرجعــا لــكل معرفــة يتــم توصيلهــا مــن خــال التبليــغ ،ومــن لطيــف البالغــة

القرآنيــة يف صياغــة الفعــل إىل املبنــي للمجهــول يف ترشيــع القصــاص والوصيــة
والصيــام إن ذلــك كان للترشيــع الشــاق ،أمــا مــا كان مــن األمــور التــي فيهــا

اسبتشــار ورمحــة فقــد بنيــت للمعلــوم ،ويف ذلــك يقــول أيب حيــان :بنــاء (كُتب)

للمفعــول يف هــذه املكتوبــات الثالثــة ،وحــذف الفاعــل للعلــم بــه ،إذ هــو :اهلل
تعــاىل ،ألهنــا مشــاق صعبــة عــى املكلــف ،فناســب أن ال تنســب إىل اهلل تعــاىل،

وإن كان اهلل تعــاىل هــو الــذي كتبهــا ،وحــن يكــون املكتــوب للمكلــف فيــه
((( ينظر :سورة املائدة :إِنَّا َأ َنز ْلنَا الت َّْو َراةََ ...أ َنز َل اللََُّ ...)44( ...أ َنز َل اللَُّ ...)45( ...بِ َم َأ َنز َل
ِ
َاب ...)48( ...بِ َم َأ َنز َل اللََُّ ...ما َأ َنز َل اللَُّ
اللَُّ ...بِ َم َأ َنز َل ا َّ
للَُ )47( ...و َأ َنز ْلنَا إِ َل ْي َك ا ْلكت َ
إِ َل ْي َك ( ...)49ما َأ َنز َل اللَُّ َوإِ َل الرس ِ
ول)104( ...
َّ ُ
َ
((( ينظر :املائدةَ ...:و َما ُأ ِنز َل إِ َل ْينَا َو َما ُأ ِنز َل ِمن َق ْب ُل (َّ ...)59ما ُأ ِنز َل إِ َل ْي َكَ ...)64( ...و َما
ُأ ِنز َل إِ َل ْي ِهم ِّمن َّر ِّ ِب ْم (َ ...)66ما ُأ ِنز َل إِ َل ْي َك ِمن َّر ِّب َك (َ )67و َما ُأ ِنز َل إِ َل ْيكُم ِّمن َّر ِّبك ُْم...
ما ُأ ِنز َل إِ َل ْي َك ِمن ر ِّب َكَ ...)68( ...وما ُأ ِنز َل إِ َل ْي ِه ...)81( ...ما ُأ ِنز َل إِ َل الرس ِ
ول...
َّ ُ
َ
َ
َّ
َّ
()83
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راحــة واستبشــار يبنــي الفعــل للفاعــل.1

إن مــا توصــل إليــه الشــكل اللغــوي للخطــاب يف آيــة التبليــغ مــن اإلهبــام

يف نــوع التنزيــل ،وإضافــة هــذا اإلهبــام إىل علــم اهلل ،ومــا فيــه مــن مشــاق عــى
املكلــف يــي بنــوع مــن احلــوار جــرى بــن اهلل والرســول ،وملعرفــة طبيعــة هــذا

احلــوار جيــب معرفــة العالقــة بــن طــريف اخلطــاب يف آيــة التبليــغ.
ثانيا :مقاربة العالقة بني طريف اخلطاب

َّ
إن احلــدث اللغــوي غــر املنطــوق يتجــى يف املعرفــة املشــركة بــن طــريف

اخلطــاب ،ويتشــكل املعنــى وفــق هــذه العالقــة ،فهــو نتيجــة مــن نتائــج تلــك

العالقــة ممــا يفــي إىل اضطــاع املعرفــة املشــركة بــدور يف افرتاضــات املرســل

املســبقة ،وإن املعرفــة املشــركة واالفرتاضــات املســبقة مــن العنــارص التي تســهم

يف اختيــار اســراتيجية اخلطــاب فعــى هذيــن العنرصيــن ،وعــى غريمهــا ينبنــي

مزيــد مــن العالقــة التــي تؤثــر يف املرســل النتقــاء اســراتيجية اخلطــاب .2

وإن اخلطــاب القــرآين ال يعتمــد يف خطابــه عــى األقــوال الرصحيــة بــل

يلجــأ يف بعــض احلــاالت إىل اخلطــاب التلميحــي الــذي يدفــع املتلقــي إىل

التفكــر يف الــي غــر املــرح بــه واملســكوت عنــه ،وقــد تبــن أن االفــراض
املســبق يتضمــن املعطيــات واالفرتاضــات املعــرف هبــا واملتفــق عليهــا مــن

طــرف املشــاركني يف العمليــة التواصليــة ،وتشــكل هــذه االفرتاضــات اخللفيــة
التواصليــة لتحقيــق نجــاح عمليــة التواصــل وهــي حمتــواة يف القــول ،ولعــل

((( ينظر :تفسري البحر املحيط :ج  / 2ص .35
((( ينظر :اسرتاتيجيات اخلطاب :ص .88
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االفــراض املســبق يكــون مســتقال عــن الســياق الــذي قيــل فيــه.

فاالفــراض املســبق يف آيــة التبليــغ ُيفهــم منــه أن هنــاك حــوار بــن اهلل

والرســول كانــت نتيجــة هــذا احلــوار أمــر الرســول بالتبليــغ ،وهــذا احلــوار

ليــس احلــوار األول بينهــا ،فقــد جتســد هــذا احلــوار يف بــدأ التنزيــل يف قولــه
ــك ا َّل ِ
اســ ِم َر ِّب َ
ــق)) ،1يقابلــه احلــوار الــذي جــرى يف
ــذي َخ َل َ
ــر ْأ بِ ْ
تعــاىل ((ا ْق َ
ختــم التنزيــل يف (يــا أهيــا الرســول بلــغ) ،إذ ال نقــول بــأن ملفوظــا مــا يقتــي
غــره إال إذا كانــت حقيقــة هــذا األخــر رشطــا مســبقا حلقيقــة األول.2

وإن هــذا التبليــغ فيــه أبعــاد تلميحيــة ،تظهــر بشــكل أقــوال مضمــرة أو

فرتاضــات مســبقة ممــا جيعــل القــارئ يفــرض عــدة افرتاضــات مســبقة ،ألن
صيغــة (مــا ُأنــزل) بالبنــاء للمجهــول كــا مــر تعنــي أن األمــر قــد قــي وانتهى،

وأن رسيــان أمــر التبليــغ مفــروغ منــه ،وبنــاء الفعــل للمجهــول جــاء عــى
وتــرة حــوار بــن اهلل والرســول ،وإلن التداوليــة تــرى أن يف مقابــل العبــارات
التــي يثبــت هبــا املتكلــم أقوالــه يوجــد يف اللغــة عبــارات تســمح بتمريــر بعــض
األحــداث دون إثباهتــا.3

يقــول الطباطبائــي يف افــراض مســبق :كان مــن املمكــن أن يكــون تبليــغ

بعــض األحــكام ممــا يوقــع يف الوهــم انتفــاع النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه)

بترشيعــه وإجرائــه يســتوجب أن يقــع يف قلوهبــم أنــه ُملــك يف صــورة النبــوة،
((( سورة العلق :آية .1

((( ينظر :املقاربة التداولية :ص .52

((( ينظر :من اللسانيات إىل اللسانيات التداولية يف إشكالية التحول والتطور :د .محو احلاج
ذهبية :ص  ،172ضمن كتاب التداوليات وحتليل اخلطاب
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وقانــون ملكــي يف هيئــة الديــن.

ونتيجــة هــذا اإلفــراض :أن هــذه شــبهة لــو كانــت وقعــت هــي أو مــا

يامثلهــا يف قلوهبــم ألقــت إىل الديــن مــن الفســاد والضيعــة مــاال يدفعــه أي

قــوة دافعــة ،وال يصلحــه أي تدبــر مصلــح فليــس هــذا احلكــم النــازل املأمــور
بتبليغــه إال حكــا فيــه توهــم انتفــاع للنبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،واختصــاص

لــه بمزيــة مــن املزايــا احليويــة ال يشــاركه فيهــا غــره مــن ســائر املســلمني.1

وهــذا االنتفــاع خــص بــه ابــن عمــه عــي (عليــه الســام) ،وهــذا يقودنــا إىل
االفــراض اآليت-:
افرتاض التبليغ

 -1إن قومــه حديثــي عهــد باجلاهليــة ومواقــف عــي عليــه الســام معهــم

معروفــة

 -2كثرة املؤذين له والالئمني ملالزمته لعيل (ع)
 -3يقال له أنه حابى ابن عمه عيل عليه السالم

 -4يشق ذلك عىل مجاعة من أصحابه تولية عيل (ع)

فقــد ظهــر مــن مجيــع مــا تقــدم أن اآليــة تكشــف عــن حكــم نــازل فيــه

شــوب انتفــاع للنبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،عــن طريــق عــي (عليــه الســام)
واختصاصــه بمزيــة حيويــة ،وهــذا املوقــف قــد يعــرض حيــاة النبــي صــى اهلل

عليــه والــه وســلم إىل اخلطــر.

وهنــاك مواقــف مفرتضــه لعــي عليــه الســام مــع العــرب وقريــش ،أهنــم

((( ينظر :امليزان يف تفسري القرآن :ج  / 6ص .48
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كانــوا يف أمــره عــى طبقــات :منهــم رجــل قــد قتــل عــي عليــه الســام أبــاه
أو أبنــه أو أخــاه أو ابــن عمــه أو محيمــه أو صفيــه أو ســيده أو فارســه؛ وألهنــم
حديثــي عهــد باجلاهليــة ،هــذا األمــر يشــكل خطــر عــى حيــاة الرســول صــى

اهلل عليــه وآلــه.

ومنهــم رجــل قــد زمــل غيظــه وأكمــن ضغينتــه يــرى أن ســرمها يف نفســه

ومــدارة عــدوه أبلــغ يف التدبــر ،وأقــرب مــن الظفــر؛ ألهنــم يعتقــدون أن

الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه كان مالزمــا لعــي عليــه الســام ،فقــد حيابيــه يف
أمــر الواليــة ،وهــذا أيضــا يشــكل خطــر عــى الرســول .1

إن هــذه املوقــف مــن الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه ،قــد ســبق بموقــف

فصلتــه ســورة املائــدة ،يف ذكــر قــوم موســى،
مــن أهــل الكتــاب مــع أنبيائهــمّ ،
وســى إِنَّــا َلــن نَّدْ ُخ َل َهــا َأ َبــدً ا َّمــا
وحــواره معهــم ،قــال تعــاىلَ (( :قا ُلــو ْا َيــا ُم َ
ـك َف َقاتِــا إِ َّنــا هاهنَــا َق ِ
ِ
ون (َ )24قـ َ
اعــدُ َ
ـت َو َر ُّبـ َ
ـال َر ِّب إِ ِّن
ـب َأنـ َ
َ ُ
َدا ُمــو ْا ف َيهــا َفا ْذ َهـ ْ
اسـ ِ
ـن ا ْل َقــو ِم ا ْل َف ِ
ـك إِالَّ َن ْفـ ِ
ال َأ ْم ِلـ ُ
ني ( ،)))25أي أن
ـق َ
ـي َو َأ ِخــي َفا ْفـ ُـر ْق َب ْينَنَــا َو َبـ ْ َ
ْ
قومــه مل يمتثلــوا أمــر القتــال مــع موســى (عليــه الســام) ،و ُتــرك هــو وأخــاه،

((و َل َقــدْ
الــذي كان وزيــرا ملوســى عليــه الســام يف ســورة الفرقــان قــال تعــاىلَ :
ِ
ـار َ
ون َو ِزيـ ًـرا (َ )35ف ُق ْلنَــا ا ْذ َه َبــا إِ َل
وســى ا ْلك َتـ َ
ـاب َو َج َع ْلنَــا َم َعـ ُه َأ َخــا ُه َهـ ُ
آ َت ْينَــا ُم َ
ِ
ِ
ِ
ـرا ( ،)))36ويف ســورة األعــراف
ـو ِم ا َّلذي ـ َن ك ََّذ ُبــوا بِآ َياتنَــا َفدَ َّم ْرن ُ
ا ْل َقـ ْ
َاهـ ْ
ـم تَدْ مـ ً
َاهــا بِ َع ْ ٍ
ــات
َــم ِمي َق ُ
ــى َث َلثِ َ
ــن َل ْي َلــ ًة َو َأ ْت َ ْمن َ
قولــه تعــاىلَ :
ــر َفت َّ
وس ٰ
((و َواعَدْ نَــا ُم َ
ربـ ِ
ِ
ون ْ ِ
ـال موسـ ِ ِ ِ
ِ
ـار َ
ـح َو َل
ـه َأ ْر َب ِعـ َ
َ ِّ
اخ ُل ْفنــي ِف َق ْومــي َو َأ ْصلـ ْ
ـن َل ْي َلـ ًة َو َقـ َ ُ َ ٰ
ـى لَخيــه َهـ ُ
((( ينظر :رسائل اجلاحظ :ج  / 4ص .210
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َتتَّبِــع ســبِ َيل ا ُْل ْف ِسـ ِ
ـدي َن ( ،)))142والظاهــر مــن االســتخالف حصــول الواليــة
ْ َ
للمســتخلف.

وهــذه االفرتاضــات تقودمــا إىل اإلنصــات إىل الســرة النبويــة التــي ورد فيهــا

قــول الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه لعــي عليــه الســام :أنــت منــي بمنزلــة
هــارون مــن موســى إال أنــه ال نبــي بعــدي ،فاقتــى هــذا الظاهــر أن لــه كل
منــازل هــارون مــن موســى؛ ألنــه أطلــق ومل خيصــص مــا دل عليــه العقــل،
واالســتثناء املذكــور ،ولــوال أن الــكالم يقتــي الشــمول ملــا كان لالســتثناء

معنــى ،وإنــا نبــه عليــه الســام باســتثناء النبــوة عــى أن مــا عــداه قــد دخــل

حتتــه إال مــا علــم بالعقــل أنــه ال يدخــل فيــه نحــو األخــوة يف النســب أو الفضــل

الــذي يقتضيــه رشكــة النبــوة إىل مــا شــاكله ،وقــد ثبــت أن أحــد منازلــه مــن

موســى عليــه الســام أن يكــون خليفتــه مــن بعــده ،ويف حــال غيبتــه ،ويف حــال
موتــه ،فيجــب أن يكــون حــال أمــر املؤمنــن عليــه الســام مــن بعــد النبــي
صــى اهلل عليــه والــه.1

وأن تقاطــع املعلومــات بــن مــا ورد مــن تفصيــات يف ســورة املائــدة ،ومــا

ورد يف الســرة النبويــة مــن احلديــث اآلنــف يدفعنــا إىل البحــث عــن عالقــة اهلل

مــع الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه يف هــذه الســورة بالــذات ،وعالقــة الرســول

صــى اهلل عليــه وآلــه مــع عــي عليــه الســام.
ِ
تبــن أن بنــاء مــا ُأنــزل إىل الرســول للمجهــول
ومــ ْن تدبــر هــذه الســورة ّ
خيتلــف عــن مــا َأنــزل اهلل للرســول يف القــرآن الكريــم ،أي مــا بــن الدفتــن ،كــا
((( ينظر :الشايف يف اإلمامة :ج  / 3ص .6 - 5
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أن مــا يف التــوراة واإلنجيــل خيتلــف عــن مــا ُأنــزل إىل موســى وعيســى عليهــا
الســام ،بداللــة العطــف بينهــم يف ســياق اآليــة الــذي يــدل عــى التغايــر ،أي
أن مــا ُأنــزل إىل موســى عليــه الســام غــر التــوراة ،فــا ًأنــزل جمموعــة مــن

الوصايــا ،هــذه الوصايــا تلقاهــا موســى عليــه الســام شــفاها عــن اهلل ،يقــول

صاحــب قصــة احلضــارة :وأمــا مــا بقــي مــن رشيعــة موســى فيــدور كلــه حــول
الوصايــا العــر (ســفر اخلــروج اآليــات  17 - 1مــن اإلصحــاح العرشيــن)

التــي قــدر هلــا أن يرددهــا نصــف ســكان العــامل ،1هــذه الوصايــا هــي غــر
التــوراة أكيــدا.

واحلاصــل أنــه تبــن مــن آيــة التبليــغ أن هنــاك وصايــا تلقاهــا الرســول حممــد
عــن اهلل شــفاها ُأمــر بتبليغهــا ،وكانــت هــذه الوصايــا مــا قالــه الرســول صــى

اهلل عليــه والــه وســلم يف حجــة الــوداع ،ومــا أخــذ عــى النــاس مــن االمتثــال

والطاعــة واإلتبــاع لعــي عليــه الســام.

وهنــا نصــل إىل الســؤال اجلوهــري عــن آيــة التبليــغ :مــا اهلــدف مــن

اخلطــاب هبــذه اآليــة بواليــة عــي عليــه الســام بــن آيــات تتحــدث عــن
اليهــود والنصــارى؟ أو بمعنــى أخــر مــا اهلــدف ِمــ ْن ذكــر الواليــة يف هــذه
الســورة بالتحديــد؟ إذا أخذنــا بقــول صاحــب املنــار :إن ســياق اآليات الســابقة
والالحقــة بشــأن أهــل الكتــاب ال تنســجم مــع قضيــة الواليــة واخلالفــة
واإلمامــة ،وال تتناســب هــذه االثنينيــة يف اخلطــاب مــع بالغــة وفصاحــة القــرآن

((( ينظر :قصة احلضارة :ج  / 2ص .371
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.1

ثالثا :مقاربة هدف اخلطاب

أهــم يشء يركــز عليــه غرايــس يف مبــدأ التعــاون هــو قــدرة هــذا املبــدأ

عــى توجيــه أفعــال املتكلــم إىل هدفــه حيــث يــارس ضغطــا عــى املتلقــي
وقيــدا خطابيــا مــن أجــل توجيهــه لفعــل معــن يف املســتقبل؛ ألن غايــة مــا

هيــم املتكلــم هــو حتقيــق هدفــه مــن اخلطــاب ،وال ينتــج املرســل خطابــه عبثــا،
ولكنــه ينتجــه مــن أجــل حتقيــق هــدف معــن ،وتتفــاوت األهــداف مــن حيــث

أمهيتهــا اخلطابيــة ،ومــن حيــث مــا تتطلبــه مــن عمــل ذهنــي وخمــزون لغــوي

لتحقيقهــا .2

واهلــدف مــن عنــارص الســياق التــي تســبق إنتــاج اخلطــاب ،ولــه بذلــك دور

يف التأثــر عــى املرســل وتوجيهــه يف اختيــار اإلســراتيجية اخلطابيــة مــن حيــث

أدواهتــا وآلياهتــا اللغويــة املناســبة التــي تكفــل حتقيقــه .3

ويتكــون اهلــدف مــن مســتويني :هــدف نفعــي ،وهــدف كيل ،فاملســتوى

النفعــي يقــع خــارج اخلطــاب وهــو الغايــة الفعليــة التــي يريــد املرســل أن

حيققهــا ،أمــا املســتوى الــكيل فيتجســد يف الفعــل اللغــوي الــذي يامرســه املرســل
مــن خــال عمليــة التلفــظ باخلطــاب .4

((( ينظر :تفسري املنار :ج  / 6ص .466

((( ينظر :اسرتاتيجية اخلطاب :ص .149
((( ينظر :اسرتاتيجية اخلطاب :ص .149

((( ينظر :اسرتاتيجية اخلطاب :ص .150 - 149
258

 غيلبتلا ةيآ يف هنع توكسملل ةيلوادت ةبراقم

((و َل ْو
والناظــر يف ســورة املائــدة يــرى اهلــدف النفعــي يتجــى يف قولــه تعــاىلَ :
اإل ِ
نجيـ َـل َو َمــا ُأنـ ِ
ـو َرا َة َو ِ
ـم ألَ َك ُلــو ْا ِمــن َف ْو ِق ِه ْم
ـم َأ َقا ُمــو ْا ال َّتـ ْ
ـز َل إِ َل ْي ِهــم ِّمــن َّر ِّ ِبـ ْ
َأ َّنُـ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـم َســاء َمــا َي ْع َم ُلـ َ
ـون))،1
ـر ِّمن ُْهـ ْ
َومــن َ ْتــت َأ ْر ُجل ِهــم ِّمن ُْهـ ْ
ـم ُأ َّم ـ ٌة ُّم ْقتَصــدَ ٌة َوكَثـ ٌ

وهــي اآليــة التــي تســبق آيــة التبليــغ ،وقــد ورد عــن أيب عمــرو اجلــوين :قــال

ســلامن الفــاريس حــن بويــع أبــو بكــر :لــو بايعــوا عليــا ألكلــوا مــن فوقهــم
ومــن حتــت أرجلهــم.2

أمــا اهلــدف الــكيل يف ســورة املائــدة فيتجــى يف قولــه تعــاىلُ (( :قـ ْـل َيــا َأ ْهـ َـل
ـى َش ٍء ح َّتـ ِ
اإل ِ
نجيـ َـل َو َمــا ُأنـ ِ
ـو َرا َة َو ِ
ا ْل ِك َتـ ِ
ـز َل إِ َل ْي ُكــم ِّمن
يمــو ْا ال َّتـ ْ
ـى تُق ُ
ـاب َل ْسـت ُْم َعـ َ ْ َ َ
ِ
ـرا ِّمن ُْهــم َّمــا ُأنـ ِ
ـك ِمــن َّر ِّبـ َ
ـز َل إِ َل ْيـ َ
ـك ُط ْغ َيا ًنــا َو ُك ْفـ ًـرا َف ـ َ
ا
َّر ِّب ُكـ ْ
ـم َو َل َي ِزيــدَ َّن كَثـ ً
َتـ ْـأ َس َعـ َ
ـو ِم ا ْلكَافِ ِري ـ َن)) ،3أي االلتــزام باملواثيــق والعهــود ،وهــذه اآليــة
ـى ا ْل َقـ ْ
التاليــة آليــة التبليــغ.

فلــو عدنــا إىل مبــدأ التعــاون الــذي صاغــه غرايــس عنــد حديثــه عــن

اخلطــاب الــذي يكــون الغــرض منــه هــو التبليــغ  ،4وحاولنــا أن نــرح كيــف
((( سورة املائدة :آية .66

((( ينظر :أنساب األرشاف :ج  / 2ص .274
((( سورة املائدة :آية .68

((( ينظر :اسرتانيجية اخلطاب :ص .122
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(بواســطة قواعــد مشــركة أو حتادثيــة) يقــدر مســتخدمو اللغــة األكفــاء عــى أن
يفهــم بعضهــم البعــض ،1لوجدنــا أن مبــدأ التعــاون يشــكل حجــر الزاويــة يف

آيــة التبليــغ؛ ألن الســياق احلــاف هبــذه اآليــة يــرز أن اآليــة ال تشــارك اآليــات

الســابقة عليهــا والالحقــة هلــا يف ســياقها ،وهــو خــرق ملبــدأ املناســبة ،أو أهنــا

تشــاركها يف ســياقها ورسدهــا ولكنهــا ليــس فيهــا وضــوح املعلومــة وهــو خــرق
ملبــدأ الكــم ،ونوضــح مشــاركتها عــن طريــق التشــابه بــن اآليــات الســابقة
والالحقــة.

وإذا ســلمنا بوجــود خــرق لقواعــد التخطــاب ،ســنصل املســكوت عنــه يف

آيــة التبليــغ ،ونجيــب عــن الســؤال الــذي طرحنــاه آنفــا عــن موقــع آيــة التبليــغ
يف ســورة املائــدة ،وجيــب نســتحرض يف ذهننــا أن لســورة املائــدة وضعــا خيتلــف

عــن ســائر ســور القــرآن ،فهــي آخــر ســورة نزلــت عــى الرســول صــى اهلل
عليــه والــه وســلم أو مــن أواخــر الســور أي أهنــا آخــر لبنــة مــن بنــاء األحــكام

والترشيعــات ،يقــول الطاهــر بــن عاشــور :وقــد احتــوت هــذه الســورة (يعنــي
املائــدة) عــى ترشيعــات كثــرة تنبــئ بأهنــا ُأنزلــت الســتكامل رشائــع اإلســام
ولــذا افتتحــت بالوصايــة بالوفــاء بالعقــود ،2ومــن هــذه الترشيعــات الواليــة

التــي ختــم هبــا مبلــغ الرســالة صــى اهلل عليــه والــه رســالته ،حتــى قيــل أن

الرســول مل يعمــر بعــد نــزول ســورة املائــدة إال أحــد وثامنــن يومــا أو اثنــن

((( ينظر :املعنى يف لغة احلوار مدخل إىل الربامجاتية (التداولية) :ص .74
((( ينظر :التحرير والتنوير :ج  / 6ص .72
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وثامنــن يومــا ،1ولعــل أكثــر خطــر ســيواجه الدولــة اإلســامية بعــد رحيــل

الرســول هــو وجــود اليهوديــة والنرصانيــة.

وقــد عرفنــا يف مــا مــر آنفــا أن هنــاك موقــف متصلــب جتاه عــي عليه الســام

مــن قريــش ،يف االفرتاضــات املســبقة التــي ذكرناهــا ،وقــد يكــون هــذا املوقــف
نفســه عنــد أهــل الكتــاب ،وخاصــة اليهــود مــن موقعــة خيــر التــي كان لعــي

عليــه الســام دورا فيهــا ،وكــا قلنــا أن حيــاة النبــي صــى اهلل عليــه والــه وســلم

قــد تعرضــت للخطــر بســبب هــذا املوقــف ،فهنــا إيضــا تتعــرض لنفــس اخلطــر
مــن أهــل الكتــاب؛ ألن تعيــن خليفــة لرســول اهلل صــى اهلل عليــه والــه قــد
يــرك أثــره عــى قومــه ،ويــرك أثــره عــى قضايــا أهــل الكتــاب أيضــا؛ ألنــه

ســيؤدي إىل يأســهم مــن اهنيــار اإلســام برحيــل النبــي صــى اهلل عليــه والــه.2

وإن عــي عليــه الســام االمتــداد الطبيعــي للرســول صــى اهلل عليــه وآلــه ،أو

بعبــارة أخــرى أن اإلمامــة والواليــة هــي االمتــداد الطبيعــي للنبــوة والرســالة،
وقــد كانــت الديانــة اليهوديــة نموذجــا حيــا للتحريــف واالنســياق وراء نــزوات

الــذات فــكان النبــي اجلديــد بالنســبة إليهــا هتديــدا للســلطة التــي كانــت متلكهــا

املؤسســة الدينيــة ،وعليــه نجــد إن العــداء لنبــي اإلســام حتصيــل حاصــل،
ـس بكرامــة األنبيــاء،
ـول النبــوة مــن اجلامعــة اليهوديــة إىل قبيلــة عربيــة مـ ّ
فتحـ ّ

وجتــاوز للرشائــع اليهوديــة ،وهــو أيضــا رضبــة للمؤسســة الدينيــة النرصانيــة،

((( ينظر :مفاتيح الغيب :ج  / 11ص .139

((( ينظر :نفحات القرآن أسلوب جديد يف التفسري املوضوعي للقران الكريم :ج  / 9ص
.176
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وحتــدٍّ هيــدد الكيــان الوجــودي للمســيحية.1

ومــن الواضــح أن أصــل العــداء اليهــودي للدعــوة املحمديــة يف املدينــة

كان شــعورا بــاالزدراء يغذيــه إحســاس بالتفــوق الدينــي جتــاه مــا يمكــن أن
يظهــر كتلفيــق للتقليــد التــورايت ،إال أن هــذا التفــوق كان يســتند أيضــا عــى
إرث كتــايب عتيــق ،وعــى غــرور قومــي وثقــايف ،إن مــا رفضــه اليهــود يف دعــوة

يســوع ،ذلــك الشــخص املتطــور داخــل اليهوديــة ،ويرفضونــه كذلــك ملحمــد،

ذلــك العنــر الغريــب واخلاجــي.2
نتائج البحث:

 - 1إن آيــة التبليــغ ( )67يف ســورة املائــدة مشــبعة باملســكوت عنــه وغــر

املــرح بــه وهــي مــن اآليــات املعضلــة ،ملــن مل يتدبرهــا ويفكــر فيهــا.

 - 2إن اجلهــاز املفاهيمــي للمقاربــة التداوليــة يبحــث يف اجلوانــب اآلتيــة:

اإلشــاريات واالفــراض املســبق واالســتلزام احلــواري ،وهــي املفاهيــم التــي
اعتمدناهــا يف البحــث للوصــل إىل املســكوت عنــه يف آيــة التبليــغ.

 - 3إن آيــة التبليــغ حتمــل جمموعــة مــن اإلشــاريات التــي ال يمكــن تفســرها

بمعــزل عــن الســياق الــذي جــاءت فيــه واملرجــع الــذي حتيــل إليــه ،وفيهــا
اخلطــاب القــرآين اســتعامل أدواتــه اللغويــة للتعبــر عــا يريــد إيصالــه إىل املتلقي

مــن خــال النــداء وتكــراره ،وإهبــام (مــا) املوصولــة ،وبنــاء الفعــل (أنــزل) إىل
((( ينظر :عداء النبي صىل اهلل عليه واله وسلم من الشخص إىل العقيدة (بحث) :رشيف
الدين بن دوبة :ص .67

((( ينظر :أوربا واإلسالم :ص .10
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املجهــول وإهبــام داللتــه.

 - 4إن اخلطــاب القــرآين بصــورة عامــة ،ويف آيــة التبليــغ بشــكل خــاص

ال يعتمــد يف خطابــه عــى األقــوال الرصحيــة بــل يلجــأ يف بعــض احلــاالت إىل
اخلطــاب التلميحــي الــذي يدفــع املتلقــي إىل التفكــر يف الــي غــر املــرح بــه،

وممكــن اســتنطاق النــص بشــكل افرتاضــات للوصــول إىل املســكوت عنــه فيــه.
 - 5إن لســورة املائــدة وضعــا خيتلــف عــن ســائر ســور القــرآن ،فهــي آخــر

ســورة نزلــت عــى الرســول صــى اهلل عليــه والــه وســلم أو مــن أواخــر الســور،
وهنــاك وضــع آخــر خيــص آيــة التبليــغ فهــي متزامنــة مــع حجــة الــوداع ،ومــا

حــدث فيهــا مــن وصايــا بلغهــا الرســول صــى اهلل عليــه والــه ملــن حــر ،ومــن

أهــم هــذه الوصايــا التأكيــد عــى الواليــة لعــي عليــه الســام.

 - 6إن تعيــن خليفــة لرســول اهلل صــى اهلل عليــه والــه يــرك أثــره عــى

قضايــا أهــل الكتــاب ،وخاصــة يف احلفــاظ عــى الرســالة؛ ألنــه ســيؤدي إىل
يأســهم مــن اهنيــار اإلســام برحيــل النبــي صــى اهلل عليــه والــه.
املصادر واملراجع

 - 1اســراتيجية اخلطــاب مقاربــة لغويــة تداوليــة :عبــد اهلــادي بــن ظافــر

الشــهري ،دار الكتــاب اجلديــدة املتحــدة ،ط  ،1لســنة  2004م.

 - 2آفــاق جديــدة يف البحــث اللســاين املعــارص :الدكتــور :حممــود أمحــد

نحلــة ،دار املعرفــة اجلامعيــة ،لســنة  2002م.

 - 3أنســاب األرشاف :أمحــد بــن حييــى بــن جابــر البــاذري ،حتقيــق :فيلفــرد

ماديلونــغ ،مطبعــة مؤسســة البيــان ،بــروت  -لبنــان ،ط  ،1لســنة  2003م.
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 - 4البحــر املحيــط :حممــد بــن يوســف الشــهري بــأيب حيــان األندلــي،

دراســة وحتقيــق وتعليــق :الشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجــود ،والشــيخ عــي

حممــد عــوض ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت  -لبنــان ،ط  ،3لســنة  2010م.
 - 5الربهــان يف علــوم القــرآن :بــدر الديــن حممــد بــن عبــد اهلل الزركــي،

حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،املكتبــة العرصيــة ،بــروت  -صيــدا ،لســنة
 2006م.

 - 6بالغــة اخلطــاب وعلــم لغــة النــص :الدكتــور :صــاح فضــل ،الرشكــة

املرصيــة العامليــة للنــر ،لونجــان ،ط  ،1لســنة  1996م.

 - 7البيــان يف روائــع القــران :الدكتــور :متــام حســان ،عــامل الكتــب ،ط ،2

لســنة  2000م.

 - 8جتديــد املنهــج يف تقويــم الــراث :طــه عبــد الرمحــن ،املركــز الثقــايف

العــريب ،ط .2

 - 9التحريــر والتنويــر :ســاحة األســتاذ اإلمــام الشــيخ حممــد الطاهــر بــن

عاشــور ،الــدار التونســية ،تونــس لســنة  1984م.

 - 10حتليــل اخلطــاب :تأليــف ج .ب .بــراون و ج .يــول ،ترمجــة وتعليــق :د.

حممــد لطفــي الزليطــي ،ود .منــر الرتيكــي ،النــر العلمــي واملطابــع  -جامعــة
امللــك ســعود.

 - 11التداوليــات وحتليــل اخلطــاب :الدكتــور :مجيــل محــداوي ،ط  ،1لســنة

 2015م.

 - 12التداوليــة :جــورج يــول ،ترمجــة الدكتــور قــي العتــايب ،الــدار العربية
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للعلــوم نــارشون ،الربــاط ،ط  1لســنة  2010م.

 - 13التداوليــة عنــد العلــاء العــرب ،:دراســة تداوليــة لظاهــرة (األفعــال

الكالميــة) يف الــراث اللســاين العــريب :د .مســعود صحــراوي ،دار الطليعــة

للطباعــة والنــر -بــروت ،ط  ،1لســنة  2005م.

 - 14التداوليــة مــن أوســتن إىل عوفــان :فيليــب بالنشــيه ،ترمجــة :صابــر

احلباشــة ،دار احلــوار للطباعــة والنــر ،ســوريا  -الالذقيــة ،ط  ،1لســنة 2007

م.

 - 15التداوليــة وحتليــل اخلطــاب نحــو حتليــل جديــد جلنــس املقامــة يف

األدب العــريب :د .حممــود طلحــة ،ضمــن كتــاب التداوليــات وحتليــل اخلطــاب،

بحــوث حمكمــة ،ط  ،1لســنة  2014م.
م.

 - 16تفســر املنــار :الســيد حممــد ريش رضــا ،دار املنــار ،ط  ،2لســنة 1947
 - 17رســائل اجلاحــظ :أليب عثــان عمــرو بــن بحــر اجلاحــظ (ت  255ه)

حتقيــق ورشح :عبــد الســام حممــد هــارون ،مكتبــة اخلانجــي بمــر ،ط ،1
لســنة  1979م.

 - 18الشــايف يف اإلمامــة :الرشيــف املرتــى عــي بــن احلســن املوســوي،

حققــه وعلــق عليــه :الســيد عبــد الزهــراء احلســيني اخلطيــب ،مراجعــة :الســيد

فاضــل امليــاين ،مؤسســة الصــادق للطباعــة والنــر ،طهــران  -إيــران ،ط .2
 - 19الصاحبــي يف فقــه اللغــة :أبــو احلســن أمحــد بــن فــارس بــن زكريــا،

حتقيــق :أمحــد صقــر ،مكتبــة ومطبعــة ،دار إحيــاء الكتــب العربيــة.
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 - 20علــم الداللــة الســانتيكية والربامجاتيــة يف اللغــة العربيــة :شــاهر

احلســن ،دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع ،ط  ،1لســنة  2001م.

 - 21علــم الداللــة يف إطــار جديــد :ف .ر .باملــر ،ترمجــة :دكتــور صــري

إبراهيــم الســيد ،دار املعرفــة اجلامعيــة ،لســنة  1995م.

 - 22يف ســيميائية الشــعر القديــم دراســة نظريــة وتطبيــق :حممــد مفتــاح ،دار

الثقافــة للنــر والتوزيــع ،لســنة  1989م.

 - 23قصة احلضارة :ول وايريل ديورانت ،ترمجة :حممد بدران.

 - 24الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التــأوي:

أبــو القاســم حممــود بــن عمــر الزخمــري اخلوارزمــي ،حتقيــق :عبــد الــرزاق

املهــدي ،دار إحيــاء الــراث ،ط  ،2لســنة  2001م.

 - 25اللســان وامليــزان أو التكوثــر العقــي :د .طــه عبــد الرمحــن ،املركــز

الثقــايف العــريب ،ط  ،1لســنة  1998م.

 - 26لســانيات التلفــظ وتداوليــة اخلطــاب :محــو احلــج ذهبيــة ،األمــل

للطباعــة والنــر والتوزيــع ،املينــة اجلديــدة  -تيــزي وزو.

 - 27اللســانيات الوظيفيــة مدخــل نظــري :أمحــد املتــوكل ،دار الكتــاب

اجلديــد املتحــدة ،ط .2

 - 28مبــادئ التداوليــة :جيوفــري ليتــش ،ترمجــة :عبــد القــادر قنينــي،

أفريقيــا الــرق  -املغــرب.

 - 29املــدارس اللســانية املعــارصة :الدكتــور :نعــان بوقــرة ،مكتبــة اآلداب

 -القاهــرة.
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 - 30املضمــر :كاتريــن كريبــرات  -أوريكيــوين ،ترمجــة :ريتــا خاطــر،

مراجعــة :جوزيــف رشيــم ،املنظمــة العربيــة للرتمجــة ،ط  ،1لســنة  2008م.
 - 31معجــم حتليــل اخلطــاب :بــارشاف :باتريــك شــارودو  -دومينيــك

منغنــو ،ترمجــة :عبــد القــادر املهــري  -محــادي صمــود ،املركــز الوطنــي
للرتمجــة ،تونــس ،لســنة  2008م.

 - 32املعنــى يف لغــة احلــوار مدخــل إىل الربامجاتيــة (التداوليــة) :د .جينــي

تومــاس ،ترمجــة :د .نــازك إبراهيــم عبــد الفتــاح ،دار الزهــراء  -الريــاض ،ط
 ،1لســنة  2010م.

 - 33مفاتيــح الغيــب ،املشــتهر بالتفســر الكبــر :اإلمــام حممــد االزي فخــر

الديــن ابــن العالمــة ضيــاء الديــن عمــر ،دار الفكــر للطباعــة والنــر.

 - 34املقاربــة التداوليــة :فرانســواز أرمينكــو ،ترمجــة :د .ســعيد علــوش،

مركــز اإلنــاء القومــي.

 - 34املقاربــة التداوليــة لــأدب :إلفــي بــوالن ،ترمجــة :حممــد تنفــو ،وليــى

أمحيــاين ،مراجعــة وتنســيق وتقديــم :ســعيد جبــار ،رؤيــة للنــر والتوزيــع،
لســنة  2018م.

 - 35مقدمــة يف علمــي الداللــة والتخاطــب :الدكتــور حممــد حممــد يونــس

عــي ،دار الكتــاب اجلديــد املتحــدة ،ط  ،1لســنة  2004م.

 - 36مــن اللســانيات إىل اللســانيات التداولية يف إشــكالية التحــول والتطور:

د .محــو احلــاج ذهبيــة ،:ضمن كتــاب التداوليــات وحتليــل اخلطاب

 - 37امليــزان يف تفســر القــرآن :العالمــة الســيد حممــد حســن الطباطبائــي،
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مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات ،ط  ،1لســنة  1997م.

 - 38النــداء يف اللغــة والقــرآن :الدكتــور :أمحــد حممــد فــارس ،دار الفكــر

اللبنــاين للطباعــة والنــر ،ط  ،1لســنة  1989م.

 - 39نظــم الــدرر يف تناســب اآليــات والســور :برهــان الديــن أيب احلســن

إبراهيــم بــن عمــر البقاعــي ،خــرج آياتــه وأحاديثــه ووضــع حواشــيه :عبــد

الــرزاق غالــب املهــدي ،دار الكتــب العلميــة ،ط  ،3لســنة  2006م.

 - 40نفحــات القــرآن أســلوب جديــد يف التفســر املوضوعــي للقــران

الكريــم :آيــة اهلل العظمــى مــكارم الشــرازي ،املطبعــة احليدريــة ،مؤسســة أب

صالــح للنــر والثقافــة.
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ِّ
النثري يف مرويات عيد الغدير
مجاليات املعنى
�أ .م .د� .ساهرة عدنان وهيب العنبكي

مقدمة
دأبــت الدراســات العربيــة لــأدب وتارخيــه عــى دراســة النصــوص النثريــة

واملرويــات عــن حديــث الغديــر ملــا فيــه مــن أمهيــة تركيبيــة ودالليــة وإيقاعيــة،

ففــي اخلطــاب النثــري تتحــول املفــردات إىل مفــردات شــعرية مــن خــال
ـعري مــا خــا الــوزن والقافيــة،
ـص شـ ٍّ
وكأنــا يف نـ ٍّ
اكتســاهبا للــدالالت الفنيــة َّ

فتنقــل جتربــة الكتــاب النثريــن يف ســياقات شــعرية عــى وفــق نظريــات تداخــل
األجنــاس األدبيــة يف العــر احلديــث ،فمصطلــح اجلامليــة مل يعــد مقصــور ًا عىل

ـص الشــعري ،بــل تعــدّ اه إىل النــص النثــري ،فقــد وظــف الرســول الكريــم
النـ ِّ
صـ َّ
ـري مملــوء ًا بالــدالالت املتشــعبة والعميقــة
ـص الغديـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه النـ َّ

والشــعرية لتــؤدي وظيفتهــا اإلبداعيــة ،عــى الرغــم مــن غيــاب العنــوان الــذي

يمكــن عــن طريــق عتبتــه الولــوج إىل متــن النص ،الــذي يســهم يف إصــدار توقع
املتلقــي أو عــدم توقعــه ،فالعنــوان ثيمــة شــحذ للمتلقــي يف فهــم النــص ،وفــك

شــفرته ،بــل وجيعلــه مشــارك ًا ف ّعــاالً للنــص كونــه عنــر ًا إجيابي ـ ًا فيــه ،ومــن

ـم يتحــول العنــوان ســيميائية خصوصيــة تكشــف عــن املقصديــة ،فاملــكان هــو
ثـ َّ

ـص الرســول صـ َّ
ـى اهلل عليــه
(غديــر خــم) عــى الرغــم مــن عــدم ذكــره يف نـ ِّ
وآلــه ،لكــن أمجعــت املرويــات التــي ســيتم ذكرهــا عــى َّ
أن اخلطبــة قيلــت يف هذا
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املــكان الــذي يفتــح للقــارئ دالالت الســكون والســكينة والوقــار واهلــدوء ْ
إن

ـح التعبــر ،كــون املتحــدث هــو رســول اهلل صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه.
صـ َّ

وتوجــب بذلــك ْ
أن يــدرس النــص تركيبي ـ ًا وداللي ـ ًا وإيقاعي ـ ًا للبــوح عــن

مكنوناتــه اجلامليــة بعــد ْ
أن عــدت النظريــة اجلامليــة مــن النظريــات األدبيــة
والنقديــة التــي ظهــرت يف العــر احلديــث يف تســعينيات القرن العرشيــن ،وهي

بعيــدة َّ
كل ال ُبعــد عــن املفاهيــم الســياقية للنــص األديب والتــي تعنــى بالتارخييــة

أو النفســية ،أو املاديــة ،أو الفلســفية ،فهــي نظريــة ثقافيــة ترجــع يف حتليــل النص
ـول عــى الســياقات اخلارجيــة لــه ،وتتجــاوز طروحــات
إىل النــص ذاتــه وال تعـ ّ

النقــد الثقــايف الــذي يعــول عــى األنســاق املضمــرة يف اخلطــاب األديب ،فنجــد

يف تلــك الرتاكيــب دالالت وموســيقى وفنيــات ذات مقصديــة مجاليــة تأثرييــة يف
املتلقــي للخطــاب ،وهــي إقناعيــة بــا حتملــه مــن طاقــة تأثرييــة ضمــن ســياقها

الــذي نظمــت فيــه ،وال ســيام املجازيــة التــي تعطــي ملفهــوم االتســاع دور ًا يف

اخلطــاب بســبب العمــق الــداليل.
التمهيد

ورد حديــث الغديــر يف كتــب وروايــات كثــرة منهــا مســند أمحــد بــن حنبــل،

َّ
عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام
النبــي
َّملــا أخــذ
ُّ
صــى اهلل عليــه وآلــه بيــد ِّ
فقــال> :أ لســت أوىل باملؤمنــن مــن أنفســهم؟< ،قالــوا :بــى يــا رســول اهلل ،قــال:

ـي مــواله< ،فقــال عمــر بــن اخلطــاب :بــخ بــخ لــك يــا
>مــن كنــت مــواله فعـ ٌّ
بــن أيب طالــب أصبحــت مــوالي ومــوىل ِّ
كل مؤمــن ومؤمنــة(.)1

((( ينظر :الروض النضري يف معنى حديث الغديرً 14 :
نقال عن مسند امحد بن حنبل.281/4 :
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ّ
ـي صـ َّ
ـى اهلل
وإن حســان بــن ثابــت نظــم واقعــة الغديــر شــعر ًا بإجــازة النبـ ِّ

عليــه وآلــه وورد ترصيــح باخلالفــة واإلمامــة:
عـــــي فــإنّــنــي
فـــقـــال لــــه قــــم يــــا
ُّ

فــمــن كــنــت مـــــواله فـــهـــذا ولــيــه

رضيتك مــن بــعــدي إمــام ـ ًا وهــاديــا

()1

فكونوا لــه أتــبــاع صــدق مواليا

ويــوم الغديــر هــو اليــوم الــذي أعلــن فيــه رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه

للمســلمني نبــأ دنــو أجلــه وأنــه مفــارق قريبــا ،وأن حج ـ ُه ذاك هــو آخــر حــج

وأنــه يف مقــام الوصيــة ،وتثبيــت العهــد والواليــة مــن بعــده وهــو اليــوم
الــذي عهــد فيــه الرســول صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه ألمــر املؤمنــن عليــه الســام
واســتخلفه عــى ُأ َّمتــه مــن بعــده وأخــذ منهــم البيعــة وأمرهــم بالتســليم عليــه

بإمــرة املؤمنــن وهتنئتــه بالتنصيــب اإلهلــي املقــدس وبإكــال الديــن وإمتــام

النعمــة.

وهــو اليــوم الــذي نــزل فيــه قولــه تعــاىل{ :الْيَـوْمَ َأ ْ
َكمْ
َكـمْ دِين ُ
كمَ ْلـتُ ل ُ
السْ ـاَمَ دِينًــا}( ،)2وســمي بيــوم
ْك ـمْ نِعْمَتِــي وَرَضِي ـتُ ل ُ
وَ َأتْمَمْ ـتُ عَ َلي ُ
َك ـمُ ْ ِ
الغديــر نســبة إىل غديــر خــم وهــو موضــع يقــع عــى مفــرق الطــرق املؤديــة إىل

مكــة املكرمــة مــن أنحــاء الوطــن اإلســامي آنــذاك يف أواخــر حيــاة الرســول

َّ
النبــي خطبــة سياســية مطولــة
صــى اهلل عليــه وآلــه( ،)3إذ خطــب
األعظــم
ُّ

ـي عليــه الســام ،وهــو اليــوم الثامــن عــر
وبموجبهــا عهــد العهــد لإلمــام عـ ٍّ

((( ينظر :الروض النضري 77 :ويذكر صاحب الكتاب أكثر املصادر من السنة والشيعة التي
ذكرت احلديث وجتاوزت  225مصدر ًا.

((( سورة املائدة ،اآلية.3 :

((( ينظر :الروض النضري.437 :
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مــن ذي احلجــة احلــرام.

وكان آخــر ســنة مــن عمــر الرســول صـ َّ
حجــة
ـى اهلل عليــه وآلــه ويف آخــر ّ
حجهــا ويف الســنة العــارشة مــن اهلجــرة ،وهــي َأ ّول ســنة تتحقــق فيهــا الواليــة
ّ

ـج للرســول وللمســلمني ،و َأ ّول ســنة يبســط اإلســام نفــوذه
الكاملــة عــى احلـ ِّ

وســلطانه عــى معظــم أطــراف اجلزيــرة العربيــة.
 .1املحور الأ ّول مفهوم اجلمالية:

وهــي نظريــة نقديــة أدبيــة ظهــرت مــا بعــد احلداثــة كــر ِّد فعــل عــى جمموعــة

النظريــات الســياقية كنظريــة مــا بعــد االســتعامر ،والنظريــة العرفيــة والنظريــة

الثقافيــة ،والتارخييــة اجلديــدة ،فأعطــت اجلامليــة األولويــة لإلحســاس واجلــال
والفــن والشــعور والــذوق والشــعرية ،لكنَّهــا أمهلــت املعطيــات األُخــرى

كالســياق املرجعــي ،والبعــد الثقــايف ،والتارخيــي واالجتامعــي واآليديولوجــي
واخلطــاب االســتعامري ،فكانــت اجلامليــة مقاربــة بالغيــة وفنيــة وشــعرية يف

الوقــت نفســه( ،)1فهــي علــم يعنــى بالــذوق واجلــال والفــن واإلبــداع ،وممَّــا

يدعــم كالم أصحــاب النظريــة عــودة منهــج الفــن مــن أجــل الفــن ،رشيطــة
اإلحســاس اجلديــد بالشــكل اجلــايل مــع وعــي الســياق االجتامعــي والشــواغل

السياســية ،عــى الرغــم مــن كــون النــص يبقــى قــارص ًا ،إذ ال ُبــدَّ مــن االنفتــاح
عــى املعطيــات الســياقية والعنــارص اخلارجيــة واالهتــام باملؤلــف واملتلقــي،
واالســتعانة بالســياق الثقــايف واالجتامعــي واآليديولوجــي والتارخيــي لفهــم

((( ينظر :اجلاملية اجلديدة ،د .مجيل محداوي ،شبكة االلوكةwww. alakah. .2012 ،
.net
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النــص األديب.

ويوصــف النــص بأنَّــه رســالة بــن يــدي املؤلــف ِ
املرســل فتنتقــل إىل يــد

القــارئ واملتلقــي املســتقبل ،ليتحــول إىل رســالة جديــدة بحكــم جتربــة التلقــي،

إذ تتفاعــل النصــوص اجلديــدة املبتدعــة وتشــكيالهتا اخلاصــة لتخــرج حاملــة
معــاين جديــدة تنســجم مــع أبعــاد التجربــة اخلاصــة فيتحــول املتلقــي إىل منتــج
جديــد للنــص بأبعــاد جديــدة ،فتتعــدد القــراءات املنتجــة(.)1

ورصح بتواتــر حديــث الغديــر أكثــر مــن أربعــة عــر كتابـ ًا راويـ ًا للحديث،

وأكثــر يف كتــب عديــدة ذكرهــا صاحــب كتــاب الــروض النضــر يف معنــى

حديــث الغديــر( ،)2منهــا الروضــة النديــة يف رشح التحفــة العلويــة للســيد

حممــد بــن إســاعيل بــن صــاح الديــن األمــر ،وكتــاب درايــة حديــث الواليــة
أليب ســعيد مســعود بــن نــارص السجســتاين ،وغريهــم كثــر.

واجلامليــة مفــرد مؤنــث منســوب إىل مجــال ،ودراســة مجاليــة تُعنــى بالقيمــة

والعنــارص التــي تكســب العمــل مجــاالً فنيـ ًا ،وشــعار هــذا االجتــاه الفــن للفــن

[معجــم اللغــة العربيــة املعــارصة].

فقــد نظــرت األفالطونيــة يف مذهبهــا املعــريف مجــاالً مطلق ـ ًا خالــد ًا وعــدّ ت

مجــال األشــياء يرجــع إىل َّأنــا حتــوي انعكاسـ ًا للمثــل ويســتهدف الفــن عندهــا
إعــادة خلــق ذلــك اجلــال املتعــايل املطلــق واإلبــداع داخــل نطاقــه ،وصــواب

القــول َّ
إن أدبيــة األدب وإضافتــه اجلامليــة ماثلــة يف عالقاتــه بــا هــو خارجــه
((( ينظر :مجالية املعنى الشعري (التشكيل والتأويل) د .عبد القادر الرباعي ،األردن،
1998م.10 :

((( ينظر :الروض النضري ،فارس حسون كريم.12-10 :
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مــن طبيعــة حوهلــا اإلنســان وصنعتهــا اإلنســانية عــر تارخيهــا.

وأمجعــت تفاســر الشــيعة اإلماميــة عــى كــون آيــة التبليــغ نزلــت يف

عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام إمامــ ًا
خصــوص إعــان تنصيــب اإلمــام ِّ

وخليفــة يف ســورة املائــدة (اآليــة ،)1()3 :ونــص اآليــة{ :يــا َأيُّهَــا الرَّسُـ ُ
ـول بَِّلـ ْغ مــا
ُأنْـ ِزلَ إِ َليْـكَ مِـنْ رَبِّـكَ وَ إِنْ َلـمْ تَ ْفعَـ ْـل َفمــا بََّل ْغـتَ ِرســا َل َتهُ وَ اهلل يَعْصِمُـكَ مِـنَ

ـاس إِنَّ َّ
الل ـهَ ال يَهْ ـدِي الْ َق ـوْمَ الْكافِريــن}( ،)2وموضوعهــا واليــة أمــر
النَّـ ِ

ـي) بعــد الرســول صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه.
املؤمنــن (عـ ّ

وهنــاك أدلــة ومرويــات أثبتــت واليــة األمــر رصاحــة يف األحاديــث النبو ّيــة

وأحاديــث أهــل البيــت عليهــم الســام كوهنــا أمــر ًا إهل ّي ـ ًا منهــا قولــه« :أنــت
ـي بعــدي»( ،)3ومنـ ُه قولــه صـ َّ
ـى
منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى َّإل أ َّنــه ال بنـ َّ

اهلل عليــه وآلــه« :أنــت و ّيل ِّ
كل مؤمــن بعــدي»( ،)4ومن ـ ُه قولــه صـ َّ
ـى اهلل عليــه
وآلــه« :هــذا إمــام الــررة ،قاتــل الفجــرة ،منصــور مــن نــره ،خمــذول مــن

خذلــه» ،ثــم مــدَّ هبــا صوتــه( ،)5ومنــه قولــه صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه« :إ َّنــه ســيد
((( امليزان يف تفسري القرآن ،حممد حسني الطباطبائي ،مؤسسة السبطني العاملية .وتفسري الدر
املنثور.298 /2:
((( سورة املائدة ،اآلية.67 :

((( صحيح البخاري كتاب املغازي باب غزوة تبوك ،129 /5 :ط دار الفكر ،وباب مناقب
عيل بن أيب طالب عليه السالم ،208 /4 :دار الفكر .واملستدرك للحاكم.109 /3 :

((( مسند أمحد بن حنبل ،25 /5 :برقم ،3062سند صحيح ،ط دار املعارف مرص .وينظر:
املستدرك للحاكم النيسابوري ،134 /3 :ط أفست .وتاريخ دمشق البن عساكر/1 :
 ،384برقم .490
((( مناقب عيل بن أيب طالب عليه السالم ،ابن املغازي الشافعي ،84 :و ،120و .125وتاريخ
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املســلمني وإمــام املتقــن ،وقائــد الغـ ّـر املحجلــن»(.)1

َّ
إن
وقولــه
صــى اهلل عليــه وآلــه> :يــا معــر األنصــار أال أد ّلكــم عــى مــا ْ

ـي فأح ّبــوه بح ِّبــي ،وأكرمــوه بكرامتي،
متســكتم بــه لــن تضلــوا بعــده أبــد ًا ،هــذا عـ ٌّ
ـإن جربائيــل أمــرين بالــذي قلــت لكــم عــن اهلل عـ َّز وجـ َّ
ـل»( ،)2وقولــه صـ َّ
ـى اهلل
فـ َّ

ـي باهبــا ،فمــن أراد العلــم فيــأت البــاب<(.)3
عليــه وآلــه> :أنــا مدينــة العلــم وعـ ٌّ
وعــن ابــن عبــاس يقــول :قــال صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه والــه> :ذكــر اهلل ع ـ َّز

َّ
عــي عبــادة وذكــر األئمــة مــن ولــده
وجــل عبــادة ،وذكــري عبــادة ،وذكــر
ٍّ

عبــادة ،)4(<...ومجاليــة اخلطــاب للمرويــات تتأتــى مــن معطيــات وخصائــص
فنيــة ،عالئقيــة ،كوهنــا ختتــص بشــخصية واحــدة ومــن بعدهــا النســل العلــوي

املطهــر لألئمــة االثنــي عــر.

 .2املحور الثاين يف امل�ستوى الرتكيبي:
َّ
صــى اهلل عليــه وآلــه ،كان
النبــي
ومــن خــال األحاديــث الــواردة عــن
ِّ

حريصــ ًا عــى ُحســن اللفظــة املفــردة وســياقها داخــل الرتكيــب بحملهــا
دمشق البن عساكر الشافعي ،276 /2 :برقم .996

((( تاريخ دمشق البن عساكر الشافعي 257 /2 :و ،774-773يف ترمجة اإلمام عيل بن أيب
طالب عليه السالم.

((( رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ،170 /9 :ط مرص ،حتقيق :أيب الفضل ،وحلية األولياء
أليب نعيم ،63/1 :ط السعادة مرص.
((( ينظر :تاريخ دمشق البن عساكر الشافعي ،464 /2 :ح 985-984وينظر :يف احلاكم يف
املستدرك.127-127/3 :

((( بحار األنوار ،69 /91 :ب ،29ح.58
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خصائــص مجاليــة ممَّــا جعــل الرتاكيــب حتمــل أساس ـ ًا أدبي ـ ًا يف حســن اللفظــة

وعــدم قبحهــا وتالؤمهــا مــع أخواهتــا داخــل الســياق ،كــا هــي احلــال يف

تقديــم الظــرف (يــوم غديــر خــم) عــى االســم يف قولــه صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه
قــال> :يــوم غديــر خــم أفضــل أعيــاد ُأ ِّمتــي< ،وتكــرار صيغــة أفعــل التفضيــل

يف كثــر مــن األحاديــث كــا ورد يف (أفضــل أعيــاد ُأ َّمتــي) ،وتكــرار احلديــث

عــن الصــادق عليــه الســام يف أفضــل أعيــاد املســلمني مــن الفطــر واألضحــى

واجلمعــة ويــوم عرفــة ،فقــال> :نعــم أفضلهــا وأعظمهــا وأرشفهــا عنــد اهلل

منزلــة< ،وردت (أفضــل وأعظــم وأرشف) ،وهــي متالئمــة متناســبة داخــل
الســام قائ ـاً> :وهــو اليــوم الــذي أكمــل اهلل
ســياقها ،وأكمــل الصــادق عليــه َّ

ّ
صــى اهلل عليــه وآلــه{ :الْيَ ـوْمَ َأ ْ
كمَ ْل ـتُ
حممــد
فيــه الديــن وأنــزل عــى نب ّيــه ّ
السْــامَ دينــا}(،<)1
ْكـمْ نِعْمَــي وَرَضيـتُ ل ُ
َكـمْ وَ َأتْمَمْـتُ عَ َلي ُ
َكـمْ دين ُ
ل ُ
َكـمُ ْ ِ
وأول ســورة املعــارج{ :يــا َأيُّهَــا الرَّسُـ ُ
ـول
فقــد جــاءت آيتــان مــن ســورة املائــدةّ ،
بَِّلـ ْغ مــا ُأنْـ ِزلَ إِ َليْـكَ مِـنْ رَبِّـكَ وَإِنْ َلـمْ تَ ْفعَـ ْـل َفمــا بََّل ْغـتَ ِرســا َل َتهُ و َّ
َاللـهُ يَعْصِمُـكَ

ـاس إِنَّ َّ
اللـهَ ال يَهْـدِي الْ َقـوْمَ الْكافِريــن}( ،)2وكذلــك النــداء الــذي
مِـنَ النَّـ ِ
ابتــدأت بــه اآليــة ينضــم حتــت خانــة األســاليب الطلبيــة التــي حتتــوي دعــوة

الرســول إىل التبليــغ ،فابتــدأت بــه اآليــة والــرط الــذي حــوى شــيئ ًا مــن
التهديــد {وَإِنْ َل ـمْ تَ ْفعَـ ْـل َفمــا بََّل ْغ ـتَ ِرســا َل َتهُ} ،واســتدراك الــكالم بالعصمــة

ـم توكيــد الــكالم باخلــر الطلبــي الــذي يدفــع الشــك والــردد
مــن النــاس ،ثـ َّ

((( سورة املائدة ،اآلية.3 :

((( سورة املعارج ،اآلية.1 :
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(إن) {إِنَّ َّ
يف اخلطــاب مؤكَّــد ًا بــاألداة ّ
الل ـهَ ال يَهْ ـدِي الْ َق ـوْمَ الْكافِريــن}.

ومــن التقديــم أيضـ ًا تقديــم اجلــار واملجــرور الــدال عــى املعـ ّـن يف اخلطــاب

ـى اهلل عليــه وآلــه> :بـ َ
الــذي يســتحق الواليــة يف قــول الرســول صـ َّ
ـك يــا عــي

ُيعــرف املؤمنــون<( ،)1فقــد قــدّ م اخلــر (بــك) جــار ًا وجمــرور ًا عــى النــداء (يــا

ـي) واجلملــة الفعليــة املبنيــة للمجهــول.
عـ ّ

َّ
ُّكـمُ اهلل وَرَسُــو ُلهُ و ََّالذينَ
إن ظاهــر النــص الرشيــف قولــه تعــاىل{ :إَِّنمــا وَلِي ُ
آمَنُــوا َّالذيـنَ يُقيمُــونَ الصَّــاةَ وَيُؤْ ُتــونَ الـزَّكاةَ وَهُـمْ راكِعُــون}( ،)2وقولــه

وال مــن وااله وعـ ِ
ـى اهلل عليــه وآلــه> :مــن كنــت مــواله فعــي مــواله ،اللهــم ِ
صـ َّ
ـاد
ٌّ

عــي عليــه الســام وثبــوت واليتــه
مــن عــاداه< ،وهــو مفــاده واليــة األمــر ٍّ

بالفعــل ،مضافــ ًا إىل حج ّيــة مــا يصــدر منــه قــوالً وفعــ ً
ا وتقريــر ًا ،فاإلمامــة
مســاوية للواليــة ،وليــس معنــى ذلــك َّ
أن لــه الواليــة يف املســتقبل ،مــا يصــدر

منــه مــن أمــر أو هنــي يف مجيــع الشــؤون يعــدُّ نافــذ ًا ،فهــو إمــام يف عهــد الرســول
صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه ،كذلــك الســبطان عليهــا الســام ولك ـ ْن ال واليــة هلــا،
وكذلــك الرتكيــب اللغــوي للفعليــة (يقيــم الصــاة ،يــؤيت الــزكاة ،يركــع هلل)،
أي ول ّيكــم لــه هــذه الصفــات الثــاث فع ـ ً
ا وليــس مســتقبالً ،مضاف ـ ًا لقرينــة

َّ
وجــل بالفعــل وواليــة الرســول
عــز
الســياق الــذي وردت بــه ،فواليــة اهلل َّ

صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه بالفعــل ،وواليــة الذيــن آمنــوا بالفعــل أيض ـ ًا ،أي والي ـ ًا
عليــه بالفعــل.

((( األمايل ،الشيخ للصدوق ،يوم الغدير.
((( سورة املائدة ،اآلية.55 :
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إن
ومــن املرويــات قــول الرضــا عليــه الســام> :حدثنــي أيب عــن أبيــه قــالَّ :

يــوم الغديــر يف الســاء أشــهر منــه يف األرض<( ،)1فقــد أكــد اخلــر بــاألداة َّ
(إن)

مــع وجــود صيغــة التفضيــل التــي رشفــت هبــا أغلــب األحاديــث ،ومنهــا هــذا

احلديــث يف قولــه (أشــهر) ،وقــال رســول اهلل صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه> :يــا معــر
عــي،
املســلمني ليب ّلــغ الشــاهد الغائــبُ ،أويص مــن آمــن يب وصدّ قنــي بواليــة
ٍّ
ريب ،وأمــرين
إن واليــة
أال َّ
عــي واليتــي ،وواليتــي واليــة ّ
رب ،عهــد ًا َع ّهــدَ ُه ّ
ٍّ
إيل ّ
()2
ـم
أن ُأبلغكمــوه<  .فقــد وردت صيغــة الطلــب (ليبلــغ) الدالــة عــى األمــر ،ثـ َّ

قولــه ( ُأويص مــن آمــن يب) توجيــه اخلطــاب للمســلمني تبعــه بعــرض وتكــرار
وحتضيــض.

وتــرد صيغــة األمــر وتراكيــب األفعــال الطلبيــة كخصيصــة ُأســلوبية ومجاليــة

يف حتقيقهــا ســمة التفــرد يف كثــر مــن األحاديــث ،فعــن أمــر املؤمنــن قــال:
>إذا تالقيتــم فتصافحــوا بالتســليم ،وهتابــوا النعمــة يف هــذا اليــوم ،وليب ّلــغ احلــارض
الغائــب والشــاهد البايــن ،ولِي ُعــد الغنــي الفقــر ،والقــوي عــى الضعيــف ،أمــرين
رســول اهلل بذلــك<( ،)3فــوردت (فتصافحــوا ،وهتابــوا ،وليب ّلــغ ،ولي ُعــد)

صيغــة تفــرد هبــا النــص داخــل الســياق الواحــد للحديــث ،وتكــرار صيغــة
األمــر مدعــاة لاللتــزام ،واإلنجــاز ،إذ حققــت كميــة االنحــراف عــن املألــوف
خصيصــة ُأســلوبية متيــزت هبــا النصــوص والنــص األخــر ،ممَّــا جيعلنــا نميز بني

((( مصباح املتهجد.

((( بحار األنوار.

((( وسائل الشيعة.
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تعبــر اعتيــادي وتعبــر مزخــرف يطغــى عليــه التكــرار يف الصيغــة ،ممَّــا يدلــل
عــى اختيــار وا ٍع يســلطه املؤلــف عــى مــا توفــره اللغــة مــن ســعة وطاقــات(،)1
ـم كانــت املرويــات لغــة خمصوصــة ،حققــت فــرادة بذاهتــا.
ومــن ثـ َّ

وهنــاك حقــوق الفرديــة يف اختيــار األلفــاظ ،وحتديــد املوقــع املناســب هلــا

ـم االنتهــاء إىل مقصديــة الرتكيــب ،باختيــار األلفــاظ
رز لطاقاهتــا ،ومــن ثـ َّ
وامل ـ ّ

ووضعهــا يف مواضعهــا التــي حتقــق هلــا الفــرادة األدبيــة يف نظمهــا وتأليفهــا،

كــا يذكــر ذلــك جاكوبســن أثنــاء عمليتــي االختيــار والتأليــف أو التوزيــع،

أو مســتوى الرتكيــب بشــكل ينســجم مــع األلفــاظ وتتالحــم مــع بعضهــا(،)2

فتجدهــا متآلفــة املخــارج وجاريــة عــى ال ُعــرف العــريب وليســت وحشــية

أو وعــرة ،ولطيفــة يف موضعهــا ،وليســت عاميــة أو ســوقية ،أو غــر مأنوســة
االســتعامل ،فتوليهــا موســيقية الســمع أمهيــة كــرى ألَ َّنــا املقــام األول يف
احلكــم.

النــص األصــل
ولــو رجعنــا إىل هــذه املرويــات فهــي يف أغلبهــا مل تغــادر
َّ

ـي صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه يف يــوم غديــر خــم ،فقــال> :أهيــا النــاس
الــذي رواه النبـ ُّ

ألســت أوىل بكــم مــن أنفســكم؟< ،قالــوا :بــى ،فقــال> :مــن كنــت مــاه فهــذا
وال مــن وااله ،وعـ ِ
عــي مــواله ،اللهــم ِ
ـاد مــن عــاداه ،وانــر مــن نــره ،واخــذل
ّ
ِ
مــن خذلــه ،وأد ِر احلــق معــه حيــث دار ،فإ َّنــه منّــي وأنــا منــه ،وهــو منّــي بمنزلــة
((( ينظر :األسلوب واألسلوبية ،عبد السالم املسدي ،الدار العربية للكتاب ،ليبيا ،تونس،
1977م.72-71:

((( ينظر :األسلوب واألسلوبية ،عبد السالم املسدي.92 :
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ـي بعــدي<(.)1
هــارون مــن موســى َّإل أ َّنــه ال نبـ َّ

فالنــص حافــل باألســاليب الطلبيــة املهيمنــة عــى الرتاكيــب ،وال ســيام النداء

واالســتفهام وصيغــة األمــر املتفاعلــة مــع احلــدث كوهنا أحــد األفعــال الكالمية

التــي تســتلزم االســتجابة وإلــزام الطاعــة والــوالء ،أي فعـ ً
ا إنجازيـ ًا واضحـ ًا
وهــو االقتنــاع ،كــا هــي احلــال يف >أهيــا النــاس ،ألســتِ ،
وال ،عــاد ،انــر،
ـي صـ َّ
اخــذل ،أدر< فضـ ً
ـى اهلل عليــه وآلــه والقــوم التــي
ا عــن احلواريــة بــن النبـ ِّ

تســتلزم الســؤال واإلجابــة ،كنــوع مــن أنــواع التقريــر واالعــراف بـ َّ
ـأن الــويل
ـي بــن أيب طالــب عليــه الســام)،
وصاحــب الواليــة واألخ وابــن العــم هــو (عـ ّ
فض ـ ً
ـوة (بمنزلــة هــارون مــن موســى)
ـص القــرآين يف األخـ ّ
ا عــن اختيــار النـ ّ
ـس العواطف اإلنســانية،
ممَّــا جعــل اللفــظ يميــل نحــو الرقــة والسالســة التــي متـ ّ

فقــد شــدَّ اهلل عضــد موســى بأخيــه هــارون كــا يف القصــة التارخييــة املعروفــة،
وإثــارة هــذه الثيمــة يعــدُّ الوجــه األنســب للمألــوف يف الذاكــرة واســرجاعها

مــن جديــد ،فاملعجــم القــرآين خــادم ملتطلبــات العــر ،ناهيــك عــن ال ُبعــد

الصــويت للرتديــد يف قولــه> :فإ َّنــه منِّــي أنــا منــه ،وهــو منِّــي ،<...فاأللفــاظ جزلــة
ـس اجلــايل.
ـم احلـ ّ
متالئمــة متنــح احلـ ّ
ـس اإليقاعــي لأللفــاظ ومــن ثـ ّ

َّ
صــى اهلل عليــه وآلــه> :يــا معــر املســلمني ل ُيب ّلــغ
النبــي
ومــن روايــات
ِّ
ُ
ـي
ـي ،أال ّ
إن واليــة عـ ٍّ
الشــاهد الغائــب ،أويص مــن آمــن يب وصدّ قنــي بواليــة عـ ٍّ
((( امليزان يف تفسري القرآن ،حممد حسني الطباطبائي يف تفسري سورة املائدة ورواه احلاكم
يف املستدرك 631/3 :حديث  .6272ورواه الرتمذي يف السنن يف مناقب عيل بن أيب
طالب 591/5 :ح.3713
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إيل ريب وأمــرين أن ُأبلغكمــو ُه<(.)1
واليتــي وواليتــي واليــة ربِّ  ،عهــد ًا َع ّهــدَ ُه ّ
نجــد تكــرار النســق واأللفــاظ برتاتــب واضــح يد ّلــل عــى االختيــار مــن
ـي املختــار ،فالعــرة واملزيــة والفضيلــة يف الرتكيــب والســبك الــذي يعــدُّ
النبـ ِّ

مكمــ ً
ا رضوريــ ًا لــرط اختيــار األلفــاظ التــي ال جتــدي نفعــ ًا إذا مل ُيســن

النظــم والرتكيــب وهنــا مكمــن التفــرد يف اســتخدام األلفــاظ ذاهتــا بأنســاق

عــي واليتــي وواليتــي واليــة ريب عهــد ًا
معكوســة كــا هــي احلــال يف >واليــة ٍّ

إيل ريب< ،إذ حتــاط املفــردات بأجــواء دالليــة داخــل النســيج اخلطــايب
عهــده ّ

يضفــي عليهــا حتــوالً يف شــحنتها الدالليــة ،ســلب ًا أو إجيابـ ًا ،وضوحـ ًا وحســن ًا،

أو غموض ـ ًا وتقبيح ـ ًا ،مــن خــال (وضــع األلفــاظ يف ســياقات متجــددة غــر
مألوفــة االســتعامل أو منحرفــة عــن النمــط األصــي للمواضعــة)( ،)2فهــي ال

تفيــد حتــى تؤلــف رضبـ ًا خاصـ ًا مــن التأليــف ،كــا يف مجعــه للجملــة الفعليــة
املتكاملــة مــن الفعــل والفاعــل واملفعــول قولــه ( ُأبلغكمــوه) ،ممَّــا يدلــل عــى

حســن التأليــف وإتقــان العربيــة وقواعدهــا وقوانينهــا ،وأشــار إىل ذلــك

التنظيــم يف التأليــف عبــد القاهــر اجلرجــاين (471هـــ) يف كتابيــه أرسار البالغــة
ودالئــل اإلعجــازَّ ،
ألن تأســيس نظريــة النظــم وإرســاء دعائمهــا كنظريــة

يف جمــال الدراســات األدبيــة يعــود للجرجــاين ،إذ ّ
إن اللفظــة ليــس هلــا قيمــة

()3
ـإن َّ
ـم فـ َّ
مجاليــة قبـ ً
كل جنــس
ا حتــى تدخــل حيــز الرتكيــب والنظــم  ،ومــن ثـ َّ

((( بحار األنوار.

((( البالغة واألسلوبية ،د .حممد عبد املطلب.156-155 :
((( ينظر :أرسار البالغة ،حتقيق حممد رشيد رضا.2 :
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نثــري رســالة ،أو خطابــة ،أو مقامــة ،لــه مــن احلســن والنظــم مــا خيصــه ويفيض
بــه إىل حتقيــق الوظيفــة التأثرييــة اجلامليــة إىل جانــب الوظيفــة اإلبالغيــة كوهنــا

حتمــل فكــرة اإلقنــاع واإلمتــاع واإلثــارة ،وقــد يتقــدم اإلقنــاع بســبب مــن
التأثــر واإلنجــاز وحتقيــق الغايــة.

 .3املحور الثالث :امل�ستوى الإيقاعي:
ّ
إن الوظيفــة اإلبالغيــة أو املعرفيــة هــي الغايــة األســاس التــي ينشــدها

األديــب يف املقــام األول ،وال يعنــي ذلــك أعــال الوظيفــة اجلامليــة أو االنفعاليــة

يف النــص كتقســيم العبــارات ،وموازنــة اجلمــل ،وتعــادل األلفــاظ وازدواج

اجلمــل يف تنظيــم وتنســيق معــن ،كالتســجيع الــذي يعــدّ تعــادل الفقــرات يف
هنايــات اجلمــل ومــن الــروري عــدم التقيــد بالتقفيــة ،وورد الســجع املتــوازن
واالزدواج يف الفقــرات وموازنــة وتعــادل بعضهــا يف كثــر مــن املواضــع ،وعرفه

اخلطيــب القزوينــي (739هـــ) :هــي تســاوي الفاصلتــن يف الــوزن دون التقفيــة

ق مَصْ ُفو َفــة ( )15وَ َزرابِـيُّ مَبْثُوثَــة} يف ســورة الغاشــية
كقولــه تعــاىل{ :وَنَمــا ِر ُ

(،)1

فتعطــي إيقاعـ ًا وجرسـ ًا موســيقي ًا وصوتيـ ًا أقــرب إىل النفــوس وحمبــب هلــا ،كــا

َّ
أن االعتــدال يف الفقــرات ووزهنــا ســبب يف قبــول حســنها ومجاهلــا.

الفــرج
وقــع
>إن هــذا يــو ٌم عظيــم الشــأن ،فيــه
قــال
عــي عليــه الســامَّ :
ُ
َ
ٌّ
رج ،ووضحــت َ
ـج ،وهــو يــوم اإليضــاح واإلفصــاح مــن املقــام
احل َجـ ُ
ورفعــت الــدُّ ُ
ُ

الــراح ،ويــوم كــال الديــن ،ويــوم العهــد املعهــود<(.)2
ِّ َ
((( الغاشية.16-15 :

((( بحار األنوار.
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نلحــظ َّ
أن للتــوازن وظيفــة إيقاعيــة يف تلويــن التعابــر والــرادف املعنــوي،

وتناغــم العبــارات والقرائــن وتناســقها وانســجامها بحيــث تتداعــى األلفــاظ،
وأجــزاء الــكالم مــع بعضهــا (رفعــت الــدّ رج ووضحــت احلجــج) ،وقــد عــدّ

القدامــى كأيب هــال العســكري التــوازن أو االزدواج مــن الصفــات احلميــدة يف

النثــر البليــغ مثــل اإليضــاح واإلفصــاح والــراح ،وظاهــرة التســجيع والقافيــة
املقيــدة مذهب ـ ًا يف النثــر العــريب منــذ أواخــر العــر األُمــوي ،واعتمــد ُه ك ّتــاب
النثــر الفنــي ومنهــم اجلاحــظ وأبــو حيــان التوحيــدي وغريهــم(.)1

وكان التكــرار مــن أبــرز الظواهــر اخلالقــة لشــعرية الصــوت واإليقــاع ملــا

يمتلكــه مــن تنغيــم داخــي وخارجــي ،فضــ ً
ا عــن نســق الســجع واجلنــاس

املــزدوج اللذيــن حيــركان فاعليــة النــص الشــعرية ويؤكــدان دورمهــا يف

تضمينــات مجاليــة دالليــة متعــددة الظهــور ،وتنبثــق شــعريتها بمكمــن اللغــة
التــي تــراوح بــن احلقيقــة واملجــاز ،فضـ ً
ا عــن التناصــات القرآنيــة ،فداللتهــا

عنــر رئيــس يف شــعريتها وتكوينهــا كوهنــا مرجعـ ًا ثقافيـ ًا ودينيـ ًا حديــث عهد

يف عهــد الرســول صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه.

وكان التأنــق يف انتقــاء األلفــاظ التــي تعــر عــن اجلزئيــات الصغــرة مــن

اجلمــل تعبــر ًا دقيق ـ ًا بانتقائهــا مــن القصــر إىل الطويــل تصاعدي ـ ًا أو بالعكــس

مــن الطويــل إىل القصــر باجلمــل تنازليــ ًا بشــكل متناســق ،وهــو بذلــك
يســتوحي ُأســلوب القــرآن الكريــم يف ذلــك ،وال ســيام يف اآليــات القصــارَّ ،
وإن

الســجع وتواطــؤ الفواصــل يف الــكالم املنثــور لــه مجاليتــه اإليقاعيــة التأثرييــة
((( ينظر :مجاليات األسلوب يف النثر العريب ،قحطان صالح الفالح ،جملة املعرفة مايو 2007م.
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كاملرصــع واملتــوازن واملشــطر ...إلــخ.
فالقيمــة الفنيــة ألُسـ ٍ
ـلوب مــا تبــدو أكثــر وضوحـ ًا ضمــن الســياق الــذي ترد
فيــه ،وال يمكــن عدُّ هــا ســمة مطلقــة ،وإ َّنــا تظهــر مــن تــآزر النــص وتالمحــه

شــك ً
ال ومضمونــ ًا ،لفظــ ًا ومعنــى ،ومتانــة الســبك وقــوة الرتكيــب والتعبــر
الســهل املمتنــع وســعة األُفــق ،ودقــة املعــاين .ومــن أحســن الســجع مــا كان
يف بعــض الــكالم وليــس ك ّلــه كــا هــي احلــال يف املثــال الســابق كونــه عنــر ًا

أســلوبي ًا بــارز ًا يســتمد قيمتــه اجلامليــة مــن الســياق الــذي ينتظــم فيــه ،وروى
الســيد ابــن طــاووس :بإســناده عــن أمــر املؤمنــن عليــه الســام أنّــه قــال

>إن هــذا يــوم عظيــم الشــأن ،فيــه وقــع الفــرج ،ورفــع
يف خطبــة يــوم الغديــرَّ :

الــدرج ،ووضعــت احلجــج ،وهــو يــوم اإليضــاح واإلفصــاح عــن املقــام الــراح،
ويــوم العهــد املعهــود ،ويــوم الشــاهد واملشــهود ،ويــوم تبيــان العقــود عــن النفــاق
واجلحــود ،ويــوم البيــان عــن حقائــق اإليــان ،ويــوم دحــر الشــيطان ،ويــوم

الربهــان ،هــذا يــوم الفصــل الــذي كنتــم توعــدون ،هــذا يــوم املــأ األعــى الــذي
أنتــم عنــه معرضــون ،هــذا يــوم اإلرشــاد ،ويــوم حمنــة العبــاد ،ويــوم الدليــل عــى
الـ ّـرواد ،وهــذا يــوم إبــداء الصــدور ومضمــرات األُمــور ،هــذا يــوم النصــوص عىل

أهــل اخلصــوص ،هــذا يــوم شــيث ،هــذا يــوم إدريــس ،هــذا يــوم يوشــع ،هــذا

يــوم بلــوى الرسائــر<( ،)1فـ َّ
ـكأن اإليقــاع إحســاس جتســده املــادة التــي يرتبــط

هبــا فيتخــذ شــك ً
ال ماديــ ًا ،وهــو الشــعر أو النثــر املتمثــل باحلــركات اللفظيــة
((( مصباح الزائر 157 :مناقب ابن شهر آشوب باب قصة يوم الغدير .43 /3 :مصباح املتهجد:
.696
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واملوســيقى املجســدة باحلــركات الصوتيــة ويف الرســوم املنتظمــة يف أشــكال

هندســية ،إذ يظهــر احلــس اإلنســاين التعبــوي لالمتثــال واالقتنــاع الــذي يشــعر
بــه متلقــي اخلطــاب ،فضـ ً
ا عــن ال ّلــذة واألُلفــة واجلــال ،إذ تعــدّ هــذه الرســوم
املنتظمــة قوالب ـ ًا للحركــة اللفظيــة والصوتيــة واللونيــة(.)1
َّ
وكأن الواحــدة تســتدرج األُخــرى وزنيـ ًا وإيقاعيـ ًا
فنجــد التــوازن يف اجلمــل

(يــوم البيــان عــن حقائــق اإليــان ،يــوم دحــر الشــيطان ويــوم الربهــان)( ،يــوم
اإلرشــاد ،عــن حمنــة العبــاد)( ،الدليــل عىل الــرواد)( ،إبــداء احلــدود ومضمرات
عــز
األُمــور)( ،يــوم النصــوص عــى أهــل اخلصــوص) ،ويذكــر الدكتــور ّ
الديــن إســاعيل يف كتابــه األُســس اجلامليــة يف النقــد العــريب ظاهــرة االنتظــام
واالنســجام والتناســب الداخــي بــن عنــارص اخلطــاب النثــري وفاعليــة البنيات

البالغيــة قائـاًَّ :
(إن النظــام والتغـ ّـر والتســاوي والتــوازي والتــازم والتكــرار،

هــي القوانــن التــي تتمثــل يف اإليقــاع ..كــا تتمثــل يف الفــن القــويل)( ،)2فضـ ً
ا
عــن الــرادف الــذي يــرد يف املفــردات التــي حققــت هــي األُخــرى توازنــ ًا
إيقاعي ـ ًا كــا يف قولــه( :هــذا يــوم إظهــار املصــون املكنــون) ،ومــن البدهيــي يف

مجاليــة هــذه التوازنــات مــن الســجع والــرادف والتــوازن والتكــرار ْ
أن تكــون

خاليــة مــن التكلــف والتعســفْ ،
وأن يكــون اللفــظ تابعـ ًا للمعنــى ،وال تكــون

الداللــة مبتذلــة ،كــا أورد ذلــك وأكــده عبــد القاهــر اجلرجــاين (471هـــ) :ال

((( ينظر :الداللة الصوتية ،كريم زكي حسام الدين ،مكتبة األنجلو املرصية ،ط1992 ،1م:
.21-20

((( األسس اجلاملية يف النقد العريب ،عز الدين إسامعيل ،دار الفكر ،القاهرة ،د .ط2000 ،م:
.187
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جتــد جتنيسـ ًا مقبــوالً ،وال ســجع ًا حســن ًا ،حتــى يكــون املعنــى هــو الــذي طلبــه
واســتدعاه ،وســاق نحــو ُه ،وحتــى جتــده ال تبتغــي بــه بــدالً ،وال جتــد عنــه ِح َوالً
وأجــود أنــواع الســجع مــا امتــاز بقــر ألفاظــه ،وتعادهلــا؛ لقــرب الفواصــل

مــن ســمع الســامع ،ويتألــف مــن لفظتــن قولــه تعــاىل{ :وَالْمُرْسَـاَتِ عُرْ ًفــا
( )1فَالْعَاصِ َفــاتِ عَصْ ًفــا}( ،)1فهــو ليــس زخرف ـ ًا لفظي ـ ًا يزيــن الــكالم وشــكله

اخلارجــي كــا صنفــه البالغيــون القدامــى ،بــل هــو قيمــة مجاليــة يتطلبهــا املعنــى

والداللــة( ،)2فهــو جــزء مــن بنيــة النــص ونســيجه ،بــل هــو غايــة فكريــة
وعقليــة فض ـ ً
ا عــن موســيقيته اجلامليــة يف تعــادل الفقــرات وتوازهنــا ،وارتبــط

بالثقافــة الشــفهية وبالــذكاء والفطنــة واللســن واجلــواب ،واتســم بتضمينــه
النصــح واإلرشــاد والوعــظ والتهديــد والوعيــد يف املوضوعــات ،فقــد اقــرن

كثــر ًا باخلطــب والرســائل واملقامــات.
 .4املحور الرابع :امل�ستوى الداليل:

وقــد أشــار (ابــن األثــر)( )3إىل قضيــة التوســع يف الداللــة عــى الرغــم مــن

جعلــه قسـ ًا قائـ ًا بذاتــه يف بــاب املجاز ،وســبب العــدول عــن احلقيقــة إىل املجاز

حــدّ ًا فاصـ ً
ا بــن التوســع واالســتعارة أو التشــبيه ،فالتوســع غــر مقيــد بعالقــة
املشــاركة واملشــاهبة بــن املنقــول واملنقــول إليــه كــا هــي احلــال يف االســتعارة

((( سورة املرسالت ،اآليتان.2-1 :

((( ينظر :أرسار البالغة ،اجلرجاين (471هـ) ،حممد حممود شاكر ،مطبعة املعارف بالقاهرة،
دار املدين بجدة.
((( ينظر :املثل السائر.71 /2:
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والتشــبيه اللذيــن يكونــان عــى عالقــة مشــاركة قائمــة بــن طرفيهــا ،وإنَّــا

أراد بالتوســع يف املجــاز املرســل ،فمــن دالالت التوســع قولــه صـ َّ
ـى اهلل عليــه
ـي بعــدي< ومعنــى
وآلــه> :أنــت منِّــي بمنزلــة هــارون مــن موســى َّإل أ َّنــه ال نبـ َّ
ـوة هنــا (حق ّيــة) فاملفــردة جتــاوزت معناهــا املعــروف برابطــة الــدم التــي
األُخـ ّ

ـي عليــه الســام وبإمامتــه،
يشــرك فيهــا اثنــان ،واحلقيقــة االعتقــاد بواليــة عـ ٍّ
ـوة احلقيقيــة التي
أي جيــري املؤمــن مــع أخيــه املؤمــن عقــد اإلخــاء ،ليــرز األُخـ َّ

ـي عليــه الســام ويصافحـ ُه ويقــول كــا ورد
جتمــع الطرفــن يف واليــة اإلمــام عـ ٍّ

يف املرويــات> :وآخيتــك يف اهلل وصافيتــك يف اهلل ،وعاهــدت اهلل ومالئكتــه وكتبــه

إن كنــت مــن أهــل
ورســله وأنبيائــه واألئمــة املعصومــن عليهــم الســام عــى ّأن ْ
اجلنــة والشــفاعةُ ،
ـأن أدخــل اجلنــة ،ال أدخلهــا َّإل وأنــت معــي ،فيقــول
وأذن يل بـ ْ

خــوة مــا خــا
األخ املؤمــن :قبلــت ،فيقــول :أســقطت عنــك مجيــع حقــوق األُ ّ

الشــفاعة والدعــاء والزيــارة<( ،)1وتكــررت مفــردة احلــق واحلقيقــة واألحق ّيــة يف

قــول الرســول صـ َّ
ـي ،اللهــم
ـي مــع احلـ ّ
ـق ،واحلــق مــع عـ ّ
ـى اهلل عليــه وآلــه> :عـ ٌّ
ـي حيثــا دار<(.)2
أدر احلــق مــع عـ ٍّ

وورد يف صفــة يــوم الغديــر تشــبيهات عــدة كتصويــر األئمــة املعصومــن
عليهــم الســام فيــه قــول أيب عبــد اهلل عليــه الســام> :ويــوم غديــر بــن ِ
الفطــر،

والضحــى ،ويــوم اجلمعــة ،كالقمــر بــن الكواكــب»( ،)3فالصــورة التشــبيهية
((( ينظر :مستدرك الوسائل.269 /6 :
((( فتح الباري.136 /8 :

((( اإلقبال باألعامل احلسنة فيام يعمل مرة يف السنة.
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عنــر أســايس يف اإلبــداع النثــري ،وقــد اتضحــت الصــورة وقربــت كثــر ًا يف
ألنــم ملســوا
هــذا التشــبيه ذي الطابــع الكالســيكي فهــو أكثــر كالم العــربَّ ،

فيــه القــدرة عــى توفــر الومضــة اجلامليــة الرسيعــة التــي أحبوهــا( ،)1فقــد
حــرص األُدبــاء ومــن قبلهــم اخلطبــاء عــى ْ
أن يكــون للتشــبيه قيمــة فنيــة مجاليــة
يف اخلطــاب ْ
وأن يكــون جامع ـ ًا لصفــات املبالغــة والبيــان واإلجيــاز.

َّ
ولعــل مســألة الوضــوح يف التشــبيه إلعطائــه مكانــة مرموقــة بالتوســع

والتفصيــل والتجســيد كــا يف احلديــث ،إذ جعــل اليــوم جمســد ًا مثــل كوكــب

بــن الكواكــب يف صــورة برصيــة تبــدو مألوفــة عــى الرغــم مــن العــدول عــن
املســتوى العــادي للغــة إىل املســتوى اجلــايل كصــورة تبــدو أكثــر تنميقـ ًا بانزيــاح

الداللــة عــن املعنــى العــادي إىل املعنــى األديب ،فض ـ ً
ا عــن الوظيفــة التأثرييــة

للخطــاب املبنــي عــى التخيــل واالنســجام والتوافــق بــن طــريف التشــبيه؛ َّ
ألن

اخليــال جيعــل مــن األشــياء املعنويــة مدركــة حس ـ ّية برص ّيــة وهــو مــا جســده
احلديــث.

اخلامتة
 .1تناولــت مجيــع الدراســات اللغويــة والفقهيــة واألدبيــة حديــث الغديــر

مــن حيــث اللغــة واألســلوب واملضمــون ،لكــ َّن هــذه الدراســة تتنــاول

موضوعــة حديــث الغديــر مــن حيــث مجاليــات املعنــى واألداء ومــا قيــل يف
مروياتــه املســندة والصحيحــة يف الكتــب الدينيــة ،فــكان ال ُبــدَّ مــن املــرور بآيــة

((( ينظر :الصورة الفنية يف النقد الشعري ،عبد القادر الرباعي ،دار العلوم للطباعة والنرش،
الرياض ،ط1984 ،1م.42 :
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التبليــغ التــي تعــدُّ نصـ ًا مرجعيـ ًا وموروثـ ًا قرآنيـ ًا ،بتبليــغ مــا ُأنــزل إىل الرســول

َّ
رب العاملــن ،فضــ ً
ا عــن أصــل احلديــث املتواتــر
صــى اهلل عليــه وآلــه مــن ِّ
واملــدون يف مرويــات العلــاء والفقهــاء واألدبــاء ورجــال الديــن املحدثــن،
ـت َل ُكـ ِ
ـم ْ ِ
ال ْسـ َـا َم
ـم نِ ْع َمتِــي َو َر ِضيـ ُ
ـم َو َأ ْت َ ْمـ ُ
ـو َم َأك َْم ْلـ ُ
{ا ْل َيـ ْ
ـت َل ُكـ ُ
ـت َع َل ْي ُكـ ْ
ـم دي َن ُكـ ْ
ْ
ِدينًــا}.
 .2وردت يف النصــوص األســاليب الطلبيــة والرتاكيــب البالغيــة التــي

مر العصــور وال
شــكلت هيمنــة مجاليــة ذات مقصديــات تأثرييــة وإبداعيــة عــى ّ
ســيام ُأســلوب األمــر املنتــزع مــن الســورة القرآنيــة ،ثــم حديــث الغديــر الــذي
حـ ّ
ـي عليــه الســام ،فضـ ً
ا عــن
ـث وأرشــد املؤمنــن عــى التمســك بواليــة عـ ٍّ

تكــرار صيغــة (أفعــل) التفضيــل يف أغلــب األحاديــث النبو ّيــة املتعلقــة بغديــر
َّ
صــى اهلل
النبــي
خــم ،حتــى أصبحــت مهيمنــة ُأســلوبية واضحــة يف حديــث
ِّ

عليــه وآلــه وحديــث أهــل البيــت عليهــم الســام.
 .3أ َّمــا عــى مســتوى اإليقــاع فقــد حقــق ُأســلوبا اجلنــاس والســجع كميــة
وافــرة يف النصــوص كخصيصتــن أســلوبيتني متواترتــن ،فقــد اعتــادت العــرب

عــى اإليقــاع والتــوازن يف كالمهــم الشــعري والنثــري كخصيصــة ســادت يف
أغلــب مروياهتــم؛ حلســن تقبلهــا مــن اآلخــر املتلقــي الــذي تستســيغ األُذن
العربيــة فيــه هلــذه التوقيفــات اإليقاعيــة.

 .4مــن جانــب الصــورة والداللــة فقــد تنوعــت الــدالالت واملعــاين التــي

أشــارت يف أغلبهــا إىل موضوعــة احلديــث عــى الرغــم مــن تعــدد املرويــاتَّ ،إل

ّ
ـي
أن القالــب الــداليل واحــد ويصــب يف موضــوع الواليــة املطلقــة لإلمــام عـ ٍّ
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عليــه الســام ،فكانــت الصــورة التشــبيهية هــي الغالبــة عــى تلــك املرويــات

لقرهبــا مــن الذائقــة العربيــة التــي اعتــادت عــى توصيفــات التشــبيه الــذي جــاء
بصــورة مبســطة يمكــن إدراكهــا وفهمهــا فــا حتتــاج إىل التأويــل أو التخييــل.

األول اخلطبــة إىل أقــوال أهــل البيــت
 .5فكانــت املرويــات مــن
النــص ّ
ّ

ونقلهــا يف الكتــب وتثبيتهــا ،اســتنطاق ًا للنصــوص وتعريتهــا مــن الداخــل

وفهمهــا مــن اآلخــر (املتلقــن) لذلــك اخلطــاب مــن أجــل البــوح بمكنوناتــه
ِ
املرســل إليهــم املشــاركني
الداخليــة وتأويلهــا ،إذ يضعهــا املرســل أمــام َ
ـم االقتنــاع باملــروي .وعنوانــات
باالنفعــاالت واألحاســيس واملشــاعر ،ومــن ثـ َّ

تلــك املرويــات تتخــذ طابــع االســمية يف أغلبهــا التــي تنوعــت بــن املفــرد
واملضــاف والصفــة واملوصــوف ،فاالســم يتخــذ صفــة الثبــات والســكون بعيد ًا

عــن احلركيــة واالضطــراب فكانــت مفارقــة واضحــة يف تلــك املرويــات؛ كوهنــا
مجعــت طابــع االســمية عــى الرغــم مــن كــون ســياقاهتا الداخليــة اجتهــت نحــو
الفعليــة التــي حتـ ّ
ـث عــى احلركــة والتغيــر واالضطــراب.

 .6اكتســبت النصــوص خصوصيتهــا اجلامليــة ملــا فيهــا مــن قيــم فنيــة

وإبداعيــة مجلتهــا املفــردات يف ســياقاهتا بــا تكســبه مــن صفــات جديــدة متألقــة

ـص مقــدس ال يمكــن جتــاوزه >مــن
وكأنــا مســبوكة يف نـ ٍّ
جتعلهــا أكثــر هبــا ًءَّ ،
ِ
ِ
وكأنــا تــردد
ـي مــواله ،اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه<َّ ،
كنــت مــواله فعـ ٌّ
وتتكــرر يف ُأســلوب رشطــي تتدفــق معــه معــاين املــواالة احلقــة والطاعــة املوجبة

للرســول األعظــم صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه ،فهــذا الرتديــد يمنــح األلفــاظ قيمــة

ـص حركيــة دائمــة وحيــة
شــعورية متجــددة باســتمرار التكــرار ،ممَّــا يمنــح النـ َّ
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يدغلا ديع تايورم يف ِ ّ يرثنلا ىنعملا تايلامج

ـص مــن طابــع النثريــة التقريريــة املبــارشة إىل
بــدالً عــن الثبــات ،ممَّــا ُيــرج النـ ّ
حقــل اإلبداعيــة والفــرادة.

امل�صادر واملراجع
*القرآن الكريم.

 .1أرسار البالغــة ،حتقيــق :حممــد حممــود شــاكر ،مــط .املعــارف بالقاهــرة،

دار املــدين ،جــدة.
عــز الديــن إســاعيل ،دار الفكــر،
 .2األُســس اجلامليــة يف النقــد العــريبّ ،

القاهــرة ،د .ت.2000 ،
 .3األُســلوب واألُســلوبية ،عبــد الســام املســدي ،الــدار العربيــة للكتــاب،

ليبيــا  -تونــس.1977 ،
 .4األمــايل ،الشــيخ الصــدوق (381هـــ) ،حتقيــق :قســم الدراســات
اإلســامية ،مؤسســة البعثــة قــم املقدســة ،ط.1417 ،1
 .5بحــار األنــوار ،حممــد باقــر املجلــي (1111هـــ) ،مؤسســة دار الكتــب
اإلســامية ومؤسســة األعلمــي للمطبوعــات ،بــروت1429 ،هـــ2008-م.
 .6البالغــة واألُســلوبية ،حممــد عبــد املطلــب ،ط ،1994مكتبــة لبنــان -
نــارشون.
 .7تاريخ دمشق ،ابن عساكر الدمشقي(571هـ) ،دار الفكر.
 .8تفســر امليــزان يف القــرآن ،حممــد حســن الطباطبائــي ،مؤسســة الســبطني
العامليــة.
 .9مجاليــات األُســلوب يف النثــر العــريب ،قحطــان صالــح الفــاح ،جملــة
املعرفــة.2007 ،
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 .10اجلامليــة اجلديــدة ،د .مجيــل محــداوي ،شــبكة األلوكــةwww. 2012 ،
.alakah.net
 .11مجاليــة املعنــى الشــعري (التشــكيل والتأويــل) ،د .عبــد القــادر الرباعي،
األردن.1998 ،
 .12الداللــة الصوتيــة ،كريــم زكــي حســام الديــن ،مكتبــة األنجلــو املرصية،
ط.1992 ،1
 .13الــروض النضــر يف معنــى حديــث الغديــر ،فارس حســون كريــم ،ط،1
 ،1419نــر مؤسســة أمــر املؤمنــن عليــه الســام للتحقيــق ،قم املقدســة.
 .14رشح هنــج البالغــة البــن أيب احلديــد ،حتقيــق :حممــد أيب الفضــل
إبراهيــم ،ط .مــر دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى البــايب احللبــي ورشكاه.
 .15صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،ط .دار الفكر.
 .16الصــورة الفنيــة يف النقــد الشــعري ،عبــد القــادر الرباعــي ،دار العلــوم
للطباعــة والنــر ،الريــاض ،ط.1984 ،1
 .17مســتدرك الوســائل ،املــرزا حســن النــوري الطــريس (1320هـــ)،
مؤسســة آل البيــت إلحيــاء الــراث ،1408 ،قــم املقدســة.؛
 .18مســند أمحــد بــن حنبــل ،حتقيــق :أمحــد شــاكر ،ط دار املعــارف مــر،
ط.2009 ،3
 .19مصبــاح املتهجــد ،الشــيخ الطــويس (460هـــ) ،تصحيــح وإرشاف:
الشــيخ حســن األعلمــي ،مؤسســة األعلمــي بــروت.
 .20وســائل الشــيعة إىل حتصيــل مســائل الرشيعــة ،احلــر العامــي ،حتقيــق:

مؤسســة آل البيــت إلحيــاء الــراث ،ط.1414 ،2
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حديث الغدير يف شعر مهيار الديلمي قراءة حتليليّة
�أ .م .د .حيدر زوين ،د .عبد الكرمي جعفر الربيعي

املقدمة
رب العاملــن وصــى اهلل عــى خــر خلقــه أمجعــن حممــد وعــى آلــه
احلمــد هلل ّ

وصحبــه الغــر امليامــن وسـ ّلم تســلي ًام كثــرا.

وبعــد فالــذي يريــد اخلــوض يف معــرك البحــوث اخلاصــة باإلمــام أمــر

املؤمنني(عليــه الســام) ال يمكنــه أن ينصــف هــذه الشــخصية الفــذة الفريــدة
العجيبــة التــي أثبتــت بــكل مصداقيــة تفانيهــا يف الدفــاع عــن اإلســام

املحمــدي األصيــل وإنــه مــن دواعــي الفخــر واالعتــزاز أن خيــوض الدارســون
واألكاديميــون الــراع البحثــي يف هــذا املضــار ويؤكــد ذلــك قــول اإلمــام

جعفــر بــن حممــد الصــادق (عليهــا الســام)(( :أخلــص ملــن ختــدم؛ فــإن
املخــدوم قــد أخلــص لــك بدمــه))( )1ولــذا جيــدر بالباحثــن أن ينهلوا مــن هذا

الــراث اإلســامي العــذب أال وهــو عبــق اإلمامــة ووارث النبــوة والشــفيع يوم

املحــر ســيدنا وموالنــا أســد اهلل الغالــب عــي بــن أيب طالب(عليــه الســام).
ٍ
ـتفيضة ثـ ّـرة يف ديــوان شــاعر عبــايس يف عــره
والبحــث يكمــن يف قــراءة مسـ
األديب ال ّثــاين إذ أســلم يف ســن الثالثــن مــن عمــره وقــد تتلمــذ بــن يــدي نقيــب

الطالبيــن الشــاعر الرشيــف الــريض(ت 406ه) ،وقــد قســم البحــث عــى ثالثة
مباحــث ســبقت بمقدمــة ومهـ ٍ
ـاد تنظــري وانتهــت بخامتــة فضـ ً
ا عــن قائمتــن
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إحدامهــا تضــم هوامــش البحــث واألخــرى حتتــوي عــى مظانــه األساســية مــن
مصــادر ومراجع.

ووســم املبحــث األول :بـ((األثــر الدينــي لإلمــام عــي عليــه الســام يف

ديــوان مهيــار الديلمــي)).

فيــا محــل املبحــث الثــاين عنــوان(( :األثــر التارخيــي لإلمــام عــي عليــه

الســام يف ديــوان مهيــار الديلمــي)) وأطلقــت عــى املبحــث الثالــث عنــوان:

((األثــر العقائــدي لإلمــام عــي عليــه الســام يف ديــوان مهيــار الديلمــي)).
وقــد اعتمــد الباحــث عــى املنهــج الوصفــي التحليــي يف اثنــاء دراســته هلــذا
املوضــوع

ومســتعين ًا بمجموعــة مــن املصــادر التارخييــة والقرآنيــة واألدبيــة والعقائديــة

مــن أجــل إنجــاز هــذا البحــث ومــا قــام بــه الباحــث يعــد حماولــة منــه لقــراءة
نصــوص شــعرية قــراءة أدبيــة وهــو بتوفيــق مــن لــدن البــاري عــز وجــل
وعطفــه وعنايتــه ألن الباحــث ال يدعــي الكــال يف كل هــذا ،فالبــر ليســوا

بمعصومــن مــن الزلــل واخلطــأ والشــطط واحلمــد هلل رب العاملــن وصــى اهلل

عــى حممــد وعــى آلــه وصحبــه الغــر امليامــن وســلم تســلي ًام كثــرا.
الباحث

مهاد تنظريي( :ال�شاعر مهيار الديلمي ،والدته ،ن�ش�أته� ،أ�ساتذته� ،أغرا�ضه ال�شعرية،
وفاته)
وهــو أبــو احلســن مهيــار بــن مرزويــه الكاتــب الفــاريس الديلمــي وكانــت

والدتــه يف كيــان جنــوب غــرب إيــران ســنة 367ه ( ،)2وقــد حلقــت كنيتــه
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بــه بعــد اعتناقــه الديــن اإلســامي احلنيــف( )3كان جموســي ًا فأســلم ويقــال أن
اســامه جــاء عــى يــد الرشيــف الــريض أيب احلســن حممد املوســوي وهو شــيخه

وعليــه ختــرج يف نظــم الشــعر وقــد وازن كثــر ًا مــن قصائــده وكان شــاعر ًا جــزل
القــول مقدمـ ًا عــى أهــل وقتــه ولــه ديــوان شــعر كبــر يف أربــع جملــدات وهــو

رقيــق احلاشــية طويــل النفــس يف قصائــده ذكــره احلافــظ أبــو بكــر اخلطيــب يف
تاريــخ بغــداد وأثنــى عليــه (.)4

وقــال فيــه الدارســون(( :شــاعر لــه يف مناســك الفضــل مشــاعر  -وكاتــب

جتــى حتــت كل كلمــة مــن كلامتــه كاعــب ومــا يف القصيــدة مــن قصائــد بيــت
يتحكــم عليــه بلــو وليــت .فهــي مصبوبــة بقوالــب القلــوب ،وبمثلهــا يعتــذر

الزمــان املذنــب عــن الذنــوب ويتــوب))()5

انتقــل الشــاعر مهيــار الديلمــي اىل بغــداد ليتعلــم أســاليب العربيــة وأفانينهــا

وتعاليــم اإلســام بــن يــدي الشــاعر الرشيــف الــريض ومــن ثــم انتقــل
اىل دراســة عقائــد اإلماميــة ،وكان يعمــل كاتبــ ًا يف البــاط العبــايس خلفــ ًا

لوالــده مرزويــه الديلمــي الكاتــب املعــروف فجمــع مهيــار بــن فنّــي الكتابــة
والشــعر(.)6

نظــم الشــاعر يف أغــراض شــعرية متعــددة منهــا :املديــح والرثــاء والفخــر

واهلجــاء فض ـ ً
ا عــن الوصــف ومديــح أهــل البيــت (عليهــم الســام) (.)7
كانت وفاته يف سنة 428ه ودفن يف مقابر قريش()8

ويعــد الشــاعر يف مصــاف الشــعراء البارزيــن يف هــذا العــر ملــا جــادت بــه

قرحيتــه الشــعرية فضــا عــن كونــه أحــد الكتــاب املهــرة الذيــن زخــرت هبــم
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قصــور اخللفــاء فقــد أتقــن ممارســة هــذا الفــن النثــري مــن أبيــه
املبحث الأول(( :الأثر الديني للإمام علي عليه ال�سالم يف ديوان مهيار الديلمي))
 :واملقصــود بــه األثــر الدينــي لإلمــام (ســام اهلل عليــه) وقــد اقتبســه الشــاعر

يف ديوانــه الشــعري وهــو خمتلــف فيــه لــدى الدارســن إال أن األرجــح يتمثــل
يف (القــرآن الكريــم واحلديــث النبــوي الرشيــف) فضـ ً
ا عــن القيــم اإلســامية

التــي جــاء هبــا الديــن اإلســامي احلنيــف()9

القــرآن الكريــم :ويطلــق عليــه أيضــ ًا باالقتبــاس القــرآين وهــو لــدى

الدارســن عــى صنفــن أحدمهــا مبــارش واآلخــر غــر مبــارش ويفضــل أصحاب
البالغــة النمــط الثــاين؛ ألنــه األحــب اىل النفــس واألكثــر إثــار ًة للشــعور ومــن

ذلــك قــول قيــس بــن امللــوح ت(68هـــ) إذ و ّظــف مفهــوم ليلــة القــدر والوارد
يف القــرآن الكريــم مرادف ـ ًا لتفضيــل عشــي َق ِته ليــى:)10( ،
لت ليىل عىل ال ـ ّنـ ِ
ـاس مثلام
ل َقد َّ
فض ُ

ِ ()11

عىل ألف شهر ُف ِّض َلت ليل ُة ال َقدر

وقد أخذ ذلك من قوله تعاىلَ ( :لي َل ُة ا ْل َقدْ ِر َخي ِمن َأ ْل ِ
ف َش ْه ٍر)()12
ٌْ ْ
ْ

ومــن خــال قــراءة مســتفيضة يف ديــوان الشــاعر نســتنتج اســتعامل الشــاعر

لالقتبــاس غــر املبــارش لآليــات اآلتيــة:

آيــة املباهلــة(( :املباهلــة من املالعنــة :أي أن جيتَمع القــوم إذا اختلفــوا يف ٍ
يشء
َ
ِ
اجـ َ
ـك
فيقولــوا :لعنــة اهللِ عــى ال ّظــاملِ منّــا))( ،)13ومنــه قولــه تعــاىلَ :ف َم ـ ْن َح َّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ـم َونِ َســا َءنَا
فيــه مـ ْن َب ْعــد َمــا َجــا َء َك مـ ْن ا ْلع ْلـ ِم َف ُقـ ْـل َت َعا َلـ ْ
ـوا َنــدْ ُع َأ ْبنَا َء َنــا َو َأ ْبنَا َء ُكـ ْ
ــى ا ْلك ِ
ِ
ــل َفن َْج َع ْ
ــم َن ْبت َِه ْ
ــل َل ْعنَــ َة اللَِّ َع َ
َاذبِــن)
َون َســا َءك ُْم َو َأ ْن ُف َســنَا َو َأ ْن ُف َســك ُْم ُث َّ
حممــد صــى اهلل عليــه
(،)14
َ
ويذهـ ُ
املفسيــن إىل ّأنــا نز َلــت يف الن ِّبــي َّ
ـب أكثــر َّ
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وآلــه واإلمــام عــي عليــه الســام والزهــراء واحلســن واحلســن عليــه الســام

ُ
َ
الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه هبــم نصــارى نجــران يف
باهــل
( )15بعــد أن
الســنة العــارشة للهجــرة )16( ،وفيــه يقــول مــن املتقــارب-:
َ
أعــــــــــداء ُه
بـــــاهـــــل اهللُ
بـــمـــن
َ

ُ
الـــرســـول هبــم أهبــــا()17
فــكــان

ويشــر مهيــار إىل أن نفــس اإلمــام عــي عليــه الســام مــع اهلل عـ َّـز وجـ َّـل،

وهــو ال يــرك احلــق وقــد اســتقى هــذا املفهــوم مــن آيــة املباهلــة ،وفيــه يقــول

مهيــار مــن بحــر الطويــل:

نفس ُه
بنفيس مــن كــانــت مــع اهللِ ُ

احلق من مل جيـ ِ
إذا َّ
ـازف()18
قل يوم ِّ

ــوت َأ ِذ َن اللَُّ َأ ْن تُر َفــع وي ْذك ِ
قولــه تعــاىل ِ(ف بي ٍ
ــم ُه،)19( )...
ْ َ َُ
ُُ
اس ُ
َــر ف َيهــا ْ
َ

املفسيــن إىل أن اآليــة نزلــت يف بي َتــي الرســول صــى اهلل عليــه
ويذهــب أكثــر َّ

وآلــه واإلمــام عــي عليــه الســام )20( ،وفيــه يقــول مــن املتقــارب:
وهـــــــذا الـــكـــتـــاب وإعـــــجـــــاز ُه

عىل من؟ ويف ِ
بيت من؟ نُــزِّال()21

ويشــر مهيــار يف قصيدتــه الداليــة إىل هــذا املضمــون نفســه ،فم َّيــز بيــت

ـح اإلمــام مرشفـ ًا عــى النجــوم ملنزلــة
اإلمــام عــي عليــه الســام لرشفــه وأصبـ َ

هــذا البيــت امل َّقــدس عنــد اهلل ،وفيــه يقــول مــن املتقــارب:
تـــقـــارص عــنــه الــبــيــوت
وبـــيـــت
ٌ
َ

َ
وطــــال عــل ـ ّي ـ ًا عــى ال ــف ــرق ـ ِـد()22

ويف هــذا املضمــون يشــر مهيــار إىل ّ
أن وراثــة األمــام عــي عليــه الســام هــي

نــص معصــوم ،وفيــه يقــول مــن البســيط:
ــــل يل عــــي كــــان ِ
وقــــائِ ُ
وار َثـــــــ ُه
ٌ

بالن ِ
َّص من ُه فهل أعطوه أم منعوا()23

ِ
ـم اللَُّ َو َر ُســو ُل ُه َوا َّل ِذي ـ َن آ َمنُــوا ا َّل ِذي ـ َن
آيــة الواليــة :قولــه تعــاىل( :أنـ َـا َول ُّي ُكـ ْ
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ـون الـ َّـزكَا َة وهــم ر ِ
ِ
اك ُعـ َ
ا َة َو ُي ْؤ ُتـ َ
يمـ َ
الصـ َ
ـرون
ـون َّ
ـون)( ،)24وقــد أمجــع املفـ َّ
َ ُ ْ َ
ُيق ُ

عــى أن اآليــة نزلــت بحــق اإلمــام عــي عليــه الســام ،حينــا أدى الــزكاة لفقــر
وهــو راكــع ( )25وفيــه يقــول مهيــار مــن املتقــارب:
ِ
ـــــن؟
مــــــوىل َب
وســـــــاه
ـــــإقـــــرار َم ْ
ّ
ً

لـــو اتـــبـــع احلــــق مل َيــــح ِ
ــــد()26
ْ َ
َ

ــى األَ ْعــر ِ
اف ِر َج ٌ
ــال َي ْع ِر ُف َ
آيــة األعــراف :قولــه تعــاىلَ ...(:و َع َ
ــون ك ًُّل
َ
ِ
ـع عـ ٍ
ـال عــى الــراط
ـرون أن األعــراف :موضـ ٌ
ـيم ُه ْم ،)27()...ذكــر املفـ ّ
بِسـ َ
عليــه :محــزة وعــي والعبــاس وجعفــر يعرفــون حمبيهــم ببيــاض الوجــوه،

ومبغضيهــم بســواد الوجــوه( ،)28وفيــه يقــول مهيــار مــن بحــر البســيط:
فكن هبــا منقذ ًا مــن ه ـ ِ
ـول م َّطلعي

ِ
األعراف ُم َّطلِ ُع()29
وأنت من
غد ًا
َ

ِ
ِ
اج َع ْ
ــار َ
ون َأ ِخــي)
(و ْ
آيــة الــوزارة :قولــه تعــاىلَ :
ــل ِل َو ِزيــر ًا مــ ْن َأ ْهــي َه ُ

حممــد صــى اهلل
املفسيــن بــأن اآليــة نزلــت بحــق النبــي َّ
( ،)30أشــار معظــم َّ
عليــه وآلــه واإلمــام عــي عليــه الســام )31( ،وإىل ذلــك يشــر مهيــار يف قولــه

مــن البحــر نفســه:

ِ
إلـــيـــه جــدَّ كــم
وأبــــوكــــم املــفــي
ُ

ِ
هــارون()32
كان من موسى إىل
ما َ

احلديــث النبــوي :ويطلــق عليــه باحلديــث تارة وبالسـنّة تــار ًة أخــرى ويمكن

تعريــف السـنّة بـ((أهنــا أعــال الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه وكالمــه وتقريره))

( ،)33وكانــت الس ـنَّة تُتناقــل عــى ألســنة النــاس شــفاه ًة حتــى مطلــع القــرن

وجعــت يف احلديــث النبــوي الرشيــف((( :)34وهــو
الثــاين اهلجــري ،فدُ ّونــت ُ
نفــس حمفــوظ يــدور عــى عمــل أتــا ُه النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه أو أمـ ٍ
ـر أ َّقــر ُه أو
كال ٍم قا َلـ ُه))( ،)35ويبــدو أثرمهــا وفــق النحــو اآليت:
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قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه(( :أن أخــي ووزيــري ،ووصيــي ،عــي

بــن أيب طالــب))(،)36

إذ يشــر يف هــذا احلديــث اىل أحق َّيــة اإلمــام عــي عليــه الســام باخلالفــة،
ِ
الصحابــة ،وأكثــر مــا يســتعني الشــاعر بمعــاين الوصايــة
وتفضيلــه عــى َّ
واألخــوة ،التــي كان الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه قــد منحهــا اإلمــام عــي
ّ
ِ
وفيــه يقــول مــن بحــر الرجــز:
عليــه الســام
وا ِّد عـــنـــي مـــ َّبـــلـــغـــ ًا حتــ َّيــتــي

الوصيني أخا ِ
خري الرسل()37
خري
َ
َ

ِ
ِ
ـار احلـ ُّ
ـظ
ومــن هــذا املعنــى ينطلــق مهيــار لبيــان أن الدنيــا أقبلــت عليــه وصـ َ

ملــك يمينــه ألن ـ ُه مــن املوالــن لإلمــام أمــر املؤمنــن عليــه الســام ويف ذلــك

يقــول:

النبي عنت يل الـ
الويص أخي
بن
يا َ
َّ
َّ

دنيا وصــار احلـ ُّ
ـظ ملك يميني()38

قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــهّ :
((إن اهلل مــوالي ،وأنــا مــوىل املؤمنــن،
وأنــا أوىل هبــم مــن ِ
أنفســهم ،فمــن كنــت مــواله فعــي مــواله ،ال ّلهــم ِ
وال مــن
ّ
وااله ،وعـ ِ
ـاد مــن عــاداه ،وانــر مــن نــره ،واخـ ْ
ـذل مــن خذلــه ،...إال فليب ّلغ

الشــاهد الغائــب))( ،)39ويف مدحيــه لإلمــام عــي عليــه الســام أشــار إىل خطبة
الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه يف أواخــر ســنة (10هـــ)
الــوداع التــي ذكرهــا ّ
وفيــه يقــول مهيــار:

ِ
َ
بــعــده
األمــــــر مـــن
جـــعـــل
وقــــد
َ

بـــاخلـــر املــــســــن ِ
ِ
َــــد()40
حلـــيـــدر
َ

ـار اإلمــام
ويف موضــع آخــر يشــر مهيــار إىل أن اهلل َّعــز وجـ َّـل هــو الــذي اختـ َ
عــي عليــه الســام لينــال هــذا الــرف العظيــم وان هـ ِ
ـذه األ َّمــة ال تتبــع احلــق
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وفيــه يقــول:

ِ
مـــــوىل بـــــإِ
ــــن؟
ــــــــا ُه
قـــــرار َم ْ
ّ
ً
وس ّ

فالشاعر يستفرس بفعل األمر مذهوال:
واســأهلــم ي ــو َم خــ ٍم بــعــدَ مــا عـ َقــدوا

احلــــق مل جيــــح ِ
ــــد()41
اتـــبـــع
لـــو
ُ
َ
َ
َل ُه الوالي َة ِل خانوا ِ
ول ْ خلعوا()42
ْ

ويذكــر الــرواة حديــث أمــرة املؤمنــن(( :وعقــد الرســول صــى اهلل عليــه
ِ
عــي
عمــهَ ،
وآلــه خيمــ ًة لــ ُه ،وأخــرى البــن َّ
أمــر أصحابــه أن يســ ِّلموا عــى ٍّ
ِ
بإمـ ِ
الثاين:أم ـ َن اهللَ أم ِمــن رســوله :فقـ َ
ـال صــى
ـرة املؤمنــن)) ،فســأ َل ُه اخلليفــة

اهلل عليــه وآلــه(( :بــل هــو مــن اهللَ ورســوله))( ،)43ويف ذلــك يقــول الشــاعر:
املــــؤمــــنــــن أهنـــا
أمــــــر
ســـمـــعـــ ًا
َ
َ

كــنــايـ ٌة مل ُ
ـحــل()44
تــك فيها مــن ـ َتـ ْ

دونُــــم
أنــــت
الــصــنــو
َ
والــــــويص َ
ُ
ُّ

ث ِ
ِ
ووار ُ
الرسل()46
العل ِم
ُ
وصاحب ّ

ويشــر الدَّ يلمــي إىل حديــث الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه ...(( :والــذي
ِ ِ
لتقيم ـ َّن الصــاة ،ولتؤت ـ َّن الــزكا َة أو ألبعث ـ َّن علي ُكــم رج ـ ً
ا منَّــي
نفــي ب َّيــده ُ
أو كنفــي فليرضب ـ َّن أعنـ َ
ـاق مقاتِليهــم))( )45ويف هــذا املعنــى يقــول مهيــار:
أحدهــم حامـ ً
ا لتلــك
ويف الشــأن نفسـ ُه يتحــدّ ى مهيــار الصحابــة أن يكــون
ُ
القرابــة وتلــك ِ
املنزلــة الرفيعــة التــي يمتــاز هبــا اإلمــام عــي عليــه الســام
دونــم ،وفيــه يقــول:
َ

ابـــن عـــ ٍم ووالــيــ ًا
ـت
وإالَّ كــا كــنـ َ
َ

ِ
يقارف()47
وصهر ًا وصنو ًا كأن مل

القيــم العربيــة واالســامية :املقصــود هبــا القيــم التــي جــاء هبــا اإلســام

احلنيــف ورســخها يف النفــوس وبعــض منهــا وجــدت يف اجلاهليــة واعتــاد

العــرب عــى بعــض آخــر منهــا مثــل :الكــرم والشــجاعة محايــة اجلــار وذب
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األذى عــن الغــر ومــن القيــم التــي وجدهــا مهيــار يف أمــر املؤمنــن عليــه

الســام:

الشــجاعة :ويصــف مهيــار شــجاعة اإلمــام عــي عليــه الســام يــوم بـ ٍ
َّ
ـدر
ِ
وقــد قت َ
أرشاف قريــش )48( ،بأنــ ُه كان مجيــل البــاء:
َــل ثالثــن فارســ ًا مــن
وبـــــــدر بــــه الــــديــــن تـــــم
وبـــــــدر
ٌ
ٌ

كـــان فــيـ ِـه مجــيــل الــ َب ــا()49
ومـــن
َ
ْ

حممــد صــى
ويذكــر مهيــار شــجا َعة اإلمــام يــوم ُأحــد و َقــد دا َفـ َ
ـع عــن النبــي َّ

اهلل عليــه وآلــه )50( ،وفيــه يقــول:

الـــديـــن يف يــــو ِم بــدر
مجــــع
ومــــن
َ
َ

ِ
ِ
الصفوف()51
بتفريق تلك
وأحـ ٍـد

بــــدر ًا وأحـــــد ُا أخــتــهــا مــن بعدها

ـــن نــصــالــيــا()52
وحــنـ َ
ـن وقــــار ًا َهب ّ

وقوله:

ويف مضمــون الشــجاعة يصــف اإلمــام عــي عليــه الســام بأنّــه كاألســد

املتو ّثــب يف رمــال الصحــراء:

َ
أبـــــيـــــك إمـــــــــا َم اهلـــــدى
أغـــــــر
ُ

ـدي هزبر العزيف()53
ـاء ال ـنَّـ ّ
ضـ ّيـ ُ

ويف ذلــك يشــر مهيــار إىل اإلمــام عــي عليــه الســام وهــو يقتــل عمــرو بــن

عبــد ود العامــري ( )54يف معركــة اخلنــدق:
ٍ
ِ
عــمــرو َّأوالً
أمــــر
وتــفـــــكَّــروا يف
ِ
ِ
ِ
سيفه
ـــس
أســـــدان كــانــا مــن فـــرائ َ

أمــــر ع ــم ـ ٍ
ِ
ـرو ثانيا
وت ــفــ َّك ــروا يف
و َلــقـ َّلــا هــابــا ِســــــــوا ُه مــدانــيــا()55

ويف واقعــة خيــر يصــف الشــاعر شــجاعة األمــام عــي عليــه الســام وجيعــل

مــن مرحــب شــاهد ًا فيســأ َل ُه عــن تلــك البســالة:
بخيبــر
وتـــد َّبـــروا خــر الــيــهــود
َ

وهـــــو
بــــمــــرحــــب
وارضـــــــــــوا
قـــــــاضـــــــيـــــــا()56
خـــــــصـــــــم
َ
َ
ٌ

ِ
هــذه املعركــة حيمــل اإلمــام عــي عليــه الســام بابــ ًا ثقيــ ً
ا وجيعلهــا
ويف
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جــر ًا( ،)57فيعــر جيــش املســلمني عليــه:
ذاك احلصن يرهب ِ
ـان َ
هادم ًا
هل كـ َ
ُ
ُ

كان َ
ذاك الباب ،يغ ُ
َرق داحيا()58
أو َ

هــــم مـــن كـــان عــنــ ُه مــوق ـ ّيــا
وأبــــر ُ
َّ

حـــــــــــــوبـــــــــــــاء ِ
ِ
َ
فـــــــوق
ه()60
يـــــــــا()61
وفـــــــــاد
الـــــــفـــــــراش
َ

الــديــن مسكنَ ُه
بكم بصفني ســدَّ
ُ

احلـ َـر ِ
ٍ
حرب َل ُه حتتال يف ُ
ب()63
وآل

خصم َ
ك إِ ْن رأى
كوفان
مل َي ُعدْ يف
َ
ُ

ِ
َ
صــفــن()64
أبــيــك يف
فــيـ ِـه مــقــا َم

وينتَقــل الشــاعر إىل ذكــر شــجاعة اإلمــام عــي عليــه الســام وقــد فــدى
ِ
بنفس ِ
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه ِ
اهلجــرة( ،)59وفيــه يقــول:
ــه يف يــوم
ـجاعة اإلمــام عــي عليــه الســام يف واقعـ ِ
ِ
ـة صفــنّ ،
وأن
ويصــف مهيــار شـ
بفضــل هـ ِ
الديــن قــد ســدّ مســكنَه(ِ )62
ـذه الشــجاعة:
ُ
ُ
ومهيــار مل يتجاهــل مقــام اإلمــام عــي عليــه الســام يف صفــنّ ،
وإن مقا َم ـ ُه
ـب اخلصــوم:
عظيــم ألن ـ ُه أرهـ َ
وينقــل الشــاعر شــجاعة اإلمــام عــي عليــه الســام عندمــا ط َلــب مــن

معاويــة املبــارزة ،وقــد رفــض الثــاين خشــي ًة مــن شــجاعة اإلمــام عــي عليــه

الســام (:)65

وخلــطـ ِ
َّ
أجـــل وعــنــدك الـ
ـن
ـب صــفـ َ

ـخرب اليقني إذا سألت معاويا()66
ُ

ومــن مواقــف الشــجاعة موقــف اإلمــام عــي عليــه الســام يــوم دخــول مكَّة

وقــد صعــدَ عــى منكبــي الن َّبــي صــى اهلل عليــه وآله وهــدم األصنــام(:)67
ـــهـــم
أصـــنـــام
وهـــــــــدَّ م يف اهلل
ُ
َ

ٍ
عيون عليها عــكــوف()68
بمرأى

ويف صعــود اإلمــام عــي عليــه الســام عــى منكبــي رســول اهلل صــى اهلل

الصحابــة:
عليــه وآلــه متييــز لإلمــام عــي عليــه الســام مــن دون غــره مــن َّ
وأحــــــق بــالــتــمــيــيـ ِـز ع ــن ــدَ حمــم ٍ
ــد
ُّ
َّ
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العبادة :وهي عىل أركان متعددة عند الفقهاء:

التوحيــد :وتعنــي ((عبــادة اهلل عـ ّـز وجـ ّـل ،وجتنــب عبــادة األوثــان)))70( ،

ويــرى املؤرخــون ّ
حممــد ًا صــى اهلل عليــه وآلــه واإلمــام عــي عليــه
أن
النبــي َ
ّ

الســام مل يســجدا لصنــ ٍم قــط ،وينفــي مهيــار صفــة عبــادة األوثــان عــن آل
البيــت عليــه الســام مطلق ـ ًا:

ٍ
لـــعـــابـــد
وثــــــــن
مل يــــتــــزخــــرف
ٌ

منهم يزيغ ق َلبه وال ي ِ
ــض ْ
ــل()71
ُ
ُ

وأغـــرى َ
ـســاد أنــك مل تكن
بــك احلـ ّ

عىل صن ٍم  -فيام رووه  -بعاكف()72

ويف املضمــون نفســه يــرى أن النــاس قــد حســدت اإلمــام عــي عليــه الســام
ِ
أصنامهــم:
ألنـ ُه مل يكــن عاكفـ ًا عــى
ويرفــع مهيــار شــعار آل البيــت عليــه الســام  -وهــو شــعار اإلســام (اهللُ

اكــر) وأ ّمــا رايــة الكفــر فرتفــع شــعار ًا هــو اعـ ُـل ُه َبــل:
ـرون اهللُ أع ــى يف ال ــورى
يــســتــشــعـ َ

ِ
ـار ُه ُ
أعــل ُه ـ َبـ ْـل()73
ـر ُهــم شــعـ َ
وغـ َ

شــهــدتــم مــقــتـ َـل أبــــن عـ ِّـمــه
وقــــد
ُ

ٍ
مــصــل بــعــدَ ه وقـــائِـــم()74
خـــر
ُ

ٍ
مــــصــــل مـــلـــكـــا وبــــــر ًا
خــــــر
ُ

وحافي ًا داس الثرى ومنتَعل()75

الصــاة :ويصــف مهيــار الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه بأنــه خــر مصـ ٍ
ـل يف
البرشيــة ،ومــن بعـ ِ
ـده اإلمــام عــي عليــه الســام وفيــه يقــول:
َّ
ويصــف مهيــار صــاة ِ
اإلمــام عــي عليــه الســام بأهنــا تعــادل صــاة
ِ
وفيــه يقــول:
املالئكــة والبــر
ومل هيمــل مهيــار صــاة ال َّليــل فاإلمــام عليــه الســام قائــم للصــاة وغــره

نائمــون وفيــه يقــول:

ومـــــن نــــــا َم قــــــو ٌم ِســــــــوا ُه وقــــام
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الصــر :ويشــر مهيــار إىل صــر اإلمــام عــي عليــه الســام عــى املطالبــة

باخلالفــة بعــد وفــاة الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه ،وفيــه يقــول:
ـدرت
طــلــبـ َ
ـت أمــــر ًا و َلـــو طالبته ل ـ ّ

َ
كيف جتت َِد ُع()77
معاطِ ُس راغَمت ُه

ُ
أمــر اهللِ ما أ َّطرحوا
صــرت
َ
حتفظ َ

ذبــــــ ًا عــــن الــــديــــن فــاســتــيــقــظــت
هـــــــــجـــــــــعـــــــــوا()79
إِذ

ويوضــح مهيــار ســبب صــر اإلمــام عليــه الســام ،وهــو احلفــاظ عــى
ـظ حـ ِ
الشــاعر ِيقـ ٌ
وحــدة الديــن( ،)78فاإلمــام عليــه الســام يف نظــر ّ
ـذ ٌر وقــد
ـر ُه ُمــن الصحابــة ،وفيــه يقــول:
نــام غـ َ
ج) الصدقــات :ويشــر مهيــار إىل تصــدق اإلمــام عــي عليــه الســام باخلاتم،

( )80وفيــه يقول:

ِ
النعل وذو اخلــات ـ ِم والـــ
وخــاصــف

ِ
ِ
ِ
واملع ْل()81
القليب
ـمنه ُل ِيف يوم

املبحث الثاين(( :الأثر التاريخي للإمام علي عليه ال�سالم يف ديوان مهيار الديلمي))
ويعــد التأريــخ العــريب حلقــة وصــل بــن املــايض التليــد لألجــداد واحلــارض

الــذي تعيشــه األمــة ألنــه الــراث واحلضــارة والســجل املــرق الــذي ينقــل
ارث اإلنســانية ملــا حيملــه مــن وثائــق فريــدة؛ لــذا كان حمــور ًا ثري ـ ًا مــن حمــاور

الشــعر يف ديــوان مهيــار الديلمــي وقــد ذكــر الشــاعر احلــوادث اآلتيــة:

حــوادث بعــد وفــاة الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه :ويشــر فيهــا مهيــار إىل

قض َيــة الســقيفة ّ
الطاهــر للرســول صــى اهلل
أن القــو َم قــد عقدوهــا واجلثــان
َ
عليــه وآلــه مــا َ
زال يف املغت ََســل)82(:
وحــــــي وقـــــل يــــا نـــ َّبـــي ُاهلـــــدى
ِّ

ِ
َّ
هنج َ
واستوغال()84
ك
تأشب(ُ )83

ويف هــذا املعنــى يشــر مهيــار إىل ّ
ـات الرســول صــى
أن البعــض يقولــون مـ َ
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اهلل عليــه وآلــه ومل يسـ ِ
ـتخلف أحــد ًا ،وفيــه يقــول:
ـــي
أأهللُ يــــا قــــــو ِم يـــقـــي الـــنـــ َب َّ

فــنــخــرص دعــــوى عليـ
ويــــويص
ُ

ُــســا()85
مــطــاعـ ًا ف ُيعىص ومــا غ ِّ
ِ
ــــه يف ت ــرك ـ ِـه ديــنــه مــهــمــا()86

ويف معــرض حدي َثــه عــن النــاس وتعلقهــم بالدنيــا ،يــرى أن رشائع اإلســام

مهملــة ،واألحــكام مع ّطلــة بعــد وفــاة الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه ،وفيــه

يقــول:

ه ــذي قــضــايــا رســـول اهللِ مهم َل ٌة

ِ
ُ
غدر ًا وشم ً
منصد ُع()87
رسول اهللِ
ال

ويؤ ّكــد الشــاعر أن ميثــاق الرســول وعهــو َد ُه ملقــاة عــى األرضّ ،
ألن األ ّمــة

أصبحــت تشــايع أعــدا َء ُه ،وفيــه يقــول:
وأمـــتـــ ُه
فــيــهــم
م ــي ــث ــا ُقــ ُه
مــلــقــى َّ
ً
ُ

وعاداهم َل ُه ِش َي ُع()88
بغاهم
مع من
ُ
ُ

ويشــر مهيــار إىل مــا فع َل ـ ُه املســلمون بعــد وفــاة الرســول صــى اهلل عليــه

وآلــه وقــد اجتمعــوا النتخــاب ســعد بــن عبــادة زعيــم األنصــار ،وقــد نقضــوا

بيعــه الغديــر(:)89

ِ
الــســقــيــفــة أوزا
مح ــل ــوه ــا يـــــوم

ُ
ُّ
ثــقــال()90
ختــف اجلــبــال وهــي
ر ًا

وجيــــتــــمــــعــــون عـــــى زع ــم ــه ــم
َ
ِ
ــــهــــم أن يــبــيـــ
ـب إمجــــا َع ُ
ف ــي ــع ــق ـ ُ

ويــنــبــيـ َ
ـك ســعــدٌ بــا أشـــكـــا()91

وقوله:

َ
مفضول ُم يقدم األفضال()92
ـت
َ

ويؤكَّــد الشــاعر أن النــاس نقضــت بيعــة الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه،

حلــوا عــى اختيــار أيب بكــر( ،)93وفيــه يقــول:
وأ ّ
تـــوافـــقـــوا وقـــنـــاة الـــديـــن مــائِــلــ ٌة

فحني قامت تالحوا فيه واقرتعوا()94

ويبني الشاعر ّ
أن إخفاق املؤمتر أ ّدى إىل اختيار أيب بكر ،وفيه يقول:
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وق ــل ــت ــم بــــــذاك قــــى االجـــتـــاع

احلـــــق ل ــل ــم ــف ــرد()95
أال إنّـــــا
ُّ

ـم االمجــــاع حجتكم
وفــيــم ص ـ َّـرت ـ ُ
َ

والناس ما اتفقوا طوع ًا وال اجتمعوا()96

ويتساءل الشاعر عن احلجة التي أدت إىل ِ
هذه النتيجة:
َّ
َّ

ويــرى مهيــار ّ
حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه وبنــي هاشــم يتأ ّلــون عــى
أن النبــي َّ

أمــر الدولــة واخلالفــة وهــي ،بيــد الغرباء:
واالـــنـــبـــي
يــــعــــ ُّز عــــى هــــاشــــ ٍم
ّ

تــا ُعــب تــي ـ ٍم هبــا أو َعـــــدي()97

ويف شــأن اخلالفــة يؤكِّــد الشــاعر أن بنــي هاشــم أضحــوا مع َّطلــن ،ألن

الغربــاء قــد اســتأثروا بأمــر الدولــة:
إىل أن حتــــ َّلــــت هبـــــا تــيــمــهــا

ـت بنو هــاشـ ٍم ع ـ َّطــا()98
ـحـ ْ
وأضـ َ

ويف أمــر البيعــة يذكــر الشــاعر ّ
األول ،وهــم
أن الذيــ َن مل يبايعــوا اخلليفــة َّ

اإلمــام عــي عليــه الســام والعبــاس بــن عبــد املطلــب )99( ،وفيــه يقــول:
عــــي بــعــيــد ًا عـــن مــشــورتـ ِـه
أمــــر
ُ
ٍّ

مستكره ِ
فيه والع ّباس يمتن ِ ُع()100
ٌَ
ُ

ويف هــذا املضمــون يشــر مهيــار إىل خــر اهلجــوم عــى بيـ ِ
ـت فاطمــة عليــه
َ

الســام إلجبــار اإلمــام عــي عليــه الســام )101( ،عــى البيعــة:
ونكثِهم َ
بــك َمــي ـ ً
ا عــن وص َّيتِهم

رشع لعمرك ٍ
ثان بعدَ ه رشعوا()102
ٌ

وملـــــــا رسى أمـــــــر تــــيــــ ٍم أطــــا

ـت ع ـ ٍ
ـدي هلــا األحــبــا()103
ل بــيـ ُ

ويشري مهيار إىل وصية أيب بكر بخالفة عمر من ِ
بعده:
َّ

ـس الشــاعر الشــورى التــي عقدهــا اخلليفــة الثــاين وجعلهــا يف ســتة
ومل ينـ َ

نفــر وأســفرت عــن تقلــد عثــان منصــب اخلالفــة(:)104
وصــاحــب الــشــورى ل ِ ــا ذاك تــرى

َ
املوت َعدل()105
عنك وقد ضاي َق ُه
ُ

ويذكــر مهيــار ســوء إدارة اخلالفــة أيــام عثــان بــن ع ّفــان ،والتوزيــع غــر
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ِ
ِ
أقربائــه(:)106
العــادل لألمــوال ،وإناطــة مؤسســات الدولــة بيــد
أخــركـــــــــــم
واألمـــــــــوي مــــا َلــــ ُه َّ
ُّ

ِ
بالعطاء والنفل()107
وخص قوم ًا
َّ

عـــفـــان مـــا مل يكن
أبـــــن
فـــنـــال
َ
ُ

ـن ومــا َ
نــال بــل نــــوال()108
ُيــظـ ُ

وقوله:

ومـــــــدَّ ت أمــــ َّيــــ ُة أعــنــا َقــــــــــــــهــا
وأنـــــعـــــم عـــيـــش يــكــو
فـــــقـــــر،
ُ
َّ

اخلطب واستسهال()109
وقد ُه ِّون
ُ
ن مــن قبله خــشــنـ ًا قــلــقــا()110

ومــن احلــدث التأرخيــي ذكــر الشــاعر مقتــل اخلليفــة الثالــث بعــد أن دخــل

الثــوار إىل بيتــه(:)111

وســــــاروا فـــســـاقـــو ُه أو أوردوه

حوادث خالفة اإلمام عيل عليه السالم:

حياض الـ َّـردى منه ً
ال منهال()112

وفيهــا يذكــر مهيــار رفــض معاويــة ابــن أيب ســفيان بيعــة اإلمــام عــي عليــه

الســام ،وقــد طالــب بــدم عثــان)113(:
خــلــع األمـــانـــ َة فـــارتـــدى بــم ـعـ ٍ
ـرة
َّ
َ

املني خمازيا()114
وسمت جبا ُه ال ّظ َ

ويف املضمــون نفســه يشــر مهيــار إىل ّ
أن الذيــن طالبــوا بــدم عثــان هــم

الذيــن اشــركوا بقتلــه(:)115

وجــــــاءوا ي ــس ــوم ــو َنــ ُه الــقــاتِــلــن

وهــم قد و ّلــوا ذلــك املـ َقــتــا()116

خــرج طلحــة والزبــر للعمــرة،
اجلمــل ،وقــد
َ
ويتطــرق مهيــار إىل واقعــة َ

وحرضــا النــاس وعائشــة حلــرب اإلمــام عــي عليــه الســام )117( ،وفيــه
َّ

يقــول:

فــشــحــذت تــلــك ال ـ ِّظــبــا وح ِ
ــفــرت
ُ
َّ
ِ
ِ
مـــواق ُ
الـــغـــدر يــكــفــي س ـ َّب ـ ًة
ـــف يف
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ويستغرب الشاعر من عالقة بني تيم ببني أم َّية وفيه يقول:
ِ
لــــلــــرجــــال ولـــتـــيـــ ٍم تـــدَّ عـــي
يــــا

ْ
وتــنــتــحــل()119
ثـــأر بــنــي أمــ َّي ـ ٍـة
َ

املؤرخــون أن الذيــن خرجــوا حلــرب اجلمــل رفعــوا شــعار ًا طالبــوا
وذكــر َّ
فيـ ِ
ـه بــدم عثــان)120( .

ويصــف مهيــار كثــرة اجليــوش التــي حاربــت جيــش اإلمــام عــي عليــه

الســام يف حــرب اجلمــل(:)121

ًّ
أكــف أرهفت
ليت شعري عــن
يــا َ

لــك املــــوايض وانــتــحــتـ َ
ـك بــالــذبــل
ِ
ٍ
املـــعـــاد تتكــل
إعــــتــــذار يف
أي
َّ
ِ
احلرب إالّ من َ
خذ ْل()122
بمثلِها يف

ورجـــال ض ـ َّب ـ َة مــا قــدى حــجـ ِ
ـم
ـزاتـ ُ

ٍ
معني تفانيا()124
يو ُم البصرية ِمن

ِ
وقــــام بــالــبـ ِ
منتصب ًا
األيـــــان
ـرة
ُ
َ

ٍ
الرك ِ
َب()125
والكفريفض َّب َةجاثعىل ُّ
ُ

ٍ
ُضــغــمــوا بــنـ ٍ
واحـــد ولــطــا َلــا ار
ـاب

ِ
أراقــم قب َلها وأفاعيا()126
دردوا

َّ
َ
بــالــر ،عىل
تبغيك
ـت
وأحــتــط ـ َبـ ْ

يـــنـــر ُه
تــطــلــب أمــــــر ًا مل يــكــن
ُ
ُ ُ

ويتطــرق ّ
ــبهم ومــا فعلــوه وهــم أصحــاب
ونس ُ
الشــاعر إىل ض ّبــة َ
َّ
اجلمــل)123 (:
وهو َيصف هؤالء بالكفر وأهل البرصة بأهنم أهل ورع وتقوى:

الرجــال ا َّلذيــن خرجــوا حلــرب اإلمــام بأهنــم كاألفاعــي،
ويصــف مهيــار ّ
يعضــون بنـ ٍ
ـاب ســا ٍّم:
ـم ّ
فهـ ُ
ِ
شــعره ،ويصــف معاويــة
ويــويل مهيــار معركــة صفــن مســاح ًة ض َّيقــ ًة يف

بالدَّ هــاء واملكــر واملداهنَــة يف رفــع املصاحــف ،وقــد اض َّطــر اإلمــام لقبــول
التحكيــم(:)127

ـدر أقـــوا ٌم فــخــانـ َ
ـوك بعدَ ه
نــوى الــغـ َ
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ِ
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الغدر إالّ كسالِف()128
ف يف
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ويــرى مهيــار أن دهــاء معاويــة ومكــره هــو الســبب الــذي أدى إىل نجاتـ ِ
ـه يف
َ
املعركــة ،وفيـ ِ
ـه يقــول:
ِ
ــم ب ــامل ــك ـ ِـر إالّ عـــاملِـــ ًا
مل يــعــتــص ْ

ليس إن صدَ ق الكرهي َة ناجي ًا()129
َأ ْن َ

ِ
حادثــة استشــهاد اإلمــام عــي عليــه الســام)130( ،
وينتِقــل الشــاعر إىل

وتعجــب الشــاعر كيــف ُيقتــل األمــام وهــو ذلــك البطــل اهلــام ،وفيــه يقــول:
ّ
ـون عــلــي ـ ًا
يــــا لِــــقــــو ٍم إذ ي ــق ــت ــل ـ َ

ِّ
للمحل فيهم قــ ّت ــال()131
وهــو

ـم امل ــص ــاب ألنّـــ ُه
قــســ ًا لــقــد عــ ُظ ـ َ

ِ
األئمة ثاوي ًا()132
أضحى األمام عن

عـــــي كــأنــنــي
يــــذكــــرين مـــثـــوى
ٍّ

سمعتبذاكالرزءصيحةهاتف()133
ُ

ويذكــر مهيــار مــا حلــق باأل َّمــة مــن املــآيس ،وقــد ُعط ِّلــت األحــكام وســا َد
الظلــم يف الدولــة وذلــك بعــد استشــهاده عليــه الســام:
السامء:
ويصف خرب مقتله كأن ُه الصيحة التي تنعاه م َن ّ

املبحث الثالث(( :الأثر العقائدي للإمام علي يف ديوان مهيار الديلمي))
واملقصــود بــه العقائــد التــي نمــت لــدى النــاس فجبلــوا هبــا واعتــادوا عليها

ومــن تلــك العقائــد التــي وردت يف ديــوان الشــاعر:
الشفاعة:

وخياطــب مهيــار اإلمــام عــي (عليــه الســام) أن يكــون هــو املنقــذ يــوم

املحــرّ ،
ألن غرضــه مــن التشــيع هــو نيــل الشــفاعة مــن النبــي وآلــه ،وفيــه

يقــول:

سلامن فيها شفيعي وهو منك إذا الـ

فكن هبا منقذا من هــول مطلعـــي
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ضمنت هلا
سـولت نفيس غرورا إِن
ُ

أين بذخر سوى ح َ ِ
ــع()134
بيك أنتف ُ
ُ

مآثــر اإلمــام أمــر املؤمنــن عليــه الســام :ويقصــد هبــا املناقــب التــي انــاز

هبــا اإلمــام (ســام اهلل عليــه) مــن دون غــره ومــن تلــك املناقــب واملناقــب
مجــع تكســر عــى صيغــة منتهــى اجلمــوع (مفاعــل) ومفردهــا منقبــة وهــي

خيتــص هبــا و ٌّيل مــن أوليــاء اهلل)):)135( ،
((الكرامــة التــي
ُ
حسد الصحابة لإلمام يعد منقبة ومن ذلك قول الشاعر:

و ُيرجــع مهيــار ســبب حســدَ اإلمــام عــي عليــه الســام إىل عجــز النــاس
ِ
ومنزلتــه التــي ال يدانيــه
عــن الوصــول ملقاماتــه الرفيعــة ،ودرجاتــه العاليــة،
قريــب وال بعيــد ،وفيــه يقــول:
إليهــا
ُ
ِ
َ
فــلــفــرط عجزهم
حيـــســـدوك
إن

يف املشكالت و ّملا َ
كم ْل()136
فيك ُ

والشــاعر ال يلــوم احلســود آلل البيــت عامــة واألمــام عــي عليــه الســام

خاصــة ،وفيــه يقــول:

ف ــا ألــــوم حـــاســـد ًا عــنــك انـــزوى

غيظ ًا وال ذا قــد ِم فيك ت ـ ْ
ـزل()137

ِ
الــفــضــل عنه
حــســد
ـم هب ــا َ
فــمــلــتـ ُ

يك خري الــورى ُي ِ
ومن ُ
سد()138
َ

وخياطــب الشــاعر أصحــاب الســقيفة أهنــم أداروا اخلالفــ َة عــن اإلمــام
ِ
وفيــه:
بســبب احلســد،
ـارب هــذا املعنــى وهــو يصــف بيعــة القــوم يف غديــر
ويبــدو أن مهيــار قــد قـ َ

خــم فيقــول:

َ
وبـــايـــعـــوك عـــن خــــــدا ٍع ك ـ ّلـ ُـهــم

ُ
باسط ِّ
قلب ن َِغل()139
كف حتتها ُ

ب -شفاعة اإلمام عيل (عليه السالم) تعد منقبة:
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ومــن معــاين الشــفاعة مــا تعت َِقــده الشــيعة أن اإلمــام عــي عليــه الســام هــو

اخلصــم يــوم الق ّيامــة )140( ،ويبــدو أن مهيــار يــرى أنــه عليــه الســام ال يمهل

أعــدا َءه يف اآلخــرة إذا كان أمه َل ُهــم يف دار الدنيــا ،وفيــه يقــول:
وأنـــــت اخلــصــيــم
وكـــانـــت هـــنِـــا ُة
َ

غ ــد ًا واملــعــاجـ ُـل َمــن أمــهــا()141

ويف احلديــث الــوارد عــن اإلمــام الصــادق عليــه الســام يف حم َّبــة آل البيــت

ـات شــهيد ًا ،أال ومن
ـب حممــد وآل حممــد مـ َ
عليــه الســام(( :مــن مـ َ
ـات عــى حـ ِّ

ـب حممــد
ـب حممــد وآل حممــد مـ َ
مـ َ
ـات تائبـ ًا ،أال ومــن مــات عــى حـ ِّ
ـات عــى حـ ِّ
ـات مؤمنـ ًا مسـ ِ
ـتكم َل األيــان)) )142( ،ويــرى مهيــار أن أعام َلـ ُه ال
وآل حممــد مـ َ
تنف َعـ ُه يف اآلخــرة إالّ بحــب األمــام عــي عليــه الســام ففيــه منفعــة:
ضمنت َلا
لت نفيس غــرور ًا إن
ُ
سو ُ
َّ

ٍ
َ
أنتفع()143
حبيك
بذخر سوى
إِ ّن
ُ

بــغــضــ ُه وهــــو ال تقـ
ون
َ
ويـــــــر َ
ّ

ُ
األعـــــــال()144
ـــبـ ُـل إِالّ بــح ـ ِّبــه

ويف هــذا املضمــون نفســه خياطــب مهيــار اإلمــام عــي عليــه الســام عــى أن
األعــال ال تقبــل إالّ بمحبتـ ِ
ـه:
ت-منقبتــا الصــل والطائــر املشــوي :وفيهــا ّ
أن اإلمــام عــي عليــه الســام

جلــب املــاء مــن بئــر احلديب َّيــة بعــد أن عجــز الصحابــة مــن جلبــه وهربــوا
َ

خوف ـ ًا مــن هــذا الصــل )145( ،ويــرى الشــاعر ّ
أن الصـ ّـل مل يك ِّلــم أحــد ًا مــن
قبلــه وفيــه يقــول:

ِ
ُ
الـــطـــائـــر والـــــطـــــار ُد للـ
وآكــــــل

ـصل ،ومن ك َّل َمه قبلك ِصل()146

الرســول صــى اهلل
أمــا منقبــة الطائــر املشــوي فهــي التــي تتمثــل يف دعــاء َّ
ـب اخللـ ِ
ـك يـ ُ
ـق إِليـ َ
ـأكل معــي هــذا الط ّائــر))،
ـم ائتنــي بأحـ ِّ
عليــه وآلــه(( :ال َّل ُهـ َّ
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وأول مــن دخـ َـل هــو اإلمــام عــي عليــه الســام ،فــأكل م َع ـ ُه.
(َّ )147
أن الشــمس ردت إليـ ِ
منقبــة رجــوع الشــمس :وفيهــا روايــة ّ
ـه يف حياة رســول
ُ َّ
اهللِ صــى اهلل عليه وآلــه)148( ،
والثان َّيــة يف أثنــاء عودتــه مــن النهــروان وكان قــد مـ َّـر عــى بابــل ومل يصـ ِّـل

هبــا( ،)149وفيــه يقــول:

ورجــــعــــ ُة ال ــش ــم ـ ِ
َ
عــلــيــك نــبـ ٌـأ
ـس

فيه و ُتـ ِ
تُشعب األلباب ِ
ـضـ ْـل()150
ُ
َّ ُ

فهو يصف عقول الناس َّبأهنا تأرجحت واخت َلفت بسبب ِ
هذه املن َقبة.

املؤرخــون يف تلــك املنقبــة ّ
ــع
أن اإلمــام قــد اقت َل َ
منقبــة الصخــرة :ويذكــر َّ
صخــر ًة فأخــرج منهــا املــاء ،وذلــك يف طريقــه إىل معركــة ص ّفــن ،وقــد رشب

وتــزودوا )151( ،وفيــه يقــول:
العســكر
َ
الــصــاء أخــفــى حتتها
والــصــخــر ُة
ّ

ـاء وغري يديه مل ُ
يك ساقيا()152
مـ ً

ويبدو ّ
يرصح بتلك املناقب ،ويذكر لفظها مرار ًا ،وفيه يقول:
أن مهيار َّ
ِ
ـــق مــــا رقــعــتــم
ــــب تـــفـــتِ ُ
مــــنــــاق ُ

من ِ
بأس عمرو وسامحة حاتمِ()153

تفضيــل الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه اإلمــام عــي عليــه الســام يعــد منقبة،

وفيــه يقــول مهيار:

ِ
أخــصــك بــالــتــفــضــيـ ِ
ـل إالَّ
لعلمه
َّ

تلك ِ
ِ
بعض َ
املواقف()154
بعجزهمعن

اخلامتة:
يف هنايــة هــذا البحــث املتواضــع وبعــد قــراءة مســتفيضة يف ديــوان الشــاعر

مهيــار الديلمــي فقــد توصــل الباحــث اىل النتائــج اآلتيــة:

مــن املحــاور التــي يشــتمل عليهــا ديــوان الشــاعر األثــر الدينــي لإلمــام عــي
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عليــه الســام

وهــو يتمثــل يف (القــرآن الكريــم واحلديــث النبــوي الرشيــف) فض ـ ً
ا عــن

القيــم اإلســامية التــي جــاء هبــا الديــن اإلســامي احلنيــف.

(املباهلــة ،وآل البيــت
وقــد متثــل االقتبــاس مــن القــرآن الكريــم فيآيــات:
َ

وآيــة الواليــة واألعــراف وآيــة الــوزارة

-2االقتبــاس مــن احلديــث النبــوي النبــوي الرشيــف جــاء مــن النمــط الثاين

(غــر املبــارش) :ويتمثــل يف أحاديــث الــوزارة واألخــوة والوصايــة وواليــة
املؤمنــن وأمرهتــم فض ـ ً
ا عــن حديــث إقامــة الصــاة

احتــوت القيــم العربيــة واإلســامية :وهــي تضــم صفــات شــجاعة اإلمــام،

وتوحيــد البــاري الــذي يضــم أســبقيته باإلســام وصالتــه عليــه الســام فضــا
عــن صــره عــى الشــدائد واملحــن وتصــدق اإلمــام عــي عليــه الســام الــذي

يعــد مــن تلــك القيــم املبحــث الثــاين(( :األثــر التارخيــي لإلمــام عــي عليــه
الســام يف ديــوان مهيــار الديلمــي))

مــن املحــاور األخــرى التــي تضمنهــا ديــوان الشــاعر األثــر التارخيــي والذي

احتــوى عــى( :حــوادث بعــد وفــاة الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه ،وحــوادث

خالفــة اإلمــام عــي عليــه الســام التــي تضمنــت املعــارك والبطــوالت التــي

خاضهــا عليــه الســام فض ـ ً
ا عــن حادثــة استشــهاده (ســام اهلل عليــه)

مل هيمــل الشــاعر األثــر العقائــدي للشــيعة اإلماميــة فقــد اشــتملت قصائــده

عــى هــذا النمــط والتــي تضــم الشــفاعة فضــا عــن تضمينــه مآثــر اإلمــام أمــر
املؤمنــن عليــه الســام ومناقبــه مــن دون غــره مــن البــر ويقصــد هبــا املناقــب
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التــي انــاز هبــا اإلمــام (ســام اهلل عليــه) ومــن تلــك املناقــب حســده مــن قبــل

الصحابــة وشــجاعته وخصفــه لنعــل النبــي ومشــاركته الرســول الكريــم صــى
اهلل عليــه وآلــه يف الطائــر املشــوي فضــا عــن حادثتــي الصــل والصخــرة
هوام�ش البحث
 -1اإلرشــاد يف معرفــة حجــج اهلل عــى العبــاد :تأليــف  /الشــيخ املفيــد

حممــد بــن حممــد بــن النعــان البغــدادي.231/2 ،
 -2ينظر :ديوان مهيار الديلمي.4/3 ،

 -3ينظــر :معجــم البلــدان ،أليب عبــد اهلل شــهاب الديــن ياقــوت احلمــوي،

 ،14/7ديــوان مهيــار الديلمــي.181/2 ،

 -4ينظر :معجم املطبوعات العربية واملعربة.1814/2 ،

 -5دمية القرص وعرصه أهل العرص( :أليب احلسن الباخرزي).284/1 ،

 -6ينظــر :وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان :تأليــف( :أيب العبــاس أمحــد

بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن أيب بكــر بــن خ ّلــكان).542-541/4 ،

 -7ينظــر :شــعر الرشيــف الــريض و منطلقاتــه الفكريــة :د .عبــد اللطيــف

عمــران.219 ،

 -8ينظــر النجــوم الزاهــرة يف ملــوك مــر والقاهــرة مجــال الديــن أيب

املحاســن يوســف بــن تغــري بــردي األتابكــي .29/5
 -9ينظر :تأريخ األدب العريب ،عمر فروخ.438/1 ،

 -10ينظــر احلامســة املغربيــة :خمتــر كتــاب صفــوة األدب ونخبــة ديــوان

حممــد بــن عبــد الســام اجلــراوي التالــدي.918/2 ،
العــرب (أليب العبــاس َّ
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 -11ديوان جمنون ليىل.66 :
( -12سورة القدر :اآلية )3

 -13لسان العرب.185/6 :

 -14سورة آل عمران :آية .61

 -15ينظــر صحيــح مســلم( :أيب احلســن مســلم بــن احلجــاج النيســابوري)،

.344

 -16ينظر الكامل يف التأريخ( :ألبن األثري اجلزري).162 /2 :
 -17الديوان.48/3 :

 -18الديوان.182/2 :

 -19سورة النور آية.36

 -20ينظــر املعجــم الكبــر( :أليب القاســم ســليامن بــن أمحــد الطــراين)،

.43/3

 -21الديوان.48/3 :
-22م .ن.299/1 :

 -23م .ن.183/2 :

( -24سورة املائدة :آية .)55

 -25ينظــر جامــع البيــان /الطــري ،628/4 :ينظــر اجلامــع ألحــكام

القــرآن :القرطبــي.207/6 ،
 -26الديوان.299/1 :

( -27سورة األعراف :آية .)46
315

الجزء السادس

مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

 -28ينظــر جممــع البيــان يف تفســر القــرآن (أليب عــى الفضــل بــن احلســن

الطــريس).423/4 ،

 -29الديوان.184/2 :

 -30سورة طه.30 ،29 :

 -31ينظــر جممــع البيــان يف تفســر القــرآن ،12/7 :منتخــب فضائــل النبــي

وأهــل بيتــه .347

 -32الديوان.121/4 :

جبــور)،
 -33تأريــخ العــرب( :فيليــب متــي ،أدورد جرجــي ،جربائيــل
ّ

.479/2

 -34ينظر تأريخ األدب العريب (العرص اإلسالمي).35 :
 -35تأريخ العرب.480/2 :

 -36كنز العامل.131/13 :
 -37الديوان.112/3 :
 -38الديوان.120/4 :

ملحمــد بــن عيســى التزمــذي،
 -39ســنن الرتمــزي (اجلامــع الصحيــح) َّ

.591/5

 -40الديوان.299/1 :
 -41م .ن.299/1 :

 -42الديوان.183/2 :

 -43خصائــص أمــر املؤمنــن( :عــي بــن أيب طالــب) /تأليــف :الســيد
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الرشيــف الــريض.35 ،

 -44الديوان.111/3 :

(ملحمــد بن عبــد اهلل احلاكم النيســابوري)
 -45املســتدرك عــى الصحيحــن:
َّ

ت405( :هـ) .167/3

 -46الديوان.111/3 :
 -47م .ن.261/2 :

 -48ينظــر اإلرشــاد يف معرفــة حجــة اهلل عــى العبــاد :تأليــف /الشــيخ املفيد

.)69-68(/1

 -49الديوان.49/3 :

 -50ينظر اإلرشاد.85/1 ،
 -51الديوان.264/2 :
 -52الديوان.200/4 :
 -53م .ن.264/2 :

حممــد بــن األثــر اجلــزري،
 -54ينظــر الكامــل يف التأريــخ :عــي بــن َّ

.124 /2

 -55الديوان.201/4 :
 -56م .ن.201/4 :

 -57ينظر الكامل يف التأريخ.149/2 :
 -58الديوان.201/4 :

 -59ينظر اإلرشاد.52/1 :
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 -60احلوباء -:النفس ،ينظر -لسان العرب.340/1 ،
 -61الديوان.201/4 :

 -62ينظــر اجلمــل وصفــن والنهــروان :أليب خمنــف لــوط بــن حييــى الكــويف

.369

 -63الديوان.20/1 :
 -64م .ن.120/4 :.

 -65ينظر اجلمل وصفني والنهروان.369 :
 -66الديوان.201/4 :

 -67ينظر الكامل يف التأريخ.171/2 :
 -68الديوان.264/2 :
 -69م .ن.201/4 :

 -70التوحيد :الشيخ اجلليل األقدم الصدوق.57 ،
 -71الديوان.111/3 :
 -72الديوان.261/2 :
 -73م .ن.111/3 :
 -74م .ن.335/3 :
 -75م .ن.111/3 :
 -76م .ن.49/3 :

 -77م .ن.183/2 :

 -78ينظــر تأريــخ اليعقــويب( :أمحــد بــن أيب يعقــوب بــن جعفــر اليعقــويب)،
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.11/2

 -79الديوان.17/3 :

 -80ينظــر التوحيــد ،162 ،ينظــر منتخــب فضائــل النبــي وأهــل بيتــه،

.183

 -81الديوان.115/3 :

 -82ينظر البداية والنهاية.248/5 :

 -83تأشب :اختلط ،ينظر خمتار الصحاح( ،أليب بكر الرازي) .350
 -84الديوان.50/3 :
 -85الديوان.51/3 :
 -86م .ن.50/3 :
 -87م .ن.50/3 :

 -88م .ن.182/2 :

 -89ينظر الكامل يف التأريخ( /ابن األثري اجلزري).221/2 ،
 -90الديوان.16/3 :
 -91م .ن.50/3 :

 -92م .ن.183/2 :

 -93ينظر الكامل يف التأريخ.225/2 :
 -94الديوان.183/2 :
 -95م .ن.299/1 :
 -96م .ن.183/2 :
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 -97م .ن.299/1 :
 -98م .ن.51/3 :

 -99ينظر الكامل يف التأريخ.220/2 :
 -100الديوان.183/2 :

 -101ينظر الكامل يف التأريخ.221/2 :
 -102الديوان.183/2 :
 -103م .ن.51/3 :.

 -104ينظر الكامل يف التأريخ.27/3 :
 -105الديوان.113/3 :

 -106ينظر الكامل يف التأريخ.42/3 :
 -107الديوان.113/3 :
 -108م .ن.51/3 :

 -109م .ن.51/3 :.
 -110م .ن.51/3 :.

 -111ينظــر تأريــخ اليعقــويب ،73/1 :ينظــر تأريــخ الطــري،414/3 :

ينظــر الكامــل.68/3 :

 -112الديوان.113/3 :

 -113ينظر الكامل.141/3 :
 -114الديوان.51/3 :

 -115ينظر الكامل.142/3 :
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 -116الديوان.51/3 :

 -117ينظــر تأريــخ اليعقــويب ،465/3 :ينظــر تأريــخ الطــري،465/3 :

ينظــر الكامــل.205/3 :

 -118الديوان.113/3 :
 -119م .ن.114/3 :

 -120ينظــر تأريــخ اليعقــويب ،78/2 :تأريــخ الطــري ،465/3 :الكامــل:

.105/3

 -121ينظــر اجلمــل والنــرة لســيد العــرة يف حــرب البــرة :تأليــف:

الشــيخ املفيــد.419 ،

 -122الديوان.114/3 :

 -123ينظــر اجلمــل والنــرة ،420 :ينظــر تأريــخ الطــري،466/3 :

الكامــل.106/3 :

 -124الديوان.201/2 :
 -125م .ن.20/1 :

 -126م .ن.201/4 :

 -127ينظر تأريخ اليعقويب ،88/2 :الكامل يف التأريخ.207/3 :
 -128الديوان.261/2 :
 -129الديوان.201/4 :

 -130ينظــر تأريــخ اليعقــويب ،119/2 :تأريــخ الطــري،113/4 :

الكامــل.256/3 :
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 -131الديوان.16/3 :
 -132م .ن.201/4 :
 -133م .ن.260/2 :
 -134م .ن.184/2 :

 -135بصائر الدرجات الكربى.419/8 :
 -136الديوان.113/3 :
 -137م .ن115/3 :

 -138م .ن.299/1 :

 -139الديوان.113/3 :

حممــد بــن
حممــدَّ :
 -140ينظــر بصائــر الدرجــات الكــرى يف فضائــل آل َّ

احلســن بــن فــروخ الص ّفــار.192/4 ،
 -141الديوان.52/3 :

 -142التفسري الكبري :فخر الدين الرازي.165/27 ،
 -143الديوان.184/2 :
 -144الديوان.16/3 :

 -145ينظر اإلرشاد.122/1 :
 -146الديوان115/3 :
 -147اإلرشاد.38/1 :

 -148ينظر اإلرشاد.346/1 :

 -149ينظر م .ن.347/1 :
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 -150الديوان.115/3 :

 -151ينظر اإلرشاد.335/1 :
 -152الديوان.201/4 :
 -153م .ن.336/3 :
 -154م .ن.261/2 :
قائمة املظان الأ�سا�سية
 -1اإلرشــاد يف معرفــة حجــة اهلل عــى العبــاد :تأليــف /الشــيخ املفيــد

ت(413هـــ) ،حتقيــق :مؤسســة آل البيــت(ع) إلحيــاء الــراث ،ط ،2قــم،

1416هـــ1995-م.

حممــد بــن احلســن بــن
حممــدَّ :
 -2بصائــر الدرجــات الكــرى يف فضائــل آل َّ

فــروخ الص ّفــار ،ت(290هـــ) ،حتقيــق :حمســن كوجــة التربيــزي ،منشــورات:

مطبعــة تربيــز ،ط ،1قــم1381 ،هـــ1960-م.

 -3تأريــخ األدب العــريب ،عمــر فــروخ ،منشــورات :دار العلــم للماليــن،

ط ،5بريوت1390( ،هـــ1969-م).

جبــور)،
 -4تأريــخ العــرب( :فيليــب متــي ،أدورد جرجــي ،جربائيــل
ّ

منشــورات :دار الكتــاب للنــر والتوزيــع والطباعــة ،ط ،3بــروت1961 ،م.
 -5ينظــر تأريــخ اليعقــويب( :أمحــد بــن أيب يعقــوب بــن جعفــر ،ت :عبــد

األمــر مهنــا ،منشــورات :األعلمــي للطباعــة والنــر والتوزيــع ،ط،1
1413هـــ1992-م.

 -6التفســر الكبــر :فخــر الديــن الــرازي ت(606هـــ) ،منشــورات املطبعــة
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البهيــة املرصيــة ،ط ،4القاهرة1421 ،هـــ2000-م،

 -7التوحيــد :الشــيخ اجلليــل األقــدم الصــدوق ،ت(381هـــ) صححــه

وعلــق عليــه /هاشــم احلســيني ،منشــورات :مؤسســة النــر اإلســامي ،ط،8

قــم1423 ،هـــ2002-م.

 -8اجلمــل وصفــن والنهــروان :أليب خمنــف لــوط بــن حييــى الكــويف

ت(158هـــ) ،حتقيــق :حســن الســنيد ،منشــورات :مؤسســة /دار اإلســام

للطباعــة والنــر ،ط ،1طهــران1423 ،هـــ2002-م.369 ،

 -9اجلمــل والنــرة لســيد العــرة يف حــرب البــرة :تأليــف :الشــيخ املفيد،

ت(413هـــ) ،ت :عــي الرشيفــي ،منشــورات :مركــز اإلعالم اإلســامي ،ط،2
قم1416 ،هـ1995-م.

 -10احلامســة املغربيــة :خمتــر كتــاب صفــوة األدب ونخبــة ديــوان العــرب

حممــد رضــوان
حممــد بــن عبــد الســام اجلــراوي التالــدي ،تــحَّ :
(أليب العبــاس َّ
الدايــه ،منشــورات :دار الفكــر ،ط ،1بــروت1412 ،هـ.1991-

 -11خصائــص أمــر املؤمنــن( :عــي بــن أيب طالــب) /تأليــف :الســيد

الرشيــف الــريض ت406( :هـــ) ،منشــورات :مطبعــة مؤسســة األعلمــي
للطباعــة والنــر والتوزيــع ،ط ،1بــروت -لبنــان1407 ،هـــ1986-م.

 -12دميــة القــر وعــره أهــل العــرة( :أليب احلســن الباخــرزي)،

حتقيــق :د .ســامي مكــي العــاين ،منشــورات :مكتبــة دار العروبــة للطباعــة
والنــر والتوزيــع ،ط ،2الصفــاة ،الكويــت1405 ،هـ1985-م ،اجلــزء األول.
 -13ديــوان دعبــل بــن عــي اخلزاعــي ،حتقيــق :عبــد الصاحــب الدجيــي،
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منشــورات :دار الكتــاب اللبنــاين ،ط ،1قــم1996 ،م.

 -14ديــوان جمنــون ليــى :رشحــه وضبــط نصوصــه وقــدم لــه :د .عمــر

فــاروق الط ّبــاع ،رشكــة دار األرقــم بــن أيب األرقــم للطباعــة والنــر والتوزيــع،
ط ،1بــروت -لبنــان1425 ،هـــ2004-م.

 -15ديــوان مهيــار الديلمــي ،حتقيــق :امحــد نســيم ،منشــورات :دار الكتــب

املرصيــة ،ط ،1:القاهــرة1344 ،هـ1925-م.

ملحمــد بــن عيســى التزمــذي،
 -16ســنن الرتمــزي (اجلامــع الصحيــح) َّ

ت(239هـــ) ،ت :أمحــد حممــد شــاكر ،منشــورات :دار إحيــاء الــراث ،ط،2
بــروت1423 ،هـــ2002-م.

 -17شــعر الرشيــف الــريض و منطلقاتــه الفكريــة :د .عبــد اللطيــف عمران،

منشــورات :دار الينابيــع للطباعــة والنــر والتوزيــع ،ط ،1دمشــق1421 ،هـــ-
2000م.

 -18صحيــح مســلم( :أيب احلســن مســلم بــن احلجــاج النيســابوري)،

ت(261هـــ) ،تــح :حممــد فــؤاد عبــد الباقــي ،منشــورات :مطبعــة األحيــاء (د.

ت).

حممــد بــن األثــر اجلــزري ،منشــورات
 -19الكامــل يف التأريــخ :عــي بــن َّ

املطبعــة املرصيــة ،ط ،1القاهــرة1349 ،هـــ1939-م.

 -20الكامــل يف التأريــخ( /ابــن األثــر اجلــزري) ،منشــورات :املطبعــة

املنرييــة( ،د .ت)

 -21جممــع األمثــال( :أليب الفضــل امليــداين) ،ت(518هـ) ،تقديــم وتعليق:
325

الجزء السادس

مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

نعيــم حســن زرزور ،ط ،1بــروت( ،د .ت).

 -22جممــع البيــان يف تفســر القــرآن (أليب عــى الفضــل بــن احلســن
الطــريس) ،منشــورات :دار إحيــاء الــراث العــريب ،ط ،2بــروت1379 ،هـــ-
1959م.
(ملحمــد بن عبــد اهلل احلاكم النيســابوري)
 -23املســتدرك عــى الصحيحــن:
َّ
ت405( :هـــ) ت :مؤسســة آفــاق اإلســام ،منشــورات :دار الكتــب العلميــة،
ط ،1بــروت -لبنــان1411 ،هـ2000-م.
 -24معجــم البلــدان ،أليب عبــد اهلل شــهاب الديــن ياقــوت احلمــوي،
منشــورات مطبعــة دار الســعادة ،ط ،1القاهــرة1906 ،م.
 -25املعجــم الكبــر( :أليب القاســم ســليامن بــن أمحــد الطــراين) ،حتقيــق:
محــدي عبــد املجيــد ،منشــورات :دار إحيــاء الــراث ،ط ،2بــروت1396 ،هـ-
1975م.
 -26معجــم املطبوعــات العربيــة واملعربــة وهــو شــامل ألســاء الكتــب
املطبوعــة يف االقطــار الرشقيــة والغربيــة مــع ذكــر اســاء مؤلفيهــا وملعــة مــن
ترمجتهــم وذلــك مــن يــوم ظهــور الطباعــة إىل هنايــة الســنة اهلجريــة 1339
املوافقــة لســنة  1919ميالديــة مجعــه ورتبــه يوســف اليــان رسكيــس املجلــد
األول منشــورات مكتبــة آيــة اهلل العظمــى املرعــي النجفــي تقدمــة الكتــاب إىل
العــامل العامــل واالديــب الفاضــل صاحــب الســعادة امحــد باشــا تيمــور.
حممــد
 -27منتخــب فضائــل النبــي وأهــل بيتــه ،ت :مركــز الغديــر ،تقديــمَّ :
بيومــي مهــران ،ط ،2بــروت2002 ،م
 -28وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان :تأليــف( :أيب العبــاس أمحــد بــن
حممــد بــن إبراهيــم بــن أيب بكــر بــن خ ّلــكان) ،املتــوىف ســنة (681هـــ) ،حقــق
أصولــه وكتــب هوامشــه :د .يوســف عــي طويـــل ،و د .مريــم قاســم طويــل،
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، لبنــان- بــروت،1 ط، دار الكتــب العلميــة، حممــد عــي بيضــون:منشــورات
.م1998-هـ1419
The research is based on an extensive reading of the bull in

the library of a poet Abassi Aslam at the age of thirty. He may
study in the hands of the captain of the Talabiyyim the poet
Sharif al-Razi (406 AH). The research was divided into three
sections preceded by an introduction and an endowment
and ended with a conclusion. Contains basic paraphernalia
of sources and references.
And the mark of the first topic: (B) (the religious impact of
Imam Ali (p) in the office of Mehyar Dailami)).
While the second topic entitled: ((Historical Impact of
Imam Ali (p) in the Diwan of Mehyar Dailami)
The third topic was entitled: ((The ideological impact of
Imam Ali (p) in the office of Mehyar Dailami). The researcher
relied on the descriptive analytical method in the course of
his study of this subject
And using a variety of historical sources Quranic literary
and doctrinal in order to accomplish this research and what
the researcher has done is an attempt to read the texts of
poetic literary reading is a compromise of the Bari Almighty
and his compassion and attention because the researcher
does not claim perfection in all this the human is not immune
to slippage error and error
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امنوذجا دراسة
النهج اللغوي يف خطاب العصمة خطبة الغدير املباركة
ً
لغوية يف ضوء النظريتني النصية والتداولية
�أ .م .د .مرت�ضى مزيد جرب

امللخ�ص:
فبعــد أن وفقنــا اهلل تعــاىل يف املشــاركة يف املؤمتــر العلمــي الــدويل الســادس

لفكــر اإلمــام احلســن عليــه الســام بدراســة وســمتها بـ-النهــج اللغــوي يف

انموذجــا،
خطــاب العصمــة ،خطــاب اإلمــام احلســن املجتبــى عليــه الســام
ً
دراســة لغويــة وتداوليــة» فهــا أنــا ذا أقــدم هـ ِ
ـذه الدراســة التــي وســمتها بـــ
انموذجا ،دراســة
النهــج اللغــوي يف خطــاب العصمــة ،خطبــة الغديــر املباركــةً
لغويــة يف ضــوء النظريتــن النصيــة والتداوليــة -للمشــاركة يف مؤمتــر الغديــر

العلمــي العاملــي األول ،قــراءات معرفيــة يف رحــاب الغديــر ،سـ ً
ـائل املــوىل عـ َّـز

وجــل أن يوفقنــي الســتكامل دراســة النهــج اللغــوي يف خطــاب العصمــة يف

جمموعــة دراســات تبحــث يف تــراث الســنة النبويــة والعــرة الطاهــرة الطيبــة.
توزعت دراستي عىل مقدمة وأربعة مباحث:

املبحث األول :ترادف النصوص وتضادها يف خطبة الغدير املباركة.

وبحث املبحث الثاين :التناص القرآين يف خطبة الغدير املباركة.

واختــص املبحــث الثالــث يف الســياق والســرة الذاتيــة يف خطبــة الغديــر

املباركــة.
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يلوادتلاو ةيصنلا نيتيرظنلا ءوض يف ةيوغلةسارد اًجذومناةكرابملا ريدغلا ةبطخةمصعلا باطخ يف يوغللا جهنلا

وتناول املبحث الرابع :االنجازية والسيميائية يف خطبة الغدير املباركة.
املقدمة
اللهم ِّ
صل عىل حممد وآل حممد
وبعد

َّ
فــإن -مــن مل يشــكر املخلــوق مل يشــكر اخلالــق -وأنــا إذ أتقــدم بالشــكر

والعرفــان إىل األخــوة املؤمتريــن يف (مؤمتــر الغديــر العلمــي العاملــي األول،

قــراءات معرفيــة يف رحــاب الغديــر) (إدارة ورعايــة) عــى منحهــم الفرصــة
للباحثــن يف الكتابــة عــن أرشف اخلطــب وأمههــا عنــد العــرب واملســلمني
أقــول إذ أتقــدم بالشــكر والعرفــان هلــم فإننــي ُأذ ّكــر بــأن -الــدال عــى اخلــر

ً
ســائل اهلل ســبحانه وتعــاىل أن يتقبــل منــا مجي ًعــا وجيعــل ذلــك يف
كفاعلــه-
صحائفنــا البيضــاء يــوم ال ينفــع مــال وال بنــون إال مــن أتــى اهلل بقلـ ٍ
ـب ســليم.
بعــد أن وفقنــا اهلل تعــاىل يف املشــاركة يف املؤمتــر العلمــي الســنوي الــدويل

الســادس لفكــر اإلمــام احلســن عليــه الســام بدراســة وســمتها بـ-النهــج
انموذجــا،
اللغــوي يف خطــاب العصمــة ،خطــاب اإلمــام احلســن عليــه الســام
ً
دراســة لغويــة وتداوليــة» فهــا أنــا ذا أقــدم هـ ِ
ـذه الدراســة التــي وســمتها بـــ-
انموذجــا ،دراســة
النهــج اللغــوي يف خطــاب العصمــة ،خطبــة الغديــر املباركــة
ً

يف ضــوء النظريتــن النصيــة والتداوليــة -للمشــاركة يف (مؤمتــر الغديــر العلمــي
العاملــي األول ،قــراءات معرفيــة يف رحــاب الغديــر) سـ ً
ـائل املــوىل عـ ّـز وجــل

أن يوفقنــي الســتكامل دراســة النهــج اللغــوي يف خطــاب العصمــة يف جمموعــة

دراســات تبحــث يف تــراث الســنة النبويــة والعــرة الطاهــرة الطيبــة.
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توزعت دراستي عىل مقدمة وأربعة مباحث:

املبحث األول :ترادف النصوص وتضادها يف خطبة الغدير املباركة.

وبحث املبحث الثاين :التناص القرآين يف خطبة الغدير املباركة.

واختــص املبحــث الثالــث يف الســياق والســرة الذاتيــة يف خطبــة الغديــر

املباركــة.

وتناول املبحث الرابع :االنجازية والسيميائية يف خطبة الغدير املباركة.

املبحث الأول
ترادف الن�صو�ص وت�ضادها يف خطبة الغدير املباركة
اســتعمل النصيــون مصطلحــي الــرادف والتضــاد للتعبــر عــن تــرادف

النصــوص وتضادهــا( ،)1ومثلــوا لذلــك بمجموعــة أمثلــة مــن ذلــك قولــه
الص َمــدُ َ 2ل ْ َي ِلــدْ َو َل ْ ُيو َلــدْ [﴾3اإلخــاص:
ـو اللَُّ َأ َحــدٌ  1اللَُّ َّ
تعــاىلُ ﴿ :قـ ْـل ُهـ َ
 ]3-1للداللــة عــى تــرادف النصــوص ،وقولــه تعــاىلَ ﴿ :نبــىء ِعبـ ِ
ـادي َأ ِّن َأ َنــا
ِّ ْ َ
ِ
ا ْل َغ ُفــور ِ
ـو ا ْل َعـ َ
ـم َ 49و َأ َّن َعـ َ
ـم [﴾50احلجــر]50-49 :
ـذ ُ
ـذ ِاب ُهـ َ
اب األَليـ َ
الرحيـ ُ
ُ َّ
للداللــة عــى تضــاد النصــوص.

ويــرى النصيــون أن تــرادف النصــوص وتضادهــا جــزء ال يتجــزء مــن

مفهــوم الربــط الشــكيل واملضمــوين عــى مســتوى مســتوى الســبك واحلبــك،
فهــا جيعــان النــص يف وحــدة متامســكة مــن جهــة وحــدة املوضــوع وأثرهــا يف

مقبوليــة املتلقــي(.)2

ويف البحــث عــن مفهــوم مصطلــح النصيــن لــرادف النصــوص وتضادها يف
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خطبــة الغديــر املباركــة فإننــا نلحــظ وجــود ذلــك املفهــوم يف أكثــر مــن موضــع

مــن مواضعهــا ممــا جعلهــا مرتابطــة ومتامســكة يف ســبكها وحبكهــا.

مــن ذلــك قــول النبــي حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه يف خطبــة الغديــر -مثـ ً
ـال

عــن تضــاد النصــوص- -يلحــظ َّ
كل عــن والعيــون ال تــراه ،كريــم حليــم ذو
أنــاة قــد وســع َّ
كل يشء رمحتــه و َمــ َّن عليهــم بنعمــة ال يعجــل بانتقامــه وال

يبــادر إليهــم بــا اســتحقوا مــن عذابــه )3(-ثــم يقــول- :وأشــهدُ أنــه اهلل الــذي

كل يشء لعزتــه واستســلم ُّ
وذل ُّ
كل يشء لعظمتــه َّ
تواضــع ُّ
كل يشء لقدرتــه

وخضــع ُّ
كل يشء هليبتــه ،ملــك األمــاك ومفلــك األفــاك ومســفر الشــمس

والقمــر.)4(-

فالنصــان َيمعــان بــن كــرم اهلل وحلمــه وأناتــه وعــدم املبــادرة يف العــذاب

ملســتحقيه وبــن قوتــه وعظمتــه وذلــة ِّ
كل يشء لــه .فســبحانه وتعــاىل قــوي

رحيــم وشــديد رؤوف فتعــاىل اهلل عــا يصفــون.

أيضــا أن التضــاد يف النصــوص قــد يكــون يف املوضــع نفســه مــن
ونجــد ً
ِ
هــذه املــرة ليصــف لنــا صــى اهلل عليــه وآلــه حالــة
اخلطبــة املباركــة ولكــن

أيضــا صــى اهلل
مــن التضــاد ليســت لــرب العــزة واجلاللــة وإنــا حالــه هــو ً

ـرا وأشــكره دائـ ًـا عــى الــراء
عليــه وآلــه مــع ربــه إذ يقــول - :أمحــد محــدً ا كثـ ً

والــراء والشــدة والرخــاء وأؤمــن بــه وبمالئكتــه وكتبــه ورســله أســمع ألمره

وأطيــع وأبــادر إىل كل مــا يرضــاه واستســلم ملــا قضــاه رغبــة يف طاعتــه وخو ًفــا

مــن عقوبتــه ألنــه اهلل الــذي ال يؤمــن مكــره وال خيــاف جــوره.)5(-

فالــراء والــراء والشــدة والرخــاء والرغبــة يف الطاعــة واخلــوف مــن
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العقوبــة حــاالت التضــاد املحمــودة واملمدوحــة مــن صفــات النبــي حممــد

صــى اهلل عليــه وآلــه مــع ربــه فســبحان اهلل عــا يصفــون.

عــز وجــل -مل يكــن لــه ضــد وال معــه نِــدٌّ  ،أحــد
وكيــف ال؟! وهــو َّ

ـوا أحــد ،إلــه واحــد ورب ماجــد....
صمــد مل يلــد ومل يولــد ومل يكــن لــه كفـ ً

ُيميــت وحييــي ،ويفقــر ويغنــي ،ويضحــك ويبكــي ،ويــدين ويقــي ،ويمنــع
ويعطــي»( .)6أمــا تــرادف النصــوص يف خطبــة الغديــر املباركــة فكانــت تــارة

للتوكيــد وتــارة للتنبيــه وتــارة لتثبيــت موضــوع اخلطبــة يف أذهــان املخاطبــن.
فمــن تــرادف النصــوص يف خطبــة الغديــر املباركــة لغــرض التوكيــد قولــه

صــى اهلل عليــه وآلــه- :فاعلمــوا معــارش النــاس ذلــك فيــه وافهمــوه وأعلمــوا

أن اهلل قــد نصبــه لكــم ول ًيــا وإما ًمــا فــرض طاعتــه عــى املهاجريــن واألنصــار
وعــى التابعــن هلــم بإحســان ،وعــى البــادي واحلــارض ،وعــى العجمــي

والعــريب ،واحلـ ِّـر واململــوك ،والصغــر والكبــر ،واألبيــض واألســود ،وعــى

ِّ
كل موحــد يف حكمــه ،جــاز يف قولــه ،نافــذ أمــره ملعــون مــن خالفــه ،ومرحــوم
مــن تبعــه وصدّ قــه فقــد غفــر اهلل لــه وملــن سـ ِ
ـم َع منــه وأطــاع لــه»(.)7
َ
فالنص يمكن أن خيترص بعبارة موجزة وهي:
أن اهلل نصبــه لكــم مجي ًعــا ول ًيــا وإما ًمــا ،فمــن خالفــه هلــك ومــن تبعــه نجــا.

لكنــه صــى اهلل عليــه وآلــه رادف يف النصــوص مــن أجــل أن يؤكــد هــذا املعنــى
يف أذهــان املخاطبــن وال يكــون ذلــك إال بالتفصيــل املتقــدم فذكــر املهاجريــن

واألنصــار والتابعــن والبــادي واحلــارض والعجمــي والعــريب واحلـ ِّـر واململــوك
ٍ
مــاض يف
والصغــر والكبــر واألبيــض واألســود ،ثــم ختــم بــكل موحــد
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حكمــه.

ومــن تــرادف النصــوص يف خطبــة الغديــر املباركــة لغــرض التنبيــه قوله صىل

اهلل عليــه وآلــه- :فاســمعوا وأطيعــوا وانقــادوا ألمــر ربكــم ،فــأن اهلل عـ َّـز وجــل
وهــو موالكــم واهلكــم ،ثــم مــن دونــه رســوله ونبيــه املخاطِــب لكــم ،ثــم مــن

بعــدي عــي وليكــم إمامكــم بأمــر اهلل ربكــم ،ثــم اإلمامــة يف ذريتــي مــن ولــده
إىل يــوم تلقــون اهلل ورســوله.)8(-

وعندمــا أراد أن يثبــت ذلــك يف نفوســهم رادف يف النصــوص بقولــه صــى

علمــت
اهلل عليــه وآلــه -مــا مــن علــم إال وقــد أحصــاه اهلل َّيف ،وكل علــم
ُ
فقــد أحصيتــه يف إمــام املتقــن ،ومــا مــن علــم أال وقــد علمتُــه عل ًيــا وهــو
اإلمــام املبــن الــذي ذكــره اهلل يف ســورة يــس ﴿وك َُّل َ ٍ
أح َص ْينَــا ُه ِف إِ َمــا ٍم
شء ْ
َ
ْ
ُمبِ ٍ
ني﴾[يــس.)9(- .....]12 :
املبحث الثاين
التنا�ص القر�آين يف خطبة الغدير املباركة

ُيعـ ّـرف النصيــون التنــاص عــى أنــه- :العالقــات بــن نــص مــا ونصــوص

أخــرى مرتبطــة بــه وقعــت يف حــدود جتربــة ســابقة ســواء بوســاطة أم بغــر
وســاطة.)10(-

وللتناص أنواع أشهرها:

التنــاص الشــكيل -وهــو أن يكــون اجــراء النــص عــى وفــق قواعــد نــص

آخــر»( .)11والتنــاص املضمــوين -وهــو أن ُين ََّصــص مضمــون نــص آخــر يف
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النــص املنتــج»(.)12

ويذهــب النصيــون إىل أن التنــاص قــد -حيــدث عــن غــر قصــد مــن الكاتب

وهــو الــذي تتــرب فيــه إىل النــص األصــي مالمــح ومقتطفــات مــن نصــوص
أخرى»(.)13

وقــد حيــدث التنــاص عــن وعــي وقصــد مــن الكاتــب فيعمــد -إىل

اإلشــارة للنــص املســتعار إشــارة واضحــة وقــد يكــون لذلــك غايــات عديــدة
كاالستشــهاد أو املناقشــة أو النقــض أو الدحــض .)14(-والتنــاص هبـ ِ
ـذه املعاين

ـارضا يف خطبــة الغديــر املباركــة فمــن التنــاص الشــكيل قــول النبــي صــى
كان حـ ً
اهلل عليــه وآلــه يف خطبــة الغديــر -ومل يكــن لــه ِضــدٌّ وال معــه نِــدٌّ واحــد صمــد
ـوا أحــد»(.)15
مل يلــد ومل يولــد ومل يكــن لــه كفـ ً
أمــا التنــاص املضمــوين فكثــر جــدً ا يف هـ ِ
ـذه اخلطبــة املباركــة ومنهــا قولــه

صــى اهلل عليــه وآلــه- :فهــو اهلل الــذي ال إلــه إال هــو املتقــن الصنعــة ،احلســن

الصنيعــة ،العــدل الــذي ال جيــور ،واألكــرم الــذي ترجــع إليــه األمــور»(.)16

لقــد و ّظــف الرســول الكريــم صــى اهلل عليــه وآلــه النــص القــرآين يف خطبــة

الغديــر املباركــة بــا ينســجم مــع وحــدة موضــوع اخلطبــة فــكان التنــاص
القــرآين دلي ـ ً
ا يؤيــد مضمــون اخلطبــة مــن ذلــك قولــه صــى اهلل عليــه وآلــه

عندمــا أراد أن يبلــغ النــاس بواليــة صــى اهلل عليــه وآلــه بعــده فقــال- :وقــد

ضمــن يل تبــارك وتعــاىل العصمــة مــن النــاس وهــو اهلل الــكايف الكريــم فــأوىص
ـغ َمــا ُأنـ ِ
الر ُسـ ُ
ـول َب ِّلـ ْ
ـك ِمــن َّر ِّبـ َ
ـز َل إِ َل ْيـ َ
ـك
إيل بســم اهلل الرمحــن الرحيــم ﴿ َيــا َأ ُّ َيــا َّ
ـك ِم ـ َن الن ِ
ـت ِر َســا َل َت ُه َواللُّ َي ْع ِص ُمـ َ
َّاس﴾[املائــدة...]67 :
َوإِن َّل ْ َت ْف َعـ ْـل َفـ َـا َب َّل ْغـ َ
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 .)17(-وعندمــا أبلغهــم صــى اهلل عليــه وآلــه بموضــوع األمــر الســاوي

الــذي كلفــه اهلل بــه قــدّ م دليـ ً
ـرارا
ـا عــى ذلــك فقــال- :إن جربئيــل هبــط ا َّيل مـ ً
ثال ًثــا يأمــرين عــن الســام ريب-وهــو الســام -أن أقــوم يف هــذا املشــهد ُفأعلــم

َّ
كل أبيــض وأســود أن عــي بــن أيب طالــب أخــي وويص وخليفتــي عــى أمتــي
واإلمــام مــن بعــدي ،الــذي حملــه منــي حمــل هــارون مــن موســى إال أنــه ال

ـي
نبــي بعــدي ،وهــو وليكــم بعــد اهلل ورســوله .وقــد أنــزل اهلل تبــارك وتعــاىل عـ َّ
ِ
ـم اللُّ َو َر ُســو ُل ُه َوا َّل ِذي ـ َن آ َمنُــو ْا ا َّل ِذي ـ َن
بذلــك آيــة مــن كتابــه هــي ﴿إِ َّنـ َـا َول ُّي ُكـ ُ
ـون الـ َّـزكَا َة وهــم ر ِ
ِ
اك ُع َ
ا َة َو ُي ْؤ ُتـ َ
يمـ َ
الص ـ َ
ون﴾[املائــدة.)18(- ....]55:
ـون َّ
َ ُ ْ َ
ُيق ُ
وبـ ّـن هلــم أنــه طلــب مــن جربئيــل أن يســتعفي لــه الســام تبليــغ ذلــك إىل

النــاس وذكــر هلــم الســبب وقــدّ م هلــم دليـ ً
ـا قرآن ًيــا آخــر يف تنــاص يذكرهــم

بــا كانــوا يقولــون عنــه بســبب حبــه لعــي عليــه الســام إذ قــال -لعلمــي بقلــة

املتقــن وكثــرة املنافقــن وإدغــال الالئمــن وحيــل املســتهزئني بالســام ....حتى
ســموين ُأذ ًنــا وزعمــوا أين كذلــك لكثــرة مالزمتــه إيــاي وإقبــايل عليــه وهــواه
وقبولــه منــي حتــى أنــزل اهلل عـ ّـز وجــل يف ذلــك ِ
ـؤ ُذ َ
ـي
ـم ا َّل ِذيـ َن ُيـ ْ
َ
ون النَّبِـ َّ
﴿ومن ُْهـ ُ
ـو ُأ ُذ ٌن ُقـ ْـل ُأ ُذ ُن َخـ ْ ٍ
َو ِي ُقو ُلـ َ
ني﴾[التوبــة:
ـم ُي ْؤ ِمـ ُن بِــاللِّ َو ُي ْؤ ِمـ ُن لِ ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ـون ُهـ َ
ـر َّل ُكـ ْ
.)19(- ....]61

وعندمــا أراد صــى اهلل عليــه وآلــه أن يبــن منزلــة عيل عليــه الســام يف القرآن

الكريــم اســتعمل التنــاص القــرآين ليعــزز بعــه خطبتــه املباركــة فقــال- :ومــا من
علــم إال وقــد علمتــه عل ًيــا ،وهــو اإلمــام املبــن الــذي ذكــره اهلل يف ســورة يــس:
﴿وك َُّل َ ٍ
أح َص ْينَــا ُه ِف إِ َما ٍم ُمبِـ ٍ
ـن﴾..)20( ....
شء ْ
َ
ْ
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وقــال صــى اهلل عليــه وآلــه- :معــارش النــاس ،إنــه جنــب اهلل الــذي ُذكــر يف
را عمــن خيالفــه ﴿ َأن َت ُقـ َ
ـس َيــا َح ْســ َـرتَى
ـول َن ْفـ ٌ
كتابــه العزيــز ،فقــال تعــاىل خمـ ً

ـت ِف َجنـ ِ
عـ َ
ـب اللَِّ﴾[الزمــر.)21(- ....]56 :
ـى َمــا َف َّرطـ ُ

عــي عليــه الســام يف القــرآن الكريــم -وال
أيضــا يؤكــد منزلــة
وقــال ً
ّ
﴿هـ ْـل َأ َتــى َعـ َ
ـى
نزلــت آيــة مــدح يف القــرآن إال فيــه ،وال شــهد اهلل باجلنــة يف َ
النس ِ
ان﴾[اإلنســان ]1 :إال لــه ،وال أنزهلــا يف ســواه وال مــدح هبــا غــره.)22(-
ِْ َ
ثــم قــال وأقســم عــى ذلــك  -ويف عــي-واهلل -نزلــت ســورة العــر بســم
ـر  1إِ َّن ْ ِ
ـان َل ِفــي ُخـ ْ ٍ
﴿وا ْل َعـ ْ ِ
نسـ َ
ـر [﴾2العــر]2-1 :
اهلل الرمحــن الرحيــم َ
ال َ
ـي الــذي آمــن وريض باحلــق والصــر.)23(-
إال عـ ّ

ف نزلــت وفيهــم واهللثــم قــرأ ســورة الفاحتــة وقــال بعــد أن انتهــى منهــا ِ َّ

نزلــت ،وهلــم عمــت ،وإياهــم خصــت ،أولئــك أوليــاء اهلل الذيــن ال خــوف
عليهــم وال هــم حيزنــون إال إن حــزب اهلل هــم الغالبــون.)24(-

لعــي عليــه الســام
وعندمــا أراد صــى اهلل عليــه وآلــه أن يأخــذ البيعــة
ّ

ـي عليــه الســام عنــد
اســتعمل التنــاص القــرآين ليبــن كيــف تكــون بيعــة عـ ّ

ـي قــد بايعنــي ،وأنــا
اهلل ســبحانه وتعــاىل فقــال- :أال وإين قــد بايعـ ُ
ـت اهلل وعـ َّ
ـك إِ َّنـ َـا ُي َب ِاي ُعـ َ
آخذكــم بالبيعــة لــه عــن اهلل عـ ّـز وجــل ﴿إِ َّن ا َّل ِذيـ َن ُي َب ِاي ُعو َنـ َ
ـون اللََّ
ـث َعـ َ ِ ِ
ِ
ـث َفإِ َّنـ َـا َين ُكـ ُ
ـم َف َمــن َّن َكـ َ
اهــدَ
ـى َن ْفســه َو َمـ ْن َأ ْو َف بِـ َـا َع َ
َيــدُ اللَِّ َفـ ْ
ـو َق َأ ْيدهيِـ ْ
ِ ِ
ــرا َعظِ ًيم﴾[الفتــح.)25(- ....]10 :
َع َل ْيــ ُه اللََّ َف َســ ُي ْؤتيه َأ ْج ً

ليكــون
ومجــع صــى اهلل عليــه وآلــه بــن النــص القــرآين وســنته الرشيفــة
ّ

تناصــا قرآن ًيــا نبو ًيــا يدعــم فيــه موضــوع اخلطبــة املباركــة فقــال- :معــارش
ً
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وعرفتكــم أهنــم منــي ومنــه،
عرفكــم أن األئمــة مــن بعــده ولــده ّ
النــاس القــرآن ُي ّ
حيــث يقــول اهلل يف كتابــه ﴿وجع َلهــا ك َِلمـ ًة ب ِ
ـت لــن
اق َي ًة﴾[الزخــرف ]28 :وقلـ ُ
َ َ
َ َ َ َ
تضلــوا مــا إن متســكتم هبــا.)26(- ....
املبحث الثالث
ال�سياق وال�سرية الذاتية يف خطبة الغدير املباركة
يعــدُّ الســياق نظريــة لغويــة قائمــة برأســها يف الــدرس اللســاين احلديــث،

أيضــا مبــدأ مهــم مــن مبــادئ النظريــة النصيــة وركــن مــن أركان النظريــة
وهــو ً
التداوليــة فتجمعــه صلــة وشــيجة بمفاهيــم القصديــة واملقبوليــة والتنــاص

واملقاميــة واإلعالميــة واإلنجازيــة فيكشــف عــن معانيهــا ويبــن دالالهتــا.

وللســياق أثــر كبــر يف فهــم خطبــة الغديــر املباركــة ،فهــو يكشــف لنــا عــن

درايــة الرســول الكريــم صــى اهلل عليــه وآلــه بــا ســيحدث بعــده مــن انقــاب

عــى اإلســام والعــودة إىل مــا كانــوا عليــه قبــل الدعــوة اإلســامية وذلــك

لوجــود املرتبصــن واملنافقــن والناكثــن واملارقــن بــن صفــوف املســلمني ،إن
املقدمــة التــي قــدم هبــا رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه خطبتــه املباركــة تكشــف

عــن ســوء النوايــا ألولئــك الذيــن كان الديــن لع ًقــا عــى ألســنتهم.

فقــد ذكــر صــى اهلل عليــه وآلــه أن اهلل ســبحانه وتعــاىل أوحــى لــه بالتبليــغ

ـي فــا
ـي عليــه الســام -أن مل أبلــغ مــا أنــزل إ ّيل يف حــق عـ ّ
عــن واليــة اإلمــام عـ ّ
ـت رســالته وقــد ضمــن يل تبــارك وتعــاىل العصمــة مــن النــاس )27(-وهنــا
بلغـ ُ

يكشــف لنــا الســياق أن ثمــة خطــب مــا ســيحدث لــو بلــغ الرســول الكريــم
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صــى اهلل عليــه وآلــه النــاس بواليــة أمــر املؤمنــن لكــن اهلل ضمــن لرســوله

الكريــم العصمــة منهــم.
ـغ َمــا ُأنـ ِ
الر ُسـ ُ
ـول َب ِّلـ ْ
ـز َل إِ َل ْي َك﴾[املائــدة ]67 :ثــم قــال:
ثــم تــا آيــة ﴿ َيــا َأ ُّ َيــا َّ
ِ
ـرارا ثال ًثــا يأمــرين
وأنــا أبــن لكــم ســبب هــذه اآليــة :إن جربئيــل هبــط إ ّيل مـ ًعــن الســام ريب -وهــو الســام -أن أقــوم يف هــذا املشــهد ُفأعلــم كل أبيــض
وأســود أن عل ًيــا بــن أيب طالــب أخــي وويص وخليفتــي عــى أمتــي واإلمــام مــن

بعــدي»(.)28

أيضــا أنــه ســأل -جربئيــل أن يســتعفي يل الســام عــن تبليــغ
وأخربهــم ً

ذلــك إليكــم )29(-وذكــر الســبب مــن وراء ذلــك إذ إنــه صــى اهلل عليــه وآلــه
يعلــم -بقلــة املتقــن وكثــرة املنافقــن وإدغــال الالئمــن وحيــل املســتهزئني

بالســام ،الذيــن وصفهــم اهلل يف كتابــه بأهنــم يقولــون بألســنتهم مــا ليــس يف
قلوهبــم وحيســبونه هينًــا وهــو عنــد اهلل عظيــم.)30(-

ثــم يذكــر صــى اهلل عليــه وآلــه أنــه يعــرف أولئــك املنافقــن -ولــو شــيئت أن

ـأت وأن أ ُد َّل
ـميت وأن أؤمــئ إليهــم بأعياهنــم ألومـ ُ
أســمي بذلــك بأســائهم لسـ ُ
ـت»(.)31
ـت ولكنــي واهلل يف أمورهــم تكرمـ ُ
عليهــم لدللـ ُ

فالســياق يكشــف لنــا أن تكــرم رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه عــى أولئــك

املنافقــن وعــدم ذكــره ألســائهم إنــا جــاء كفرصــة ألولئــك املنافقــن لرياجعوا

أنفســهم وينتبهــوا إىل أنفســهم كــي يصغــوا إىل احلــق.

كذلــك فــإن الســياق يكشــف لنــا ممــا تقــدم أن املؤامــرات عــى النبــي صــى

اهلل عليــه وآلــه وعــى أهــل بيتــه عليهــم الســام كانــت عــى حيــاة الرســول
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صــى اهلل عليــه وآلــه بــل أن الســياق يكشــف لنــا أن الرســول صــى اهلل عليــه

معرضــا يف كل وقــت ملــا تعــرض لــه أهــل بيتــه عليهــم الســام بعــد
وآلــه كان
ً
وفاتــه لــوال أن اهلل قــد عصمــه مــن النــاس.

أيضــا مبــدأ الســرة الذاتيــة الــذي اســتعمله الرســول الكريــم
ومــن الســياق ً

صــى اهلل عليــه وآلــه يف خطبــة الغديــر املباركــة واســتعمله بعــده اإلمــام عــي

عليــه الســام يف خطبتــه املشــهورة (بالقاصعــة)( )32واســتعمله اإلمــام احلســن
أيضــا اإلمــام احلســن عليــه
عليــه الســام يف أكثــر مــن خطبــة( )33واســتعمله ً

الســام يــوم الطــف يف كربــاء يف العــارش مــن حمــرم احلــرام ســنة (60هـــ)
واســتعمله اإلمــام عــي بــن احلســن الســجاد يف جملــس امللعــون يزيــد بــن
معاويــة.

ويعــدُّ مبــدأ (الســرة الذاتيــة) مبــدأ عــري وحضــاري ويــدل عــى رقــي

املجتمعــات وتقدمهــا وتســتعمل يف أفضــل اجلامعــات يف العــامل فهــو يكشــف

لنــا عــن قــدرات صاحــب الســرة الذاتيــة وانجازاتــه مــن أجــل أن نفاضــل بينه
وبــن اآلخريــن يف اختيــار األصلــح واألفضــل واألنســب ليكــون الشــخص

املناســب يف املــكان املناســب.

ـارضا يف خطبــة الغدير
ً
وتأسيســا عــى ذلــك فــإن مبــدأ الســرة الذاتيــة كان حـ ً

املباركــة فقــد عــرض الرســول الكريــم صــى اهلل عليــه وآلــه الســرة الذاتيــة أو
ـي عليــه الســام وذلــك إلقامــة احلجة
كــا تُعــرف اليــوم بالـــ( )C. Vلإلمــام عـ ّ

عــى النــاس والســيام الناكثــون واملارقــون واملنافقــون فقــال- :معــارش النــاس،
ال تض ُّلــوا عنــه وال تنفــروا منــه ،وال تســتنكفوا عــن واليتــه ،فهــو الــذي هيــدي
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إىل احلــق ويعمــل بــه ،وي ِ
َ
الباطــل وينهــى عنــه ،وال تأخــذه يف اهلل لومــة
ــق
زه ُ
ُ

الئــم .أول مــن آمــن بــاهلل ورســوله ،مل يســبقه إىل اإليــان يب أحــدٌ  ،والــذي فــدى

رســول اهلل بنفســه ،والــذي كان مــع رســول اهلل وال أحــد يعبــد اهلل مــع رســوله

وأول مــن عبــد اهلل معــي .أمر ُتــه عــن
مــن الرجــال غــر ُهَّ .أول النــاس صــاة َّ
اهلل أن ينــام يف مضجعــي ،ففعــل فاد ًيــا يل بنفســه ،معــارش النــاس ،فضلــوه فقــد
فضلــه اهلل ،واقبلــوه فقــد نصبــه اهلل.

معــارش النــاس إنــه إمــام مــن اهلل ،ولــن يتــوب اهلل عــى أحــد أنكــر واليتــه

أمــره وأن ُيعذبــه
ولــن يغفــر لــه ،حتــى عــى اهلل أن يفعــل ذلــك بــا خالــف َ

ـارا
عذا ًبــا نكــرا أبــد اآلبــاد ودهــر الدهــور ،فاحــذروا أن ختالفــوه ،فتصلــوا نـ ً
وقودهــا النــاس واحلجــارة أعــدت للكافريــن»(.)34
املبحث الرابع
االجنازية وال�سيمائية يف خطبة الغدير املباركة

االنجازيــة مصطلــح التداوليــن للتعبــر عــن انجازيــة أحــداث أفعــال

الــكالم فالــكالم عندهــم عــى صنفــن(:)35

األول :ليس له انجازية عىل الواقع فهو ال يعدو أكثر من كونه كال ًما.

والثــاين :لــه انجازيــة عــى الواقــع ويكــون لــه أحــداث تُعــرف بأحــداث

أفعــال الــكالم.

واالنجازية باملعنى الثاين كانت حارضة يف خطبة الغدير املباركة.

مــن ذلــك قولــه صــى اهلل عليــه وآلــه بعــد أن عــرض فكــرة اإلمامــة عــى
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املســلمني وأعلــن عل ًيــا عليــه الســام إما ًمــا ووص ًيــا عــى املســلمني ذكــر أن مــن

أنكــر ذلــك ومل يلتــزم بــه فإنــه كافــر ككفــر اجلاهليــة األوىل ،وأنــه يف النــار،
ومعنــى ذلــك أن خطــاب النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه لــه انجازيــة أحــداث

أفعــال الــكالم فكالمــه صــى اهلل عليــه وآلــه لــه أثــر يف الواقــع الشــخيص لــكل
مســلم ،فقــال -فمــن شــك يف ذلــك فقــد كفــر ككفــر اجلاهليــة األوىل ،ومــن

شــك يف يشء مــن قــويل فقــد شــك يف كل مــا أنــزل إ ّيل ،ومــن شــك يف واحــد
مــن األئمــة فقــد شــك يف الــكل منهــم والشــاك فينــا يف النــار»(.)36

ومثــل ذلــك ُيقــال يف قولــه صــى اهلل عليــه وآلــه -ملعــون ملعــون مغضــوب

ـي قــويل هــذا ومل يوافقــه.)37(-
مغضــوب مــن رد عـ َّ

بلغــت مــا أمــرت بتبليغــه حجــة عــى كل حــارض
أيضــا- :وقــد
ُ
وقولــه ً
وغائــب وعــى كل أحــد ممــن شــهد أو مل يشــهدُ ،ولِــدَ أو مل يولــد ،فليبلــغ
احلــارض الغائــب والوالــد الولــد إىل يــوم القيامــة.)38(-
فهـ ِ
ـذه النصــوص الرشيفــة تؤكــد أن كالم النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه لــه أثــر

يف حيــاة املســلمني وآخرهتــم.

ومــن التداوليــة مــا ُيعــرف بالســيميائية أو العالماتيــة( )39وهــي عــى أنــواع

ولســنا يف صــدد بحثهــا فهــذا ليــس مقــام بحثهــا وإنــا يكفينــا منهــا أن نشــر

إىل أن الســيميائية تبحــث يف اللغــة غــر املنطوقــة أو املكتوبــة فهــي تبحــث يف
اإلشــارة والعالمــة واإليــاء واإلحيــاء واأللــوان ذات الداللــة فهـ ِ
ـذه كلهــا لغــة
غــر منطوقــة أو مكتوبــة لكنهــا تُوحــي بمعـ ٍ
ـان معينــة وحمــددة.

ـي عليــه الســام إىل جانــب الرســول صــى اهلل
ومــن الســيميائية وقــوف عـ ّ
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عليــه وآلــه يف خطبــة الغديــر املباركــة- ،ثــم رضب بيــده إىل َع ُضــد عــي عليــه

الســام فرفعــه ،وكان أمــر املؤمنــن عليــه الســام منــذ َّأول مــا صعــد رســول

اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه منــره عــى درجــة مقامــه متيامنًــا عــن وجــه رســول اهلل

صــى اهلل عليــه وآلــه كأهنــا يف مقــام واحــد .فرفعــه رســول اهلل صــى اهلل عليــه
وآلــه بيــده وبســطهام إىل الســاء وشــال عل ًيــا عليــه الســام حتــى صــارت رج ُلـ ُه
مــع ركبــة رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه ،ثــم قــال :أهيــا النــاس مــن أوىل
مــن أنفســكم؟ قالــوا :اهلل ورســو ُله ،فقــال :أال فمــن كنــت مــواله فهــذا عــي
مــواله.)40(» ....

فالرســول صــى اهلل عليــه وآلــه مل يكتــف باللغــة املنطوقــة حــن أراد أن

أمــرا للمؤمنــن لكنــه عمــد إىل ســيميائية املشــهد
ُيعلــن عل ًيــا عليــه الســام
ً

كــي يكــون احلــدث (صو ًتــا وصــورة) فيشــاهد املســلمون عل ًيــا صــى اهلل عليــه

ـرا
وآلــه ويســمعون كالم الرســول الكريــم صــى اهلل عليــه وآلــه وهــو ينصبــه أمـ ً
وإما ًمــا وول ًيــا.

اخلامتة
بعــد أن عرضنــا خطبــة الغديــر املباركــة عــى النظريتــن النصيــة والتداوليــة
يف هـ ِ
ـذه الدراســة فقــد توصلــت إىل جمموعــة نتائــج مهمــة ،لنــا أن نوجزهــا عــى

النحــو اآليت:

 -1رادف الرســول الكريــم صــى اهلل عليــه وآلــه يف نصــوص خطبــة الغديــر

املباركــة إليصــال موضــوع اخلطبــة بأكثــر مــن نــص ،وكان األمــر كذلــك يف

أيضــا.
مهــارة تضــاد النصــوص ً
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 -2اســتعمل الرســول الكريــم صــى اهلل عليــه وآلــه التنــاص القــرآين كدليــل

دامــغ عــى أن موضــوع خطبــة الغديــر املباركــة موضــوع ســاوي.

 -3كشــف الســياق ومبــدأ الســرة الذاتيــة عــن علــم رســول اهلل صــى اهلل

عليــه وآلــه ودرايتــه بــأن الدعــوة اإلســامية بعــده ســتتقهقر بســبب وجــود
الناكثــن واملارقــن والقاســطني.

 -4إن خطبــة الغديــر املباركــة خطبــة ذات انجازيــة حقيقيــة وموضوعهــا

ـي عليــه الســام فقــط -كــا يعتقــد بعضهــم -وإنــا هــو منهــج
ليــس حـ َ
ـب عـ ّ
حيــاة صحيحــة وخامتــة صحيحــة يؤيــد ذلــك ســيميائية املشــهد يف اخلطبــة إذ

كان صو ًتــا وصــورة.
قائمة امل�صادر

 -1أرشفها القرآن الكريم.

 -2خطبــة الغديــر ،النــص الكامــل ،حممــد باقــر األنصــاري ،مركــز املنتظــر

الثقــايف ،د .ت.

 -3ســيميائية اإليقــاع والفاصلــة يف القــرآن الكريــم ،د .تومــان غــازي ،ط.

األوىل  ،2011مطبعــة رشكــة املــارد ،العــراق -النجــف األرشف.

 -4مدخــل إىل علــم النــص ،حممــد األخــر الصبيحــي ،الــدار العربيــة

للعلــوم ،نــارشون ،منشــورات االختــاف ،اجلزائــر ،ط .األوىل.2008 ،

 -5مفاهيــم علــم لغــة النــص عنــد ســيبويه ،مرتــى مزيــد جــر ،أطروحــة

دكتــوراه ،اجلامعــة املســتنرصية ،كليــة اآلداب ،قســم اللغــة العربيــة.2014 ،

 -6النــص واخلطــاب واإلجــراء ،روبــرت دي بوجرانــد ،ترمجــة :د .متــام
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حســان ،عــامل الكتــب ،القاهــرة ،ط .األوىل .1998

 -7نظريــة علــم النــص ،د .حســام أمحــد فــرج ،مكتبــة اآلداب ،القاهــرة ،ط.

األوىل .2007

 -8هنج البالغة ،حتقيق :حممد عبده ،بريوت ،إرشاف العتبة احلسينية.

انموذجا،
 -9النهــج اللغــوي يف خطــاب العصمــة ،خطــاب اإلمــام احلســن 
ً

دراســة لغويــة وتداوليــة ،مقبــول للنــر يف جملــة العميد.
هوام�ش البحث:

 -1ينظــر :نظريــة علــم النــص ،126-78 :وينظــر :مفاهيــم علــم لغــة

النــص عنــد ســيبويه.68 :

 -2ينظر :علم لغة النص.183-99 :

 -3خطبة الغدير ،النص الكامل.28 :

 -4نفسه.30 :
 -5نفسه.31 :
 -6نفسه.30 :

 -7نفسه.36-35 :
 -8نفسه.36 :
 -9نفسه.37 :

 -10النص واخلطاب واإلجراء.104 :
 -11نظرية علم النص.199 :

 -12نفسه.217 :
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 -13مدخل إىل علم النص.102 :

 -14نفسه.102 :

 -15خطبة الغدير ،النص الكامل.30 :

 -16نفسه.29 :

 -17نفسه.33-32 :
 -18نفسه.33 :
 -19نفسه.34 :
 -20نفسه.37 :

 -21نفسه.40-39 :
 -22نفسه.44 :
 -23نفسه.45 :
 -24نفسه.51 :
 -25نفسه.56 :
 -26نفسه.60 :
 -27نفسه.32 :
 -28نفسه.33 :
 -29نفسه.34 :
 -30نفسه34 :

 -31نفسه.35 :

 -32ينظر :هنج البالغة.394/2 :
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نظر ّية أفعال الكالم يف ملحمة عيد الغدير للشاعر بولس سالمة
(دراسة تداوليّة)
�أ .م .د .را�سم �أحمد عب ّي�س اجلر ّياوي

ملخ�ص البحث
ـم اآلل ّيــات اإلجرائ ّيــة النظر ّيــة والتطبيق ّية التي تســعفنا
التداول ّيــة تعــدُّ مــن أهـ ّ

يف حتليــل اخلطــاب تفكيــك ًا وتركيبـ ًا ،أو دراســته فهـ ًا وتفســر ًا وتأويـاً ،ســواء
أكان ذلــك اخلطــاب املرصــود لســان ّي ًا َأم أدب ّيـ ًا َأم نقد ّيـ ًا َأم فلســف ّي ًاَ ،أم منطق ّيـ ًا َأم
ـأي حـ ٍ
ـال مــن األحوال عــن البعد التــداويل يف
إعالم ّيـ ًا ،إذ ال يمكــن االســتغناء بـ ِّ
خاصة.
دراســة اللغــة اإلنســان ّية بصفــة عا ّمــة واخلطــاب األديب والنقــدي بصفــة ّ
ونظر ّيــة أفعــال الــكالم مــن النظر ّيــات اللســان ّية احلداثو ّيــة والتــي ُعــدّ ت مــن

ألنــا ح ّققــت إنجــازات كثــرة وعنيــت بمقصد ّيــة
أهــم املحــاور التداول ّيــة؛ ّ
املخاطِــب وخفايــاه ،لذلــك نجــد ّ
أن املقصــود مــن خطابــه هــو الــذي حــدّ د
أي فعــل كالمــي ،وهــذا األمــر جعــل مــن الصــدق يف تو ّفــره يف
مــا يريــده يف ِّ

اخلطــاب رشط ـ ًا مهـ ّ ً
ـا مــن آل ّيــات نجــاح الفعــل الكالمــي ،ووجدنــا األفعــال

الكالم ّيــة مــن نــوع التوجيهــات واإلخباريــات أو التقريــرات ش ـكّلت اجلانــب

ألنــا تقــوم عــى نقــل الواقــع وتصويــره
األبــرز يف شــعر بولــس ســامة؛ ّ

تصويــر ًا صحيحـ ًا ونقلــه بأمانــة وصــدق ،وهــذا مــا كان الشــاعر يريــد إيصالــه
للمتل ّقــي ،وقــد حت ّقــق بالفعــل.
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ومــن هنــا نجــد ّ
أن نظر ّيــة األفعــال الكالم ّيــة اســتثمرها الشــاعر يف خطابــه

وهــذا مــا ملســناه يف حتليلنــا وفقـ ًا هلــذه النظر ّيــة ،فضـ ً
ا عــن ذلــك فقــد وجدنــا
هلــذه النظر ّيــة وجــود ًا حقيق ّيـ ًا يف كتــب الــراث األديب والنقدي ،ويرجــع الفضل
الرائــد للعــرب يف انبثــاق هــذه النظر ّيــاتّ ،
ولعل الســبب ليــس لعلامئنــا العرب،
بــل يف باحثينــا احلداثويــن الذيــن يرجعــون َّ
كل نظر ّيــة حداثو ّيــة ُأصوهلــا إىل

الغــرب مــن غــر ْ
أن يتم ّعنــوا يف تراثنــا وكتبنــا ،فيســتعجلون يف حكمهــم ور ّبــا
يكونــون غــر موضوعيــن يف حكمهــم وصــدوره ،وأخــر ًا تعــدُّ نظر ّيــة أفعــال

مهمــة قابلــة إلنتــاج املعنــى عــن طريــق األفعــال اإلنجاز ّيــة
الــكالم نظر ّيــة ّ

ـأت مــن
والتــي تنتــج تأثــر ًا مــا يف القــارئ ،وهــذا التأثــر مرتبــط باإلنجــاز املتـ ّ

الفعــل القــويل.

ليوضــح املهــاد النظري
تأ ّلــف البحــث مــن حمــاور عــدّ ة ،جــاء املحــور األَ َّول ّ

ملصطلــح التداول ّيــة ،وتك ّفــل املحــور الثــاين ليبـ ّـن التداول ّيــة يف الــراث العــريب
ووجدنــا داللــة واضحــة ورصحيــة بـ ّ
ـأن ميــدان الســبق يف مصطلــح التداول ّيــة

ـي ْ
أن ينكــر
يعــود إىل ن ّقادنــا ولغو ّيينــا العــرب ،فــا يمكــن لباحــث مــا موضوعـ ٍّ
ليوضــح عالقــة التداول ّيــة بــاألدب ،أ َّمــا
هــذا اجلهــد ،أ َّمــا املحــور الثالــث جــاء ّ

املحــور األخــر جــاء ليبـ ّـن نظريــة أفعــال الــكالم وأمه ّيتهــا يف الشــعر فض ـ ً
ا

عــن اجلانــب التطبيقــي يف شــعر بولــس ســامة لينتــج عــن هــذه املحــاور نتائــج

سـ ّطرهتا اخلامتــة.

وختا ًمــا نرجــو مــن اهلل ســبحانه جيعــل عملنــا هــذا مســد ًدا خدمــة ألهــل

بيــت النبــوةْ ،
وأن جيعلنــا مــن أتباعهــم ومواليهــم إىل يــوم نلقــاه ،وآخــر دعوانــا
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ِ
واألئمــة
والســام عــى رســوله األمــن،
رب العاملــنَّ ،
أن احلمــد هلل ِّ
َّ
والصــاة َّ
ـرا.
اهلــداة املهديــن ،وس ـ ّلم تسـ ً
ـليم كثـ ً

املحور الأ ّول ،مهاد نظري مل�صطلح التداول ّية
تُعــدُّ التداول ّيــة مــن املصطلحــات احلداثو ّيــة التــي تــدرس عالقــة اللغــة
ِ
تكتــف بدراســة اللغــة ،بــل تتجاوزهــا إىل مــا وراء اللغــة
بمتل ّقيهــا ،فهــي مل

وكيف ّيــة تأثريهــا ،فالتداوليــة تعنــي (إجيــاد القوانــن الكليــة لالســتعامل اللغــوي

والتعـ ّـرف عــى القــدرات اإلنســانية للتواصــل اللغــوي وتصــر التداوليــة مــن

ـم جديــرة بـ ْ
بأنــا علــم اســتعامل اللغــة ،وقــد نقــول يف تعريفهــا:
ـأن تُعـ ّـرف ّ
ثـ ّ

بأنــا نســق معــريف اســتداليل عــام يعالــج امللفوظــات ضمــن ســياقاهتا التلفظية،
ّ
واخلطابــات ضمــن أحواهلــا التخاطبيــة)(.)1

فالتداول ّيــات تُعــدُّ مــن أكثــر الدراســات حيو ّيــة؛ ملــا فيهــا مــن انفتــاح كبــر

عــى املتل ّقــي والتأثــر فيــه ،وقــد خت ّلــت عــن االنغــاق عــى اللغــة بوصفهــا

كالمــ ًا ،بــل جتــاوزت ذلــك لتعــدّ املتل ّقــي والتأثــر فيــه مكملــن للعمــل
التواصــي الفعــي ،فاللغــة مــن وجهــة نظــر تداول ّيــة ،ليســت مكتفيــة بذاهتــا،

بــل تتجاوزهــا ،فهــي (جمموعــة مــن النظر ّيــات تتفــاوت باملنطلقــات وتتحــد

يف النظــر للخطــاب بوصفهــا نشــاط ًا ُيــارس ضمــن ســياق متعــدّ د األبعــاد،
ومفسهيــا وهتتــم بمنتــج اللغــة ال
ويعنــي بدراســة العالقــة بــن العالمــات
ّ

باللغــة فحســب ،وتتنــاول أثــر التفاعــل التخاطبــي يف موقــف اخلطــاب بــا
يســتتبع دراســة ِّ
كل املعطيــات اللغويــة واخلطابيــة املتعلقــة باللفــظ ،والســ ّيام

املضامــن واملدلــوالت ،وتشــمل هــذه املعطيــات معتقــدات املتك ّلــم ومقاصــده
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 -شــخصيته  -تكوينــه الثقــايف ،مــع مــن شــارك يف احلــدث اللغــوي ،ويشــمل

كذلــك الوقائــع اخلارجيــة ومنهــا الظــروف الزمكانيــة والظواهــر االجتامعيــة
املرتبطــة باللغــة ،فضــ ً
ا عــن املعرفــة املشــركة بــن املتخاطبــن)(.)2

فهــذه االهتاممــات ك ُّلهــا تعطــي للتداول ّيــة بعــد ًا ذا أثــر كبــر يف الدراســات؛

نتيجــة االمتــداد الواســع الــذي تعنيــه ،وكانــت البدايــات التداول ّيــة عنــد شــارل
موريــس ،فالتداول ّيــة (إطــار معــريف جيمــع جمموعــة مــن املقاربــات تشــرك

عنــد معاجلتهــا للقضايــا اللغويــة يف االهتــام بثالثــة معطيــات ملــا هلــا مــن أثــر
ف ّعــال يف توجيــه التبــادل الكالمــي وهــي :املتكلمــون (املخا َطــب واملخاطِــب)
والســياق (احلــال ،املقــام) ،واالســتعامالت العاديــة للــكالم؛ أي االســتعامل

اليومــي والعــادي للغــة يف الواقــع)( ،)3وهــذا التعــدّ د يف املقاربــات يمنحهــا
صفــة إجياب ّيــة ،فاللغــة مــن وجهــة نظــر التداوليــن ال يمكــن ْ
أن نعطيهــا فه ـ ًا

مــن املتل ّقــي والتواصــل معــه ،وقــد عدّ هــا موريــس أحــد أجــزاء الســيميائ ّية

عندمــا أعطــى متييــز ًا هلــا وصنّفهــا إىل ثالثــة أصنــاف :الرتكيــب الــذي يعنــي بــه

دراســة العالقــات الشــكل ّية بــن العالمــات ،والداللــة التــي تعنــى هبــا دراســة

عالقــة العالمــات باألشــياء ،والتداول ّيــة يعنــى هبــا دراســة عالقــة العالمــات

بمؤوليهــا( ،)4ومــن هنــا تبقــى األلفــاظ عص ّيــة الداللــة ال يمكــن ْ
أن نحدّ هــا
ّ

بمعنــى جامــع مانــع هلــا.

فالتداول ّيــة تقــوم (يف جوهرهــا عــى رفــض ثنائيــة( :اللغــة ،الــكالم) التــي

نــادى هبــا رائــد اللســانيات احلديثــة دي سوســر القائلــة :بـ ّ
ـأن اللغــة وحدهــا
دون الــكالم هــي اجلديــرة بالدراســة العلميــة)( .)5ويف ضــوء هــذا عملــت
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اهلــوة املوجــودة بــن هــذه األركان ّ
وهشــمت مغاليقهــا
التداول ّيــة عــى ردم
ّ

ومــدّ ت اجلســور بــن مســتعمليها لتنتــج خطابـ ًا قــادر ًا عــى البقــاء والديمومــة.
ـورت إ ّبــان
فالتداول ّيــة تُعــدُّ ركن ـ ًا مــن أركان الدراســات اللســان ّية التــي تطـ ّ

ســبعينات القــرن العرشيــن ،وهــي تــدرس كيف ّيــة فهــم النــاس بعضهــم لبعض،
كالمــي يف إطــار موقــف ملمــوس وحمــدّ د ،فهــي
تواصــي
وإنتاجهــم لعمــل
ٍّ
ٍّ

مفصلــة تتعامــل مــع املعــاين التــي هيملهــا علــم الداللــة ،وتقــع الداللــة
دراســة ّ
كأكثــر الــدروس أمه ّيــة يف مفــرق طــرق األبحــاث الفلســف ّية اللســان ّية(.)6

الســابقة ملصطلــح التداول ّيــة ّإل ّ
أن مفهومهــا
وعــى الرغــم مــن التعريفــات َّ

يبقــى قــارص ًا؛ نظــر ًا التّســاع حدودهــا ح ّتــى ّ
أن العديــد مــن الدارســن أقـ ّـروا

غمــوض معاملهــا ،فهــي درس جديــد ،وغزيــر ّإل أنّــه ال يمتلــك حــدود ًا

واضحــة ...ولعـ َّـل مــن أهــم الصعوبــات التــي تصــادف التعريــف بالتداول ّيــة

ـار هلــا ،يشــمل مقوالهتــا وجماالهتــا العديــدة،
عــدم اســتقرارها عــى مصطلــح قـ ٍّ
إذ تعــدّ دت التســميات العربيــة للمصطلــح األجنبــي ()pragmatique

فقيــل :الرباغامت ّيــة بعدّ هــا نقــ ً
ا حرف ّيــ ًا عــن املصطلــح األجنبــي ،وقيــل:
التداول ّيــة ،واملقام ّيــة ،والوظيف ّيــة والســياق ّية ،والذرائع ّيــة ،والنفع ّيــة ،وبــن هــذه

األلفــاظ  -يف حقيقــة أمرهــا  -فــروق ال تســمح باســتعامهلا مرتادفــة لتكــون
مقاب ـ ً
ا للمصطلــح األجنبــي)( ،)7وهــذا التعــدّ د يف املصطلــح يعطيهــا تعــدّ د ًا

مفاهيم ّي ـ ًا مل يســتقر عنــد حــدٍّ معـ ّـن ،نتيجــة الختــاف الرتمجــات والثقافــات،

وعــى الرغــم مــن هــذا التعــدّ د ّإل ّ
أن التداول ّيــة تبقــى مقاربــة شــبه متكاملــة،

فقــد اســتطاعت ْ
أن تســدَّ ثغــرة اللســان ّيات املوجــودة كاللســان ّيات الوصف ّيــة
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واللســان ّيات التفســر ّية بإضافــة ال ُبعــد التــداويل إليهــا(.)8
املحور الثاين ،التداول ّية يف الرتاث العربي
التداول ّيــة هلــا جــذور قديمــة فعندمــا نتم ّعــن يف تراثنــا العــريب نجــد إشــارات

مبثوثــة وموجــودة هنــا وهنــاك ،فالفضــل للغــرب يرجــع يف اصطنــاع املصطلــح
الــذي مجــع هــذه اإلشــارات املبثوثــة ك ّلهــا يف مصطلــح جامــع مانــع هلــا ،وهــذا
ٍ
كثــر مــن النصــوص التــي تضــم معايــر تداول ّيــة ،وهــذا مــا
مــا نلحظــه يف

ـم ملســه يف صحيفــة بــر بــن املعتمــر (ت 132هـــ) التــي نقلهــا اجلاحــظ (ت
تـ ّ

مفصـ ً
ا
255هـــ) والتــي وجدنــا فيهــا بعــض الســنن التداول ّيــة ،إذ يذهــب بــر ّ

يف أركان البيــان (وإنَّــا مــدار الــرف عــى الصــواب وإحــراز املنفعــة ،مــع

موافقــة احلــال ،ومــا جيــب ِّ
لــكل مقــام مــن مقــال ،وكذلــك اللفــظ العامــي
ـإن أمكنــك ْ
واخلــايص ،فـ ْ
أن تبلــغ مــن بيــان لســانك ،وبالغــة قلمــك ،ولطــف

مداخلــك ،واقتــدارك عــى نفســك ،إىل ْ
أن تفهــم العامــة معــاين اخلاصــة،

النــص
وتكســوها األلفــاظ الواســطة [ ] ...فأنــت البليــغ التــام)( ،)9فهــذا
ّ
عندمــا يتم ّعــن فيــه القــارئ ســيجد مجلــة مــن املبــادئ التداول ّيــة منهــا(:)10

َّ -1
إن الغــرض مــن اخلطــاب هــو كســب الصــواب واملنفعــة وهــي مــن

رشوط التداول ّيــة لبيــان اخلطــاب ووضوحــه ،وهــو مــا يصطلــح عليــه اللغويون

باإلفــادة ،فلتح ّقــق نفــع الــكالم وإفادتــه ينبغــي ْ
أن يكــون مفيــد ًا مــن جهــة

تركيبــه.

 -2مالءمــة اللغــة ملســتويات اخلطــاب واملخاطــب ،واملقصــود باخلطــاب

موضــوع الرســالة اللغو ّيــة وجهــة الرســالة ولغتهــا.
352

ّيلوادت ةسارد( ةمالس سلوب رعاشلل ريدغلا ديع ةمحلم يف مالكلا لاعفأ ةّيرظن

 -3اللغــة الوســطى وهــي معيــار تــداويل جديــد ينطلــق مــن مبــدأ املالءمــة

واالنســجام بــن املقــام واملقــال يف خماطبــة املتك ّلــم للمتل ّقــي وإفهامــه مــا يريــد

مــن خــال اســتعامل لغــة حتافــظ عــى حــدود التخاطــب اللغــوي الواضــح.

ّ
يــدل داللــة واضحــة ورصحيــة َّ
بــأن ميــدان الســبق يف مصطلــح
وهــذا
ٍ
ـي
التداول ّيــة يعــود إىل ن ّقادنــا ولغو ّيينــا العــرب فــا يمكــن لباحــث مــا موضوعـ ٍّ
ْ
أن ينكــر هــذا اجلهــد ،وهــذا مــا يؤ ّكــده أحــد الباحثــن فضـ ً
ا عــن غــره الكثــر
روادهــا عــى تعــدّ د توجهاهتــم
بأنّنــا (نســجل مــن بــاب اإلنصــاف مــا قدّ مــه ّ
وأهدافهــمّ ،إل أنَّنــا ومــن قبيــل عــدم التنكــر للــذات نشــر إىل ّ
أن جـ َّـل مبــادئ

التداوليــة احلديثــة حــارض يف تراثنــا العــريب ،ولــو بمصطلحــات مغايــرة،

وذلــك منــذ بدايــة طالئــع الــدرس اللغــوي مــع ســيبويه (180هـــ) وصــوالً
إىل البالغيــن املتأخريــن)( .)11ومــن هنــا يبقــى الــدور الرائــد يف أكثــر هــذه
املصطلحــات الغرب ّيــة يعــود الفضــل الكبــر منهــا إىل الــراث العــريب؛ ملــا فيــه

مــن مــادة ثريــة وخزيــن معــريف مرتاكــم ال يمكــن جتاهلــه ونســف جهــود

مؤ ّلفيــه.

قمــة األدوات اإلجرائ ّيــة يف التداول ّيــة نجــد هلــا
فمبــدأ القصد ّيــة الــذي هــو ّ

وجــود ًا ب ّين ـ ًا عنــد ســيبويه (ت 180هـــ) يف حديثــه عــن األفعــال املتعدّ يــة إىل

مفعولــن ،فض ـ ً
ا عــن أخــذ هــذه الفكــرة بعــد ًا نظر ّي ـ ًا ضمــن نظر ّيــة النظــم

للجرجــاين (ت 471هـــ) يف إحلاقــه األلفــاظ للمعــاين وربطهــا بمقاصــد

املتك ّلمــن( ،)12وهــذا مــا يدفــع بنــا إىل القــول :وهــو ثــراء الــراث العــريب
ـم يســتوجب إعــادة النظــر يف ِقراءتــه قــراءة جديــدة
بالقيــم التداول ّيــة ،ومــن َثـ َّ
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جدّ يــة مــن حيــث حمتــواه ومناهــج دراســته والبحــث فيــه؛ لرفــع اللبــس
ٍ
كثــر مــن املصطلحــات النقد ّيــة واللســان ّية احلديثــة مــع
والغمــوض عــن
مراعــاة اخلصوص ّيــة الثقاف ّيــة للــراث العــريب(.)13

فـ ُّ
ـكل عنــارص التداول ّيــة يف دراســة لغــة االســتعامل التواصــي ،ليــس وليــد

والبالغــي
النحــوي
هــذا العــر ،بــل يمتــدُّ يف جــذوره إىل عمــق الــراث
ِّ
ِّ
والنقــدي ،ولعـ ّـل تنظــرات علامئنــا العــرب القدمــاء وخترجياهتــم خــر دليــل

عــى مــا نقــول ،فالنحــاة اعتمــدوا يف تقعيداهتــم وتوجيهاهتــم النحو ّيــة عــى

عنــارص العمل ّيــة التواصل ّيــة مجيعهــا ،وأعطــوا اهتامم ـ ًا كبــر ًا بطــريف التواصــل
(املخاطِــب ،املخا َطــب) ،وقــد شــكّل حضورمهــا رضورة يف التعامــل مــع
مســائلهم النحو ّيــة ،واهتمــوا بالســياق بش ـ ّقيه اللغــوي واحلــايل (املوقــف) ،ومل

يغفــل البالغيــون العنــارص التواصل ّيــة حينــا دأبــوا يف تفســر الظواهــر اللغو ّيــة
واآلل ّيــات التــي يعمــد إليهــا املتك ّلــم (البليــغ) للتأثــر عــى املتل ّقــي(.)14

وأخــر ًا نتّفــق مــع مــن يقــول :بـ ّ
ـأن التداول ّيــة بمقوالهتــا األساس ـ ّية كســياق

احلــال ،وغــرض املتك ّلــم ،وإفــادة الســامع ومراعــاة العالقــة بــن أطــراف

اخلطــاب ،ومفهــوم األفعــال الكالم ّيــة يمكــن ْ
أن تكــون أداة مــن أدوات قــراءة
الــراث العــريب يف شــتّى مناحيــه ومفتاحــ ًا مــن مفاتيــح فهمــه(.)15

املحور الثالث ،التداول ّية وعالقتها بالأدب
َّملــا كانــت اللغــة األدب ّيــة ختتلف عــن اللغــة العاد ّيــة يف شــعر ّيتها وعمــق وعي

قائلهــا واأللفــاظ املختــارة فيهــا ،فهــذا يدفــع بنــا إىل مقاربتهــا مقاربــة تداول ّيــة
تنســجم مــع آل ّياهتــا وتعدّ د ّيــة تفســراهتا ،ولذلــك ّ
فــإن الشــعراء واملبدعــن
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ـص األديب (كلــات وتعابــر وأســاء أعــام هلــا مقصديــة مبارشة
يو ّظفــون يف النـ ّ

وغــر مبــارشة ،فقــد تــدرك بطريقــة ظاهــرة أو تفهــم بالتضمــن والتلميــح،
وهــذه املقصد ّيــة واضحــة يف الشــعر العــريب املعــارص أكثــر مــن الشــعر العــريب

القديــم ،فالشــاعر املعــارص يو ّظــف اللغــة يف ضــوء ســيميائية قصديــة ،حيــث

تتحــول قصائــده إىل عالمــات ورمــوز وإشــارات وإيقونــات حتمــل يف طياهتــا
دالالت مقصديــة ينبغــي استكشــافها مــن قبــل املتلقــي عــر آليــات التفكيــك

والترشيــح والتقويــض والتأجيــل والتأويــل)(.)16

فعالقــة التداول ّيــة بــاألدب عالقــة وثيقــة ،مــن حيــث ّ
إن اخلطــاب األديب هــو

بمثابــة شــبكة مع ّقــدة مــن النصــوص التــي وإىل يومنــا هــذا ،مل يفلــح املنظــرون

يف علمنــة قراءاهتــا وال منهجيــة حتليلهــا بشــكل متّفــق عليــه ،إذ كانــت هــذه
الشــبكة النصوص ّيــة تعطــي لنفســها شــبكة ُأخــرى مــن العالقــات املتواشــجة
أي منظومــة فـ ُّ
ـك ألغازهــا وتفســر
بحيــث يســتحيل يف الوقــت الراهــن عــى ِّ

أبعادهــا ك ّلهــا ،وبعثــرة ِّ
كل رموزهــا ّإل حتــت إجــراءات تأويل ّيــة(.)17

وهــذه التأويــات والتعدّ ديــة يف املعــاين فتحــت البــاب واســع ًا أمــام املتل ّقــي

ـص األديب إبداعي ًا
ـص األديب ال ينحرص بقــراءة واحدة ،بــل يبقى النـ ّ
وجعلــت النـ ّ

اخلاصــة التــي يســتعملها،
بقدرتــه عــى التواصــل والبقــاء مــن خــال اللغــة
ّ

فالغمــوض ليــس شــيئ ًا أساســي ًا لتعدّ ديــة املعنــى ،فـ ّ
ـإن (مســألة تعدديــة التفســر
ـص الشــعري ،بــل ّإنــا قــد تــأيت  -أحيان ـ ًا  -مــن
ال تنحــر يف غمــوض النـ ّ

فــرض اللغــة الشــعرية ملنطقهــا اخلــاص عــى اللغــة ،وهــو مــا جيعــل داللــة
بعــض اجلمــل واملفــردات غــر مســتقرة دالل ّيـ ًا متامـ ًا ،وذلــك بالنظــر إىل طبيعــة
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التوجــه القرائــي يف تفســر النــص ،إذ قــد تعتمــد القــراءة املعنــى املعجمــي غــر

مــا هــو معطــى يف املعجــم اللغــوي)( ،)18فنجــاح الشــاعر يعتمــد بالدرجــة
األســاس عــى توظيــف أركان العمل ّيــة التواصل ّيــة برباعــة فائقــة؛ كــي يوصــل

شــك يف ّ
َّ
أن املبــدع يســتعمل مكونــات لســانية
مقصد ّيتــه إىل املتل ّقــي (فــا

لتحقيــق املفصــل التــداويل وإيصــال مقاصــده مــع االســتعانة بامليتالغــوي وال

سـ ّيام إذا كان النــص الشــعري أدائيـ ًا ،أو ملقــى ،أو منقــوالً يف مدونــة مرئيــة ،أو
مســموعة ،وهنــا حتــر كفايــة اإلنجــاز ،واألداء)(.)19

ـص األديب واخلطــاب اإلبداعــي ومقاربتــه
ومــن هنــا يبقــى التعامــل مــع النـ ّ

نصـ ًا لــه (مقصديــة ســياقية ينبغــي اســتحضارها بغيــة
مقاربــة تداول ّيــة؛ بوصفــه ّ
تأويــل النــص تأويـ ً
ا صحيحـ ًا وســلي ًام)(.)20

املحور الرابع ،نظرية �أفعال الكالم
ـم املحــاور التــي
مؤســس هــذه النظر ّيــة التــي هــي مــن أهـ ّ
يعــدُّ (أوســتن) ّ

قامــت عليهــا التداول ّيــة؛ ملــا هلــا مــن أثــر بالــغ يف حتليلهــا ،فض ـ ً
ا عــن عدّ هــا

(املجســد احلقيقــي لالســتعامالت اللغويــة يف الواقــع ،حيــث هتتــم بدراســة مــا
ّ

يفعلــه املتكلمــون باللغــة؛ مــن تبليــغ وإنجــاز أفعــال وتأثــرُّ ،
وكل ذلــك يفرض

إنجــاح العمليــة التواصليــة بــن املتحدثــن)( ،)21وهــذا االهتــام هبــذه العمل ّية
التواصل ّيــة يزيــد مــن ديمومتهــا يف إنتــاج املعنــى ويوصــل األفــكار املخف ّيــة عــن

املتل ّقــي عــر آل ّياهتــا املتّبعــة يف التحليــل ،فمفهــوم الفعــل الكالمــي هــو (كل

ـازي تأثــري ،وعــاوة عــى ذلــك،
ـكيل دال ٍّيل إنجـ ٍّ
ملفــوظ ينهــض عــى نظــا ٍم شـ ٍّ

يتوســل بأفعــال قوليــة إىل حتقيــق أغــراض إنجازيــة
ُيعــدُّ نشــاط ًا مادي ـ ًا نحوي ـ ًا ّ
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ـص ردود فعــل
(كالطلــب واألمــر والوعــد والوعيــد ،)...وغايــات تأثري ّيــة ختـ ُّ

املتلقــي (كالرفــض والقبــول) ومــن ثــم فهــو فعــل يطمــح إىل ْ
أن يكــون ذا تأثــر
ـم إنجــاز يشء مــا)(.)22
يف املخاطــب ،اجتامعي ـ ًا أو مؤسســاتي ًا ،ومــن ثـ َّ

و ُيعــدُّ كتــاب جــون أوســتن (كيــف ننجــز األفعــال بالكلــات) الــذي ظهــر

املؤســس لنظر ّيــة أفعــال الــكالم ،وقــد قــام ســرل بتطويرهــا
عــام 1962م ّ

وتنظيــم أفكارهــا فيــا بعــد وحتديــد ًا يف كتابــه (أفعــال الــكالم) 1969م(.)23
ويمكــن إرجــاع البدايــات األُوىل لظهــور نظر ّيــة أفعــال الــكالم إىل فالســفة
اللغــة ،إذ ّ
متنوعــة
إن خمتلــف التيــارات الفكر ّيــة املنبثقــة مــن حقــول معرف ّيــة ّ

مــن قبــل أوســتن ،وهــي التأكيــد عــى ّ
أن القــول هــو أيض ـ ًا فعــل ،مــن هــذه

التيــارات يمكــن ْ
أن نشــر إىل التيــار البالغــي ألرســطو وبريملــان ،وكذلــك
إفالطــون والتقاطــع الــذي حصــل معــه ومــا جــاء بــه أوســتن فيــا بعــد ،إذ َّ
إن

إفالطــون ينتهــي إىل ّ
أن الكلمــة يف ذاهتــا ليــس بصادقــة أو كاذبــة ،عــى الرغــم

أن تشــكيلة الكلــات قــد تعنــي شــيئ ًا ،وال تـ ُّ
مــن ّ
ـدل عــى يشء وحامــل هــذه

املفارقــة هــو اجلملــة وليســت الكلمــة( .)24فض ـ ً
ا عــن ذلــك وجدنــا هــذه
النظر ّيــة الكالم ّيــة موجــودة يف الــراث عنــد الســكاكي ولكنّهــا مندرجــة ضمــن

علــم املعــاين ،فهــي (تتبــع تراكيــب الــكالم يف اإلفــادة ومــا يتّصــل هبــا مــن

االستحســان وغــره ،ليحــرز بالوقــوف عليهــا عــن اخلطــأ يف تطبيــق الــكالم

عــى مــا يقتــي احلــال ذكــره)( ،)25ومل يتو ّقــف احلــدّ عنــد الســكاكي بــل
بأنــا (علــم يعــرف بــه أحــوال
يســتمر إىل اخلطيــب القزوينــي الــذي يــرى ّ

بالغــي
اللفــظ العــريب التــي هبــا يطابــق مقتــى احلــال مــع وفائــه لغــرض
ٍّ
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يفهــم ضمن ـ ًا مــن الســياق ،ومــا حييــط بــه مــن القرائــن ،أو هــو علــم يبحــث
ـرة عــن املعنــى املقصــود)( .)26وهــذه النصــوص
يف اجلملــة بحيــث تــأيت معـ ّ

ـدل داللــة رصحيــة بوجــود هــذه النظر ّيــة يف كتــب الــراث ،وهــذا يـ ُّ
تـ ُّ
ـدل عــى

ثــراء كتــب ن ّقادنــا يف ِّ
كل النظر ّيــات التــي جــاؤوا هبــا ،ور ّبــا أخذوهــا مــن كتبنــا
وصاغوهــا صياغــة جديــدة مــع تطويــر لبعــض آل ّياهتــا وحماورهــا.
ويقسم أوستن الفعل الكالمي إىل ثالثة أقسام(:)27
ّ

ـوي
 -1فعــل القــول :ويــراد بــه إطــاق الفعــل يف مجــل مفيــدة ذات بنــاء نحـ ٍّ
ســليم وذي داللــة.
املتضمــن يف القــول :ويقصــد بــه الغــرض اإلنجــازي للفعــل أو
 -2الفعــل
ّ

األفعــال املنجــزة حقيقــة ،بحيــث يلــزم املتك ّلــم نفســه أو غــره (متل ّقيــه) بعمــل

يشء بوســاطة أقوالــه كالوعــد والتحذيــر واألمــر والنهــي ،ويشــكّل الفعــل
جيســد اجلانــب التواصــي
اإلنجــازي احلقيقــي أســاس النظر ّيــة التداول ّيــة؛ أل ّنــه ّ

منهــا ويرتبــط بالغــرض أو القصــد.

 -3الفعــل الناتــج عــن القــول :وهــو بــدوره الناتــج عــن إرســال سلســلة

مــن األفعــال القول ّيــة املصحوبــة بقــوى إنجاز ّيــة.

أ ّمــا ســرل فقــد صنّــف أفعــال الــكالم بعــد ْ
ـور تصنيــف أوســتن إىل
أن طـ ّ

مخســة أقســام(:)28

 -1اإلخبار ّيــات أو التقريــرات :وغرضهــا اإلنجــازي هــو نقــل املتك ّلــم

ـر هبــا عــن هــذه الواقعــة،
واقعــة مــا (بدرجــات متفاوتــة) مــن خــال قض ّيــة يعـ ّ

واإلخبار ّيــات حتتمــل إحــدى قيمتــي الصــدق والكــذب ،واجتــاه املطابقــة فيهــا
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مــن الكلــات إىل العــامل ،أ َّمــا احلالــة النفس ـ ّية هلــا فهــي االعتقــاد.

 -2التوجيهــات أو األمر ّيــات (الطلبيــات) :وهــي التــي يكــون الغــرض

اإلنجــازي منهــا توجيــه املخاطــب إىل فعــل يشء مــا ،ويكــون اجتــاه املطابقــة
فيهــا مــن العــامل إىل الكلــات ،ورشط اإلخــاص فيهــا يتم ّثــل يف اإلرادة والرغبة

الصادقــة ،وغرضهــا دائ ـ ًا هــو فعــل املتل ّقــي شــيئ ًا يف املســتقبل.

التعهــدات :والغــرض منهــا هــو إلــزام
 -3االلتزاميــات أو الوعديــات أو ّ

املتك ّلــم نفســه بفعــل يشء مــا يف املســتقبل.

 -4التعبريات أو اإلفصاحات :والغرض منها التعبري عن احلالة النفس ّية.
 -5اإلعالنات :الغرض منها إحداث تغيريات يف احلياة.

ومل يكــن خطــاب الشــاعر بولــس ســامة يف ملحمتــه (عيــد الغديــر) بمعــزل

عــن هــذه النظر ّيــة؛ إذ ّ
إن هــذا الشــاعر كأحــد مــن أبــرز الشــعراء تعامــ ً
ا

ـر ًا فيهــا عــن مكنوناتــه ورمــوزه
مــع هــذه النظر ّيــة وقــد و ّظفهــا توظيف ـ ًا معـ ّ
املســتوحاة واملقصــودة يف ذاتــه ،لينتــج عربهــا مقصد ّياتــه املــرادة ،والتــي

حت ّققــت مــن خــال هــذه األفعــال الــواردة يف ملحمتــه ،وقــد تعــدّ دت األفعــال
إن ّ
الكالم ّيــة يف ملحمــة الشــاعر بولــس ســامة ،وهــذا ْ
دل عــى يشء إنّــا

يـ ُّ
أن الشــاعر يريــد ْ
ـدل عــى ّ
املتنوعــة (إثبات ّيــة ،وتوجيه ّيــة،
أن يصــل إىل مراميــه ّ

وتعبري ّيــة) ،ح ّتــى ّ
أن هــذه األفعــال جــاءت مبــارشة وبعضهــا تلميح ّيــة؛ لتقــوم

بحمــل املتل ّقــي عــى االقتنــاع والتأثــر فيــه ولفــت انتباهــه نحوهــا ،ومنهــا قــول
الشــاعر بولــس ســامة(:)29

عــي
يـــا رمـــــال الـــصـــحـــراء هــــذا ّ
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الـــنـــبـــي أرشف ظ ـ ٍّـل
هــــو ب ــع ــد
ِّ
محــــــي أجــــنــــح األثــــــــر نــســيــ ًا
ّ

مــن جــفــون األســحــار ريـــان عاطر

تــــرح الـــرئـــم حــولــه واحلـــبـــارى

والـــنـــعـــامـــات واملــــهــــا واجلــــــآذر

ولــيــفـ ِ
ـض صــــدرك املــعــبــس واحـــ ًا
وابــســطــي حــولــه الــزنــابــق فــرش ـ ًا

اخلــــي مهاجر
الح يف الــس ـ ْبــســب
ّ

ب ــاســ ًا بــالــرطــيــب يف وجـــه عــابــر

وانــــــري ف ــوق ــه الـــغـــام مــقــارص

فالشــاعر يعطــي وصف ـ ًا دقيق ـ ًا حام ـ ً
ا غرض ـ ًا إنجاز ّي ـ ًا مــن خــال إعطــاء

الصحــراء صفــة إنســان ّية تشــخيص ّية ،رســم مــن خالهلــا صــورة متكاملــة

جمســدة للحــدث الكالمــي ،فالشــاعر يأمــر الصحــراء ويو ّبخهــا عــر صيــغ
ّ

اســم ّية ح ّققــت املــراد األنــوي للشــاعر ،فأمرهــا ْ
بــأن تــزرع الــدرب ورود ًا

وأزهــار ًا ،وهــذه ليســت مــن صفاهتــا ،فمــن خــال الصــورة املجاز ّيــة التــي
رســمها الشــاعر ح ّقــق الغــرض اإلنجــازي للفعــل ،وهــو إعطــاء وصـ ٍ
ـف رائـ ٍع

الســام ،والصــورة التــي رســمها الشــاعر يف وصفــه كانــت
ـي عليــه َّ
لإلمــام عـ ٍّ
مطابقــة للصــورة اإلمام ّيــة.

واألفعــال اإلنجاز ّيــة قــد حت ّققــت بصــورة أكثــر بــروز ًا يف مقطــع آخــر مــن

قــول الشــاعر ،إذ يقــول(:)30

ومــــى ثــالــث الــريــعــن هيــوي

بــــالــــرديــــنــــي لـــلـــطـــعـــان عـــوال
ٍ
بــــــصــــــورة خمـــــذوال
فــــاتــــقــــاه

طرفه الثبت يصدع الشمس ثقب ًا

ويـــــــويل عــــن الـــقـــبـــيـــح مــهــوال

عــــي
فـــــرمـــــاه عـــــى الــــــرغــــــام
ٌّ
عــــــــورة يـــكـــشـــفـــوهنـــا فــيــغــض

ٌ
لــيــث جـــاز احلــيــاة نبيال
الــطــرف

فعندمــا نتم ّعــن يف قــول الشــاعر نجــد األفعــال اإلنجاز ّيــة متح ّققــة بصــورة

مثــى ،وهــذا يـ ُّ
ـدل عــى قــدرة املبــدع عــى التأثــر يف املتل ّقــي عــر األفعــال أو
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ّيلوادت ةسارد( ةمالس سلوب رعاشلل ريدغلا ديع ةمحلم يف مالكلا لاعفأ ةّيرظن

ـص ،فخطــاب الشــاعر ربــط فكرتــن متشــاهبتني
األحــداث التــي وردت يف النـ ّ

ـص واحــد ،ممّــا أعطاهــا ُبعــد ًا تداول ّي ـ ًا قــادر ًا عــى التأثــر يف اآلخــر عــر
يف نـ ٍّ

الســام صاحــب مكانــة
ـي عليــه َّ
أخــذ انتبــاه املتل ّقــي جتــاه احلادثــة ،فاإلمــام عـ ٌّ
وأنفــة وإبــاء ،فعندمــا وجــد عثــان نفســه يــوم ( ُأحــد) حتــت حــدِّ ســيف اإلمــام
ـذرى بــه غــر عورتــه ،وهــذه اإلشــارة أيضـ ًا قــد
الســام مل جيــد ترسـ ًا يتـ ّ
عليــه َّ

حت ّققــت وفعلهــا (عمــرو بــن العــاص) الــذي اســتفاد مــن جتربــة عثــان فتــذرى

بالــرس نفســه يف ص ّفــن ،والشــاعر أبــدع يف اإلشــارة إليهــا معــ ًا يف الفعــل
اجلمعــي (يكشــفوهنا)( ،)31وصــدق احلادثــة هــذه قــد أعطاهــا ُبعــد ًا تداول ّي ـ ًا

حمق ّقــ ًا ألغراضــه كا ّفــة ،وهــذا الربــط ال يمكــن للمتل ّقــي ْ
أن يعــرف غرضــه
اإلنجــازي مــن دون معرفــة باحلادثــة ،فغرضهــا أعطــى ُبعــد ًا إنجاز ّي ـ ًا ذا تأثــر

عميــق يف املتل ّقــي.

ويستمر الفعل الكالمي يف ملحمة الشاعر بولس سالمة يف قوله(:)32
وأرس املــــريــــض البـــــن عــقــيــل
بـــــأن ُعــبــيــد الـــ
ـم
ّ
قـــد أتـــــاين ع ــل ـ ٌ

فـــإذا جــاء وحـــده فــاســلـ ْ
ـدي
ـك اهلــنـ ْ
رضبــــــة طـــالـــبـــ ّيـــة يــرتــضــيــهــا

وانــــزل الــقــر بــعــدهــا ،ويــوافــيـــ
ثـــم يـــأيت احلــســن يف املــوكــب املنـ
َّ

نــصــحــه قـــــال :هـــل تــعــي كــلــايت
ِ
الـــغـــداة
إيل ،مــنــذ
ســـــلــه ،يــــأيت ّ
ِ
الشياة
ي واغمد يف الــرأس فضل
َ
ِ
َعـ ُّـمـ َ
الـــرات
ـك الــلــيــث ،مــن خــال
ِ
الــبــاســات
ك املــــوالــــون بــاملــنــى
ِ
والــــزغــــردات
صــــور بـــن اهلــــاف

النــص يتوافــر أكثــر مــن فعــل إنجــازي عــن طريــق أفعــال
ففــي هــذا
ّ

األمــر املتم ّثلــة بـــ (اســلك ،اعمــد ،انــزل )...،وكذلــك الوعد ّيــات مــن خــال

فالقــوة اإلنجاز ّيــة ملســلم رضــوان اهلل تعــاىل عليــه مت ّثلــت بأفعــال
التحذيــر،
ّ
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أمر ّيــة عــدة ح ّققــت اإلنجــاز عــر فعــل كالمــي مبــارش ،فالفعــل اللفظــي

الســام،
قــد حـ ّـرك يف نفــس (مســلم) روح القتــل مــن أعــداء احلســن عليــه َّ
و َأ ّســس رؤيــة حوار ّيــة حتمــل يف ط ّياهتــا التحذيــر مــن هــذه الشــخص ّية.
النــص فعــل مســتقبيل مل يتح ّقــق ،وهــذا
فالفعــل الكالمــي املوجــود يف
ّ

يـ ُّ
ـدل عــى الصيغــة التحذير ّيــة مــن خــال داللــة الفعــل ،فض ـ ً
ا عــن الفعــل

النــص والــذي ُّ
يــدل عــى (عبيــد اهلل بــن زيــاد)
اإلخبــاري الــذي وجــد يف
ّ

فالنــص مــيء
وحــدّ د جميئــه أثنــاء الغــداة ،وهــذا هتديــد ووعيــد ال خيفــى،
ّ

باألفعــال اإلنجاز ّيــة ممّــا جعلــه يعطــي تفاع ـ ً
ا جيــد ًا عــر األفعــال الضمن ّيــة
النــص .فالصــورة الشــعر ّية
التــي أعطــت بقــا ًء خطاب ّيــ ًا منضويــ ًا يف بوتقــات
ّ

كونــت العمــل اإلبداعــي ،جعلــت العمــل الشــاعري
التــي بمجمــوع كلامهتــا ّ
ـص خيتــزن بــؤر ًا إبداع ّيــة كامنــة فيــه ،وهــذا ممّــا أعطاهــا رمــز ًا قاب ً
ال للتفســر
للنـ ّ

والتحليــل ،ممّــا منــح املتل ّقــي ْ
ألن يذهــب بفكــره إىل أبعــاد واســعة تتجــاوز
للنــص الشــعري وانفتاحهــا إىل مــا ال هنايــة.
احلــدود الزمكان ّيــة
ّ

وتبقى األفعال الكالم ّية سائرة يف مقطع آخر من ملحمته ،قائالً(:)33
أعــــلــــم اهلل عــــبــــده فــتــهــامــت

دون املــصــحــف املــجــيــد عــل ـ ّي ـ ًا
ّ
ِ
الــبــطــولــة رأس
فــهــو يف رفــــرف

ســـورة (الــعــاديــات) عقد انتصار
ِ
قــبــلــا ُف ّ
األدهـــــــار
ــــــض خــــاتِــــم
ِ
األبــــــــرار
وعـــظـــيـــم يف رفــــــرف

هـــــــب طـــــه وصــــحــــبــــه ل ــل ــق ــاء
ّ

ا ب ــال ــف ــخ ـ ِ
الــــــر يـــــأيت جمـــلـــ ً
ـار
ِّ

فــــإن
ويــــقــــول الـــنـــبـــي اركــــــب
َّ

اهلل راض ع ــن ــد حـــيـــدر كــــرار

فـــتـــهـــاوى األمــــــر فـــــرط حــيــاء

وأنـــــا مـــن عــلــمــت ُحـــبـــ ًا َفــأبــر
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ِ
األزهــــــــار
أيــــــن مـــنـــه خــــفــــارة

فــبــكــى الــلــيــث ،دمــعــة اســتــعــبــار

ّيلوادت ةسارد( ةمالس سلوب رعاشلل ريدغلا ديع ةمحلم يف مالكلا لاعفأ ةّيرظن
نـ ّكــس الـــرأس ارفـــع الــنــاس رأســ ًا

الــــنــــبــــي آه لــــو ِّأن
ويــــقــــول
ُّ

فــــبــــدا كـــالـــصـــبـــ ّيـــة املـــخـــفـــار

اســتــطــيــع اإلف ــص ــاح عــن أرساري

فالشــاعر يصنــع صــورة حوار ّيــة حافلــة باألفعــال اإلنجاز ّيــة عــن طريــق

ـص عــر األفعــال الدا ّلــة عــى املســتقبل والتــي تكــون
االلتــزام املوجــود يف النـ ّ
ملزمــة يف حتقيقهــا ممّــا أعطاهــا صفــة إنجاز ّيــة قــادرة عــى التواصــل واحلــدوث،

بدليــل طرحــه لصيــغ مســتقبل ّية وحــوار بــن أشــخاص حيملــون صفة الشــموخ
والعلــو والرفعــة ،فمــن الطبيعــي ْ
أن تكون هــذه األحــداث متح ّققة يف املســتقبل،

ـص الشــعري هــو (الوعيــد) ،فقــد أعطــى إنجــاز ًا
فالفعــل املســتوحى مــن النـ ّ

تداول ّيـ ًا وتأويـ ً
ا ســيميائ ّي ًا عــر انتقائــه صيغــة طلب ّيــة حتمــل يف ط ّياهتــا توجيهـ ًا
للمخاطــب إلنجــازه فع ـ ً
ا مســتقبل ّي ًا ،وبوســاطة هــذا األُســلوب الطلبــي قــد
ح ّقــق مــرار أنــاه الراميــة للتغيــر والتأثــر يف القــارئ.

وجهــت ملخاطــب حمــدّ د وليــس لقــارئ
ـص قــد ّ
فاألفعــال التوجيه ّيــة يف النـ ّ

ـي عليه
افــرايض غــر حمــدّ د متجــاوز للزمــان واملــكان ،فهــو ّ
موجــه إىل اإلمام عـ ٍّ

الســام ،والغــرض اإلنجــازي منــه هــو البطولــة التــي يتّصــف هبــا اإلمــام؛ ملــا

لــه مــن مكانــة وقدسـ ّية عنــد اهلل تعــاىل ،أ ّمــا الفعــل التأثــري فيتجـ ّ
ـى باحلقيقــة
املؤ ّثــرة يف املتل ّقــي.

أ ّمــا يف قصيــدة (مســلم يف الكوفــة) فقــد تعــدّ دت الصيــغ الطلب ّيــة ،واملتم ّثلــة

يف قولــه(:)34

ِس إىل شــيــعــتــي وابـــلـــغ ثــقــايت

واخ ــت ــره ــم أهــــم رجــــال حــفــاظ
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حلــــق
أتــــــــــراك يــــســــتــــأســــدون
ٍّ

أو يــمــيــلــون لــلــنــســيــم املـــــوآيت؟

ـص الشــعري محــل الداللــة اإلنجاز ّيــة عــر الفعــل التوجيهــي املعتمــد
فالنـ ّ
عــى صيغتــن ،الداللــة األمر ّيــة والداللــة االســتفهام ّية ،وهــذان األُســلوبان
ـعري عمق ـ ًا تواصل ّي ـ ًا جتـ ّ
ـوة واإليــان التــي
ـى مــن خــال القـ ّ
ـص الشـ َّ
منحــا النـ ّ

يتّصــف هبــا مســلم رضــوان اهلل تعــاىل عليــه ،وهــذا االنتقــاء للشــخص ّية املو ّظفة

املرجــوة بوصفــه شــخص ّية قــادرة
النــص قــد أســهمت يف حتقيــق الداللــة
يف
ّ
ّ
حركــت بواعــث الرغبــة يف
عــى إلــزام األمــر وحتقيــق الثــورة الفكر ّيــة التــي ّ

تطهــر العــامل مــن أزمــة الظلــم وشــوائب األفــكار املنحرفــة ،فالشــاعر قــد
ـي ومنحــه حك ـ ًا مع ّين ـ ًا.
حــدّ د طبيعــة اخلطــاب التوجيهـ ِّ

فاجتــاع الصيغــة األمر ّيــة مــع االســتفهام ّية ح ّققــت ُبعــد ًا تداول ّيــ ًا منــح

ـص يمنــح
املتل ّقــي فرصــة التواصــل مــع اخلطــاب ،فاالســتفهام املوجــود يف النـ ّ

املتل ّقــي فرصــة اإلجابــة والتأويــل والتفســر .ومــن هنــا نــرى ّ
ـي
أن الســياق النـ ّ
قــد أحــال الفعــل اللغــوي إىل مرجع ّيــة حمــدّ دة مقصــودة يف ذهــن املتل ّقــي ،فقــد

قصــد الشــاعر (مســلم) رضــوان اهلل تعــاىل عليــه ،وهــذا مل ينكشــف عــر
ـي للشــاعر قــد غـ ّـر طبيعــة
الصيغــة األمر ّيــة املســتقبل ّية ،لك ـ َّن ّ
الســياق النفـ َّ

اخلطــاب ،ممّــا أنتــج فع ـ ً
ا إنجاز ّي ـ ًا منافي ـ ًا ملــا ابتــدأ بــه ،فالصيغــة االســتفهام ّية

تتط ّلــب جوابـ ًا ،عــى عكــس الصيغــة األمر ّيــة التــي يتح ّتــم عــى القــارئ فهمها
وحتديــد مرجع ّيتهــا ،بــل ّ
إن االســتفهام ّية بقيــت مفتوحــة عــى مرصاعيهــا أمــام
ـرة.
القــراءة املفـ ّ

وتســتمر األفعــال الكالم ّيــة لتــؤ ّدي وظيفتهــا التواصل ّيــة يف حادثــة اعتــذار
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الســام بفعــل
احلــر رضــوان اهلل تعــاىل عليــه مــن اإلمــام احلســن عليــه َّ
ّ

ســلوكي ،إذ يقــول(:)35

وجـــــرى يف مــعــســكــر ابــــن زيـــاد
إن الغضنفر (احل ــر) عــاف الـ
ذاك ّ

يــا ابــن بنت الــرســول عــفــوك عنّي

مــــا أثــــــار الـــعـــيـــون واأللـــبـــابـــا

َ
جــيــش وانـــضـــم لــلــحــســن وتــابــا
ِ
ـــر ق ــد ظــلــلــت الــصــوابــا
فــأنــا الـــغ ّ

غـــي
ردين اهلل لـــلـــهـــدى بـــعـــد
ٍّ

وأراين وقــــد مـــزقـــت احلــجــابــا

فـــأطـــعـــت املـــنـــافـــق ابـــــن زيــــاد

وســقــيــت احلـــســـن مـــــر ًا وصــابــا

ســقــتــكــم لــلــعــراء ،لــلــفــدفــد املــغـــ

ّ
ضـــل ســمــعــي ع ــن اهلـــــزار املغني
يــا ابــن بنت الــرســول عــفــوك عنّي

ســــوف أحمــــو إســــــاءيت بــدمــائــي

مــــور ،ظــلــ ًا وفـــريـــ ًة واغــتــصــابــا

أو تــعــامــيــت فــاتــبــعــت الــغــرابــا

خــضــل الـــدمـــع حلــيــتــي والــثــيــابــا
ّ

لــيــس مــثــل الـــدمـــاء تــغــســل عــابــا

إذ اســتعمل ِ
املرســل يف خطابــه الشــعري وعــر طريقــة رسد ّيــة فعــ ً
ا

ال فع ـ ً
ســلوك ّي ًا ألقــى بتأثــره عــى املتل ّقــي يف إيصــال رســالته ،مســتعم ً
ا لفظ ّي ـ ًا
ـص ،والتــي ّاتــذت
أ ّدى غرضــه اإلنجــازي عــر الســلوك ّيات املنتــرة يف النـ ّ
النــص طريقــ ًا إليصــال الفكــرة املرغوبــة التــي تــراوده
املتكــرر يف
االعتــذار
ّ
ّ

ـم حتقيقيهــا ،فالشــاعر قــام بإيصــال غرضــه عــن طريــق بـ ّ
ـث اخلطــاب عــى
وتـ ّ

لســان مســلم رضــوان اهلل تعــاىل عليــه وإشــعار مســلم بمــدى النــدم واالعتــذار

الســام ،لذلــك كـ ّـرر مجلــة (عفــوك عنّــي) مرتــن يف
مــن اإلمــام احلســن عليــه َّ
ـص؛ لــذا قــام احلـ ّـر رضــوان اهلل تعــاىل عليــه بالوقــوف أمــام اإلمــام احلســن
النـ ّ

الســام ليعطــي صــورة اعتذار ّيــة رائعــة يف مضموهنــا ومؤ ّديــة غرضهــا
عليــه َّ
الســام ،وهــذا
اإلنجــازي عــر الفــداء بالنفــس مــن أجــل رضــاء اإلمــام عليــه َّ
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الفعــل اإلنجــازي قــد أعطــى فع ـ ً
ا تأثري ّي ـ ًا يف املتل ّقــي أال وهــو شــدّ العزيمــة

ـق.
مــن أجــل نــرة احلـ ّ

ـرة
فالنـ ّ
ـص الشــعري ّاتــذ مــن الســلوك ّيات التــي قامــت عــى البــوح واملعـ ّ

عــن اجلانــب النفــي للــذات الشــاعرة وهــو اإلخــاص للثــورة احلســين ّية
املقدّ ســة ،ومــا أعظــم الفنــاء الــذي ُأفنــي مــن أجــل اإلمــام احلســن عليــه
ـص الشــعري عــر عمل ّيــة
الســام ،لذلــك ح ّقــق الشــاعر األبعــاد التداول ّيــة للنـ ّ
ّ

ـص غن ّيـ ًا بتلــك األبعــاد املتجوهــرة
تواصل ّيــة امتزجــت فيهــا ،لذلــك أصبــح النـ ّ
ُّ
احلقيقــي
يــدل عــى إبــداع املخاطِــب بوصفــه املنشــئ
فيــه ،وهــذا األمــر
َّ
للخطــاب.

وتبقــى األفعــال الكالم ّيــة بأصنافهــا كا ّفــة ســائرة يف ملحمــة (عيــد الغديــر)،

ـي صـ َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه(:)36
إذ يقــول يف بعثــة النبـ ِّ
هدأ الكون وأضحى الصوت حتى

لــتــحــس اآلذان مهـــس الــطــيــور

حمــــمــــد ومتــــشــــت يف
فــــتــــهــــاوى
ّ

حــــنــــايــــاه رعـــــشـــــة املـــــغـــــرور

وإذا صـــوت هــاتــف هيــتــف :اقــرأ

ُ
اتـــــل حــرفــ ًا
ــــــي مل
األم ّ
فـــأجـــاب ّ

كـــر
قــــــال جــــريــــل يــــا حمـــمـــد ّ

فــــــر ّد الــــصــــدى نــــــداء الــبــشــر

ال وال جـــال نــاظــري يف السطور

رب مـــلء الـــوجـــود قدير
بــاســم ّ

َّ
النــص الشــعري ســيلمس الفعــل التقريــري بــارز ًا جــدّ ًا
لعــل املتأ ّمــل يف
ّ

ومؤ ّديـ ًا للغــرض اإلنجــازي ،فاخلطــاب قــد أقـ َّـر باحلقائــق واألحــداث الواقعــة
فعـ ً
ا بحيــث طابقــت احلقيقــة الواقع ّيــة ،عــى الرغــم مــن اختــاف زمــن اللفظ

عــن زمــن الفعــل اإلنجــازي ،وإذا كان اللفــظ يعطــي معنــاه بحســب الســياق
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ـي والثقافــة امللتصقــة باملتل ّقــي ،فـ ّ
ـعري قــد أنتــج داللتــه
ـإن اخلطــاب الشـ َّ
النـ ّ

ـص ،أي ّ
ـص وافــق
أن إنتــاج النـ ّ
وقصــده بحســب املعنــى املوجــود داخــل النـ ّ

الرغبــة املنتجــة للمتل ّقــي اجلديــد .ومــن هنــا نجــد ّ
للنــص
أن الســياق العــام
ّ
ـي الغــرض منــه الداللــة احلرف ّيــة
أســهم مســامهة ف ّعالــة يف إنجــاز فعــل كالمـ ٍّ

ـمى اآلخــر أال
للقــول ،وينــدرج هــذا الغــرض اإلنجــازي الفرعــي حتــت املسـ ّ
وهــو التقريــرات ،ويمكــن ْ
أن ندرجــه حتــت صنــف املعلنــات أو احلكم ّيــات،

ّ
فــكل األحــداث املنتــرة يف اخلطــاب نجــد هلــا صدقــ ًا حقيق ّيــ ًا يف الواقــع

اخلارجــي ،أي ّ
أن الشــاعر أعطاهــا معنــى مبــارش ًا ليــؤ ّدي عــره الغــرض املــراد

مــن غــر صعوبــة يف إنتاجــه وتأويلــه.

ومل يتو ّقــف عنــد هــذا احلــدّ  ،بــل نجــد يف مقطوعــة ُأخــرى يــؤ ّدي غرضــه

اإلنجــازي عــر الوعد ّيــات امللزمــة عــى الــذات الشــاعرة ،إذ يقــول(:)37
مجعوا جيشهم يعدّ ون لإلسالم قرب ًا يضمه موؤود ًا
ّ
مل يــشــاهــد يف احلـــــرب أمحــــد ّإل
ســوف يـــدري إذا املــنــايــا ارشأ ّبـــت

جـــــبـــــنـــــاء أذ ّلــــــــــــة وعــــبــــيــــدا
ً

ـن غــابــ ًا حــديــدا
واســتــحــالــت حــنـ ُ

مريد ًا
هكذا قال ما لك وهو الطاووس خيتال معجب ًا ّ

فالشــاعر قــد اعتمــد غرضــ ًا مســتقبل ّي ًا عــر حــرف االســتقبال (ســوف)،
فهــذا امللفــوظ قــد أنجــز فعــل الوعيــد والتهديــد ُبأســلوب غــر مبــارش،

النــص هــو (الوعيــد) ،لذلــك قــام الشــاعر
فالفعــل الكالمــي املســتنبط مــن
ّ

بتوصيــل فكرتــه األساســ ّية بطريقــة غــر مبــارشة لينتــج يف النهايــة إمكان ّيــة

املخاطــب لفهــم الفعــل الكالمــي غــر املبــارش ،فاخلطــاب يوحــي برؤيــة ثاقبــة
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وتعهــد بالنــر ليــؤ ّدي الغــرض الشــاعري.
توصــل املقصــود بطريقــة رائعــة ّ
لــذا نجــد الشــاعر عــى لســان اآلخــر يلــزم نفســه بتحقيــق الفعــل اللفظــي

عــر اإلنجــاز املقصــود ،أي ّ
أن الشــاعر أعطــى لنفســه غرض ـ ًا إنجاز ّي ـ ًا متم ّث ـ ً
ا

بالوعــد (ســوف يــدري) ،وهــذا اإلنجــاز جــاء مؤ ّديـ ًا مــراده يف املســتقبل ،ومــن
أن يكــون لــه فعــل إنجــازي ،أي ّ
أن الفعــل اللفظــي ال بــدّ مــن ْ
هنــا نجــد ّ
أن

الفعــل اللفظــي ،بوجــه عــام هــو يف ذات الوقــت إنجــاز لفعــل مــا ،إنجــاز تؤديه
الصيغــة اللفظيــة الناجتــة عــن حتقيــق الفعــل اللفظــي؛ أي الناجتــة عــن قــول ٍ
يشء
مــا ،ويتعلــق األمــر هنــا بالوظائــف التــي تؤدهيــا األلفــاظ اللغويــة يف ســياقات
اســتعامهلا ْ
كأن تكــون االســتفهام ،أو اإلخبــار ،أو الوعــد ،أو غريهــا(.)38

وتبقــى األبعــاد التداول ّيــة وال ســ ّيام نظر ّيــة األفعــال الكالم ّيــة حم ّققــة

ألغراضهــا ،بقولــه(:)39

ورأت حــكــمــة الـــســـاء ثـــوابـــ ًا

أن يـــزوال
وخــــلــــود ًا لــكــرمــهــا ْ

دب وهـــن الــفــنــاء يف جــســم طه
ّ

فــالــنــبــي الــعــظــيــم بــــات عليال
ُّ

غــلــغــل الــــرد يف ُأصــــول الــــدوايل

ومتــــــي عـــــى اجلـــــفـــــون دبـــــوال

إىل ْ
الســام الســتالم مواريــث
ـي عليــه َّ
أن يقــول معطي ـ ًا الــدور لإلمــام عـ ٍّ

األنبيــاء:

عـــي
أقـــبـــل الـــــوامـــــق احلــــزيــــن ّ

مــشــيــ َة الــعــبــد راســــفــــ ًا مــغــلــوال

وحــبــاه محــائــل السيف فــوق اخلتم

رمــــــــــز ًا ال يـــقـــبـــل الــــتــــأويــــا

ـي خـــامتـــه الــعــلــوي
فــحــبــاه ال ــن ــب ـ ُّ

أي ذخــــر إزاءه كــنــز قــــارون

قـــــــــدر ًا واملـــســـتـــحـــيـــل ع ــدي ــا
وكـــــــرى يـــظـــل نــــــــزر ًا قــلــيــ ً
ا

ـص الشــعري جيــد األفعــال اللفظ ّيــة مؤ ّديــة غرضهــا عــر
لعـ ّـل املتأ ّمــل يف النـ ّ
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التقريــرات أو اإلعالنــات التــي تـ ُّ
ـص،
ـدل عــى صــدق احلادثــة املبثوثــة يف النـ ّ
فالفعــل اإلنجــازي متم ّثــ ً
ا يف التقريــر أو اإلعــان احلقيقــي للمصيبــة ،أ ّمــا

الفعــل التأثــري فنجــده يعكــس أثــره الســلبي عــى املتل ّقــي بمــدى احلــزن

ـي صـ َّ
ـص،
ـى اهلل عليــه وآلــه ،وهــذا احلــزن مل يســتمر يف النـ ّ
العميــق لفــراق النبـ ِّ
ـي عليــه
بــل رفــده الشــاعر بتحقيــق حقيقــة تارخي ّيــة وهــي اســتالم اإلمــام عـ ٍّ
الســام ملقاليــد احلكــم ليسـ ّـر تاريــخ اإلســام.
َّ

وهــذا اإلنجــاز انبثقــت عنــه آثــار إجيابيــة يف املتل ّقــي نفســه ،ممّــا قــام بتحفيــز
َّ
صــى اهلل
نبــي األُ َّمــة
مشــاعرهم الراكــدة
وحــرك فيــه عاطفــة احلــزن لفــراق ِّ
ّ
عليــه وآلــه ،وهــذا األمــر جعــل مــن الفعــل اإلنجــازي حم ّققــ ًا إخبار ّياتــه

وصدقــه بصــورة صحيحــة ومطابقــة للواقــع اخلارجــي ،والغــرض اإلنجــازي

مــن هــذه األفعــال هــو اإلخبار ّيــات ،أي نقــل الواقــع كــا هــو موجــود ،فــإذا

حت ّققــت األمانــة والصــدق يف النقــل حت ّقــق رشط اإلخــاص ،وإذا حت ّقــق رشط
اإلخــاص أنجــزت األفعــال إنجــاز ًا ناجحــ ًا ،واجتــاه املطابقــة فيهــا مــن
الكلــات إىل العــامل(.)40

الســام ْ
فبعــد وفــاة الرســول صـ َّ
أن
ـي عليــه َّ
ـى اهلل عليــه وآلــه أراد اإلمــام عـ ٌّ
حيفــظ وحــدة األُ َّمــة مــن الضيــاع والتشـتّت ،بدليــل أخــذ ح ّقــه واســتالبه مــن

قبــل اآلخــر؛ لــذا نجــد الشــاعر خيتــر األحــداث يف بيت شــعري بقولــه(:)41
ٌ
ثــــاث
مـــبـــايـــعـــات
وتـــــوالـــــت
ٌ

طــمــســت نـــــور حـــ ّقـــه املـــأمـــوال

أيــســل الــســيــف احلـــســـام فــتــغــدو

هــضــبــات احلـــجـــاز محــــر ًا وحـــوال

ثم يستفهم الشاعر بصيغة االستفهام اإلنكاري ،قائالً:
َّ
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وتـــعـــيـــد األصـــــنـــــام دولــــــة عـــ ٍّز

ويــمــوت اإلســــام يف املــهــد طف ً
ال

ويــــعــــود الــــــرك املــــزجمــــر غ ــوال
شــــارقــــ ًا يف نــجــيــعــه مــطــلــوال؟؟

األول يســتعمل الشــاعر فعــ ً
ا كالم ّيــ ًا مبــارش ًا مــن خــال
ففــي البيــت ّ
إعطــاء األولو ّيــة لقصــده ،وهــو مــا حت ّقــق فعـ ً
ا و ُأقـ ّـرت هــذه احلادثــة مــن غــر

ْ
أن يفســح للمتل ّقــي الفرصــة يف إجيــاد القصــد الشــاعري املــراد ،فلجــأ الشــاعر
إىل هــذه اآلل ّيــة ليبـ ّ
ـتمر ًا ،بــل رسعــان
ـث حقيقــة واقعــه ،ومل يبـ َ
ـق قصــده مسـ ّ

الســام وبصيغــة اســتفهام ّية
عــي عليــه َّ
مــا يع ّلــل ســبب أخــذ املبايعــة مــن ٍّ

اســتنكار ّية متّخــذة فع ـ ً
ا إنجاز ّي ـ ًا الغــرض منــه هــو التوجيــه والــذي اقتضتــه

طبيعــة احلادثــة ،وهــذا التوجيــه يـ ّ
ـدل عــى عظــم املصيبــة ،فالفعــل الكالمــي

ـي
ـر عــن حالــة نفس ـ ّية اســتنكار ّية جتــاه القض ّيــة ،وقــد م ّثــل اخلطــاب النـ ّ
يعـ ّ
للشــاعر أفعــاالً لغو ّيــة تطابقــت فيهــا أغراضهــا اإلنجاز ّيــة مــع املعنــى املبــارش

ـص ،ومــن هنــا نجــد ّ
أن رغبــة الشــاعر
هلــا واملتم ّثــل يف الســؤال املبثــوث يف النـ ّ

يف توظيفــه هلــذه الصيغــة االســتفهام ّية هــو مــن أجــل التفاعــل التــام بــن

ـص وبــن املتل ّقــي حلظــة اســتالمه لــه ،وهــذا مــا أعطــى مجال ّيــة فائقــة
منتــج النـ ّ

للمتل ّقــي ،وهــذه اجلامل ّيــة تكمــن يف حالــة الشــاعر النفسـ ّية يف إيصالــه للرســالة،
السعــة الفائقــة يف اإلجابــة ،ممّــا يمنــح املتل ّقــي
وهــذا األُســلوب يســتوجب ّ
ســبب ًا مــن أســباب الرغبــة عــى اإلقنــاع ،فالشــاعر حينــا يســتفهم ال ينتظــر
جواب ـ ًا مــن القــارئ ،بقـ ٍ
ـص عــى إحــداث تأثــر فيــه وحتقيــق
ـدر مــا هــو حريـ ٌ

الغايــة املنشــودة.

وأخــر ًا نقــول مــع مــن يقــولّ :
ـم اآلل ّيــات اإلجرائ ّية
إن التداول ّيــة تعدُّ مــن أهـ ّ
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النظر ّيــة والتطبيق ّيــة التــي تســعفنا يف حتليــل اخلطــاب تفكيــك ًا وتركيبــ ًا ،أو

دراســته فه ـ ًا وتفســر ًا وتأوي ـاً ،ســواء أكان ذلــك اخلطــاب املرصــود لســان ّي ًا
ـأي
َأم أدب ّيـ ًا َأم نقد ّيـ ًا َأم فلســف ّي ًاَ ،أم منطق ّيـ ًا َأم إعالم ّيـ ًا ،إذ ال يمكــن االســتغناء بـ ِّ
ٍ
حــال مــن األحــوال عــن ال ُبعــد التــداويل يف دراســة اللغــة اإلنســان ّية بصفــة
خاصــة(.)42
عا ّمــة واخلطــاب األديب والنقــدي بصفــة ّ

ويف النهايــة نقــولّ :
إن نظر ّيــة أفعــال الــكالم مــن النظر ّيــات اللســان ّية
ألنــا ح ّققــت إنجــازات كثــرة وعنيــت بمقصد ّيــة املخاطِــب
احلداثو ّيــة؛ ّ
وخفايــاه؛ لذلــك نجــد ّ
أن املقصــود مــن خطابــه هــو الــذي حــدّ د مــا يريــده يف
أي فعـ ٍ
ـي ،وهــذا األمــر جعــل مــن الصــدق يف تو ّفــره يف اخلطــاب رشطـ ًا
ِّ
ـل كالمـ ٍّ

مهـ ّ ً
ـا مــن آل ّيــات نجــاح الفعــل الكالمــي.

ويف النهايــة نقــولّ :
إن األفعــال الكالم ّيــة مــن نــوع التوجيهــات واإلخباريات

ألنــا تقــوم
أو التقريــرات شــكّلت اجلانــب األبــرز يف شــعر بولــس ســامة؛ ّ

عــى نقــل الواقــع وتصويــره تصويــر ًا صحيح ـ ًا ونقلــه بأمانــة وصــدق ،وهــذا

مــا كان الشــاعر يريــد إيصالــه للمتل ّقــي ،وقــد حت ّقــق بالفعــل .ومــن هنــا نجــد

ّ
أن نظر ّيــة األفعــال الكالم ّيــة اســتثمرها الشــاعر يف خطابــه وهــذا مــا ملســناه

يف حتليلنــا وفق ـ ًا هلــذه النظر ّيــة ،فض ـ ً
ا عــن ذلــك فقــد وجدنــا هلــذه النظر ّيــة
وجــود ًا حقيق ّيــ ًا يف كتــب الــراث األديب والنقــدي ،ويرجــع الفضــل الرائــد

للعــرب يف انبثــاق هــذه النظر ّيــات ،ولعـ ّـل الســبب ليــس لعلامئنــا العــرب بــل يف
باحثينــا احلداثويــن الذيــن يرجعــون َّ
كل نظر ّيــة حداثو ّيــة ُأصوهلــا إىل الغــرب،

مــن غــر ْ
أن يتم ّعنــوا يف تراثنــا وكتبنــا ،فيســتعجلون يف حكمهــم ور ّبــا يكونــون
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غــر موضوعيــن يف حكمهــم وصــدوره.

فالتداول ّيــة تعــدُّ مــن املناهــج احلداثو ّيــة التــي مــن أهــم نظر ّياهتــا نظر ّيــة

أفعــال الــكالم التــي تر ّكــز عــى األركان الثالثــة (الفعــل القــويل واإلنجــازي
والتأثــري) ،وهــذه العمل ّيــة متّصلــة فيــا بينهــا ،فـ ُّ
ـكل واحــد متّصــل باآلخــر

ال يســتطيع أحــد ْ
أن يتخـ ّ
ـى عــن اآلخــر ،بــل هــي عمل ّيــة مكوك ّيــة متواصلــة يف
كل فعــل قــويل ال بــدَّ لــه مــن إنجــاز ٍ
أن َّ
العمل ّيــة التفاعل ّيــة ،أي ّ
يشء مــا ،وهــذا
ٍّ ُ
اإلنجــاز يكــون لــه تأثــر يف املتل ّقــي.

حركــت عمل ّيــة التأويــات وفتحــت مغاليقهــا ،أي ّ
أن العمل ّيــة
فالتداول ّيــة ّ

ليــس ارتبــاط الــدال باملدلــول ،بــل جعلــت مــن الــدال فاحتــ ًا دالالتــه عــى
مرصاعيهــا أمــام اآلخــر.

مهمــة قابلــة إلنتــاج املعنــى عــن
وأخــر ًا تعــدُّ نظر ّيــة أفعــال الــكالم نظر ّيــة ّ

طريــق األفعــال اإلنجاز ّيــة والتــي تنتــج تأثــر ًا مــا يف القــارئ ،وهــذا التأثــر
ـأت مــن الفعــل القــويل.
مرتبــط باإلنجــاز املتـ ّ

الهوام�ش
 -1اجلهــاز املفاهيمــي للــدرس اللغــوي ،مســعود صحــراوي ،بحــث

منشــور ضمــن كتــاب (التداوليــات علــم اســتعامل اللغــة) ،إعــداد وتقديــم:

حافــظ إســاعييل علــوي.32 :

الســام ،م .د.
ـي وأهــل البيــت عليهــم َّ
 -2البعــد التــداويل يف حديــث النبـ ِّ

فــاح رزاق جاســم ،كليــة الفقــه ،جامعــة الكوفــة ،العــدد(2016 ،)41م:
.127
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 -3مبادئ يف اللسانيات.177-176 :

 -4ينظــر :التداوليــة عنــد العلــاء العــرب ،دراســة تداوليــة لظاهــرة األفعــال

الكالميــة يف الــراث اللســاين العــريب ،14 :عــى املوقــعwww. dorob. :
..com

 -5املقاربــة التداوليــة يف اخلطــاب التشــكييل املعــارص يف العــراق ،أ .م .د.

شــوقي مصطفــى املوســوي ،نابــو للدراســات والبحــوث ،ع ( )10-9حزيران،
2015م.17:

 -6ينظــر :تداوليــة اخلطــاب الصــويف يف ديــوان (أرسار الغربــة) ملصطفــى

حممــد العــاري ،عبــد اهلل بوقصــة ،جامعــة مســتغانم ،كليــة اآلداب والفنــون،
ّ
اجلزائــر2010 ،م.13 - 12 :
 -7املصدر نفسه.4- 3 :

 -8ينظــر :التداوليــات وحتليــل اخلطــاب ،د .مجيــل محــداوي ،مكتبــة املثقف،

ط2015 ،1م.59 :

 -9البيــان والتبيــن ،عمــرو بــن بحــر اجلاحــظ (ت255هـــ) ،تــح :عبــد

الســام هــارون ،مكتبــة اخلانجــي ،القاهــرة ،د .ط1993 ،م ،ج.136 :1

 -10ينظــر :املقاربــة التداوليــة يف الــراث البالغــي العــريب بــن التنظــر
واإلجــراء ،اخلــر واإلنشــاء ُأنموذجــ ًا ،د .أمحــد رحيــم كريــم ،جملــة العلــوم
اإلنســانية.16 :

 -11تداوليات اخلطاب الصويف (أرسار الغربة).16 :
 -12ينظر :املصدر نفسه.16 :
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 -13ينظــر :التحليــل التــداويل للخطــاب الشــعري ،روميــات أيب فــراس
احلمــداين ُأنموذجــ ًا ،عــار لعوجيــي ،كليــة اآلداب واللغــات ،جامعــة حممــد

بوضيــاف ،املســلية2016 ،م.270 :

 -14ينظــر :ال ُبعــد التــداويل يف العمليــة التواصليــة ،شــعر األمــر عبــد
القــادر اجلزائــري ُ -أنموذجـ ًا  -عيســى بربــارُ ،أطروحــة دكتــوراه ،كليــة اآلداب

والفنــون ،جامعــة أمحــد بــن بلــه ،وهــران ،اجلزائــر2016 ،م :أ.
 -15ينظر :تداوليات اخلطاب الصويف.30 :
 -16التداوليات وحتليل اخلطاب.35 :

الســيميائية ،عبــد امللــك مرتــاض ،جملــة احلداثــة،
الســمة ّ
 -17ينظــر :بــن ّ

يصدرهــا معهــد اللغــة العربيــة وآداهبــا ،جامعــة وهــران ،العــدد(،)2

1993م.16-15:

 -18اجتاهــات النقــاد العــرب يف قــراءة النــص الشــعري احلديــث ،د .ســامي

عبابنــة ،عــامل الكتــب ،أربــد ،عــان ،ط2004 ،1م.460 :

 -19ال ُبعــد التــداويل يف شــعر بنــت خاطــر الفــاريس ،أ .م .د .خالــد حو ّيــر

الشــمس ،م .م .ميعــاد مكــي فيصــل ،جملــة كليــة الرتبيــة ،واســط ،العــدد

الثالثــون.227 :

 -20التداوليات وحتليل اخلطاب.35 :

 -21األفعال الكالمية يف سورة الكهف.98 :

 -22يف اجلهــاز املفاهيمــي للــدرس التــداويل املعــارص .52-51 :وينظــر:

التداوليــة عنــد العلــاء العــرب ،دراســة تداوليــة لظاهــرة األفعــال الكالميــة
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يف الــراث اللســاين العــريب ،دار الطليعــة للطباعــة والنــر ،بــروت ،ط،1

2005م.40 :

الســام
 -23ينظــر :األفعــال الكالميــة يف خطــب اإلمــام احلســن عليــه َّ

دراســة تداوليــة ،م .د .زهــراء جيــاد الربقعــاوي ،جملــة الكليــة اإلســامية
اجلامعــة ،ع ( ،)43ج.596 :2

 -24ينظــر :األفعــال الكالميــة يف الشــعر الســيايس لنــزار قبــاين ،بوزيــد

عائشــة ،كليــة العلــوم اإلنســانية واحلضــارة اإلســامية ،اجلزائــر2009 ،م-38:

.39

 -25مفتــاح العلــوم ،أبــو يعقــوب الســكاكي ،دار الكتــب العلميــة ،بريوت،

ط1983 ،1م.161 :

 -26اإليضــاح يف علــوم البالغــة (املعــاين البيــان البديــع) ،اخلطيــب

القزوينــي ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت2003 ،م.4 :

 -27ينظــر :ال ُبعــد التــداويل يف اخلطــاب املرسحــي مرسحيــة (التاعــس
والناعــس) عـ ّـز الديــن جــاوي ُأنموذجـ ًا ،أ .وليــد ســموري ،جامعــة املســلية:

.127

 -28ينظــر :آفــاق جديــدة يف البحــث اللغــوي املعــارص ،د .حممــد أمحــد

نحلــة ،مكتبــة اآلداب ،القاهــرة ،ط2002 ،1م.78 :
 -29ملحمة عيد الغدير.48 :

 -30املصدر نفسه .7 :ويراجع .90-89

الســام يف عيــون الشــاعر بولــس ســامة،
ـي عليــه َّ
 -31ينظــر :اإلمــام عـ ٌّ
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ناجــي بــن داود ِ
احلــرز ،مؤسســة ُأم القــرى للتحقيــق والنــر ،بــروت  -لبنــان،

2005م.30 :

 -32ملحمة عيد الغدير.222 :
 -33املصدر نفسه.112 :
 -34املصدر نفسه .229

 -35ملحمــة عيــد الغديــر ،بولــس ســامة ،دار األندلــس ،بــروت  -لبنــان،

ط1962 ،2م.268 :

 -36املصدر نفسه.55 :

 -37املصدر نفسه.116 :

 -38يف الرباغامتيــة ،األفعــال اإلنجازيــة يف العربيــة املعــارصة دراســة دالليــة

ومعجــم ســياقي ،د .عــي حممــود حجــي الــراف ،مكتبــة اآلداب ،القاهــرة،

مــر ،ط2010 ،1م.42 :

 -39ملحمة عيد الغدير.116 - 114 :

 -40ينظــر :آفــاق جديــدة يف البحــث اللغــوي املعــارص ،د .حممــود أمحــد

نحلــة ،مكتبــة اآلداب ،القاهــرة ،ط2002 ،1م.104 - 103 :
 -41ملحمة عيد الغدير.119 :

 -42ينظر :التداوليات وحتليل اخلطاب.62- 61 :
امل�صادر واملراجع
 -1اجتاهــات النقــاد العــرب يف قــراءة النــص الشــعري احلديــث ،د .ســامي

عبابنــة ،عــامل الكتــب ،أربــد ،عــان ،ط2004 ،1م.
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الســام دراســة
 -2األفعــال الكالميــة يف خطــب اإلمــام احلســن عليــه َّ

تداوليــة ،م .د .زهــراء جيــاد الربقعــاوي ،جملــة الكليــة اإلســامية اجلامعــة،

ع( ،)43ج.2

 -3األفعــال الكالميــة يف الشــعر الســيايس لنــزار قبــاين ،بوزيــد عائشــة ،كلية

العلــوم اإلنســانية واحلضارة اإلســامية ،اجلزائــر2009 ،م.

 -4آفــاق جديــدة يف البحــث اللغــوي املعــارص ،د .حممــد أمحــد نحلــة ،مكتبة

اآلداب ،القاهرة ،ط2002 ،1م.

الســام يف عيــون الشــاعر بولــس ســامة ،ناجــي بــن
ـي عليــه َّ
 -5اإلمــام عـ ٌّ
داود ِ
احلــرز ،مؤسســة ُأ ّم القــرى للتحقيــق والنــر ،بــروت  -لبنــان2005 ،م.
 -6اإليضــاح يف علــوم البالغــة (املعــاين البيــان البديــع) ،اخلطيــب القزويني،

دار الكتــب العلمية ،بــروت2003 ،م.

 -7اجلهــاز املفاهيمــي للــدرس اللغــوي ،مســعود صحــراوي ،بحــث

منشــور ضمــن كتــاب (التداوليــات علــم اســتعامل اللغــة) ،إعــداد وتقديــم:

حافــظ إســاعييل علــوي.

 -8ال ُبعــد التــداويل يف اخلطــاب املرسحــي مرسحيــة (التاعــس والناعــس)،
عـ ّـز الديــن جــاوي ُأنموذج ـ ًا ،أ .وليــد ســموري ،جامعــة املســلية.
الســام ،م .د.
ـي وأهــل البيــت عليهــم َّ
 -9ال ُبعــد التــداويل يف حديــث النبـ ِّ

فــاح رزاق جاســم ،كليــة الفقــه ،جامعــة الكوفــة ،العــدد (2016 ،)41م.

 -10ال ُبعــد التــداويل يف شــعر بنــت خاطــر الفــاريس ،أ .م .د .خالــد حو ّيــر

الشــمس ،م .م .ميعــاد مكــي فيصــل ،جملــة كليــة الرتبيــة ،واســط ،العــدد
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الثالثــون.

 -11ال ُبعــد التــداويل يف العمل ّيــة التواصل ّيــة ،شــعر األمــر عبــد القــادر
اجلزائــري ُ -أنموذجــ ًا  -عيســى بربــارُ ،أطروحــة دكتــوراه ،كليــة اآلداب

والفنــون ،جامعــة أمحــد بــن بلــه ،وهــران ،اجلزائــر2016 ،م.

 -12البيــان والتبيــن ،عمــرو بــن بحــر اجلاحــظ (ت255هـــ) ،تــح :عبــد

الســام هــارون ،مكتبــة اخلانجــي ،القاهــرة ،د .ط1993 ،م ،ج.1

الســيميائية ،عبــد امللــك مرتــاض ،جملــة احلداثــة ،يصدرهــا
الســمة ّ
 -13بــن ّ

معهــد اللغــة العربيــة وآداهبــا ،جامعــة وهــران ،العــدد (1993 ،)2م.

 -14التحليــل التــداويل للخطــاب الشــعري ،روميــات أيب فــراس احلمــداين

حممــد بوضيــاف،
ُأنموذج ـ ًا ،عــار لعوجيــي ،كليــة اآلداب واللغــات ،جامعــة ّ
املســلية2016 ،م.

 -15تداوليــة اخلطــاب الصــويف يف ديــوان (أرسار الغربــة) ملصطفــى حممــد

العــاري ،عبــد اهلل بوقصــة ،جامعــة مســتغانم ،كليــة اآلداب والفنــون ،اجلزائــر،

2010م.

 -16التداوليــة عنــد العلــاء العــرب ،دراســة تداوليــة لظاهــرة األفعــال

الكالميــة يف الــراث اللســاين العــريب ،دار الطليعــة للطباعــة والنــر ،بــروت،
ط2005 ،1م.

 -17التداوليــات وحتليــل اخلطــاب ،د .مجيــل محــداوي ،مكتبــة املثقــف،

ط2015 ،1م.

 -18يف الرباغامتيــة ،األفعــال اإلنجازيــة يف العربيــة املعــارصة دراســة دالليــة
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ّيلوادت ةسارد( ةمالس سلوب رعاشلل ريدغلا ديع ةمحلم يف مالكلا لاعفأ ةّيرظن

ومعجــم ســياقي ،د .عــي حممــود حجــي الــراف ،مكتبــة اآلداب ،القاهــرة،
مــر ،ط2010 ،1م.

 -19مفتــاح العلــوم ،أبــو يعقــوب الســكاكي ،دار الكتــب العلميــة ،بريوت،

ط1983 ،1م.

 -20املقاربــة التداوليــة يف الــراث البالغــي العــريب بــن التنظــر واإلجــراء
اخلــر واإلنشــاء ُأنموذج ـ ًا ،د .أمحــد رحيــم كريــم ،جملــة العلــوم اإلنســانية.
 -21املقاربــة التداوليــة يف اخلطــاب التشــكييل املعــارص يف العــراق ،أ .م .د.

شــوقي مصطفــى املوســوي ،نابــو للدراســات والبحــوث ،ع ( )10-9حزيران،
2015م.

 -22ملحمــة عيــد الغديــر ،بولــس ســامة ،دار األندلــس ،بــروت  -لبنــان،

ط1962 ،2م.
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