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واقعة الغدير... مواقف وتبعات قراءة سوسيولسانية يف مدّونة املعصوم

اأ. د. نعمة ده�ش فرحان خالوي الطائي

امللخ�ش:

تتلخــص أمهيــة البحــث يف توظيــف السوسيولســانيات منهًجــا علمًيــا وأداًة 
فاحصــًة للحفــر والتنقيــب يف واقعــة )غدير خــم( مضموًنــا ومنهًجا، واســتظهار 
مواقــف القــوم منهــا، فقــد جعلــوا إشــكالية التجريــب ســبًبا يف غيــاب حكومــة 
اهلل املرتقبــة، وغفلــوا عــن فهــم مضامــن تلــك الواقعــة العظيمــة، التــي متثلــت 
بكلمــة )اليــوَم( يف قولــه تعــاىل: }اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم َوَأمْتَْمــُت َعَلْيُكــْم 
نِْعَمتـِـي َوَرِضيــُت َلُكــُم اإِلْســالَم ِدينــًا{1 والتــي جــاءت حمــالًة باأللــف والالم؛ 

لتشــر إىل أمهيــة ذلــك اليــوم وعظمتــه.
ــي  ــة الت ــك الواقع ــن تل ــن مضام ــف ع ــث يف الكش ــكلة البح ــل مش وتتمث
ــة يف بــادئ األمــر، ومــن ثــمَّ انقلبــت عــى أعقاهبــا، فــأيُّ  توافقــت عليهــا األُمَّ
ــة يف ذلــك اليــوم؟ فلــم يفهموهــا! فجرت عليهم ســنة  قضيــٍة قيلــت ألفــراد األُمَّ
ــا َعَقــَر ناقة ثمــود رجل  ــالم(: »إنَّ اهلل التــي عــر عنهــا اإلمام احلســن )عليــه السَّ
واحــد فعّمهــم اهلل بالعــذاب ملــا عّمــوه بالرضــا، فقــال: }َفَعَقُروَهــا َفَأْصَبُحــوا 
ــو  ــوه ه ــه وتأمل ــوا إلي ــا صب ــًرا في ــر تأث ــس واألكث ــبب الرئي ــَن{«؛ فالس َناِدِم
ــراض  ــك األم ــت تل ــر، فتحول ــم األم ــط عليه ــة، فاختل ــا والزعام ــبُّ الدني ح

)1( املائدة: 3. 
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ــة تعــاين منهــا، وتدفــع  ــة معقــدة، مــا زالــت األُمَّ النفســية إىل أمــراض اجتاعي
ثمــن آثارهــا، وأشــدُّ مــا فيهــا مــن آثــاٍر انحطاُطهــا منــذ ذلــك احلــن حتــى يومنا 
هــذا، وتبًعــا لذلــك اخللــط والتخبــط اختلفــت الــرؤى والنظــرات، وتنوعــت 
ــة رهّبــا  املواقــف واألحــداث، وتعــددت الفــرق واملذاهــب، ولــو أطاعــت األُمَّ
ومــا أنزلــه عــى رســوله الكريــم صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســّلم يف مــا بلَّــغ يف )يــوم 
الغديــر( ملــا احتيــج إىل تضحيــات )يــوم فــدك( حيــُث القيــاُم الفاطمــيُّ الــذي 
ــا لــه، وهــي يف عمــر الزهــور،  ــالم حياهتــا ثمنً دفعــت فيــه الزهــراء عليهــا السَّ
يف قيامهــا املبــارك الــذي أرادت فيــه إعــادة احلــقِّ إىل نصابــه، ودفعــه إىل أهلــه، 
ــة متــادت يف غيهــا؛ فحصــل االنحــراف واالنحــدار هبــا، حتــى تطلَّب  لكــنَّ األُمَّ
تقويــُم املســار تضحيــاٍت جســامًا، متثلــت بســفك دمِّ ســبط رســول اهلل صــىَّ اهلل 
عليــه وآلــه وســيد شــباب أهــل اجلنــة وأهــل بيتــه وأصحابــه يف )يــوم الطــف( 

وســبي عقائــل النبــوة مــن بلــٍد إىل بلــٍد، يتصفــح وجوههــن األعــداء.
ومــن هنــا اقتضــت الــرورة تســليط الضــوء عــى مضامــن أيــام اهلل الثالثــة 
ــه  ــا، ومثاقفت ــاس منه ــف الن ــف مواق ــف(؛ لنستكش ــدك، والط ــر، وف )الغدي
األحــداث مــن جمتمــع إىل جمتمــع آخــر، ومــن جيــل إىل جيــل آخــر، عــر تشــابه 
املواقــف واألزمنــة واألمكنــة، ومــن ثــمَّ جريــان ســنن اهلل فيهــم، فجــاء البحــث 

يف ثالثــة مباحــث، هــي:
ل، حادثة غدير خم وأبعادها االجتاعية. املبحث األَوَّ

املبحث الثاين، املثاقفة االجتاعية وأثرها يف سر االنحراف.
املبحث الثالث، حركة التاريخ وسنن اهلل الكونية.
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املبحث األول، حادثة غدير خم وأبعادها االجتاعية
إنَّ مركــز اجلــذب الــذي احتلتــه كلمــة الرســول األكــرم صــىَّ اهلل عليــه وآلــه 
ــة األُوىل،  ــب( بالدرج ــر اخلطي ــى يف )عن ــم يتج ــر خ ــة غدي ــة يف واقع التبليغي
فهــو عادهــا، بوصفــه منظومــة )تبليغيــة( ُأنموذجّيــة شــاملة للجانبــن: اللغوّي، 
ــة للمتلقــن؛ ذلــك  واألخالقــّي، قابلــة للتأثــر يف املناحــي النفســية واالجتاعي
ــة مــن  ــة واحلجاجّي أنَّ الفــن اخلطــايّب يعتمــد أساًســا عــى قــوة اخلطيــب البيانّي
ــه  ــا، بوصف ــها اجتاعًي ــعى إىل تلبس ــي يس ــة الت ــرته األخالقّي ــى س ــة، وع جه
ــة، مــن املفــرض احتذاؤهــا، والســر عــى َهْدهيــا مــن جهــة  ــاًل لقيــم مثالي ُمث
ُأخــرى، فالرســول األكــرم صــىَّ اهلل عليــه وآلــه رمــز للفضيلــة، ومثــال 
ــه الغديــري  ــة، فتفرقــت ُبنيــات خطاب ــة وتبليــغ األحــكام اإلهلي لصنعــة اخلطاب
يف مســالك ومفــارق متنوعــة، ولبســت حلــاًل شــتى، تراوحــت بــن العقالنّيــة 
والرهنــة، واجلالّيــة والتبليغيــة، تركــزت تلــك الُبنيــات يف عــّدة مضامــن، كان 
مــن أبرزهــا الــوالء والطاعــة هلل تبــارك وتعــاىل ولرســوله صــىَّ اهلل عليــه وآلــه 

ــالم. وألمــر املؤمنــن عليــه السَّ
متثــل حادثــة )غديــر خــم( هنايــة البدايــة يف التبليــغ اإلهلــي بخالفــة اإلمــام 
ــالم والنــّص بواليتــه، إذ مثلــت املرحلــة األخــرة مــن مراحــل  عــيٍّ عليــه السَّ
ــة عــى لســان رســول اهلل بوحــي مــن اهلل،  تعيــن اخلليفــة الرشعــي لقيــادة األُمَّ
ْ َتْفَعــْل َفــَا  ــَك َوإِن لَّ بِّ ــْغ َمــا ُأنــِزَل إَِلْيــَك ِمــن رَّ ُســوُل َبلِّ َــا الرَّ قــال تعــاىل: }َيــا َأهيُّ
ْغــَت ِرَســاَلَتُه َواهللُ َيْعِصُمــَك ِمــَن النَّــاِس إِنَّ اهللَ اَل هَيْــِدي اْلَقــْوَم اْلَكافِِريــَن{1،  َبلَّ

)1( املائدة: 67. 
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ويمكننــا إمجــال تلــك املرحلــة املخصوصــة بنمطــن تبليغيــن، مهــا:

النمط الأّول، مرحلة التلميح بالولية

ــه  ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيِّ ص ــن بالنب ــذ أْن آم ــدت من ــة امت ــة زمني ــي مرحل وه
ــالم بفــراش النبــيِّ بأمــٍر مــن اهلل تبــارك  وصــّدق برســالته، حتــى مبيتــه عليــه السَّ
ــي  ــر، وه ــة الغدي ــل حادث ــا قب ــش إىل م ــه قري ــى قتل ــرت ع ــن تآم ــاىل ح وتع
ــالم  ــه السَّ ــة اإلمــام عــيٍّ علي ــة تشــر بوضــوح إىل والي ــة نبوّي حمطــات تلميحي
ــه،  ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــرم ص ــيِّ األك ــود النب ــع وج ــى م ــلمن حت ــور املس ــى ُأم ع

ــأيت: ــا ي ــروًزا م ــة وب ــات أمهي ــك املحط ــر تل ــن أكث وم

اأّول من اآمن بالنبيِّ الأكرم حال نزول الوحي عليه

فقــد روي عــن احلكــم بــن عتيبــة قائــاًل: »خدجيــة أول من صــّدق، وعــيٌّ أّول 
مــن صــىَّ إىل القبلــة«)1(، فقــد محــل اإلســالم بــن جنبيــه فكــرًا وســلوكًا منــذ 
ــالم فطيــًا، والســيا مرافقتــه للرســول الكريــم صــىَّ  أْن كان اإلمــام عليــه السَّ
ــالم املباركــة التدريبــات  ــه السَّ ــه وســّلم، إذ تضمنــت تنشــئته علي ــه وآل اهلل علي
ــر  ــاب املعاي ــك اكتس ــباع، وكذل ــاليب اإلش ــلوك وأس ــط الس ــية لضب األساس
ــة كان  ــي حتكــم ســلوكه وتوجهــه، وهــي ســرة طويل ــة الســليمة الت االجتاعي
ــّلم  ــه وس ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيِّ ص ــة بالنب ــم الصل ــا دائ ــالم فيه ــه السَّ ــام علي اإلم
ــوِل اهللِ  ــْن َرُس ــي ِم ــْم َمْوِضِع ــْد َعِلْمُت ــه: »َوَق ــا بقولـ ــي يصفه ــه الت ــذ طفولت من
َصــىَّ اهللُ َعَلْيــِه َوآلِــِه بِاْلَقَراَبــِة اْلَقِريَبــِة َوامْلَنِْزَلــِة اخْلَِصيَصــِة، َوَضَعنِــي يِف ِحْجــِرِه 

)1( حياة حممد، ص63-62. 
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نِي  ــنِي َجَســَدُه، َوُيِشــمُّ نـِـي إىَِل َصــْدِرِه، َوَيْكنُُفنـِـي يِف فَِراِشــِه َوُيِمسُّ َوَأَنــا َوَلــٌد َيُضمُّ
ــْوٍل، َواَل  ــًة يِف َق ــَد ِل َكْذَب ــا َوَج ــِه، َوَم ــمَّ ُيْلِقُمنِي ْ َء ُث ــيَّ ــُغ ال ــُه، َوَكاَن َيْمَض َعْرَف
َخْطَلــًة يِف فِْعــٍل، َوَلَقــْد َقــَرَن اهللُ بـِـِه َصــىَّ اهللُ َعَلْيــِه َوآلـِـِه ِمــْن َلــُدْن َأْن َكاَن َفطِيــًا 
َأْعَظــَم َمَلــٍك ِمــْن َماَلِئَكتِــِه َيْســُلُك بِــِه َطِريــَق امْلَــَكاِرِم، َوحَمَاِســَن َأْخــاَلِق اْلَعــاَلِ 
ــْوٍم  ــُع ِل يِف ُكلِّ َي ــِه َيْرَف ــَر ُأمِّ ــِل َأَث ــاَع اْلَفِصي َب ــُه اتِّ بُِع ــُت َأتَّ ــْد ُكنْ ــاَرُه، َوَلَق ــُه َوهَنَ َلْيَل
ــاِوُر يِف ُكلِّ َســنٍَة بِِحــَراَء  ِمــْن َأْخاَلِقــِه َعَلــًا، َوَيْأُمــُريِن بِااِلْقتـِـَداِء بـِـِه، َوَلَقــْد َكاَن جُيَ
ْســاَلِم َغــْرَ َرُســوِل  َمــْع َبْيــٌت َواِحــٌد َيْوَمِئــٍذ يِف اإْلِ ي، َوَلْ جَيْ َفــَأَراُه َواَل َيــَراُه َغــْرِ
ــاَلِة،  َس ــِي َوالرِّ ــوَر اْلَوْح ــَا، َأَرى ُن ــا َثالُِثُه ــَة َوَأَن ــِه َوَخِدجَي ــِه َوآلِ ــىَّ اهللُ َعَلْي اهللَِّ َص
ــْيَطاِن ِحــَن َنــَزَل اْلَوْحــُي َعَلْيــِه  ــَة الشَّ ِة... َوَلَقــْد َســِمْعُت َرنَّ َوَأُشــمُّ ِريــَح النُُّبــوَّ
ــَذا  ــاَل: َه ــُة؟ َفَق نَّ ــِذِه الرَّ ــا َه ــوَل اهللِ َم ــا َرُس ــُت: َي ــِه، َفُقْل ــِه َوآلِ ــىَّ اهللُ َعَلْي َص
ــا َأَرى إاِلَّ  ــَرى َم ــَمُع، َوَت ــا َأْس ــَمُع َم ــَك َتْس ــِه، إِنَّ ــْن ِعَباَدتِ ــَس ِم ــْد َأِي ــْيَطاُن َق الشَّ

.)1(» ــَك َلَعــَى َخــْرٍ ــَك َلَوِزيــٌر َوإِنَّ ، َوَلِكنَّ ــيٍّ ــَك َلْســَت بِنَبِ َأنَّ
إنَّ االندمــاج التدرجيــّي للطفــل يف حميطــه، ال يتم بمحــاكاة خالصــة أو بمجرد 
ــه  ــم أساســًا باللغــة، أي داخــل هــذا املــكان الــذي توجــد في ــل يت ترويــض، ب
اجلاعــة األرُسيــة، واللغــة األُّم يف آن واحــد، وهــي مرحلـــة )تكويــن الــذات(، 
ــال، أو  ــي األطف ــن باق ــزه ع ــي متّي ــة الت ــاته اخلاص ــا س ــل فيه ــب الطف إذ يكتس
ــا  ــة عندم ــذه املرحل ــدأ ه ــن، تب ــن ذوات اآلخري ــة ع ــا( خمتلف ــه )ذاًت ــّون ل تك
ــًا  ــم تدرجيّي ــمَّ يتعل ــن، ث ــاء اآلخري ــن أس ــف ع ــمه خيتل ــل أنَّ اس ــدرك الطف ي
ــة  ــأيت مرحل ــمَّ ت ــه، ث ــال ونظم ــف الع ــرات ويستكش ــتجيب للمؤث ــف يس كي

)1( هنج البالغة، من اخلطبة: 192، ص300 - 302. 
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ــُه يســتطيع أْن يتفاعــل مــع  ــة، إذ يشــعر بأنَّ اســتعاله اللغــة وهــي مرحلــة مهّم
ــه. ــكاره وحاجات ــم أف ــل هل ــن وينق اآلخري

 : مبيته يف فرا�ش النبيِّ باأمر اهلل عزَّ وجلَّ

ــيُّ إنَّ  ــا ع ــالم: »ي ــه الس ــيٍّ علي ــه لع ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــد ص ــيُّ حمّم ــال النب ق
ــي،  ــر يب وقت ــى املك ــت ع ــًا اجتمع ــرين أنَّ قريش ــيَّ خي ــط ع ــن هب ــروح األم ال
ــه أوىص إّل عــن ريبِّ عــزَّ وجــلَّ أْن أهجــر دار قومــي، وأْن أنطلــق إىل غــار  وأنَّ
ــي  ــي لتخف ــى مضجع ــت ع ــرَك باملبي ــرين أْن آم ــه أم ــي، وأنَّ ــت ليلت ــور حت ث
ــالم: »أو  بمبيتــك عليــه أثــري، فــا أنــت قائــل وصانــع؟«، فقــال عــيٌّ عليــه السَّ
ــالم  تســلمّن بمبيتــي هنــاك يــا نبــي اهلل؟«، قــال: »نعــم«، فتبّســم عــيٌّ عليــه السَّ
ضاحــًكا، وأهــوى إىل األرض ســاجًدا، فلــّا رفــع رأســه قــال لــه: »امــض ملــا 
أمــرت، فــداك ســمعي وبــري وســويداء قلبــي، ومــرين بــا شــيئت أكــن فيــه 

ــاهلل«)1(. ــه بحيــث مــرادك، وإْن توفيقــي إاّل ب ــع من كمرستــك واق

موقفه يف معركة اخلندق: 

يف تلــك املعركــة كان عمــرو بــن عبــد ود العامــري يرجتــز ويدعــو إىل الــراز، 
ــالم فمنعــه الرســول صــىَّ اهلل عليــه وآلــه لعــلَّ  فقــام لــه اإلمــام عــيٌّ عليــه السَّ
شــخًصا آخــر يقــوم، ولكــْن دون جــدوى، حيــث كان اجلميــع خيشــى عمــرو 
ومــن معــه مــن شــجعان العــرب، وبقــي عمــرو يدعــو إىل الــراز ول جيبــه أحــد 
، فــأذن الرســول صــى اهلل عليــه آلــه  ــحَّ حتــى صــاح بغــرور بــأنَّ صوتــه قــد ُب

)1( بحار األنوار، ج60/19. 
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ــالم ليقابــل عمــرو، وأخــذ بعامتــه ووضعهــا عــى رأس  لإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
ــالم وأعطــاه ســيفه وأمــره بالقتــال، فتوجــه اإلمــام عــيٌّ عليــه  عــيٍّ عليــه السَّ
ــض  ــاحة، فرف ــن الس ــحب م ــالم، أو ينس ــول اإلس ــاه لقب ــرو ودع ــالم لعم السَّ
ــه  ــيٌّ علي ــام ع ــن اإلم ــا، ومتك ــف بينه ــال عني ــدأ قت ــن، وب ــرو االقراح عم
ــلمون)1(، وكان  ــّر املس ــه، فك ــن كان مع ــرب م ــرو، وه ــل عم ــن قت ــالم م السَّ
ــالم أثــر بالــغ يف نــرة اإلســالم  لقتــل عمــرو عــى يــد اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
وهزيمــة معســكر الكفــر)2(؛ لــذا قــال الرســول األكــرم صــى اهلل عليــه وآلــه: 

ــادة الثقلــن«. ــة عــيٍّ يــوم اخلنــدق أفضــل مــن عب »لرب
ــالم ألُمــور  وهــذه األحاديــث املباركــة تؤكــد واليــة اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ

العبــاد.

تزويجه من فاطمة الزهراء عليها ال�سالم:

روي عــن النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه قــال: »فبينــا صّليــت يوم اجلمعــة صالة 
ــبعون  ــه س ــل ومع ــي جرئي ــة، وإذا بحبيب ــف املالئك ــمعت حفي ــر، إذ س الفج
ــة  ــذه القعقع ــا ه ــت: م ــن، فقل ــن ُمَدملج ــن ُمقّرط ــة ُمتّوج ــن املالئك ــًا م صّف
مــن الســاء يــا أخــي جرئيــل؟! فقــال: يــا حممــد! إنَّ اهلل عــزَّ وجــلَّ أّطلــع عــى 
األرض اّطالعــًة فاختــار منهــا مــن الرجــال عليــًا، ومــن النســاء فاطمــة، فــزّوج 
، فرفعــت فاطمــة رأســها وتبّســمت... وقالــت: رضيــت بــا  فاطمــة مــن عــيٍّ

)1( املغازي النبوية، ج2، 470- 471. 
)2( السرة احللبية، ج2، 428. 
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ــالم  ــالم مــن فاطمــة عليهــا السَّ ريض اهلل ورســوله«)1(، فــزواج عــيٍّ عليــه السَّ
ــالم وواليتــه. كان بأمــر مــن اهلل تبــارك وتعــاىل إشــارة ملكانــة عليــٍذ عليــه السَّ

موؤاخاته للنبيِّ مرتني دون ال�سحابة:

مبــدأ املؤاخــاة بــن الصحابــة، وهــو عهــد وميثــاق لأُلخــّوة عقــده رســول اهلل 
صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســّلم لصحابتــه مرتــن، األُوىل: يف مكــة بــن املهاجريــن 
ــرة  ــى الن ــار ع ــن واألنص ــن املهاجري ــة: ب ــاة، والثاني ــرة واملواس ــى الن ع

واملواســاة، والتــوارث فيــا بــن األخَويــن بعهــد املؤاخــاة.
وقــد اختــار النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه يف كلتــا املؤاختــن يف مكــة واملدينــة 
ــرت  ــد توات ــه، وق ــًا ل ــالم أخ ــه السَّ ــب علي ــن أيب طال ــيَّ ب ــن ع ــر املؤمن أم
ــن دون  ــة م ــاة جزافي ــن املؤاخ ــك، ول تك ــى ذل ــلمن ع ــد املس ــات عن الرواي
معيــار، بــل كانــت عــى أســاس املاثلــة واملشــاكلة بــن الشــخصن املتآخيــن، 
ــه  ــًا علي ــر علي ــاهبه، وادخ ــرد ومش ــن كلِّ ف ــه ب ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــى ص ــد آخ فق
ــة ورشف }إِنَّ يِف  ــن فضيل ــا م ــك هب ــه، وناهي ــه بُأخّوت ــه، واختص ــالم لنفس السَّ

ــِهيٌد{. ــَو َش ــْمَع َوُه ــى السَّ ــٌب َأْو َأْلَق ــُه َقْل ــْن َكاَن َل ــَرى ملَِ ــَك َلِذْك َذلِ
ذكــر ابــن هشــام أنَّ رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه آخــى بــن أصحابــه مــن 
ــد  ــمَّ أخــذ بي املهاجريــن واألنصــار، فقــال: »تآخــوا يف اهلل أخويــن أخويــن«، ث
عــيِّ بــن أيب طالــب، فقــال: »هــذا أخــي«)2(. وذكــر بعــض العلــاء كاملحــدث 
النــوري يف املســتدرك والفيــض الكاشــاين أنَّ مــن أعــال عيــد الغديــر املؤاخــاة 

)1( الروضة يف املعجزات والفضائل، ص، 128. 
)2( السرة النبوّية، ج 1، ص 504 - 505. 
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بــن املؤمنــن، وتعــرف بعقــد األُخــّوة، وهــذه املؤاخــاة هــي جتســيد للمؤاخــاة 
ــه وأمــر املؤمنــن عــيٍّ  ــه وآل ــيِّ األكــرم صــىَّ اهلل علي ــن النب ــي حصلــت ب الت
ــالم، ملَّــا آخــى بــن املهاجريــن أنفســهم ثــمَّ بــن املهاجريــن واألنصار،  عليــه السَّ
جتســيدًا لــروح األُخــّوة اإلســالمية فيــا بينهــم، بحيــث يعامــل أحــد املتآخيــن 

اآلخــر معاملــة نفســه، بــل يؤثــره عــى نفســه يف كلِّ مــا يملــك)1(.
ة وتعميقهــا يف عيــد الغديــر هــو تأكيــد عــى وحــدة العقيــدة  إّن تثبيــت األُخــوَّ
احلّقــة عنــد االلتقــاء، حيــث ورد يف اخلــر عــن الصــادق عليــه الســالم: »وليكن 
ــوم،  ــذا الي ــا هب ــذي أكرمن ــد هلل ال ــوا: احلم ــم أْن تقول ــم إذا التقيت ــن قولك م
وجعلنــا مــن املؤمنــن بعهــده إلينــا وميثاقنــا الــذي واثقنــا بــه مــن واليــة والة 
أمــره والقــّوام بقســطه، ول جيعلنــا مــن اجلاحديــن واملكذبــن بيــوم الديــن«)2(.

ــتخالف  ــررة الس ــه املتك ــرم وتلميحات ــيِّ األك ــارات النب ــا إىل إش ــو نظرن فل
ــر،  ــة الغدي ــى خطب ــه وحت ل لبعثت ــوم األَوَّ ــذ الي ــده، من ــن بع ــن م ــر املؤمن أم
ــيِّ عــى املســلمن  ــاة النب ــالم كانــت نافــذة يف حي ــه السَّ ــه علي نســتنتج أنَّ واليت
مجيًعــا لقولــه صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »أنــت منِّــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إالَّ 

ــدي«)3(. ــيَّ بع ــه ال نب أنَّ

النمط الآخر، مرحلة الت�سريح بالولية: 

يــوم الغديــر مــن أشــهر األيــام يف حيــاة رســول اإلســالم صــىَّ اهلل عليــه وآله 

)1( خالصة األذكار واطمئنان القلوب، ص316-315. 
)2( احلر العامي، ج5، باب3

)3( صحيح الرمذي: 5، 640 - 641، حديث: 3730 و 3731. 
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ولقــد وّثقتــه كلُّ الكتــب التارخييــة عــى اختــالف مذاهبهــا وذكــرت العديــد من 
تفاصيــل هــذا اليــوم العظيــم، حيــث أمــر صــىَّ اهلل عليــه وآلــه مناديــه فنــادى 
يف النــاس: الصــالة جامعــة، فاجتمعــوا إليــه وإنَّ الرجــل منهــم ليضــع بعــض 
ردائــه عــى رأســه وبعضــه حتــت قدميــه مــن شــّدة احلــّر، فلــاَّ اجتمعــوا صعــد 
ــًا  ــه عــى تلــك الرحــال حتــى صــار يف ذروهتــا، ودعــا علي ــه وآل صــىَّ اهلل علي
ــه  ــىَّ اهلل علي ــب ص ــمَّ خط ــه ث ــن يمين ــام ع ــى ق ــه حت ــى مع ــالم فرق ــه السَّ علي

وآلــه النــاس قائــاًل: 
ــا  ــْغ م ــوُل َبلِّ ُس ــا الرَّ َ ــا َأهيُّ ــول: }ي ــى إّل يق ــاس، إنَّ اهلل أوح ــارش الن »مع
ــَن  ــَك ِم ــاَلَتُه َواهللُ َيْعِصُم ــَت ِرس ْغ ــا َبلَّ ــْل َف ــَك َوإِْن َلْ َتْفَع ــْن َربِّ ــَك ِم ــِزَل إَِلْي ُأْن
ــاِس{1، وأنــا مبــّن لكــم ســبب نــزول هــذه اآليــة: إّن جرئيــل هبــط عــيَّ  النَّ
مــرارًا ثالثــًا يأمــرين عــن ريّب جــّل جاللــه أْن أقــوم يف هــذا املشــهد، فُأعلــم كلَّ 
تــي،  أبيــض وأســود، أّن عــيَّ بــن أيب طالــب أخــي ووصّيــي وخليفتــي عــى ُأمَّ
واإلمــام مــن بعــدي، وقــد ضمــن ل تبــارك وتعــاىل العصمــة مــن النــاس وهــو 

ــم. ــكايف الكري اهلل ال
ــًا  ــًا مفرض ــًا وإمام ــم ولي ــه لك ــد نصب ــاس، أنَّ اهلل ق ــارش الن ــوا مع فاعلم
طاعتــه عــى املهاجريــن واألنصــار، وعــى التابعــن هلــم بإحســان، وعــى البادئ 
ــد،  ــى كلِّ موّح ــوك، وع ــر واململ ــريب، واحل ــي والع ــى األعجم ــارض وع واحل
ــوا،  ــمعوا وأطيع ــهد، فاس ــذا املش ــه يف ه ــام أقوم ــر مق ــه آخ ــاس إنَّ ــارش الن مع
وانقــادوا ألمــر رّبكــم، فــإّن اهلل هــو موالكــم وإهلكــم، ثــمَّ مــن بعــده رســوله 

)1( املائدة: 67. 
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حمّمــد ولّيكــم القائــم املخاطــب لكــم، ثــمَّ مــن بعــدي عــيٌّ ولّيكــم وإمامكــم 
ــوله،  ــون اهلل ورس ــوم تلق ــده إىل ي ــن ول ــي م ــة يف ذّريت ــمَّ اإلمام ــم، ث ــر رّبك بأم
ــالل  ــي اهلل احل ــه اهلل، عّرفن ــا حّرم ــرام إالَّ م ــه اهلل، وال ح ــا أحّل ــالل إالَّ م ال ح
ــه إىل  ــه إلي ــه وحرام ــه وحالل ــن كتاب ــي ريّب م ــا عّلمن ــت مل ــا أفضي ــرام وأن واحل

ــالم. ــه السَّ ــن أيب طالــب علي ــن عــيِّ ب أمــر املؤمن
وظــل رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه يقــول معــارش النــاس، حتــى وصــل 
إىل قولــه: معــارش النــاس، فــا تقولــون؟ قولــوا اّلــذي قلــت، وســّلموا عــى عيٍّ 
بإمــرة املؤمنــن، وقولــوا: ســمعنا وأطعنــا، وقولــوا: احلمــد هلل اّلــذي هدانــا هلــذا 
ومــا كنـّـا لنهتــدي لــوال أْن هدانــا اهلل.. معــارش النــاس، إّن فضائــل عــيٍّ عنــد اهلل 
عــزَّ وجــلَّ الــذي قــد أنزهلــا يف القــرآن أكثــر مــن أْن ُأحصيهــا يف مــكان واحــد، 
قــوه، معــارش النــاس، مــن يطــع اهلل ورســوله وعليــًا أمــر  فمــن أنبأكــم هبــا فصدِّ
ــمعنا  ــوم: س ــاداه الق ــًا، فن ــوزًا عظي ــاز ف ــد ف ــده فق ــن ول ــة م ــن واألئّم املؤمن

وأطعنــا أمــر اهلل وأمــر رســوله بقلوبنــا وألســنتنا وأيدينــا«.
ثــمَّ إنَّ رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه نــادى بأعــى صوتــه ويــده يف يــد عــيٍّ 

ــالم، وقــال: »يــا أهّيــا النــاس، ألســت َأوىل بكــم مــن أنفســكم؟«.  عليــه السَّ
قالوا بأمجعهم: بى يا رسول اهلل.

ــى  ــالم، حت ــه السَّ ــيٍّ علي ــع ع ــه بضب ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــع رس فرف
رأى النــاس بيــاض إبطيهــا، وقــال عــى النســق مــن غــر فصــل: »فمــن كنــت 
مــواله فهــذا عــيٌّ مــواله، اللهــّم واِل مــن وااله، وعــاِد مــن عــاداه، وانــر مــن 
نــره، واخــذل مــن خذلــه، والعــن مــن خالفــه، وأدر احلــّق معــه حيثــا دار، أال 
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فليبلــغ ذلــك منكــم الشــاهد الغائــب، والوالــد الولــد«.
ثــمَّ نــزل رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وكان وقــت الظهــرة فصــّى ركعتن 
ــّا صــّى هبــم جلــس يف  ــه لصــالة الظهــر، فل ــأّذن مؤّذن ــّم زالــت الشــمس، ف ث
ــالم أن جيلــس يف خيمــة لــه بإزائــه، ثــمَّ أمــر صــىَّ  خيمتــه وأمــر علّيــًا عليــه السَّ
ــالم  اهلل عليــه وآلــه املســلمن أن يدخلــوا عليــه فوجــًا فوجــًا فيهنّــؤوه عليــه السَّ

بالواليــة، ويســّلموا عليــه بإمــرة املؤمنــن، ويبايعــوه عــى ذلــك.
ــب  ــن أيب طال ــا ب ــك ي ــٍخ ل ــٍخ ب ــه: ب ــون ل ــم يقول ــك كّله ــاس ذل ــل الن ففع
ــىَّ اهلل  ــول اهلل ص ــر رس ــمَّ أم ــة، ث ــن ومؤمن ــوىل كّل مؤم ــوالي وم ــت م أصبح
ــه  ــيٍّ علي ــى ع ــن ع ــه أْن يدخل ــن مع ــاء املؤمن ــائر نس ــه وس ــه أزواج ــه وآل علي
ــالم ويســّلمن عليــه بإمــرة املؤمنــن، ويبايعنــه عــى ذلــك، ففعلــن وســّلمن  السَّ
ــد  ــاء كان ق ــه م ــت في ــّن يف طس ــال أيدهي ــه بإدخ ــالم، وبايعن ــه السَّ ــه علي علي

ــل ذلــك. ــه قب ــده في ــالم ي ــه السَّ أدخــل عــيٌّ علي
ــم قالــوا: واهلل مــا برحنــا  وعــن ابــن عبــاس، وحذيفــة، وأيب ذر وغرهــم، أهنَّ
ــْوَم  ــاىل: }اْلَي ــن اهلل تع ــة ع ــذه اآلي ــل هب ــزل جرئي ــى ن ــك حت ــا ذل ــن مكانن م
ــالَم  ــُم اإِلْس ــُت َلُك ــي َوَرِضي ــْم نِْعَمتِ ــُت َعَلْيُك ــْم َوَأمْتَْم ــْم ِدينَُك ــُت َلُك َأْكَمْل
ِدينــًا{1، فقــال رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »اهلل أكــر عــى إكــال الديــن، 
وإمتــام النعمــة، ورضــا الــرّب ســبحانه وتعــاىل برســالتي إليكــم، والواليــة لعــيِّ 

ــاًل: بــن أيب طالــب بعــدي«، فأنشــد حســان بــن ثابــت قائ
ــُم يــــوم الـــغـــديـــر نــبــّيــهــم ــادهيـ ــنـ ــول مــنــاديــًايـ ــرس ــال ــع ب ــم ــمٍّ وأس ــخ ب

)1( املائدة: 3.
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ــال: فــمــن مـــوالكـــُم ونــّبــيــكــم؟ ــق التعامياف هــنــاك  ــدوا  ــب ي ومل  فــقــالــوا 

ــا ــن ــّي ــب عاصياإهلـــــك مــــوالنــــا وأنـــــــت ن الـــواليـــة  يف  ــا  ــنّ م تــلــق  ومل 

ــي ــن ــإّن ــال لــــه: قـــم يـــا عــــيٌّ ف ــقـ وهــاديــًافـ إمــامــًا  بعدي  مــن  رضيتك 

ــه ــّي ــواله فـــهـــذا ول ــ ــن كـــنـــُت مـ ــم ــدق مــوالــيــًاف ــاع صـ ــب ــه أت ــوا ل فــكــون

ــه ــّي ول واِل  الـــلـــهـــّم  ــا  ــ دع معادياهـــنـــاك  عــلــيــًا  عـــادى  ــلــذي  ل وكـــن 

فقــال لــه رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »ال تــزال يــا حّســان مؤّيــدًا بــروح 
القدس مــا نرتنــا بلســانك«)1(.

الاّلفــت للنظــر أنَّ مــا يميــز عيــد الغديــر عــن بقيــة أيــام اهلل املباركــة تضمينــه 
ــة  ــوق كاف ــقاط احلق ــي إس ــذي يعن ــاة ال ــدأ املؤاخ ــده مب ــّوة، وجتدي ــد األُخ عق
بــن األَخويــن، ويف ذلــك إشــارة دالليــة إىل امتــداد واليــة أمــر املؤمنــن عليــه 
ــر  ــى أم ــة حت ــمَّ يف املدين ــة ث ــول اهلل يف مك ــع رس ــه م ــد ُأخّوت ــذ عق ــالم من السَّ
النبــيُّ بإعــالن ثمــرة هــذه األُخــوة وهــي الواليــة احلقــة ألُمــور املســلمن، وقــد 
ــالم عــن ذلــك بقوهلــا: »}َلَقــْد جاَءُكــْم َرُســوٌل ِمــْن  عــرت الزهــراء عليهــا السَّ
ــْم َحِريــٌص َعَلْيُكــْم بِامْلُْؤِمنـِـَن َرُؤٌف َرِحيــٌم{ فــإْن  َأْنُفِســُكْم َعِزيــٌز َعَلْيــِه مــا َعنِتُّ
تعــزوه وتعرفــوه جتــدوه أيب دون نســائكم وأخــا ابــن عّمــي دون رجالكــم«)2(.

املبحث الثاين، املثاقفة الجتماعية واأثرها يف �سري النحراف

وعلــاء  االجتــاع  علــاء  ألنَّ  بدقــة؛  الثقافــة  معنــى  حتديــد  يصعــب 
ــا اســتعملوها بمعــاٍن متنوعــة، وقــد ُأحصيــت بـ)مئــة وســتن(  االنثروبولوجي

)1( ينظر: بحار األنوار: ج21، ص388، ب36، ح10. 
)2( رشح خطبة الزهراء، ص/43. 
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تعريًفــا)1(، وإذا تتبعنــا مراحــل تطــور هــذه الكلمــة وجدناهــا عــّرت يف 
ــد  ــت عن ــدم، وأصبح ــن التق ــا م ــاب نوًع ــيٍّ أص ــع اجتاع ــن وض ــل ع األص

ــل. ــن جي ــل ع ــا جي ــبات يرثه ــع مكتس ــك املجتم ذل
ــمواًل،  ــر ش ــوارث( أكث ــاب والت ــة: )االكتس ــور( للثقاف ــف )تايل ــدُّ تعري وُيع
فهــي يف نظــره ذاك الــكّل امُلعقــد الــذي يضــمُّ معــًا العلــوم واملعتقــدات والفنــون 
واألخــالق والقوانــن واألعــراف ومجيــع االســتعدادات والعــادات التــي 
ــا  يكتســبها اإلنســان بوصفــه فــردًا يف املجتمــع)2(، وأبــرز مــا يميــز الثقافــة أهنَّ
ــة  ــواها()3( ُقبال ــراٍف... وس ــٍن وأدٍب وأع ــاٍد ودي ــن اعتق ــاة )م ــط باحلي ترتب

ــة. ــات االجتاعّي ــات والتنظي ــصُّ بالتقني ــي ختت ــارة الت احلض
وملَّــا كانــت األخالق هــي الدعامــة األُوىل يف املجتمع اإلســالمّي، فــإنَّ ترتيبها 
البنائــّي يف الصــدارة؛ ألنَّ كلَّ األنــاط البنائيَّــة األُخــرى إنَّــا تصــدر عنهــا، فــكلُّ 
مــا هــو صالــح للفــرد بالــرورة صالــح للجاعــة؛ ألنَّ تلــك األخــالق حتقــق 
ــة،  ــق دعامــات بنائيَّ األمــن عــى مســتوى الفــرد ومســتوى اجلاعــة، مــن طري
ــة، أو  تتمثــل داخــل املجتمــع اإلســالمّي عــى نحــو روابــط وعالقــات اجتاعيَّ
عــى نحــو قيــم ومبــادئ، كالصــدق واألمانــة واإليثــار والتعــاون... وسواهـــا، 
ــي  ــة )Function Basis( الت ــة األُوىل واألسـاسيـَّ ــوى الوظيفــ ــدُّ التق وُتع
ينبغــي للفــرد أو املجتمــع أْن يلتــزم هبــا ســلوكيًّا، ويعتمــد عليهــا التعامــل مــع 

)1(- ينظر: علم اجتاع األدب /197. 
 .71 :La sociologies Duct Maraa bout Tom p :2(- ينظر(

50 :See you p :-)3(
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ــة للمجتمــع. اآلخريــن عــى وفــق ســياقات هادفــة يف دعــم البنــاءات القيميَّ
ولكــنَّ القــوم أرادوا أْن تكــون القيمــة العليــا للحيــاة الّســلطة واملــال، 
ــاز األمــوال، وتراكــم العقــارات،  القائمــن عــى الســيطرة عــى املــوارد، واكتن
ــة  ــع إىل القّم ــاس، فرتف ــذا األس ــى ه ــة ع ــب االجتاعيَّ ــدد املرات ــذ تتح وحينئ
أولئــك األغنيــاء الكبــار املتغطرســون، ملــوك الّســلطة واملــال واألعــال، 
ويقبــع يف احلضيــض أولئــك الذيــن ال يملكــون شــيًئا مــن ذلــك، أو يملكــون 
ــا  ــراع؛ ألنَّ م ــة ال ــّي صف ــاوت الطبق ــذ التف ــك أخ ــه، لذل ــاًل من ــيًئا قلي ش
ــا يف  ــة العلي ــدر القيم ــا مص ــال، ومه ــلطة وامل ــّي الّس ــام الطبق ــبّب االنقس س
املجتمــع اإلســالمّي بعــد رحيــل املصطفــى حمّمــد صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، ومــن 
ــعور  ــذا الش ــب ه ــتغالل، واك ــعور باالس ــفى ش ــات الس ــد الطبق ــأ عن ــا نش هن
ــا  ــع هبــم أحياًن ــد يف أنفســهم مشــاعر احلقــد والبغضــاء، ودف شــعور آخــر، ولَّ
ــا،  ــاع منزلته ــى ارتف ــة ع ــا للكلم ــة العلي ــدلُّ القيم ــورة)1(؛ إذ ت ــرد والث إىل التم
الـِـُح  يِّــُب َواْلَعَمــُل الصَّ وترفــع صاحبهــا، قــال تعــاىل: }إَِلْيــِه َيْصَعــُد اْلَكِلــُم الطَّ
ــَو  ــَك ُه ــُر ُأْوَلِئ ــِديٌد َوَمْك ــَذاٌب َش ــْم َع ــيَِّئاِت هَلُ ــُروَن السَّ ــَن َيْمُك ِذي ــُه َوالَّ َيْرَفُع
ــا القيمــة الدنيــا للكلمــة، فتــدلُّ عــى انحطــاط منزلتهــا، وختفــض  َيُبــور{2. َأمَّ
ــة  ــر ناق ــا عق ــة، »إن ــة مؤمل ــاًرا اجتاعي ــة آث ــف الكلم ــرز عن ــد يف ــا، وق صاحبه
ثمــود رجــل واحــد فعّمهــم اهلل بالعــذاب ملــا عّمــوه بالرضــا، فقــال: فعقروهــا 

)1( ينظر: الطبقات االجتاعية /36ـ44. 
)2( سورة فاطر، اآلية: 10. 
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ــة تدفــع ثمنهــا، وأشــدُّ مــا فيهــا مــن  فأصبحــوا نادمــن«)1(، ومــا زالــت األُمَّ
ــذا. ــا ه ــى يومن ــن حت ــك احل ــذ ذل ــا من ــار انحطاطه آث

ــالم بــا ســيؤول إليــه األمــر مــن عصياهنــم  وقــد تنبــأت الزهــراء عليهــا السَّ
ــالم خليفــة هلــم بعــد وفــاة رســول اهلل،  أمــر اهلل ورســوله باختــاذ عــيٍّ عليــه السَّ
ــم التزمــوا بواليــة أمــر املؤمنــن  بعــد أن صــّورت هلــم نعــم اهلل عليهــم لــو أهنَّ
ــن واألنصــار الــاليت  ــالم، وأكــد ذلــك حــن قالــت لنســاء املهاجري ــه السَّ علي
ــول اهلل  ــذه رس ــاٍم نب ــن زم ــوا ع ــو تكاّف ــا: »واهلل ل ــد مرضه ــا عن ــن لزيارهت أت
ــع  ــُه، وال يتعت ــم خشاُش ــجًحا، ال يكل ــًرا س ــم س ــار هب ــه، ولس ــه العتلق إلي
راكبــه، وألوردهــم منهــاًل نمــًرا، صافًيــا رَوًيــا، فضفاًضــا تطفــح ضفتــاُه، وال 
ــا، ول يكــن حيــى  ــا، ونصــح هلــم رًسا وإعالًن يرنــق جانبــاُه، وألصدرهــم بِطاًن
ــبعة  ــل، وش ــر ري الناه ــٍل، غ ــا بنائ ــن الدني ــى م ــٍل، وال حيظ ــى بطائ ــن الغن م
الكافــل، ولبــان هلــم الزهــد مــن الراغــب، والصــادق مــن الــكاذب، }َوَلــْو َأنَّ 
ــَاِء َواأْلَْرِض َوَلِكــْن  َقــْوا َلَفَتْحنـَـا َعَلْيِهــْم َبــَرَكاٍت ِمــَن السَّ َأْهــَل اْلُقــَرى َآَمنـُـوا َواتَّ

ــُبوَن{)2()3(. ــوا َيْكِس ــَا َكاُن ــْم بِ ــوا َفَأَخْذَناُه ُب َكذَّ

ظهر ال�سراع بني مبداأين وخطني: 

ــاوات واألرض  ــق الس ــاىل خال ــارك وتع ــمه اهلل تب ــط رس ــدأ وخ األول: مب
ــة  العــال بخفيــات األُمــور وبواطــن النفــوس وبــا كان وســيكون، واختــاره لأُلمَّ

الم، ص/65.  )1( موسوعة مقتل اإلمام احلسن عليه السَّ
)2( سورة األعراف:96. 

)3( فاطمة من املهد إىل اللحد، ص/257-256. 
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لتصــل إىل كاهلــا املنشــود وبّلغــه رســوله الكريــم صــىَّ اهلل عليــه وآلــه يف يــوم 
ــالم. ــه السَّ ــر، يقــف يف َأّول اخلــط عــيُّ بــن أيب طالــب علي الغدي

واآلخــر: مبــدأ وخــط يصنعــه البــرش بأهوائهــم وأســاليبهم الشــيطانية مــن 
قهــر وإذالل أو إغــراء باملــال أو ظلــم وتعســف أو تضليــل ومتويــه وادعــاءات 
ــم  ــذرًة إياه ــافهًة حم ــوم مش ــالم الق ــا السَّ ــراء عليه ــت الزه ــد خاطب ــة، وق باطل
ــعري إىل أيِّ  ــًة: »ليــت ش ــا ألهوائهــم قائل ــوّي، تبًع ــّط الدني ســوء اتباعهــم اخل
ســناٍد اســتندوا؟ وعــى أيِّ عــاٍد اعتمــدوا؟ وبأيــة عــروة متّســكوا؟ وعــى أيــة 
ذريــة أقدمــوا واحتنكــوا؟ لبئــس املــوىل ولبئــس العشــر، وبئــس للظاملــن بــداًل، 
اســتبدلوا - واهللِ - الذنابــا بالقــوادم، والعجــز بالكاهــل، فرغــًا ملعاطــس قــوٍم 
ــعرون،  ــن ال يش ــدون ولك ــم املفس ــم ه ــا، أال إهنَّ ــنون صنًع ــم حيس ــبون أهنَّ حيس
ــَدى  ي إاِلَّ َأْن هُيْ ــدِّ ــْن اَل هَيِ ــَع َأمَّ ــقِّ َأَحــقُّ َأْن ُيتََّب ــِدي إىَِل احْلَ ــْن هَيْ وحيهــم!! }َأَفَم
ُكُمــوَن{1، أمــا لعمــري! لقــد لقحــْت، فنظــرٌة ريثــا ُتنتــُج،  َفــَا َلُكــْم َكْيــَف حَتْ
ثــمَّ احتلبــوا مــلء القعــب دًمــا عبيًطــا، وذعاًفــا مبيــًدا، هنــاك خيــرس املبطلــون، 
ــا،  ــم أنفًس ــن دنياك ــوا ع ــمَّ طيب ــون، ث ــه األول ــا َأسس ــَب م ــون غ ــرف التال ويع
ــٍم،  ــٍد غاش ــطوة معت ــارٍم، وس ــيٍف ص ــرشوا بس ــا، وأب ــة جأًش ــوا للفتن واطمئن
وهــرٍج شــامٍل، واســتبداٍد مــن الظاملــن، يــدع فيئكــم زهيــًدا، ومجعكــم 
ــى بكــم؟ وقــد عميــت عليكــم، ُأنلزمكموهــا  ــًدا، فيــا حــرسًة لكــم، وأّن حصي

ــون؟؟«)2(. ــا كاره ــم هل وأنت

)1( سورة يونس: 35. 
)2( فاطمة من املهد إىل اللحد، ص/257-256. 
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إنَّ أســلوب القســم )واهللِ( يــدلُّ داللــة قاطعــة عــى عظــم املســألة، بحيــث 
ــالم، وقوهلــا:  تســتحق تلــك املســألة أْن تقســم مــن أجلهــا الزهــراء عليهــا السَّ
ــا صــارت لعــيٍّ عليــه  )نبــذه رســول اهلل إليــه( يؤكــد أنَّ القيــادة اإلســالمية إنَّ
ــه  ــع صوت ــن رف ــه ح ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــم ص ــول الكري ــن الرس ــٍر م ــالم بأم السَّ
ــو  ــارة: )ل ــواله«، وعب ــٌي م ــذا ع ــواله فه ــُت م ــْن كن ــاًل: »َم ــلمن قائ باملس
ــم لــو كّفــوا أيدهيــم، أي: منــع بعضهــم بعًضــا، بحيــث لــو  تكاّفــوا( تعنــي أهنَّ
ــالم  أراد أحدهــم تناولــه منعــه اآلخــرون؛ )العتلقــه( أي اعتلــق عــيٌّ عليــه السَّ
الزمــاَم، أي: قــاَم بالواجــب كــا ينبغــي، وقــاد املســرة عــى أحســن مــا يتصــور، 

وأفضــل مــا يــرام)1(.
ــز  ــوادم، والَعُج ــا بالق ــتبدلوا - واهللِ - الذناب ــالم: »اس ــا السَّ ــا عليه وقوهل
بالكاهــل« يعنــي الذنــاب: ذنــب الطائــر، والقــوادم: ريشــات يف مقــدم اجلنــاح، 
والَعُجــز: املؤخــر مــن كلِّ يشٍء، والكاهــل، مــا بــن الكتفــن، وقــد أثبــت علــم 
ــة املجتمــع نحــو  ــٌر يف توعي االجتــاع أنَّ مــن أبــرز الوســائل التــي كان هلــا تأث
اخلــر والصــالح؛ جهــازا )الدولــة والديــن(، وقــد قــال عنهــا رســول اهلل صــىَّ 
ــدتا  ــاس، وإذا فس ــَح الن ــا َصُل ــي إذا َصُلَح ت ــن ُأمَّ ــان م ــه: »طائفت ــه وآل اهلل علي
ــل  ــة يمث ــان كان اخلليف ــك الزم ــراء«)2(، ويف ذل ــاء واألم ــاس: العل ــد الن فس
ــالم عــى حقيقــة مهمــة مــن  هاتــن الطائفتــن، وقــد نبهــت الزهــراء عليهــا السَّ
ــا وصلــت إىل القّمــة،  حقائــق علــم االجتــاع، وهــي أنَّ الشــعوب املتحــرة إنَّ

)1( ينظر: املصدر نفسه، ص/266. 
)2( إعالم املوقعن عن ربِّ العاملن، ج10/1. 
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وحــازت التقــدم يف املجــاالت كافــة؛ بســبب األرُسة احلاكمــة التــي مهــدت هلــا 
الســبل، وهيــأت هلــا الوســائل، وزودهتــا بالتعليــات، وشــجعتها عــى العمــل، 
يف حــن نجــد الشــعوب املتأخــرة واملتفســخة التــي اســتوىل عليهــا اجلهــل والفقر 
ــكام  ــال احل ــا إمه ــم ضحاي ــون، ه ــة واملج ــوان واخلالع ــذل واهل ــرض وال وامل
وأصحــاب القيــادة، وقــد قيــل: )النــاُس عــى ديــِن ملوكهــم(، وهنــا يأيت تشــبيه 
ــة اإلســالمية بالطائــر، والقيــادة بجناحــي الطائــر؛  ــالم لأُلمَّ الزهــراء عليهــا السَّ
ــرش  ــن ع ــب م ــاح مرك ــه، واجلن ــر إاّل بجناحي ــتطيع أْن يط ــر ال يس ألنَّ الطائ
ــات  ــرش ريش ــات ع ــك الريش ــت تل ــوادم( وحت ــا: )الق ــال هل ــار، يق ــات كب ريش
صغــار، يقــال هلــا: )اخلــوايف( وعــى موضــع ذنــب الطائــر ريشــات، يقــال هلــا: 
ــي  ــا، فه ــران بغره ــن الط ــران، وال يمك ــوام الط ــي ق ــوادم ه ــا(، والق )الذناب
بمنزلــة املحــركات القويــة يف جنــاح الطائــرة، التــي بإمكاهنــا أْن تقلــع الطائــرة، 
وترتفــع هبــا عــن األرض، وتســر يف الفضــاء... وكذلــك احلــال بالكاهــل الذي 
ُيعتمــد عليــه يف محــل األثقــال )املســؤولية(، خالًفــا للَعُجــز الــذي ال يليــق وال 

يســتطع محــل األثقــال )املســؤولية(.
ــن  ــة مل ــا كاف ــلَّمت ُأموره ــة س ــالفن أنَّ األُمَّ ــبيهن الس ــن التش ــود م واملقص
ــام بُأمورهــا؛ لعــدم توافــر اإلمكانــات الالزمــة  ال يليــق هبــا، وال يســتطيع القي
ــه األمــر مــن العلــم والعقــل والتدبــر، وذلــك بعــد  ــه، ولعجــزه عــّا يتطلب في
ــرة  ــة واخل ــاء، ذوي اللياق ــا األكف ــن أصحاهب ــات م ــك اإلمكان ــلبوا تل أْن س

ــرة)1(. ــة والبص والدراي

)1( ينظر: فاطمة من املهد إىل اللحد، ص/266- 275. 
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ــن  ــذر م ــة واحل ــى احليط ــع ع ــر موض ــّي يف غ ــاب الفاطم ــثَّ اخلط ــد ح وق
ــٌة  ــن َبِقيَّ ــالم: »َونح ــا السَّ ــا عليه ــا قوهل ــار، ومنه ــول األطه ــة آل الرس خمالف
ــاُء  ــاِدُق، َوالضي ــرآُن الصَّ ــُق، َوالُق ــاُب اهللِ النَّاطِ ــا ِكت ــْم، ومعن ــَتْخَلَفها َعَلْيُك اْس
ــِه  الالَِّمــُع، َبّينَــٌة َبصاِئــُرُه، ُمنَْكِشــَفٌة رَساِئــُرُه، َمَتَجليَّــٌة َظواِهــُرُه، ُمْغَتبَِطــٌة بِ
أْشــياُعُه، َقاِئــٌد إىل الرْضــواِن أْتباُعُه، ُمــَؤدٍّ إىل النَجاِة اْســتِاُعُه«)1(، فهــذان االتباع 
واالســتاع الفرقــان بــن احلــقِّ والباطــل، وقــد عــرَّ عــن ذلــك أمــر املؤمنــن 
ــُة  ــرف قيم ــنُُه«)2(، إذ ُتع ــا حُيِْس ــِرٍئ َم ــُة ُكلِّ اْم ــه: »ِقيَم ــالم بقول ــه السَّ ــيٌّ علي ع
ــاري  ــاء حض ــن عط ــه م ــارصه أو تعقب ــي تع ــال الت ــه لألجي ــا يقّدم ــان ب اإلنس
ُيدهلــا عــى الّســبيل الــذي جيــب أن تلتزمــه يف حياهتــا، وتتفاعــل معــه، ويرفعهــا 
إىل مســتواها الالئــق حتــت الّشــمس، وهــو مــا يســمى بالعطــاء احلضــارّي؛ ألنَّ 
النّــوع اإلنســايّن جمبــوٌل عــى الّتفاعــل مــع الكــون مــا فيــه مــن قــوًى وطاقــاٍت 
ــك، ومــع أبنــاء جنســه بدافــع غريــزة التجمــع  بدافــع حــّب االســتطالع والتملُّ

ــان. ــان اإلنس ــوزة يف كي ــة املرك الفطري
للنســاء لغــة ختتلــف عــن لغــة الرجــال نطًقــا نســبًيا، بحســب النظــم الدينيــة 
ــو  ــل أو تكس ــاليَب تتخل ــا وأس ــك ألواًن ــد هنال ــة، فنج ــد االجتاعي والتقالي
التوظيــف اللغــوّي عنــد النســاء عنــه عنــد الرجــال، إذ نجــد أنَّ ســلوك املــرأة 
ــورط  ــا ومتســًكا بالعــرف اللغــوّي العــام، فــال نجدهــا تت ــر التزاًم اللغــوّي أكث
ــا  ــب نجده ــة، ويف الغال ــدود اللياق ــاوز ح ــكالم، أو ج ــن ال ــذَّ ع ــا وش ــا نب في

)1( رشح خطبة الزهراء، ص/41. 
)2( هنج البالغة، حكمة/81، 482. 



غة املعقوم  واقعة الغدير... مواقا وتبعات قراءة سوسيولساغية  ي مدود

27

ــاَن  ــدًة البي ــاول جاه ــة، فتح ــف احلرج ــيا يف املواق ــى، والس ــن املعن ــوم ع حت
ــا باإلشــارة  بأســاليِب ُحســِن التعبــر عــن حاجاهتــا وأغراضهــا، وتكتفــي غالًب
أو التلميــح إىل املقصــود، ومصــداق ذلــك مــا رواه عبــد اهلل بــن احلســن بإســناده 
ــع فاطمــة  ــو بكــر وعمــر عــى من ــا أمجــع أب ــه مّل ــالم، أّن ــه عليهــم السَّ عــن آبائ
ــدًكا وبلغهــا ذلــك: الثــت مخارهــا عــى رأســها، واشــتملت  ــالم ف عليهــا السَّ
ــة مــن حفدهتــا ونســاء قومهــا، تطــأ ذيوهلــا، مــا ختــرم  بجلباهبــا، وأقبلــت يف مّل
ــى  ــت ع ــى دخل ــّلم حّت ــه وس ــه وآل ــّى اهلل علي ــول اهلل ص ــية رس ــيتها مش مش
أيب بكــر، وهــو يف حشــد مــن املهاجريــن واألنصــار وغرهــم، فنيطــت دوهنــا 

ــت)1(. ــالءة فجلس م
ــول  ــور ح ــة تتمح ــل اللُّغ ــي جتع ت ــائل الَّ س ــة يف الرَّ ــة التواصلي ــرز الوظيف ت
ــن  ــة ب ــة القائم ــل العالق ــه، أي متثِّ ــًا بذات ــًرا قائ ــل عن ــها، فتمثِّ ــالة نفس س الرِّ
ســالة وذاهتــا، فهـــي الوظيفــة اجلاليَّــة بامتيــاز، إذ إنَّ املرجــع يف الفنون، هـــو  الرِّ
ــذه  ــه)2(، وه ــر هدف ــال لتص ــون أداة االتِّص ــن أْن تك ــفُّ ع ــي تك ت ــالة الَّ س الرِّ
ــعر، بــل هــي حــارضة يف مجيــع  الوظيفــة ال يمكــن اختزاهلــا فقــط يف دراســة الشِّ
ــالم قــد اســتعملت فــن  األجنــاس األدبيَّــة، ومــن هنــا نجــد الزهــراء عليهــا السَّ
ــط  ــا ُأني ــة، فبعدم ــر لفظي ــة وغ ــياقات لفظي ــر س ــالتها ع ــة رس ــة يف تأدي اخلطب
ــجَّ  ــكاء. فارت ــا بالب ــوُم هل ــَش الق ــًة أجه ــْت أنَّ ــمَّ أنَّ ــت، ث ــالءٌة، جلس ــا ُم دوهن
ــى إذا ســكن نشــيج القــوم، وهــدأت فورهتــم،  ــًة حتَّ املجلــُس. ثــمَّ أمهلــْت َهنِيَّ

)1( رشح خطبة الزهراء، ص40. 
يمياء، ص12.  )2( ينظر: السِّ
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ــاد  ــول اهلل، فع ــى رس ــالة ع ــه والص ــاِء علي ــد اهللِ والثن ــكالم بحم ــت ال افتتح
ــالم:  ــا السَّ ــت عليه ــا، فقال ــادت يف كالمه ــكوا ع ــاَّ أمس ــم، فل ــوم يف بكائه الق
ــْن  َم، ِم ــدَّ ــا َق ــاُء بِ ــْكُر عــى مــا َأهْلَــَم، َوالثَّن ــُه الشُّ ــَم، َوَل »احْلَْمــُد هللِ َعــى مــا أْنَع
ــِن  ــمَّ َع ــا، َج ــٍن وااله ــاِم ِمنَ ــداها، َومَت ــُبوغ آالٍء أْس ــا، َوُس ــٍم اْبَتَدأه ــوِم نَِع ُعم
ــزاِء َأَمُدهــا، َوَتفــاَوَت َعــِن اإلْْدراِك َأَبُدهــا،  اإلْحصــاِء عَدُدهــا، َونــأى َعــِن اجْلَ
ــْكِر اِلتِّصاهِلــا، َواْســَتْحَمَد إىَل اخْلاَلِيــِق بِإْجزاهِلــا، َوَثنـّـى  ــْم اِلْســتِزاَدهِتا بالشُّ َوَنَدهَبُ

ــا«. ــْدِب إىل أْمثاهِل بِالنَّ
ــالم بــكاء القــوم ثانيــًة افتتحــت الــكالم بحمــد  فلــّا رأت الزهــراء عليهــا السَّ
اهلل والثنــاء عليــه والصــالة عــى رســوله، فعــاد القــوم يف بكائهــم، فلــّا أمســكوا 
ــُه  ــَم، َوَل ــا أْنَع ــى م ــُد هللِ َع ــالم: »احْلَْم ــا السَّ ــت عليه ــا، فقال ــادت يف كالمه ع
َم، ِمــْن ُعمــوِم نَِعــٍم اْبَتَدأهــا، َوُســُبوغ آالٍء  ــْكُر عــى مــا َأهْلـَـَم، َوالثَّنــاُء بـِـا َقــدَّ الشُّ
أْســداها، َومَتــاِم ِمنَــٍن واالهــا، َجــمَّ َعــِن اإلْحصــاِء عَدُدهــا، َونــأى َعــِن اجْلَــزاِء 
ــِن اإلْْدراِك َأَبُدهــا«)1( قطــع البــكاء بمفتــاح جديــد، متثــل  َأَمُدهــا، َوَتفــاَوَت َع
بلغــة اجتاعيــة جديــدة، هــي لغــة التهليــل بالدعــاِء والثنــاِء، عــى مــا يبــدو مــن 
ــه،  ــت علي ــدت اهلل أواًل وأثن ــالم مح ــا السَّ ــراء عليه ــة، إذ إنَّ الزه ــر الرواي ظاه
وصلَّــت عــى رســوله بنحــو اإلمجــال، فــرشع القــوم حينهــا بالبــكاء مــرًة ثانيــة، 
ــالم  ــا السَّ ــكتت عليه ــٍذ س ــْت، وحينئ ــت وَأنَّ ــا جلس ــوا أواًل عندم ــد أن بك بع
لبــكاء القــوم، وعــدم ســاعهم كالمهــا، فأمهلتهــم ريثــا ســكنوا عــن بكائهــم، 

)1( رشح خطبة الزهراء، ص/40. 



غة املعقوم  واقعة الغدير... مواقا وتبعات قراءة سوسيولساغية  ي مدود

29

ــالم حينئــٍذ يف كالمهــا)1(. وســكتوا، فعــادت عليهــا السَّ
ــَش(  ــا: )أجه ــكاء لفظت ــة للب ــة املالزم ــية واالجتاعي ــاظ النفس ــن األلف وم
و)نشــيج(، ففــي قــول الــراوي: )أجهــش القــوُم بالبــكاء( يقــال منــه: أجهــش 
نفــي، إذا هنضــت إليــه وهــمَّ بالبــكاء، قــال الطرمــاح: أجهــش نفــي وقلــت 

ــدوا. أال ال تعب
واجلهــش عنــد العالمــة املجلــي معنــاه: أْن يفــزع اإلنســان إىل غــره، وهــو 

ــه، وقــد هتيــأ للبــكاء)2(. مــع ذلــك يريــد البــكاء، كالصبــي يفــزع إىل ُأمِّ
ــو  ــل: ه ــوم( فقي ــيج الق ــكن نش ــى س ــارة: )حّت ــيج( يف عب ــة: )نش ــا لفظ أمَّ
ــا ينتحــب، ومــن ذلــك )نشــيج احلــار(؛  ينشــج إذا غــصَّ البــكاء يف حلقــه وملَّ
ــه صــوٌت يف حلقــه، ويقــال: نشــجت القــدر: إذا غلــت، وذهــب املجلــي  ألنَّ
إىل القــول بــأنَّ النشــيج: صــوٌت معــه توجــع وبــكاء، كــا يــردد الصبــي بــكاءه 

ــدره)3(. يف ص
الرهــان  عــى  الــدال  احلجــاج  ُأســلوب  أنَّ  اللبيــب  عــى  خيفــى  وال 
واالســتدالل مــن جهــة، وعــى اللجــوء إىل اهلويــة مــن جهــة ُأخــرى قــد جتــى 
ــا  ــرة عليه ــة الطاه ــول الصديق ــة يف ق ــة واالجتاعي ــية والروحي ــاده النفس بأبع
ــالم: »أهيــا النــاس اعلمــوا أينِّ فاطمــة وأيب حمّمــد صــىَّ اهلل عليــه وآلــه أقــول  السَّ
عــودًا وبــدوًا، وال أقــول مــا أقــول غلطــًا، وال أفعــل مــا أفعــل شــططًا، }َلَقــْد 

)1( ينظر: املصدر نفسه، ص/43-42. 
)2( ينظر: رشح خطبة الزهراء، ص/37. 

)3( ينظر: املصدر نفسه، ص/37. 
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َجاَءُكــْم َرُســوٌل ِمــْن َأْنُفِســُكْم َعِزيــٌز َعَلْيــِه َمــا َعنِتُّــْم َحِريــٌص َعَلْيُكــْم بِامْلُْؤِمنـِـَن 
ــي  َرُءوٌف َرِحيــٌم{ فــإْن تعــزوه وتعرفــوه جتــدوه أيب دون نســائكم وأخــا ابــن عمِّ

ــم«)1(. دون رجالك
ــاس( إذ  ــا الن ــارة: )َأهّي ــد اقتضــب يف عب ــّي الشــامل ق ــلوب األُم نجــد األُس
ل تقــل: )َأهّيــا املؤمنــون( أو )َأهّيــا املســلمون( أو )أيتهــا العصابــة(... وســواها؛ 
وهــذا يــدلُّ عــى أنَّ القــوم الذيــن وجهــت كالمهــا إليهــم ل يكونــوا مــن ديــٍن 

ــان، مهــا: ــٍة واحــدٍة، ويف ذلــك إشــارتان دالليت واحــٍد أو ُأمَّ
ــتى،  ــم ش ــن ُأَم ــوا م ــم كان ــت معه ــن حتدث ــوم الذي ــارة األُوىل: إنَّ الق اإلش
منهــم اليهــودّي والنــرايّن واملــرشك وامللحــد واملنافــق واملربــص... وغرهــم، 
ــا  وهــو حاهلــم حينهــا فعــاًل، ويؤكــد ذلــك ذيــل آيــة التبليــغ، قــال تعــاىل: }َي
ْغــَت ِرَســاَلَتُه  ْ َتْفَعــْل َفــَا َبلَّ ــَك َوإِن لَّ بِّ ــْغ َمــا ُأنــِزَل إَِلْيــَك ِمــن رَّ ُســوُل َبلِّ ــا الرَّ َ َأهيُّ
ــْوَم اْلَكافِِريــَن{2؛ إذ ليــس مــن  ــِدي اْلَق ــاِس إِنَّ اهللَ اَل هَيْ ــَن النَّ ــَك ِم َواهللُ َيْعِصُم
املعقــول أنَّ أعــداء اإلســالم قــد تركــوا هلــذا الديــن أْن ينتــرش ويســتقم مــن دون 
ــا  ــل وأخطره ــم املراح ــم أه ــكل عنده ــة تش ــذه املرحل ــا ه ــه، ورب ــع عثرات تتب
ــد صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، ونفــوس  عــى اإلطــالق، والســيا بعــد وفــاة النبــيِّ حممَّ

القــوم مــا زالــت ل تتــرشب روح الرشيعــة الســمحة.
ــر  ــة ع ــة كاف ــًا للبرشي ــون موجه ــد يك ــاب ق ــرى: إنَّ اخلط ــارة األُخ اإلش
األزمنــة واألمكنــة كافــة، فيكــون املعنــى احلجاجــّي أبلــغ؛ ألنَّ الرســالة 

)1( املصدر نفسه، ص/43. 
)2( سورة املائدة: 67. 
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الفاطميــة التــي بعثتهــا للمتلقــي ال حُتدهــا حــدوٌد، وال أزمنــٌة عــى وفــق هــذا 
املعنــى، فهــي بذلــك رســالة عامليــة مســتمرة، تكــون بمنزلــة الفرقــان بــن احلــقِّ 
والباطــل يف كلِّ رصاٍع، تكشــف عــن حــال املتلقــي، بُأســلوب الوعــظ والتذكــر 

ــة. ــج البالغ ــاء احلج وإلق
ــق،  ــان والتفري ــات البي ــن س ــمًة م ــّي س ــاُج الفاطم ــدُّ احلج ــى ُيع ــذا املعن هب
ــات  ــل التقني ــة جمم ــى دراس ــه ع ــر في ــاد األم ــال، النعق ــع املج ــًا واس ورضب
البيانيــة الباعثــة عــى إذعــان الســامع أو القــارئ)1(، فُأســلوب النــداء األُمــّي، 
ــا )فاطمــة بنــت حمّمــد(، كّلهــا  والتعريــف باملعــرف عــى رؤوس األشــهاد بأهنَّ
ــالم للتأثــر يف املتلقــي، فضــاًل  تقنيــات إقناعيــة، اســتعملتها الزهــراء عليهــا السَّ
ــاٌب  ــداء ب ، فالن ــصِّ ــياق الن ــة يف س ــة واضح ــمة االجتاعي ــإنَّ الس ــك ف ــن ذل ع
ومــا حــواُه مــن َأحــكام وقوانــن يمثــل رضًبــا مــن اخلطــاب الكالمــّي الــذي ال 
يكــون لــه األثــر يف التواصــل إالَّ بوصفــه عنــًرا مــن عنــارِص مــرسٍح اجتاعــيٍّ 
يضــم مرســاًل ومســتقباًل، أو خماطًبــا ومتلقًيــا، عــى أنَّ بــن طــريف النــداء عالقــة 
مــن نــوع مــا، اســتلزمت مقاًمــا توظيــف هــذا األُســلوب خاصــة، وقــد أشــار 
ــوع  ــّي، وتن ــلوب املقام ــّي واألُس ــلوب الندائ ــن األُس ــط ب ــذا الرب ــاة إىل ه النح
ــذا  ــالم إىل ه ــا السَّ ــارت عليه ــد أش ــام، وق ــروف املق ــوع ظ ــا لتن ــكام تبًع األح
املعنــى بقوهلــا: »... فــإْن تعــزوه وتعرفــوه جتــدوه أيب دون نســائكم، وأخــا ابــن 
ــى  ــاىل ع ــبحانه وتع ــه اهلل س ــذي فرض ــام ال ــك املق ــم«، ذل ــي دون رجالك عّم
ــا  ــي م ــي يؤذين ــة منّ ــة بضع ــان »فاطم ــة الزم ــة أئم ــن طاع ــالمية م ــة اإلس األُمَّ

)1( ينظر: ُأصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية، تأسيس نحو النص، ج2، 160. 
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أذاهــا«، فاألُســلوبان )الندائــّي واملقامــّي( جســدا رابــط املبنــى باملعنــى، أي أهّنــا 
ــداء  ــرف الن ــذُف ح ــه، فح ــصِّ ومقام ــات الن ــن مكون ــة ب ــة ترابطي ــا عالق أقام
ــٍب؛ ألنَّ  ــٍب قري ــود إىل خماط ــٍو مقص ــه بنح ــاب موج ــى أنَّ اخلط ــدلُّ ع ــا( ي )ي
النحــاة العــرب وجــدوا عنــد تقعيــد األحــكام أنَّ أداة النــداء ال جيــوز حذفهــا 
مــع املنــادى البعيــد؛ الحتياجــه ملــدِّ الصــوت املنــايف للحــذف، وكذلــك احلــال 

ــا. ــا وُبعــدُه زمانًي مــع النكــرة املقصــودة، وهــذا يؤكــد قــرب املتلقــي مقامًي
ــد أنَّ اللغــة تعــدُّ أقــدم  ــة( لُتؤكِّ ــة )اللغــة واهلوي ــا اســتعال الزهــراء ثنائي أمَّ
ــة يف  ــة جلاع ل ُهويَّ ــْت أوَّ ــي صاغ ــي الت ــا، فه ــرز معانيه ــة، وأب ــات اهلُويَّ جتلي
تاريــخ اإلنســان، فمــن الباحثــن َمــن يــرى أنَّ اهلُويــة التــي يتكلمهــا شــخٌص 
ــدم  ــة ق ــة، قديم ــن املعرف ــزٌء م ــة ج ــالن؛ ألنَّ اهلُوي ــران ال ينفص ــه أم ــا وُهويت م
اللغــة اإلنســانية، وأنَّ أفعاهلــا هــي نفســها أفعــال اهلويــة)1(، لذلــك عــّدْت اللغة 
ــن  ــة م ــن كلِّ فئ ــل م ــذي جع ــو ال ــد ه ــان الواح ــة)2(، إذ إنَّ اللس ــة ناطق هوي
ــة مســتقلة، يــوم أحســت تلــك اجلاعــة منــذ  النــاس مجاعــة واحــدة، ذات ُهويَّ
ــن  ــم م ــة، ويميزه ــن ناحي ــم م ــرًكا جيمعه ــيًئا مش ــاك ش ــا أنَّ هن ــة تكوينه بداي
ــة( املعــّر عنهــا  مجاعــات ُأخــرى مــن ناحيــة ُأخــرى، وهــذا الــيء هــو )اهلُوّي
ــة،  ــى اجلاع ــعورًيا دااًل ع ــًزا ش ــوّي مّي ــوت اللغ ــح الص ــى أصب ــان، حت باللس
ــالم بقولــه: »تكلمــوا تعرفــوا فــإنَّ  وهــذه حقيقــة أكدهــا اإلمــام عــيٌّ عليــه السَّ

)1( ينظر: دليل سوسيولسانيات، ص/679. 
)2( ينظر: اللغة ُهوية ناطقة، ص/30. 
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املــرَء خمبــوٌء حتــت طــي لســانه«)1(، بمجــرد أْن يتكلــم الفــرد يمكــن للمتلقــي 
ــا،  ــة، وآماهل ــوه آالم اجلاع ــاذب نح ــان تتج ــه، فاللس ــخصيته وُهويت ــد ش حتدي

ــّي)2(. ــل اجلمع ــة العق ــه ُهوّي ــُر يف أروع جتليات ــا، ُيْظِه ووجوده
ل َمــن ُظِلَمــْت مــن نســاء املســلمن، وقــد  ــالم َأوَّ وُتعــدُّ الزهــراء عليهــا السَّ
ــا بــن أيب قحافــة أ تــرُث  ت عــن ذلــك الظلــم بتعابــر موجعــة، منهــا: »ي عــرَّ
ــِه بِالــزوِر؟،  أبــاك وال أرُث أيب؟« وقوهلــا: »أ َفَتْجَمُعــوَن إىل الَغــْدِر اْعتِــالالً َعَلْي
َوَهــذا َبْعــَد َوفاتِــِه َشــبِيٌه بِــا ُبِغــَي َلــُه ِمــَن الَغواِئــِل يِف َحياتِــه«، وقوهلــا: »إىل أيِّ 
ســناٍد اســتندوا؟ وعــى أيِّ عــاٍد اعتمــدوا؟ وبأيــة عــروة متّســكوا؟ وعــى أيــة 
ذريــة أقدمــوا واحتنكــوا؟ لبئــس املــوىل ولبئــس العشــر«)3(... وغــر ذلــك!!!
ــالم العالمــة الســيميائية بقوهلــا عليهــا  اســتعملت الزهــراء عليهــا السَّ
ــَتعاُن  ــٌل َواهللُ امُلْس ــْرٌ مَجِي ــًرا، َفَص ــُكْم أْم ــْم أْنُفُس َلْت َلُك ــوَّ ــْل َس ــالم: »َكالَّ َب السَّ
ــارت  ــيميائية، وأش ــة س ــًرا( معلوم ــة )أم ــت لفظ ــوَن«، إذ محل ــا َتِصُف ــى م َع
ــذه  ــون ه ــادًة تك ــزّي، وع ــٍو رم ــا بنح ــالم ووضحته ــا السَّ ــة عليه ــا الصديق هل
املعلومــة مرتبطــًة دائــًا بتجربــة املتلقــي وأخالقياتــه املتوقعــة منــه، التــي ينبغــي 

ــة)4(. ــا احلقيقي ــا داللته ــا، وإعطائه ــف عنه ــى الكش ــادًرا ع ــون ق ــه أْن يك ل
ــا  ــِة، َوإماَمَتن ــًا لِْلِملَّ ــا نِظاَم ــالم: »َوَطاَعَتن ــا السَّ ــا عليه ــر قوهل ــت للنظ والاّلف

)1( هنج البالغة، ص/489. 
)2( ينظر: اللغة واهلوية إشكاليات املفاهيم وجدل العالقات، ص/6. 

)3( فاطمة من املهد إىل اللحد، ص/257-256. 
)4( ينظر: التواصل نظريات ومقاربات، ص/193. 
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ــة إدارة  ــاح عملي ــة إىل رسِّ نج ــارة قطعي ــر إش ــذي يش ــِة« ال ــَن الُفْرَق ــًا ِم أماَن
ــالم  ــم السَّ ــت عليه ــل البي ــة يف أه ــل اإلمام ــؤوهنا، وجع ــم ش ــة، وتنظي الدول
ــى  ــى ع ــي تبن ــوة )Power( الت ــي الق ــة ه ــة حُموريَّ ــزًا حللق ــم مرتك وطاعته
ــم يف  ــة التنظي ــدور عملي ــان(، إذ ت ــام، واألم ــا: )االنتظ ــن، مه ــن مهم أساس
ــا)1(. ــا هل ــر أماًن ــت أكث ــا، كان ــة منه ــة قريب ــك العملي ــت تل ــا كان ــا، وكلَّ فلكه

ــة فرصــة ُأخــرى لتصحيــح مســارها، حينــا أغضبــت  وهكــذا ضيعــت األُمَّ
ــالم  ــا السَّ ــراء عليه ــت الزه ــا، فدفع ه ــت حقَّ ــالم واغتصب ــا السَّ ــة عليه فاطم
حياهتــا ثمنـًـا لذلــك، وهــي يف عمــر الزهــور، يف قيامهــا املبــارك الــذي أرادت فيه 
ــة متــادت يف غيهــا؛ فحصــل  إعــادة احلــقِّ إىل نصابــه، ودفعــه إىل أهلــه، لكــنَّ األُمَّ
ــاٍت جســامًا،  ــُم املســار تضحي ــب تقوي ــى تطلَّ ــراف واالنحــدار هبــا، حت االنح
متثلــت بســفك دم ســبط رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســيد شــباب أهــل 
اجلنــة وأهــل بيتــه وأصحابــه يف )يــوم الطــف( وســبي عقائــل النبــّوة مــن بلــٍد 

إىل بلــٍد)2(.

املبحث الثالث: حركة التاريخ و�سنن اهلل الكونية

تعــددت التفســرات البرشيــة حلركــة التاريــخ اإلنســايّن، فـ)ماركــس( يراهــا 
ــا رصاع بــن احلضــارات،  ــا رصاع بــن الطبقــات، و)مهنغتــون( يراهــا بأهنَّ بأهنَّ

)1( ينظر: التنظيم االجتاعّي ثقافة التنظيم وتطبيقاته البروقراطية ص/12. 
املحتشدة  اجلموع  يف  ظله(  )دام  اليعقويب  حممد  الشيخ  الديني  املرجع  خطبة  ينظر:   )2(
املوافق  3/ج1433/2هـ  بتاريخ  األرشف  النجف  يف  السالم  عليها  الزهراء  لتشييع 

2012/4/25م. 
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ــا رصاع مــن أجــل البقــاء، يف حــن أنَّ التفســر القــرآيّن  و)دارون( يفرسهــا بأهنَّ
ــا حيكمهــا رصاع احلــقِّ والباطــل. يقــرر أنَّ حركــة التاريــخ إنَّ

ا النواميــس والقوانــن املّطــردة التــي  ــا بــــأهنَّ ــة قرآنًي ــنة الكوني وتعــرف الّس
ــه اإلنســان، وفــق إرادة اهلل يف خلقــه، وهــي بتعبــر  ــا في حتكــم نظــام الكــون ب
ــق  آخــر مشــيئة اهلل ونفاذهــا يف هــذا العــال عــى وفــق قواعــد حكيمــة، وطرائ
ــا،  ــب وقوعه ــي توج ــال الت ــة لألفع ــباهبا، مالزم ــدد أس ــددة بتج ــة، متج قويم
ــا وعــد اهلل وعادتــه يف  ثابتــة ال تتغــر، بتقديــر قــدرة اهلل ورشطــه عــى خلقــه، إهنَّ
اخللــق، ذكرهــا اهلل ســبحانه يف كتابــه اخلاتــم يف إطــار القيــاس التمثيــّي بشــواهد 
ــنََّة اهللَِّ  ــم، وصــرورة املجتمعــات)1(، قــال تعــاىل: }ُس التاريــخ، وأحــوال األُم

ــنَِّة اهللَِّ َتْبِديــاًل{2. ــَد لُِس ــْن جَتِ ــُل َوَل ــْد َخَلــْت ِمــْن َقْب ــي َق تِ الَّ
ــة حــن ضّيعــت حــقَّ اهلل ورســوله وأمــر  وســنة عــدم التوفيــق الزمــت األُمَّ
ــول  ــة رس ــل رحيان ــا قت ــان عليه ــتحق، فه ــن ال يس ــا مل ــت أمره ــن، وولَّ املؤمن
ــي  ــة الت ــا العصاب ــالم خماطًب ــه السَّ ــك علي ــأ بذل ــد تنب ــن، وق ــام احلس اهلل اإلم
ــاء  ــا دار فن ــا، فجعله ــق الدني ــذي خل ــد هلل ال ــه: »احلم ــه وقاتلت ــدت حق جح
وزوال، مترفــة بأهلهــا حــااًل بعــد حــاٍل، فاملغــرور مــْن غرتــه، والشــقي مــْن 
فتنتــه، فــال تغرنكــم هــذِه الدنيــا، فإهّنــا تقطــع رجــاء َمــْن ركــن إليهــا، وختيــب 
طمــع َمــْن طمــَع فيهــا، وأراكــم قــد اجتمعتــم عــى أمــٍر قــد أســخطتم اهلل فيــه 
ــم  ــه، وجنبك ــم نقمت ــلَّ بك ــم، واح ــم عنك ــه الكري ــرض بوجه ــم، وأع عليك

)1( السنن االجتاعية يف القرآن الكريم، ص/49
)2( سورة الفتح: 23. 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

36

س
ساد

الجزء ال

ــم  ــة، وآمنت ــم بالطاع ــم، أقررت ــد أنت ــأس العبي ــا، وب ــرّب ربن ــم ال ــه، فنع رمحت
بالرســول حمّمــد صــى اهلل عليــه وآلــه، ثــم إنَّكــم زحفتــم عــى ذريتــه وعرتــه، 
ــم،  ــدون قتلهــم، لقــد اســتحوذ عليكــم الشــيطان فأنســاكم ذكــر اهلل العظي تري
ــا هلل وإنــا إليــه راجعــون، هــؤالء قــوٌم كفــروا بعــد  فتبــًا لكــم وملــا تريــدون، إنَّ

ــن«)1(. ــوم الظامل ــًدا للق ــم، فبع إياهن
ــيا يف  ــر، والس ــدة يف املص ــاس الوح ــخط( مقي ــا والس ــة )الرض ــدُّ ثنائي تع
ــإذا ريض النــاس  ــه معايــر هــذا املقيــاس، ف جمتمــع الطــف، الــذي تنطبــق علي
ــك  ــه، وكذل ــركون يف حكم ــم مش ــم- فه ــد منه ــه واح ــى ب ــٍل- وإن أت بعم
ــا عقــر ناقــة  احلــال عنــد اجتاعهــم عــى الســخط فيــا خيــصُّ عمــاًل آخــر، »إنَّ
ثمــود رجــل واحــد فعّمهــم اهلل بالعــذاب ملــا عّمــوه بالرضــا، فقــال: فعقروهــا 
ــن  ــادر م ــل الص ــب العم ــٌة، إذ ينس ــنٌة كوني ــذه س ــن«)2(، وه ــوا نادم فأصبح
ــٍل آخــر،  فــرٍد إىل جمتمعــه، وكذلــك ينســب العمــل الصــادر مــن جيــل إىل جي
وذلــك فيــا إذا كان هلــم مجيًعــا فكــٌر اجتاعــيٌّ واحــٌد، وإرادة اجتاعيــة واحــدة، 
ــم ذوو روح اجتاعيــة واحــدة؛ لــذا نجــد اإلمــام احلســن  فيوصفــون حينهــا بأهنَّ
ــالم قــد ضمــن خطبــه وكلاتــه بالقبــول واإلنــكار املناظريــن للرضــا  عليــه السَّ
والســخط، ففــي وصيتــه ألخيــه حمّمــد ابــن احلنفيــة يقــول: »بســم اهلل الرمحــن 
ــة،  ــن احلنفي ــد اب ــاه حمم ــيٍّ أخ ــن ع ــن ب ــه احلس ــا أوىص ب ــذا م ــم ه الرحي
ــده  ــًدا عب ــه وأّن حمم ــك ل ــده ال رشي ــه إالَّ اهلل وح ــهد أْن ال إل ــن يش إّن احلس

)1( فاطمة من املهد إىل اللحد، ص/257. 
الم، ص/65.  )2( موسوعة مقتل اإلمام احلسن عليه السَّ
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، والســاعة آتيــة  ورســوله، جــاء باحلــق مــن عنــده، وأنَّ اجلنــة حــقٌّ والنــار حــقٌّ
ال ريــب فيهــا، وأنَّ اهلل يبعــث مــن يف القبــور، وإينِّ ل أخــرج أرًشا وال بطــًرا وال 
ــىَّ اهلل  ــّدي ص ــة ج ــالح يف ُأمَّ ــب اإلص ــُت لطل ــا خرج ــا، وإنَّ ــًدا وال ظامًل مفس
عليــه وآلــه ُأريــد أْن آمــر باملعــروف وأهنــى عــن املنكــر، وأســر بســرة جــدي 
، وَمــْن ردَّ  وأيب عــيِّ بــن أيب طالــب، فمــن قبلنــي بقبــول احلــق فــاهلل َأوىل باحلــقِّ
عــيَّ هــذا أصــر حتــى يقــي اهلل بينــي وبــن القــوم وهــو خــر احلاكمــن، هــذه 
وصيتــي إليــك يــا أخــي ومــا توفيقــي إالَّ بــاهلل عليــه توكلــت وإليــه أنيــب«)1(، 
كلــات تــدلُّ عــى مغــزى الســبط املقــدس مــن هــذِه الوصيــة، فإنــُه أراد اهلتــاف 
بغايتــه العظيمــة مــن هنضتــه املقدســة، وتعريــف املــأل نفســه ونفســيته، ومبــدأ 
ــا  ــه إىل حــن شــهادته، دحًضــا مل أمــره ومنتهــاه، ول يــرح يواصــل هــذا بأمثال
ــى  ــارج ع ــن خ ــأنَّ احلس ــاس ب ــى الن ــون ع ــم يموه ــون وحلفاؤه كان األُموي
ــى  ــة ع ــذه الوصي ــدلُّ ه ــة، وت ــق الكلم ــا وتفري ــقَّ العص ــد ش ــه، يري ــام زمان إم
ــا املرحلــة األخــرة مــن حياتــه الرشيفــة التــي تســمى بـ)مرحلــة االعتبــار( أهنَّ
ــمت بالزهــد والوعــظ واإلرشــاد والوصيــة، ألنَّ التقــدم يف  ــي اّتس )2( والت

ــة، هــو إنجــاز القــدرات واملهــارات الفيزيائيَّــة  الّســنِّ هــو مركــز التجربــة البرشيَّ
واالجتاعيَّــة، وهــو النمــو املســتمر إلســهام األفــراد يف العــال، وتكويــن التاريخ 

ــخ املجتمــع)3(. الشــخيّص، والتنقــل عــر تاري

الم، ج 1، 88، فصل/9.  )1( مقتل احلسن عليه السَّ
)2( ينظر: سوسيولسانيات هنج البالغة، ص/81. 

)3( ينظر: دليل السوسيولسانيات /317. 
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ــا:  ــن، مه ــن اجتاعي ــالم مفهوم ــه السَّ ــن علي ــام احلس ــتعمل اإلم ــد اس لق
ــا  ــاز، وم ــى اإلنج ــة ع ــكالم الّدال ــال ال ــن أفع ــا م ــكار، وكالمه ــول واإلن القب
ــن أْن  ــا يمك ــوّي عنده ــل اللغ ــية للتواص ــدات أساس ــكالم إاّل وح ــال ال أفع
ــٍج عــن قــوٍل  ــع التواصــل املعقــّدة حســب مــا يثــره كلُّ فعــٍل نات نصــف وقائ
معــٍن، وعــى هذا األســـاس فإنَّ الفـــعل الكـــالمّي يعني )التصـــرف أو العمل( 
االجتاعــّي أو املؤسســايّت الــذي ينجــزه اإلنســان بالــكالم ومــن ثــمَّ فـ)الفعــل 
الكالمــّي( يــراد بــه اإلنجـــاز الــذي يؤديــه املتكلــم بمجــرد تلفظــه بملفوظــات 
ــه  ــداول يف صورتـ ــوم الت ــة ملفه ــواة املركزي ــدُّ الن ــى ُيع ــذا املعن ــو هب ــة، وه معين
ــي  ــة، الت ــال القولي ــن األفع ــرى م ــاط األُخ ــه كلُّ األن ــز في ــة، إذ ترك اللغوي
ــد...  ــد والوعي ــر والوع ــب واألم ــة، كالطل ــراض إنجازي ــق أغ ــح إىل حتقي تطم
وســواها، وهكــذا فــإنَّ هــذا الفعــل يلتمــس التأثــر يف املخاطــب بغــرض حتقيق 
ــول  ــالم وقب ــه السَّ ــن علي ــام احلس ــق اإلم ــة إىل تصدي ــت مجاع ــا، فذهب يشٍء م
دعوتــه، وذهبــت مجاعــة إىل تكذيبــه وإنــكار دعوتــه، ول يبــَق فــرد واحــد ســمع 
ــالم ورصختــه: »أال َمــْن نــارٍص ينــرين« إاّل وانحــاز  واعيــة احلســن عليــه السَّ

ــن. ــدى اجلاعت إىل إح
ــن  ــام احلس ــا اإلم ــة اهتامه ــك األُمَّ ــي لتل ــلوك االجتاع ــاظ الس ــن ألف وم
ــالح،  ــها اإلص ــرى يف نفس ــا ت ــاد، وأهنَّ ــر واإلفس ــاألرش والبط ــالم ب ــه السَّ علي
ــا خَيَْدُعــوَن إاِلَّ  ــوا َوَم ِذيــَن آَمنُ وهــم مصــداق لقولــه تعــاىل: }خُيَاِدُعــوَن اهللَ َوالَّ
ــَرٌض َفَزاَدُهــُم اهللُ َمَرًضــا َوهَلـُـْم َعــَذاٌب  َأنُفَســُهْم َوَمــا َيْشــُعُروَن )9( يِف ُقُلوهِبـِـم مَّ
ــَا  ــَا َكاُنــوا َيْكِذُبــوَن )10( َوإَِذا ِقيــَل هَلُــْم اَل ُتْفِســُدوا يِف اأْلَْرِض َقاُلــوا إِنَّ َألِيــٌم بِ
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ــُعُروَن{1. ــن الَّ َيْش ِك ــُدوَن َوَلٰ ــُم امْلُْفِس ــْم ُه ُ ــوَن )11( َأاَل إهِنَّ ــُن ُمْصِلُح َنْح
ا فهــو أرِشٌ مــن بــاب )َتِعــَب وَبطِــَر وَكِفــَر( النعمــة  واألرِشُ لغــًة: مــن أرِش أرَشً
فلــم يشــكرها، وأرَش اخلشــبة أرَشًا مــن بــاب قَتــل شــّقها لغــة يف النون، واملئشــار 
باهلمــز مــن هــذه، واجلمــع مآشــر، فهــو آرِشٌ واخلشــبة مأشــورة قــال الشــاعر: 
ــن  ــال اب ــون، ق ــي اهلمــزة والن ــَع بــن لغت ُه، فُجِم ــك آرِشَ ــَر ال زالــت يمينُ أناِش
الســكيت يف كتابــه )التوســعة(: وقــد نقــل لفــظ املفعــول إىل لفــظ الفاعــل فمنه: 
ــبة  ــال: ورشت اخلش ــواو، فيق ــة بال ــة ثالث ــه لغ ــورة، وفي ــى مأش ــد آرشة واملعن ي
بامليشــار، وأصلــه الــواو مثــل: امليقــات وامليعــاد، وأرشت املــرأة أســناهنا رققــت 

أطرافهــا، وقــد هُنــي عنــه يف احلديــث، لُعنــت اآلرِشة واملأشــورة)2(.
ــقُّ  ــا )َبطِــَر( َبَطــًرا؛ فهــو َبطٌِر مــن بــاب َتِعــَب بمعنــى أرش أرًشا، والَبْطُر الشَّ أمَّ
وزًنــا ومعنــًى، وســمي البيطــار مــن ذلــك وفعلــه َبْيَطــَر َبْيَطــرًة)3(، والراجــح أنَّ 
ــا بــن اللفظتــن، إذ يشــركان يف مســتويات متعــددة مــن الداللــة  اشــراًكا معنويًّ
اهلامشــية؛ لــذا نجــد أغلــب أصحــاب املعجــات يفــرسون معنــى اللفظــة األُوىل 

ــرى وبالعكس)4(. باألُخ
ويف عبــارة: »هــؤالء قــوم كفــروا بعــد إياهنــم فبعــًدا للقــوم الظاملــن« يتبــادر 

إىل الذهــن عــدة أســئلة منهــا:

)1( سورة البقرة: 12-9. 
)2( ينظر: املصباح املنر، ص/15

)3( املصدر نفسه، ص/36
وخمتار  املحيط،  والقاموس  واملفردات،  ر(،  ط  )ب  مادة  املنر،  املصباح  معجم  ينظر:   )4(

الصحاح... وغرها. 
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- هل القوم املخاطبون من الكفار عى احلقيقة أو عى سبيل املجاز؟
- هل املقصود بالظاملن الكافرون أنفسهم؟

- مــا العالقــة الســببية بــن الظلــم والكفــر؟ وســواها مــن التســاؤالت التــي 
حتتــاج إىل إجابــة عنهــا، وينبغــي لنــا أْن نعــرف املعنــى اللغــوّي واالصطالحــّي 
للفظــة )الكفــر( فالكفــر مــن أكثــر الكلــات تواتــرًا يف القــرآن الكريــم، وهــي 
كلمــة مشــتقة مــن اجلــذر الثالثــّي)ك. ف. ر( وأكثــر مــا تــرد اشــتقاقات هــذه 
ــروا(،  ــن كف ــار( و)الذي ــرون( و)الكف ــل: )الكاف ــذر مث ــذا اجل ــن ه ــة م الكلم
ــُه  وأصــل الكفــر مــن قولــك: كفــرت الــيء إذا غطيتــه، يقــال ليــل كافــر؛ ألنَّ
ــاَر  ــَب اْلُكفَّ ــٍث َأْعَج ــِل َغْي ــاىل: }َكَمَث ــه تع ــه قول ــه كلَّ يشٍء، ومن ــر بظلمت يس
ــذر يف  ــوا الب ــم إذا ألق ــاًرا؛ ألهنَّ ــّاهم كف ــزراع، وس ــار ال ــد بالكف ــُه{1 يري َنَباُت
، وســاتٌر لنعــم  األرض كفــروه، أي غطــوُه وســرُه، فــكأنَّ الكافــر ســاتٌر للحــقِّ

اهلل)2(.
ــى  ــذا املعن ــة، وه ــود النعم ــهرها جح ــملها وأش ــاٍن، أش ــدة مع ــر ع وللكف
ــتقاهتا  ــر ومش ــة الكف ــرد لفظ ــا ت ــا م ــم، وغالًب ــرآن الكري ــداواًل يف الق ــر ت األكث
ــر وال  ــو الكف ــدد فاعل ــال حي ــا، ف ــر متعلقاهت ــن دون ذك ــالق م ــه اإلط ــى وج ع
ــب  ــة وبحس ــياقاهتا اللغوي ــب س ــات بحس ــذِه الصف ــر)3(، وه ــوع الكف موض
ــارى  ــا للنص ــة، وإمَّ ــرب مك ــن ع ــن م ــا للمرشك ــات إمَّ ــزول صف ــباب الن أس

)1( سورة احلديد، اآلية:20. 
)2( تفسر غريب القرآن، ص، 28. 

)3( ينظر: املفردات، ص/448. 
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ــُروْا  ــَن َكَف ِذي ــه تعــاىل: }إِنَّ الَّ ــا كــا يف قول ــا لغرهــم أو هلــم مجيًع واليهــود وإمَّ
بِآَيــاِت اهللِ هَلـُـْم َعــَذاٌب َشــِديٌد َواهللُ َعِزيــٌز ُذو انتَِقــاٍم{1، فصفــة )الذيــن كفــروا( 
ــا مــن معنــى، هــو معقــد اخلــالف  تكمــن طاقاهتــا احلجاجيــة فيــا تؤديــه ضمنً
ومناطــه بــن القــرآن وخصومــه مــن املرشكــن، وأنَّ النعمــة التــي نحــن بصددها 
ــد صــى اهلل عليــه وآلــه ودعوتــه إىل التوحيــد واإليــان  هــي رســالة النبــيِّ حممَّ
بالبعــث والثــواب والعقــاب وغــر ذلــك، فعــى هــذا جــاء وصــف املخاطبــن 
ــالم بالذيــن كفــروا، مقتفًيــا حقيقــة الرســالة  يف خطبــة اإلمــام احلســن عليــه السَّ
املحمديــة، عــى أنَّ الداللــة العاّمــة هلــذه العبــارة مــن الناحيــة اإلخباريــة تقــوم 

عــى قســمن:
األَّول: منطوٌق، وهو معنى الكلمة، أي: )جاحدو النعمة(.

ــه  ــن علي ــام احلس ــول اإلم ــم( ويف ق ــم عليه ــه )أنع ــى أي أنَّ ــر: مقت واآلخ
ــالم أنعــم عليهــم بالرســالة املحّمديــة، والقســم األخــر يقــدم - شــأن أيِّ  السَّ
ــة التــي ذهــب  ــق الثابت ــل احلاصــل، فهــو مــن احلقائ ــُه حتصي مقتــى- عــى أنَّ
ــيًئا  ــي ش ــك تقت ــى، إذ إنَّ ــه للمقت ــان Kartunnen يف تعريف ــا كارتوّن إليه
ــا مـّـا ال ِمــراء فيــه، و  مــا بصفتــك املتكلــم، تعــدُّ حقيقيــة ذلــك الــيء عــى أهنَّ

ــه)2(. ــة هــي يف نظــر املتلقــي أيًضــا مّــا ال جــدال في تقــدر تلــك احلقيقي
ــور  ــا لظه ــا مرسًح ــن( بوصفه ــروا( أو )الكافري ــن كف ــارة )الذي ــل عب تتمث
ــا، فهــا ال ينفصــالن، إذ منطوقهــا ال يــؤدي يف الوقــت  املنطــوق واملقتــى مًع

)1( سورة آل عمران، اآلية: 4. 
 .Enounces perfomatifs pre'suppsition op. cit. p44 -)2(
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ــا اهتــام يف  ــة مــن جهــة املقتــى، إهنَّ نفســه هتمــة مــن جهــة املنطــوق، وحقيقي
ــي  ــر نف ــرَّ ع ــن إالَّ أْن يم ــوق( ال يمك ــة أي )املنط ــي التهم ــة ونف ــوء احلقيقي ض
ــه  ــه ومناصبت ــل نفس ــة القائ ــك إالَّ بمهامج ــى ذل ــى( وال يتأت ــة )املقت احلقيقي
العــداء، إذ يقــول ديكــر: )إنَّ نفــي املقتــى يســهم يف حتويــل احلــوار إىل 
خصومــة...، فمهامجــة مقتضيــات اخلصــم ال تكــون إالَّ بمهامجــة اخلصم نفســه(

ــالم، إذ ل يكتفــوا  ــه السَّ ــا مــن خصــوم اإلمــام احلســن علي )1(، وهــذا مــا رأين

بنقــض اإليــان بالرســالة املحّمديــة، بــل عمــدوا إىل قتــل حامليهــا، وهــم عرته 
ــالم بصفتــه إمــام زمانــه، واحلامــل  الطاهــرة، الســيا اإلمــام احلســن عليــه السَّ
الرشعــّي لتلــك الرســالة كــا ورد عــن النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه قولــه بحــقِّ 
ــالم: »احلســن واحلســن إمامــان قامــا أو قعــدا«. احلســن واحلســن عليهــا السَّ
ــا الظلــم فهــو )وضــع الــيء غــر موضعــه، ومنــه قــول النابغــة: والنَّــْوُي  أمَّ
ــن  ــا ول تك ــر فيه ــي ُحِف ــة األرض الت ــِد، واملظلوم ــِة اجلَل ــْوِض بامَلْظلُوَم كاحلَ
موضــع حفــر، ســميت بذلــك؛ ألنَّ احلفــر وضــع غــر موضعــه، فــكأنَّ الظــال 
ــب  ــرى الراغ ــه()2(، وي ــس ل ــا لي ــذ م ــه وأخ ــن جهت ــقَّ ع ــذي أزال احل ــو ال ه
األصفهــايّن أنَّ الظلــم يف القــرآن عــى ثالثــة أنــواع: ظلــم بــن اإلنســان وبــن 
اهلل، وأعظمــه الكفــر والــرشك والنفــاق، وظلــم بينــه وبــن النــاس، وظلــم بينــه 
وبــن نفســه)3(، ويــرى ابــن عاشــور أنَّ النــوع األَّول األكثــر شــيوًعا يف القــرآن 

)1( نفسه، ص45.
)2( تفسر غريب القرآن، ص28. 

)3( املفردات، ص 318. 
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ــرآن  ــوا( يف الق ــن ظلم ــن( و)الذي ــة )الظامل ــأيت صف ــا ت ــًرا م ــم، إذ إنَّ كث الكري
ــم مقصــود هبــا املرشكــون)1(. الكري

ــوم  ــًدا للق ــالم: »بع ــه السَّ ــن علي ــام احلس ــول اإلم ــم ق ــا أْن نفه ــذا يمكنن ل
ــرة وقــع اخلــروج عنهــا،  ــا تقتــي وجــود دائ الظاملــن«، أنَّ صفــة الظاملــن هن
هــي نقطــة احلــّق، فهــذِه صفــة الكافريــن، خصــوم القــرآن، تضعهــم موضــع 
ــُه  ــذي ضيع ــّق، ال ــود احل ــة وج ــي حقيق ــة، ه ــة ضمني ــوء حقيق ــام يف ض االهت
الظاملــون؛ هلــذا عــرف ابــن عاشــور الظلــم بقولــه: )الظلــم االعتــداء عــى حــقِّ 
()2(، وهــو مــا يقتــي وجــود حــقٍّ وصاحــب حــقٍّ مالزمــن  صاحــب احلــقِّ

ــن)3(. ــة الظامل لصف
ــالم،  ــا نســتنتج أنَّ القــوم الذيــن قاتلــوا اإلمــام احلســن عليــه السَّ ومــن هن
ــم اعتــدوا  الذيــن مّثلــوا املتلقــي يف مــرسح خطبتــه هــم معتــدون وظاملــون؛ ألهنَّ
عــى احلــقِّ )الرســالة املحّمديــة( وعــى صاحــب احلــقِّ وهــو )حامــل الرســالة(؛ 
ــم(  ــا لك ــارات: )تًب ــل عب ــن قبي ــر م ــلوب الزج ــب بُأس ــاءت الراكي ــك ج لذل
و)وحيكــم( و)بعــًدا للقــوم الظاملــن(، تراكيــب اســُتمدت مــن الواقــع املــايض، 
ومــا خيتزلــه ذلــك الواقــع مــن جتــارب إنســانية وأحــداث تارخييــة أو شــخصية 
عــى نحــو عبــارات ســياقية وحِكــم وأمثــال وحكايــات وكنايــات... وســواها، 
وهــي بمجملهــا مســتمدة مــن الواقــع أو مقتبســة مــن النصــوص املعروفــة ذات 

)1( ينظر: التحرير والتنوير، ج103/9. 
)2( التحرير والتنوير، ج7، 332. 

)3( ينظر: احلجاج يف القرآن من خالل خصائصه األسلوبية، ص، 115- 122. 
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القيــم االجتاعيــة.
ــُتعملت  ــة، اس ــارات مثلي ــن( عب ــوم الظامل ــًدا للق ــم( و)ُبع ــا لك ــارة )تًب فعب
ــراد  ــام األف ــت باهت ــك حظي ــرة، لذل ــريّب بكث ــم واألدب الع ــرآن الكري يف الق
ــا عبــارات تســتعمل داخــل القــول احلجاجــّي بــا تقدمــه مــن  واجلاعــات؛ ألهنَّ
تصــورات لألشــياء واألحــداث، ومــا تتضمنــه مــن مشــاهبة يســتدعيها ســياق 
ــا  ــة، بينه ــالت عام ــن متاث ــات م ــذه البني ــه ه ــا حتدث ــًرا مل ــّي نظ ــول احلجاج الق
وبــن األهــداف مــن إدراجهــا وســوقها، وهــي بذلــك تدخــل يف إطــار التمثيــل 
ــون  ــة أْن يك ــارّي، رشيط ــّي اإلض ــاس احلجاج ــتخدم يف القي ــّي املس احلجاج
ــرورة  ــق ال ــى وف ــا، ع ــزة هل ــص املمي ــب اخلصائ ــاج حس ــا يف احلج توظيفه

ــة. ــياقية أو املقامي الس

نتائج البحث:

ــا ومــا أنزله عــى رســوله الكريــم صــىَّ اهلل عليــه وآله  ــة رهبَّ حــن ل تطــع األُمَّ
يف مــا بلَّــغ يف )يــوم الغديــر( ملــا احتيــج إىل تضحيــات )يــوم فــدك( حيــُث القياُم 
ــه، وهــي  ــا ل ــالم حياهتــا ثمنً ــه الزهــراء عليهــا السَّ الفاطمــيُّ الــذي دفعــت في
ــي،  ــراف االجتاع ــل االنح ــا؛ فحص ــة يف غّيه ــادت األُمَّ ــور، فت ــر الزه يف عم
ــب تقويــُم املســار التضحيــة بــدم ســبط رســول اهلل  واالنحــدار هبــا، حتــى تطلَّ
صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســيد شــباب أهــل اجلنــة وأهــل بيتــه وأصحابــه يف )يــوم 

الطــف( وســبي عقائــل النبــّوة.
متثلــت حركــة الرســول األكــرم صــىَّ اهلل عليــه وآلــه بالتمهيــد إلمــرة عــيٍّ 
ــة  ــا: )مرحل ــن، مه ــر مرحلت ــده ع ــن بع ــة م ــؤون األُمَّ ــى ش ــالم ع ــه السَّ علي
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ــن اهلل  ــٍر م ــا بأم ــة( وكالمه ــح بالوالي ــة التري ــة( و)مرحل ــح بالوالي التلمي
ــى  ــي ال تبق ــح، ك ــة التري ــر مرحل ــة الغدي ــت حادث ــد مثل ــاىل، وق ــارك وتع تب

ــتحق. ــن ال يس ــا م ــت أمره ــا ولَّ ــذر حين ــة ع ــذه األُمَّ هل
إنَّ مــا يميــز عيــد الغديــر وتفــرده مــن بقيــة أيــام اهلل املباركــة تضمينــه عقــد 
ــن  ــة ب ــوق كاف ــقاط احلق ــي إس ــذي يعن ــاة ال ــدأ املؤاخ ــده مب ــّوة، وجتدي األُخ
األَخويــن؛ كيــا يصبــح املجتمــع املســلم كالبنيــان املرصــوص، ال تعصــف فيــه 
الريــاح وال تؤثــر فيهــا االنحرافــات، ويف ذلــك إشــارة دالليــة إىل امتــداد واليــة 
ــمَّ  ــة، ث ــول اهلل يف مك ــع رس ــه م ــد ُأخّوت ــذ عق ــالم من ــه السَّ ــن علي ــر املؤمن أم
ة، وهــي الواليــة احلّقــة  يف املدينــة حتــى أمــر النبــيُّ بإعــالن ثمــرة هــذه األُخــوَّ

ــور املســلمن. ألُم
ــالم بــا ســيول إليــه األمــر مــن عصياهنــم أمــر اهلل  تنبــأت الزهــراء عليهــا السَّ
ــًة:  ــه الســالم خليفــة هلــم، قائل ــه باختــاذ عــيٍّ علي ــه وآل ورســوله صــىَّ اهلل علي
»ليــت شــعري إىل أيِّ ســناٍد اســتندوا؟ وعــى أيِّ عــاٍد اعتمــدوا؟ وبأيــة عــروة 
متّســكوا؟ وعــى أيــة ذريــة أقدمــوا واحتنكــوا؟ لبئــس املــوىل ولبئــس العشــر، 
ــا لعمــري! لقــد لقحــْت، فنظــرٌة ريثــا ُتنتــُج، ثــمَّ  وبئــس للظاملــن بــداًل... أَم
ــون،  ــرس املبطل ــاك خي ــًدا، هن ــا مبي ــا، وذعاًف ــا عبيًط ــب دًم ــلء القع ــوا م احتلب
ــا،  ــم أنفًس ــن دنياك ــوا ع ــمَّ طيب ــون، ث ــه األول ــا أسس ــَب م ــون غ ــرف التال ويع
ــٍم،  ــٍد غاش ــطوة معت ــارٍم، وس ــيٍف ص ــرشوا بس ــا، وأب ــة جأًش ــوا للفتن واطمئن
وهــرٍج شــامٍل، واســتبداٍد مــن الظاملــن، يــدع فيئكــم زهيــًدا، ومجعكــم 
ــى بكــم؟ وقــد عميــت عليكــم، ُأنلزمكموهــا  ــًدا، فيــا حــرسًة لكــم، وأّن حصي
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ــون؟«. ــا كاره ــم هل وأنت
مّثلــت ثنائيــة )الرضــا والســخط( مقيــاس وحــدة املصــر يف املجتمــع 
ــاس  ــإذا ريض الن ــاس، ف ــذا املقي ــر ه ــه معاي ــق علي ــذي تنطب ــالمي، ال اإلس
بعمــٍل- وإن أتــى بــه واحــد منهــم- فهــم مشــركون يف حكمــه، وكذلــك احلال 
عنــد اجتاعهــم عــى الســخط، وهــذه ســنٌة كونيــٌة، إذ ينســب العمــل الصــادر 
مــن فــرٍد إىل جمتمعــه، وكذلــك ينســب العمــل الصــادر مــن جيــل إىل جيــٍل آخر، 
وذلــك فيــا إذا كان هلــم مجيًعــا فكــٌر اجتاعــّي واحــد، وإرادٌة اجتاعيــٌة واحــدة، 
ــة  ــم ذوو روح اجتاعيــة واحــدة، وقــد تركــت خمالفــة األُمَّ فيوصفــون حينهــا بأهنَّ
ــالم:  لتعاليــم دينهــا آثــاًرا اجتاعيــة مؤملــة، عــرَّ عنهــا ســيد الشــهداء عليــه السَّ
ــا عقــر ناقــة ثمــود رجــل واحــد فعّمهــم اهلل بالعــذاب ملــا عّمــوه بالرضــا،  »إنَّ
ــة تدفــع ثمنهــا، وأشــدُّ مــا  فقــال: فعقروهــا فأصبحــوا نادمــن« ومــا زالــت األُمَّ

فيهــا مــن آثــاٍر انحطاُطهــا منــذ ذلــك احلــن حتــى يومنــا هــذا.
ــالم  ــم السَّ ــه عليه ــه(وآل بيت ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــرم ص ــيُّ األك ــارس النب ل ي
ــة واملعصومــن مــن الزيــغ والزلــل،  ســلطتهم الرشعّيــة بوصفهــم اهلاديــن لأُلمَّ
ــم خياطبــون املجتمعــات  املفــرض طاعتهــم عــى مجيــع أفــراد املجتمــع، وكأهنَّ
ــالم عى اإلكــراه بالدرجة  الديمقراطيــة احلديثــة، إذ ل تعتمــد كلاهتــم عليهــم السَّ
األُوىل، بــل عــى اإلقنــاع والتأثــر اللذيــن باتــا مــن العنــارص احلاســمة يف إيصال 
اخلطــاب لفئــات املجتمــع كافــة، عــر حتــرك اللغــة، وتغــر األزمنــة واألمكنــة، 
ــوّي،  ــات )النب ــا اخلطاب ــازت هب ــي امت ــة الت ــات اللغوي ــن السياس ــوع م ــو ن وه
والفاطمــّي، واحلســينّي( إذ ال شــكَّ أنَّ فكــرة اهليمنــة عــر آليــة اإلقنــاع حتقــق 
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ــرف يف  ــا يع ــو م ــع، وه ــل املجتم ــدّي داخ ــكّي والعقي ــدد الش ــع التع ــا م إمجاًع
اللســانيات احلديثــة بـ)اهليمنــة الناعمــة(.

ال�ستنتاج:

ــة املعصــوم بوضــوح التعبــر؛ لفتــح مغاليــق عقــول  متيــز اخلطــاب يف مدّون
ــدى  ــد اهت ــص، فق ــد اخلال ــم للتوحي ــاء ودعوهت ــات األنبي ــاع كل ــن وس املتلق
ــْن ضــل، عــر مراحــل طويلــة مــن الزمــن؛ ألنَّ ســنن  ــْن اهتــدى، وضــّل َم َم
املجتمــع واحــدة وثابتــة، وإنَّ أي جتــاوز عــن تلــك الســنن ُيعــدُّ خروًجــا عــن 
ــد، فــكان اخلطــاب متعــدد األبعــاد، فعــى مســتوى التعبــر بلــغ  ــرة التوحي دائ
الــذروة يف البيــان، حيــث متثــل بتشــكيل سلســلة مــن األصــوات اللغوّيــة، هلــا 
ــّي  ــار احلجاج ــتعال املس ــاز اس ــتوى اإلنج ــى مس ــت، وع ــوم وثاب ــام معل نظ

ــة. ــكاّل والنتيج ــرح اإلش ــق الط ــى وف ــح ع ــر والناج املؤث
ــا إىل  ــود يوًم ــوف تع ــة س ــخ أّن األُمَّ ــة التاري ــة يف حرك ــنن اإلهلي ــن الس وم
ــغ  ــزم بالتبلي ــر( وتلت ــة الغدي ــيا )حادث ــا والس ــراءة تراثه ــد ق ــدها، وتعي رش
ــالم وأبنائــه املعصومــن أئمــًة وقــادًة  اإلهلــي يف تنصيــب اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
أمنــاء عــى تنظيــم شــؤوهنا، يكــون ذلــك يف يــوم الظهــور املبــارك لإلمــام املهدي 
ــَى  ــنَّ َع ُم ــُد َأن نَّ ــاىل: }َوُنِري ــه تع ــا لقول ــف( مصداًق ــه الرشي ــل اهلل فرج )عج

ــَن{1. ــُم اْلَواِرثِ ــًة َوَنْجَعَلُه ــْم َأِئمَّ ــُتْضِعُفوا يِف اأْلَْرِض َوَنْجَعَلُه ــَن اْس ِذي الَّ

قائمة امل�سادر واملراجع

)1( سورة القصص: 5. 
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ُأصــول حتليــل اخلطــاب يف النظريــة النحوّيــة العربّيــة، تأســيس نحــو النــص، 
حمّمــد الشــاوش، املؤسســة العربيــة للتوزيــع، بــروت، 2001م، ب. ت.

ــم  ــن قي ــر الزرعي)اب ــن أيب بك ــد ب ــن، حمّم ــن ربِّ العامل ــن ع ــالم املوقع إع
ــة، ط1.  ــب العلمي ــة(، دار الكت اجلوزي

بحــار األنــوار، حمّمــد باقــر املجلــي، بــروت - لبنــان، مؤسســة الوفــاء، ط 
3، 1403 هـ - 1983م.

ــدار  ــر )ت 1287هـــ(، ال ــد الطاه ــور حمّم ــن عاش ــر، اب ــر والتنوي التحري
التونســية للنــرش والــدار اجلاهريــة للنــرش والتوزيــع واإلعــالم، د. ت.

تفســر غريــب القــرآن، عبــد اهلل بــن قتيبــة، حتقيــق: أمحــد الصقــر، دار الكتب 
ــروت، 1978م. العلمية، ب

التنظيــم االجتاعــّي ثقافــة التنظيــم وتطبيقاتــه البروقراطيــة د. متعــب منــاف 
. سم جا

ــايّب  ــن اخلط ــّز الدي ــة: ع ــون، ترمج ــات، جاكس ــات ومقارب ــل نظري التواص
ــة، ط1،  ــد الكريــم غريــب، منشــورات عــال الربي وزهــور حــويت، ترمجــة: عب

.2007
احلجــاج يف القــرآن مــن خــالل خصائصــه األُســلوبية، عبــد اهلل صولــة، دار 

الفــارايب، ط2، تونــس، 2007م.
حيــاة حممــد، اشــنتجون أرفنــج، ترمجــة: عــي حســيني اخلربوطــي، القاهــرة: 

دار املعــارف، 1960.
خطبــة املرجــع الدينــي الشــيخ حمّمــد اليعقــويب )دام ظلــه( يف اجلمــوع 
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ــالم يف النجــف األرشف بتاريــخ  املحتشــدة لتشــييع فاطمــة الزهــراء عليهــا السَّ
2012/4/25م. ــق  املواف 3/ج1433/2هـــ 

ــق:  ــاين، حتقي ــض الكاش ــن، الفي ــوب، حمس ــان القل ــة األذكار واطمئن خالص
حســن النقيبــي، د. م، النــارش: انتشــارات زائــر، 1386 هـــ. ش.

دليــل سوســيو لســانيات، فلوريــان كوملــاس، ترمجــة: د. خالــد األشــهب ود. 
ماجدولــن النهيبــّي، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ط1، بــروت، 2009م.

ــيد  ــة الس ــم، مكتب ــي، ق ــاس القمِّ ــل، عب ــزات والفضائ ــة يف املعج الروض
املرعــي، د. ت.

ــور يف  ــث منش ــيي، بح ــد الس ــم، حمم ــرآن الكري ــة يف الق ــنن االجتاعي الس
ــدد/1، )1425هـــ - 2004م(. ــرب، الع ــرآن، املغ ــالة الق ــة رس جمل

سوســيو لســانيات هنــج البالغــة، د. نعمــة دهــش الطائــّي، دار مــر املرتى 
للطباعــة والنــرش، ط1، بغداد- شــارع املتنبــي، 2013م.

ــروت،  ــي، ب ــد اهلل اخللي ــة عب ــي، مطبع ــن احللب ــور الدي ــة، ن ــرة احللبي الس
2002م.

الســرة النبوّيــة، عبــد امللــك بــن هشــام، حتقيــق: مصطفــى الســقا وإبراهيــم 
ــة  ــة ومطبع ــة مكتب ــارش: رشك ــر، الن ــلبي، م ــظ الش ــد احلفي ــاري وعب األبي

ــي وأوالده، ط 2، 1375 هـــ - 1955م. ــايب احللب ــى الب مصطف
ــدات،  ــار، ترمجـــة: أنطــوان أيب زيـــد، منشــورات عوي ــيمياء، غــرو، بي السِّ

بــروت- باريــس، ط1، 1984.
صحيــح الرمــذي: الرمــذي، حديــث: 3730 و 3731، طبعــة: دار الكتاب 
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ــريب، بروت. الع
الطبقات االجتاعية د. حممد ثابت األفندي.

ــة  ــّي، مؤسس ــم القزوين ــد كاظ ــيد حمّم ــد، الس ــد إىل اللح ــن امله ــة م فاطم
ــادى الثانية/1392هـــ. ــف األرشف، 62/مج ــراس، النج ــة الن ــر، مطبع األم

اللغة ُهوية ناطقة، د. عبد اهلل الريدي كتاب من سلسلة كتاب املجلة.
ــان  ــل احلفي ــات، فيص ــدل العالق ــم وج ــكاليات املفاهي ــة إش ــة واهلوي اللغ
)بحــث يف جملــة التســامح - العــدد اخلامــس(، مســقط، وزارة األوقــاف 

2009م. الدينيــة،  والشــؤون 
املصبــاح املنــر أمحــد بــن حممــد بــن عــي الفيومــي املقــري )ت/770هـــ( دار 

احلديــث، ط1، 1424هـ - 2003م.
معجــم مفــردات ألفاظ القــرآن الكريــم، الراغــب األصفهــاين )ت، 465هـ( 
حتقيــق: نديــم مرعشــي، دار الكاتــب العــريب، مطبعة التقــدم العــريب، )1392هـ 

- 1972م(.
املغازي النبوّية، حمّمد بن عمر الواقدي، عال الكتب، بروت، 1984م.

ــي  ــب باخلوارزم ــّي امللق ــد املك ــن مح ــف ب ــد املوق ــو املؤي ــن، أب ــل احلس مقت
ــف، ب. ت. )ت/568هـــ( النج

م  موســوعة مقتــل اإلمــام احلســن عليــه الّســالم، الســيد حممــد حســن املقــرَّ
)ت/1971م(، دار املرتــى للطباعــة والنــرش والتوزيــع، ط/1، بــروت، 

)1429هـ-2008م(.
ضبــط  ــالم،  السَّ عليــه  طالــب  أيب  بــن  عــّي  لإلمــام  البالغــة  هنــج 
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قــم، ط3،  والنــرش،  للطباعــة  احلديــث  دار  الصالــح،  د. صبحــي  نّصــه: 
ص489. )1426ق-1384ش(، 

وســائل الشــيعة، احلــر العامــي )ت/1104هـــ( حتقيــق: مؤسســة آل البيــت 
عليهــم الســالم إلحيــاء الــراث، ط2، 1414هـــ.

.Enounces perfomatifs pre’suppsition op. cit. p44
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اسرتاتيجيات اخلطاب يف القصائد الغديرية العصر العباسي أمنوذجاالجزء ال

اأ. د. �سناء هادي عبا�ش حبيب

الشــعر عنــد كل أمــة صــورة منتزعــة مــن واقعهــا و احداثهــا و رصاعهــا مــع 
ــكالت  ــط بمش ــن ارتب ــعراء م ــن الش ــاهتا و م ــن مأس ــرا ع ــع وتعب ــك الواق ذل
قومــه و احتــك بمعاناهتــم و محــل قضاياهــم وغــدا شــعره نقــدا للواقــع املــؤل و 

اســترشافا آلخــر أفضــل منــه.
ــد  ــف عن ــري ال يق ــعر الغدي ــياق فالش ــذا الس ــر يف ه ــة الغدي ــأيت واقع وت
وصــف الواقعــة، بــل ينهــض بحمــل مســؤولية الرســالة اإلســالمية و الدفــاع 
عنهــا. وقضيــة الغديــر التزمتهــا التزامــا عقائديــا طائفــة كبــرة مــن الشــعراء؛ إذ 
إهنــا مــن أخطــر القضايــا اإلســالمية وأشــدها حساســية، ترســم للمســلم خــط 

ــعوري. ــه الش ــي و ارتباط ــي والعاطف ــدي والترشيع ــري والعقائ ــره الفك مس
ــت  ــري، واختلف ــعري الغدي ــاب الش ــراتيجيات للخط ــت االس ــد تنوع و ق

ــم. ــال مقاصده ــعراء يف إيص ــق الش طرائ
ويعمــل البحــث عــى كشــف تلــك االســراتيجيات وبيــان أمهيتهــا وإنزاهلــا 
ــم  ــائل التفاه ــا لوس ــال مثالي ــاب بدي ــة اخلط ــد لغ ــوم يعتم ــال الي ــا، فالع منازهل
ــية أو يف  ــات السياس ــية أو يف النقاش ــوارات الدبلوماس ــواء، يف احل ــرى س األخ
احليــاة اليوميــة، اذ تكمــن أمهيــة اســراتيجيات اخلطــاب يف كل جمــاالت احليــاة 
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ــذات  ــر ال ــدف اىل تطوي ــة وهت ــة و االقتصادي ــية والتعليمي ــة والسياس االجتاعي
ــه  ــق و توجي ــاح احلقائ ــر وإيض ــات النظ ــب وجه ــة وتقري ــانية التخاطبي اإلنس
ــة؛  ــة املتزن ــة والفكري ــاة الثقافي ــا احلي ــي ترتضيه ــة الت ــوب الوجه ــور ص اجلمه
ــد  ــط بمقاص ــتان ترتب ــان رئيس ــداول وظيفت ــور الت ــن املنظ ــة م ــك إن للغ ذل

ــة. ــة التفاعلي ــة و الوظيف ــة التعاملي ــان الوظيف اإلنس
ويقــف البحــث عــى بيــان مفهــوم االســراتيجية يف اخلطــاب ورصــد أهــم 
ــعراء  ــة الش ــد طائف ــري عن ــعري الغدي ــاب الش ــت يف اخلط ــي جتل ــواع الت األن

ــي: ــين وه العباس
1- االسراتيجية التوجيهية ومسوغاهتا وآلياهتا.
2- االسراتيجية التلميحية ومسوغاهتا وآلياهتا.

3- اسراتيجية اإلقناع ومسوغاهتا وآلياهتا.
ــراتيجية،  ــاب واالس ــوم اخلط ــد مفه ــد أوال إىل حتدي ــة نعم ــذه الدراس يف ه
ــاب  ــاج اخلط ــا إلنت ــا بينه ــر في ــي تتضاف ــارص الت ــة العن ــن مجل ــف ع وإىل الكش
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.

اأول مفهوم اخلطاب:

ــول و  ــن الق ــع ب ــال جيم ــه فع ــاب بوصف ــة للخط ــات متنوع وردت تعريف
ــل: الفع

و اخلطاب عند العرب
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ــم  ــاىل: } و إذا خاطبه ــال تع ــم، ق ــران الكري ــاب يف الق ــة اخلط وردت كلم
اجلاهلــون قالــوا ســالما {1و } وشــددنا ملكــه وآتينــاه احلكمــة وفصــل 
اخلطــاب{2، و يــرى الفخــر الــرازي يف تفســره أن )اخلطاب(عالمــة مــن 
ــان  ــا اإلنس ــاز هب ــي يمت ــعور الت ــى اإلدراك و الش ــدرة ع ــول الق ــات حص عالم
ــادر  ــان ق ــي ان اإلنس ــاب( يعن ــل اخلط ــات3؛الن )فص ــن املخلوق ــره م ــن غ ع

ــال. ــر يف الب ــا خيط ــن كل م ــر ع ــى التعب ع
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 املقرنــة هبــا قــد تغنــي عــن الصفــات و األحــوال 

املقرنــة هبــا حضــور املتكلــم و املخاطــب و املشــاهد هلــا..((4
ــدي يف  ــال اآلم ــام، ق ــى اإلفه ــن بمعن ــد األصولي ــاب عن ــظ احلط و ورد لف
تعريــف اخلطاب:))اللفــظ املتواضــع عليــه املقصــود بــه إفهــام مــن هــو متهــيء 

لفهمــه((5
بيــد أنــه خيــرج العالمــات غــر اللغويــة مــن تعريفــه و وقــف عنــد العالمات 

6اللغويــة التــي تنطلــق منهــا معرفــة األحــكام الرشعية.

)1( سورة الفرقان: 25
)2( سورة ص: 38

)3( التفسر الكبر مفاتيح الغيب:ج26، ص187 
)4( رشح ابن يعييش: 3/ 48

)5( اإلحكام يف أصول األحكام: 136
)6( اللسان وامليزان:215
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اخلطاب عند الغربيني

ــر  ــدد بتأث ــه التع ــز ونال ــوي هايم ــال اللغ ــد الع ــرة عن ــاب ألول م ورد اخلط
ــان: ــرب مفهوم ــد الغ ــاب عن ــاال للخط ــكلية، وامج ــة الش ــات اللغوي الدراس

املفهوم األول: اللفظ املجه اىل الغر، بإفهامه قصدا معينا.
املفهــوم الثــاين: الشــكل اللغــوي الــذي يتجــاوز اجلملــة، فــإذا كانــت اللغــة 

موجــودة بالقــوة، فاخلطــاب يوجــد بالفعــل وفقــا لسوســر1.
و اخلطــاب يف داخــل إطــار ســياق التواصــل االجتاعــي ))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 

الفعــل هــو عمليــات التلفــظ((2
وحييــل احلطــاب عــى عنــارص الســياق اخلارجيــة يف إنتاجــه وتشــكيله 
اللغــوي وكذلــك يف تأويلــه كــا يف االســراتيجيات التلميحيــة ذات املقصديــات 
ــج  ــر مــن مقصــد. و قــد ينت ــة وأكث ــر مــن دالل ــارشة التــي حتتمــل أكث غــر املب
اخلطــاب بعالمــات غــر لغويــة كــا هــو احلــال يف التمثيــل الصامــت و الرســم 

ــوري. الكاريكات
ــة  ــرز العالق ــا ي ــه م ــق أهداف ــل و حيق ــد املرس ــن مقاص ــاب ع ــر اخلط و يع
ــاص  ــة اقتن ــى فرص ــزا ع ــتعاهلا، مرك ــياق اس ــة و س ــام اللغ ــن نظ ــة ب املتبادل
ــويت و  ــتوى الص ــن املس ــة بتوط ــتويات اللغوي ــتثار املس ــة اس ــل لفرص املرس

)1( األصول:332
)2( اسراتيجيات اخلطاب:35
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ــه  ــي بوصف ــاه الوظيف ــو االجت ــذا ه ــة وه ــال اللغوي ــاز األفع ــي و إنج الركيب
اســتعال اللغــة عنــد بعــض الباحثــن و أخــره اخلطــاب هــو كل منطــوق موجــه 

ــا1. ــود معين ــه مقص ــرض إفهام ــر بغ اىل الغ
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.
ــرة، و كل  ــات كث ــر خطاب ــق ع ــة تتحق ــة الدراس ــر عين ــد الغدي و إن قصائ
ــد  ــة يف حتدي ــياق االجتاعي ــارص الس ــل عن ــراتيجية و تتدخ ــل اس ــاب يمث خط
اســتعاالت اللغــة و يف انتشــار بعــض االســراتيجيات عــى حســاب انحســار 
ــة  ــات الغاضب ــه يف اخلطاب ــراتيجية التوجي ــتعال اس ــل اس ــر مث ــا األخ بعضه
ــي  ــي مســوغها التعنيــف والتحضيــض واللــوم الرفــض ملناصب ــات الت واخلطاب
العــداء لإلمــام عــي عليــه الســالم وألهــل بيــت الرســول صــى اهلل عليــه والــه 
وســلم، و قــد تتوافــر وتســود اســراتيجيات التــأدب يف اخلطــاب الدبلومــايس 
ــي  ــام ع ــدح اإلم ــرام فيم ــن االح ــر م ــزز بكث ــه ويع ــل ال ــر املرس ــذي يوق وال
ــم  ــا بالوص ــي ناكثيه ــة ويرم ــة الغديري ــن بالبيع ــره ويؤم ــالم ويوق ــه الس علي
ــاب  ــراف اخلط ــور أط ــري يص ــاب الغدي ــارش، وإذا كان اخلط ــر مب ــوب غ بال
تســودهم عالقــات متباينــة الــرأي، أو منــاخ اجتاعــي غــر منســجم، فعندئــذ 

ــواري. ــاع احل ــاج و اإلقن ــراتيجية احلج ــى اس تطغ

)1( بالغة اخلطاب وعلم النص: 98
)2( استراتيجيات اخلطاب:37
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حديث الغدير وتفسره عند علا الشيعة و السنة
ــنة  ــد الس ــر عن ــة التوات ــل لدرج ــح يص ــث صحي ــو حدي ــر ه ــث الغدي حدي
والشــيعة، مــروي عــن الرســول حممــد يف يــوم 18 مــن ذي احلجــة ســنة 10 هـــ، 

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 علاء 
ــه داللــة عــى منزلــة عــي بــن أيب طالــب العاليــة. حيتفــل الشــيعة هبــذا  الســنة بأنَّ

اليــوم كل عــام يف مناســبة ُتدعــى عيــد الغديــر بأعــال كالصــوم والُغســل.

ن�ش احلديث عند ال�سيعة

يقــول عبــد احلســن األمينــي يف كتابــه 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 عقرتــه قــال:
حديــث الغديــر احلمــد هلل ونســتعينه ونؤمــن بــه، ونتــوكل عليــه، ونعــوذ باهلل 
مــن رشور أنفســنا، ومــن ســيئات أعالنــا 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 ل 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 ورســوله، وأنَّ 
ــة ال ريــب فيهــا وأن  ــاَره حــق وأن املــوت حــق وأن الســاعة آتي ــه حــّق ون جنَّت
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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 وُبــرى فيــه أقــداح 
عــدد النجــوم مــن فضــة فانظــروا كيــف ختلفــوين يف الثقلــن فنــادى منــاٍد: ومــا 
الثقــالن يــا رســول اهلل؟ قــال: الثقــل األكــر كتــاب اهلل طــرف بيــد اهلل عــز وجل 
ــَريت، وإن  ــر ِع ــر األصغ ــوا، واآلخ ــه ال تضل ــكوا ب ــم فتمس ــرف بأيديك وط
اللطيــف اخلبــر نبــأين أهنــا لــن يتفرقــا حتــى يــراد عــى احلــوض فســألت ذلــك 
هلــا ريب، فــال تقدمومهــا فتهلكــوا، وال تقــروا عنهــا فتهلكــوا، ثــم أخــذ بيــد 
ــه القــوم أمجعــون، فقــال: أهيــا  عــٍي فرفعهــا حتــى رؤَي بيــاض آباطهــا وعرف
ــم،  ــوله أعل ــوا: اهلل ورس ــهم؟ قال ــن أنفس ــن م ــاس باملؤمن ــن أوىل الن ــاس م الن
ــن  ــهم فم ــن أنفس ــم م ــا أوىل هب ــن وأن ــوىل املؤمن ــا م ــوالي وأن ــال: إن اهلل م ق
كنــت مــواله فعــي مــواله، يقوهلــا ثــالث مــرات، ويف لفــظ أمحــد إمــام احلنابلــة: 
أربــع مــرات ثــم قــال: اللهــم واِل مــن وااله، وعــاِد مــن عــاداه، وأحــبَّ مــن 
ــه، وأدر  ــه، وأبغــض مــن أبغضــه، وانــر مــن نــره، واخــذل مــن خذل أحّب

احلــق معــه حيــث دار، أال فليبلــغ الشــاهد الغائــب، ثــم ل يتفرقــوا حتــى
ــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم َوَأمْتَْمــُت َعَلْيُكــْم  نــزل أمــن وحــي اهلل بقولــه: اْلَي
نِْعَمتـِـي َوَرِضيــُت َلُكــُم اإِلْســاَلَم ِدينـًـا. 1 فقــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه: 
اهلل أكــر عــى إكــال الديــن، وإمتــام النعمــة، ورىض الــرب برســالتي، والواليــة 

لعــي مــن بعــدي

)1( سورة املائدة:3
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ــأه يف  ــن هن ــه وم ــوات اهلل علي ــن صل ــر املؤمن ــون أم ــوم هينئ ــق الق ــم طف ث
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 ل يــا رســول اهلل أن 
أقــول يف عــي أبياتــا تســمعهن، فقــال: قــل عــى بركــة اهلل، فقــام حســان فقــال: 
ــة  ــول اهلل يف الوالي ــن رس ــهادة م ــول بش ــا ق ــش أتبعه ــيخة قري ــرش مش ــا مع ي

ماضيــة ثــم قــال:
نبيهم الـــغـــديـــر  ــوم  ــ ي ــم  ــادهيـ ــنـ مناديا«1»يـ بــالــرســول  فاسمع  بخم 

تف�سري احلديث عند ال�سيعة

ــول  ــب، تق ــن أيب طال ــي ب ــة لع ــي أن اإلمام ــل ع ــذا دلي ــيعة أن ه ــري الش ي
املراجــع الشــيعية أن يف هــذا اليــوم نزلــت اآليــة } اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم 
ْســاَلَم ِدينــًا { وأن إمتــام الديــن هــو  َوَأمْتَْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتـِـي َوَرِضيــُت َلُكــُم اإْلِ
اإليــان باإلمــام والــول عــي بــن أيب طالــب مــن بعــد الرســول حممــد، وتقــول 
ــمع  ــى الس ــوم ع ــذا الي ــوه يف ه ــد بايع ــلات ق ــلمن واملس ــع املس ــا أن مجي أيًض

والطاعــة.. و يســتدلون عليهــا بــا يــأيت:
ــو كان ل  ــه و ل ــر ب ــا يؤم ــغ م ــي يبل ــة؛إذ إن النب ــا للغاي ــر كان مه 1- أن األم
يبلــغ مــا أمــر بــه ملــا كان بلغــت رســالته فاألمــر الــذي أمــر الرســول كان يرادف 
النبــوة بعظمتهــا و عــدم اإلبــالغ كان يســاوي عــدم إبــالغ النبــوة بأكملهــا)َوإِن 

ْغــَت ِرَســاَلَتُه(. ْ َتْفَعــْل َفــَا َبلَّ لَّ

)1( موسوعة الغدير: 79/2
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2- و هــي أن هــذا األمــر ليــس كالصــالة 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 اإلســالمية لذلــك الزمــان.
3- و هــي أن املســتفاد مــن األيــة هــو أن كان قــد يظهــر الكثر مــن املعارضن 
هلــذه القضيــة حيــث كان مــن املحتمــل أن تتعــرض حيــاة النبــي للخطــر. }َواهللُّ 

َيْعِصُمــَك ِمــَن النَّاِس{1.
4- هتنئــة الصحابــة لعــي: نقلــت املصــادر بعــد رسدهــا حلادثــة الغديــر قــول 
ــد  ــي، لق ــك ع ــٍخ ل ــٍخ ب ــب: ب ــن أيب طال ــي ب ــاب لع ــن اخلط ــر ب ــر وعم أيب بك

أصبحــت مــوالي ومــوىل كل مؤمــن ومؤمنــة. 2

تف�سري احلديث عند اأهل 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 وعلاؤهم 
ل يــروا يف حديــث الغديــر نصــا عــال خالفــة اإلمــام عــي عليــه الســالم كابــن 

تيميــة و ابــن كثــر: قــول ابــن تيميــة:
))ليــس يف هــذا احلديــث - حديــث غديــر خــم - مــا يــدل عــى أنــه نــص 
ــدل  ــا ي ــظ م ــس يف اللف ــاًل، و لي ــة أص ــه اخلالف ــرد ب ــي، إذ ل ي ــة ع ــى خالف ع
عليــه، ولــو كان املــراد بــه اخلالفــة لوجــب أن يبلــغ مثــل هــذا األمــر العظيــم 

)1( سورة املائدة:76
)2( حديث الغدير ويكبيديا
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ــر: ــن كث ــال اب ــًا((1، وق بالغــًا بين
))و أمــا مــا يفريــه كثــر مــن جهلــة الشــيعة والقصــاص األغبيــاء مــن أنــه 
ــزم  ــم، يل ــراء عظي ــت واف ــذب وهب ــة فك ــي باخلالف ــي - إىل ع أوىص - أي النب
منــه خطــأ كبــر مــن ختويــن الصحابــة وماألهتــم بعــده عــى تــرك تنفيــذ وصيتــه 
وإيصاهلــا إىل مــن أوىص إليــه ورصفهــم إياهــا إىل غــره ال ملعنــى وال لســبب((2

و انرى مجع أخرمن علاء السنة لتصحيح حديث الغدير، منهم:
1- حممد بن جرير الطري )تويف سنة 310هـ(

قــال الطــري: ))طــرق حديــث غديــر خــم يف أربعــة أجــزاء رأيــت شــطره 
فبهــرين ســعة رواياتــه وجزمــت بوقــوع ذلــك((. 3

2- أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي )تويف سنة 321هـ(
كــا حدثنــا أمحــد بــن شــعيب قــال: أخرنــا حممــد بــن املثنــى قــال: حدثنــا 
حييــى بــن محــاد قــال: حدثنــا أبــو عوانــة، عــن ســليان 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 

)1( حديث الغدير ويكبيديا - منهاج السنة:84/4
)2( البداية و النهاية:226/5

)3( تاريخ اإلسالم:282/23
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قــال: »إن اهلل عــز وجــل مــوالي، وأنــا ول كل مؤمــن« ثــم أخــذ بيــد عــي ريض 
اهلل عنــه فقــال: »مــن كنــت وليــه فهــذا وليــه، اللهــم وال مــن وااله، وعــاد مــن 
ــال:  ــلم؟ فق ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــن رس ــمعته م ــد س ــت لزي ــاداه« فقل ع
ــر  ــو جعف ــال أب ــه. ق ــمعه بأذني ــه، وس ــد إال رآه بعيني ــات أح ــا كان يف الدوح م
)الطحــاوي(: فهــذا احلديــث صحيــح اإلســناد، ال طعــن ألحــد يف أحــد مــن 
ــلم  ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــن رس ــول كان م ــك الق ــه إن كان ذل ــه، في روات
لعــي بغديــر خــم يف رجوعــه مــن حجــه إىل املدينــة ال يف خروجــه حلجــه مــن 

املدينــة. 1
3- حممد بن أمحد بن عثان الذهبي )تويف سنة 748هـ(

ــر  ــث متوات ــدر احلدي ــال: وص ــه ق ــي أن ــيخه الذهب ــن ش ــر ع ــن كث ــل اب نق
أتيقــن أن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم قالــه، وأمــا: »اللهــم وال مــن وااله« 

فزيــادة قويــة اإلســناد2.
4- أمحد بن عي بن حجر العسقالين )تويف سنة 852هـ(

ــذي  ــه الرم ــد أخرج ــواله« فق ــي م ــواله فع ــت م ــن كن ــث »م ــا حدي وأم
ــاب  ــدة يف كت ــن عق ــتوعبها اب ــد اس ــدا، وق ــرق ج ــر الط ــو كث ــائي، وه والنس
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 الســالم: ل جيــاوز املؤلــف )احلافــظ املــزي( 

)1( رشح مشكل االثار:83
)2( السرة النبوية: 2/ 310
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ــر  ــن نف ــواالة ع ــث امل ــر حدي ــه ذك ــع ولكن ــه مقن ــر وفي ــد ال ــن عب ــر اب ــا ذك م
ســاهم فقــط وقــد مجعــه ابــن جريــر الطــري يف مؤلــف فيــه اضعــاف مــن ذكــر 
وصححــه واعتنــى بجمــع طرقــه أبــو العبــاس ابــن عقــدة فأخرجــه مــن حديث 
ســبعن 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 وغرهــم وقــد روي عــن أمحــد بــن حنبــل أنــه قــال ل يــرو 
الحــد مــن الصحابــة مــن الفضائــل مــا روي لعــي وكــذا قــال النســائي وغــر 

واحــد ويف هــذا كفايــة1.
5- حممد نارص الدين األلباين )تويف سنة 1420هـ(

قــال: وللحديــث طــرق أخــرى كثــرة مجــع طائفــة كبــرة منهــا اهليثمــي يف 
ــا  ــا م ــرس ل منه ــا تي ــت م ــرت وخرج ــد ذك ــع- )9 / 103-108( وق -املجم
ــث  ــة احلدي ــانيدها بصح ــى أس ــكالم ع ــق ال ــد حتقي ــا بع ــف عليه ــع الواق يقط
يقينــا، وإال فهــي كثــرة جــدا، وقــد اســتوعبها ابــن عقــدة يف كتــاب مفــرد، قــال 
ــة القــول أن حديــث  احلافــظ ابــن حجــر: منهــا صحــاح ومنهــا حســان. ومجل
الرمجــة 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 نره 
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(-1 فتح الباري: 68/7
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مــن عــاداه-. ومثلــه قــول عمــر لعــي: -أصبحــت وأمســيت مــوىل كل مؤمــن 
ــت  ــدم. إذا عرف ــا تق ــه ك ــد ب ــن زي ــي ب ــرد ع ــا لتف ــح أيض ــة-. ال يص ومؤمن
ــي  ــه أنن ــان صحت ــث وبي ــى احلدي ــكالم ع ــر ال ــع لتحري ــد كان الداف ــذا، فق ه
ــث،  ــن احلدي ــطر األول م ــف الش ــد ضع ــة ق ــن تيمي ــالم اب ــيخ اإلس ــت ش رأي
ــن  ــري م ــة يف تقدي ــه الناجت ــن مبالغت ــذا م ــذب! وه ــه ك ــم أن ــطر فزع ــا الش وأم
ترسعــه يف تضعيــف األحاديــث قبــل أن جيمــع طرقهــا ويدقــق النظــر فيهــا، واهلل 

ــتعان1. املس
وقــف ثلــة مــن الشــعراء ومنهــم شــعراء العــر العبــايس يدافعــون 
ــت  ــل بي ــرة أه ــوا ن ــده والتزم ــالمي و عقائ ــن اإلس ــن الدي ــون ع وينافح
ــم  ــة هب ــع اخلاص ــدا الوقائ ــالم و ختلي ــه الس ــى آل ــالة و ع ــه الص ــول علي الرس
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 الســالم 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 
ــي  ــة الت ــراتيجية التوجيهي ــي االس ــايس، وه ــعر العب ــة يف الش ــد الغديري القصائ
ــي  ــلوب التوجيه ــض و األس ــا التحضي ــرز آلياهت ــارشة وأب ــد املب ــم باملقاص هتت

)1( سلسلة األحاديث الصحيحة::330/4احلديث رقم 750
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الــذي يبغــي إيصــال احلقيقــة مــن غــر االعتبــار بأســاليب التــودد بــن 
ــن  ــاب ب ــاون يف اخلط ــدأ التع ــاال ملب ــر ب ــح تع ــراتيجية التلمي ــن واس املخاطب
ملــرس و املرســل إليــه إليصــال الرســالة وحتقيــق اهلــدف بدعــوة املرســل إليــه 
ــة، و  ــد الغديري ــة يف القصائ ــكار املطروح ــاد لألف ــليم و االنقي ــوع والتس باخلض
اســراتيجية اإلقنــاع التــي تتخــذ مــن احلجــاج املنطقــي و العقــي ومســوغاهتا 

ــاب. ــن اخلط ــل م ــرف املقاب ــج الط ــض حج ــبيال لدح ــة س اللغوي
أوال: االسراتيجية التوجيهية

ــه  ــق هدف ــده و حتقي ــغ قص ــه لتبلي ــول عنايت ــل ي ــراتيجية املرس ــذه االس ه
ــه  ــل إلي ــى املرس ــدا 1 ع ــرض قي ــراتيجية أن يف ــذه االس ــود هب ــايب، و ي اخلط
ــراتيجية  ــي اس ــن رضر، فه ــاده ع ــه و بإبع ــه ملصلحت ــر، يوجه ــكل أو بآخ بش

ــر. ــح والتحذي ــات النص ــق بخطاب تتعل
وقــد يكــون املرســل إليــه متخيــال و ال ســيا يف اخلطابــات الشــعرية مــا يؤكــد 
ــب  ــا فحس ــال لغوي ــس فع ــي لي ــاب التوجيه ــي، و اخلط ــوره العين ــدم حض ع
ــه  ــل و عالقات ــلوك املرس ــى بس ــي تعن ــة الت ــف اللغوي ــن الوظائ ــة م ــل وظيف ب
الشــخصية حســب هاليــداي » إذ إن اللغــة تعمــل عــى أهنــا تعبــر عــن ســلوك 

ــه وســلوكه«2 املرســل وتأثــره يف توجهــات املرســل إلي
ــوب  ــن الوج ــح ب ــلطة تتأرج ــل س ــارس املرس ــراتيجية ي ــذه االس و يف ه
ــأدب و  ــد الت ــن قواع ــا ع ــارا منحرف ــتعمل خي ــتحباب فيس ــدب و االس و الن

)1(- اسراتيجيات اخلطاب:322
)2(- 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 
ــة  ــح الفكــرة وإعــادة اهليب ــر عــى نفســيته ولتصحي ــار التأث ــه العتب املرســل إلي
هلــا بتجســيدها بالفعــل اإلنجــازي الــذي يمثــل إرصار املرســل وعــى حصــول 
ــه احلــريف هــو الفيصــل  ــه » فمدلول ــه، و التمســك بمدلول أعــى مقتــى خلطاب

ــه »1 ــد اللبــس يف ذهــن املرســل إلي عن
ــد املحســن الصــوري مســتخدما ســلطته ضــد أعــداء  و يتوجــه الشــاعر عب
اإلمــام عــي عــي عليــه الســالم لشــعوره بتجاوزهــم حــدود النقــاش و احلــوار 

حمــاوال االرتفــاع بمنزلتــه بخطــاب حجاجــي إلثبــات أحقيتــه:
حـــقـــودا مضت عــلــيــهــم  ــم  ــدت مــســلــمــونــاحــق ــم  ــه ــاف ــي ــأس ب ــتـــم  أنـ و 

ــم ــــ ــوالكـ ــاجـــحـــدتـــم مــــــــوالة مـ ــون ــن ــؤم م ــا  ــ هب ــر  ــديـ ــغـ الـ ــوم  ــ يـ و 

ــى ــف ــط ــص امل ــه  ــ ــال ــ ق بــــا  ــم  ــ ــت ــ أن ــاو  ــون و مـــا نـــّص مـــن فــضــلــه عــارف

ــه ـــ قــلــت ــا  ــ بـ رضـــيـــنـــا  قـــلـــتـــم  رضينا2و  مـــا  نــفــوســكــم  ــت  ــال ق و 

لقــد أخــذت القصائــد الغديريــة عــى عاتقهــا تصويــر جوانــب القضيــة مــن 
كل وجوههــا و الصــوري يبــن نكــث البيعــة عنــد أعــداء اإلمــام عليــه الســالم 
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 خريــا لكنــه يــؤدي الوظيفــة التوجيهيــة عــر مســوغاته الفكريــة 

)1(- م. ن 329
)2(- ديوان ابن غلبون الصوري:2/ 68
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ــه األعــداء اىل  فلــا كان حيمــل فكــر اإلخــالص و الــوالء لألمــام، دعــا بتنكيل
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 ل يقفــوا عنــد حــدود نكــران 
الغديــر بــل قتلــوا اإلمــام واتبعــوه قتــل ابنائــه فــاىل أي غــي وصلــوا قــول أيب 

متــام:
ــد مــرهــف ــه حـ ــظ ــم جــعــلــتــم ح ــ القربأث صاحبه  حظ  يوما  البيض  من 

ــه ذنـــوبـــه ـــ ــت ــه ــي شـــقـــي وج ــف ــك ــوزرب ال الــغــي و  بــه  يــرعــى  اىل مــرتــع 

األُوىل العصبة  بــه  يلقى  مــنــزل  اخلرساىل  و  ــن  االف طغياهنا  اىل  حداها 

ومتسكوا سبطيهم  دمـــي  بحبل عمى ال املحض فتال و ال الشزرهــراقــوا 

به سلفت  ما  كفر  عن  انتهوا  شكرفهاّل  عندهم  يكن  مل  إذ  صنائعهم 

نبيهم احتجاج  فضل  اتقوا  هــاّل  حرش1و  أو  اهلل  من  بعث  ضمهم  إذا 

ان اخلطــاب حافــل بأســاليب دالــة عــى الغضــب متثــل إرصار مــن املرســل 
عــى تنفيــذ قصــده بإنجــار الفعــل و الرغبــة يف إظهــار الســلطة وحصــول أعــى 
ــل اللبــس و  ــة فهــي الفيصــل الــذي ال يقب ــه باملدلــوالت احلرفي مقتــى خلطاب
ــة يف  ــض اللغوي ــاليب التحضي ــن أس ــال ع ــيء فض ــل اخلاط ــوض و التأوي الغم

ــل(. ــه: من)الطوي ــك قول ــرة و ذل ــات األخ األبي
ــد مــرهــف ــه حـ ــظ ــم جــعــلــتــم ح ــ القربأث صاحبه  حظ  يوما  البيض  من 

ــــــه ذنـــوبـــه ــوزربــكــفــي شـــقـــي وجـــهـ ال الــغــي و  بــه  يــرعــى  اىل مــرتــع 

األُوىل العصبة  بــه  يلقى  مــنــزل  اخلرساىل  و  ــن  االف طغياهنا  اىل  حداها 

)1( ديوان أيب متام: 1/ 411
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ومتسكوا سبطيهم  دمـــي  بحبل عمى ال املحض فتال و ال الشزرهــراقــوا 

فاالســراتيجية التوجيهيــة تعــد نوعــا مــن الضغــط و التدخــل عــى املرســل 
إليــه و ذلــك ســبب جتــاوز املرســل لتهذيــب اخلطــاب1

و مــن تــرك هتذيــب األســلوب بســبب الغضــب عــى أعــداء اإلمــام ألهنــم 
ــر  ــن )البح ــي: م ــن احل ــالء الدي ــاعر ع ــول الش ــر، ق ــوم الغدي ــم ي ــوا قوهل بدل

ــيط( البس
ــر له ــدي ــغ ــم يـــوم ال ــوهل عدلواوبـــّدلـــوا ق بل  احلب  يف  عدلوا  وم  غــدرا 

قىض البشري  ــادي  اهل فيهم  إذا  غسلحتى  ال  و  حلـــد  لـــه  ــّيـــا  هتـ مـــا  و 

ــويص بــرز ــا و الـ ــوا إلــيــه رساعـ ــال مــشــتــغــلم و  اله  املـــصـــطـــفـــى  ء 

لـهم ــا  ــ أب ال  عــتــيــقــا  قــلــدوهــا  اهلملو  ــة  ــاب ــغ ال ــود  ــ أس ــود  ــس ت ــى  أنـ

تيقنوا قد  و  املؤمنني  أمري  مــنــتــحــلوخاطبوه  ذاك  يف  أنـــــه  الــفــيــهــا 

وغــوت بينهم  فيا  ــر  األم أمجــعــوا  االمـــل2و  اجلــهــل و  أمــانــيــهــم و  ــم  هل

ان هــذا اللــون مــن االســراتيجية يســتعمل يف ســياقات ضيقــة تتدخــل فيهــا 
ســات الفــرد الشــخصية مــا 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.

)1(- اسراتيجيات اخلطاب: 323
)2( موسوعة الغدير:6/ 544
)3( التداولية عند العرب: 15



 اس�راتيجيات ال�طاب  ي الققائد الغديرية العقر العبا��ي أغمو�جا

69

ثانيا: االسراتيجية التلميحية:
ــا  ــة عندم ــراتيجية التلميحي ــة إىل االس ــراتيجية التوجيهي ــن االس ــدل ع يع
ــتلزمها  ــة يس ــه دالل ــج عن ــياق لينت ــاب للس ــوم اخلط ــر مفه ــد ع ــح بالقص يلّم

ــه. ــل إلي ــا املرس ــاب و يفهمه اخلط
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، 
ــًا،  ــاًل أو تعريض ــة مث ــق قص ــن طري ــون ع ــد يك ــارش، فق ــن املب ــر التلق ــن غ ع
وتكــون إمــا بلســان املقــال، كأن يتحــدث بــكالم عــن غرهــا، وينبــه ضمنــا يف 
ــرك  ــا، أو ي ــدل عليه ــا ي ــل م ــأن يفع ــال، ب ــان احل ــا، أو بلس ــه عنه ــت ذات الوق

فعــل مــا يأمــر هبــا.
ومــن االســراتيجيات التلميحيــة عنــد العــرب: عقــد عبــد القاهــر اجلرجــاين 
فصــال يف » اللفــظ يطلــق و املــراد بــه غــر ظاهــر.. « إذ يــدور األمــر يف األعــم 

عــى شــيئن الكنايــة و املجــاز«1
ــِب  ــروف والّراكي ــاِت واحل ــاُر الكل ــي، اختي ــاب التلميح ــِع اخلط ــْن َمواق ِم
ــِق َبالغــِة اللفــِظ؛ ومــن  التــي ُتوافــُق املقاصــَد ّحتــى حتصــَل َبالغــُة امَلْعنــى بتحقُّ
ــَد  ــوٌم، وألّن تعمُّ ــو َمْعل ــا ه ــذَف ملِ ــر ألّن احل ــَدل الّذك ــذِف َب ــار احل ــك اختي ذل

)1( دالئل االعجاز:154
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.1 ٌ ــٌز أو ُمتعــنِّ ذكــِر املحــذوِف ســُيثقُل اللفــَظ وامَلْعنــى، فحــذُف امَلْعلــوِم جائ
وَعْكُســه التوكيــد والتَّْكــراُر فَقــد َيكــوُن الــَكالِم مبنيــًا عــى ذكــر الكلــاِت أو 

تكرارهــا؛ ألّن يف الّتكريــر َتْقريــرًا وتثبيتــًا ومَتكينــًا.
ــة  ــوه الّلغوّي ــن الُوج ــَى م ــكاُد حُي ــا ال َي ــراِر م ــذف والتَّْك ــى احل ــاُس ع وُيق

ــة. ــي البالَغ ــك ه ــُم؛ فتل ــا املتكّل ــُد إلْيه ــي يعم ــِة الت ــاليِب البالغّي واألس

احلـذ ف

ــة  ــا يف اللغ ــانية، لكنه ــات اإلنس ــا اللغ ــرك فيه ــة تش ــرة لغوي ــذف ظاه احل
ــة  ــا األصيل ــن خصائصه ــة م ــة العربي ــا؛ ألن اللغ ــا ووضوًح ــر ثباًت ــة أكث العربي
ــا:  ــاز ومه ــي اإلجي ــد نوع ــد أح ــذف يع ــار، واحل ــاز واالختص ــل إىل اإلجي املي
ــل يف لســاهنا، ومالــت إىل  ــد نفــرت العــرب مــا هــو ثقي القــر واحلــذف، وق
ــاح:  ــاء يف الصح ــقاط؛ ج ــع واإلس ــة: القط ــذف يف اللغ ــف. واحل ــو خفي ــا ه م

ــور ــن املنص ــو احلس ــاعر اب ــال الش ــقاُطه. 2 ق ــيِء: إس ــْذُف ال »َح
ــة ــع رج ــن  ــ م ــك  ــل ــم ــل ل بـــــــد  ــوموال  ــ ــك املـــنـــهـــج األقـ ــل ــس ــى م ــــ إلـ

الــكــســا أهــــل  الـــشـــم  الــنــفــر  يظلم3إىل  مل  ــق  ــ احلـ طـــلـــب  ــن  ــــ ومـ

ــظ  ــدر بلف ــد ويق ــد ال ب ــذوف بع ــس حم ــة للجن ــر ال النافي ــاة خ ــأول النح ي
)موجــود( 4 ويلجــأ املرســل اىل اســراتيجية احلــذف، إذا كان يف الذكــر خــوف 

)1( اخلصائص: 65/2
)2( ينظر اخلصائص:85/2

)3( موسوعة الغدير:379/6
)4( معاين النحو:234/1
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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 الصغر:

غــمــرٍة ديـــاجـــرَي  ــًا  ــاف ــّش ك زال  ــا  والنرُصومـ الفتُح  وجهِه  عن  قها  يمزِّ

مشهٍد كل  يف  اهللِ  سيُف  السيُف  دثٍر1هو  وال  دداٍن  ال  الــرســوِل  وسيُف 

ــول  ــالم( للوص ــه الس ــي علي ــوده )ع ــا زال( ومقص ــم م ــذف املرسل)اس ح
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:
ــن أرجتـــيـــه ــ ــني م ــبـ ــرك الـ ــ االخـــريـــنـــافـــهـــل تـ أو  األولـــــــــني  ــن  ــ مـ

اهلــــدى ــي  ــبـ نـ آل  حــــب  فـــحـــبـــهـــم أمــــــــل االمـــلـــيـــنـــاســـــوى 

للفائزيناهـــــــم عـــــــــديت لـــــــوفـــــــايت هـــم ــوز  ــف ال ــم  ه ــايت  ــج ن ــم  ه

ــوض لــلــوارديــن ــ ــورد احلـ ــ ــم مـ ــاهـ ــن ــي ــق ــواث ــل ل اهلل  عــــــروة  ــم  ــ ه و 

ــصــاحلــات ــايـــد عـــون مـــن طــلــب ال ــن ــعــي ــم مــســت ــه ــت ــب ــح ــم فـــكـــن ب

)1( ديوان الناشيئ الصغر:63
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أرضــــــه يف  اهلل  ــة  ــ ـــج حـ ــاهــــــم  ــدون ــاح اجل ــة  ــج احل جــحــد  إن  و 

ــون ــادق ــص ــون هـــم ال ــق ــاط ــن كـــاذبـــونـــاهـــم ال ــم  ــه ــب ــذي ــك ــت ب ــم  ــتـ أنـ و 

ــون عــلــوم الــرســول ــ ــوارث ــ ــم ال ــم وارثـــــونـــــا1هـ ــ ــا بـــالـــكـــم هلـ ــ فـ

ــرف  ــالل ح ــن خ ــح م ــراتيجية التلمي ــي اس ــودي الني ــن الع ــتخدم اب واس
القســم )البــاء( يف قصيــدة غديريــة؛ اذ يكــرر القســم بــآل البيــت و يتوســل هبــم 

ــة والتجــاوز عــن الذنــوب قــال: اىل اهلل يف طلــب الرمحــة و الرأف
حممد آل  ــاح  ــبـ ــاألشـ بـ رب  مظلمفــيــا  االفــق  و  للناس  اهلــدى  نجوم 

حممد آل  ــن  م ــدي  ــه امل بــالــقــائــم  معصمو  ــق  احلـ و  اهلـــاديـــن  آبــائــه  و 

برمحة مــنــك  الـــعـــودّي  ــى  ع ترحمتفضل  و  تعفو  اسرتمحت  إذا  فأنت 

سيئاته ــن  ع الــعــفــو  بحسن  ــاوز  جهنّمجتـ املـــعـــاد  يف  تــلــظــت  مـــا  إذا 

ــة ــرأف ب ــن لـــدنـــك  ــه مـ ــي ــنَّ عــل ــ ــك أنــــت املــنــعــم املــتــكــرم2و م ــإنـ فـ

ــة أداة )إنا(التــي تســتخدم يف  ومــن آليــات التوكيــد لالســراتيجية التلميحي
التوكيــد و احلــر وقــد أفــاد منهــا الشــاعر احلمــري يف حــر والئــع بابــن عم 

الرســول اإلمــام عــي عليــه الســالم:
يـــفـــتـــعـــلأمحــــــد اخلــــــري نــــــــادى جمـــاهـــرا مل  ــه  ــ ــنـ ــ مـ ــال  ــ ــقـ ــ ــمـ ــ بـ

إذا ــدي  ــ ــعـ ــ بـ مـــــوالكـــــم  3إنـــــــا  مـــرحتـــي  دنـــــا  و  مـــــويت  حـــــان 

وأخـــــي وويص  ــي  ــ ــم ــ ع األولابـــــــن  الـــرعـــيـــل  يف  جمــيــبــي  و 

التقدمي و التاأخري:

)1(- ديوان الصوري 68/2 
)2( موسوعة الغدير 503/4

)3(- ديوان السيد احلمري:160
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يعــد التقديــم و التأخــر مــن اآلليــات التلميحيــة، قــال عــالء الديــن احلــي 
مــن )الكامــل(:

ــه ـــ آل و  الــنــبــي  و  أقــســـــم  ــوز بـــه الـــــويل ويــســعــدبــــاهلل  ــفـ قــســا يـ

حمــّمــٍد عــهــود  نــقــضــوا  األوىل  ــّردوالـــوال  ــ ــويص مت ــ ــده و عــى ال ــع مــن ب

أمــّيـــــة آلل  ًا  مـــــــدَّ ــع  ــط ــت ــس ت 1مل  يد  فاطمة  ابــن  عى  الطفوف  يــوم 

ــد  ــًا أش ــون أحيان ــد يك ــارشة، وق ــر املب ــية غ ــاليب النفس ــن ألس ــح م التلمي
تأثــرًا مــن اخلطــاب الريــح 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 الصــالة والســالم
ــار  ــه اجل ــه ومتعلق ــول ب ــدم )املفع ــد( وق ــتطع )ي ــل تس ــل الفع ــر فاع وأخ
ــذا  ــة( و ه ــن فاطم ــى اب ــرور )ع ــار واملج ــة( و اجل ــّدا الآل أمي ــرور( )م و املج
التقديــم تعريضــا وتلميحــا بأفعــال بنــي أميــة و بيــان االغتيــاظ منهــم و تأليــب 

ــم. ــي عليه املتلق
قال كشاجم:

الغـدير ــوم  ـــ ي أن  عـــــلــمــوا  ــد  ـــ اجلـمـل2وق يـــــوم  ــر  ـــ ج ــم  ــدره ــغ ب

قــدم اجلــار واملجــرور مريــدا ب التلميــح الداللــة الفعليــة - اإلحيــاء الفعــي 
ــلبيا فاملرســل أراد مــن أعــداء  ــل س ــًا بالفعــل، ب ــا ليــس إجيابي -، و اإلحيــاء هن

)1(- موسوعة الغدير:509/6
)2(- ديوان كشاجم: 87
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ــم،  ــدر منه ــأن يص ــائنة، امج ــم الش ــرك الفعاهل ــالم ال ــه الس ــي علي ــام ع اإلم
ــن  ــال م ــذ مدخ ــرا، وأنف ــوى أث ــا أق ــون أحيان ــي يك ــض الفع ــاء الراف واإلحي

ــري1. ــاء النظ اإلحي

الت�سبيـه:

قال الشاعر كشاجم
وصـــهـــُره الـــفـــخـــاُر  ــدَّ  ــ ُعـ إذا  صــهــُروه  ــلــه  مــث وال  أٌخ  ــه  ــل مــث ــال  فـ

ــٍد ــم حم ــيِّ  ــبـ ــنـ الـ أزَر  ــه  ــ ب اإلزُر2وُشـــــــدَّ  هبارونِه  موسى  من  ُشــدَّ  كا 

قال الناشئ الصغر
مــســتـــــقــيـــــم رصاط  ــم  ــه ــت ــب ـــ ــه عــقــابحم ــك ــال ــس ولــكـــــن فـــــي م

عــي حـــــســن  أبـــــــو  ســيـــــا  ــابوال  ــة هت ــب ــرت ــي احلـــــرب م ـــ ــه ف ـــ ل

ــه ضــمــري ــلـ ــــ ــــــان ذابـ ــنـ ــوب لـــه ذهـــابكـــــــأن سـ ــل ــق فـــــلــيــس عـــن ال

ــه بــخـــــم ـــ ــت ــعـــ ــي ـــ ــابوصـــــــارمـــه كــب ــرق ــن الـــقـــوم ال ـــ مــعـــــاقــدهــا م

عـــــي وبـــنـــــــو  أحـــــــمـــد  ــابذراري  ــب ــم لـــــــب ل ــه ـــ ــه ف ـــ ــفــت ــي ــل خـــ

ــدر والـــذهـــب املــصــفــى ــــ ــي الـ ـــ ــرابع وبـــــاقــي الــنـــــاس كــلــهــم تـ

)1( ــي  ـــ ع أعــــدا  ــن  مـ ــرب  تـ مل  ــواب3إذا  ــ ــه ث ــت ــي حمــب ـــ ــك ف ـــ ــا ل ــمـــ ف

شــبه الشــاعر حمبــة أهــل البيــت بالــراط املســتقيم و يلمــح يف الشــطر الثــاين 
مــن البيــت ان ســالك طريقهــم ليــس بمأمــن مــن عقــاب الســلطات األمويــة و 

)1(- ديوان الناشيئ الصغر: 48
)2( ديوان كشاجم: 55

)3( ديوان الناشيئ الصغر:24
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ــع فيشــبه ســيفه بعقــد  ــة العــداء بتشــبيه البيــت الراب العباســية وبلمــح اىل قضي
ــر  ــة األم ــن وعل ــاب الناكث ــود برق ــا معق ــو أيض ــن غه ــاب املؤمن ــة يف رق البيع
ــل  ــليم ويوص ــل الس ــم بالعق ــبه طاعته ــس يش ــت اخلام ــبيه البي ــس يف تش تلم
تــدرج اســراتيجية التشــبيه اىل غايــة إقناعيــة يف معــرض تشــبيه يضــع صاحــب 
ــر  ــن الت ــتان ب ــة فش ــر راجح ــزان غ ــي مي ــاس يف كفت ــي الن ــر باق ــة الغدي بيع

ــراب. وال

الكنـايـِة

هــي لفــظ يعتمــد عــى معنيــن، واحــٌد ظاهــٌر غــر مقصــود، وآخــر خمفــي 
هــو املقصــود، بمعنــى أن تــدّل كلمــة أو مجلــة عــى يشء معــّن بشــكل مبــارش، 
ولكنهــا ختفــي شــيئًا غــره بشــكل غــر مبــارش1، وتعــّد الكنايــة مــن األســاليب 
ــم  ــو العل ــة، وه ــم البالغ ــط بعل ــة، وترتب ــة العربّي ــتخدمة يف اللغ ــة املس اللغوّي
الــذي ُيســتخدم يف صياغــة الكلــات بطريقــة مؤثــرة، فيقــال: فــالٌن بليــٌغ، أي 
يؤّثــر يف اآلخريــن باســتخدام أســلوب الــكالم املقنــع، لذلــك ُتســتخدم الكنايــة 
يف العديــد مــن النصــوص، وخصوصــًا يف القصائــد الشــعرّية العربّيــة، فحــرص 
أغلــب الشــعراء العــرب يف كافــة العصــور عــى اســتخدامها يف أبياهتم الشــعرّية، 
لوصــف املوصــوف يف القصيــدة بالصفــات املقرنــة بــه. مثــال توضيحــّي: وقَف 
ــرأس إىل أقــى ارتفــاع مكــن.  ــع ال ــى الظاهــر: هــو رف ــرأس. املعن ــوع ال مرف

املعنــى املخفــي: يــدل عــى الفخــر، واالعتــزاز.
نواع الكناية للكناية ثالثة أنواع، وهي: الصفة، والنسبة، واملوصوف.

)1( جواهر البالغة:104
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1- كناية عن الصفة هي الكناية
ــة،  ــة، )كالصــدق، واألمان ــى املخفــي يف اجلمل ــدل عــى صفــة تــالزم املعن ت
واالحــرام، والتقديــر، والكــرم، إلــخ..(، بمعنــى ذكــر العنــر املوصــوف مــع 
صفــة مــا، ولكنهــا ليســت املقصــودة، وإنــا املقصــود صفــة أخــرى، ُتفهــم مــن 

معنــى اجلملــة.
. قول الشاعر أبو فراس احلمداين: إذا الليُل أضواين بسطُت يَد اهلوى.

)املعنــى الظاهــر: هــو ختييــم الليــل عــى الشــاعر، ويســتدل عليــه مــن كلمــة 
ــه،  ــل علي ــد ح ــان وق ــل بإنس ــبه اللي ــد ش ــي: فق ــى املخف ــا املعن ــواين(، أم )أض

وهــو يف حــال ُيرثــى هلــا(.
ــه،  ــوف، وصفت ــر إىل املوص ــي تش ــة الت ــي الكناي ــبة ه ــن النس ــة ع 2- كناي
ولكنهــا ال ُتنســب إليــه مبــارشًة، بــل لــيء يــدل عليــه، أو يرتبــط بــه، كالنســبة 
إىل: ُحســن اخللــق، وفصاحــة اللســان، إلــخ..(. مثال: قــول املتنبــي: َوأْســَمَعْت 
َكِلــايت َمــْن بــِه َصَمــُم. 1 )املعنــى الظاهــر: ســاع األصــم لشــعر املتنبــي؛ وهــذا 
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

ــالل ــض ال نـــــار  اهلل  ــأ  ــف ـــ أط بالشعلوكـــــم  ــدى  ــ اهل ــي  ــرم ت ــي  وهـ بـــــه 

)1( ديوان املتنبي:434/2 
)2( جواهر البالغة:75
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شمـسـه ــا  ــن ـــ ــق ــال خـــ رد  ــن  ــــ ــد جــنــحــت لــلــطــفــل 1ومـ ـــ عـــــلــيــه وق

ــه ــد كـــــــان يف رأيـ ــعـــ ت ــم  ـــ ل ــدلولـــــــو  ــا ب ــاه ــن ــه مـــن س ــه ـــ وفـــــي وج

باملرهفات ــاس  ــن ال ضـــــرب  ــل2ومـــــن  اإلب عـــراب  رضب  الــديــن  عـى 

ــم يذكــر رصاحــة  ــه الســالم فل ــي عــن اإلمــام عــي علي ــات تكن هــذه األبي
وإنــا أشــارت إليــه و اىل صفاتــه فعليــه الســالم كان الفيصــل والفــاروق الــذي 
أطـــفأ اهلل بــه نـــار الضالل و بـــه رمي اهلــدى بالشــعل، وعليه الســالم خمصوص 
باســتجابة اهلل لدعــاءه ورد له خـالقـــنا الشمـــس واللجــوء اىل الكنايــة التلميحية 
ــن  ــر م ــا الكث ــع فيه ــي يراج ــات الت ــرورة واألزم ــد ال ــي قائ ــام ع ألن اإلم
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.
ــر  ــة، وال تذك ــر الصف ــي تذك ــة الت ــي الكناي ــوف ه ــن املوص ــة ع 3 - كناي
ــب  ــب، أو تركي ــه، كلق ــاص في ــتخدام يشء خ ــه باس ــر إلي ــوف، أي تش املوص

ــايض ــو م ــا أب ــاعر إيلي ــال الش ــال: ق ــن. مث مع
ــايب ــص ــت ــن املـــنـــازل وال ــدن عـ ـــ ــع ــر خمف ــدي ــث غ ــدي وهـــــــات لــنـــــا ح

صــمفــيـــــالــك مــوقـــــفــا مـــا كـــان أســنــى آذان  فـــــــي  مـــــــر  ولـــكـــــــن 

علينا ــا  ــع م األنــــــام  مـــــــال  ــد  ـــ ــق ــن خــلــف ردم3ل كـــــأن خـــــروجــنــا م

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

)2(- ديوان كشاجم: 86
)3( ديوان الرشيف الريض: 123/1
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ــم( و أراد  ــر يف )اذان ص ــه م ــف ان ــة املوق ــر صف ــا ذك ــة هن ــة التلميحي الكناي
ــا  ــا وواضح ــل جلي ــا كان الدلي ــن وفمه ــخاص املعاندي ــو األش ــوف وه املوص
اســتمروا يف غيهــم و الشــاعر يلجــأ اىل هــذه االســراتيجية إذا ل جتــد األســاليب 
ــدم  ــع ع ــد توق ــه، أو عن ــر وفضل ــث الغدي ــاع بحدي ــارشة لإلقن ــة املب الدعوي
ــوٍح  ــب، فيل ــر والعج ــو كالك ــس املدع ــع يف نف ــود موان ــا لوج ــا، إم جدواه
ــم  ــو إذا فه ــإن املدع ــن، ف ــا أمك ــاب م ــرض يف اخلط ــال، ويع ــل يف املق املرس
ــرك  ــاة ت ــع مراع ــه، م ــرا يف قلب ــم تأث ــيه، وأعظ ــع نفس ــه، كان أوق ــود من املقص

ــخ. التوبي
ثالثا: اسراتيجية اإلقناع ومسوغاهتا وآلياهتا.

ــاع  ــه إقن ــالل خطاب ــي يرمــي املرســل اىل حتقيقهــا مــن خ ــداف الت مــن األه
املرســل إليــه بــا يــراه أي » أحــداث تغيــر يف املوقــف الفكــري أو العاطفــي« و 
اإلقنــاع اســراتيجية تداوليــة اكتســبت اســمها مــن هــدف اخلطــاب و الختالف 
ــالف  ــيايس و اال و الخت ــي و الس ــه العلم ــل إقناع ــارس املرس ــي ي ــول الت احلق
ــي،  ــيايس و االجتاع ــي و الس ــه العلم ــل إقناع ــارس املرس ــي ي ــول الت احلق
ــاع لشــكل اخلطــاب  ــي جيســدها اإلقن ــة الت ــات و األدوات اللغوي ختتلــف األلي

ــوي. اللغ
ــارص  ــق بعن ــابقة تتعل ــات س ــى افراض ــه ع ــاع و توجيه ــل اإلقن ــي فع و ينبن

ــة. ــابقة و املتوقع ــات الس ــه و اخلطاب ــل إلي ــا املرس ــياق وخصوص الس
وجعــل ريــول الوظيفــة اإلقناعيــة مــن وظائــف البالغــة فظــال عــن الوظيفــة 
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التأويليــة والكشــفية و الربويــة1
ويمثــل احلجــاج االليــة اللغويــة األبــرز التــي يســتعمل املرســل اللغــة فيهــا 
ــا  ــق هل ــة حي ــوى خمصوص ــه دع ــر الفهام ــه اىل الغ ــوق هبموج ــو »كل منط و ه
االعــراض عليهــا«و يعرفــه برملــان موضحــا الغــرض التــداول مــن احلجــاج 

ــا يطرحــه املرســل.. «2 ــق مل » اذعــان العقــول بالتصدي
و هنــاك نوعــان مــن احلجــاج: حجــاج عــاد عنــد البالغيــن اجلــدد يســتعمل 
اليــات وتقنيــات بالغيــة ومنطقيــة أي جممــل االســراتيجيات التــي يســتعملها 
ــة  ــت البالغ ــد ارتبط ــال لق ــذا املج ــه. ويف ه ــاع خماطب ــل إقن ــن اج ــم م املتكل
ــة  ــة يف عملي ــات البالغ ــتعملت تقني ــًا فاس ــًا وثيق ــاج ارتباط ــدة باحلج اجلدي
ــى  ــز( ع ــا )الوجي ــكا يف كتاهب ــان وتيتي ــم برمل ــد اهت ــاع، وق ــام واإلقن األفه

ــام. ــد، املق ــين: القص ــن أساس مبدأي
ــو  ــة، وه ــة واملنطقي ــات البالغي ــات وااللي ــض التقني ــل يف بع ــاج يتمث احلج
ــة  ــة اقناعي ــة ذات طبيع ــات حجاجي ــات اىل خطاب ــيم اخلطاب ــه اىل تقس ــا يدفع م

ــة،  ــية والقانوني ــفية والسياس ــة والفلس ــادالت الديني ــرات واملج كاملناظ
والغــرض مــن احلجــاج هــو اإلقنــاع والتأثــر والتــداول والتواصــل 

فّعالــة. تداوليــة جدليــة ديناميكيــة  والتخاطــب. فعاليــة 
ــركة، اذ  ــة مش ــم حجاجي ــا قواس ــة بينه ــراف تواصلي ــود أط ــتلزم وج تس
ــتعمل  ــة ويس ــة كفائي ــة وأخالقي ــالت معرفي ــب مؤه ــل اخلطي ــك املرس يمتل

)1( اسراتيجيات اخلطاب:445
)2( التداولية عند العرب:54
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ــاب  ــتعال خط ــو باس ــر، ول ــاع األخ ــة إقن ــتدالل بغي ــوس االس ــاج اللوغ حج
ــف او  ــى العن ــان( ع ــد )برمل ــاج عن ــد احلج ــاالت وال يعتم ــواء واالنفع األه
التضليــل او التوهيــم، بــل غرضــه هــو بنــاء احلقيقــة عــن طريــق احلــوار البنــاء 
واالســتدالل و انصــب جهــده عــى توظيــف احلجــاج بوصفــه االليــة االقناعيــة 

ــة 1. الرئيس

النداء:

أسلوب النداء يف القرآن الكريم أرساره وخصائصه البالغية
ــرف  ــه بح ــوب إقبال ــو املطل ــادى ه ــوت واملن ــع الص ــاء برف ــو الدع ــداء ه لن
ــًا  ــد حس ــداء البعي ــص بن ــو خمت ــا ه ــا م ــرف، منه ــبعة أح ــداء س ــوص. للن خمص
ــتعمل يف  ــا، وتس ــي: ي ــب. وه ــداء القري ــص بن ــو خمت ــا ه ــا م ــًا،( ومنه أو حك
كل حــاالت النــداء، وآ، وأيــا، وهيــا للمنــادى البعيــد، وأي واهلمــزة للمنــادى 

ــدوب 2 ــادى املن ــب، ووا للمن القري
ــره و  ــان تقص ــم وبي ــاع اخلص ــة إقن ــا ملحاول ــا حواري ــداء حجاج ــل الن يمث

ــة ــه و االدل ــج علي ــاء احلج إلق
قال أبو الفتح كشاجم:

ـــــن ــذي ــني ال ــامل ـــ ــظ ــا مــعـــــرش ال ـــ ــي الثكلف مضيـض  الــنــبـــــي  أذاقـــــوا 

ــص الــكــتــاب ـــ ــه ن ـــ ــالــفــكــم فــي الــرســلخيـــ خــري  ذاك  يف  نـــــص  ــا  ـــ وم

)1( السان وامليزان: 211
)2( معاين النحو:235/3
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ــراء ـــ ــع ـــ ــال يقل1نــبـــــذتــم وصــيــتـــــه ب مل  الـــــــذي  عـــــلــيــه  وقـــــلــتـــــم 

ــا لالســتحباب و التــودد و يقــرن مــع  قــال الناشــيئ الصغــر ال النــداء حن
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 
ــه يرفــع  ــرى رشفهــم ورفعتهــم وفضلهــم، فإن ــذي ي لفهــم أوصافهــم، ألن ال
عــن الدنايــا واخلســائس التــي تدنــس رشفــه، وتذهــب بفضلــه، و هــو حياجــج 
بفضلهــم ويشــبههم بايــة النهــار يف وضــوح فضلهــم، أمــا الــذي خيتــار الضــالل 
لنفســه ال يبــال مــا يســمع فــان اهلل حمــا أيــة الليــل هبــم وهــو يف ظــالم دامــس.

حيـــــبــكــم مـــــــن  يـــاســـــــني  آل  ــه نــصــحــايـــــــا  ــس ــف ـــ ــن بــغـــــري شـــــــك ل

ــالل كا ــضـ ــن الـ ــاد مـ ــــ ــم رشـ ــت ـــ صـلحـاأن بــحــبــكــم  ــاد  ـــ ــس ف ــل  ـــ ك

ــل مــســتــحـــــســن لــغـــــريكـــــم ــــ قبحاوكـ بــفــضــكــم  ــومــا  ـــ ي قـــــيــس  إن 

ــار لــنــا ــهـ ــنـ ــت آيـــــــة الـ ــي ـــ حمامـــــــا حم اجلـــــالل  ذو  ــل  ــي ـــ ــل ال وآيـــــــة 

عـن ــع  ــراجـ تـ ــذي  ــــ الـ ــي  ـــ ع فــتــح ســـــواه وســـــــار فـــــافــتــتــحــاذاك 

أقل حــني  الــيــهــود  حــض  يـــــوم  دحــافـي  وحـــني  حصنهم  ــن  م الــبـــــاب 

رحى2مل يــشــهـــــد املــســلــمــون قـــــط رحــى قطب  ــواه  س وألــفــوا  حــرب 

قال الناشئ الصغر
ــورى ــ الـ ــري  ــ خ ــفــة  ــي ــل خـــ يـــــــا  خــالــفــوكــاأال  إذ  ــوم  ـــ ــق ال كــفـــــر  ــقــد  ل

ــم ــــ أهنـ ــى  ــ ـــ ــ ع ــل  ــ ـــ ــ ــي ــ دل فيكاأدل  ــص  ــن ال ــد ســمــعــوا  وقـ ــوك  ــ أب

)1( ديوان كشاجم: 76
)2( ديوان الناشيئ الصغر: 33
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ــــــم ــواهـ ــــ ــم بـــعـــد دعـ ــهـ ــالفـ ــــ بايعـوكا1خـ ــا  ـــ م بــعـــــد  ــهــم  ــكــث ون

وأيضا أنشد مناديا
ــى أمحــد ــف ــط ــص ــا نــاصـــــر امل ـــ ــي ـــ ــلــمــت نــرصتـــــه مـــن أبـــــيــكــاف تــعـــ

ــوة ــن ـــ ــه ع ــــ ــابـ ــّصـ ــت نـ ــــ ــبـ ــاصـ ناصبـيكا2ونـ ــى  ـــ ع ريب  فــلــعـــــنــة 

ال�ستلزام احلواري واآلياته

يمثــل ا االســتلزام احلــواري إحــدى املنهجيــات التــي هتيمــن بصفــة دائمــة 
ــراتيجيات  ــرز اس ــن أب ــة. و م ــانيات التداولي ــاب للس ــل اخلط ــد حتلي يف قواع
اخلطــاب اإلقناعــي يف التداوليــة Pragmatics، ذلــك ان منهجيــة االســتلزام 

يمكــن النظــر فيهــا مــن زاويتــن:
ــدا أن  ــريب، مؤك ــاين الع ــراث اللس ــايض، وإىل ال ــا إىل امل ــود بن ــا: تع أوالمه
ــن  ــا، وال ع ــرب قدي ــانين الع ــر اللس ــن نظ ــا ع ــب قطع ــداول ل يغ ــر الت النظ
اهتاماهتــم. ســواء يف جمــال البالغة)الســكاكي(، أو األصــول )الغــزال( أو 
النحو)الزخمــرشي(. فلــم يغــب الوعــي باالســتلزام احلــواري يف الفكــر اللســاين 

ــم. ــريب القدي الع
والثانيــة منهــا: تتخطــى بنــا املــايض إىل العــر احلــارض، فتتنــاول األمــر مــن 
منظــور املعارصيــن الغربيــن، مــن أمثــال جــون أوســتن، وســريل، وغرايــس، 

.Karrnab وآن روبــول، وجــاك موشــالر، وكارنــاب
ــا  ــا لصيًق ــواري مفهوم ــتلزام احل ــه االس ــط ب ــذي يرتب ــوم ال ــع املفه والواق

)1( املصدر نفسه:75
)2( املصدر نفسه:82



 اس�راتيجيات ال�طاب  ي الققائد الغديرية العقر العبا��ي أغمو�جا

83

باخلطــاب، وهــو أال حيمــل الــكالم امللفــوظ - مــن حيــث مرمــاه- عــى حممــل 
ــن  ــر م ــإن الكث ــب، ف ــالح، حس ــع، واالصط ــة، أو التواض ــة املعجمي الصياغ
األقــوال التــي تلفــظ يف احلــوار تقــول شــيئا وتعنــي غــره، وأن ثمــة ضوابــط 
ومعايــر ذكرهــا بعــض اللغويــن، يســتند إليهــا املتلقــي، قارئــا كان أم ســامًعا، 
يف تســلمه الرســالة التواصليــة، ويف مقدمــة هاتيــك الضوابــط: الســياق، بنوعيــه 
املقامــي واللفظــي، ومبــدأ التعــاون بــن املتكلــم واملتلقــي، وهــذه األمــور مــن 
ــرارا  ــا م ــون. وذكروه ــون، والنحوي ــا البالغي ــت إليه ــي التف ــيات الت األساس

ــة التفكــر النقــدي. وتكــراًر احلــوار ومنهجي

ال�ستلزام احلواري يف الفكر الل�ساين العربي القدمي، 

وقــد توقــف الســكاكي )626هـــ( مــن البالغيــن املتأخريــن، يف كتابــه مفتاح 
ــداء،  ــر، والن ــتفهام، واألم ــائية كاالس ــاليب اإلنش ــض األس ــد بع ــوم، عن العل
والنَْهــي، وغــره، مؤكــدا أن كل نــوع مــن هــذه الراكيــب قــد حيتمــل القــوُل فيه 
معنــى غــر املعنــى الــذي يريــده املتكلــم، أو الكاتــب1. واملعيــار الــذي حُيتكــم 
فيــه لتلقــي ذلــك املعنــى الضْمنــي هــو الســياق التــداول. صحيــح أن الســكاكي 
ــراتيجيات  ــه اس ــف ب ــا تتص ــره مل ــن تفس ــداول« ولك ــة » ت ــتخدم كلم ل يس
ــاط  ــتفهام رضوٌب وأن ــا يف االس ــه - م ــا يعني ــي- يف م ــه يعن ــد أن ــي يؤك التلق
ــن  ــه م ــر ل ــا ال ح ــداء، م ــي، والن ــي، والنه ــال يف النف ــي احل ــا ه ــدة مثل عدي
امللفوظــات التــي ينــم ظاهرهــا عــى يشء، واملــراد هبــا مــن اللفــظ يشٌء آخــر. 
أن مثــل هاتيــك الراكيــب تســتلزم اســتبعاد املعنــى )الوْضعــي( أو)املعجمــي( 

)1( ينظر مفتاح العلوم:587-122



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

84

س
ساد

الجزء ال

وااللتفــات إىل املعنــى التــداول، الــذي هــو أقــرب إىل الواقــع اللغــوي مــن أّي 
آخر1. يشء 

أن للشــعراء وعًيــا عميقــًا باالســتلزام احلــواري، وربطــوا مكنــات امللفــوظ، 
ودالالت اخلطــاب، بســياقات أحاديــث الغديــر، و نــزول اآليــة و شــهادة رب 
الســاء، ومــا فيهــا مــن قرائــن تــرف النظــر عــن املعنى)الوضعــي( إىل املعنــى 

» التــداول » املنــوط أساًســا باللفــظ.
ــي  ــب الت ــن الراكي ــات الشــعراء العباســين ب ــد الغديري ــزت قصائ ــد مي وق
ــراد هبــا األمــر، أو النهــي، عــى الوجــه الــذي حيــدده واضــع اللغــة، وذلــك  ي
الــذي يــراد بــه غــره.: مثــل هــذا الركيــب االســتفهام، و النهــي، األمــر، فمنــه 
ــًا،  ــاًدا، وتوبيخ ــا، وإرش ــاًء، ونصًح ــون دع ــا يك ــه م ــا، ومن ــون التاًس ــا يك م

ــاه. ــة أدن ــك يف الدراس ــيتضح ذل ــر. وس ــة، والتخي ــًزا، أو لإلباح وتعجي

ال�ستلزام احلواري يف الفكر الل�ساين احلديث

ــوا بريادهتــم  ــن الغربيــن مــن عرف يلقــي األضــواء عــى أراء بعــض اللغوي
 Searle ــريل ــتن Austin وس ــون أوس ــم ج ــداول. ويف مقدهت ــه الت للتوج
ــاك  ــول، وج ــرس، وروب ــس Morris وب ــارلز موري ــس Grice و ش وغراي

.Karnab ــاب ــالر، وكارن موش
وكان أوســتن قــد أســهم منــذ مخســينات القــرن املــايض مــع بعــض لغويــي 
ــق  ــتبعاد املنط ــق اس ــن طري ــداول، ع ــى الت ــاء املنح ــدن يف إرس ــفورد - لن أكس
الفلســفي اخلالــص مــن حتليــل اخلطــاب، باعتادهــم مــا يســمى نظريــة أفعــال 

)1( ينظر اللسان و امليزان:87
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الــكالم Speech Acts Theory وذلــك يشٌء بســط حولــه القــول يف 
ــاب  ــذا الكت ــي ه ــات. فف ــياء بالكل ــع األش ــف نصن ــوان كي ــرشه بعن ــاب ن كت
ــل  ــع، وال حتتم ــى وصــف الواق ــر ع ــزا. فهــي ال تقت ــال ناج يف منطوقهــا عم
الصــدق أو يســتبعد أوســتن الوصــف النحــوي التقليــدي، وال ســيا اخلاضــع 
ــة،  ــط املقالي ــن الضواب ــال م ــل، جاع ــد رس ــد برتران ــايض عن ــق الري ــه للمنط من
واحلاليــة، مقاييــس ُيعــزى إليهــا » صــدق » األقــوال، أو » املــا- صــدق ». وقــد 
ــا  ــل يف ثناياه ــوال حتم ــي أق ــذب، وه ــل الك ــي حتم ــاظ الت ــد األلف ــف عن توق
إنجــاًزا لعمــل مــا، كالوعــد بــيء، أو التعهــد بــه، أو التوصيــة بــإرث، فأفعــال 
َتــُر: أهــُب ثرويت  الــكالم ليســت وصفــا بــل إنجــازا لــيء، فلــو قــال وهــو حُيْ
حلفيــدي فــالن.. فــإن هــذا القــول ليــس خــًرا، وال هــو وصــٌف للواقــع، وإنــا 
هيــب املتكلــم بمقتضــاه ثــروة ملــن ذكــر اســمه يف ذلــك امللفــوظ الكالمــي 1.

عــى أن غرايــس Grice هــو اآلخــر ال يطيــب لــه اســتخدام أســتاذه أوســتن 
لتعبــر الفعــل اللغــوي املبــارش، فقــد يكــون امللفــوظ غــر مبــارش، ويف الوقــت 

ذاتــه منطوًيــا عــى منجــز 2
ــول  ــتقبال املدل ــع رشوط اس ــجم م ــي تنس ــئلة الت ــتقيص أدراوي األس و يس
التــداول مــن الفعــل غــر املبــارش. كالتعــاون بــن املتكلــم والســامع، وإحاطــة 
ــاب،  ــاج اخلط ــة بإنت ــة املتحكم ــة والداخلي ــروف اخلارجي ــر بالظ ــذا األخ ه
ــة؛  ــي بفاعلي ــق التلق ــى حتقي ــاعد ع ــارص تس ــن عن ــه م ــا حيتوي ــة م ومالحظ

)1( ينظر احلوار ومنهجية التفكر النقدي:49
)2(-: االستلزام احلواري يف سورة البقرة، دراسة وصفية حتليلية تداولية: 41.

التداولية عند العلاء العرب، دراسة تداولية لظاهرة االفعال الكالمية يف الراث اللساين العريب
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ــارص  ــذه العن ــن ه ــر م ــكل عن ــتداللية 1. ف ــة، واالس ــة، واالقراني كالنصي
ــراب  ــقٍة، أو اضط ــا مش ــر دون ــو ظاه ــا ه ــر يف م ــاه املضم ــي اكتن ــح للمتلق يتي
ــات  ــة املنطوق ــس إىل نظري ــا غراي ــي أضافه ــات الت ــذه اإليضاح ــي، وه تواص
ــوي  ــاب اللغ ــف اخلط ــر يف رأي املؤل ــارش، تؤط ــوي املب ــل اللغ ــة، والفع األدائي
بصفــة عامــة. فــكل مــن املتكلــم واملتلقــي يراعــي القوانــن، واألعــراف املتبعــة 
يف مــا هــو ســائد مــن حــوار نموذجــي، يســتتبع مثــل هــذا الفهــم للملفوظــات. 
عــالوة عــى أن كال منهــا ال بــد لــه مــن أن يكــون عــى درايــة بقواعــد احلــوار، 

ــه2. وقوانين

ال�ستفهام

هــو أســلوٌب لغــويٌّ ُيقصــُد منــه االستفســاُر والتســاؤُل عــن أمــوٍر، 
وأشــخاص، وأشــياء مبهمــة، ُيَتطّلــب اإلجابــة عنهــا، ولالســتفهام فاعليــة مــن 
ــه يطلــب » مــن  ــة الســؤال أن حيــث اإلنجــاز والتأثــر ملحهــا ســيبويه بــأن غاي
املخاطــب أمــرًا ل يســتقر عنــد الســائل » 3،، اال ان االســتفهام خيــرج عــن معنــاه 
املعهــود اىل معــاٍن جمازيــة هلــا قــوة إنجازيــة وفاعليــة يف التأثــر، فاملرســل يعمــد 
ال يــه يف ســلوك ســبيل احلجــاج لئــال يــدع للشــك او التســاؤل جمــال حتــى حتى 
ــه املتوقعــة باجلــواب  يف احلديــث عــن البدهييــات، باســتباقه أســئلة املرســل إلي
ــاجم  ــح كش ــو الفت ــال أب ــاع ق ــة اإلقن ــه والي ــاج ذات ــن احلج ــارة ع ــو عب ال ه

)1( البالغة والنقد، حممد كريم الكواز:. 32
)2(- اسراتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية:391

)3(- الكتاب:94/2
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مســتفها 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 الســالم صغــارا وكبــارا عــن طريــق 
ــاون  ــا يف التع ــؤدي دورا تداولي ــر وت ــتخدم للتكث ــي تس ــتفهامية الت ــم االس ك
ــول  ــالف ح ــم االخت ــن ان يضخ ــؤال يمك ــرح الس ــك ان ط ــتلزام، ذل و االس
ــاع لقبــول  ــم تدعيــم موقــف املرســل الــذي اختــذ احلجــاج و االقن املوضــوع ث
التحــدي و الدفــاع عــن موقفــه، فهــذا االعــراض يوجــه مســار احلجــاج1، ثــم 
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 
ــه  ــم ورســول اهلل حممــد صــى اهلل عليهــم وال ــل الكري يف خلقــه ثابــت يف التنزي

وســلم جدهــم. و والدهــم ســيد االوصيــاء عــي ابــن أيب طالــب
ــوى ــالل ه ــ ــن ه ـــ ــم فــيــهـــــم م ــلفــكـــ ـــ ــدر أف ــ ـــ ــ ــام وب ــــ ــتـ ــل الـ ــي ـــ ــب ق

خـــــلــقـــــه فـــــــي  اهلل  ــج  ــج ـــ ح ــم  ــ ويـــــــوم املـــعـــــــاد عـــى مـــن خــذله

تــفـــــضــيــلــهــم اهلل  ــزل  ــ ـــ ــ أن ــن  ــــ نـــزلومـ ــد  ــ ق ــــــا  مـ اهلل  ــــــى  عـ فـــــــرد 

ــاء ـــ ــي ـــ ــب املــلـــــلفــجـــــدهــم خـــــــاتـــم األن جـــــمــيـــــع  ذاك  ويــعـــــرف 

ــد األوصـــيـــــــاء ـــ ــي البطل2ووالـــــــدهـــم س ومـــردي  الفقري  ومعـطي 

وقال الناشيئ الصغر مستفها:
ــرَب زنـــُدهـــا ــ ي ــذِم مل  ــلـ لـ ــٍد  ــ ي ــأيِّ  ــ ــالٍل لــيــس فــيــه لــه أثــُرفـ ــ ووجــــُه ض

)1(- أساليب احلجاج يف البالغة العربية: حممد الواسطي: جملة كلية االداب والعلوم اإلنسانية 
- جامعة سيديئ
)2(- ديوان كشاجم:
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ــِل الــديــِن أمـــٌن بــحــدِه ــ ولــلــواصــمــنَي الــديــن يف حـــدِه ذعــُرثـــوى وأله

الــردى مــن  املــخــوَف  الثغَر  بــه  الثغُريسدُّ  به  العدِو  أرِض  من  ويعتاُض 

ــاَج بــرجــلــِه ــ ــدٍر حـــني م ــ ــدُربـــأحـــٍد وبـ ــْم ب ــٌد ومــــاَج هبـ ــ ــه أح ــاُن ــرس وف

ــرٍب ــي عمروويـــــوَم حــنــنٍي والـــنـــضـــرِي وخ بعقوتِه  ــاوي  ــث ال وبــاخلــنــدِق 

أداُة االســتفهام )أي( تفيــُد األنــكار والتَّنبيــَه عــى اخلَطــأ و الضــالل، و 
ــادي التــي ســعت  ــذم االي ــه الســالم و ي الشــاعر يســتنكرقتل اإلمــام عــى علي

ــه. ــدة لقتل جاه
ــرَب زنـــُدهـــا ــ ي ــذِم مل  ــلـ لـ ــٍد  ــ ي ــأيِّ  ــ ــالٍل لــيــس فــيــه لــه أثــُر فـ ــ ووجــــُه ض

ولذلــَك أعقــب باجلَــواب مــن املرســل نفســه بموازنــة ضديــة غــر متكافئــة 
بــن طــريف احلــق جمســدا بشــخص الــذي يقيــم االمــن بحــد ســيفه، بينــا بخلف 
أعــداؤه الذعــر بفعلهــم مؤكــدا ذلــك بتقديــم اخلــر اجلــارو املجــرور عــى املبتدأ 
النكــرة وا)وللواصمــَن الديــن)يف حــدِه ذعــُر( ويــدل باحلجــج الناصعــة عــى 

شــجاعته بأحــد وبــدر وحنــن وخيــر و اخِلنــدق.
ويستنكر الشاعر أبا احلسن املنصور:
الفجور ــعــل  وف ــور  ــم اخل ــرب  ـــ ــر األكـــــــرم؟أش ــفـ ــنـ ــم الـ ــيـ ــن شـ ــــ مـ

الــطــاهــريــن الــــورى  ــداة  ــ ه ــي الــعــمــيقتـلتم  ــق ــش ــد ال ــزي ـــ كــفــعـــــل ي

ــم زايـــــل ـــ ــك ــك ل ــل ــم ــم ب ــرت ـــ ــخ األدوم1ف مــلــكــنــا  ــن  ـــ ع يــقـــــصـــــر 

ــايس  ــر العب ــدى يف الع ــة اهل ــّق و أئم ــِل احل ــل أه ــاعر َ قت ــا أوَرد الش عنَدم
ــبيه  ــد التش ــذي يفي ــكاف( ال ــبيه )ال ــرف التش ــاَء بح ــر، ج ــن جعف ــى اب موس
واملقارنــة وذلِــَك متثيــاًل حلــال املهتــدي لُبلــوِغ َمْقِصــِده. وأوَرَد يف جانــب أهــِل 

)1( موسوعة الغدير:342/5
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الباطــِل والّضــالِل يف كفــة امليــزان االخــرى مشــبها فعــل ابــو مســم اخلراســاين 
ة التشــابه و التَّلبُّــس بصفــة الباطــِل والّضــالِل. ليكون التشــبيه  بفعــل يزيــدَ  لشــدَّ

حجــة اقناعيــة دا
االستفهام االنكاري االقناع للناشيئ الصغر ا

ــوار رشــدكــم ــ ــيــف متـــــحــى أنـ ضحىوكـــ الـــظـــالم  دجـــى  يف  ــم  ــت ـــ وأن

ــه ـــ ــب ـــ ــاح ــم أحـــــــمـــد وص ــوكـ ــــ منحاأبـ ــه  ــ رب ــم  ــل ع ــن  ـــ م ــوح  ــن ــم ـــ امل

تـــــفـــــرده الـــــــــذي  ــي  ــــ عـ اتضحاذاك  بفضله   « خــم   « ــوم  يـ يف 

به وقــــام  ــورى  ــــ الـ ــني  ـــ ب ــال  ـــ ق مكتشحا:إذ  الــقــيــام  فـــــي  معـتضدا 

ــالـــويص له ــن كــنـــــت مــــواله فـ ـــ ــام ــه وح ــ ــن اإللـ ـــ ــي م ــوح ـــ ــوىل ب ــ م

ــوه ومـــــن ـــ ــع ــاي ــم ب ـــ ــافــبــخــبــخــوا ث ــح ـــ رب خمـــــلــصــا  اهلل  يـــــــبـــايـــع 

لـه يــقـــــول  الـــــــذي  عـــــي  ــزال ممــتــدحــا:ذاك  ــنـ ــل يـــــوم الـ ــربي ـــ ج

وال ــويص  الـ سيـف  إال  سيـف  1ال  فــدحــا  حـــادث  إن  ــواه  ـــ س فـتى 

ــن  ــاد م ــاد و أف ــح و االرش ــة اىل النص ــه احلقيقي ــن غايت ــرج ع ــتفهام خ االس
ــال  ــن احل ــأل ع ــب ال يس ــال و املخاط ــن احل ــؤال ع ــف للس ــاون فكي مبدأالتع
ــالل  ــن خ ــه م ــل مع ــفرة و متواص ــم الش ــع يفه ــل الي ــن أن املرس ــى يق وع
الســياق املقامــي و احلــال، افآلبيــات ُتعــِرُب عــن الغاَيــة يف النََّصَفــة يف اجلــداِل 
ــّق  ــوِل إىل احل ــُب يف الوص ــاِوُر الّراغ ــة؛ فامُلح ــواِر وامُلحاجَّ ــدال يف احل واالعت
ــن  ــن: آل بيــت الرســول عليهــم الســالم عــى هــدى، واآلخري يقــول للمنكري
ــر والتفكــر يف هــدوء  ــَن التدب عــى ضــالل، مــن غــِر َتعيــن؛ ليثــر يف امُلخاَطب
ال تعريــه عــزٌة بإثــم وال رغبــة يف جــداٍل وحُمــال. مكتفيــا بإيــراد دالئــل احلــق و 

)1( ديوان الناشيئ الصغر:53
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روايــة وقعــة الغديــر كاملــة، فإنــا امُلحــاوُر صــى اهلل علْيــه وســلََّم هــاٍد وُمعلــٌم، 
ب أقرُب  يبتغــي هداهــم وإرشــادهم ال إذالهلــم، واجلــدُل عى هــذا النحــو امُلهــذَّ
إىل ملــس قلــوب املســتكرين املعانديــن املتطاولــن باجلــاه واملقــام، املســتكرين، 

عــى اإلذعــان واالستســالم.
ــة عــل  االمــر و النهــي: خــرج اســلوبا األمــر و النهــي مــن داللتهــا احلقيقي
الطلــب و النهــي الــد دالالت ثانويــة تطلبهــا احلــوار االســتلزامي: فالنهــي )فــال 
تــُك وانيــا( )ال ختشــى( امــر ترغيبــي البعــاد اخلــوف عنــه و شــد أزر الرســول، 
ــر  ــك األم ــى، و كذل ــي ينه ــر اهلل ك ــزام بام ــرك االل ــول ي ــل ان الرس ــال يعق ف
ــاعر  ــول الش ــر يف ق ــلوب األم ــاس و اس ــرج لاللت ــي( خ ــا ع ــم ب ــم، ق )بلغه
)اللهــم وال مــن وااله وكــن لــي عــادى عليــا معاديــا و فيــا رب انــر( خــرج 

للدعــاء
ــِر نــبــيُّــهــم ــوَم الـــغـــديـ ــ ــُم يـ ــنـــادهيـ ــايـ ــادي ــن ــيِّ ُم ــب ــن ــال بــخــمٍّ وأســـمـــْع ب

ـــِه ــِر ربِّ ــن أمـ ــُل ع ــربي ــاَءه ج ــ ــاوقـــد ج ــي ــوٌم فـــال تـــُك وان ــص ــع ــَك م ــأّنـ بـ

ــم ـ رهبُّ اهللُ  أنــــــزَل  ــا  مـ ــاوبـــّلـــغـــهـــُم  ــادي ــاَك األع ــن ــَك وال ختــشــى ه ــي إل

ــِه ــفِّ ك رافـــــَع  ذاَك  اْذ  ــِه  ــ ب ــاَم  ــقـ عاليافـ ــوِت  ــص ال معلَن  عــيٍّ  بــكــفِّ 

التعاميافــقــاَل: فــمــْن مــوالكــُم ونــبــيُّــكــْم؟ هــنــاَك  يــبــدوا  ومل  فــقــالــوا.. 

ــنــا ــا.. وأنــــــَت نــبــيُّ ــ ــوالن ــ ــَك م ــ عاصياإهلـ الـــواليـــِة  يف  ــا  ــنَّ ِم ــَق  ــل ت وملْ 

ــيُّ فــإنــنــي ــ ــا ع ــْم يـ ــ ــه: ُقـ ــ ــاَل ل ــقـ وهــاديفـ إمــامــًا  بعدي  مــن  رضيُتك 

ــه ــيُّ مواليافــمــْن كــنــُت مـــــوالُه فــهــذا ول صـــدٍق  أتـــبـــاَع  ــه  ل فــكــونــوا 

ــه ــيِّ ول واِل  ــمَّ  ــه ــل ال دعــــا:  ُمعادياهـــنـــاَك  عليًا  ــادى  عـ لــلــذي  وُكـــْن 

لــنــرِصه نــارصيــِه  ــرْص  ــان ف ربِّ  الدياجيافــيــا  جيلو  كالبدِر  ــدًى  ه إمـــاَم 
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ا�سلوب ال�سرط

ــق  ــاين إال بتحق ــق الث ــث ال يتحق ــر بحي ــر آخ ــر بأم ــران أم ــو اق ــرشط ه ال
األول وذلــك بوجــود أداة رشط.

يمثــل الــرشط 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 
ــن  ــه« 1، فم ــاب وقصديت ــن اخلط ــق م ــم تتحق ــا املتكل ــي يريده ــة الت التواصلي
االســراتيجيات احلجاجيــة التــي اســتخدمت يف االقنــاع االســتلزام احلــواري، 
ــم  ــزم اخلص ــاٍن تل ــاظ ذات مع ــى ألف ــتاله ع ــرشط يف اش ــلوب ال ــة اس حجاجي
عــى اقــراح جــواب، فتكــون اكثــر فاعليــة يف إقناعــه واســتالته، إذ يعــد واحــدًا 
ــي  ــا، فف ــو الصقه ــداول، وه ــدرس الت ــث يف ال ــي تبح ــب الت ــم اجلوان ــن أه م
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 مكنــًا ان يقــول املتكلــم شــيئًا ويعنــي شــيئًا آخــر، واملخاطــب 
ــون اىل  ــن ال يندفع ــا ان املتخاطب ــر، ومقتضاه ــيئًا آخ ــم ش ــيئًا ويفه ــمع ش يس
ــا  ــد لن ــم)2(، وال ب ــا بينه ــاون في ــلمون بالتع ــم يس ــة إالّ وه ــادالت الكالمي التب

)1(- احلجاج يف البالغة املعارصة:92. 
)2( بالغة االقناع، دراسة نظرية وتطبيقية:96
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مــن جدولــة لــال بيــات التــي تشــتمل عــى االســتلزام احلــواري، ذكــرت مــع 
األفعــال الكالميــة

النا�سيئ ال�سغري

اهلــيــاج ــوم  يـ األرض  زالـــت  ــو  ـــ ــزلول ي مل   )1( أمخـــصـــه  ــت  حتـ ــن  ـــ م

ــن وجـــه دنــيــاهــم ــد عـــ ــلومـــــن صـــ ــل وقـــــد لــبـــــســت حـــــلــيــهــا واحل

إلــيــه ــوا  ـــ ــف ــي أض ــا  ـــ م إذا  ــان  ــــ ــلوكـ ــث فـــــأرفــعــهــم رتـــــــبـــة فـــــــي امل

ينبنــي الــرشط عــى مجليتــن األوىل فعــل الــرشط وهــو فعــل احتال مســتقبي 
يســتند وقــوع حتققــه عــى حتقــق جــواب الــرشط، و ويف أبيــات الناشــيئ الصغر 
ــر  ــل و غ ــع العاق ــل م ــتخدم للتعام ــن( وتس ــة )م ــرت أدوات رشط جازم ذك
جازمــة بعــان خمتلفــة ف)لــو( تــدل عــى امتنــاع حتقــق اجلــواب المتنــاع حتقــق 

الفعــل و )إذا( أداة وجــود لوجــود فــاذا حتقــق الفعــل حتقــق اجلــواب
ــا ــه ــت ــدت اع اذا  ــة  ــ ــدرس ــ م ــراق()االم  ــ االع طــيــب  شعبا  ت  أعـــدد 

ــدا،  ــدادا جي ــات اع ــت االمه ــب إذا اع ــعب طي ــداد ش ــة اع ــاك أمكاني فهن
ــدى  ــواري يتع ــتلزام احل ــاعر، ألن االس ــات الش ــود يف أبي ــر مقص ــذا غ وه
اعتباريــة املعــاين احلرفيــة احلقيقيــة للداللــة الرشطيــة، والتواصــل التــداول بــن 
طــريف اخلطــاب يتــم بالفعــل االســتلزامي، ففــي احلــوار نجــد املتكلــم واملســتمع 
يســتطيع املناقشــة واالتصــال ألهنــا يمتلــكان معلومــات أو خلفيــة عــن 
ــة اشــتغال  ــدأ كيفي ــدأ التعــاون الــذي خيــرق مب املوضــوع، وينشــأعن ذلــك مب
ــًا ان يقــول املتكلــم شــيئًا  ــا يكــون مكن ــم ب ــة يف التواصــل، وهيت اللغــة الطبيعي
ويعنــي شــيئًا آخــر، واملخاطــب يســمع شــيئًا ويفهــم شــيئًا آخــر، فقــد تراكمــت 
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ــة  ــى امكاني ــدل ع ــا ماي ــتحالة و منه ــى االس ــدل ع ــا ي ــا م ــرشط منه أداوت ال
ــاب  ــى خط ــدل ع ــا ي ــا م ــل ومنه ــاب العالق ــى خط ــدل ع ــا ماي ــق ومنه التحق
غــره و اجلــواب واحــد )* فـــأرفعهم رتـــبة فـــي املثــل( و املخاطب يــود ايصال 
داللــة ان اإلمــام عــي عليــه الســالم خــر مــن يطــأ عــى االرض و المثيــل لــه 
ــك  ــه عرف ــل إلي ــه املرس ــا فهم ــذا م ــجاعته، و ه ــه وش ــه ونبل ــاته وخلق يف س
ــتلزامي  ــا االس ــا بفعله ــريف وان ــا احل ــرادة بمعناه ــر امل ــة غ ــفرات الرشطي الش

ــمن. ــم اىل قس ــن ان تنقس ــي ال يمك ــدة الت ــة الواح ــاع باحلقيق للوقن
ثالثــا: اســاليب االخبــار: االســاليب االخباريــة هــي النــي حتتمــل الصــدق 
ــن  ــا م ــا بخروجه ــتلزاما حواري ــؤدي اس ــا ي ــال كالمي ــح فع ــذب، و تصب والك
معناهــا احلــريف الــو معــان جمازيــة تســتلزم الفعــل الــذي يقتضيــه املعنــى الــذي 

ختــرج إليــه، وهــذه املعــاين:
1- الوعــد والرغيــب أســاليب لغويــة أخباريــة خــرج ســياق احلــال اىل معن 
ــه  ــق ببيعت ــالم و التصدي ــي الس ــي ع ــام ع ــة اإلم ــب يف مالزم ــد و الرغي الوع
ــي  ــة الت ــة االقناعي ــالل االدل ــن خ ــوله م ــه اهلل و رس ــاء ب ــا ج ــر ب ــدم الكف و ع

يوردهــا للمتلقــي ليســلم باحلقيقــة املدعــاة، ومنها:قــول كشــاجم:
تـــــفـــــرده الـــــــــذي  ــي  ــــ عـ اتضحاذاك  بفضله   « خــم   « ــوم  يـ يف 

به وقــــام  ــورى  ــــ الـ ــني  ـــ ب ــال  ـــ ق مكتشحا:إذ  الــقــيــام  فـــــي  معـتضدا 

ــالـــويص له ــن كــنـــــت مــــواله فـ ـــ ــام ــه وح ــ ــن اإللـ ـــ ــي م ــوح ـــ ــوىل ب ــ م

ــح  ــر اتض ــوم الغدي ــول ي ــة الرس ــن خطب ــون م ــره املؤمن ــذي ينتظ ــق ال فاحل
والرســول عليــه الصــالة و الســالم 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 الرغيــب و الذكــر 
لالذعــان والســليم للبيعــة بدعــوة املخاطبــن باســلوب حجاجــي اقناعــي ودي 

ال إرغامــي.
2-: العتــاب 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:
يــومـــــه ــا  ــ وم  « ــر  ــدي ـــ ــغ ال  « ــاويــــوم  ــك ـــ ــادري غ إىل  عـــــــذرا  ــرتك  ـــ ــي ل

ــم ــروا قــوهلـــ ــــ ــصـ يــنــرصوكـــــاهلـــــــم خـــلـــف نـ ومل  عــلــيــك  لــيــبــغـــــوا 

لنـا قـــالـــوا  والـــنـــص  ــاهــد  شـــ واستضعفوكاإذا  ــق  احلـ ــن  ع ــى  ــوان ت

ــورى ـــ الشكوكافــقـــــلــنــا هلـــم: نـــرص خـــري ال ويــنــفــي  الــظـــــنــون  يــزيــل 

و كذا قوله:سبط ابن التعاويذي
ـــ ــادكــم وأظــمــي ـــ ــي ــنــيوأوردتـــــــــم جـــ ــهـــ ــوه شـــــربــتــم غـــــــري الـــ ــ متـ

ــاه ــ ــني عـــــــانـــدتـــم أب ـــ ــف ــي ص ــــ ــم عـــن احلـــق اجلـــي 60وفـ ــت ــرض وأع

ــاب إلــيــه ــس ـــ ــت ــان ــة ب ــرم ـــ ــم ح ــكـــ ــه والــــدمل ــم ــن مـــن حل ـــ ــح ــا ن ــــ وهـ

العتاب و اللوم

ــم ــاش ـــ ه ــا  ــن ـــ ــع ــم جي ــان  ــ ـــ ــ ك ــن املــنــســم؟ 5إلن  ــن الــســنــام مـ ــأي ـــ ف

ــاء ـــ ــس ال ــوم  ـــ ــج ــن ك ــتــم  ـــ كــن ــموإن  ـــ ــج ــأن ــة ل ــ ــل ــ ـــ ــ فـــنـــــــحـــن األه

ــم ــك ـــ ــه دون ــت ـــ ــن ــو ب ـــ ــن ــمونـــحـــــــن ب ــل ــس ــن بــنـــــو عـــــمــه امل ــــ ونـــحـ

ــب ــال ـــ ــو ط ــ ـــ ــ ــاه أبـــــــونـــا أب ــ ـــ ــ تسلمح ــم  ـــ ل ــــــاس  ــنـ والـ وأســـلـــــــم 
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ــم إيـــــــانـــه ـــ ــت ــك ــان ي ــ ـــ ــ ــد ك ــ ـــ ــ ــال يــكـــــتــموق ــــ ــوالء فـ ــ ــــ ــ ــا الـ ــأمـ ــــ فـ

نــحـــــوهــا ــم  ـــ ل ــل  ــاي ــض ـــ ــف ال الكمي؟10وأي  ورضب  الــنــوال  ببذل 

ــي فــعــلــه ــــ ــرم )1(قـــــــفـــــــونـــا حمـــــــمـــد فـ ــ ــا جم ــ أب ــوتــم  قــفـــ ــم  ــت ـــ وأن

الــعــروس ــدي  ه املــلــك  لكم  ــدى  ــك الـــــــدمه ـــ ــف ــس ــوه ب ــم ــت ــي ــاف ـــ ــك ف

ــه ــام ـــ ــك ــمورثـــنـــــــا الــكـــــتــاب وأح ــج ــى مــفــصــح الـــنـــاس واألع عـــ

ــم ــاركـ ــو أوتـ ــوا نــحـــ ـــ ــزع ــف ــإن ت ــ ــة املــحــكــم 1ف ــــ ــــــى آيـ ــا إلـ ــن ــزع ـــ ف

االســاليب االخباريــة هــي الطاغيــة يف املقطوعــة الشــعرية و أن كانــت 
تســتهل باســلبي الــرشط و االســتفهام و قــد أوردنامهــا دليــال عــى الــدالالت 
املجازيــة التــي خــرج اليهــا االســلوب االخباريالــذي يبــدأ يف البيــت الثالــث اىل 
هنايــة املقطوعــة: وتــوزع االســاليب االخباريــة بــن املبتدأ و اخلر )ونحـــن بنـــو 
بنـــته دونـــكم * ونحـــن بنـــو عـــمه املسلم( و بن الفعل املايض )حـــاه أبـونا(

)وأسلـــم والنـاس( )وقـد كـان يكتـــم إيـانه( )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 
ــه للنســب  ــوم، فاملســتمع ل يأب ــاب والل ــة القائمــة عــى العت ــدالالت املجازي ال
و القرابــة و ل يأبــه لدالئــل التذكــر و االرشــاد و النصــح و اقتــدى بالناكثــن و 

تــرك الــوالءو هــو فعــل نبــي األمــة صلــوات اهلل عليــه و آلــه وســلم.

امل�سـادر

القران الكريم

)1( موسوعة الغدير ج5 392
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اإلحــكام يف أصــول األحــكام - املؤلــف: أبــو احلســن ســيد الديــن عــي بــن 
أيب عــي بــن حممــد بــن ســال الثعلبــي اآلمــدي )املتــوىف: 631هـــ( -املحقــق: 
عبــد الــرزاق عفيفــي - النــارش: املكتــب اإلســالمي، بــروت- دمشــق- لبنــان

أســاليب احلجــاج يف البالغــة العربيــة: حممــد الواســطي: جملــة كليــة االداب 
والعلــوم اإلنســانية - جامعــة ســيديئ

ــة:  ــة تداولي ــة حتليلي ــة وصفي ــرة، دراس ــورة البق ــواري يف س ــتلزام احل : االس
ــم  ــك ابراهي ــا مال ــة موالن ــدة، جامع ــا وحي ــر نورم ــث: حج ــرشوع بح 41، م

ــج 2010. ــالمية، ماالن اإلس
اســتراتيجيات اخلطــاب مقاربــة لغويــة تداوليــة - عبــد اهلــادي ظافــر - دار 

الكتــاب اجلديــد - ط1-بــروت -2003م.
البدايــة و النهايــة- املؤلــف: إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر- النــارش: مكتبــة 

املعــارف بــروت - ســنة النــرش: 1410 - 1990
عدد املجلدات: 15

- بالغة االقناع، دراسة نظرية وتطبيقية، د. عبد العال قادا:
- -البالغة والنقد، حممد كريم الكواز: 279، بروت، ط1، 2006. -

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 
ــم-  ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: حمم ــذاين - املحق ــك اهلم ــد املل ــن عب ــد ب - حمم
النــارش: دار املعــارف -ســنة النــرش: 1387 - 1967عــدد املجلــدات: 11رقــم 
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الطبعــة: 2
التداوليــة عنــد العلــاء العــرب، دراســة تداوليــة لظاهــرة االفعــال الكالميــة 
يف الــراث اللســاين العــريب: 200، د. مســعود صحراوي، بــروت، ط1، 2005

احلجــاج يف البالغــة املعــارصة: - حممــد ســال حممــد االمــن، -دار الكتــاب 
اجلديــد املتحــدة، 2008

ــرب،  ــرشق، املغ ــا ال ــة أفريقي ــدي، مطبع ــر النق ــة التفك ــوار ومنهجي احل
املعــارصة ة   .123  :2004

بالغــة اخلطــاب وعلــم النــص - التأليــف/د. صــالح فضــل -عــال املعرفــة 
ــخ  ــت- تاري ــون واآلداب - الكوي ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن - لنارش/املجل

ــطس 1992 ــرش/ أغس الن
: جواهــر البالغــة يف املعــاين والبيــان والبديــع- املؤلــف: الســيد أمحــد 

اهلاشــمي - النــارش: املكتبــة العريــة- ســنة النــرش: 1999
ــوىف:  ــي )املت ــي املوص ــن جن ــان ب ــح عث ــو الفت ــف: أب ــص - املؤل اخلصائ

ــاب ــة للكت ــة العام ــة املري ــارش: اهليئ 392هـــ( - الن
الطبعة: الرابعة.

ــاكر -  ــد ش ــود حمم ــح حمم ــاين - ت ــر اجلرج ــد القاه ــاز- عب ــل االعج دالئ
ــرة -1410هـــ. ــي - القاه ــة اخلانج مكتب

ديــوان الســيد احلمــري - املؤلــف: إســاعيل بــن حممــد بــن يزيــد بــن ربيعــة 
ــي  ــة االعلم ــي - مؤسس ــن االعلم ــاء حس ــق ضي ــري حتقي ــّرع احلم ــن مف ب

ــان - 1999م. ــروت - لبن ــات - ب للمطبوع
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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 

واإلعــالم، بغــداد، ط 1، 1401 هـــ / 1981 م
ديــوان كشــاجم- املؤلــف: حممــود بــن احلســن كشــاجم -املحقــق: النبــوي 

عبــد الواحــد شــعالن - النــارش: مكتبــة اخلانجــي
سنة النرش: 1417 - 1997 رقم الطبعة: 1

ديوان املتنبي - رشح ايب البقاء العكبري املسمى التبيان
ديــوان الناشــيئ الصغــر - حتقيــق هــالل ناجــي - النــارش مؤسســة البــالغ 

- بــروت
ــلة  ــا )السلس ــا وفوائده ــن فقهه ــة ويشء م ــث الصحيح ــلة األحادي سلس

ــاين ــن األلب ــارص الدي ــد ن ــف: حمم ــة( - املؤل الصحيح
النــارش: مكتبــة املعــارف- ســنة النــرش: 1415 - 1995 - عــدد املجلــدات: 

7
الســرة النبويــة - املؤلــف: إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــريش الدمشــقي 
ــارش: دار  ــد - الن ــد الواح ــى عب ــق: مصطف ــن - املحق ــاد الدي ــداء ع ــو الف أب
ــدد  ــرش: 1395 - 1976 - ع ــنة الن ــروت - س ــرش - ب ــة والن ــة للطباع املعرف

ــدات: 4 املجل
رشح ديــوان أيب متــام- الشــارح: اخلطيــب التريــزي -املحقــق: راجــي 

األســمر - النــارش: دار الكتــاب العــريب
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سنة النرش: 1414 - 1994- عدد املجلدات: 2 - رقم الطبعة: 2
رشح مشــكل اآلثــار )ت: األرنــاؤوط(- املؤلــف: أبــو جعفــر الطحــاوي- 

املحقــق: شــعيب األرنــاؤوط - النــارش: مؤسســة الرســالة
سنة النرش: 1415 - 1994- عدد املجلدات: 16 - رقم الطبعة:

رشح املفصل -ابن يعيش - عال الكتب - بروت د. ت -د.. ط
ــف:  ــلفية( )ط. 1(- املؤل ــاري )ط. الس ــح البخ ــاري رشح صحي ــح الب فت
ــو الفضــل شــهاب الديــن- املحقــق:  أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين أب
عبــد العزيــز بــن عبــد اهلل بــن بــاز - حممــد فــؤاد عبــد الباقــي - حمــب الديــن 

ــلفية ــب الس ــارش: دار الكت ــب- الن اخلطي
عدد املجلدات: 13- رقم الطبعة:

يف البالغــة املعــارصة، د. حممــد ســال حممــد األمــن الطلبــة: 193، دار 
الكتــاب اجلديــد املتحــدة، ط1، بــروت 2008.

- اللســان و امليــزان أو التكوثــر العقــي - طــه عبــد الرمحــن - املركــز الثقــايف 
العــريب - الــدار البيضــاء- ط1- 1998م.

مفاتيــح الغيب=التفســر الكبــر املؤلــف: فخــر الدين الــرازي - النــارش: دار 
الفكــر- ســنة النــرش: 1401 - 1981-عــدد املجلــدات: 32- رقــم الطبعة: 1

- مفتــاح العلــوم- أبــو يعقــوب الســكاكي - تــح نعيــم زرزور- دار الكتــب 
العلميــة - بــروت - 1987م.

معــاين النحــو - فاضــل الســامرائي - ســاعدت جامعــة بغــداد عــى نــرشه- 
بغــداد- 1991م
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ــي  ــد االمين ــيخ أمح ــنة و االدب - الش ــاب و الس ــر يف الكت ــوعة الغدي موس
ــارف  ــة دار املع ــالمية- ط4- مؤسس ــات اإلس ــر للدراس ــز الغدي ــق مرك - حتقي

ــران- 2006م ــم - اي ــالمية - ق اإلس
منهــاج الســنة النبويــة يف نقــض كالم الشــيعة القدريــة - املؤلــف: أمحــد بــن 
عبــد احلليــم بــن عبــد الســالم بــن تيميــة احلــراين أبــو العبــاس تقــي الديــن - 
املحقــق: حممــد رشــاد - النــارش: جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية 

- ســنة النــرش: 1406 - 1986- عــدد املجلــدات: 9 - رقــم الطبعــة: 1
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احلوار وإقرار املخاطبني يف خطبة الغدير

اأ. د. مهدي �سالح �سلطان ال�سمري

املقدمة 

ُيعنـَـى هــذا البحــث بدراســة العالقــة بــن أجــزاء خطبــة الغديــر، ومناســبتها 
لألجــواء التــي قيلــت فيهــا؛ وإقــرار املخاطبــن بمضموهنــا، ومناســبتها لقولــه 

ــَك... املائــدة 67{. ــِزَل إَِلْيــَك ِمــْن َربِّ ــْغ َمــا ُأْن ُســوُل َبلِّ ــا الرَّ َ تعــاىل: }َيــا َأهيُّ
ــس  ــوم اخلمي ــوداع، يف ي ــة ال ــن حج ــد م ــور العائ ــا اجلمه ــب هب ــد خوط فق
ــه  ــىَّ اهلل علي ــره ص ــن مهاج ــرش م ــنة ع ــن س ــة م ــن ذي احلّج ــرش م ــن ع الثام
وآلــه ]الغديــر 1، 10[، ويف غديــر ُخــم، وهــذا هــو الوقــت الــذي قــّدره صــىَّ 
اهلل عليــه وآلــه مناســًبا للتبليــغ باآليــة الكريمــة؛ فقــد توفــاه اهلل بعدهــا بواحــد 

ــا. ــن يوًم ــن أو اثنــن وثان وثان
فعــن ابــن عبــاس: )مّلــا ُأِمــَر النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه أْن يقــوم بعــيِّ بــن 
أيب طالــب املقــام الــذي قــام بــه، فانطلــق النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه إىل مّكــة، 
ــه،  ــة، ومتــى أفعــل هــذا ب فقــال: »رأيــت النــاس حديثــي عهــٍد بكفــر بجاهلّي
ــّم  ــوداع، ث ــة ال ــى حّج ــى ق ــى حّت ــّم م ــه«، ث ــن عّم ــذا باب ــع ه ــوا صن يقول
ــْغ  ُســوُل َبلِّ ــا الرَّ َ : }َيــا َأهيُّ رجــع حّتــى إذا كان بغديــر خــم أنــزل اهلل عــزَّ وجــلَّ
ْغــَت ِرَســاَلَتُه َواهللُ َيْعِصُمــَك ِمــَن  ــَك َوإِْن َلْ َتْفَعــْل َفــَا َبلَّ َمــا ُأْنــِزَل إَِلْيــَك ِمــْن َربِّ
ــادى  ــاٍد فن ــام من ــدة: 67؛ فق ــَن{ املائ ــْوَم اْلَكافِِري ــِدي اْلَق ــاِس إِنَّ اهللَ اَل هَيْ النَّ
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ــالم، فقــال: »مــن كنــت  الصــالة جامعــة، ثــّم قــام وأخــذ بيــد عــيٍّ عليــه السَّ
مــواله فعــيٌّ مــواله، اللهــم واِل مــن وااله، وعــاِد مــن عــاداه وانــر مــن نره، 
واخــذل مــن خذلــه«، ]موســوعة عبــد اهلل بــن عبــاس 1، 237، الغديــر 10/1 

.]11
ــس  ــم تناف ــة، وفيه ــد باجلاهلّي ــو عه ــي قريب ــل: »إّن قوم ــواهد التنزي ويف ش
وفخــر، ومــا منهــم رجــل إاّل وقــد وتــره ولّيهــم، وإيّن أخــاف«، فأنــزل اهلل: }َيــا 
ــْغ...{ )املائــدة: 67( ]شــواهد التنزيــل، للحســكاين، بــروت،  ُســوُل َبلِّ َــا الرَّ َأهيُّ

.]191 ،1 ،1393
ــر  ــٍد بكف ــو عه ــاس حديث ــأِلّن »الن ــغ ف ــن التبلي ــوف م ــية واخل ــا اخلش أّم
بجاهلّيــة...«، وأّنــه ابــُن عّمــه؛ إذ النَّقــُد يتوّجــه إىل الصيغــة يف العهــد والواليــة 
التــي هــي أشــبه بالوراثــة، مــع أّن النبــيَّ جتــاوز األُطــر القبلّيــة، وهــو أبعــد مــا 
ــك  ــع ذل ــى، وم ــاز األعم ــب واالنحي ــي التعّص ــي تعن ــك الت ــا، تل ــون عنه يك
فالرســالة نفســها ابتــدأت بإنــذار األقربــن، يف قولــه تعــاىل: }َوَأْنــِذْر َعِشــَرَتَك 
اأْلَْقَربـِـَن{ الشــعراء 214، فدعــا أّول األمــر بنــي عمومتــه؛ وكان ألصــق الناس 
ــالم، وكان بعــُض أقــرب أقربائــه قــد محــل لــواء  بــه منهــم اإلمــام عــيٌّ عليــه السَّ

معاداتــه، وهــذا معــروف.
ــة،  ــة اســتناًدا إىل جمموعــة مــن العوامــل الديني وقــد اصطفــى اإلمــام للوالي
فهــو كنفســه وشــخصه، فضــاًل عــن الكفــاءة واملؤّهــالت الشــخصّية، والثبــات 
ــث يف  ــا، أو البح ــدد تعداده ــنا بص ــي لس ــة، الت ــة املعروف ــف الفاصل يف املواق
ــا هــذا يقتــر  حيثّياهتــا، فقــد تكّفلــت املؤّلفــات الكثــرة هبــذا الشــأن، وبحُثن
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ــا  ــر وانســجامها ومناســبتها، مثل ــة الغدي ــة ألجــزاء خطب عــى الدراســة اللغوّي
ــا قبــل قليــل. عرضن

أّمــا االصطفــاء الروحــّي األُخــوّي فقــد )اســتمّر... أكثــر مــن ثالثــن عاًمــا، 
عاشــها عــيُّ بــن أيب طالــب بتامهــا يف فلــك الرســول، ويف اصطفائــه، وتربيتــه، 
وتدريبــه، وإعــداده، فكانــت حياتــه منــذ البــدء يف حجــر النبــّوة، وكانــت آخــر 
ــالم؛ فــكأنَّ االصطفــاء أَبــى  ... عــى صــدر عــيٍّ عليــه السَّ حلظــة يف حيــاة النبــيِّ
إاّل أْن يتــّم أعظــم صفحاتــه، يف التســليم األُخــوّي املطلــق لعــيِّ بــن أيب طالــب 
لنــداء االصطفــاء التارخيــّي( ]عــّي بــن أيب طالــب، ســلطة احلــّق، عزيــز الســّيد 

جاســم، ط 2، بغــداد، 2012، 45[.
هــذا وقــد متّيــزت خطبــة الغديــر بافتتــاٍح شــدَّ مجهــور املتلّقــن الذيــن كانــوا 
ــه ســيفارقهم  ينتظــرون اخلطــَب اجْلََلــَل الــذي مُجِعــوا مــن أجلــه، فيفاجئهــم بأنَّ

وســتنتهي مســؤولّيته املبــارشة، فيطلــب شــهادهتم فيــا أّداه اجتاههــم.
وكان مركــز هــذه اخلطبــة ومجلتهــا األســاس هــي: »مــن كنــت مــواله فعــيٌّ 
ــزاء  ــّدت أج ــد ش ــر فق ــا الضائ ــح، أّم ــا الواض ــو مضموهن ــذا ه ــواله«، وه م
النــّص مــن أّولــه إىل آخــره، فالداعــي هلــذه اخلطبــة ومرجعهــا بحســب اّتفــاق 
ــّم أمــر  ــة بعــد النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، وبالتبليــغ ت ــة تثبيــت الوالي اإلمامّي
ــن،  ــب الرمح ــة ]مواه ــتقرت الرشيع ــالم، واس ــَة اإلس ــت نعم ــن، وكُمل الدي

للســبزواري 12، 8[.
أّمــا ُأســلوب خطبــة الغديــر فقــد اعتمــد عــى عــرض اإلجابــة عــن أســئلة 
ــد  ــا توكي ــن، أراد هب ــه إىل املخاطب ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــّي ص ــا النب ــارشة، وّجهه مب
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ُأســس الدعــوة يف تداوهلــم وأذهاهنــم، حّتــى تكتمــل بالواليــة، مقصــد اخلطبــة 
وغايتهــا.

ــا مــع مــا ُعــِرَض فيهــا، ول تكــن  وقــد َشــِهَدت هــذه اخلطبــة تفاعــاًل إجيابيًّ
ــة التــي ال يشــارك فيهــا املخاطبــون، وال  ــة التقليدّي عــى نمــط اخلطــب الوعظّي
ــة لوجودهــم، وال إســهام هلــم؛ وهــذا مــا  يكونــون إاّل جمــّرد متلّقــن، ال فاعلّي

ــأيت. ــا ي ــاء اهلل، وك ــث إْن ش ــذا البح ــنعرضه يف ه س

اأّوًل: احلوار واإقرار املخاطبني

ــاوب  ــه جت ــراُد ب ــاع، ُي ــاع أو االقتن ــب لإلقن ــاب أو ختاط ــوار: كلُّ خط احل
ــة  ــاورة مقارب ــور ]املح ــن األُم ــر م ــف يف أم ــن موق ــن، لتكوي ــن املعّين املتلّق
ــة،  ــي املجاوب ــاورة ه ــد، 2012، 86[. واملح ــّدوح، إرب ــن ب ــة، د. حس تداولّي

ــاوب. ــاور: التج والتح
أو أّن احلــوار: َعــْرٌض معــّنٌ عــى مجهــوٍر يف زمــان ومــكان معلومن، ملناســبة 
ــر  ــة األم ــوار مناقش ــذا احل ــا هل ــذي دع ــد ال ــوار، يري ــتحّق احل ــارئ يس ــر ط أم
امُلعــّن، أو املصلحــة املشــركة، أو تــدارس قضايــا ترتبــط بمســتقبل املخاطبــن، 
ــاراٍت  ــاؤالٍت واستفس ــن تس ــة ع ــة الرسيع ــوار اإلجاب ــذا احل ــُد ه ــد يعتم وق
موجهــة إىل احلارضيــن، فُيطَلــُب منهــم التفاعــل اإلجيــايبُّ مــع مــا يعــرض مــن 

ــة 93[. ــة تداولّي أســئلة عــن موضوعــه املهــّم ]املحــاورة مقارب
ــه،  ــّر باحلــّق، أي اعــرف ب ــه، أق ــرار: اإلذعــاُن للحــّق واالعــراف ب و)اإلق
ــن  ــرب الب ــان الع ــّر( ]لس ــى أق ه حّت ــرَّ ــقِّ َغ ــّرره باحل ــه، وق ــّررُه علي ــد ق وق

منظــور، دار املعــارف بمــر، د. ت، 5، 3582[.
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فللحــوار طرفــان وقضّيــة تكــون ســبًبا هلــذا احلــوار، ونتيجــة مرجــّوة تتحّقق 
ــيء  ــات ال ــه: إثب ــه، أو أّن ــراف ب ــقِّ واالع ــان للح ــرار: فاإلذع ــا اإلق ــه، أّم من

باللســان أو بالقلــب أو هبــا مًعــا ]لســان العــرب 13، 395[.
ــه  ــراد ب ــا: ُي ــتفهام يف خطبتن ــول، واالس ــل والقب ــول والتفاع ــوار: الق فاحل
ــاب،  ــراد اإلجي ــذي ُي ــي ال ــك النف ــد وكذل ــده التوكي ــن، يعض ــرار املخاطب إق
ــاس،  ــا الن ــاه: أهّي ــّد االنتب ــداء لش ــك الن ــا، وكذل ــن يفرق ــتم، ول ــل: ألس مث
ــّص  ــزاء الن ــّدت أج ــر: ش ــاِد... والضائ ــداء: واِل.. وع ــواب الن ــم، وج والله
وأّكــدت متاســكه وانســجامه: ُأدَعــى فأجيــب... إيّن فرطكــم... أنــا مــوىل... أنــا 
أوىل... مــوالَي... ختلفــوين، أنتــم قائلــون... وأنتــم واردون... أال تســمعون... 
بّلغــَت...  نشــهُد...  لســاهنم:  وعــى  كنــُت...  متّســكوا...  تشــهدون... 
ــروا  ــُر: انظ ــُث... واألم ــه، يبع ــب: جنّت ــر الغائ ــزاَك... ضم ــَت... ج ونصح

ــم واردون.. ــدر: أنت ــى الص ــاز ع ــن: ردُّ اإلعج ــوين يف الثقل ــف ختلف كي
وقــد ناســب افتتــاح اخلطبــة موضوعهــا، ومــا كان مــن اســتعداد هلــا، وهــذا 
هــو الــذي جــذب متلقيهــا، إذ تبــدأ بـــ: أوِشــُك أن ُأدعــى فأجيــُب، مــا أنتــم 
ــك قــد بّلغــَت ونصحــَت وجاهــدَت فجــزاك اهللُ  قائلــون؟ فيجيبــون نشــهُد أّن

خــًرا، وهــذا هــو اإلقــراُر األّول.
فــكان بــدُء اخلطبــِة متعّلًقــا بـ)بّلــغ( مضمــون اآليــة، فدنــّو األجــل )أوِشــُك 

أن ُأدعــى فأجيــُب( هــو الداعــي للتبليــغ بالوصّيــة.
أّمــا اإلقــرار الثــاين فِلذكــره ثوابــَت اإلســالم: »ألســتم تشــهدون أن ال إلــه إاّل 
، وأّن الســاعَة آتيــٌة ال ريــَب فيهــا، وأّن  ، وأّن املــوَت حــقٌّ اهلل... وأّن جنَّتــه حــقٌّ
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اهلل يبعــُث مــن يف القبــور؟«.. قالــوا: َبــى نشــهُد بذلــك. قــال: »اللهــم اشــهد..« 
]فــكان هــذا إقرارهــم بألســنتهم[.

ــا النــاس أال تســمعون؟«، قالــوا نعــم.. ]التأكيــد عــى ســاعهم  ثــّم قــال: »أهيُّ
ــام تلّقيهم[. ومت

ــم واردون...  ــوض، وأنت ــى احل ــم ع ــر[ »إيّن فرطك ــن املص ــم م ]فيحّذره
ــروا[. ــن.. « ]أي فاعت ــوين يف الثقل ــف ختلف ــروا كي فانظ

فنــادى منــاٍد: مــا الثقــالن؟ قــال: »األكــُر: كتــاُب اهلل.. واألصغــُر: عــريت.. 
لــن يفرقــا حّتــى يــردا عــيَّ احلــوض«.

ــن  ــاس باملؤمن ــن َأوىَل الن ــاُس م ــا الن ــا... »أهّي ــيٍّ فرفَعه ــِد ع ــَذ بي ــّم أخ ث
ــوىل  ــا م ــوالي، وأن ــال: »اهللُ م ــُم، ق ــوُله أعل ــوا: اهللُ ورس ــهم؟«، قال ــن أنفِس م
املؤمنــن، أنــا أوىل هبــم مــن أنفِســهم، فمــن كنــُت مــواله فعــيٌّ مــواله«، يقوهُلــا 
ــِغ الشــاهَد  ــالَث مــّرات... »اللهــم واِل مــن وااله وعــاِد مــن عــاداه... فلُيَبلِّ ث

ــدة: 3. ــْم{ املائ ــْم ِدينَُك ــُت َلُك ــْوَم َأْكَمْل ــاىل: }اْلَي ــال تع ــب...« ق الغائ

ثانًيا: الأ�سئلة واأجوبتها 

ســّتة أســئلة وأجوبتهــا، كانــت األداة والوســيلة األهــّم يف عــرض حمــاور هذه 
اخلطبــة، وقــد تتابعــت لتظهــَر موضوعهــا، وتبــّنَ مقاصدهــا، وتفهــم متلّقيهــا، 
وقــد توّزعــت هــذه األســئلة عــى أجــزاء هــذه اخلطبــة، وأســهمت يف تفاعــل 
هم إليهــا، وأخــِذ رأهِيــم بــا جــاء فيهــا، وتنامــي مضموهنــا،  املخاطبــن، وشــدِّ

لُتهيِّــئ األمــر مــع غرهــا الختتامهــا:
ــاذا  ــب... ف ــى فُأجي ــُك أن ُأدع ــه: »إيّن أوِش ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــؤاله ص 1- س
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ــون؟«. ــم قائل أنت
اجلواب: نشهُد أّنك قد بّلغَت ونصحَت وجهدَت فجزاَك اهلل خًرا.

ــه إاّل اهلل، وأّن  ــهدون أن ال إل ــتم تش ــه: »ألس ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــؤاله ص 2- س
، وأّن  ــقٌّ ــوَت ح ، وأّن امل ــقٌّ ــاره ح ، ون ــقٌّ ــه ح ــوله، وأّن جنّت ــده ورس ــًدا عب حمم

ــور؟«. ــن يف القب ــُث َم ــا، وأّن اهلل يبع ــَب فيه ــٌة ال ري ــاعة آتَِي الس
اجلواب: بى نشهُد بذلك.

ا الناس: أتسمعون؟«. 3- سؤال النبيِّ صىَّ اهلل عليه وآله: »أهيُّ
اجلواب: نعم.

4- ســؤال النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »فانظــروا كيــف ختلفــوين يف 
َفــَرٌط عــى احلــوض، وأنتــم واردون...«. »إيّن  بعــد قولــه:  الثقلــن؟«، 

ُم إىل املــاء كالرائــد يف الــَكأل، أي يتقــّدم ليســتقي  الَفــَرُط: هــو الســابُق وامُلتقــدِّ
ــٍع،  ــى تاب ــٍع بمعن ــُل َتَب ــٌل، مث ــى: فاع ــٌل( بمعن ــَو )َفَع ــم، وه ــئ هل ــه وهُييِّ جلاعت
ويف احلديــث: »أنتــم لنــا فــرٌط ونحــن لكــم تبــٌع«، ]تــاج العــروس 19، 531[؛ 
ــوم  ــه ي ــقي ُأّمت ــذي يس ــه ال ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــوِل اهلل ص ــوُض رس ــوُض ح واحل

ــرب 2، 1051[. ــان الع ــة. ]لس القيام
5- السؤال من املخاطبن: ما الثقالن يا رسول اهلل؟ 

ــاب اهلل...  ــر كت ــل األك ــه: »الثق ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــواب رس ج
ــأين أهّنــا لــن  ــه، واآلخــر األصغــر عــريت، وإّن اللطيــف اخلبــر نّب فتمّســكوا ب

ــوض..«. ــّي احل ــردا ع ــى ي ــا حت يفرق
ــّدد  ــة، وِلَ ل حُي ــل فصاح ــون أه ــؤال؟ وامُلخاطب ــذا الس ــي هل ــا الداع ــن م لك
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ــاب  ــوين يف الكت ــف ختلف ــؤال: كي ــون الس ــها، كأن يك ــة نفِس ــالن يف اخلطب الثق
ــريت؟  وع

ــن  ــادة )الثقل ــن مل ــن واملفرّسي ــُض اللغوّي ــه بع ــاء ب ــا ج ــرض مل ــا نع وهن
ــذه  ــا يف ه ــا هل ــد هب ــي ُأري ــة الت ــن، والدالل ــن املفردت ــة هات ــرة(، ألمهّي والع

ــه: ــا في ــذي ُوِضعت ــا ال ــا يف موضعه ــد ُقِصَدت ــا ق ــة، وكانت اخلطب
جــاء يف هتذيــب اللغــة: )... عــن زيــد بــن ثابــت قــال: قــال رســول اهلل صــىَّ 
ــا لــن  اهلل عليــه وآلــه »إيّن تــارك فيكــم الثقلــن خلفــي: كتــاب اهلل وعــريت، فإهنَّ
يتفّرقــا حتــى يــردا عــّي احلــوض..«. قــال حمّمــد بــن إســحاق: وهــذا حديــث 
حســن صحيــح... ويف بعضهــا: »إيّن تــارٌك فيكــم الثقلــن: كتــاب اهلل وعــريت 
ــل  ــرة الرج ــد: ع ــو عبي ــال أب ــت، وق ــل البي ــرة أه ــل الع ــي«؛ فجع ــل بيت أه
وُأرستــه وفصيلتــه: رهطــه األدنــون... وقيــل: عــرة النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآله: 
ــة املفروضــة، وهــم ذوو  دق مــت عليهــم الصَّ ــن ُحرِّ ــه الذي ــه، وهــم آل أهــل بيت
ــُه  ــَأنَّ هللِ مُخَُس ــال }... َف ــورة األنف ــور يف س ــس املذك ــم اخلم ــن هل ــى الذي القرب
يا  ــمِّ ــى: ُس ــن حيي ــد ب ــاس أمح ــو العب ــال أب ــال:41... ق ــوِل...{ األنف ُس َولِلرَّ
ــِن ألّن األخــذ هبــا ثقيــل، والعمــل هبــا ثقيــل، وأصــل الثقــل أّن العــرب  َثَقَل
ــا َســنُْلِقي  تقــول لــكلِّ يشٍء نفيــس مصــون: َثَقــٌل... وقــال اهلل جــّل وعــّز: }إِنَّ
َعَلْيــَك َقــْواًل َثِقيــاًل{ امُلّزمــل: 5، يعنــي الوحــي... جعلــه ثقيــاًل مــن جهــة ِعَظِم 
ــالم  ــد الس ــح: عب ــرّي، ت ــة لألزه ــب اللغ ــره...(، ]هتذي ــة خط ــدره، وجالل ق

ــر 1976، 2، 264، 9، 78 79[. ــارون، م ه
ــة... وأثقــال  ــن فــارس: الثقــل: )ضــّد اخِلّف ويف معجــم مقاييــس اللغــة الب
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األرض كنوُزهــا، يف قولــه تعــاىل: }َوَأْخَرَجــِت اأْلَْرُض َأْثَقاهَلَــا{ الزلزلــة: 2(، 
ــد الســالم هــارون، القاهــرة 1366، 1 /382[. ــح: عب ]ت

وقــال ابــن عطّيــة: )ُيقــال لــكلِّ مــا يعظــُم أمــره َثَقــٌل... وقــال النبــيُّ صــىَّ 
اهلل عليــه وآلــه: »إيّن تــارٌك فيكــم الثقلــن كتــاب اهلل وعــريت«(، ]امُلحــّرر الوجيز 
ــروت،  ــد، ب ــايف حمم ــد الش ــالم عب ــد الس ــح: عب ــز، ت ــاب العزي ــر الكت يف تفس

.]230 ،5 ،2001
وقــال الســمن احللبــّي: )الثقــالن اجلــّن واإلنــس ألهنــا ُثقــال األرض؛ وقيــل 
لثقلهــم بالذنــوب، وقيــل: الثقــل لإلنــس ليرّشفهــم وُســّمي اجلــّن بذلــك جمــاًزا 
ــن  ــم ثقل ــارٌك فيك ــث: »إيّن ت ــرشف؛ ويف احلدي ــم ال ــل العظي ــاورة، والثق للمج
ــمن  ــون، للس ــاب املكن ــوم الكت ــون يف عل ــدّر املص ــريت«(، ]ال ــاب اهلل وع كت
ــم يف  ــد 17/3، واحلاك ــند أمح ــر: مس ــروت 1994، 6، 242، وينظ ــّي، ب احللب

ــتدرك 3، 148[. املس
ــه  ويف البحــر املحيــط: القــول الثقيــل: )هــو القــرآن وثقلــه بــا اشــتمل علي
مــن التكاليــف الشــاّقة كاجلهــاد ومداومــة األعــال الصاحلــة(، ]البحــر املحيــط، 

ــان، الريــاض، د. ت، 8، 359[. أليب حّي
6- سؤال النبيِّ صىَّ اهلل عليه وآله: »من َأْوىَل بكم من أنفسكم؟«. 

أو: »من أوىل الناس باملؤمنن من أنفسهم؟«.
أو: »ألسُت أوىل باملؤمنن من أنفسهم؟«.

اجلواب: اهلل ورسوله أعلم.
ــوع  ــة وموض ــون اخلطب ــر مضم ــت لتظه ــد تعاقب ــت ق ــئلة كان ــذه األس ه
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ــالص  ــن بإخ ــهادة املخاطب ــتمرارها ش ــا واس ــتجلبت يف تتابعه ــا، واس تبليغه
النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، وتواصلــت بمشــاركتهم الفاعلــة فيهــا، وإقرارهــم 
ــر  ــة األكث ــول إىل املعلوم ــئلة للوص ــذه األس ــأت ه ــد هّي ــه، وق ــن دعوت بمضام

ــواله«. ــيٌّ م ــواله فع ــت م ــن كن ــي: »م ــة، وه ــة يف اخلطب أمهّي

ثالًثا: التوكيد يف اخلطبة 

تكرار )إّن، أّن( تسع مّرات:
)نشهد أّنك قد َبلَّغت...(.

)أّن حمّمًدا... وأّن جنّته... وأّن املوت... وأّن الساعة... وأّن اهللَ يبعث(.
)إيّن فرٌط...(.

)إّن اللطيف اخلبر نّبأين أهّنا(.
)إّن اهلل موالي وأنا موىل املؤمنن(.

رابًعا: تكرار النفي �سبع مّرات يف اخلطبة 

»ألســتم تشــهدون أْن ال إلــه إاّل اهلل«؛ هــذا االســتفهام املتبــوع بنفــيٍّ تقريــرّي، 
ــّن  ــهدون، لك ــم يش ــرف أهنَّ ــتفِهم يع ــد؛ فامُلس ــات املؤّك ــي إىل اإلثب ــل النف نق

غرضــه إعــداد املخاطبــن ملــا بعــد اإلقــرار.
ــا... فــال تقّدمومهــا ]الثقــالن[... وال تقــّروا  ــن يفرق ــوا... ل )... ال تضّل

عنهــا(.

خام�ًسا: النداء يف اخلطبة

ــة  ــه، أو يف حاج ــارد عن ــه ش ــعر أّن خماطب ــا ش ــداء، كّل ــم إىل الن ــأ املتكّل يلج



 الحوار وطقرار اي�اطبين  ي رطبة الغدير

111

ــة، د. يوســف تغــزاوي،  إىل تنبيهــه، حتــى يتعــّزز التفاعــل ]الوظائــف التداولّي
ــد، 2014، 121[. إرب

1- اللهم اشهد...
ــام  ــى االهت ــّث ع ــر، واحل ــه النظ ــمعون... توجي ــاس أال تس ــا الن 2- أهّي
ــادي  ــه املن ــي إلي ــا يرم ــل م ــه، وتأّم ــّر ب ــوة للتب ــاب، والدع ــون اخلط بمضم
ــروت، 1989، 160[. ــارس، ب ــد ف ــد حمم ــة د. أمح ــة العربّي ــداء يف اللغ ]الن

3- ما الثقالن يا رسول اهلل؟
4- أهّيا الناس من َأوىل باملؤمنن... ؟ 

5- اللهم واِل من وااله... دعاء ملن يّتبع اإلمام..

�ساد�ًسا: ال�سمائر ومرجعها يف اخلطبة 

)الربــط يعمــل عــى اّتســاق النــّص وخاّصــة الربــط بــن الراكيــب اللغوّيــة، 
فهــو ال يزيــد متاســك النــّص فحســب، وإّنــا يســاعد عــى فهــم املعــاين 
والــدالالت الــواردة يف النــّص...( ]يف علــم اللغــة النــيّص والتطبيقــي، د. جمدي 

ــرة، 2017، 101[. ــن، القاه حس
والضائــر أصــل الروابــط بــن مكّونــات اجلمــل وكامــل النــّص، وفيــا يــأيت 

عــود الضائــر يف نــّص خطبــة الغديــر:
يــاء املتكّلــم: ضمــر يعــود عــى النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه يف ثانيــة مواضع، 
ــؤول... إيّن  ــى... وإيّن مس ــُك أن ُأدع ــر... إيّن ُأوش ــف اخلب ــأين اللطي ــي: )نّب ه
ــا  ــأين أهّن ــر نّب ــف اخلب ــن... إّن اللطي ــوين يف الثقل ــوض... ختلف ــى احل ــَرٌط ع َف

لــن يفرقــا... ســألُت ريّب... اهلل مــوالَي(.



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

112

س
ساد

الجزء ال

ضمر املتكلم )أنا( تكّرر مرتن: )أنا موىل... أنا َأوىل...(.
ضمر املتكلم )التاء( تكّرر مرتن أيًضا: )سألُت... كنُت مواله...(.

خطــاب الرســول صــىَّ اهلل عليــه وآلــه لآلخريــن: )أنتــم مســؤولون... أنتــم 
قائلــون... ألســتم تشــهدون... أال تســمعون... أنتــم واردون...(.

ضمر مجاعة املتكلمن: )نشهد أّنك... نشهُد بذلك...(.
ضمــر اخلطــاب املوّجــه للنبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: )بّلغــَت... نصحــَت... 

َت(. جهد
)أال تسمعون... فانظروا... متّسكوا... ال تضّلوا... فتهلكوا... فتهلكوا(.

: )إّن حمّمــًدا عبــده... جنتــه... نــاره... يبعــُث...  خطــاب البــارئ عــزَّ وجــلَّ
اللهــم اشــهد... طــرٌف بيــده... رســوله...(.

ــيٍّ  ــد ع ــذ بي ــاب: )أخ ــاء( الغي ــالم بـ)ه ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع ــاب اإلم خط
فرفعهــا... واِل مــن وااله... وعــاِد مــن عــاداه... أحّبــه... أبغضــه... نــره... 

ــه...(. ــه... مع خذل
ــا...  ــردا... هل ــا... ي ــن يفرق ــا... ل ــه... أهّن ــكوا ب ــرة: )متس ــاب والع الكت

ــا(. ــّروا عنه ــا... وال تق ــال تقدمومه ف

�سابًعا: اأفعال الأمر والنهي يف اخلطبة

مومهــا... وال  انظــروا... متّســكوا بــه... ال تضّلــوا... لــن يتفّرقــا... فــال تقدَّ
ــذل...  ــر... اخ ــض... ان ... أبغ ــبَّ ــاِد... أِح ــا... واِل... ع ــّروا عنه تق

ــب. ــاهد الغائ ــغ الش أدر... أال فليبل

ثامًنا: ال�سرط يف اخلطبة
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ــة  ــُت مــواله فعــيٌّ مــواله...«، هــي اجلملــة املركزّي مجلــة الــرشط: »مــن كن
ــون  ــون املحدث ــول اللغوّي ــا يق ــة مثل ــذه اخلطب ــواة ه ــة ن ــي مجل ــة، وه يف اخلطب
ــا،  ــرز فيه ــدة األب ــة اجلدي ــة املقالّي ــي املعلوم ــا، فه ــودة منه ــة املقص ــي الغاي وه
ــِزَل  ــا ُأْن ــْغ َم ــوُل َبلِّ ُس ــا الرَّ َ ــا َأهيُّ ــاىل: }َي ــه تع ــغ قول ــاز تبلي ــا إنج ــَد هب ــد ُأري وق
ــَك...{ املائــدة: 67(؛ الدافــع والداللــة املقامّيــة التــي اســتوجبت  إَِلْيــَك ِمــْن َربِّ

ــة. ظهــور هــذه اخلطب
والــرشُط يف اللغــة: هــو إلــزام الــيء والتزامــه ]القامــوس املحيــط، للفــروز 
ــت،  ــدي، الكوي ــروس، للزبي ــاج الع ــروت، 2003، 620، وت ــادي، ط 2، ب آب
د. ت، 19، 404[؛ ويف االصطــالح: )مــا يتوّقــف عليــه وجــود الــيء فيمتنــع 
بدونــه؛ أو مــا يرّتــب وجــوده عليــه... قــال بعــض املحّققــن: مــا يســّميه النحاة 
رشًطــا هــو يف املعنــى ســبب لوجــود اجلــزاء، وهــو الــذي يســّميه الفقهــاء عّلــة 
ومقتضًيــا وموجًبــا...( ]الكلّيــات للكفــوي، تــح: د. عدنــان درويــش، وحممــد 

املــري، قــم، 1433، 444[.
لكــن أيكــون هــذا اإللــزام أو االلتــزام أو املوجــب مقصــوًرا عــى امُلخاطبــن 

بأعياهنــم ال يتعّداهــم إىل غرهــم يف الزمــان واملــكان؟ ! 
بمعنــى أهــذا اخلطــاب خطــاب مغلــق، حمصــور بمخاطبــن مبارشيــن 
معّينــن معنّيــن؟ أم هــو خطــاب مفتــوح يشــمل غرهــم يف زماهنــم ويف األزمان 

ــم؟  ــة بزمنه الالحق
ــر  ــا، ويف آخ ــها، ويف اختتامه ــة نفِس ــن اخلطب ــة م ــة واضح ــة رصحي فاإلجاب
ــارة:  ــذه العب ــَب«، و)أال( يف ه ــاهُد الغائ ــِغ الش ــا: »أال فليبل ــن عباراهت ــارة م عب
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ــاء،  ــى الدع ــة ع ــر الدال ــال األم ــن أفع ــبعة م ــد س ــه، بع ــتفتاح والتنبي لالس
ــاّدة  ــن م ــة م ــون الصل ــه، تك ــول وصلت ــن موص ــا، م ــا بعده ــع م ــقة م واملّتس
فعــل األمــر، ســوى الدعــاء األخــر: »اللهــّم واِل مــن وااله، وعــاِد مــن عــاداه، 
ــَض مــن أبغضــه، وانــر مــن نــره، واخــذل مــن  ــه، وأبِغ وأِحــبَّ مــن أحّب

ــث دار«. ــه حي ــّق مع ــه، وأِدر احل خذل
ــة  ــى أمهّي ــامعن ع ــه الس ــن تنبي ــالن ع ــة اإلع ــارة بمثاب ــذه العب و)أال( يف ه

ــا. ــاعتها وتبليغه ــوب إش ــر، ووج ــذه األوام ه
ــالم  ــب(، فال ــاهد الغائ ــِغ الش ــة )فليبل ــة مجل ــن صياغ ــا م ــذا أيًض ــُد ه ويتأّك
الم األمــر، والفعــل )يبلــِغ( املضــارع املجــزوم، ينســجم والســبب الــذي مــن 
ــا  َ ــا َأهيُّ ــه تعــاىل: }َي ــا صــدى لقول ــة، فضــاًل عــن أهّن ــه كانــت هــذه اخلطب أجل
ــة  ــه اللفظّي ــدة: 67(، ومادّت ــَك...{ املائ ــْن َربِّ ــَك ِم ــِزَل إَِلْي ــا ُأْن ــْغ َم ُســوُل َبلِّ الرَّ
ــة، ويرفــع مقامهــا  ــام اخلطب ــغ: فليبلــغ؛ وبــكّل هــذا حيســن خت ــه: بّل مــن مادت

ــة. ــتقّرت الرشيع ــة واس ــت النعم ــالم كُمَل ــه السَّ ــام علي ــا؛ فباإلم بالغيًّ

اخلامتة 

ال ُبــدَّ مــن وعــي الســياق التارخيــي لنــّص خطبــة الغديــر، وقراءهتــا وقــراءة 
مــا حُييــط هبــا قــراءة تفاعلّيــة متأّنيــة، والنظــر إليهــا بعيــون معــارصة، ومعرفتهــا 
ــياقات  ــف الس ــام بمختل ــة، واإلمل ــتويات اللغوّي ــع املس ــى مجي ــة ع ــة دقيق معرف
التــي ظهــر فيهــا والســيا التفاعــل بــن اخلطيــب واملعنيــن باخلطبــة؛ للخــروج 
بــرأٍي حمايــد واٍع )يتمّكــن هــذا الوعــي مــن تأّمــِل نفســه، يف عالقتــه بمعطيــات 
الــراث املقــروء، وكيفّيــة إدراكــه هلــا وســيطرته عليهــا( ]قــراءة الــراث 
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ــرة، 1990، 25[. ــور، القاه ــر عصف ــة، د. جاب واحلداث
ــا(،  ــرار بمضموهن ــوة واإلق ــغ الدع ــو )تبلي ــس فه ــة الرئي ــور اخلطب ــا حم أّم
موازنــة مــع املحــاور الفرعّيــة األُخــرى، واخلطبــة نفســها اســتجابة لقولــه تعاىل: 
ــَك...{ )املائــدة: 67(، مثلــا  ــْن َربِّ ــَك ِم ــِزَل إَِلْي ــا ُأْن ــْغ َم ُســوُل َبلِّ ــا الرَّ َ ــا َأهيُّ }َي

ــا. عرضن
ــة  ــُيدعى لتلبي ــه س ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيَّ ص ــرار أّن النب ــغ واإلق ــي التبلي وداع
نــداء رّبــه، فيســأُل املخاطبــن عــن أدائــه ومســؤوليتهم إن جــاز التعبــر بقولــه: 
»إيّن مســؤول وأنتــم مســؤولون؛ فــاذا أنتــم قائلــون؟«، فيشــهدون لــه باجلَهــد 

ــع األّول. ــذا يف املقط ــة، ه ــغ وبالنصيح بالتبلي
ــوله،  ــهادة هلل ولرس ــي الش ــة ه ــهادة ثاني ــب ش ــاين فيطل ــع الث ــا يف املقط أّم
وباملصــر املحتــوم للبــرش: املــوت واجلنّــة والســاعة والبعــث؛ فيشــهدون 

ــهد«. ــّم اش ــه: »الله ــم بقول ــهادهتم وإقراره ــد ش ــك؛ فيؤّك بذل
ثــّم يتوّقــف يف مقطــع ثالــث ليتأّكــَد مــن ســاعهم مــا ســبق، واســتعدادهم 
لتلّقــي ما ســيأيت مــن اخلطبــة، يف قولــه: »أهّيــا النــاس: أال تســمعون؟« فيقولون: 

. نعم
ــيواجهونه  ــف س ــع، وكي ــع راب ــر يف مقط ــن املص ــث ع ــّول إىل احلدي فيتح
وهــو ســابقهم عــى احلــوض، اســتناًدا إىل مــا ســيكون موقفهــم مــن الثقلــن، 

ــرة. ــاب والع ــا بالكت ــالن؟ فيحّددمه ــا الثق ــألون م فيس
أّمــا املقطــع اخلامــس فشــهادة املخاطبــن بالتســليم هلل ولرســوله، يف جواهبــم 
ــوىل  ــو م ــواله، وه ــُد أّن اهلل م ــهم، فيؤّك ــن أنفس ــن م ــن أوىل باملؤمن ــؤال م لس
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املؤمنــن، ويكتمــل مضمــون التبليــغ بالواليــة، يف قولــه صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: 
»مــن كنــُت مــواله فعــيٌّ مــواله...«.

ــى  ــره ع ــه إىل آخ ــن أّول ــه م ــّص ومقاطع ــزاء الن ــن أج ــة ب ــبة واضح فاملناس
ــن. ــد هلل رّب العامل ــون... واحلم ــة واملضم ــتوى اللغ مس

امل�سادر 
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اأ. د. �سيف طارق ح�سني - اأ. م. د. ق�سي �سمري عبي�ش

مة املقدِّ

ِدِه، َوَجــلَّ يف ُســْلطانِِه، وصــى  ــِدِه، َوَدنــا يف َتَفــرُّ ــذي َعــال يف َتَوحُّ احْلَْمــُد هللِ الَّ
اهلل عــى حممــد خاتــم النبيــن وعــى آلــه الطيبــن.

ــا يف إطــار  وبعــد.... فــإنَّ مصطلــح األفعــال الكالميــة التــي ظهــرت حديًث
علــم اللغــة احلديــث، وقــد اســتعملها الناطقــون ضمــن مقاصدهــم وحتدياهتــم؛ 
ــوب.  ــى املطل ــول إىل املعن ــر يف الوص ــذي يؤث ــياق ال ــا للس ــت زمًخ ــك أعط لذل
ومــن هنــا طّبــق 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 املســلمن، وكذلــك 
تؤثــر يف ســلوك املتداولــن هلــا، فتؤثــر يف ســلوكهم، وتتناغــم قلوهبــم، وتثبــت 
ــي.  ــلوك املتلّق ــق بس ــا يتعّل ــة ب ــورة واعي ــة بص ــت اخلطب ــد وظِّف ــم، فق عقيدهت
ــال  ــة األفع ــات نظري ــد وموضوع ــة ومتهي ــى مقدم ــث ع ــمنا البح ــد قس وق
الكالميــة، تناولنــا يف التمهيــد نظريــة االفعــال الكالميــة وتطورهــا يف الــدرس 
اّللغــوّي احلديــث، ووقفــت عــى خطبــة الغديــر وبيــان آثارهــا التداوليــة. وبعــد 
ــة  ــة يف اخلطب ــال الكالمي ــة األفع ــال دالل ــة انتق ــث بدراس ــصَّ البح ــك اخت ذل
ــا أهــم  ــم البحــث بخالصــة بّين وتوجيههــا بــن القدمــاء واملحدثــن. وقــد ُخت
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ــد أن نقــف عــى  ــل نري ــة فقــط، ب ــذة املعرف مــا جــاء فيهــا. ونحــن ال نرجــو ل
احلقيقــة املغيَّبــة، وترســيخ العقيــدة الصاحلــة، إذ إننــا أيًضــا خاضعــون للتاريــخ 
مــن خــالل مؤلفاتنــا. كــا يقــول جــورج مونــن)(. وآخــر دعوانــا أن احلمــد هلل 

ــن. رّب العامل

التمهيد

نظرية االفعال الكالمية وتطورها يف الدرس اللغوي احلديث
مفهوم األفعاِل الكالميَّة: 

إن الفعــل الكالمــي أحــد املفاهيــم االساســية يف اللســانيات التداوليــة، وقــد 
ــل  ــلوب عم ــة أس ــكي: » إن اللغ ــة مالينوفس ــن مقول ــة م ــذه النظري ــدت ه ول
ــدة  ــه الوح ــد ب ــتن، وقص ــد اوس ــورت عن ــم تط ــرة«)(. ث ــق فك ــت توثي وليس
ــح،  ــب، تري ــر، طل ــه )أم ــاًل بعين ــة فع ــق اللغ ــا حتق ــي بفضله ــرى الت الصغ
ــن  ــن املحدث ــف م ــذا التعري ــع ه ــن. وتب ــال املتخاطب ــر ح ــه تغي ــد( غايت وع
ــرف او  ــه الت ــي، بان ــل الكالم ــال: إّن »الفع ــراوي، فق ــعود صح ــرب مس الع
العمــل االجتاعــي او املؤسســايت الــذي ينجــزه اإلنســان بالــكالم وهكــذا فهــو 
ــرد  ــم بمج ــه املتكل ــذي يؤدي ــاز ال ــه االنج ــراد ب ــي ي ــل الكالم ــرى ان الفع ي
تلفظــه بملفوظــات معينــة، ومــن امثلتــه: الســؤال، التعيــن، االقالــة، واالمــر، 

ــة«)(. ــال كالمي ــا افع ــذه كله ــي.... فه والنه
ومــا تقــّدم يتضــح أن الفعــل الكالمــي أصبــح نــواة مركزيــة يف كثــر االعال 
ــازي  ــكي دالل انج ــام ش ــى نظ ــض ع ــوظ ينه ــواه ان كل ملف ــة، وفح التداولي
ــا يتوســل أفعــاال قوليــة مــن اجــل  ــا نحويًّ تأثــري، وكذلــك يعــد نشــاًطا ماديًّ
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حتقيــق أغــراض انجازيــة كالطلــب واالمــر والوعــد والوعيــد... الــخ، وغايــات 
ــة ختــص ردود فعــل املتلقــي )كالرفــض والقبــول( ومــن ثــم فهــو فعــل  تأثري
يطمــح اىل ان يكــون فعــال تأثريــا، اي يطمــح ان يكــون لــه تأثــر يف املخاطــب، 
اجتاعيــا او مؤسســاتيًّا، ومــن ثــم انجــاز يشء مــا. وهــذا مــا حصــل يف خطبــة 
ــة عــى  ــه أفعــاالً تأثري ــر يف حرصهــا الواضــح عــى أن يكــون خطاهبــا ل الغدي

املتلقــي؛ لكــي يبنــي جمتمًعــا خالًيــا مــن الفســاد.
األفعاُل الكالميَّة يف خطبة الغدير

هيتــم هــذا املبحــث بالنظــر إىل األفعــال الكالميَّــة يف خطبــة الغديــر، وعالقتها 
ــة  ــا املختلف ــا بمعانيه ــوال، وربطه ــن األح ــن قرائ ــه م ــل ب ــا يتص ــام وم باملق
ــات أو  ــه بمكون ــت نفس ــة يف الوق ــا، مهتم ــرد فيه ــي ت ــياقات الت ــب الس بحس
ــن  ــة م ــة والقضي ــناد واإلحال ــل واإلس ــل: احلم ــي مث ــل الكالم ــات الفع طبق
جهــة، ومنزلــة املتكّلــم والســامع وعالقــة كل منهــا باآلخــر وحالتهــا النفســية 
والذهنيــة والثقافيــة مــن جهــة أخــرى، وقبــل البــدء بتحليــل الفعــل الكالمــّي 
ــن  ــاذج م ــار الن ــدء باختي ــل الب ــه(. وقب ــه وآل ــى اهلل علي ــرم )ص ــول األك للرس
اخلطــب ســنحاول توضيــح مكونــات الســياق املقامــي للزيــارة اجلامعــة وفاًقــا 

ــّي: ــون التبليغ ــان جاكبس ــط روم ملخّط
1- املبلغ: الرسول حممد )صى اهلل عليه وآله(.

2- املبلغ له: مجيع املسلمن يف رشق االرض وغرهبا.
ــال  ــي أح ــخصيات الت ــة والش ــن واألزمن ــن األماك ــة م ــع: جمموع 3- املرج

ــه(. ــه وآل ــى اهلل علي ــولنا الكريم)ص ــا رس إليه
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4- قناة التبليغ: غدير خم.
ــا  ــالم امام ــه الس ــن علي ــر املؤمن ــة أم ــة يف تولي ــام النعم ــالة: امت 5- الرس

للمســلمن.
ــي  ــة الت ــة والتداوليَّ ــة والرفيَّ ــد النحويَّ ــة القواع ــي جمموع ــنن: ه 6- الس
ــر، ويمكــن  ــة الغدي ــة يف خطب ــة املتضمن صنفــت عــى َوْفقهــا األفعــال الكالميَّ

ــط اآليت: ــبق باملخط ــا س ــف كل م تصني
خمطط )1( من إعداد الباحث عى وفِق تصنيِف رومان جاكبسون

وقــد قّســم الباحــث مضمــون البحــث عــى موضوعــات متعــددة بحســب 
الســياق العــام خلطــب البنــاء املجتمعــي عــى النحــو اآليت:

ــة  ــزول آي ــباب ن ــياق )أس ــة يف س ــال الكالمي ــل األفع ــوع األول: حتلي املوض
ــغ(. التبلي

ــة:  ــة اخلطب م ــاء يف مقدِّ ــه(، ج ــه وآل ــى اهلل علي ــرم )ص ــولنا األك ــر رس أ- ذك
ُ َلُكــْم  ، َوَأَنــا ُأَبــنِّ ُت يف َتْبليــِغ مــا َأْنــَزَل اهللُ َتعــاىل إَلَّ ْ ))َمعــارِشَ النـّـاِس، مــا َقــرَّ
ــالِم َريّب  ــَط إَلَّ ِمــرارًا َثالثــًا َيْأُمــُرين َعــِن السَّ ئيــَل َهَب ــِة: إنَّ َجْرَ َســَبَب هــِذِه االَْي
ــالُم َأْن َأُقــوَم يف هــَذا امْلَْشــَهِد َفُأْعِلــَم ُكلَّ َأْبَيــَض َوَأْســَوَد: َأنَّ َعــِيَّ ْبــَن  َوُهــَو السَّ
ــذي  ــدي، الَّ ــْن َبْع ــاُم ِم ــي َواالْم ت ــي َعــى ُأمَّ ــي َوَخليَفت َأيب طالِــب َأخــي َوَوِصّي
ــُه ال َنبِــيَّ َبْعــدي، َوُهــَو َولِيُُّكــْم َبْعــَد  ــُه ِمنّــي حَمـَـلُّ هــاُروَن ِمــْن ُموســى إالّ َأنَّ حَمَلُّ
ــِه  ــْن ِكتابِ ــًة ِم ــَك آَي ــَيَّ بِذلِ ــاىل َع ــاَرَك َوَتع ــَزَل اهللُ َتب ــْد َأْن ــولِِه)1(. َوَق اهللِ َوَرُس
ــالَة َوُيْؤُتــوَن  ذيــَن ُيقيُمــوَن الصَّ ذيــَن آَمنـُـوا الَّ ــا َولِيُُّكــُم اهللُ َوَرُســوُلُه َوالَّ هــي: )إنَّ

ــدة: 55(((. ــْم راِكُعوَن()املائ كاَة َوُه ــزَّ ال
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ــذه  ــي هب ــل أكتف ــألة، ب ــذه املس ــدًا يف ه ــب بعي ــدي أْن أذه ــن وك ــس م ولي
ــغ،  ــة التبلي ــزول آي ــبب ن ــد س ــرم أك ــا األك ــول: إن نبين ــزة وأق ــارة املوج اإلش
ــا يف  وألمهيــة األمــر نــزل جريــل ثــالث مــرات هلــذه القضيــة، وإذا تأملنــا مليًّ
هــذا التأكيــد نجــد أن جريــل لــه رســالة مهمــة مــن رب العــزة واجلــالل يطلــع 
هبــا الرســول األكــرم بأمــر مهــم يكمــن يف أن يعلــم النــاس مــن االجنــاس كافــة 
ــة الرســول حممــد )صــى اهلل عليــه  َأنَّ َعــِيَّ ْبــَن َأيب طالِــب هــو اخلليفــة َعــى ُأمَّ
وآلــه(، َواالْمــاُم ِمــْن َبْعــده. وقــد أحلــه حَمـَـّل هــاُروَن ِمــْن ُموســى. ونستشــف 

مــن ذلــك مجلــة مــن األمــور:
ــذا  ــالته، وه ــم لرس ــن متم ــد م ــي ال ب ــوة: إن النب ــدة النب ــاء م ــرب انته أ- ق

ــي. ــال االهل ــات الك ــى بصف ــب أن يتح ــخص جي الش
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 
ــة التــي كانــت حتــاك للنيــل مــن إمــام املتقــن عــي  مجيــع املخططــات املصلحي
عليــه الســالم. واآلخــر: قطــع الطريــق أمــام املنتفعــن لرسقــة واليــة املســلمن 

بطــرق خبيثــة وغــر رشعيــة.
ــوا  ــع األول: ))َفاْعَلُم ــة يف املوض ــال الكالميَّــة املتضمن ــل األفع ب - حتلي
ــًا  ــْم َولِّي ــُه َلُك ــْد َنَصَب ــوا َأنَّ اهللَ َق ــوُه، َواْعَلُم ــِه َواْفَهُم ــَك في ــاِس ذلِ ــارِشَ النّ َمع
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َوإمامــًا َفــَرَض طاَعَتــُه َعــَى امْلُهاِجريــَن َواالَنصــاِر َوَعــَى الّتابِعــَن هَلـُـْم بِإْحســان، 
غــِر  ، َواحْلُــرِّ َوامْلَْمُلــوِك َوالصَّ ، َوَعــَى اْلَعَجِمــيِّ َواْلَعــَريِبِّ َوَعــَى اْلبــادي َواحْلــارِضِ
ــاز  ــُه، ج ــاض ُحْكُم ــد م ــى ُكلِّ ُمَوحِّ ــَوِد، َوَع ــِض َواالَْس ــَى االَْبَي ــِر، َوَع َواْلَكب
َقــُه، َفَقــْد َغَفــَر  َقْوُلــُه، نافـِـٌذ َأْمــُرُه، َمْلُعــوٌن َمــْن خاَلَفــُه، َمْرُحــوٌم َمــْن َتبَِعــُه َوَصدَّ
ــُه آِخــُر َمقــام َأُقوُمــُه يف  ــاِس، إنَّ ــُه َوَأطــاَع َلــُه. َمعــارِشَ النّ ــْن َســِمَع ِمنْ اهللُ َلــُه َوملَِ
ُكــْم، َفــإنَّ اهللَ َعــزَّ َوَجــلَّ  هــَذا امْلَْشــَهِد، َفاْســَمُعوا َوَأطيُعــوا َواْنقــاُدوا الَْمــِر اهللِ َربِّ
ــُب َلُكــْم، ُثــمَّ ِمــْن  ــُه امْلُخاطِ ــِه َرُســوُلُه َوَنبِيُّ ُهــَو َمْوالُكــْم َوإهلُُكــْم، ُثــمَّ ِمــْن ُدونِ
تــي ِمــْن ُوْلــِدِه  يَّ ُكــْم، ُثــمَّ االْماَمــُة يف ُذرِّ َبْعــدي َعــِيٌّ َولِيُُّكــْم َوإماُمُكــْم بَِأْمــِر اهللِ َربِّ

ــْوَن اهللَ َوَرُســوَلُه(()2(. ــْوم َتْلَق إىل َي
ــل  ــال متث ــذه االفع ــاُدوا( ه ــوا، َواْنق ــَمُعوا، َوَأطيُع ــي: )َفاْس ــل الكالم - الفع
ــد أن  ــا جي ــل فيه ــة! املتأم ــال كالمي ــن افع ــا م ــا هل ــرم وي ــول األك ــر الرس أوام
ــا فيهــا  ــارًا مل ــار هــذه االفعــال اختي ــه اخت ــه( كأن ــه وآل الرســول )صــى اهلل علي
ــا حــدث أهنــم ل  ــم مــا ســيكون، ف ــه يعل ــة واضحــة وكأن مــن دالالت تأكيدي
ــؤالء ِنَّ  ــق ه ــاىل يف ح ــال اهلل تع ــك ق ــادوا. وذل ــوا، ول ينق ــتمعوا، ول يطيع يس
ــًا  ــْم َعَذاب ــدَّ هَلُ ــَرِة َوَأَع ــا َواآْلِخ ْنَي ــُم اهللَُّ يِف الدُّ ــوَلُه َلَعنَُه ــْؤُذوَن اهللََّ َوَرُس ــَن ُي ِذي الَّ

ــزاب: 57[. ــًا ]األح ِهين مُّ
ــل  ــول الفع ــن حمم ــة م ــة املكون ــة الفعلي ــل يف اجلمل ــنادي: يتمث ــل إس - فع
)اســتمع(، وموضوعــه الفاعــل املتصــل )الــواو( الــداّل عــى املخاطبــن 
املوجوديــن يف غديــر خــم، وموضوعــه حتذيرهــم مــن نكــران، ونســيان، وعــدم 

ــم. ــوله الكري ــاىل، ورس ــر اهلل تع ــاد ألوام ــة واالنقي الطاع



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

124

س
ساد

الجزء ال

ــالث  ــرة ث ــرة القص ــذه الفق ــرم يف ه ــولنا األك ــال رس ــال: أح ــل إح - فع
إحــاالت واحــدة ختتلــف عــن األخــرى، االحالــة األوىل إىل نفســه عــن 
طريــق أوامــره وخطابــه للمســلمن )اســمعوا، أطيعــوا(، واالحالــة الثانيــة إىل 
ــواو يف  ــق اإلشــارة إليهــم بالضمــر املتصــل ال ــة عــن طري احلارضيــن يف اخلطب
)اســمعوا، واطيعــوا، وانقــادوا((. واالحالــة الثالثــة اإلشــارة إىل اهلل تعــاىل، عــن 

ــم(. ــم وإهلك ــكاف يف )موالك ــر ال ــارة بالضم ــق اإلش طري
- فعــل دالل: يتكــون مــن القضيــة التــي تتمثَّــل يف اتبــاع أوامر اهلل ورســوله، 
واالســتاع واالنقيــاد والطاعــة ألوامــر الرســول يف مبايعــة أمــر املؤمنــن )عليــه 

الســالم(، وتتكــون القضيــة من:
1- االقتضــاء: الوقــوف عــى منزلــة يعســوب الديــن عــي بــن أيب طالــب، 
ــه قــال لعــي  ــه وســلم ان ــه وال ــه. قــال رســول اهلل صــى اهلل علي ــات واليت وإثب

ــا واالخــرة()3(. ــي يف الدني ــت ولي ــن ايب طالــب )ان اب
2- اســتلزام منطقــّي: يشــرط يف ذلــك التسلســل اآليت: التســليم والطاعــة 

ألوامــر اهلل تعــاىل، لتــول أمــر املؤمنــن إمامــة املســلمن.
- فعل انجازي: تتألف احتالياته الداللية من:

ــل  ــي تتمث ــة والت ــداث اخلطب ــر أح ــي تقري ــة: وه ــة حرفي ــوة إنجازي 1- ق
ــن  ــر املؤمن ــه أم ــه وصفّي ــة أخي ــول اهلل يف مبايع ــكالم رس ــن ل ــة احلارضي بطاع

ــا. ــا وقلًب ــه لفًظ ــليم ل ــالم( والتس ــه الس )علي
2- قــوة انجازيــة مســتلزمة: تتمّثــل باالختصــاص؛ أي يف االعــراف بواليــة 
ــَن  ِذي ــوُلُه َوالَّ ــُم اهللُ َوَرُس ــا َولِيُُّك ــاىل: )اِنَّ ــال تع ــاس، ق ــى الن ــن ع ــر املؤمن أم
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َكاَة َوُهــْم َراِكُعــوَن( ]املائــدة: 55[.  ــاَلَة َوُيْؤُتــوَن الــزَّ ِذيــَن ُيِقيُمــوَن الصَّ آَمنُــوا الَّ
ــه و ســلم:  ــه و آل ــه صــى اهلل علي ــال:» ول ــه ق ــه وآل ــي صــى اهلل علي وعــن النب
» أول مــن يدخــل مــن هــذا البــاب إمــام املتقــن، وســيد املســلمن، ويعســوب 
ــه  ــام إلي ــي، فق ــل ع ــن، فدخ ــر املحجل ــد الغ ــن، وقائ ــم الوصي ــن، وخات الدي
مســتبرشا، فاعتنقــه و جعــل يمســح عــرق جبينــه، و هــو يقــول لــه: أنــت تــؤدي 

عنــي، وتســمعهم صــويت، وتبــن هلــم مــا اختلفــوا فيــه بعــدي «)4(.
ولعــّل املتتبــع لبعــض األقــالم املأجــورة، وكذلــك بعــض عبــاد الســالطن 
ــد أن  ــة؛ إذ جي ــم الدنيوي ــر يف مصاحله ــه ي ــي ألن ــغ االهل ــك التبلي ــف ذل خيال
طريــق اخلالفــة هــو الشــورى؛ ولذلــك اهتــم رســولنا األكــرم أن تكــون القــوة 
اإلنجازيــة تســتلزم تعيينــه وتكريمــه أمــام مجيــع املســلمن احلارضيــن يف احلــج، 
واثبــات حقــه باالمامــة، فضــاًل عــن كشــف املؤامــرات والدســائس التــي حتــاك 
ــرم يف  ــولنا األك ــال رس ــالم(، فق ــه الس ــي )علي ــن ع ــر املؤمن ــن أم ــل م للني
ُكــْم، ُثــمَّ االْماَمــُة يف  ذلــك )ُثــمَّ ِمــْن َبْعــدي َعــِيٌّ َولِيُُّكــْم َوإماُمُكــْم بَِأْمــِر اهللِ َربِّ
ــْوَن اهللَ َوَرُســوَلُه((، فهنــا أكــد رســولنا احلبيــب  ــْوم َتْلَق ــِدِه إىل َي ــْن ُوْل تــي ِم يَّ ُذرِّ
عــى مكانــة أمــر املؤمنــن وذريتــه بوصفهــم )األوليــاء واالئمــة(. فاجلملــة يف 
ــن،  ــر املؤمن ــان أم ــارش يف بي ــّي املب ــل الكالم ــدت الفع ــّي تقص ــياق املقام الس
وكذلــك أنجــز يف ضوئهــا فعــل االســتاع والطــاع واالنقيــاد الــذي يمثــل لنــا 

ــا غــر مبــارش فعــاًل لغويًّ
ويف هــذا املقــام جيــدر بنــا أن ننبــه عــى يشء جديــر باالنتبــاه مــؤداه أّن الفعــل 
ــُل  ــل الفع ــذا يمث ــاىل، وه ــام اهلل تع ــة أم ــراء الذم ــدة إلب ــة فري ــازي فرص اإلنج
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اّللغــويُّ املبــارش، ولكــن الفعــل اّللغــوّي غــر املبــارِش املتمثــل بالقــوة االنجازية 
املنشــودة التــي أرادهــا الرســول الكريــم حتذرهــم مــن نقــض املواثيــق، وااللتزام 

. لبيعة با
املوضــوع الثــاين: حتليــل األفعــال الكالميــة يف ســياق تدّبــر القــرآن واجلمــع 

بــن القــرآن العــرة
ــن  ــر م ــه، والنظ ــم آيات ــرآن، وفه ــر الق ــى تدّب ــد ع ــام: التأكي ــياق الع أ- الس
حمكمــه ومتشــاهبه، والتأكيــد عــى واليــة أمــر املؤمنــن، واجلمــع بــن الثقلــن 

ــرة. ــرة الطاه ــم، والع ــرآن الكري الق
ــُروا الُقــْرآَن َواْفَهُمــوا  ــة: ))َمعــارِشَ النّــاِس، َتَدبَّ ب- حتليــل األفعــال الكالميَّ
َ َلُكــْم َزواِجــَرُه  آياتـِـِه، َواْنُظــُروا إىل حُمَْكاتـِـِه َوال َتتَّبُِعــوا ُمَتشــاهِبَُه، َفــَو اهللِ َلــْن ُيَبــنِّ
ــاِئٌل  ــُدُه إَلَّ َوش ــِدِه َوُمْصِع ــٌذ بَِي ــا آِخ ــذي َأَن ــَرُه إالَّ الَّ ــْم َتْفس ــَح َلُك ــْن ُيوِض َوَل
ــْوالُه،  ــِيٌّ َم ــذا َع ــْوالُه َفه ــُت َم ــْن ُكنْ ــْم: َأنَّ َم ــدي َوُمْعِلُمُك ــُه بَِي ــِدِه َورافُِع بَِعُض
َوُهــَو َعــِيٌّ ْبــُن َأيب طالـِـب َأخــي َوَوِصّيــي، َوُمواالُتــُه ِمــَن اهللِ َعــزَّ َوَجــلَّ َأْنَزهَلــا 
ــُل  ــُم الثِّْق ــِه ُه ــْن ُصْلبِ ــدي ِم ــْن ُوْل ــَن ِم يِّب ــًا َوالطَّ ــاِس، إنَّ َعِلّي ــارِشَ النّ . َمع ــَيَّ َع
ــِه  ــْن صاِحبِ ــٌئ َع ــا ُمنْبِ ــد ِمنُْه ــُكلُّ واِح ، َف ــَرُ ــُل االَْك ــْرآُن الثِّْق ــُر، َواْلُق االْصَغ
ـُـْم ُأَمنــاُء اهللِ يف َخْلِقــِه  قــا َحّتــى َيــِردا َعــَيَّ احْلَــْوَض َأال إهنَّ َوُموافِــٌق َلــُه، َلــْن َيْفَرِ
ْغــُت، َأال َوَقــْد َأْســَمْعت(()5(. ْيــُت، َأال َوَقــْد َبلَّ َوُحّكاُمــُه يف َأْرِضــِه َأال َوَقــْد َأدَّ

- الفعل الكالمي: )تدبر، تتبع، افهم(، ويتشكل من: 
1- فعــل إســنادّي: مجلــة فعليــة مكونــة مــن حممــول فعــل )تدبــر( وموضوعه 

الفاعــل املتصــل )املســلمون احلــارضون يف غــد خم(.
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2- فعــل إحــاّل: إحالــة إىل احلارضيــن الذيــن حــروا مــع رســول اهلل )صى 
اهلل عليــه ولــه وســلم( عــن طريــق اإلشــارة إليهــم بضائــر املتصلــة )تدبــروا(، 

والضمــر املتصــل )الــواو(.
3- فعــل َدالّل: يتكــون مــن القضيــة التــي تتمثــل يف اتبــاع رســول اهلل )صــى 

اهلل عليــه وآلــه( وااللتــزام بأوامــره، وتشــتمل القضيــة عــى:
ــاه؛  ــاع وصاي ــول اهلل، واتب ــر رس ــال إىل أوام ــاء االمتث ــاء: اقتض 4- االقتض
ألهنــا ســبب النجــاة واخلــالص. فعــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه والــه وســلم 
ــه قــال عــن عــي ابــن ايب طالــب )ان هــذا اخــي ووصيــي وخليفتــي فيكــم  ان

ــوا()6(. ــه واطيع ــمعوا ل فاس
ــوز  ــول اهلل، وال جي ــا رس ــلمون لوصاي ــل املس ــي: أن يمتث ــتلزام منطق 5- اس

ــه. ــه واملــواالة لغــر مــا وىص ب خمالفت
ــن  ــون م ــي تتك ــة الت ــة الفعلي ــذه اجلمل ــد يف ه ــازي: ويتجس ــل إنج 6- فع

ــن: ــة م ــا الداللي محولته
أ- قوة إنجازية حرفية: وهي فعل األمر.

ــد يف الــزام رســول اهلل )صــى اهلل عليــه  ب- قــوة إنجازيــة مســتلزمة: تتجسَّ
ــو  ــو أخ ــم؛ فه ــق القوي ــول إىل الطري ــه؛ للوص ــم ل ــلمن يف اتباعه ــه( للمس وآل
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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ــالم ــه الس ــي علي ــاء لع والبغض
أ- الســياق العــام: التأكيــد عــى جتنــب احلســد؛ ألن احلســد حيبــط األعــال، 

وتــزل االقــدام.
- حتليــل األفعــال الكالميــة املتضمنــة: ))َمعــارِشَ النّــاِس، إنَّ إْبليــَس َأْخــَرَج 
ــَط َأْعاُلُكــْم َوَتــِزلَّ َأْقداُمُكــْم، َفــإنَّ  ُســُدوُه َفَتْحبِ ــِة بِاحْلََســِد، َفــال حَتْ آَدَم ِمــَن اجْلَنَّ
ــَف  ، َوَكْي ــلَّ ــزَّ َوَج ــَوُة اهللِ َع ــَو َصْف ــَدة، َوُه ــة واِح ــَط إىَل االَْرِض بَِخطيَئ آَدَم ُأْهبِ
.)8()) ــُه ال ُيْبِغــُض َعِلّيــًا إالّ َشــِقيٌّ بُِكــْم َوَأْنُتــْم َأْنُتــْم َوِمنُْكــْم َأْعــداُء اهللِ. أال َوإنَّ

ُل من:  - الفعل الكالمي: حتسد، حتبط، تزل. ويتشكَّ
: مجلــة فعليــة مكونــة مــن حممــول فعــل )حتســد(،  1- فِْعــٌل إســناديٌّ
وموضوعــه الفاعــل املســتر وهــو أنتــم الــذي يعــود عــى )املســلمن احلارضيــن 
يف غديــر خــم(، و)حتبــط( وموضوعــه الفاعــل الظاهــر وهــو )أعالكــم(. فهنــا 

ــد. ــه واح ــن موضوع ــنادي، ولك ــل االس ــر الفع ــف ضم اختل
ــارة  ــرم فت ــول األك ــة يف كالم الرس ــن احال ــر م ــاك أكث : هن ــالٌّ ــٌل إح 2- فع
ــارة أخــرى تكــون  ــر، وت ــوم الغدي ــن يف ي ــة للمســلمن احلارضي تكــون االحال

ــراج آدم(. ــس يف )إخ ــة إلبلي االحال
ــل يف هنــي رســول اهلل عــن  ــة التــي تتمثَّ : يتكــون مــن القضي 3- فعــٌل َداللٌّ

احلســد وجتنــب حبــط العمــل.
4- االقتضــاء: اقتضــاء حــّب عــي لدخــول اجلنــة. قــال الرســول صــى اهلل 
عليــه والــه وســلم: )يــا عــي انــت قســيم اجلنــة فيــوم القيامــة تقــول للنــار هــذا 

ل وهــذا لــك(9.



ة األفعال الكالمية  ي رطبة الغدير  غلرية

129

5- اســتلزام منطقــي: واليــة أمــر املؤمنــن يقودنــا إىل جتنــب احلســد وحســن 
اخلامتة.

ــن  ــون م ــي تتك ــة الت ــة الفعليَّ ــذه اجلمل ــد يف ه : يتجسَّ ــازيٌّ ــل إنج 6- فع
ــن: ــة م ــا الداللي محولته

أ- قوة إنجازية حرفية: وهي األفعال املضارعة )حتسد، حتبط، تزل(.
ب- قــوة إنجازيــة مســتلزمة: تتمثــل يف رضورة واليــة أمــر املؤمنــن )عليــه 
الســالم( وجتنــب احلســد والبغــض ألمــر املؤمنــن؛ للوصــول اىل حســن العاقبة 

ودخــول اجلنــة.
ــّن أنَّ  ــرة إال إذا تب ــدة الكب ــدارس بالفائ ــر ال ــال يظف ــال ف ــة ح ــى اي وع
الغــرض اإلنجــازي املبــارش يف هــذا املقطــع الواليــة لعــي بــن أيب طالــب )عليــه 
ــا اخلطبــة بمجملهــا ويف الســياق املقامــي الــذي وردت فيــه، فقــد  الســالم(. أمَّ
ُأنجــز يف أثنائــه فعــل لغــوّي غــر مبــارش يتمّثــل يف النهــي عــن احلســد، وقتــل 
ــه الســالم؛ ألن رســول اهلل عــال بــا ســيكون مــن تباغــض  البغضــاء لعــي علي
ــتدالل  ــذا اس ــول اهلل، وه ــد رس ــة بع ــن اخلالف ــاده ع ــن ابع ــاًل ع ــد، فض وحس
عــى أن الرســول غــر مقتنــع بســلوكيات كثــر مــن احلارضيــن يف يــوم الغديــر.

ــك  ــث يف رضورة التمس ــة رأي الباح ــان صح ــرة يف امتح ــة أخ ــى نقط تبق
ــذا  ــف ه ــْن خال ــذا فَم ــالح؛ ل ــق الف ــك طري ــن؛ ألن ذل ــر املؤمن ــة أم بوالي
الــرشط يعنــي العمــل بنقيضــه وهــو احلســد والبغــض، يــؤدي إىل ســوء العاقبــة؛ 
ولذلــك كان األصــل يف هاتــن اجلملتــن أن تكونــا مرابطتن، وأن تكــون األوىل 
مقدمــة طبيعيــة للثانيــة، والثانيــة ترتبــط بــاألوىل أي ارتبــاط املســبب بالســبب، 
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ــة  ــك أن مجل ــح يف كلِّ ذل ــْح وواض ــر ينج ــْن يذاك ــل: َم ــة مث ــة باملقدم أو النتيج
ــن  ــول)10(. يف ح ــة للمعل ــوع العل ــرشط خض ــة لل ــرشط خاضع ــواب ال ج
ــك  ــت ذل ــواب، وأثب ــي اجل ــت ه ــة ليس ــة الثاني ــن أنَّ اجلمل ــُد الباحثِ ــرى أح ي
بتطبيقــه للمنهــج التوليــدّي عــى هــذا النمــط، واحــراًزا مــن االطالــة ســأنقل 
نصــًا واضــح الداللــة عــى مــا أقــول ففــي اليســر داللــة عــى كثــر، فقولنــا: 
ــة ليســت  ــة الثاني ــاَل عنــدي(، مــن الواضــح أن اجلمل ــإنَّ امل ــْن أراد مــااًل، ف )َم
هــي اجلــواب، فليســت إرادتــك املــال بمقتضيــة وجــوده عنــدي؛ أي إن الثانيــة 
ليســت نتيجــة لــألوىل، وليســت األوىل ســبًبا للثانيــة، وإّنــا األصــل ليــأِت إّل، 
ــث  ــتنتج الباح ــااًل()11(. ويس ــْن أراد م ــرشط )َم ــة ال ــا مجل ــت عليه ــم دخل ث
ــه،  ــِزلَّ قدم ــه، َوَت ــَط عمل ــا حْيبِ ــد عليًّ ــذي حيس ــدي أنَّ )ال ــج التولي ــا للمنه وفًق

ــذي يبغضــه يكــون مــن االشــقياء(. وال

خال�سة البحث

ــاد  ــن االبع ــدة م ــن واح ــا ع ــا فيه بن ــيقة نقَّ ــاقة وش ــٍة ش ــٍة علميَّ ــد رحل بع
ــو اآليت: ــى النح ــج ع ــن النتائ ــدد م ــر ل ع ــر ظه ــة الغدي ــة يف خطب التداولي

ــة الركيــزَة األساســيَة التــي قــام عليهــا االجّتــاه  تعــدُّ نظريــُة األفعــاِل الكالميَّ
ــع  ــاٌز ذو طاب ــو إنج ــي ه ــل الكالم ــه. والفع ــم نظريات ــن أه ــي م ــداوّل، وه الت
ــل،  ــق التواص ــرض حتقي ــه بغ ــظ ب ــرد التلف ــع بمج ــق يف الواق ــّي يتحّق اجتاع
ومــن َثــَم التأثــر يف املتلقــي عــن طريــق محلــه عــى فعــٍل مــا، أو تركــه، أو تقريــر 

حكــٍم مــن األحــكام.
ــبُة  ــياُق واملناس ــا الس ــط، وإنَّ ــذب فق ــدق أو الك ــق بالص ــَل ال تتعلَّ أنَّ اجلم
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والظــروُف األخــرى التــي توصلنــا إىل املــراد، والتــي يتــم فيهــا الفعــُل الكالمــيُّ 
أيًضــا. فــكلُّ كالٍم يســتلزم ســلوًكا حمكوًمــا بقواعــد يســعى يف ضوئــه للكشــف 

عــن املعــاين املقصــودة عــن طريــق البحــث بــن اللغــة واالتصــال.
إنَّ مكونــات الســياق املقامــّي خلطــب اإلصــالح عــى َوْفــق خمطــط اللغــوي 
ــى اهلل  ــد )ص ــرم حمم ــولنا األك ــغ: رس ــي: املبل ــي ه ــون التبليغ ــان جاكبس روم
ــن  ــن األماك ــة م ــع: جمموع ــلمن. واملرج ــع املس ــه: مجي ــغ ل ــه(، واملبل ــه وآل علي
ــغ:  ــاة التبلي ــر، وقن ــة الغدي ــا خطب ــت إليه ــي أحال ــخصيات الت ــة والش واألزمن
ــة.  ــة الوالي ــا خطب ــة تضمنته ــات خمتلف ــالة: موضوع ــر. والرس ــة الغدي خطب
والســنن: هــي جمموعــة القواعــد النحويــة والرفيــة والتداوليــة التــي صنفــت 

ــب. ــة يف اخلط ــة املتضمن ــال الكالمي ــا األفع ــى وفقه ع
د وآله الطاهرين. واحلمُد هللِ ربِّ العاملن، وصىَّ اهلل عى حممَّ
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غديرية ابن الَعودي النيلي )ت558هـ( مقاربة يف معمارية القصيدة 

أ. د. عبد الإله عبد الوهاب هادي

املقدمة

ــلن  ــاء واملرس ــم األنبي ــى خات ــالة والســالم ع ــن والص ــد هلل ربِّ العامل احلم
حمّمــد األمــن صــىَّ اهلل عليــه وآلــه واهلــداة امليامــن مــن آلــه الطيبــن الطاهريــن 
عليهــم الســالم، وبعــد فاحللــة الفيحــاء مــن املــدن التــي متتعــت بمكانــة عاليــة 
ــوم  ــف العل ــاء يف خمتل ــن العل ــد م ــرت بالعدي ــد زخ ــوم، وق ــن العل ــر م يف كث
والفنــون منــذ متصرهــا وحتــى وقتنــا احلــارض، وقــد وصــف العلــاء واألُدبــاء 

أمهيتهــا وتطورهــا الفكــري مَّــا جعلهــا موطنــًا للعلــاء واألُدبــاء والشــعراء.
ــة  ــل القــرن الســادس اهلجــري ومــا بعــده عــر االزدهــار يف احلل وقــد مثَّ
بســبب وجــود العلــاء واألُدبــاء الذيــن حرصــوا عــى العنايــة بتدريــس العلــم 
ــة  ــت احلل ــا عرف ــن هن ــم، وم ــى أيدهي ــة ع ــن الطلب ــواج م ــرج أف واألدب، وخت
ــاء  ــددًا مــن العل ــة ع ــذه املدين جــْت ه ــد خرَّ ــة، فق ــة واألدبي بمجالســها العلمي
مثــل: العالمــة احلــي واملحقــق احلــي وابــن نــا وابــن طــاووس، وابــن ادريــس 
وغرهــم كثــر، وعــددا مــن األدبــاء والشــعراء مثــل صفــي الدين احلي وشــميم 
ــدر احلــي والســيد جعفــر احلــي ومحــادي  ــا والســيد حي احلــي وحممــد بــن جي
الكــواز وصالــح الكــواز والشــيخ عــي عــوض وغرهــم 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.
ــه كان  ــة، األول من ــوه خامت ــن تقف ــة ومبحث ــث يف مقدم ــم البح ــد انتظ لق
احلديــث فيــه عــن ترمجــة ابــن العــودي النيــي وفيــه فقــرات، واملبحــث الثــاين: 
ــث  ــج البح ــم نتائ ــت أه ــة تضمن ــمَّ اخلامت ــرات، ث ــه فق ــدة وفي ــة القصي معاري

ــع. ــادر واملراج ــت املص ــرًا ثب وأخ
ــي،  ــودي الني ــن الع ــة اب ــة غديري ــه يف دراس ــا اهلل إلي ــا وفقن ــذا م ــًا: ه وختام
نــا قدمنــا مــا  فــإْن أصبنــا فهــو منَّــة مــن منــن اهلل علينــا، وإْن أخطأنــا فحســبنا أنَّ
ــة  ــن والعاقب ــد هلل ربِّ العامل ــا أن احلم ــر دعوان ــه، وآخ ــبيل إمتام ــعنا يف س بوس

ــن. للمتق

املبحث الأول: ترجمته:

1- ن�سبه وولدته و�سفته: 

ل تقــف املصــادر القديمــة طويــاًل يف ترمجــة ابــن العــودي النيــي، إذ ال نجد له 
ترمجــة وافيــة إالَّ النــزر اليســر مــن أطــوار حياتــه املختلفــة، وربــا يكون الســبب 
ــل  ــا جع ــالم مَّ ــم الس ــت عليه ــن آلل البي ــعراء املوال ــن الش ــه م ــك كون يف ذل

أصحــاب الراجــم ال يطنبــون يف ترمجتــه وأشــعاره عــى مــا ســنرى الحقــًا.

ن�سبه:

هــو أبــو املعــال ســال بــن عــّي بــن ســلان بــن عــّي بــن العــودي التغلبــي 
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ــي)2(. ــودي الني ــن الع ــروف باب ــي)1( املع الني
والدته وصفته:

ــال  ــو املع ــه بـ)478هـــ()3( وكان )أب ــنة والدت ــم س ــاب الراج ــدد أصح ح
مــن الشــعراء الذيــن اشــتهر شــعرهم وقّلــت أخبــار ســرهم، فهــو كوكــب مــن 

ــق أوصافــه()4(. ــه أو حقائ ــة حقيقت ــوره جمهول كواكــب األدب، ومشــاهد ن
ــام  ــور مصطفــى جــواد عــن عــدم االهت وهــذه إشــارة واضحــة مــن الدكت

ــه. ــاره عــى الرغــم مــن رقــّي شــعره وحســن ديباجت بشــعره وأخب

ن�ساأته:

لقــد كانــت نشــأة ابــن العــودي يف الوقــت الــذي مجــع فيــه العــاد األصبهــاين 
أخبــار شــعرائه وكتابــة خريدتــه، ولذلــك قــال يف وصفــه: )شــاب شــبت لــه نار 
ــؤبوب  ــه ش ــن في ــاء، ودّر م ــايف امل ــاء بص ــه رصف الصهب ــاب لنظم ــذكاء وش ال

الفصاحــة، يســقي مــن ينشــده شــعره راح الراحــة()5(.
وقــول العــاد األصبهــاين يفصــح عــن شــخصية تتســم بقــدرة عقليــة قويــة، 

يف  الغدير   .55/15 بالوفيات:  الوايف   .412/1 العر:  وجريدة  القر  خريدة  ينظر:   )1(
الكتاب والسنة: 379/4. أعيان الشيعة: 277/2. أدب الطف: 126/3. أبو املعال 

ابن العودي النيي )مقالة(: 532. ُأصول التاريخ واألدب نقاًل عن أيب املعال: 532.
)2( النيل: بليدة يف سواد الكوفة، قرب حلة بني مزيد خيرقها خليج كبر ما يتخلج من الفرات 

الكبر. ينظر: معجم البلدان: 334/5.
)3( ينظر: الوايف بالوفيات: 55/15. الغدير: 372/4. أبو املعال ابن العودي )مقالة(: 532.

)4( أبو املعال ابن العودي النيي )مقالة(: 532.
)5( خريدة القر وجريدة العر: 412/1.
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ــودة  ــبك، وج ــن الس ــة وحس ــاز بالفصاح ــعر متت ــم الش ــة يف نظ ــة رائق وموهب
ــة. القرحي

ويعلــق الشــيخ األمينــي عى قــول العــاد األصبهــاين يف وصــف ابــن العودي 
النيــي بقولــه: )وإشــارة العــاد إىل أّنــه كان شــابًا مــن فلتات الشــباب()1(.

2- اأخباره:

عــى الرغــم مــن نــدرة األخبــار عــن حيــاة ابــن العــودي النيــي، لكنَّنــا نظفــر 
ــه، وهــذا  ــه بلســان العــاد األصبهــاين يف خريدت ــًا مــن حيات بخــر يــيء جانب
ــه  نّصــه )وردت واســطًا)2( ســنة مخســن ]يعنــي مخســن ومخســائة[ فذكــر ل أنَّ
-يعنــي ابــن العــودي النيــي- كان هبــا لالســرفاد، وقــام يف بعــض األيــام ينشــد 
خــادم اخلليفــة )فاتنــًا()3( فســبقه غــره إىل اإلنشــاد، فقعــد ول يعــد إليــه وســلَّم 
عــى رفــده وعليــه وصّمــم عــزم الرحيــل إىل وطنــه بالنيــل، ولقيتــه بعــد ذلــك 

يف ســنة أربــع ومخســن باهلاميــة)4(()5(.

)1( الغدير: 379/4.
)2( واسط: مدينة احلجاج بن بغداد والبرة، سّميت بذلك ألّن بينها وبن الكوفة فرسخًا، 
وبينها وبن البرة مثل ذلك. وبينها وبن املدائن مثل ذلك، وفيها أقوال ُأخرى. ينظر 

معجم ما استعجم: 1363/4.
)3( فاتنًا: هو شمس الدين أبو الفضائل من أكابر ماليك بني العباس كان ناظر واسط يومئذ.

)4( اهلامية: بلدة من نواحي واسط بينها وبن خوزستان هلا هنر يأخذ من دجلة، منسوبة إىل 
املزيدية  الدولة منصور بن دبيس بن عفيف األسدي، وليس هذا بصاحب احللة  مهام 

هؤالء ُأمراء تلك النواحي يف أيام بني مزيد أيضًا. ينظر: معجم البلدان: 410/5.
)5( خريدة القر وجريدة العر: 412/1. وينظر: الغدير: 379/4. أبو املعال ابن العودي 
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وتلــوح لنــا يف هــذا اخلــر ســمة مهمــة مــن ســاته الشــخصية، إذ )كان مــع 
حتريــره إنشــاده الســرفاده أيبَّ النفــس معتمــدًا بشــعره والشــاعر األيب ال يورثــه 

إالَّ احلرمــان وإســاءة الزمــان()1(.
ــا  ــه، وعندم ــة عن ــار القليل ــذه األخب ــر ه ــة غ ــادر القديم ــد يف املص وال نج
نطالــع شــعره نستشــف منــه إقامتــه مــّدة يف واســط، وكانــت لــه فيهــا أشــعار 
رائقــة، وإنَّ لــه أبياتــًا متفرقــة مــن قصائــد يف الغــزل تــدّل داللــة واضحــة عــى 
ــن دون  ــة م ــيس الصادق ــة باألحاس ــبٍّ مفعم ــة ح ــاش جترب ــد ع ــا ق أنَّ صاحبه
التريــح بحبيبــة حمــددة، أو قــد تكــون مقدمــات عقديــة مذهبيــة وهــو الــرأي 
األصــح مهــدة لقصائــد يف حــبِّ آل البيــت عليهــم الســالم قصائــد علويــة أو 

ــة آل البيــت عليهــم الســالم وذكــر مناقبهــم. قصائــد يف ذكــر بقي

3- ت�سيعه وموالته لآل البيت عليهم ال�سالم:

يــرز بشــكل واضــح مــن خــالل أخبــار ابــن العــودي النيــي وشــعره املبثوث 
يف املصــادر القديمــة تشــيعه ومواالتــه آلل البيــت عليهــم الســالم، يقول الشــيخ 
األمينــي: )وقــد نّظــم ابــن العــودي يف الشــعر املذهبــي الــذي أكثــر منــه الســيد 
ــاين  ــة األصفه ــن علوي ــر واب ــئ األصغ ــوين والناش ــاد والع ــن مح ــري واب احلم
ــرن  ــط الق ــراق يف أواس ــوب الع ــن شهرآش ــل اب ــا دخ ــي، وملَّ ــوراق القّم وال
الســادس ألفــى شــعر ابــن العــودي يف املذهــب تســتهديه اآلذان أفــواه الشــداة 
املنشــدين فضّمــن كتابــه مناقــب آل أيب طالــب شــيئًا منــه، وكثــرًا مــن الناظمــن 

النيي )مقالة(: 533.
)1( الغدير: 379 - 380. 
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ــداد  ــت ببغ ــام حدث ــراق إىل الش ــوب الع ــن شهرآش ــرك اب ــد ت ــب، وبع يف املذه
فتــن مذهبيــة، ووثــب احلنابلــة كعادهتــم بأعدائهــم يف املذهــب فأحرقــوا كتبهــم 
وفيهــا دواويــن أشــعارهم، واضطهدوهــم اضطهــادًا فضيعــًا فضــاع كلُّ األدب 

غثــه وســمينه، وصــار طعمــة للنــار()1(.

4- وفاته:

ــنة  ــر س ــي ذك ــودي الني ــن الع ــت الب ــي ترمج ــة الت ــادر القديم ــت املص أغفل
ــور  ــح الدكت ــد رج ــه بـ)478هـــ()2(، وق ــنة والدت ــددت س ــا ح ــه، لكنَّه وفات
مصطفــى جــواد أْن تكــون ســنة وفاتــه بنــاًء عــى األخبــار الــواردة عنــه بقــول: 
)وروايــة عــاد الديــن األصفهــاين لــه ســنة )554هـــ( باهلاميــة قــرب واســط 
ــل ال أراه  ــنة )554هـــ(، ب ــد س ــاًل بع ــه طوي ــال يف بقائ ــن أْن يغ ــركان للظ ال ت
ــا جتعــل عمــره ثانــن ســنة، وذلــك مــن نــوادر  قــد جــاوز ســنة )558هـــ( فإهنَّ

ــار()3(. ــذه الدي ــار يف ه األع
ــه  ــنة وفات ــد س ــواد يف حتدي ــى ج ــور مصطف ــي الدكت ــيخ األمين ــع الش وتاب

ــر)4(. ــه الغدي ــه يف كتاب ــم ل ــا ترج بـ)558هـــ( عندم

املبحث الثاين: معمارية ال�سعر: مدخل:

)1( الغدير: 381/4.
النيي  العودي  ابن  املعال  أبو   .372/4 الغدير:   .55/15 بالوفيات:  الوايف  ينظر:   )2(

)مقالة(:532.
)3( أبو املعال ابن العودي النيي )مقالة(: 533.

)4( ينظر: الغدير: 372/4.
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ــدة  ــي للقصي ــاء الفن ــت البن ــي تناول ــات الت ــوث والدراس ــي البح ــرة ه كث
العربيــة القديمــة، وال نريــد أن نكــرر مــا قيــل مــن مقــوالت وآراء، ومــا حصــل 
ــس يف  ــوع، إذ لي ــذا املوض ــن هب ــه آراء الباحث ــتقّرت علي ــا اس ــالف، وم ــن خ م
تكرارهــا كبــر فائــدة، فــكلُّ مــا نقولــه يكــون معــارًا مكــررًا، لكنَّنــا ســنحاول 

أْن نعــرض هلــذه اآلراء بالقــدر اليســر.
فأّمــا مقــوالت النقــاد القدامــى يف البنــاء الفنــي للقصيــدة العربيــة، فيبــدو أّن 
ابــن قتيبــة قــد ســبقهم إىل التريــح بتفاصيلهــا، ورصــد مكونــات البنيــة الفنيــة 
للقصيــدة، وتســمية مفرداهتــا الرئيســة حــن نقــل عــن أهــل العلــم قائــاًل: )إّن 
ــى،  ــار، فبك ــن واآلث ــار والدم ــر الدي ــا بذك ــدأ فيه ــا ابت ــدة، إّن ــد القصي مقص
وشــكا، وخاطــب الربــع... وقــرر عنــده مــا نالــه مــن املــكاره يف املســر، بــدأ 
يف املديــح فبعثــه عــى املكافــأة وهــّزه للســاح، وفضلــه عــى األشــباه، وصّغــر 
يف قدرهــا اجلزيــل()1(، ثــمَّ يضيــف قائــاًل: )فالشــاعر املجيــد مــن ســلك هــذه 
األســاليب، وعــَدل بــن هــذه األقســام، فلــم جيعــل واحــدًا منهــا أغلــب عــى 

ــد()2(. الشــعر، ول يطــل، ول يقطــع وبالنفــوس ضــاء إىل املزي
إّن هــذه املقولــة تعــدُّ مــن بواكــر اإلحســاس بتالحــم املوضوعــات داخــل 
القصيــدة وإن انشــغلت كثــرًا يف التعليــل املوضوعــي، إالَّ أّننــا ال نعــدم بعــض 
اجلوانــب النفســية يف نمــو ذلــك احلــدث املوضوعــي، وهــي يف كلِّ األحــوال، 

)1( الشعر والشعراء: 74/1 - 75.
)2( م. ن: 75/1 - 76.
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ــا هتتــم ببنــاء القصيــدة()1(. تبقــى )مالحظــة بنائيــة ألهنَّ
ــد  ــته، فق ــة أو مناقش ــن قتيب ــد رأي اب ــاًل عن ــف طوي ــد أْن نق ــا نري ــنا هن ولس
أفاضــت الكتــب والدراســات يف مناقشــته وحتليلــه)2(، ومــدى اســتيعاب 
أحكامــه لنــاذج القصيــدة املوروثــة كّلهــا، وذلــك أّنــه ينظــر إىل قصيــدة املديــح 
ــوال ل  ــي يف كلِّ األح ــة، وه ــدة املوروث ــه إىل القصي ــن نظرت ــر م ــرة أكث املتأخ
ــح ل تكــن ملتزمــة  ــد املدي ــى أّن بعــض قصائ ــح فقــط)3( حت تقتــر عــى املدي

ــكام)4(. ــذه األح ه
ولعــّل نقادنــا القدامــى الذيــن جــاؤوا قبــل ابــن قتيبــة أو بعــده قــد أدركــوا 
تفاصيــل البنــاء الفنــي للقصيــدة، لكنَّهــم ل يقدمــوا لنــا تفســرًا ناضجــًا ملفهــوم 
هــذا البنــاء مــن خــالل القصيــدة نفســها)5(، فأحكامهــم جزئيــة هتتــم بالتفاصيل 
وهتمــل الــكل)6(، عــى أّننــا ال ننكــّر وضــوح فكــرة البنــاء الفنــي للقصيــدة عنــد 

)1( قضايا الفن يف قصيدة املدح العباسية: 44.
)2( ينظر مثاًل: مطلع القصيدة العربية وداللته النفسية: 23. الشعر اجلاهي خصائصه وفنونه: 
133. أسس النقد األديب عند العرب: 323. املطلع التقليدي يف القصيدة العربية: 8. 

الشعر اجلاهي قضاياه الفنية واملوضوعية: 206.
)3( ينظر: دراسات نقدية يف األدب العريب: 50.

)4( ينظر: وحدة القصيدة يف الشعر العريب: 140 - 162.
رس   .215/1 املحارضة:  حلية   .7 الشعر:  عيار   .67/1 والتبين:  البيان  مثاًل:  ينظر   )5(

الفصاحة: 259-260. املثل السائر: 121/3. منهاج البلغاء: 287 - 291.
النقدي والبالغي تكثر من احلديث عن )االبتداء والتخلص واملقطع(  الراث  إّن كتب   )6(
الصناعتن:  كتاب   .122-111 الشعر:  عيار   .112/1 والتبين:  البيان  مثال:  ينظر 

443، 431، 438. العمدة: 222-239/1.
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ابــن قتيبــة، لكــنَّ رؤيتــه املوضوعيــة يف حتليــل مكوناتــه رصفتــه عــن توضيــح 
العالقــة بــن حمــاور البنــاء الثالثــة.

أّمــا مقــوالت النقــاد املحدثــن، فقــد اقــرن مفهــوم البنــاء الفنــي يف البدايات 
األُوىل للــدرس النقــدي العــريب احلديــث بـ)وحــدة القصيــدة(، ثــمَّ حظــي بعــد 
ذلــك موضــوع بنــاء القصيــدة مــن اجلهــد النقــدي احلديــث بدراســات خلصت 
إىل تقويــم العمليــة اإلبداعيــة يف الشــعر)1(، وبــن الــركام اهلائــل من هــذه اآلراء 
ــه  ــدة، بأنَّ ــاء القصي ــح بن ــن يف مصطل ــاد املعارصي ــد النق ــرر أح ــوالت، يق واملق
ــر  ــم لآلخ ــا حاك ــارص كلٌّ منه ــن العن ــات ب ــى العالق ــوم ع ــي يق ــاء عالئق )بن
ــة  ــارص املكون ــن العن ــات ب ــة العالق ــر بدراس ــق األم ــه()2( أي يتعل ــوم ب وحمك
ــة  ــورة أدق )دراس ــا، وبص ــة هل ــام املكون ــة األقس ــن دراس ــاًل ع ــدة، فض للقصي
بنــاء العبــارات والصــور واملوســيقى واألفــكار والركيبــات اللغويــة والعواطف 

املتآلفــة واملتضــادة فيهــا()3(.
ونخلــص مــن كلِّ ذلــك إىل أنَّ مالمــح التشــكيل اهليــكي للقصيــدة العربيــة 
ــرض،  ــص، والغ ــة، والتخل ــة، والرحل ــع، واملقدم ــز يف )املطل ــة يرك املكتمل
واخلامتــة(، وهــذا اهليــكل ينطبــق عــى بعــض الشــعر اجلاهــي، ومــن ثــمَّ يصدق 

النقد األديب احلديث:  العرب: 32.  املنهجي عند  النقد  ينظر مثاًل: األدب وفنونه: 59.   )1(
210. يف النقد األديب: 154. حديث األربعاء: 31/1. الشعر اجلاهي منهج يف دراسته 
اجلاهلين:  ورواته  حجر  بن  أوس  شعر   .8  -7 املوضوع:  وحدة   .445/2 وتقويمه: 

.243
)2( الصورة والبناء الشعري: 179.

)3( بناء القصيدة الفني: 17.
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عــى كثــر مــن قصائــد العــر اإلســالمي والعبــايس عــى تفــاوت فيــا بينهــم 
ــة،  ــدة مكتمل ــي قصي ــودي الني ــن الع ــة اب ــزام. وغديري ــة وااللت ــدار التبعي بمق
وهــي القصيــدة التــي حتــوي )املطلــع، واملقدمــة، والتخلــص، والرحلــة، 

ــة(. ــرض، واخلامت والغ

اأ- املطلع)1(:

أّول مــا يصادفنــا مــن األداء الشــعري، فهــو بدايتــه، وهــو بــدأ التأســيس، أّنــه 
أشــبه بالربــة التــي حتتضــن اجلــذور، تصلــح بصالحهــا، فتخلــق أرضيــة لقيــام 
ــاد  ــا النق ــي خّصه ــائل الت ــن املس ــه م ــام ب ــك كان االهت ــال؛ لذل ــص، وإالَّ ف النّ
القدامــى بالعنايــة واالهتــام، فألزمــوا الكتــاب أْن حيســنوا ابتداءاهتــم، إذ إهّنــن 
دالئــل البيــان)2(، وكانــوا يوجبــون عــى مــن يتصــدى ملقصــد مــن املقاصــد أْن 

يكــون مفتتــح كالمــه مالئــًا لذلــك املقصــد داالً عليــه شــعرًا كان َأم نثــرًا)3(.
ــاح  ــن االفتت ــرة، ألّن حس ــة كب ــا عناي ــم بمطلعه ــكان هل ــدة، ف ــا القصي أمَّ
فيهــا داعيــة االنــرشاح ومطيــة النجــاح، حتــى أنَّ ابــن رشــيق كان يعــّد الشــعر 
قفــاًل )أولــه مفتاحــه()4(، وهــو املطلــع الــذي يفتــح بــه بــاب القصيــدة، فينبغــي 

القصيدة وداللته  العمدة: 215/1-216. مطلع  ينظر:  القصيدة،  البيت األول من  )1( هو 
النفسية: 15. بناء القصيدة يف النقد العريب: 203-211. وحيدده أرسطو بقوله: )هو بدء 

الكالم ويناظره يف الشعر املطلع( فن اخلطابة: 34.
)2( كتاب الصناعتن: 431.

)3( ينظر: املثل السائر: 96/3. الطراز املتضمن ألرسار البالغة: 266/2.
)4( العمدة: 218/1.
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)للشــاعر أن جيــود ابتــداء شــعره، فــإنَّ أول مــا يقــرع الســمع، وبــه يســتدل عــى 
مــا عنــده مــن أول وهلــة()1(، فــإْن كان حســنًا بديعــًا جذب ســامعيه، واســتاهلم 
لإلصغــاء، وبســبب ذلــك اهتــم النقــاد القدامــى بحســن املطلــع كثــرًا، أو مــا 
ســموه بـ)حســن االبتــداء()2( أو )براعــة االســتهالل()3(، وانطلقوا يف دراســتهم 
ــن  ــوا م ــدة)4(، صنف ــارات ورشوط ع ــه إىل اعتب ــعراء في ــه الش ــع وتوجي للمطل
خالهلــا املطالــع إىل جيــد ورديء، وتوســعوا يف دراســاهتم تلــك باحلديــث عــن 
املطالــع اجليــدة حتــى أنَّ حــازم القرطاجني حــاول تصنيفهــا إىل ثــالث رتب)5(.

ــا املطالــع الرديئــة، فقــد تنبــه إىل تفســرها مــن القدمــاء ابــن رشــيق الذي  وأمَّ
أرجعهــا إىل حــاالت ترجــع إىل الشــاعر نفســه، يقــول ابــن رشــيق: )وإنَّــا يؤتــى 
ــن  ــظ، أو م ــع وغل ــة يف الطب ــن غفل ــا م ــوب إمَّ ــياء العي ــذه األش ــاعر يف ه الش
ــن  اســتغراق الصنعــة، وشــغل هاجــس بالعمــل يذهــب مــع حســن القــول أي

ذهــب()6(.
أّمــا املطلــع عنــد املحدثــن، فهــو املفتــاح الــذي تعتمــد عليــه القصيــدة عــى 
حــدِّ تعبرهــم )فــإذا وقــع هــذا املفتــاح يف يــد الشــاعر هجــم عــى موضوعــه(

)1( م. ن: 218/1.
)2( البديع: 75.

)3( خزانة األدب وغاية األدب: )92(.
)4( 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.
)5( ينظر: منهاج البلغاء ورساج األدباء: 311-310.

)6( العمدة: 1/ 223-222.
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ــة، فهــي ليســت قــوة  ــة املولــدة واملهيمن ــا )البداي ــه هن ــاح الــذي يعني )1(، واملفت

ــص()2(.  ــيحدث يف النّ ــا س ــة مل ــي احلاضن ــا ه ــص، وإّن ــر للن ــعاع أو تثوي إش
ــت  ــاعر، وعّمق ــة الش ــزت جترب ــد رك ــي ق ــودي الني ــن الع ــة اب ــع غديري ومطل

ــه: إحساســه هبــا، فهــو يفتتحهــا بقول
مغرم القلب  العج  من  يشتفي  وقد لّج يف اهلجران من ليس يرحم)3(متى 

ــع، وهــو  ــي الضائ ــاب التســاؤل الزمن فهــو خياطــب نفســه ليقــف عــى أعت
يتنــازع يف دخيلتــه بــن نــوازع املعرفــة واجلهــل بإمكانيــة اللقــاء باملحبوبــة، لكنَّــه 

يبــدد هــذا التســاؤل بتأكيــده عــى هجراهنــا مــن دون رمحــة.

ب- املقدمة:

ــذه  ــت ه ــد تنوع ــم، فق ــعرنا القدي ــارزة يف ش ــرة ب ــدة ظاه ــة القصي مقدم
ــا  ــي يمّده ــي واالجتاع ــرف البيئ ــل الظ ــي)4( وظ ــر اجلاه ــات يف الع املقدم
ــا يف  ــا جعله ــي، مَّ ــاعر واملتلق ــا الش ــي عليه ــي يلتق ــة الت ــل اليومي بالتفاصي
ــث النفــس يف تأملهــا للــايض، وأحــالم الشــاعر  ــًا حلدي الغالــب منفــذًا تعبري
الضائعــة التــي حتولــت حرمانــًا يرمــض القلــب، ويمتلــك األحاســيس)5( وقــد 
أوىل نقادنــا القدامــى املقدمــة الطلليــة والغزليــة يف الشــعر اجلاهــي اهتامــًا كبرًا، 

)1( أنا والشعر: 64.
)2( االستهالل فن البدايات يف النر األديب: 17-16.

)3( ق1، ب1.
)4( ينظر: مقدمة القصيدة يف الشعر اجلاهي: 237.

)5( ينظر: دراسات نقدية: 10-11. شعر أوس بن حجر ورواته اجلاهلين: 243.
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وليــس مــن تفســر هلــذا األمــر ســوى قولــن، أوهلــا: كثــرة املقدمــات الطلليــة 
ــا  ــا: ارتباطه ــم)1(. وثانيه ــام عنده ــتحقت االهت ــة اس ــرًة واضح ــة كث والغزلي
ــذ  ــوي من ــط العف ــذا النم ــتقرار ه ــّم اس ــن ث ــة، وم ــاة الصحراوي ــة احلي بطبيع
جيــل الــرواد اســتقرارًا أتــاح ملتأخــري الشــعراء اســتثار قــدرة هــذه املقدمــات 
للتعبــر عــن معاناهتــم، ومــن ثــمَّ إىل اإليقاعــات النفســية املطلوبــة لتهيئــة املتلقي 
ــا  ــات أو غره ــذه املقدم ــع ه ــل م ــى أنَّ التعام ــعرية)2(، ع ــة الش ــول التجرب لقب
ــة الشــاعر يف هتيئــة املســتلزمات  تبقــى متناظــرة مــع املســتوى اإلبداعــي لتجرب
الفنيــة املالئمــة لنمــو احلــدث املوضوعــي، ومناخــه النفــي املطلــوب، ومقدمــة 

ــة. ــه هــي مقدمــة غزلي ــدة يف غديريت القصي

املقدمة الغزلية:

مــن املقدمــات التــي عرفهــا الشــعراء العــرب منــذ عــر مــا قبــل اإلســالم، 
وكثــرت عندهــم كثــرًة واضحــة شــأهنا شــأن املقدمــة الطلليــة، وتتألــف هــذه 
املقدمــة )مــن احلديــث عــن املحبوبــة، وهجرهــا، أو بعدهــا، وانفصاهلــا، ومــا 
ــوع  ــتبد، ودم ــوق مس ــديد، وش ــق ش ــن تعّل ــراق م ــل والف ــر واملط ــه اهلج خيلف
ــره  ــى خاط ــد ع ــا تف ــان م ــة، ورسع ــًا وهلف ــرسة وأمل ــاعر ح ــكبها الش ــزار يس غ
أيامــه الســعيدة، وذكرياتــه احللــوة اجلميلــة؛ حــن كان يلتقــي بمحبوبتــه، ويبوح 
كلٌّ منهــا لصاحبــه بحّبــه، ويبادلــه إعجابــًا بإعجــاب، وشــوقًا بشــوق، حتــى إذا 
مــا انتهــى مــن ذلــك مــى يصــف حماســنها، ومفاتــن جســدها، وهــو وصــف 

)1( ينظر: بناء القصيدة يف النقد العريب: 212.
)2( ينظر: نصوص من الشعر العريب قبل اإلسالم: 158.
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التفتــوا فيــه إىل املحاســن اجلســدية أكثــر مــن التفاهتــم للمحاســن املعنويــة()1(، 
ــبًا،  ــيًا مناس ــًا نفس ــه مناخ ــاعر لنفس ــئ الش ــات )هيي ــن املقدم ــوع م ــذا الن ويف ه
ــو  ــة لنم ــاالت املطلوب ــر االنفع ــعرية، ويستش ــه الش ــه قرحيت ــن طريق ــحذ ع يش
التجربــة الشــعرية()2(، ويف غديريــة ابــن العــودي النيــي، يقــّدم بمقدمــة غزليــة 

يكثــر فيهــا مــن الشــكوى والبــكاء، فيقــول:
مغرم  القلب  العج  من  يشتفي  يرُحممتى  ليس  من  اهلجران  يف  لّج  وقد 

ه سلوِّ عــن  ــى  أب يسلوا  أن  ــمَّ  ه فــــــؤاٌد بـــنـــريان األســـــى يــتــرُمإذا 

لفضيلة ســـلـــوانـــه  عـــن  ــه  ــي ــن ــث ــتــصــايب واهلــــوى املــتــقــدُموي ــود ال ــه ع

سليمه يـــكـــاد  ال  ــظ  ــح ــل ب ــتـــه  يسلُمرمـ ــربح  املـ ــد  ــوج وال اخلــبــل  ــن  م

لوعة منه  احلــشــا  يف  تلّظت  مــا  تسجُمإذا  أمــاقــيــه  ــن  م دمـــوع  طفتها 

وفــــؤاده  اهلــــوى  أرس  عـــى  ــور بـــه أيــــدي اهلـــمـــوم وتــتــهــُممــقــيــم  ــغ ت

ــدًا  ــل ــن عــاذلــيــه جت ــوى مـ ــ ــن اهلـ ــُمجيـ ــكــت ــن وي ــا جيـ ــواه مـ ــ ــدي جـ ــب ــي ف

سقيمة  ــاين  ــ ــاألم ــ ب ــًا  ــس ــف ن ــل  ــعــل ويسقُم)3(ي يصّح  داء  من  وحسبك 

ولكنّه بعد ذلك يرسد مغامرة جسدية، فيقول:
ثدهّيا  ضممت  قد  غصون  من  ألـــثـــُمفكم  كـــنـــت  ــا  ــ هب وأفــــــــواه  إيلَّ 

ــوق منكب  ــًا ف ــُمأجــيــل ذراعـــي الهــي ــقــلــه يــتــظــلَّ ــن ث ــدا مـ ــ ــرص غ ــ وخ

ــه  من الدرِّ والياقوت يف السلك ينظُم)4(وأمـــتـــاح راحــــًا مــن شــنــيــب كــأنَّ

)1( مقدمة القصيدة العربية يف العر اجلاهي: 130.
)2( ينظر: الغديريات يف الشعر العريب: 44.

)3( ق1، ب1، ب8.
)4( ينظر: الغديريات يف الشعر العريب: 49-48.
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فالقضيــة يف هــذه األبيــات تدخــل يف إطــار املعيــار األخالقــي وعــدم تطبيقــه 
ــب آخــر، أنَّ الشــاعر  ــب، ومــن جان ــة، هــذا مــن جان ــة الفني ــق الرؤي عــى وف
هنــا يلتــزم التزامــًا فنيــًا مــن خــالل االلتــزام بقيــم عــره الفنيــة عندمــا خياطــب 
ــر  ــر أث ــا يذك ــة)1(، بعده ــت عقائدي ــة وليس ــا فني ــا برمته ــألة هن ــي، فاملس املتلق

املشــيب عليــه وجفــاء النســاء عنــه)2(.

3- الرحلة:

إنَّ االســتغراق االنفعــال الــذي واكــب الشــاعر يف رحلــة املقدمــة ســواًء يف 
الطلــل أو التغــزل باملــرأة، ومــا رافقــه مــن مشــاعر ملتهبــة وذكريــات عزيــزة، 
ــايض، وألنَّ  ــتعيد امل ــو يس ــاعر وه ــه الش ــعر ب ــذي يش ــاد ال ــزوع احل ــا الن وأهلبه
هــذا املــايض ال ُيبعــث مــن جديــد، كان عــى الشــاعر نســيانه ليواجــه الواقــع، 
ــة، بحيــث تنفتــح القصيــدة الســتقبال لوحــة الرحلــة  ــاة الصعب وحتديــات احلي
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 
ــة يف  ــرد الرحل ــق، ول ت ــث األل والضي ــه بواع ــن نفس ــب ع ــه، فتذه ــن مهوم ع
ــيطرة  ــا لس ــوض يف غاره ــة للخ ــية وفني ــة نفس ــه حاج ــس ب ــه لي ــه ألنَّ غديريت

ــر(. ــي )الغدي ــة، أال وه ــة مهم ــه لقضي ــه خطاب ــو يوج ــه فه ــرض علي الغ

3- التخل�ش:

)1( ق1، ب13-11.
)2( ينظر: ق1، ب17-14. 
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ملَّــا كانــت القصيــدة العربيــة متعــددة األغــراض يف الغالــب وكان رأي أغلبيــة 
ــًا  ــر خروج ــزء إىل آخ ــن ج ــروج م ــعراء يف اخل ــرص الش ــى أْن حي ــاد القدام النق
سلســاًل يشــعر بالتحــام األجــزاء ومتاســكها ال بوجــود عوائــق واضحــة بينهــا، 
ــاد  ــرق النق ــدة، ول يف ــواء القصي ــص يف أج ــة بالتخل ــاءت العناي ــا ج ــن هن وم
القدامــى يف التخلــص بــن شــعر ونثــر، ففــي كليهــا يــرون أْن يصــل الشــاعر 
ــل  ــه، ب ــّا قبل ــاين ع ــى الث ــال للمعن ــال انفص ــة ب ــة لطيف ــه بصل ــر كالم أو الناث
يكــون متصــاًل بــه ومتزجــًا معــه، وأْن يكــون التقــاء األغــراض املختلفــة التقــاًء 
ــت  ــامع إذا كان ــوس واملس ــم؛ ألنَّ النف ــزاء النظ ــالل يف أج ــن دون اخت ــًا م حمك
متدرجــة بــن فنــن خمتلفــن دون جامــع بينهــا، وجــدت نفــورًا ونبــت عنــه)1(، 
ــه،  ــه وقدرت ــوة ترف ــاعر، وق ــذق الش ــى ح ــدلُّ ع ــاد ي ــد النق ــص عن والتخل
وطــول باعــه)2(، وهــذا مــا ســّموه بـ)حســن التخلــص(، أو كــا يســميه أحــد 
املحدثــن بـ)الرفــق يف االنتقــال()3(، الــذي تتضــح فيــه براعــة الشــاعر ضمــن 
املواقــف الثالثــة التــي يســعى هبــا إىل اســتعطاف أســاع احلارضيــن واســتالتهم 
ــن  ــد يف حتس ــاذق جيته ــاعر احل ــاين: )والش ــايض اجلرج ــول الق ــاء. يق لإلصغ
ــا املواقــف التــي تســتعطف أســاع  االســتهالل والتخلــص وبعدهــا اخلامتــة؛ فإهنَّ
ــى  ــى ع ــاد القدام ــق النق ــكاد يتف ــاء()4(، وي ــتميلهم إىل اإلصغ ــور، وتس احلض

)1( ينظر: عيار الشعر: 7. منهاج البلغاء: 319. الطراز املتضمن ألرسار البالغة: 331/2.
)2( ينظر: اجلامع الكبر يف صناعة املنظوم من الكالم املنثور: 181.

)3( األسس النفسية ألساليب البالغة العربية: 99.
)4( الوساطة بن املتنبي وخصومه: 48. وينظر: اإليضاح يف علوم البالغة: 596/2.
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ــى  ــص ع ــواء أكان التخل ــن)1(، وس ــن املتقدم ــًا م ــن ختلص ــن أحس أنَّ املحدث
ســبيل املتقدمــن أو املحدثــن فــإّن لــه قيمتــه يف وحــدة العمــل الفنــي، فألفــاظ 
ــاد  ــّم عــن إحساســهم بتلــك الوحــدة)2(، وقــد أف ــد املتقدمــن تن التخلــص عن
ــده حتــوالً  ــح التخلــص عن ــى أصب الشــاعر اإلســالمي مــن هــذا املــوروث حت

ــة)3(. ــرض أو القضي ــرة أو الغ ــو الفك ــًا نح ووثوب
ــول  ــك التح ــى ذل ــق ع ــلِّ املصادي ــن أج ــي م ــودي الني ــن الع ــة اب وغديري
ــدة  ــرة القصي ــا إىل فك ــص هب ــزة ختل ــة مي ــيلة فني ــى وس ــص؛ إذ دّل ع يف التخل
ــو  ــة، فه ــدة الفني ــدة القصي ــى وح ــظ ع ــتطاع أن حياف ــة، واس ــا املحوري وقضيته
يتخلــص مــن مقدمتــه الغزليــة املفعمــة بالشــكوى والبــكاء ومــا فعلــه املشــيب 
ــه أذرف الدمــوع عــى مــا فــات منــه  مــن بعــد العــذار وعزوفهــن عنــه، حتــى أنَّ
ــن  ــه م ــدَّ ل ــه ال ُب ــي، وعلي ــاء الروح ــن االصطف ــاه ع ــغله يف دني ــا أش ــة ب ندام

ــول: ــالم فيق ــم الس ــت عليه ــه إىل آل البي ــا والتوج تركه
ــات مــنــي نــدامــة  متمُمبــكــيــت عــى مــا فـ أو  ــبــكــا  ال يف  خــنــس  ــأينِّ  ــ ك

وصنوه  للنبيِّ  مــدحــي  هــُم)4(وأصــفــيــت  هــم  الــذيــن  البيض  وللنفر 

ففــي بيــت ختلصــه إىل الغــرض يلجــأ إىل احلكمــة التــي تكــون خامتــة املطــاف 
ــن  ــة ليعل ــام الضائع ــرات واألي ــك املغام ــى تل ــدم ع ــاء، فين ــع النس ــه م ملغامرات

)1( ينظر: عيار الشعر: 113. كتاب الصناعتن: 453-463. الطراز املتضمن ألرسار البالغة: 
.179/3

)2( ينظر: وحدة املوضوع يف القصيدة اجلاهلية: 108 وما بعدها.
)3( ينظر: أثر اإلسالم يف بناء القصيدة العربية حتى هناية العر األموي: 20.

)4( ق1، ب18-17. 
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ــت  ــي قيل ــة الت ــدة، والقضي ــرض القصي ــات إىل غ ــون يف االلتف ــة تك أنَّ احلكم
فيهــا، فضــاًل عــن ذلــك فــإنَّ ختلصــه يشــكل صدمــة عنــد املتلقــي، وقــد وجــد 
ــدة  ــي حتثهــم عــى متابعــة القصي ــق تلــك الصدمــة الت يف احلكمــة جمــاالً لتحقي

العقيديــة، وهــو مــا يريــده ابــن العــودي النيــي)1(.

4- الغر�ش:

ــار  ــتوعب آث ــي تس ــدة الت ــل القصي ــن مراح ــة م ــة املهم ــة املرحل ــدُّ لوح تع
ــدة  ــي للقصي ــور املوضوع ــكّل املح ــذي يش ــول ال ــى الق ــث ع ــدث الباع احل
ــه  ــه مــن حمــاور أو موضوعــات ُأخــرى يشــّدها إلي الــذي يمكــن أْن تتفــرع عن
ــر  ــاعر غ ــبة إىل الش ــوع بالنس ــة؛ ألّن املوض ــدة املوضوعي ــالل الوح ــن خ م
ــا  ــي، وأنَّ م ــا الداخ ــن بنائه ــي، وال ع ــه اخلارج ــكل قصيدت ــن هي ــل ع منفص
يظهــر مــن تعــدد للموضوعــات تتجــى فيــه ســمة القصديــة، والشــاعر يســر 
ــه الشــعراء بمقــدار  ــه عــى وفــق نظــام معــن، ونســق مــوروث يتفــاوت في في
ــوع  ــع يف كلِّ موض ــل يتب ــوائيًا، ب ــن عش ــام ل يك ــذا النظ ــزام، وه ــة وااللت التبعي
أو جــزء مــن أجــزاء القصيــدة التــي حيكمهــا نظامــًا خاصــًا، وعرفــًا متبعــًا)2(.
ــكار،  ــة، وأف ــاور موضوعي ــن حم ــه م ــا حتمل ــدة، وم ــرض القصي ــي غ وحظ
ومضامــن بعنايــة النقــاد القدامــى واملحدثــن، ويتجى ذلــك يف دراســتهم املعنى 

وهــم يتناولــون قضيــة اللفــظ واملعنــى وارتبــاط بعضهــا ببعضهــا اآلخــر)3(.

)1( ينظر: الغديريات يف الشعر العريب: 73.
)2( ينظر: الشعر اجلاهي خصائصه وفنونه: 126-125.

)3( ينظر: احليوان: 131/3. الشعر والشعراء: 67/1. أرسار البالغة: 21 وما بعدها. بناء 
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لقــد جّســد موضــوع )الغديــر( غــرض القصيــدة األُوىل، ومــا نــراه مــن تنــوع 
ــر(  ــس، و)الغدي ــرض الرئي ــة الغ ــدف إىل خدم ــا هي ــا، إنَّ ــات داخله للموضوع
تشــر بوضــوح إىل قضيــة عقائديــة وتــؤرش مهــًا فكريــًا شــغل املســلمن، وقــد 
قســّم أحــد الباحثــن الغديريــات عــى حمــاور رئيســة متواشــجة فيــا بينهــا مــن 
حيــث كوهنــا تشــكل بمجموعهــا غــرض القصيــدة، فهي أجــزاء ذلــك الغرض، 
وتقســيمه عــى هــذه املحــاور ال يعنــي جتزئتــه، وإنَّــا هــو ينشــّد لفــت النظــر إىل 
أنَّ الشــعراء اســتثمروا الشــعر يف بيــان أجــزاء قضيــة بيعــة الغديــر، واإلحاطــة 
ــخ املســلمن)1( وهــذه املحــاور  هبــا ومــا تالهــا مــن ُأمــور تتصــل هبــا يف تاري

نجدهــا يف غديريــة ابــن العــودي النيــي وكــا يــأيت:

اأـ حمور الإمام عليه ال�سالم:

وفيــه يكــون احلديــث عــن منزلتــه عليــه الســالم الدينيــة الســامية، ومــا انــاز 
بــه مــن مناقــب وكرامــات فضّلتــه عــى غــره، ويرتبــط هــذا احلديــث بموضــوع 
آخــر هــو مديــح آل البيــت عليهــم الســالم واحلديــث عــن اإلمــام عــيٍّ عليــه 
ــط  ــه يرتب ــن أنَّ ــاًل ع ــالم، فض ــن اإلس ــاع ع ــجاعته ودوره يف الدف ــالم وش الس
بموضــوع آخــر هــو رثــاء اإلمــام احلســن عليــه الســالم وأهــل بيتــه ومــا أثارتــه 
وقعــة الطــف مــن قيــم دينيــة وروحيــة وإنســانية بليغــة ملؤها األســى والشــجن 

ملــا حــّل بــه وأهــل بيتــه عليهــم الســالم يف وقعــة الطــف، فيقــول:

القصيدة الفني يف النقد العريب القديم واملعارص: 54 وما بعدها. الشعر والفكر املعارص: 
14-15. فصول يف الشعر: 136-156. نظرية املعنى يف النقد العريب: 38 وما بعدها.

)1( ينظر: الغديريات يف الشعر العريب: 77-76.
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العى  ــم  ه واملــعــايل  فينا  اآلل  ــم  يممواه حــيــث  منهاجهم  يف  نيمم 

العى  منتهى  هم  القصوى  الغاية  عنهمهم  ينبئك  الــقــرآن  يف  النص  ــْل  َس

ــني ســقــاهتــم  ــادم ــق ــل ل ــٍد  ــ غ ــم يف  مفعمهـ ــاملــاء  ب واحلـــوض  وردوا  إذا 

عرضهم  يــوم  يف  الناس  شفعاء  وجتـــرمـــواهم  أرسفــــــوا  ــا  ــي ف اهلل  إىل 

غٍد  يف  الــنــار  لظى  مــن  منقذونا  تــتــرمهــم  وقـــدهـــا  يف  ــدت  غـ مـــا  إذا 

خــلــقــه  اهلل  خيـــلـــق  مل  ــم  ــوالهـ ــلـ وآدمفـ حــــوا  ــلــنــســل  ل ــا  ــط ــب ه وال 

ــرًا  ــاخ ــف ــبـــل جــربيــل يــقــول م مليكال: من مثي وقد رصت منهم)1(وأقـ

وينتقــل إىل رثــاء اإلمــام احلســن عليــه الســالم وأهــل بيتــه عليهــم الســالم، 
ويذكــر وقعــة الطــف ومــا ارتبــط مــن قيــم ورؤى، فيقــول:

موته  بــعــد  املصطفى  بـــآل  ــوا  ــاث منهموع بـــاألمـــس  ــرار  ــكـ الـ ــل  ــت ق بـــا 

ــه ثـــــورة جــاهــلــيــة  ــي ــل ــوم مسلموثـــــــاروا ع ــق ال كـــان يف  ــا  م ــه  ـ أنَّ ــى  ع

ــًا  ــات رصع ــارضي ــغ ال جثموألــقــوهــم يف  األرض  عـــى  ــّف  ــ ق ــم  ـ ــأهنَّ كـ

وتنوشهم  الــفــال  وحـــش  ــّومحتــامــاهــم  ــفــال وهـــي ح ــري ال بــأريــاشــهــا ط

ــهــم أردوهــــــم ولــديــنــهــم  ــاف ــأســي ــدمب ال منهم  الــقــنــا  بــأطــراف  ــق  ــ ُأري

ــة  ــّي ــطــفــوف ُأم ــوم ال ــدمــت يـ ــا ق تقدموا)2(ومـ بالذين  إال  السبط  عى 

ب- حمور اأعداء الإمام علي عليه ال�سالم:

ــه  ــالم، وفي ــم الس ــه عليه ــل بيت ــام وأه ــداء اإلم ــور يف أع ــذا املح ــز ه ويرك
ــم  ــه عليه ــل بيت ــام وأه ــق باإلم ــذي حل ــور ال ــم واجل ــعراء الظل ــرض الش يع

)1( ق1.

)2( ق1.
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الســالم مــن أعدائهــم، ابتــداًء بإنــكار واليتــه، وجحــد وصيــة الرســول 
ــى  ــم ع ــّب غضبه ــعراء يف ص ــرف الش ــك ان ــه؛ لذل ــه في ــه وآل ــىَّ اهلل علي ص
أولئــك القــوم مليلهــم عــن طريــق احلــق، واختاذهــم اإلنــكار والضاللــة ســبياًل 
ــي  ــة الت ــة الرشعي ــن اخلالف ــاده ع ــالم وإبع ــه الس ــام علي ــق اإلم ــاب ح الغتص

ــر)1(. ــة الغدي ــه يف بيع ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيُّ ص ــا النب ــّص عليه ن
وهــذه القضايــا يعرضهــا ابــن العــودي النيي بســبك فنــيٍّ متاســك، وصياغة 
فكريــة وفنيــة متسلســلة ويضيــف إليهــا قضيــة اغتصــاب فــدك ويناقشــها بأدلــة 

ــة فيقول: ــن عقلي وبراه
حلــيــدر  الـــــوالء  أنَّ  ــمــوا  عــل ويــظــلــموقـــد  ــؤذى  ــ يـ زال  ــا  مـ ـه  ولــكــنَـّ

بظلمه  واســـتـــبـــّدوا  عــلــيــه  وا  ــدمتـــعـــدَّ ــق ــت ــو الـــســـيـــد امل ــ وُأّخــــــــر وهـ

ــان بــدؤهــا  ــد زعــمــوهــا فــلــتــة كـ خيصموقـ ذلك  يف  كان  من  اقتلوا  وقال: 

الــشــورى هبــا بــني ستة  املتوسموأفــضــوا إىل  منهم  عـــوف  ابـــن  وكـــان 

بينهم  لــيــقــتــل  إالَّ  قـــصـــدوا  يعصمومـــا  لــلــطــهــر  اهلل  ــان  ــ وكـ ــيٌّ  ــ ع

بــأضــبــع  يـــقـــاس  ال  ــيــث  ــل ف أنجم؟وإالَّ  املــنــرية  الشمس  مــن  وأيـــن 

نظائرًا؟  كــانــوا  ــن  أي مــن  عجبًا  ــوا  فيهم)2(ف الغّي  من  طــّب  غــريه  وهــل 

وقوله يف االحتجاج ملن اغتصب فدكًا أبن من أن نوضحه، إذ يقول:
ــيَّ بــثــأركــم  ــن ــن ب ــم م ــذت ــن أخ ــك اجــرتأتــمول مــا  عــى  ــًا  خــزي فحسبكُم 

لكم  ــا  أبـ ال  ابــنــتــي  تــراثــي  ــممنعتم  ــت ــد ورث ــم قـ ــ ــاءك ــ ــم أنـــتـــم آب ــل ف

ــده  ــول ل ــراث  ــ تـ نـــبـــيٌّ ال  زعمتموقــلــتــم:  فــيــا  اإلرث  لــأجــنــبــي  أ 

)1( ينظر: الغديريات يف الشعر العريب: 82.
)2( ق1، ب49، ب55. ينظر: ب56-65، ب86-72.
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وارث  لـــــــداود  ســـلـــيـــان  ــذا  ــهـ منعتم)1(فـ ذا  فلم  لــزكــريــا  وحيــيــى 

ج. حمور بيعة الغدير:

ــد  ــداث، وق ــن أح ــا م ــرى فيه ــا ج ــر وم ــة الغدي ــعراء بيع ــّور الش ــه يص وفي
ــكل  ــا بش ــم يذكره ــل، وبعضه ــا بالتفصي ــم يذكره ــك، فبعضه ــوا يف ذل تفاوت
موجــز، وبعضهــم يركــز عــى أحــد أركان أو شــخوص تلــك احلادثــة)2(، وابــن 
ــاب  ــى خط ــز ع ــر بالركي ــة الغدي ــرى يف بيع ــا ج ــا م ــل لن ــي ينق ــودي الني الع
النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه للمســلمن يف ذلــك اليــوم، واحلــوار الــذي جــرى 
ــه حتــى انتهــى إىل تنصيــب اإلمــام عــيٍّ  ــادر ب ــه وبــن املســلمن، والــذي ب بين

ــالم، إذ يقــول: ــه الس علي
ــر حممد  ــدي ــغ ال ــوم  ــ ي ــا  ــه ــّص ن ــد  ــ فاعلمواوق ــاس  ــن ال ــا  أهيـ أال  ــال:  ــ وق

رسالتي  بلغ  النص:  يف  جــاءين  املــتــكــلــملقد  تــبــلــيــغــهــا  أنــــا يف  وهــــا 

ـــه  ــإنَّ ــبـــعـــوه فـ عنكمعـــــيٌّ وصـــيـــي فـــاتـ غــبــت  إذا  ــعــدي  ب إمــامــكــم 

ــًا  ــاك ــًا وح ــامـ ــاه إمـ ــن ــي ــوا رض ــال ــق املحكمف فــيــنــا  ــو  وهـ ــوىل  ــ وم علينا 

وحده  اليوم  ذلــك  يف  رشدهم  عموارأوا  غــٍد  يف  رشدهم  عن  ولكنَّهم 

بعضهم:  ــال  ق املصطفى  ــويف  ت نقسمفلاَّ  ــالت  ــال وب ال،  فينا؟  أحيــكــم 

يكن  ومل  ــال  ــ رجـ ــهــا  فــي ــدمونـــازعـــه  ــق ــت م وال  فـــيـــهـــا  ــدم  ــ ــ ق هلــــم 

ــم  ــأهنَّ ــني ك ــف ــاك ــوا عــلــيــهــا ع ــلـ ــموظـ ــوس ــت عــــى غـــــــّرة كــــــلِّ هلــــا ي

حقها  غـــري  يف  اهلل  حــــدود  يــقــيــم 

)1( ق1، ب66، ب69.
)2( ينظر: الغديريات يف الشعر العريب: 84.
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يعلم)1( ليس  با  استفتي  إذا  ويفتي 

د. حمور الحتجاج:

حفــل األدب العــريب بمختلــف العصــور بألــوان مــن االحتجــاج دعــا إليــه 
اجلــدل القبــي، واالجتاعــي، واألديب، والســيايس، والدينــي فــرزت املناظــرات 
ــرات،  ــدت املناظ ــالم، ووج ــل اإلس ــا قب ــرات يف أدب م ــرات واملفاخ واملناف
ــت،  ــن ثاب ــان ب ــف حس ــالم إذ وق ــدر اإلس ــر ص ــة يف ع ــض الديني والنقائ
وكعــب بــن مالــك، وعبــد اهلل بــن رواحــة للدفــاع عــن اإلســالم والنبــيِّ صــىَّ 
اهلل عليــه وآلــه، والنيــل مــن املرشكــن الذيــن وقــف شــعراؤهم ضــدَّ اإلســالم 
ــر  ــا، وازده ــاب وغرمه ــن اخلط ــرى، ورضار ب ــن الزبع ــد اهلل ب ــال عب ــن أمث م
ــة واألدب،  ــه يف السياس ــة إلي ــر احلاج ــوي بتأث ــر األُم ــض يف الع ــن النقائ ف
والعصبيــة القبليــة التــي أذكتهــا املصالــح السياســية)2(، فكانــت نقائــض جريــر 
ــزاب  ــعراء األح ــع ش ــم، ومل ــري وغره ــي النم ــل والراع ــرزدق واألخط والف

ــرق. والف
ــاس عــى  ــايس فقــد احتدمــت املناظــرات، وشــغلت الن ــا يف العــر العب أمَّ
اختــالف طبقاهتــم؛ ألنَّ أكثرهــا ُيعقــد يف املســاجد وبخاصــة املناظــرات النثريــة 
وكان للجــدل الفلســفي العقائــدي نصيــب وافــر منهــا، وقــد وجــد كّل ذلــك 

طريقــه إىل الشــعر)3(.

)1( ق1، ب87، ب95.
)2( ينظر: احلياة األدبية يف عر بني أمية: 154-153.

)3( ينظر: اجتاهات الشعر العريب يف القرن الثاين اهلجري: 345-380. تاريخ األدب العريب 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

158

س
ساد

الجزء ال

واالحتجــاج حمــور عقــي يقــوم عــى إيــراد احلجــج والراهــن لالســتدالل 
ــفية،  ــة والفلس ــة والنقلي ــة العقلي ــا باألدل ــال ضّده ــرة وإبط ــة الفك ــى صح ع
وقــد انبثــق عــن هــذا املحــور املوضوعــي حمــوٌر إبداعــيٌّ يف الشــعر، وقــد جتــى 
ــة  ــات أحقي ــًا إلثب ــه طريق ــة بوصف ــورة واضح ــات بص ــاج يف الغديري االحتج
اإلمــام عــيٍّ عليــه الســالم يف اخلالفــة والواليــة، وهــو يعالــج قضيــة خالفيــة، 
ــي يف  ــودي الني ــن الع ــدث اب ــر)1(، ويتح ــاعر إىل آخ ــن ش ــه م ــف تناول وخيتل
ــه  ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيِّ ص ــد النب ــودة يف عه ــن موج ــور ل تك ــن ُأم ــه ع غديريت
ــن،  ــا يف الدي ــا، وإدخاهل ــالم إىل ابتداعه ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع ــداء اإلم ــارع أع س
ــك  ــد ذل ــص بع ــرًا ليخل ــائاًل منك ــف متس ــمَّ يق ــه يف يشء، ث ــت من ــي ليس وه
ــالم يف اخلالفــة والواليــة، ومــا تأخــره  إىل بيــان أحقيــة اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
عنهــا إالَّ بســبب مــا اختطــه أعــداؤه مــن هنــج ظــال مــن دون مراعــاٍة حلــدود 

ــول: ــة)2(، فيق الرشيع
بــقــولــه  هــــذا  رأي  هــــذا  ــربُميــكــّفــر  يـ ذاك  ــه  لـ ــا  مـ ــذا  ــ ه ــض  ــق ــن وي

رمحة  الفقه  يف  الناس  اختالف  ــزُموقالوا  ــ ــّل وحي ــ ــذا حي ــ ــن ه ــم يـــك مـ ــل ف

دينهم  ــان  كـ أم  ــان  ــس ــإن ل فتممواأرّبـــــان  الكال  دون  من  النقص  عى 

ــه  ــّي ــب ن ــرشع  ــ بـ ــرىض  ــ يـ ال  اهلل  أقــومأم  بــالــرشع  ذاك  فــعــادوا وهــم يف 

رّبــه  وحــي  يف  كــان  قــد  املصطفى  وجيــمــجــمأم  ــه  ــغ ــي ــل ــب ت يف  يـــنـــّقـــص 

اهلــدى  فيه زيــغ عــن  ــرشع كــان  ال أم 

العر العبايس األول: 457.
)1( ينظر: الغديريات يف الشعر العريب: 91.
)2( ينظر: الغديريات يف الشعر العريب: 95.
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ــّومــوا)1( وق النبيِّ  بعد  من  فــســّووه 

هـ. حمور ال�ساعر:

ويظهــر صــوت الشــاعر بوضــوح يف الغديريــات، وقــد تــوزع ذلــك 
ــا،  ــد، ويف أثنائه ــات القصائ ــاء يف مقدم ــدة، فج ــل القصي ــى مفاص ــوت ع الص
أو يف أواســطها، ويف خوامتهــا)2(، وابــن العــودي النيــي ظهــر صوتــه يف خامتــة 
غديريتــه متوســاًل إىل اهلل تعــاىل بالنبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وأهــل بيتــه عليهــم 
ــه، ومتزلفــًا بحّبهــم  ــًا العفــو والغفــران مــن ربِّ الســالم، مســرمحًا هبــم، وطالب

ــول: ــم، فيق وواليته
حممد  آل  ــاح  ــبـ ــاألشـ بـ رب  مظلمفــيــا  واألُفــق  للناس  اهلــدى  نجوم 

أمحــد  آل  مـــن  املـــهـــدي  ــم  ــائ ــق ــال معصموب واحلــــق  ــن  ــاديـ اهلـ ــه  ــائـ وآبـ

مــنــك برمحة  ــودي  ــع ال ــى  وترحمتــفــّضــل ع تعفو  اســرتمحــت  إذا  فأنت 

سيئاته  ــن  ع الــعــفــو  بحسن  ــاوز  جهنمجتـ املـــعـــاد  يف  تــلــظــت  ــا  مـ إذا 

ــن لـــدنـــك بـــرأفـــٍة  ــه مـ ــي ــّن عــل ــ ــعــم املــتــكــرم)3(ومـ ــن ـــك أنـــت امل فـــإنَّ

5ـ اخلامتة:

آخــر مــا يصادفنــا مــن األداء الشــعري، فلذلــك كان اهتــام النقــاد القدامــى 
باخلامتــة ال يقــّل عــن اهتامهــم باملطلــع، لقــد أطلقــوا عــى اخلامتــة اصطــالح 

)1( ق1، ب96، ب10. وينظر: ب145-103.
)2( ينظر: الغديريات يف الشعر العريب: 87.

)3( ق1، ب147، ب151.
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)املقطــع( ونظــروا إليــه مــن الزاويــة نفســها التــي نظــروا مــن خالهلــا إىل املطلــع 
ــم قاعــدة  ــة يف عرفه ــب؛ ألنَّ اخلامت ــامع واملخاط ــام بالس ــث االهت ــن حي م
ــة، وأْن  ــبيلها أْن تكــون حمكم ــاع، فس ــا يف األس ــى منه ــا يبق ــر م ــدة وآخ القصي
ــى  ــاد القدام ــل النق ــذا فّض ــكلِّ ه ــًا)1(، ول ــع مفتاح ــا كان املطل ــاًل ك ــون قف تك
جــودة املقطــع وامتدحــوا صاحبــه)2( وانطلقــوا يف دراســتهم للخامتــة إىل وضــع 
ــن  ــظ م ــا حف ــان، ورب ــى يف األذه ــا يبق ــر م ــع آخ ــا)3(، واملقط ــدة هل رشوط ع
ــا  ــاء م ــن االنته ــإنَّ )أحس ــك ف ــوال؛ لذل ــب األح ــكالم يف غال ــائر ال دون س
ــا  ــدة فيقطعه ــم القصي ــن خيت ــرب م ــن الع ــه )م ــكالم()4(، إالَّ أنَّ ــاء ال أذن بانته
ــه ل  ــورًا كأنَّ ــكالم مبت ــى ال ــتهية، ويبق ــة مش ــا رغب ــة، وفيه ــا متعلق ــس هب والنف
يتعمــد جعلــه خامتــة()5(، وقــد ناقــش القدمــاء واملحدثــون مســألة كــون إهنــاء 
القصيــدة بيــد الشــاعر أم أنَّ اخلامتــة هــي التــي تفــرض نفســها عليــه)6(. والــذي 
يتابــع الشــعر العــريب قديمــه وحديثــه جيــد أنَّ خامتــة القصيــدة يفرضهــا الفعــل 
ــعري)7(،  ــق الش ــة اخلل ــّر بعملي ــو يم ــاعر، وه ــه الش ــز ب ــذي يتمي ــي ال اإلبداع
ــات يتضــح فيهــا فعــل إبداعــي يرتكــز عــى عنــر عقــي،  ــم الغديري وخواتي

)1( ينظر: العمدة: 239/1. الطراز املتضمن ألرسار البالغة: 183/3.
)2( ينظر: كتاب الصناعتن: 1442.

)3( ينظر: تفصيل القول يف هذه الرشوط كتاب بناء القصيدة يف النقد العريب: 231-229.
)4( اإليضاح: 599/2.

)5( العمدة: 240/1.
)6( ينظر مثاًل: قضايا الشعر املعارص: 280. األسس النفسية لألبداع الفني: 305.

)7( ينظر: األسس النفسية لألبداع الفني: 283.
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ــكيل  ــد تش ــث يعي ــًا بحي ــي منظ ــل اإلبداع ــذا الفع ــداين، وكان ه ــر وج وآخ
التجربــة العقليــة بتجربــة وجدانيــة يطلــق فيهــا الشــاعر العنــان خليالــه، وينتقــل 
ــه منجــزه الشــعري  بــن الصــور والعواطــف واألفــكار مشــكاًل مــن ذلــك كّل

ــة)1(. ــة ودراي ــن قصدي ع
وتنوعــت خواتيــم الغديريــات وإن كانــت تعالــج قضيــة واحــدة إذ جــاءت 
عــى إنــاط ثالثــة: خامتــة الواليــة، وخامتــة الدعــاء، وخامتــة الــراءة)2( وخامتــة 

ابــن العــودي النيــي يف غديريتــه كانــت مــن نمــط الدعــاء، إذ يقــول:
جنيته  عــظــيــم  ــب  ذنـ يل  ــان  كـ ــإْن  ــ أعظمف مــنــه  يل  ــران  ــف ــغ وال فــعــفــوك 

ابتدى  الشعر  يف  بالتشبيب  كنت  أختم)3(وإن  الزهر  الصفوة  بمدح  فإينِّ 

اخلامتة

بعــد أْن مــّن اهلل علينــا بإنجــاز البحــث والوصــول إىل هنايتــه، فــال ُبــدَّ لنــا أن 
نختمــه بذكــر أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا:

ل تقــف املصــادر طويــاًل يف ترمجــة ابــن العــودي النيــي، إذ ال نجــد لــه ترمجــة 
وافيــة إالَّ النــزر اليســر مــن حياتــه، وربــا يكــون الســبب يف ذلــك كونــه مــن 
الشــعراء املوالــن آلل البيــت مَّــا جعــل أصحــاب الراجــم ال يطنبــون يف ترمجتــه 

وأشــعاره.
ــار  ــنَّ األخب ــه بـ)478هـــ(، لك ــي ووالدت ــودي الني ــن الع ــب اب ــدد نس ح

)1( ينظر: الغديريات يف الشعر العريب: 97.
)2( ينظر: م.ن: 97.

)3( ق1، ب153-152.



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

162

س
ساد

الجزء ال

ــاب  ــر إىل ش ــا تش ــي بمجمله ــدًا، وه ــة ج ــه قليل ــأته وصفات ــن نش ــة ع املروي
ــعر  ــم الش ــة يف نظ ــة رائق ــة، وموهب ــة قوي ــدرة عقلي ــم بق ــخصية تتس ــك ش امتل

ــة. ــودة القرحي ــبك، وج ــن الس ــة وحس ــاز بالفصاح متت
ــالل  ــن خ ــا م ــة، لكنَّن ــي قليل ــودي الني ــن الع ــن اب ــي وردت ع ــار الت األخب
ــه أقــام مــّدة يف واســط وكانــت لــه فيهــا أشــعار رائقــة، كــا  شــعره نستشــف أنَّ
وأنَّ لــه قصائــد يف الغــزل مفعمــة باألحاســيس الصادقــة، وأبياتــًا حكميــة تــدّل 

عــى حنكــة صاحبهــا ومترســه باحليــاة وجتارهبــا.
يــرز بشــكل واضــح مــن خــالل أخبــار ابــن العــودي النيــي وشــعره تشــيعه 
ومواالتــه آلل البيــت عليهــم الســالم، فنظــم الشــعر املذهبــي يف حبهــم وذكــر 
مناقبهــم ويبــدو أنَّ هــذا اللــون مــن الشــعر ل يســتهِو أصحــاب الراجم مَّــا أّدى 
إىل عزوفهــم عــن ذكــر أخبــاره وأشــعاره، أو وصفــه بأوصــاف تنــّم عــن أقــالم 

هــا مداهنــة الســلطة اجلائــرة وحماولــة كســب وّدهــا وماهلــا. مهُّ
ــا  ــه، لكنَّن ــنة وفات ــي س ــودي الني ــن الع ــت الب ــي ترمج ــادر الت ــدد املص ل حت
ــعاره. ــاره وأش ــرت أخب ــي ذك ــادر الت ــتعانة باملص ــه باالس ــنة وفات ــا س رّجحن

- أضــاء البحــث اجلوانــب املعاريــة لغديريــة ابــن العــودي النيــي مــن خالل 
ــرض  ــص والغ ــة والتخل ــة والرحل ــع واملقدم ــة يف املطل ــدة املكتمل ــة القصي بني

واخلامتــة.

امل�سادر واملراجع

القرآن الكريم
أبــو املعــال ابــن العــودي النيــي )مقالــة(، د. مصطفــى جــواد، جملــة الغــري 
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النجفيــة العــددان )22، 23( الســنة الســابعة 1946م، 1947م، ط1، نــرش 
العتبــة العلويــة املقدســة 1432هـــ 2011م.

اجتاهــات الشــعر العــريب يف القــرن الثــاين للهجــرة د. حممــد مصطفى هــدارة، 
ــارف، ط1، مر 1963م. دار املع

ــري  ــرن األول اهلج ــن الق ــالم م ــه الس ــن علي ــعراء احلس ــف أو ش أدب الط
ــى، ط1، 1988م  ــر، دار املرت ــواد ش ــرش، ج ــع ع ــرن الراب ــى الق حت

ــع دار  ــر، مطاب ــن النص ــص األديب، ياس ــات يف الن ــن البداي ــتهالل ف االس
ــداد 1993م. ــة، ط1، بغ ــة العام ــؤون الثقافي الش

األســس النفســية ألســاليب البالغــة العربيــــة د. جميد عبــــد احلميــد ناجي، 
املؤسســة اجلامعية للدراســات والنــرش والتوزيــع، ط1، بروت، لبنــان 1984م.
ــداع الفنــي يف الشــعر اخلاصــة د. مصطفــى ســويف،  األســس النفســية لإلب

ــر 1951م. ــارف، م دار املع
أســس النقــد األديب عنــد العــرب د. أمحــد أمحــد بــدوي، مطبعــة جلنــة البيــان 

العــريب، ط 3، القاهــرة 1964م.
أعيــان الشــيعة، الســيد حمســن األمــن )ت1371هـــ( حتقيــق: الســيد حســن 

األمــن دار التعــارف للمطبوعــات، بــروت، لبنــان )د. ت(.
أنا والشعر، شفيق جري، املطبعة الكالية، القاهرة 1959م.

ــن  ــدر الدي ــي ص ــدين )ع ــوم امل ــن معص ــع، اب ــواع البدي ــع يف أن ــوار الربي أن
ــان، ط1،  ــة النع ــكر، مطبع ــادي ش ــاكر ه ــق: ش ــدين، ت 1120هـــ(، حتقي امل

النجــف 1968م.
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اإليضــاح يف علــوم البالغــة: اخلطيــب القزوينــي، جــالل الديــن أبــو عبــد اهلل 
حممــد )ت739هـــ(، رشح وتعليــق: حممــد عبــد املنعــم خفاجــي، دار الكتــاب 

اللبنــاين، بــروت، لبنــان، ط3، 1971م.
البديــع يف نقــد الشــعر أســامة بــن منقــذ )ت 584 هـــ( 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 والنــرش والتوزيــع، ط2، بــروت، لبنــان 

1982م.
البيــان والتبيــن: اجلاحــظ، أبــو حجــر عمرو بــن عثــان )ت255هـــ( حتقيق: 

عبــد الســالم حممــد هــارون، مطبعة املــدين، القاهــرة، مــر، ط7، 1998م.
تاريــخ األدب العــريب العــر العبــايس األول، د. شــوقي ضيــف، ط3، دار 

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 للنــرش، بغــداد 1979م.
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احليــاة األدبيــة يف عــر بنــي أميــة: د. حممــد عبــد املنعــم خفاجــي، ط2، دار 
الكتــاب اللبنــاين، بــروت 1973م.

احليــوان: اجلاحــظ، أبــو عثــان عمــرو بــن بحــر )ت255هـــ( حتقيــق: عبــد 
الســالم حممــد هــارون، القاهــرة 1938م.

خريــدة القــر وجريــدة العــر، عــاد الديــن األصفهــاين، حتقيــق: حممــد 
هبجــت األثــري، ود. مجيــل ســعيد، املجمــع العراقــي، وزارة اإلعــالم العراقيــة 

)د. ت(.
البغــدادي  القــادر  عبــد  العــرب:  لســان  لبــاب  ولــب  األدب  خزانــة 

1299هـــ. بــوالق،  مطبعــة  )ت1093هـــ(، 
ــع دار  ــادر، مطاب ــد اهلل اجل ــود عب ــريب، د. حمم ــة يف األدب الع ــات نقدي دراس

ــل 1990م. ــرش، املوص ــة والن ــة للطباع احلكم
ــد ت  ــن حمم ــد اهلل ب ــد عب ــو حمم ــي )أب ــنان اخلفاج ــن س ــة اب رّس الفصاح
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.
ــدار  ــي، ال ــد النوهي ــه - د. حمم ــته وتقويم ــج يف دراس ــي - منه ــعر اجلاه الش

ــرة )د. ت(. ــرش، القاه ــة والن ــة للطباع القومي



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

166

س
ساد

الجزء ال

ــّز  ــة - د. ع ــة واملعنوي ــره الفني ــاه وظواه ــارص - قضاي ــريب املع ــعر الع الش
الديــن إســاعيل، دار العــودة دار الثقافــة، بــروت، ط2، 1972م.

ــوري  ــلم الدين ــن مس ــد اهلل ب ــد عب ــو حمم ــة )أب ــن قتيب ــعراء اب ــعر والش الش
ــر 1966م. ــارف، ط2، م ــاكر دار املع ــد ش ــد حمم ــق: أمح ت276هـــ(، حتقي
الشــعر والفكــر املعــارص، د. عنــاد غــزوان وآخــرون، دار احلريــة للطباعــة، 

ــداد 1974م. بغ
الصــورة والبنــاء الشــعري حممــد حســن عبــد اهلل، مكتبــة الدراســات األدبيــة 

)83( دار املعــارف، مــر 1981م.
ــن  ــى ب ــاز: حيي ــق اإلعج ــوم حقائ ــة وعل ــن ألرسار البالغ ــراز املتضم الط
محــزة بــن عــي بــن إبراهيــم العلــوي )ت749هـــ(، حتقيــق: حممــد عبــد الســالم 

ــان، ط1، 1415هـــ، 1995م. ــروت، لبن ــة، ب ــب العلمي ــاهن، دار الكت ش
ــه ونقــده ابــن رشــيق القــرواين )أبــو عــي  العمــدة يف حماســن الشــعر وآداب
احلســن بــن رشــيق القــرواين ت 456هـــ(، حتقيــق: حممــد حميــي الديــن عبــد 

ــر 1955م. ــعادة، ط2، م ــة الس ــد، مطبع احلمي
عيــار الشــعر ابــن طباطبــا العلــوي )حممــد بن أمحــد ت 322هـــ( حتقيــق: طه 

احلاجــري، ود. حممــد زغلــول ســالم، رشكة فــن الطباعــة، القاهــرة 1956م.
ــة  ــرش العتب ــبي، ن ــد الش ــم حمم ــريب نعي ــريب، د. ح ــعر الع ــات يف الش الغديري

ــف األرشف2011م. ــة، النج ــة املقدس العلوي
ــي )ت 1392هـــ(، ط4، دار  ــيخ األمين ــنة، الش ــاب والس ــر يف الكت الغدي

ــان 1397هـــ 1977م. ــروت، لبن ــاب، ب الكت
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ــي،  ــي العراق ــع العلم ــة املجم ــوب، مطبع ــد مطل ــعر، د. أمح ــول يف الش فص
بغــداد، 1420هـــ 1999م.

فــن اخلطابــة أرســطو، ترمجــة عبــد الرمحــن بــدوي، منشــورات وزارة الثقافــة 
واإلعــالم 1980م.

يف النقد األديب د. شوقي ضيف، دار املعارف، ط3، مر 1962م.
قضايــا الفــن يف قصيــدة املــدح العباســية دراســة تطبيقيــة يف شــعر البحــري 
ــة للنــرش، القاهــرة  ــاح التطــاوي، دار الثقاف ــد الفت ــد اهلل عب ــز، د. عب ــن املعت واب

1981م.
قضايــا الشــعر يف النقــد العــريب، د. إبراهيــم عبــد الرمحــن حممــد، دار العــودة، 

1981م. بروت،  ط2، 
املثــل الســائر يف أدب الكتــاب والشــاعر ابــن األثــر )ت 637 هـــ( حتقيق: د. 

أمحــد احلــويف، ود. بــدوي طبانــة، مطبعــة هنضــة مــر، مــر 1959م.
املطلــع التقليــدي يف القصيــدة العربيــة دراســة ونقــد وحتليــل، عدنــان عبــد 

ــّي البلــداوي، مطبعــة الشــعب، بغــداد 1974م. النب
ــة  ــي، اهليئ ــم حفن ــد احللي ــية، د. عب ــه النفس ــة وداللت ــدة العربي ــع القصي مطل

ــاب، مــر1987م. ــة العامــة للكت املري
ــق: مصطفــى  معجــم مــا اســتعجم، البكــري األندلــي )ت 487هـــ( حتقي

ــان 1403هـــ 1983م. الســقا، ط3 عــال الكتــب، بــروت، لبن
معجــم البلــدان ياقــوت احلمــوي )شــهاب الديــن أبــو عبــد اهلل ياقــوت بــن 

عبــد اهلل ت 626هـــ( دار صــادر للطباعــة والنــرش، بــروت 1955م.
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مقدمــة القصيــدة العربيــة يف العــر اجلاهــي، د. حســن عطــوان، دار 
1970م. مــر  املعــارف، 

منهــاج البلغــاء ورساج األُدبــاء حــازم القرطاجنــي )أبــو احلســن بــن أيب عبــد 
اهلل ت 684 هـــ( حتقيــق: حممــد احلبيــب بــن خوجــة، املطبعــة الرســمية، تونــس 

1966م.
ــوري  ــل، د. ن ــة وحتلي ــالم دراس ــل اإلس ــريب قب ــعر الع ــن الش ــوص م نص
محــودي القيــي، ود. حممــود عبــد اهلل اجلــادر، ود. هبجــة عبــد الغفــور احلديثي، 

مطابــع دار احلكمــة للطباعــة والنــرش، املوصــل 1411هـــ 1990م.
النقــد األديب احلديــث د. حممــد غنيمــي هــالل، مطابــع الشــعب، ط3، 

1964م. القاهــرة 
الــوايف بالوفيــات، الصفــدي )ت764هـــ( حتقيــق: أمحــد األرنــاؤوط وتركــي 

مصطفــى، دار إحيــاء الــراث العــرب، بــروت 1420هـــ 2000م.
ــاة  ــايس حي ــر العب ــة الع ــى هناي ــريب حت ــعر الع ــدة يف الش ــدة القصي وح
ــداد 1972م. ــة، بغ ــة اجلمهوري ــرش، مطبع ــة والن ــة للطباع ــم، دار احلري جاس

وحــدة املوضــوع يف القصيــدة اجلاهليــة، د. نــوري محــودي القيــي، مطابــع 
مؤسســة دار الكتــب للطباعــة والنــرش، جامعــة املوصــل 1394هـــ 1974م.

ــو  ــاين )أب ــز اجلرج ــد العزي ــن عب ــي ب ــه، ع ــي وخصوم ــن املتنب ــاطة ب الوس
احلســن عــي بــن عبــد العزيــز ت 366هـــ(، حتقيــق ورشح: حممــد أيب الفضــل 
ــي ورشكاه،  ــايب احللب ــى الب ــة عيس ــاوي، مطبع ــد البج ــي حمم ــم، وع إبراهي

القاهــرة 1966م.



وا  النيلي )ت55558( مقاربة  ي معمارية الققيدة   تديرية ابن العع
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الر�سائل اجلامعية

أثــر اإلســالم يف بنــاء القصيــدة العربيــة حتــى هنايــة العــر األُمــوي، أمحــد 
ــة  ــة اآلداب، جامع ــة، كلي ــة الكاتب ــوراه باآلل ــة دكت ــب، ُأطروح ــاكر غضي ش

بغــداد 1410 هـــ 1979م.
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املغايرة السياقية يف آييت الغدير دراسة يف ضوء إعالمية كسر التوقع الجزء ال
النصي

أ. م. د. زهراء جياد عبا�ش الربقعاوي

ــل  ــه، ألن أي عم ــذي حيدث ــر ال ــل واألث ــي العم ــن تلق ــل ب ــب الفص يصع
كيفــا كان يرتبــط باملتلقــي مــن ناحيتــن: تلقيــه مــن ناحيــة وأثــره مــن ناحيــة 
ــص،  ــي الن ــراف ه ــة األط ــة ثالثي ــى جدلي ــوم ع ــال يق ــر اجل ــرى، فاألث أخ

ــرك)1(. ــا املش ــارئ، وتفاعله والق
ــل  ــراءة كل عم ــاس يف ق ــي األس ــص واملتلق ــة الن ــن بني ــل ب ــد التفاع إذ يع
أديب، إذ جيــب أالّ تقتــر دراســة العمــل األديب عــى النــص الفعــي فحســب، 
وإنــا بالدرجــة نفســها جيــب االهتــام باألفعــال املرتبطــة بالتجــاوب مــع ذلــك 

ــص)2(. الن
ــم،  ــة الفه ــى خاصي ــوم ع ــارئ تق ــص والق ــن الن ــتغال ب ــة االش إذ إن أولي
فالعمــل حيــاول دائــا أن يوفــر لقارئــه املنــاخ األديب واالقراحــات التــي يمكــن 
ــادة  ــكيل أو إع ــة إىل تش ــل يف النهاي ــى يص ــه، حت ــم لدي ــة الفه ــه عملي أن توّج
ــدود  ــص يف ح ــتنطق الن ــارئ يس ــل فالق ــاص بالعم ــق األديب اخل ــكيل األف تش
ــة التــي يعرضهــا  اســتحضاره لفهمــه املســبق لكــن يف إطــار املرجعيــات األدبي

النــص نفســه.
ــن  ــص، م ــي والن ــن املتلق ــوار ب ــط احل ــا ضب ــم هب ــي هيت ــة الت ــد الطريق وتع
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ــة  ــة اجلدلي ــة يف العالق ــذه الطريق ــد ه ــل، وتتجس ــة التواص ــب نظري ــم جوان أه
بــن التوقــع/ الــال توقــع، فالتوقــع هــو ))انتظــار يشــوبه التمنــي، مثــل درجــة 

ــرء بلوغهــا يف عمــل مــا(()3(. ــى امل ــي يتمن النجــاح الت
ــة التوقــع،  ــة تواجــه عملي أمــا الــال توقــع فهــو كــرس هلــذا االنتظــار، وخيب
ــا  وأفــق االنتظــار هــو ذلــك االفــراض األول الــذي ينطلــق منــه القــارئ ظان
ــه، مســتقيا  ــه للعمــل األديب الــذي بــن يدي ــد إهنــاء قراءت ــه عن ــه ســيصل إلي أن

ــا نجــد أنفســنا أمــام ثــالث حــاالت: ــه املاضية)4(وهن ــاه مــن جتارب إي
ــذ ال يكــون  ــأيت كــا نتوقــع، وعندئ ــا، وي ــب النــص توقعاتن - إمــا أن ال خيّي

ــة. ــدة أو إعالمي ــه أي ج في
- وإمــا أن يكــرس أفــق التوقــع لدينــا بشــكل ســلبي، فيكــون أقــل مــا نتوقــع، 

وهنــا يكــون النــص ليــس ذا قيمــة مجالية.
- وإمــا أن يكــرس أفــق التوقــع لدينــا بشــكل إجيــايب فيكــون أعــى مــا توقعنــا 

وهــذه هــي خاصيــة النصــوص املبدعــة.
ــن  ــّا م ــا ك ــل إلين ــا ينق ــا إخباري ــه نص ــن كون ــع م ــص ال تنب ــة الن إذ إن أمهي
املعلومــات، فهــذا أمــر جتــاوزه الزمــن، وإنــا َمهّمــة النــص أن جيعلنــا نتفاعــل 
معــه، ونســتلهم منــه أشــياء جديــدة، تكــرس توقعنــا وتزيــد مــن إعالميــة النــص 
املقــروء، فأنــت تزيــد يف إخبــار بــالغ مــن البالغــات كلــا كانــت الوحــدة املنتقاة 
لبعــض الوحــدات األخــر ضعيفــة التوقــع)5(، أي 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 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

172

س
ساد

الجزء ال

ثــم نســبة االنتبــاه)6(.
وتعتمــد عمليــة التواصــل والتأثــر مــا بــن النــص واملتلقــي عــى مشــاركة 
ــم  ــاه، وتتحك ــود خط ــي تق ــة الت ــارات النصي ــه لإلش ــن تلقي ــي، وحس املتلق
ــه،  ــا ل يقل ــص ب ــاق الن ــدم إنط ــة، وع ــطحات التأويلي ــب الش ــاطه لتجن يف نش
ــق  ــذا، ويتعم ــدث ه ــص(()7( وحي ــرف الن ــن ط ــه م ــاط موّج ــراءة نش فـ))الق
التواصــل، عندمــا يرصــد القــارئ يف بنيــة النــص إجــراًء أســلوبيا غــر منتظــر، 
أو مقابــالت دالليــة غــر متوقعــة، أو مفاجــآت ســياقية، أو عندمــا يعــزز ظاهــرة 
إمســاك النــص عــن معلومــات، أو عنــد حتويــل اجتــاه النــص فجــأة نحــو مســار 
آخــر ليكــرس أفــق توقعــه)8(، إذ يعــد ألســلوب املفاجــأة أو الدهشــة القــدرة 

ــى النــص. عــى جــذب املتلقــي وتشــويقه للوصــول إىل معن
وبــذاك يبقــى النــص ثابتــا، لكونــه يمثــل النقطــة التــي ينطلــق منهــا القــارئ 
لبنــاء توقعاتــه، التــي تتعــدد وختتلــف وتتبايــن تبعــا خلرتــه ومارســته فـ))حــن 
يــرشع املتلقــي يف قــراءة عمــل حديــث الصــدور، فإّنــه ُينتظــر منــه أن يســتجيب 
ــّوره  ــّون تص ــي تك ــة، الت ــر اجلالي ــع املعاي ــجم م ــاره، أي أن ينس ــق انتظ ألف
لــألدب، لكــن للعمــل أيضــا أفقــه اخلــاص، الــذي قــد يأتلــف مــع أفــق القارئ 

مــا ينتــج عــن ذلــك حــوار أو رصاع بــن األفقــن(()9(.
ــن  ــدث ب ــذي حي ــادم ال ــراع أو التص ــذا ال ــمية ه ــى تس ــح ع ــد أصطل وق
 Aestnic مــا يفــرزه النــص، ومــا يتوقعــه القــارئ بمصطلــح املســافة اجلاليــة

.)10(Dictance
فاملســافة اجلاليــة مصطلــح أطلقــه )يــاوس( قاصــدا بــه ))التعــارض بــن مــا 
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يقدمــه النــص، وبــن مــا يتوقعــه القــارئ(()11(أو هــي الفــرق بــن التوقعــات 
ــل  ــه »تعدي ــى أن ــي ع ــع الفن ــوم الطاب ــد ويق ــل جدي ــن لعم ــكل املع ــن الش وب

لألفــق)12(.
فعندمــا يســتجيب )أفــق انتظــار القــارئ( لـ)أفــق النــص( ويتفــق معــه، فــإّن 
هــذا يعنــي أّن هنــاك )ائتالفــا( و)تأثــرا( ســيحصل بينهــا، ومــن ثــم ســيكون 
هنــاك تواصــل ومشــاركة وتفاعــل بــن الطرفــن: )النــص( و )القــارئ(، بيــد 
ــل عــى  ــة، ب ــة عالي ــي بطبيعــة احلــال أّن )النــص( ذو طبيعــة فني أّن هــذا ال يعن
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 اجلــال الــذي يتمتــع 

بــه )النــص(.
أمــا النــص الــذي يمتلــك املقومــات الفنيــة العاليــة والقيمــة اجلاليــة املرتفعــة 
فإنــه ال هيــم أن يكــون متوافقــا مــع أفــق القــارئ أو خمتلفــا معــه ومتصادمــا مــع 
ــى أن  ــادر ع ــده الق ــو وح ــوص( ه ــن )النص ــوع م ــذا الن ــتجابته فه ــة اس طبيع
ــن  ــًا ح ــن، خصوص ــه املوازي ــب لدي ــه ويقل ــذ يف نفس ــارئ وينف ــى الق ــر ع يؤث
يكــون )أفــق( ذلــك النــص خمتلفــًا عــن )أفــق انتظــار( القــارئ وخميبــًا لـ)أفــق 

توقعــه(.
إذا أصبــح مــدى انزيــاح النــص عــن معايــر القــارئ وتعديلــه ألفــق توقعــه، 
ــار  ــق االنتظ ــرس أف ــر ك ــا كان أث ــألدب فكل ــة ل ــة اجلالي ــر القيم ــًا لتقدي مقياس

قويــًا، 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 منكــرس بعنــر غــر 
متوقــع)14(، وتلتقــي أســلوبية ريفاتــر مــع اإلعالميــة حيــث ))دعــا الكاتــب 
ــع  ــع(، إذ إن التوق ــدم التوق ــك )ع ــة كذل ــه املهم ــن آرائ ــه، وم ــفر نص إىل تش
ــة األســلوبية يف  ــإن ))البني ــح هيمنتهــا(()15( ولذلــك ف يســطح القــراءة ويطي
نــص معــن تكمــن يف سلســلة مــن العنــارص املتوقعــة التــي تدخــل يف عالقــة 
تعــارض مــع العنــارص غــر املتوقعــة(()16(، عــالوة عــى أن ))اخلطــاب األديب 
ال يوجــد إال بفعــل االتصــال، وهــذا ال يتحقــق إال بفعــل الكاتــب الــذي ضّمــن 
ــاه مقاصــده، أمــا املتلقــي فهــو النصــف اآلخــر  ــه إي ــة شــكلية وضمن نصــه بني
الــذي تســتدعيه بنيــة الشــكل ويقــع يف حبائــل املقاصــد األدبيــة التــي يضمنهــا 

الكاتــب(()17(.
ــأة  ــالل املفاج ــن خ ــدد م ــلويب يتح ــراء أس ــة كل إج ــإن ))قيم ــم، ف ــن ث وم
التــي حتدثهــا يف املتلقــي، فكلــا كانــت غــر متوقعــة كان أثرهــا يف نفــس املتلقــي 

ــا(()18(. عميق
فعمليــة العــدول عــن أصــل إىل صــورة لغويــة تركيبيــة أخــرى جتعــل النفــس 
تنتقــل عــر موضعــن قــد تربطهــا عالقــة، إذ إن املســافة تقطــع درجــة الصفــر، 
ــا  ــق عليه ــية، فتتدف ــة والنفس ــنن الكوني ــا الس ــي ترفضه ــراغ الت ــة الف أي حلظ
أمــواج مــن مشــاعر الدهشــة تتبايــن حســب طــول املســافة بــن املرحلتــن فكلا 
زادت املســافة زاد تدفــق الدهشــة وأثرهــا حتــى إذا مــا طالــت املســافة أكثــر مــا 
يــدرك العقــل البــرشي، انقلــب التأثــر إىل فــوىض إذ يصبــح كــرس اإلمكانــات 
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اهلــادف إىل نقــل املعــاين العاديــة مــن أهــم عنــارص القــول اجلــال)19(.
ــون  ــذ تك ــا وعندئ ــة هل ــة اجلالي ــوص زادت القيم ــدول للنص ــا زاد الع فكل

ــة(()20(. ــة متواصل ــاب عملي ــارئ يف الكت ــة الق ))رحل
فعندمــا يبــدأ بالقــراءة يمــي عــى نحــو متصــل يف إدراكــه، وفقــا لتوقعاتــه 
ــه  ــج عن ــع، ينت ــر متوق ــان ورود يشء غ ــك ف ــة لذل ــه الثقافي ــتندة إىل خلفيت املس
احتــال تعديــل وجهــة نظــره ليتجــه صــوب العنــارص غــر املحــدودة يف النــص 
والتفــاوض معهــا وحتقيقهــا)21(، وهــذا التغــر ألفــق التوقعــات يســميه آيــزر 
ــص.  ــر الن ــافر ع ــارئ أن يس ــح للق ــي تتي ــة()22(، وه ــر اجلّوال ــة النظ )وجه
كاشــفا بذلــك كثــرة املنظــورات التــي يرابــط بعضهــا مــع بعــض، والتــي تعــدل 

كلــا حــدث انتقــال مــن واحــد منهــا إىل اآلخــر)23(.
ــص  ــن الن ــل ب ــة التفاع ــم عملي ــف تت ــذا الكش ــال وه ــذا االنتق ــر ه وع
واملتلقــي، وتبلــغ مســتويات تتعــدى القــراءة الســطحية)24(، لتصبــح احراقــا 
ــال يف  ــر شــيئًا ذا ب ــع أو املنتظــر ال يث ــا هــو متوقــع ومنتظــر، فاملتوق وجتــاوزا مل
وعــي القــارئ، يف حــن تثــر العنــارص غــر املتوقعــة وعــي القــارئ وتســتفزه.

وبذلــك تصبــح اإلعالميــة كــرسًا لــردود فعــل القــارئ إزاء املنبهــات 
ــع  ــارض م ــا تتع ــه تصادم ــا يواج ــارئ عندم ــص والق ــة يف الن ــرات الكائن واملث
موقفــه ووعيــه، وخرتــه، وعندمــا ختلخــل توقعاتــه، وافراضاتــه، فإنــه خيلــق 
ــس  ــق احل ــل بخل ــل كفي ــذا التفاع ــص، وه ــع الن ــل م ــة التفاع ــه إمكاني لدي
اجلــال لديــه، إذ بمقــدور الالتوقــع، أو كــرس 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)25( أي 

ــر. ــر والتأث ــة للتأث قابل
ــارص  ــع عن ــدى توق ــي ))م ــي فه ــاه املتلق ــارة انتب ــى إث ــة ع ــد اإلعالمي تعتم
ــا،  ــا وغموضه ــدم معرفته ــا أو ع ــا أو معرفته ــدم توقعه ــة أو ع ــص املقدم الن
ــى  ــل ع ــه ينق ــا، إذ إن ــو م ــى نح ــاري ع ــو إخب ــص ه ــع إّن كل ن ــي الواق فف
ــام  ــه اهت ــا يوج ــو م ــة( ه ــدار )اإلعالمي ــر أّن مق ــرى، غ ــة صغ ــل معلوم األق
الســامع(()26(، وقــد جــاء تعريــف بحــري متناغــا مــع التعريفــات الســابقة 
ــد  ــق بتحدي ــا ))تتعل ــر أهّن ــة، فذك ــح اإلخباري ــتخدم مصطل ــه اس ــظ أّن ويالح
ــا(()27(، إذ  ــدم توقعه ــه أو ع ــواردة في ــات ال ــع املعلوم ــص، أي توق ــدة الن ج
نجــد أّن اإلعالميةترتبــط بمفهــوم التوقــع، فهنــاك دائــا النمــط املألــوف املتوقــع 
ــع  ــذي يتوق ــع األديب ال ــاق التوق ــن نط ــل ضم ــو يدخ ــا، وه ــة م ــب مجل لركي
املتلقــي أّن اجلملــة ســتأيت وفــق ذلــك الرتيــب، أمــا لــو حدثــت انزياحــات أو 
عــدوالت يف النــّص فــإن أفــق التوقــع ســيكرس عنــد املتلقــي، وبذلــك تتحقــق 
هــذه اجلــدة، فاملقــدار املناســب مــن املعلوماتيــة يف النــص املعتمــد عــى املقصــد 
ــدار  ــون مق ــيا، ويك ــا أساس ــال نصي ــك عام ــكل بذل ــف يش ــع واملوق والتوق

ــل)28(. التواص
ــة  ــلوبية واملوضوعي ــه األس ــب أوال يف اختيارات ــا الكات ــدة حيدده ــذه اجل وه
ــدم  ــار ع ــي بمعي ــا املتلق ــص، وحيدده ــائه الن ــد إنش ــون( عن ــكل واملضم )الش
ــي  ــه للمتلق ــري إبالغ ــوى جي ــكالم حمت ــداًء أن لل ــرض ابت ــي تف ــع. فه التوق
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بواســطة النــص، ومــن ثــم فهــي ال تعالــج نصــا غــر منســق أصــال، ولكنهــا 
ــم  ــق بحك ــا تتعل ــوى، أهن ــذا املحت ــرض ه ــا ع ــري هب ــي جي ــة الت ــى بالكيفي تعن
املتلقــي عــى طريقــة عــرض املحتــوى وبمــدى اتســام عنــارصه النصيــة بالطرافة 
ــينا  ــن س ــاه اب ــا س ــك ب ــط ذل ــينا، إذ يرتب ــن س ــول اب ــد ق ــى ح ــراب ع واإلغ
)اإلغــراب(أو حتقــق الطرافــة ويــزاد عــى ذلــك إخــالف التوقــع لــدى املتلقــي 
بــا يرتفــع بــه الــكالم يف ســّلم النصيــة)29(. ويشــر ســعد مصلــوح إىل طريقــة 
توزيــع املعلومــات يف النــص قائــال: ))ترتبــط اإلعالميــة بمعــدل ظهــور النقــاط 
التــي متثــل نقــالت أو منعطفــات جديــدة يف تسلســل عــرض املحتــوى بالنســبة 
للمتلقــي، إذ تتايــز النصــوص باختالفهــا مــن حيــث معــدل البــطء والرسعــة 
ــا.  ــة هل ــة النصي ــق صف ــدى حتق ــاوت يف م ــم تتف ــن ث ــالت، وم ــدوث النق يف ح
لذلــك يرتبــط مفهــوم اإلعالميــة بــا يســمى االنتبــاه Attention أو الركيــز 
ــوم  ــة(()30(، إّن مفه ــي أصال ــتجابات املتلق ــرف إىل اس Focusing، وين
القيمــة األســلوبية يفــرض وجــوده عــدة أنــاط للتعبــر عــن الفكــرة الواحــدة، 
ــكال  ــا )ش ــف كل منه ــي يؤل ــلوبية( الت ــرات األس ــرف بـ)املتغ ــا يع ــذا م وه

ــد)31(. ــوم الواح ــن املفه ــر ع ــا( للتعب خاص
ملــا كان اخلطــاب يف النــص القــرآين هيــدف إىل اإلقنــاع والتأثــر وكان 
املتلقــي يشــغل موقعــا وســطا بــن التأويــل والبيــان بوصفهــا انعكاســا لعمليــة 
ــاال للتواصــل يمثــل جتميعــا لــكل اإلمكانيــات التــي يمكــن أن  التواصــل ومث
تتحقــق ونحــن نمــر عــر النصــوص، فإّنــه يف حلظــة مــا قــد ينتقــل النــص مــن 
ــياق  ــة الس ــره إىل أمهي ــت نظ ــي ولف ــه املتلق ــر لتنبي ــياق آخ ــن إىل س ــياق مع س
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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 اســتعاالت القــرآن هلــذا النــوع مــن اإلعالميــة 
نِْزيــِر َوَمــا ُأِهــلَّ لَِغــْرِ اهللَِّ  ُم َوحَلْــُم اخْلِ َمــْت َعَلْيُكــُم امْلَْيَتــُة َوالــدَّ قولــه تعــاىل ))ُحرِّ
ــْم  ْيُت ــا َذكَّ ــُبُع إاِلَّ َم ــا َأَكَل السَّ ــُة َوَم ــُة َوالنَّطِيَح َي دِّ ــوَذُة َوامْلَُرَ ــُة َوامْلَْوُق ــِه َوامْلُنَْخنَِق بِ
ــَس  ــْوَم َيِئ ــٌق اْلَي ــْم فِْس لُِك ــاأْلَْزاَلِم َذٰ ــُموا بِ ــِب َوَأْن َتْسَتْقِس ــَى النُُّص ــَح َع ــا ُذبِ َوَم
ِذيــَن َكَفــُروا ِمــْن ِدينُِكــْم َفــاَل خَتَْشــْوُهْم َواْخَشــْوِن اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم  الَّ
ْســاَلَم ِدينـًـا َفَمــِن اْضُطــرَّ يِف خَمَْمَصــٍة  َوَأمْتَْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتـِـي َوَرِضيــُت َلُكــُم اإْلِ

ــإِنَّ اهللََّ َغُفــوٌر َرِحيــٌم(( }املائــدة/3{. ــٍم َف ْث ــٍف إِلِ َغــْرَ ُمَتَجانِ
فقــد حتــّدث النــص عــن أنــواع املحرمــات مــن األطعمــة وعّدهــا ووصفهــا 
ــَن  ِذي ــَس الَّ ــْوَم َيِئ ــه ))اْلَي ــم إىل قول ــياق التحري ــن س ــل م ــم انتق ــق ث ــا فس بأهّن
ــْم  ــْم ِدينَُك ــُت َلُك ــْوَم َأْكَمْل ــْوِن اْلَي ــْوُهْم َواْخَش ــاَل خَتَْش ــْم َف ــْن ِدينُِك ــُروا ِم َكَف
ْســاَلَم ِدينًــا َفَمــِن اْضُطــرَّ يِف  َوَأمْتَْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتِــي َوَرِضيــُت َلُكــُم اإْلِ
ــك  ــوم هــو ذل ــأّي ي ــم((. ف ــوٌر َرِحي ــإِنَّ اهللََّ َغُف ــٍم َف ْث ــٍف إِلِ ــْرَ ُمَتَجانِ ــٍة َغ خَمَْمَص
ــأس  ــي »ي ــة وه ــة املصري ــداث األربع ــذه األح ــه ه ــت في ــذي اجتمع ــوم ال الي
الكفــار«، و«إكــال الديــن«، و«إمتــام النعمــة«، و«قبــول اهلل ديــن اإلســالم دينــا« 
ــم  ــألة التحري ــل مس ــة املتخل ــرر يف اآلي ــوم املتك ــة، وأّن الي ــكل البرشي ــا ل ختامي
ســياقه واحــد، ثــم عــاد النــص إلكــال اآليــة بقولــه )فمــن اضطــر يف خممصــة 
ــال  ــوم إك ــار وي ــس الكف ــوم يئ ــن ي ــث ع ــدو احلدي ــم( فيب ــف إلث ــر متجان غ
ــيد  ــول الس ــده، يق ــا بع ــع ع ــه، ومنقط ــا قبل ــع م ــب م ــر متناس ــن كالم غ الدي
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ــك إذا  ــم يف داللتهــا عجيــب، فإن ــة يف حلوهلــا حملهــا ث ــي ))أمــر اآلي الطباطبائ
ــدم( إىل  ــة وال ــم امليت ــت عليك ــاىل: )حرم ــه تع ــي قول ــة أعن ــدر اآلي ــت ص تأمل
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( أصــال، وألفيتــه آيــة كاملــة ماثلــة 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 
ــور  ــإن اهلل غف ــه ف ــم علي ــال إث ــاد ف ــاغ وال ع ــر ب ــر غ ــن اضط ــر اهلل فم ــه لغ ب

ــم(( )32( رحي
وهــذا مــا نريــد إثارتــه يف إعالميــة اخلطــاب القــرآين، فمــن خــالل اســتعال 
النــص ألســلوب املغايــرة الســياقية والتــي ســتؤدي حتــا إىل كــرس توقــع املتلقي 
ــى  ــي ع ــه املتلق ــاء لتنبي ــا ج ــة إن ــن اآلي ــع م ــذا املقط ــه، فه ــه ومفاجأت وإدهاش
ــث  ــياق احلدي ــوم يف س ــذا الي ــث عــن ه ــه، وأّن احلدي ــوم وأمهيت ــذا الي عظــم ه
عــن املحرمــات مــن األطعمــة واللحــوم وقطــع سلســلة التاســك النــيص أمــر 
مقصــود متثلــه قصديــة إدهــاش املتلقــي وكــرس توقعــه ألّن النــص حتــدث عــن 
ــط  ــألة ال ترتب ــياقي إىل مس ــال الس ــي باالنتق ــئ املتلق ــه يفاج ــة وإذا ب األطعم
بــاألوىل ال شــكال وال مضمونــا، ولــو وضــع هــذا املقطــع مــن اآليــة يف مــكان 
غــر هــذا املــكان ألّول تأويــال مناســبا لســياق ترتيبــه، بيــد أّن وضعــه يف هــذا 
املــكان فيــه إعالميــة بارعــة ودقيقــة جتــر املتلقــي عــى البحــث عــن معنــى ذلك 
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اليــوم الــذي يئــس فيــه الكفــار.
ــوم يف هــذا املقطــع مــن  ــان املــراد مــن هــذا الي وقــد ذهــب املفــرسون يف بي

ــة: اآلي
أ- يئسوا من أن حيللوا هذه اخلبائث بعد أن جعلها اهلل حمرمة.

ــذا  ــالء ه ــد بإع ــاىل وع ــه تع ــم ألن ــى دينك ــم ع ــن أن يغلبوك ــوا م ب- يئس
الديــن عــى كل األديــان، وهــو قولــه ))ليظهــره عــى الديــن كلــه(( فتحققــت 
تلــك النــرة وأزال اخلــوف بالكليــة وجعــل الكفــار مغلوبــن بعــد أن كانــوا 
غالبــن)33(، أي أن اهلل تعــاىل حــول اخلــوف الــذي كان يلحقهــم مــن الكافرين 
ــه  ــدون ب ــم توع ــا كنت ــم م ــالم وجاءك ــالن اإلس ــن بط ــوا م ــم ويئس ــوم إليه الي

)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 
ــم  ــار ألنك ــؤالء الكف ــة ه ــم اآلن إىل مداهن ــة لك ــاه ال حاج ــان معن ــل اللس أه

رصتــم بحيــث ال يطمــع أحــد مــن أعدائكــم يف توهــن أمركــم)35(.
ومــن غــر املعقــول أن اهلل خيــر املســلمن أن املرشكــن قــد يئســوا مــن دينهــم 
بعــد أن أنــزل اهلل أحــكام احلــرام واحلــالل اخلاصــة باللحــوم بــل إن مــا يســبب 
يأســهم هــو وجــود ا يرســخ اإلســالم ويضمــن اســتمراره بالنهــج الــذي أنــزل 

. به
ــى  ــلطة ع ــة ذات س ــة الكريم ــة يف اآلي ــات النصي ــون املوّجه ــك تك وبذل
القــارئ تدفعــه نحــو بنــاء عالقــة تفاعليــة للبحــث عــن رؤيــة النــص وقصديتــه 
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ــص. ــتبطانية للن ــراءة االس ــاوال الق ــة حم ــراءة اخلارجي ــاوزا الق متج
ــروا  ــن كف ــس الذي ــوم يئ ــه ))الي ــي قول ــن أعن ــن اجلملت ــة ))إن هات واحلقيق
ــا،  ــان مضمون ــم(( متقاربت ــم دينك ــت لك ــوم أكمل ــه ))الي ــم(( وقول ــن دينك م
مرتبطتــان مفهومــا بــال ريــب، لظهــور مــا بــن يــأس الكفــار مــن ديــن املســلن 
ــن ألن  ــول املضمون ــب، وقب ــاط القري ــن االرتب ــلن م ــن املس ــال دي ــن إك وب
يمتزجــا فيركبــا مضمونــا واحــدا مرتبــط األجــزاء، متصــل األطــراف بعضهــا 

ــن اجلملتــن مــن االحتــاد يف الســياق((36 ــا إىل مــا ب ببعــض، مضاف
أما قوله )اليوم أكملت لكم دينكم( فقد قيل فيه أقوال:

ــا  ــي م ــي بتنزي ــالل وحرام ــدودي وح ــي وح ــم فرائ ــت لك 1- أي أكمل
أنزلــت وبيــاين مــا بينــت لكــم فــال زيــادة يف ذلــك وال نقصــان منــه بالنســخ بعد 
هــذا اليــوم، وهــو يــوم عرفــة عــام حجــة الــوداع عــن ابــن عبــاس والســدي 
ــى اهلل  ــي )ص ــى النب ــذا ع ــد ه ــزل بع ــوا ول ين ــي قال ــي والبلخ ــاره اجلبائ واخت
ــه مــى بعــد ذلــك  ــم وإن ــه( يشء مــن الفرائــض يف حتليــي وال حتري ــه وآل علي

بإحــدى وثانــن ليلــة.
2- إن معنــاه اليــوم أكملــت لكــم حجكــم وأفردتكــم بالبلــد احلــرام حتجونه 

مــن دون املرشكــن وال خيالطكــم مرشك.
3- إن معنــاه اليــوم كفيتكــم األعــداء وأظهرتكــم عليهــم مثلــا تقــول اآلن 
ــا نخافــه، وقــد روي  ــا مــا كن ــا مــا نريــد بــأن كفيتن ــا امللــك وكمــل لن كمــل لن
ــد أن  ــت بع ــه نزل ــالم إن ــا الس ــد اهلل عليه ــر وأيب عب ــن أيب جعف ــن اإلمام ع
ــوم  ــام ي ــه الســالم( علــا لألن ــا )علي ــه( علي ــه وآل نصــب النبــي )صــى اهلل علي
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ــا اهلل. ــة انزهل ــر فريض ــي آخ ــوداع وه ــة ال ــن حج ــه ع ــم منرف ــر خ غدي
وعندمــا نزلــت هــذه اآليــة قــال اهلل اكــر عــى إكــال الديــن وإمتــام النعمــة 
ــن  ــال م ــدي وق ــن بع ــب م ــن أيب طال ــي ب ــة ع ــالتي ووالي ــرب برس ــا ال ورض
كنــت مــواله فعــي مــواله اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه وانــر مــن 

ــه )37(. نــره واخــذل مــن خذل
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.
ــن  ــه م ــرست توقع ــي ك ــي الت ــة للمتلق ــة املدهش ــة املفاجئ ــذه اإلعالمي وه
ــث إىل  ــض اخلبائ ــم لبع ــياق التحري ــن س ــئ م ــياقي املفاج ــال الس ــالل االنتق خ
ســياق احلديــث عــن يــوم قامــت عليــه أهــم املســائل بــن اهلل واملســلمن فيــا 

ــالم. ــص اإلس خي
ــة ألن  ــي لإلعالمي ــض خارج ــن خمّف ــث ع ــي إىل البح ــو املتلق ــذا يدع وه
الســياق مقطــوع دالليــا عــن مــا قبلــه وبعــده، فعندمــا يواجــه املتلقــي بعنــارص 
ــض  ــات خف ــدى عملي ــى إح ــه أن يتبن ــن علي ــه يتع ــة فإن ــر متوقع ــة غ نصي

ــة: ــة اآلتي اإلعالمي
ــص  ــراءة الن ــا يف ق ــي قدم ــي املتلق ــأن يم ــك ب ــي: وذل ــض األمام أ- اخلف
حتــى جيــد إحــدى الوقائــع النصيــة التــي تــيء العنــر النــيص الذي اســتوقفه 

مــن قبــل.
ب- اخلفــض اخللفــي: يعنــي ذلــك أن يعــود املتلقــي أدراجــه لعلــه جيــد فيــا 
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ســبقت قراءتــه مــا يفــرس لــه مــا غمــض عليــه.
ــل  ــص املاث ــار الن ــن إط ــروج م ــك باخل ــون ذل ــي: ويك ــض اخلارج ج- اخلف

ــاص)38(. ــف أو التن ــياق املوق ــى س ــاد ع ــي باالعت ــدي املتلق ــن ي ب
ويكــون املخّفــض اخلارجــي متمثــال بأســباب النــزول التــي حــددت نــزول 
هــذه احلادثــة ))اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم َوَأمْتَْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتـِـي َوَرِضيــُت 

ْســاَلَم ِدينًــا((. َلُكــُم اإْلِ
ــة، أو  ــزول اآلي ــوم ن ــه ي ــا؛ إن ــوم ومنه ــذا الي ــد ه ــدد اآلراء يف حتدي ــد تع وق
ــوم هــو مــا  ــه( أو إن املــراد بالي ــه وآل ــة الرســول حممــد )صــى اهلل علي ــوم بعث ي
بعــد فتــح مكــة، وقيــل اليــوم الــذي نزلــت فيــه ســورة بــراءة، وقيــل هــو يــوم 

ــوداع )39(. ــة مــن حجــة ال عرف
ــة نزلــت عــى رســول اهلل )صــى اهلل  ــادة أن اآلي وقــد نقــل الطــري عــن قت
عليــه وآلــه( يــوم عرفــة يــوم مجعــة حــن نفــى اهلل املرشكــن عــن املســجد احلرام 

وأخلــص للمســلمن حجهــم)40(.
ويــروى أن هيوديــا قــال لعمــر: لــو علمنــا معــرش اليهــود حــن نزلــت هــذه 
ــي َوَرِضيــُت َلُكــُم  ــْم َوَأمْتَْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتِ ــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُك اآليــة ))اْلَي
ْســاَلَم ِدينًــا(( لــو يعلــم ذلــك اليــوم؛ اختذنــا ذلــك اليــوم عيــدا فقــال عمــر،  اإْلِ
ــى اهلل  ــول اهلل )ص ــن رس ــاعة، وأي ــه والس ــت في ــذي نزل ــوم ال ــت الي ــد علم ق
عليــه وآلــه( حــن نزلــت: نزلــت ليلــة اجلمعــة، ونحــن مــع رســول اهلل )صــى 

ــه( بعرفــات)41(. ــه وآل اهلل علي
فلــو كانــت هــذه اآليــة نازلــة بعرفــات وفيهــا أكمــل الديــن ومتــت النعمــة 
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ــزول  ــرة بن ــات كث ــد وردت رواي ــك، وق ــد ذل ــة بع ــزول آي ــدم ن ــي ع يقت
أحــكام وفرائــض بعــد ذلــك اليــوم كــا يف آيــة الصيــف )آيــة الكاللــة( وآيــات 
ــن أن  ــة)43(، وال يمك ــوم عرف ــو ي ــس ه ــوم لي ــك الي ــون ذل ــا)42( فيك الرب
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 حــالل أو حــرام رشع )44(، وال هــو 
املقصــود بــه اليــوم بعــد نــزول الــراءة فــال ســبيل إىل ذلــك أيضــا ألن أحكامــا 
كثــرة قــد نزلــت بعــد ذلــك ومنهــا مــا يف هــذه الســورة مــن احلــرام واحلــالل.

بــل يكــون ))بــأن ينصــب اهلل هلــذا الديــن مــن يقــوم مقــام النبــي يف حفظــه 
ــروا  ــن كف ــأس الذي ــك ي ــب ذل ــه فيعق ــة ب ــة القائم ــاد األم ــره وإرش ــر أم وتدب
ــام باحلامــل  مــن ديــن املســلمن ملــا شــاهدوا خــروج الديــن عــن مرحلــة القي
ــام باحلامــل النوعــي، وليكــون ذلــك إكــاال للديــن  الشــخيص إىل مرحلــة القي
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 عــرش مــن ذي احلجــة ســنة عــرش مــن اهلجــرة يف أمــر واليــة عــي 
)عليــه الســالم()46(، إذ ذكــر جمموعــة مــن املفرسيــن أن النبــي )صــى اهلل عليــه 
وآلــه( ل يعــش أكثــر مــن واحــد وثانــن يومــا بعــد نــزول هــذه اآليــة، وهــذا 
أمــر يثــر االنتبــاه يف حــد ذاتــه، إذ حــن نــرى أن وفــاة النبــي )صــى اهلل عليــه 
ــة  ــزول اآلي ــع األول نســتنتج أن ن ــاين عــرش مــن ربي ــوم الث ــه( كانــت يف الي وآل
ــر  ــوم غدي ــو ي ــرام وه ــة احل ــن ذي احلج ــرش م ــن ع ــوم الثام ــط يف ي كان بالضب
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خــم )47(.
ــا أمــر املؤمنــن  ــه( علي ــه وآل ــي )صــى اهلل علي ــذي نصــب النب ــوم ال أي الي
ــار  ــى الكف ــث غش ــه، حي ــة ل ــة خليف ــمية وعلني ــورة رس ــالم( بص ــه الس )علي
يف هــذا اليــوم ســيل مــن اليــأس، بعــد أن كانــوا يتومهــون بــأن ديــن اإلســالم 
ــتعود إىل  ــاع س ــه( وأن األوض ــه وآل ــى اهلل علي ــول )ص ــاة الرس ــينتهي بوف س
ســابق عهدهــا يف اجلاهليــة، لكنهــم حــن رأوا أن النبــي أوىص باخلالفــة بعــده 
لرجــل فريــٍد بــن املســلمن يف تقــواه وعلمــه وعدالتــه وقوتــه، وهــو عــي بــن 
ــه  ــي وهــو يأخــذ البيعــة لعــي )علي ــه الســالم( وشــاهدوا النب أيب طالــب )علي
الســالم( أحــاط اليــأس هبــم مــن كل جانــب، وفقــدوا األمــل فيــا توقعــوه مــن 

ــه )48(. ــالم وبقائ ــوخ اإلس ــوا رس ــالم وأدرك ــتقبل اإلس رش ملس
ــد  ــر خــم بع ــوم غدي ــت يف ي ــة نزل ــة الكريم ــرة أن اآلي ــات كث ــرت رواي ذك
ــات  ــك إن الرواي ــن ذل ــح م ــالم( يتض ــه الس ــي )علي ــة ع ــي بوالي ــغ النب تبلي
ــارا  ــس أخب ــم لي ــر خ ــة غدي ــة يف واقع ــزول اآلي ــدت ن ــي أك ــار الت واألخب
آحــادا ليتــم جتاهلهــا أو تضعيــف ســندها بــل هــي أخبــار إن ل تكــن يف حكــم 
املتواتــر فهــي عــى أقــل تقديــر مــن األخبــار املســتفيضة التــي تناقلتهــا املصــادر 

ــهورة )49( ــالمية املش اإلس
ــام  ــن وإمت ــال الدي ــو إك ــهم وه ــبب يأس ــى س ــار ع ــأس الكف ــم ي وأن تقدي
النعمــة كان لقصديــة إعالميــة مهمــة وهــي تفخيــم أمــر اليــوم، وتعظيــم شــأنه، 
ــة  ــم الشــخيص إىل مرحل ــام بالقي ــة القي ــه مــن خــروج الديــن عــن مرحل ــا في مل
ــاء  ــة البق ــدوث إىل صف ــور واحل ــة الظه ــن صف ــي، وم ــم النوع ــام بالقي القي
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ــدوام. وال
والنــص الــذي اســتطاع أن يفعــل كــرس توقــع القــارئ مــن خــالل اآليــات 
املختلفــة الســياق هــو بال شــك نــص اســتثنائي وخطــاب متميــز عى املســتويات 
ــررة  ــادة املك ــوص املعت ــراءة للنص ــة الق ــوم بمارس ــا يق ــارئ عندم ــة، فالق كاف
فإهنــا بــال شــك ســراعي )أفــق انتظــاره( ألنــه تعــود عــى قراءهتــا مــن خــالل 
ــوص  ــة لنص ــذه املارس ــام هب ــه إذا ق ــد أن ــة، بي ــة معروف ــات حتليلي ــر والي معاي
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.
ــْم  ــِزَل إَِلْيِه ــا ُأْن ــَل َوَم ْنِجي ــْوَراَة َواإْلِ ــوا التَّ ــْم َأَقاُم ُ ــْو َأهنَّ ــاىل ))َوَل ــه تع ويف قول
ــٌة ُمْقَتِصــَدٌة َوَكثِــٌر  ــِت َأْرُجِلِهــْم ِمنُْهْمُأمَّ ِــْم أَلََكُلــوا ِمــْن َفْوِقِهــْم َوِمــْن حَتْ ِمــْن َرهبِّ
ــَك َوإِْن  ــْغ َمــا ُأْنــِزَل إَِلْيــَك ِمــْن َربِّ ُســوُل َبلِّ ــا الرَّ َ ِمنُْهــْم َســاَء َمــا َيْعَمُلــوَن َيــا َأهيُّ
ــْوَم  ــِدي اْلَق ــاِس إِنَّ اهللََّ اَل هَيْ ــَن النَّ ْغــَت ِرَســاَلَتُه َواهللَُّ َيْعِصُمــَك ِم ــَا َبلَّ ــْل َف َلْ َتْفَع

ــدة 67-66 ــَن(( املائ اْلَكافِِري
إن هــذه اآليــة ))يــا أهيــا الرســول بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربــك(( أيضــا 
مــن اآليــات التــي فيهــا كــرس لتوقــع املتلقــي مــن خــالل وضــع اآليــة يف نظــم 
ــا، ويف  ــا بعده ــا وم ــا قبله ــياق م ــة لس ــرة اآلي ــا أي غاي ــا مضمون ــف عنه خيتل
هــذا األســلوب كــرٌس لتوقــع املتلقــي ومفاجــأة لــه بــا حيدثــه مــن شــد املتابــع 
والســيطرة عليــه وشــد انتباهــه مــن بــن يديــه قــرسا 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 
ــه يف  ــره بتبليغ ــا يأم ــو م ــه ه ــن رب ــه م ــزل إلي ــا أن ــراد ب ــياق أن امل ــب الس بحس
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، ول يكــن مــن شــأن اليهــود وال النصــارى يف عهــد 
ــه  ــّوغ ل ــر يس ــم خط ــن ناحيته ــه م ــه إلي ــه( أن يتوج ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص النب
)صــى اهلل عليــه وآلــه( أن يمســك عــن التبليــغ أو يؤخــره إىل حــن فيبلــغ األمــر 
ــه فيهــم  ــاج إىل أنــن يعــده اهلل بالعصمــة منهــم إن بلــغ مــا أمــر ب إىل حيــث حيت
حتــى يف أوائــل هجرتــه )صــى اهلل عليــه وآلــه( إىل املدينــة وعنــده حــدة اليهــود 

وشــدهتم حتــى انتهــى إىل وقائــع خيــر وغرهــا(()50(.
وقــد تعــدد اآلراء يف ذكــر ســبب نــزول هــذه اآليــة حتــى عــّد الــرازي عــرشة 
أقــوال يف نزوهلــا منهــا إهنــا نزلــت يف فضــل عــي بــن أيب طالــب )عليه الســالم(، 
وحــن نزلــت هــذه اآليــة أخــذ الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه( بيــده وقــال: 
ــه  ــاداه( فلقي ــن ع ــاِد م ــن وااله وع ــواله اهلل واِل م ــي م ــواله فع ــت م ــن كن )م
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ــوالي  ــت م ــب أصبح ــن أيب طال ــا اب ــك ي ــا ل ــال: هنيئ ــاب فق ــن اخلط ــر ب عم
ومــوىل كل مؤمــن ومؤمنــة، وهــو قــول ابــن عبــاس والــراء بــن عــازب وحممــد 

بــن عــي )51(.
ــا ضعيفــا  ــار رأي ــرازي خيت ــإن ال وعــى الرغــم مــن تعــدد اآلراء يف نزوهلــا ف
ــة بــا حتملــه مــن حتذيــر ل يســبق لــه مثيــل، بــل ال  ال ينســجم مــع ســياق اآلي
يمكــن أن يســتقيم هــذا التفســر مــع الســياق الــذي يضعهــا فيــه فيقول))واعلم 
ــه مــن  ــه عــى أن اهلل تعــاىل آمن ــرت إال أن األوىل محل ــات وإن كث أن هــذه الرواي
ــه هبــم،  ــاالة من مكــر اليهــود والنصــارى، وأمــره بإظهــار التبليــغ مــن غــر مب
وذلــك ألن مــا قبــل هــذه اآليــة بكثــر ومــا بعدهــا بكثــر؛ ملــا كان كالمــا مــع 
ــه  ــى وج ــن ع ــدة يف الب ــة الواح ــذه اآلي ــاء ه ــع إلق ــارى، امتن ــود والنص اليه

ــة عــا قبلهــا ومــا بعدهــا(( )52(. تكــون أجنبي
ونالحــظ هنــا أن الفخــر الــرازي يتجاهــل متامــا أنــه ل يكــن قــد بقــي يف تلك 
ــر  ــي النض ــوادث بن ــد ح ــرب، بع ــرة الع ــبه جزي ــود يف ش ــود لليه ــرة وج الف
ــود  ــاك وج ــن هن ــران، ول يك ــدك ونج ــر وف ــاع وخي ــي قينق ــة وبن ــي قريظ وبن
للنصــارى وحتــى نصــارى احلبشــة كانــوا قــد دفعــوا اجلزيــة بعــد يــوم املباهلــة.

ويوافــق الــرازي يف الــرأي حممــد رشــيد رضــا فــرى أن ))الوصيــة باخلالفــة 
ــة  ــاه بالغ ــا ال ترض ــي م ــاب، فه ــل الكت ــة أه ــياق حماج ــا يف س ــبة هل ال مناس
ــا  ــة وم ــبق اآلي ــا س ــه ))وم ــرأي دروزة بقول ــذا ال ــد ه ــرآن(( )53(، ويؤك الق
حلقهــا يســوغان اجلــزم بأهنــا جــزء مــن موضــوع الســياق املتصــل بالنهــي عــن 
مــواالة أهــل الكتــاب ولومهــم؛ ألهنــم ل يقيمــوا التــوراة واإلنجيــل ومــا أنــزل 
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ــه(( )54(. ــه وآل عــى رســول اهلل صــى اهلل علي
ــود  ــون وج ــن أن يك ــر املمك ــن غ ــه م ــا إن ــب إليه ــي نذه ــة الت واحلقيق
هــذه اآليــة وفــق ســياق آيــات أخــرى خيرجهــا عــن معناهــا احلقيقــي خاصــة 
وأننــا نعــرف متامــا أن مجــع القــرآن الكريــم ل يكــن وفــق ترتيــب النــزول عــى 
اإلطــالق، وهنــا يمكــن مالحظــة قصديــة النــص القــرآين يف وضــع اآليــة مــع 
آيــات ليســت مــن جنســها يف املعنــى لتحقيــق غايــة مقصــودة وهــي املحافظــة 
ــد  ــياق اجلدي ــي بالس ــع املتلق ــرس توق ــالل ك ــن خ ــك م ــة وذل ــى اآلي ــى معن ع
وااللتفــات احلاصــل يف اخلطــاب ليحثــه ذلــك عــى البحــث عــن املعنــى اخلاص 
هبــذا اآليــة. إذ إن هلــذه اآليــة نفســا خاصــا يميزهــا عــّا قبلهــا وعــّا بعدهــا مــن 
آيــات، إهنــا تتوجــه إىل رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وحــده وتبــّن لــه واجبه، 
فهــي تبــدأ بمخاطبــة الرســول )يــا أهيــا الرســول( وتأمــره بــكل جــالء ووضوح 
ــد أشــد وأقــوى  ــزل إليــك مــن ربــك( ثــم لكــي يكــون التوكي أن )بلــغ مــا أن
ــة الرســول  حتــذره وتقــول )وإن ل تفعــل فــا بلغــت رســالته( ثــم تطمئــن اآلي
صــى اهلل عليــه وآلــه وكأن أمــرا يقلقــه وتطلــب منــه أن هيــدئ مــن روعــه وأن 

ال خيشــى النــاس فيقــول لــه: واهلل يعصمــك مــن النــاس )55(.
ــالة  ــذه الرس ــرون ه ــن ينك ــة الذي ــد بمعاقب ــذار وهتدي ــة إن ــام اآلي ويف خت
ــة وحلنهــا اخلــاص وتكــرر توكيداهتــا وكذلــك  ــم يقــول: أســلوب هــذه اآلي ث
ابتداؤهــا بمخاطبــة الرســول يــا أهيــا الرســول التــي ل تــرد يف القــرآن الكريــم 
ــو  ــا ه ــة إن ــالة اخلاص ــذه الرس ــغ ه ــدم تبلي ــأن ع ــده ب ــن، وهتدي ــوى مرت س
تقصــر وهــذا ل 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 
ــا )56(. كله

ــث  ــي إىل البح ــاج املتلق ــة فيحت ــة مرتفع ــذه اآلي ــة هل ــاءة اإلعالمي وألن الكف
عــن خمفضــات خارجيــة ألن املخفضــات التقدميــة والراجعيــة غــر منســجمة 
مــع مضمــون اآليــة إذ ال يمكــن أن يكــون األمــر بالتبليــغ مــا خيــص التوحيــد 
والــرشك وحتطيــم األصنــام، وهــو مــا أهنــاه الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه قبــل 
ــي  ــالمية الت ــن اإلس ــكام والقوان ــق باألح ــن أن يتعل ــنوات، وال يمك ــك بس ذل
ســبق نزوهلــا ذلــك الوقــت، وليــس مــا لــه صلــة بشــأن املنافقــن ألهنــم طــردوا 
مــن املجتمــع اإلســالمي بعــد فتــح مكــة وامتــداد نفــوذ املســلمن وســيطرهتم 
عــى أرجــاء اجلزيــرة العربيــة وهــي خمفضــات ســياقية اختارهــا بعــض املفرسين 
ــر  ــة، وخ ــر الوالي ــغ أم ــة بتبلي ــة خاص ــذه اآلي ــون ه ــوا أن تك ــن رفض الذي
ــد  ــرة تؤك ــوص كث ــزول إذ وردت نص ــباب الن ــي أس ــة ه ــات اخلارجي املخفض
ــه  ــى اهلل علي ــرم ص ــول األك ــاة الرس ــر حي ــا يف أواخ ــة قطع ــذه اآلي ــزول ه أن ن
وآلــه )57(، يف حادثــة الغديــر عندمــا أمــره بالتبليــغ بواليــة عــي عليــه الســالم 

.)58(
وبذلــك يكــون غــر املعتــاد )غــر املتوقــع( هــو املســؤول عــن املفاجــأة، التي 
تســاعد املتلقــي عــى التواصــل مــع النــص، واحلــرص عــى اســتبصار مكوناتــه، 
ألن كــرس 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 ل يكــن بــه لــه اســتئناس قــط(()59(.
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ــر  ــة الغدي وقــد تبــن مــن كل مــا تقــدم أن وضــع اآليتــن اخلاصتــن بحادث
يف ســياق آيــات غريبــة عنهــا وليســت مــن جنســها يعــد أمــرا مقصــودا حيقــق 
ــق  ــرس أف ــن ك ــيزيد م ــه س ــه ألن ــى حالت ــي يف أق ــع املتلق ــل م ــة التواص عملي
ــر  ــود ولألم ــى املنش ــن املعن ــث ع ــى يبح ــياق حت ــة الس ــعره بغراب ــه ويش توقع
غايــة أخــرى إذ لــو وضعــت هــذه اآليتــن مــع أي آيــات أخــرى ألولــت تأويــال 
خيــرج اآليــة عــن مرادهــا كــا حــدث مــع هاتــن اآليتــن عنــد بعــض املفرسين.
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اأ. م. د. اآلء حممد لزم حممد الغراوي

املقدمة:

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عى من ال نبيَّ بعده.
وبعد...

ــطة  ــحرها، باس ــا، وس ــى تألقه ــة ع ــان حمافظ ــرِّ الزم ــى م ــة ع ــت امللحم ظل
ســلطتها عــى نفــوِس املتلقــن وعقوهِلــم، كوهنــا حتمل تراثــًا فنيــًا متنــوع الرؤى، 
متعــدد التأثــر تتجــاوز ذات مبدعهــا لتحلــق يف فضــاٍء إنســاين رحــٍب، جيــُد فيــه 
املتلقــي مــا يســتجيب ألُفــق انتظــاره، وحيــرك مشــاعره، مغريــًا عقلــه، وفكــره 

للتأمــل، والتدبــر، والتســاؤل الطامــح إىل بلــوغ دالالهتــا ومقاصــد مبدعهــا.
ــة،  ــم القديم ــن املالح ــعرية م ــاذج الش ــا الن ــك إذا تتبعن ــن إدراك ذل ويمك
ــيقى(  ــورة واملوس ــة والص ــن )الدالل ــذون م ــعراَء يتخ ــد أنَّ الش ــة نج واحلديث
وســائط لبنــاء فنهــم، يتوســلون هبــا ليصوغــوا جتارهبــم، ويكشــفوا عــن رؤاهم، 

ــاع. ــر واإلقن ــون التأث وحياول
ــا مالحــم الشــعر العــريب موضوعــًا للدراســة، آمــاًل  ــا جــاء اختيارن مــن هن
أن َأُســدَّ بعــض مــا شــعرت بــه مــن إمهــال الدراســات هلــذا النمــوذج املتنــوع 
ــا املتــن الــذي اخرتــه للدراســة يف الشــق التطبيقــي  الثــري مــن النصــوص، أمَّ
متثــل بمالحــم الشــعر املســيحي لثالثــة شــعراء هــم: بولــس ســالمة، وجــورج 
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شــكور، وعبــد املســيح أنطاكــي، لســببن رئيســن: األَّول ألنَّ املالحــم تشــكل 
مــادًة شــعريًة ثريــًة، ومهمــًة ل ُيســلط عليهــا الضــوء، ول تقــدم عنهــا دراســات 
أدبيــة ُتــرز مكامــن اإلبــداع املتجســد بــن ثنايــا اللغــة، والداللــة، والصــورة، 
ــالم،  ــم الس ــت عليه ــل البي ــاه أه ــيح جت ــعراء املس ــا الش ــف رؤي ــاين كش والث
ــالم  ــم الس ــه عليه ــل بيت ــه وأه ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيِّ ص ــة النب ــم ببالغ وتأثره
َله يــوم الغديــر مــن مفــرٍق مهــم يف احليــاِة اإلنســانيِة عامًة. وأخالقهــم ومــا َشــكَّ

ــة، إالَّ  ــاملة وكافي ــة ش ــه دراس ــد في ــوع ال توج ــذا املوض ــري أنَّ ه ويف تقدي
إذا تــم االنطــالق مــن مفــردات العنــوان، وضبــط مدلولــه، وحتديــد مفرداتــه، 
للتعمــق يف دالالهتــا،  منطلقــًا  التداوليــة  النظريــة  آليــات  مــن  متخذيــن 
ومقاصدهــا، وحقيقــة الوظائــف التــي تؤدهيــا اللغــة فيهــا، وأهدافهــا التواصليــة 
ــا  ــي تؤدهي ــية الت ــف األساس ــة، والوظائ ــة اللغ ــى بني ــز ع ــالل الركي ــن خ م
باعتبــاره خطابــًا ال يتجســد إالَّ عــر اللغــة كوهنــا العصــب يف إحــداث التواصــل 

ــي. ــدع واملتلق ــن املب ب
ــه  ــا في ل تناولن ــور األَوَّ ــدِة: املح ــاور ع ــى حم ــة ع ــمنا الدراس ــك قس لذل
ــرج  ــى خت ــة حت ــات اللغويــة، والنقدي ــه يف الدراس ــة وتتبع مصطلــح امللحم
بتعريــٍف شــامٍل يكــون قــادرًا عــى اســتيعاب كلِّ املفاهيــم، واســتثارها، إلعطاء 
مصطلــح امللحمــة التعريــف الدقيــق الــذي حيــدد طبيعتــه ومكوناتــه، واملحــور 
الثــاين خصصنــاه يف احلديــث عــن التداوليــة منطلقــًا للقــراءة، واملحــور الثالــث 
الدراســة التطبيقيــة لكــي نــرز بشــكٍل جــي مكامــَن اإلبــداع يف مالحــم الشــعر 
التــي اختــذت مــن فكــرة يــوم الغديــر ووظفتهــا بقــوٍة للتأثــر واإلقنــاع، وذلــك 
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ــتوياهتا  ــد ومس ــراتيجية القص ــي )اس ــة ه ــٍة يف التداولي ــٍة مهم ــى آلي ــادًا ع اعت
ــة(. اللغوي

مع خامتة وثبت املصادر واملراجع.
لــذة البحــث تكمــن يف تتبــع خيــوط الفكــرة، وهــي تنمــو وتتطــور، وتتزايــد 
املتعــة مــع كلِّ حتليــل لنــصٍّ شــعريٍّ زاخــٍر باحلــبِّ والعرفــاِن آلل البيــت عليهــم 

الســالم ســفينة النجــاة.

املحور الأّول:

املالحم لغًة وا�سطالحًا:

ــض،  ــم يف بع ــم بعضه ــاس، وتداخله ــُم الن ــي تالح ــة: تعن ــة يف اللغ امللحم
ــوم  ــت الق ــال، وأحلَْم ــع القت ــي موض ــل، وه ــة القت ــة العظيم ــة الوقع وامللحم
حتــى صــاروا حلــًا، وأحِلــَم الرجــل إحلامــًا واســُتلِحم إذا نشــب يف احلــرب فلــم 
جيــد خُمْلصــًا، واجلمــع املالحــم مأخــوذ مــن اشــتباك النــاس واختالطهــم فيهــا 
ــا،  ــى فيه ــوم القت ــرة حل ــم لكث ــي اللح ــل ه ــدى... وقي ــوب بالسَّ ــتباك الث كاش

ــة)1(. ــة يف الفتن ــة العظيم ــديد، والوقع ــل الش ــرُب ذات القت ــة احل وامللحم
أّمــا امللحمــة يف االصطــالح األديب تعنــي نوعــًا خاصــًا مــن الشــعر القصــيص 

)1( 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، 
1988م:  العريب، بروت، ط1 -  الراث  نسقه ووضع فهارسه عي شري، دار إحياء 
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ــيص  ــاء القص ــث البن ــن حي ــه، م ــبيهًا ل ــة ش ــرْف العربي ــذي ل تع ــول ال البط
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 األســطورين، ومــن ســات 
اآلهلــة، أو أنصــاف اآلهلــة، ويف املعتقــدات الوثنيــة البدائيــة ومــن حيــث الوقائع، 
واألحــداث اخلارقــة التــي تتخللهــا، والوقائــع احلربيــة التــي خيــوض األَبطــال 
ــِم  ــل يف صمي ــا، إذ تدخ ــي حيققوهن ــة الت ــر اخلارق ــا، واملأث ــون غاره امللحمي
ــا  ــبيل أْن حتي ــب، ويف س ــقٍّ مغتص ــن ح ــًا ع ــي، دفاع ــي والقوم ــراع الوطن ال

ــٍة)1(. ــٍة وكرام ــا بحري ــي يمثلوهن ــة الت األُمَّ
وقــد قســم النقــاد امللحمــة عــى قســمن: ملحمــة أدبيــة، وملحمــة شــعبية، 
ــل  ــمَّ يبته ــا، ث ــن موضوعه ــه ع ــتهل قصيدت ــاعر يف مس ــن الش يف األُوىل: يعل
ــرِش،  ــؤون الب ــة يف ش ــل اآلهل ــا، وتتدخ ــة وأحداثه ــر القص ــعر، ويذك ــة الش لرب
ــاة  ــة حلي ــياء املهم ــال، واألش ــاء األبط ــة، وأس ــبيهات الطويل ــتخدمًا التش مس
األبطــال كاألســلحة والســفن، والثانيــة: يتضــح فيهــا النقــل مشــافهة، وتكــرار 
ــٍة  ــٍد، أو قرحي ــٍن واح ــاَج زم ــُك نت ــا ل ت ــى أهنَّ ــدلُّ ع ــذي ي ــر ال ــرسد األم ال

ــدٍة)2(. واح
ــاذة(  ــة )اإللي ــخ ملحم ــا التاري ــي عرفه ــعرية الت ــم الش ــرز املالح ــن أب وم

)1( ينظر: املعجم املفصل يف اللغة واألدب، أميل بديع يعقوب، وميشال عايص، دار العلم 
للمالين -بروت، ط1، 1987م: 2/ 1191.

)2( ينظر: معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب، جمدي وهبه، وكامل املهندس، مكتبة 
لبنان - بروت، ط2، 1984م: 383.
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ــا  ــدور أحداثه ــة ت ــعرية طويل ــة ش ــي قص ــروس، وه ــي هوم ــاعر اإلغريق للش
حــول معــارك طاحنــة وحــروب عظيمــة، وأســاطر خارقــة، وُأمــور تنســب بن 
شــعبن متصارعــن دفاعــًا عــن ُمثــل ومبــادئ إنســانية، ويــرز مــن كلِّ جانــٍب 
ــا،  ــة يف حوادثه ــل اآلهل ــطورين وتدخ ــال األس ــادة، واإلبط ــن الق ــة م مجاع
ــًة  ــًة فني ــه صياغ ــة ملحمت ــروس يف صياغ ــدع هوم ــد أب ــة، وق ــا اخلارق ووقائعه
رائعــًة مــن حيــث التسلســل القصــيص املتناســق والتــوال املنتظــم لألحــداث، 

ــه)1(. ــه ومرامي ــن أغراض ــر ع ــر املؤث والتعب
وعــى الرغــم مــن أنَّ للشــعر العــريب قبــل اإلســالم مكانــة وحظــوة، وتأثــرًا 
ــد  ــوٌظ، ول نج ــاٌر ملح ــي انتش ــن امللحم ــن للف ــُه ل يك ــة، إالَّ أنَّ ــغ األمهي بال
ــا  ــن عّده ــيٍّ ال يمك ــس ملحم ــدودة ذات نف ــات مع ــد، ومقطوع ــوى قصائ س
مــن املالحــم املعروفــة، وقــد علــل الباحثــون األمــر وعــزوا أســباب القلــة إىل 
ُأمــوٍر عــدٍة منهــا ضيــاع الكثــر مــن الشــعر قبــل عــر التدويــن، ومنهــا خيــال 
ــة  ــاره يف بادي ــة النحص ــص الطويل ــم والقص ــع للمالح ــذي ل يتس ــي ال اجلاه
متشــاهبة الصــور، حمــدودة املناظــر، ومنهــا مــن فــرسَّ األمــر إىل قلــِة خطــِر الديــن 
يف قلوهبــم، وقــر نظرهــم عــاَّ بعــد الطبيعــة، فلــم يلتفتــوا إىل أبعــد مــن ذاهتم، 
وال إىل عــالٍ غــر العــال املنظــور؛ لذلــك ل تتولــد عندهــم األســاطر اخلصبة، ول 
يُكــن ألصنامهــم مــن الفــن واجلــال مــا يبعــث الوحــي يف النفــوس شــأن آهلــة 
ــط  ــل، ورب ــل الطوي ــى التأم ــاعدهم ع ــم ل يس ــان، وإنَّ جمتمعه ــان واليون الروم

ت:  د.  بروت،  العريب،  الراث  إحياء  دار  البستاين،  سليان  هومروس،  إلياذة  ينظر:   )1(
1/ 166. وينظر: فن الشعر أرسطو، ترمجه ورشحه: عبد الرمحن بدوي، دار الثقافة - 

بروت، 1973م، ط2: 67.
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ــاء  ــتمٍر، فج ــٍل مس ــم برحي ــراب حياهت ــال الضط ــاق اخلي ــح آف ــكار وفس األف
َنَفســهم قصــرًا كإقامتهــم)1(.

ــعريَّ  ــس الش ــك النف ــس ذل ــا نلم ن ــالمي فإنَّ ــر اإلس ــا إىل الع وإذا انتقلن
امللحمــيَّ يف القصائــد الشــعرية إبــان الغــزوات والفتوحــات اإلســالمية، وقــد 
اشــتهرت ســبع قصائــد طويلــة ُعرفــت بامللحــات، وهــي مــن صنــع الفــرزدق، 
ــاح،  ــت، والطرم ــة، والكمي ــي، وذي الرم ــد الراع ــل، وُعبي ــر، واألخط وجري
ــرن  ــتهل الق ــى مس ــي حت ــعر امللحم ــرق الش ــعراء ط ــاوالت الش ــتمرت حم واس
ــع  ــٍد، وبمواضي ــوٍب جدي ــر وبث ــة للنظ ــة ملفت ــرت امللحم ــن، إذ ظه العرشي
ــذه  ــاء ه ــابقة، وردَّ األُدب ــور الس ــعراء يف العص ــا الش ــّرق إليه ــا تط ــة قلَّ متنوع

ــالفهم)2(. ــاد أس ــم إىل أجم ــرب والتفاهت ــة الع ــرة إىل يقظ الظاه
ُتعــدُّ ملحمــة الشــاعر أمحــد شــوقي )دولــة العــرب وعظــاء اإلســالم( التــي 
بلغــت 1726 بيتــًا مــن املالحــم الشــعرية الرائعــة، ابتدأهــا مــن والدة الرســول 
ــام  ــا أي ــة وكتبه ــة الفاطمي ــر الدول ــه إىل آخ ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــرم ص ــريب األك الع
ــرشت  ــاء( ن ــر األنبي ــه )أم ــري ملحمت ــد بح ــر حمم ــاعر عام ــم الش ــه، ونظ نفي

بروت،   - العريب  الكتاب  دار  الرافعي،  صادق  مصطفى  العرب،  آداب  تاريخ  ينظر:   )1(
1974م: 3/ 144-145. وينظر: ُأدباء العرب يف اجلاهلية واإلسالم، بطرس البستاين، 
تارخيه  امللحمي  الشعر  وينظر:   .42-41  /1 1989م:  بروت،   - عبود  نضر  دار 

وأعالمه، جورج غريب، دار الثقافة - بروت: 12.
)2( ينظر: مجهرة أشعار العرب يف اجلاهلية واإلسالم، أبو زيد حممد بن أيب اخلطاب القريش، 
حققه وزاد يف رشحه عي حممد البجاوي، د.ت: 694. وينظر: االجتاهات األدبية يف العال 

العريب احلديث، أنيس مقديس، دار العلم للمالين - بروت، ط5، 1973م: 395.
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ــن  ــه م ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــم ص ــيِّ الكري ــاة النب ــا حي ــاول فيه ــام 1954م، تن ع
ــى  ــت ع ــٍت، وكان ــي بي ــف ومئت ــع يف أل ــهاده، وتق ــف إىل استش ــده الرشي مول
ــًا واحــدًا، وكانــت لــه ملحمــة  بحــر الوافــر، والتــزم يف كلِّ عــرشة أبيــات روي
ت هبــا مــر وتقــع يف ألفــن  ر فيهــا األحــداث السياســية التــي مــرَّ ُأخــرى صــوَّ
ــا شــاعرنا الكبر  وأربعمئــة بيــت عــى البحــر الكامــل وتعــددت فيهــا القافية. أمَّ
الزهــاوي فقــد كانــت لــه ملحمــة شــعرية عنواهنــا )ثــورة يف اجلحيــم( تنــاول 
فيهــا حياتــه بعــد املــوت وكيــف ُيســأل يف القــر ثــمَّ يصــف أخــذه إىل اجلحيــم، 
ووصــف الــراط. وهنــاك مطــوالت ومالحــم كثــرة منهــا قصيــدة الرصــايف 
ــىَّ  ــم ص ــول األعظ ــدح الرس ــارودي يف م ــامي الب ــدة س ــداد وقصي ــة بغ يف نكب
اهلل عليــه وآلــه، وكذلــك قصيــدة عبــد الــرزاق اهلاشــمي صــّور فيهــا بطــوالت 
ــاس  ــوب عب ــاعر أي ــة، وللش ــن املبارك ــورة العرشي ــجاعتهم يف ث ــّوار وش الث
ــة،  ــقوط امللكي ــة وس ــة العراقي ــام اجلمهوري ــداث قي ــا أح ــاول فيه ــة تن ملحم
وملحمــة )احلــرب املقدســة( للشــاعر حممــود حممــد صــادق صــّور فيهــا حــرب 
ــت  ــل البي ــة أه ــويس )ملحم ــم الفرط ــد املنع ــيخ عب ــا، وللش ــطن وغره فلس
ــرة معــارف كــرى تضــم بــن  عليهــم الســالم( وهــي موســوعة ضخمــة ودائ
دفتيهــا ألوانــًا مــن املعــارف اإلســالمية الغنيــة باملضامــن العقائديــة، والتارخييــة، 
والفلســفية، والربويــة، وجتلــت عبقريــة الشــيخ الفرطــويس يف قدرتــه الفائقــة 
ــعريٍّ  ــٍب ش ــا يف قال ــيقها وصبِّه ــة وتنس ــع املختلف ــرشات املواضي ــع، ع ــى مج ع

ــن القــارئ مــن اســتيعاهبا بســهولة)1(. ــع يمّك ــٍل وُأســلوٍب أديب رائ مجي

والثقافة  للتعليم  هنداوي  مؤسسة  شوقي،  أمحد  اإلسالم،  وعظاء  العرب  دول  ينظر:   )1(
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مالحم ال�سعر امل�سيحي:

ــف  ــويِّ الرشي ــت النب ــل البي ــعرًا يف أه ــب ش ــن يكت ــيحي ح ــاعٌر املس الش
ك اجلــدل  عليهــم الســالم، ويتحــّدث عــن بعــض املفــردات التارخييــة التــي حُتــرِّ
يف كثــر مــن خطوطهــا العامــة والتفصيليــة، ليكــون لــه رأٌي فيهــا عــى أســاٍس 
.. يفعــل ذلــك كلَّــه يف حركــة الثقافــة يف الوجــدان، ويف انطالقــة  تارخيــيٍّ فكــريٍّ
الوجــدان يف الشــعر، قــد يكــون شــيئًا ال يتقّبلــه بعــض النــاس الذيــن اعتــادوا 
ــيحي  ــخ املس ــلمن، والتاري ــًة للمس ــالمي خصوصّي ــخ اإلس ــون التاري أن يك
ــالميًا يف  ــأنًا إس ــج ش ــيحيٍّ أْن يعال ــس ألّي مس ــيحين، فلي ــًة للمس خصوصّي
ــًا  ــك أيض ــارس ذل ــلم أن ي ــس ألّي مس ــخ، ولي ــع التاري ــر ووقائ ــا الفك قضاي
يف الشــأن املســيحي، ولكــنَّ املســيحيَّ قــد يعيــش اإلســالم حضــارًة، وروحــًا، 
ــة انتــاء، وقــد يعيــش املســلم املســيحية  وحركــًة وإنســانّية، إذا ل َيِعشــه يف حال
ــا يف  ــع هل ــا وخيش ــا ويلتزمه ــن هب ــالًة يؤم ــة رس ــة األصيل ــا القيمي يف عنارصه
شــخصية الســّيد املســيح، الرســول اإلنســان الــذي هــو ُروح اهلل وكلمتــه التــي 
ألقاهــا إىل مريــم، الســيدة الطاهــرة التــي اصطفاهــا اهلل عــى نســاء العاملــن، إّن 
ــان  ــة، ويف اإلنس ــا الفكري ــر يف حركته ــان الفك ــا يف اإلنس ــدود هل ــة ال ح احلقيق
الــروح يف امتدادهــا الروحــي، واملعرفــة إرث اإلنســانّية، يف كّل عطــاءات احليــاة 

ــة الــراع)1(. املثقفــة يف ســاحة احلــوار وحركّي

القاهرة، 1954م.  العلوم -  األنبياء، عامر حممد بحري، مطبعة  أمر  2012. وينظر: 
وينظر: ملحمة أهل البيت، عبد املنعم الفرطويس، مؤسسة أهل البيت، لبنان - بروت.

http://arabic. al-shia. org 1( ينظر: أهل البيت يف الشعر املسيحي(
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ــي  ــالمية الت ــا اإلس ــث القضاي ــقَّ يف أْن يبح ــيحي احل ــّور أّن للمس ــا نتص ن إنَّ
ــن  ــا يمك ــاك مّ ــًا هن ــا وموقف ــًا هن ــي رأي ــة، فيعط ــا املعرفي ــك عنارصه يمل
ــث  ــّق يف أْن يبح ــلم احل ــدة، وللمس ــن دون عق ــه م ــوه في ــن أْن يناقش لآلخري
ــر  ــرأي اآلخ ــرك ال ــد يتح ــا ق ــه، مّ ــرأي في ــاه ال ــدد اجّت ــيحية ليح ــا املس القضاي

ــالمة: ــس س ــاعر بول ــول الش ــوار. يق ــٍة وح ــة مناقش ــوه يف عملي نح
ــالمية  ــة إس ــدى مللحم ــيحي يتص ــذا املس ــال ه ــا ب ــال: م ــرٍض ق وُربَّ مع

ــة؟ بحت
أَجل، إنَّني مسيحّي، ولكّن التاريخ مشاع للعاملن.

ــرى يف  ــة، ف ــّوٍة ضّيق ــن ُك ــب ال م ــق رح ــن ُأف ــر م ــيحيٌّ ينظ ــل إيّن مس أج
غانــدي الوثنــّي قّديســًا، مســيحي يــرى )اخلَلــق كلَّهــم عيــال اهلل(، ويــرى أْن )ال 

ــوى(. ــيٍّ إالَّ بالتق ــى أعجم ــريبٍّ ع ــَل لع فض
ــن  ــن م ــاُت املالي ــمه مئ ــف باس ــٍل هيت ــة رج ــام عظم ــي أم ــيحيٌّ ينحن مس
ــد  ــس يف موالي ــٍل لي ــه [، رج ــه وآل ــّى اهلل علي ــى ص ــّي املصطف ــاس ] أي النب الن
حــواء أعظــُم منــه شــأنًا، وأبعــد أَثــرًا، وأخلــد ِذكــرًا، رجــٍل أطــّل مــن غياهــب 
اجلاهليــة فأطلــت معــه دنيــا أظلَّهــا بلــواٍء جميــد، ُكتــب عليــه بأحــرف مــن نــور: 

ــر! ــه إالَّ اهلل! اهلل أك ال إل
ــه الســالم دون ســواه مــن أصحــاب  ــًا علي ــرَت علّي ــل: وِلَ آث قــد يقــول قائ

ــه هبــذه امللحمــة؟ ــه وآل ــٍد صــّى اهلل علي حمّم
ــه،  ــواب علي ــا ج ــة كّله ــات، فامللحم ــؤال بكل ــذا الس ــن ه ــب ع وال أجي
وســرى يف ســياقها بعــض عظمــة الرجــل الــذي يذكــره املســلمون فيقولــون: 



 الغدير  ي مالحم الشعر املسي ي قراءة تداولية

205

ــارى يف  ــره النص ــالم(، ويذك ــه الس ــه، وعلي ــّرم اهلل وجَه ــه، وك )ريَض اهلل عن
جمالســهم فيتمّثلــون بِحَكمــه وخيشــعون لتقــواه، ويتمّثــل بــه الزّهــاد يف الصوامع 
فيــزدادون زهــدًا وُقنوتــًا، وينظــر إليــه املفّكــر فيســتيء هبــذا القطــب الوّضــاء، 
ويتطلــع إليــه الكاتــب األملعــّي فيأتــّم ببيانــه، ويعتمــده الفقيــه املــدرك فيسرشــد 

بأحكامــه)1(.
ــعراء  ــن الش ــامقة م ــه الس ــن قامات ــرة م ــة كب ــريب بقائم ــا األدب الع ويطالعن
ــانية  ــروح اإلنس ــر ال ــوم الغدي ــن ي ــتلهموا م ــن اس ــيحين الذي ــاء املس واألدب
الكبــرة، فكتــب الشــاعر اللبنــاين بولــس ســالمة ملحمــة )الغديــر( التــي تبلــغ 
أكثــر مــن ثالثــة آالف بيــت، كــا كتــب ملحمــة )عــي واحلســن( التــي تبلــغ 
ــغ  ــي تبل ــة( الت ــة العلوي ــي )امللحم ــيح أنطاك ــد املس ــب عب ــًا، وكت )220( بيت
ــر  ــغ أكث ــي تبل ــن( الت ــة )احلس ــيس ملحم ــون قس ــب ريم ــًا، وكت )5595( بيت
ــة  ــد يف قري ــة بيــت، وكتــب جــورج شــكور وهــو شــاعر مســيحي ول مــن مائ
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 الربيــة الوطنيــة، وتعــدُّ ملحمته )احلســن( 
ــة واحــدة إرشاقــة روح شــاعر  ــًا عــى وزن واحــد وقافي ــي تبلــغ )115( بيت الت

تفجــرت فيهــا املشــاعر معّبقــة بدمــاء كربــالء.

املحور الثاين:

احلرز،  داوود  بن  ناجي  سالمة،  بولس  الشاعر  عيون  يف  السالم  عليه  عي  اإلمام  ينظر:   )1(
مؤسسة أم القرى للتحقيق والنرش، 2005م: 11.
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التداولية منطلقًا للقراءة:

كانــت لبالغــة شــعراء املالحــم املســيح الــدور األكــر يف اســتثار قواميــس 
ــن  ــت ب ــي تراوح ــعرية، والت ــم الش ــة مالمحه ــا لغ ــدت منه ــي تول ــة الت اللغ
ــك  ــرى، وذل ــًا ُأخ ــاء أحيان ــوة، واإلحي ــن الق ــًا وب ــاطة أحيان ــهولة، والبس الس
بحســب الظــروف، والســياق الــذي ُأنتجــت فيــه ومنــه، فاللغــة كانــت وســيلة 
فعالــة يف التأثــر، واإلقنــاع، واهلــدف يف نجــاح عمليــة التواصــل، مــن خــالل 
ــة  ــل قابلي ــعريٍّ حيم ــاٍب ش ــج خط ــر، ونس ــة الغدي ــعراء لواقع ــتثار الش اس

ــر. ــه والتأث التوجي
وكانت هناك تساؤالت عّدة طرحت نفسها أثناء قراءتنا... فيها:

كيف أسهمت اللغة والداللة يف حتقيق فعل التواصل؟
ما عالقة الوظائف اللغوية واالستعال؟

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؟
ــج  ــح منه ــق لتوضي ــن منطل ــدَّ م ــاؤالت كان ال ُب ــذه التس ــن ه ــة ع لإلجاب

ــداول. ــراءة الت الق
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 عنــرًا فعــاالً يف عمليــة التواصــل، وأعطــت للظــروف 
الســياقية أمهيــة كبــرة كوهنــا تعمــل بشــكٍل مبــارٍش يف تأديــة مقاصــد املتكلــم، 
كــا ووّضحــت دور املتلقــي يف اســتغالل الظــروف الســياقية للوصــول إىل تلــك 

املقاصــد.
التداوليــة تيــار نشــأ بامتــزاج، وتقاطــع جمموعــة كبــرة مــن األفــكار 
ــب  ــا بحس ــددت تعاريفه ــة، تع ــتعال للغ ــع االس ــق يف الطاب ــات، تتف والنظري
الفائــدة التــي تقدمهــا، فهــي هتتــم بمقاصــد املتكلــِم، والبحــث يف أغــواِر معــاين 
ــالته. ــن رس ــل م ــا املرس ــي يريده ــراض الت ــاف األغ ــة اكتش ــكالم، وحماول ال

وبحســب التنــوع يف الفائــدة تنوعــت ترمجــة مصطلحهــا إىل العربيــة فســميت 
بالتبادليــة، واالتصاليــة، والنفعيــة، والذرائعيــة؛ لتكــون فرعــًا مــن فــروِع اللغــِة 
يبحــث يف كيفيــة اكتشــاف الســامع مقاصــد املتكلــم أو دراســة معنــى املتكلم)1(.

اهتــم الدارســون بأثــر تفاعــل اللغــة مــع الظــروف، واملقامــات يف املجتمــع 
وكيفيــة اســتعال آليــات اللغــة يف النظــام االجتاعــي، وتعنــى التداوليــة 
باالســتعال العــادي للغــة مــن خــالل العنــارص الثالثــة )املتكلمــون - الســياق 
ــاركًا يف  ــامع مش ــم، والس ــم باملتكل ــكالم(، إذ هتت ــة لل ــتعاالت العادي - االس
فعــل الــكالم واحلــدث التواصــي، وهتتــم بظــروف الــكالم ومقــام احلــال، وكّل 
مــا لــه صلــة بالــكالم مــن عوامــل خارجيــة، أو تناســب حــال مــن األحــوال، 

القومي:  اإلناء  مركز  علوش،  سعيد  ت:  أرمينكو،  فرانسواز  التداولية،  املقابلة  ينظر:   )1(
العريب،  الثقايف  املركز  البازغي،  وسعد  الرويي  ميجان  األديب،  الناقد  ودليل   .52-49
ط2، الدار البيضاء، 2000م: 102. واملدارس اللسانية املعارصة، نعان بوقرة، مكتبة 

اآلداب، ط1، القاهرة - مر، 2004م: 165.
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ــب  ــن حس ــة للمتكلم ــياقات اللغوي ــم بالس ــي، وهتت ــدث الكالم ــر للح أو تناف
الواقــع اللغــوي، فتبحــث يف الكيفيــة اخلطابيــة لتســتنتج مــن كلِّ ذلــك مقاصــد 

ــى بدراســة اللغــة يف االســتعال)1(. اخلطــاب، فهــي تعن
تعطــي التداوليــة للســياق دورًا بــارزًا يف العمليــة التواصليــة، والســياق 
ــول  ــن الق ــة ع ــرشوط خارجي ــذه ال ــول، وه ــاج الق ــة رشوط إنت ــو جمموع ه
ــم،  ــخصية املتكل ــن ش ــوده م ــتمد وج ــن يس ــد مع ــد مقص ــول ولي ــه، فالق ذات
ــة  ــة معين ــكان(، ويف حلظ ــن )م ــٍط مع ــك يف وس ــل كلُّ ذل ــتمعيه، وحيص ومس
)زمــان(، ويصــب اهتامهــا بدراســة العالقــة بــن اللغــة والســياق، واملتكلــم، 
والســامع، والظــروف املكانيــة والزمانيــة، ومقاصــد املتكلــم، وظروفــه، وكيفيــة 
ــل  ــة العوام ــم، ودراس ــة هب ــروف املحيط ــامعن، والظ ــكالم إىل الس ــول ال وص
ــي،  ــى املتلق ــار ع ــذا االختي ــر ه ــة وتأث ــم للغ ــار املتكل ــى اختي ــر ع ــي تؤث الت
التداوليــة تبحــث يف احلقيقــة الفعليــة أثنــاء تنــاول الظواهــر اللغويــة وحتليلهــا 
يف واقعهــا احلقيقــي الــذي انبثقــت منــه، واألبعــاد التــي تأخذهــا عنــد املتلقــي 

ــكان)2(. ــان وامل يف الزم
ــا تســتنُد إىل  ــة ألهنَّ ــل هــي نظري ــًا حمضــًا، ب ــًا لغوي وهــي بذلــك ال ُتعــدُّ عل
ــة يف  ــر اللغوي ــدُرس الظواه ــل َي ــٌد للتواص ــٌم جدي ــٍة، عل ــٍة خمتلف ــوٍل معرفي حق

)1( ينظر: مبادئ يف اللسانيات، خولة طالب اإلبراهيمي، دار القصبة للنرش، ط1، اجلزائر، 
2000م: 185.

اللغة واألدب اجلزائري، ع5،  التداولية، سحالية عبد احلكيم، جملة املخر - أبحاث يف   )2(
مارس 2009م:4. وإشكالية النص يف اللسانيات التداولية، محو احلاج ذهبية، اجلزائر، 

.2015 .Jan 1 .No .3 Semat .49 :جملة سات
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ــٍة متعــددٍة يف دراســة الظواهــر يف  ــًا عــى مشــاريَع معرفي جمــال االســتعال مّتكئ
ــتدالالت  ــب، واالس ــد التخاط ــة، وقواع ــة اللغوي ــة كالبني ــتوياهتا املتداخل مس
التداوليــة، والعمليــات الذهنيــة املتحكمــة يف اإلنتــاج، والفهــم اللغويــن، 
وعالقــة البنيــة اللغويــة بظــروف االســتعال؛ لذلــك فهــي تســتند عــى الفلســفة 
التحليليــة مثلــة بفلســفة اللغــة العاديــة، وعلــم النفــس املعــريف، مثــاًل يف نظريــة 

ــانيات)1(. ــل واللس ــم التواص ــوص، وعل ــى اخلص ــة ع املالئم
ونتيجة هذا التعالق أضحى للتداولية مهام متيزها منها:

ــا  ــة أي كوهن ــة املختلف ــات املقامي ــتعاهلا يف الطبق ــد اس ــة عن ــة اللغ 1- دراس
ــدٍد( بـــ  ــٍب حم ــه إىل )خماط ــدٍد( موج ــٍم حم ــن )متكل ــادرًا م ــددًا( ص ــًا حم )كالم
ــدٍد(. ــي حم ــرٍض تواص ــق )غ ــدٍد( لتحقي ــي حم ــاٍم تواص ــدٍد( يف )مق ــٍظ حم )لف

2- رشح كيفية جريان العمليات االستداللية يف معاجلة امللفوظات.
3- بيــان أســباب أفضليــة التواصــل غــر املبــارِش وغــر احلــريف عــى 

التواصــِل احلــريف املبــارِش.
4- رشح 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 االفراضــات املســبقة أفضــت إىل والدة جمموعــة 
مــن األســئلة حاولنــا اإلجابــة عنهــا مــن خــالل قــراءة املنهــج وتطبيــق آلياتــه 

الطليعة، بروت، ط1،  دار  د. مسعود صحراوي،  العرب،  العلاء  التداولية عند  ينظر:   )1(
2005م: 16.

)2( ينظر: م. ن: 27-26.
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اإلجرائيــة عــى نصــوص خمتــارة مــن الشــعر امللحمــي ملجموعــة مــن الشــعراء 
املســيح الذيــن اســتثمروا معطيــات يــوم الغديــر يف بنــاء نــصٍّ شــعري ملحمــي 
لــه قابليــة التوجيــه والتأثــر، لتكــون القــراءة ذاَت بعــٍد شــمولٍّ حتــاول إعطــاء 
نتائــج أبعــد، وأعمــق، وحتليلهــا عــى وفــق إجــراءات النظريــة التداوليــة لنبــن 
ــم يف  ــعراء، وطريقته ــا الش ــي ملكه ــة الت ــة واإلبداعي ــاءة اللغوي ــدرة، والكف الق
اســتخدام اللغــة كوســيلٍة توصيليــٍة ذات أبعــاد دالليــة عميقــة الغــور لكشــف 

ســتار احلجــب عــن مجلــة مــن املقومــات التــي بنيــت الدراســة عليهــا:
1- النــص الشــعري امللحمــي حيتــل جــزءًا واســعًا مــن الفضــاء التواصــي 

ــة. ــه إىل فضــاءات تواصلي ــد فعل يمت
2- النــص الشــعري امللحمــي يعتمــد عــى اجلانــب املجــازي يف اللغــة اعتادًا 
واســعًا، وبذلــك يعتمــد عــى بنــاء الفعــل الكالمــي غــر املبــارش، وبذلــك حيقق 

ــداول منه. اجلانــب الت
3- إذا كان إنجــاز الفعــل يف النــص امللحمــي متعلقــًا باألطــراف املتخاطبــة 

مــا حــدود هــذه األطــراف؟

املحور الثالث:

ا�سرتاتيجيات الق�سد 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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وصــوالً إىل حتقيــق األهــداف عــر طــرٍق حمــددٍة تتنــاول مشــكلة مــا، أو القيــام 
ــاٍت  ــوِغ غاي ــدف إىل بل ــات هت ــن عملي ــة م ــي جمموع ــاِم، أو ه ــن امله ــٍة م بمهم
معينــٍة أو تدابــر مرســومة مــن أجــل ضبــط معلومــات حمــددٍة، والتحكــم هبــا. 
ــذه  ــود وه ــرض املنش ــول إىل الغ ــدف إىل الوص ــة هت ــا خط ــول إهنَّ ــن الق ويمك
ــي،  ــن: األول: ختطيطــي يتحقــق عــى املســتوى الذهن اخلطــة تكــون ذات بعدي
ــن  ــل يف البعدي ــز العم ــراتيجية، ويرتك ــيد االس ــل بتجس ــادي مث ــر: م واآلخ
ــار  عــى الفاعــل الرئيــس )خمطــط االســراتيجية ومنفذهــا( الــذي خيطــط وخيت

ــق األهــداف)1(. ــات ليضمــن الوصــول إىل حتقي اإلمكان
وأبرز اسراتيجيات القصد يف شعر املالحم هي:

1- ال�سرتاتيجية الت�سامنية 

حيــاول أْن جيســد )املرِســل درجــة عالقتــه باملرَســل إليــه ونوعهــا، وأْن يعــّر 
عــن مــدى احرامــه هلــا ورغبتــه يف املحافظــة عليهــا أو تطويرهــا بإزالــة معــال 
الفــروق بينهــا، وإمجــاالً هــي حماولــة التقــرب مــن املرَســل إليــه أو تقريبــه()2(.
ــراد حتقيقهــا يف  ــودُّ األف ــي ي ــة الت عــر اســتعال اللغــة لألغــراض االجتاعي
املجتمــع، إذ تقــوم اللغــة بوظيفــة تفاعليــة تســهم وبشــكٍل كبــٍر يف إقامــة تلــك 
العالقــات االجتاعيــة وتثبيتهــا. إنَّ قــدرًا كبــرًا مــن املعامــالت التــي يقــوم هبــا 

يوني فضيلة، رسالة  تداولية،  دراسة  الوطني،  النشيد  اخلطاب يف  اسراتيجيات  ينظر:   )1(
ماجستر جامعة مولود معمري تيزي، وزو اجلزائر: 43.

)2( اسراتيجيات اخلطاب: مقاربة لغوية تداولية، عبد اهلادي بن ظافر الشهري، دار الكتاب 
اجلديد املتحدة، ط1، 2004م: 257.
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النــاُس تنهــض هبــا اللغــة بالدرجــة األُوىل، بوصفهــا أداة اتصــال وتعامــل بــن 
ــة، أم مــا يكتــب للتعبــر  األفــراد، ســواء أكان التعامــل عــر املحادثــات اليومي
عــن عالقاهتــم كاخلطــِب واألشــعاِر والســِر، وإنَّ اســتعال النصــوص املكتوبــة 
أكثــر جتســيدًا لصياغــة الوظيفــة التعامليــة للغــة، وهــذا مــا يمثلــه الشــعر بشــكٍل 
كبــٍر يف التعبــِر عــن الــدور التعامــي، والتفاعــي للغــة معــًا، يســعى امُلخاطِــب 
ــة  ــع، وتقوي ــن واملجتم ــخ والدي ــل بالتاري ــع تتص ــات، ووقائ ــغ املعلوم يف تبلي
العالقــة بينــه، وبــن امُلخاَطــب عــر إجيــاد وســائل لتدعيــم العالقــة، مثــل احلالة 
ــن  ــة ب ــار العالق ــراك معي ــن، واش ــركة والدي ــص املش ــة واخلصائ االجتاعي
ــار اســراتيجية مالئمــة للتعبــر عــن املقاصــد،  طــريف اخلطــاب تســهم يف اختي
بــا يف ذلــك نــوع العالقــة باعتبارهــا مــن العنــارص املؤثــرة يف ذلــك االختيــار، 
وقــد تكــون هــذه العالقــة موجــودة ســلفًا وإْن ل تكــن موجــودة يســعى منتــج 
اخلطــاب يف إجيادهــا وقــد تكــون عالقــة ُبعــٍد وصــدٍّ بحســب نوعيــة املخاطــب؛ 

ألنَّ نوعيتــه وحالتــه ومقامــه تؤثــر يف انتقــاء طريقــة إلنتــاج اخلطــاب)1(.
 ، ــودِّ ــى ال ــة ع ــة القائم ــات االجتاعي ــك العالق ــعراء تل ــم الش ــد ترج وق
واملحبــة واالحــرام للرســول الكريــم، واإلمــام عــيٍّ حمــوري خطــاِب الغديــر 
عــى وفــق مــا اقتضــاه ســياق اخلطــاب، والعالقــة املبــارشة باملخاَطــب مقدمــن 
مرتكــزات، ودعائــم قويــة لتثبيــت هــذه العالقــة، ورفــض شــتى ســبل انتهــاك 
ــة  ــة الروحي ــك العالق ــبِّ وتل ــك احل ــم بذل ــت يف افتخاره ــي جتّل ــم الت الدعائ

امللك  جامعة  واملطابع  العلمي  النرش  بوك،  ج.  براون،  ب  ج  اخلطاب  حتليل  ينظر   )1(
سعود1994م: 3.
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ــالم،  ــه الس ــيٍّ علي ــام ع ــه، واإلم ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول ص ــم بالرس ــي مجعته الت
معززيــن ســبل احلفــاظ عــى قوهتــا وهيبتهــا، مســتثمرين كفاءهتــم اللغويــة مــن 
ألفــاظ وعبــارات لغويــة للداللــة عــى عالقتهــم، وتثبيــت أوارصهــا إلحــداث 
التفاعــل بينهــم وبــن املرَســل إليــه، وجتــىَّ ذلــك بوضــوح يف أغلــب املالحــم 
ــكان  ــخصيات وامل ــداث والش ــن األح ــر م ــوم الغدي ــاور ي ــت حم ــي تناول الت

ــوار. ــان واحل والزم
إذ يقول جورج شكور من ملحمته اإلمام عّي عليه السالم)1(:

سريي ركــائــُب  فيا  ــول،  ــرُس ال ــوم غــديــِرحــجَّ  ــجُّ الــــــوداِع، وكـــان يـ حـ

ــات خــالئــٌق ــه ــن شــتــى اجل ــة الــتــكــبــريواَفـــتـــُه م ــ ــدت لــتــشــهــد روعـ ــ وفـ

وقــد اســتعان شــعراؤنا بمجموعــة مــن األدوات اللغويــة لبناء اســراتيجيتهم 
منها

اأ: العلم: )ال�سم، الكنية، اللقب(:

ــه إذا  ــه أو التعبــر عن ــد ندائ ــه عن وهــو اســتعال االســم األول للمرّســل إلي
كان املرِســل أدنــى رتبــة مــن املرَســل إليــه رغبــة يف التعاطــف، إذ إنَّ هلــا قــوة يف 
التضامــن العاطفــي بــن الشــاعر، واملخاطــب، ولــو أحصينــا نصــوص الشــعراء 
التــي تناولــت يــوم الغديــر ثيمــة موضوعيــة، نلمــح ذكــر كثــٍر مــن األســاء، 
والكنــى، واأللقــاب ليكــون هلــا األثــر الكبــر يف النفــوس وليعطــي للنصــوص 

زمخــًا شــعوريًا، وتضامنــًا حيقــق التواصــل والتأثــر.

ط1،  احليدرية،  الروضة  مكتبة  شكور،  جورج  شعر  السالم،  عليه  عي  اإلمام  ملحمة   )1(
2007م: 59.
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كا يف قول عبد املسيح أنطاكي)1(: 
ال خطبته  احلجاج  َأسمع  ُملقيها واملصطفى  لــلــتــوديــع  كـــان  ــتــي  ال ا  غـــرَّ

الربوع فدى الناس يف تلك  ــا ولــقــد تــابــت أضــاحــيــهــاوضجت  ــه ــام آث

ومعه الـــوداِع  حج  من  َأمحــد  ــاض  َمثاوهيا َأف تبغي  رجــعــت  قــد  ــنــاس  ال

ــد  ــم حمّم ــل املرِســل )الشــاعر( مــدح الرســول الكري الفعــل املنجــز مــن قب
صــىَّ اهلل عليــه - وآلــه -، وقــد عــّر الشــاعر -بوصفــه مرِســاًل- عــن قصــده 
الريــح مــن خــالل ذكــر املخاطــب الــذي هــو أعــى منــه رتبــة، مــرة دون كنيــة 
ــاعر  ــرص الش ــك إىل ح ــود ذل ــى(، ويع ــه )املصطف ــرة بلقب ــد(، وم ــه )أمح بقول
ــدو أنَّ  ــم، ويب ــة أوارص احلــّب، واالحــرام لشــخص الرســول الكري عــى تقوي
ــد  ــراز قص ــح إلب ــى التري ــكأ ع ــد ات ــة ق ــة املدحي ــيصَّ للمقطوع ــياق الن الس

ــم والنطــق باللقــب ليكــون مظهــرًا مــن مظاهــر انســجامه. املتكل
ا جورج شكور فقد رّصح باالسم من بداية النّص قائاًل)2(: أمَّ

ــا عـــــي؟ مــثــلــا ــ ــري وعــــــيُّ مـــنـــي، م ووزيـ خليفتي  وهـــو  مــنــه،  أنـــا 

ــلــتــقــي، يـــومـــًا عـــى احلـــوض ــة وأثـــريوســن ــضَّ ــه مـــن ف ــات ــاس الــــذي ك

ــكــرًا ــب ــيُّ م ــ ــم ع ــه ــي ــأت ــوف ي ــسـ بــكــرِيولـ ُكــــلِّ  الـــوافـــديـــن وقــبــل  يف 

ويرح بولس سالمة باالسم يف أكثر من نصٍّ قائاًل)3(:
يصمت ــإن  ف ــيُّ  ع ــا  ي العيد  لـــلـــبـــدور عــيــدك  ــــس  ــام ــ ط أو  ــود  ــ ــس ــ ح

)1( ملحمة اإلمام عي عليه السالم أو القصيدة العلوية املباركة، عبد املسيح أنطاكي، مؤسسة 
األعلمي للمطبوعات، ط 2، 1991م: 212.

)2( ملحمة اإلمام عي عليه السالم، جورج شكور: 63.
)3( عيد الغدير أول ملحمة عربية، بولس سالمة، مطبعة النرس، بروت، 1949م: 131.
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ــى  ــاًل ع ــًا دلي ــص تداولي ــتعاله يف الن ــح اس ــح أصب ــم الري ــرار االس تك
ــٍب  ــكٍل مناس ــتوى بش ــى املس ــم ع ــه بالتنغي ــل ب ــظ املرِس ــرشط تلف ــن ب التضام

ــد. ــى والقص ــياق واملعن للس

ب: املكا�سفة:

ُيعــدُّ الكشــف عــن القصــد عنــرًا مهــًا للتضامــن، ودليــاًل عــن القــرب، 
واالطــالع عــى األشــياء العامــة، وكشــف أدق اخلصوصيــات فراحــة القصــد 
ــه ســيتضامن مــع القصــد)1(، وقــد  مــع املرَســل إليــه دليــل عــى الثقــة فيــه، وأنَّ
ــد  ــول عب ــا يف ق ــم ك ــرًا يف نصوصه ــراتيجية كث ــذه االس ــعراء ه ــتثمر الش اس

املســيح أنطاكــي)2(:
ــدون بــأن ــه ــش ــال َأمحــــد: هــال ت ــق مفنيها ف وهـــو  ــا  ــربايـ الـ ذاري  اهلل 

جــئــتــُكــم اهلل  ــول  ــ ــرس ــ ل ــــنــــي  ُموحيها وإنَّ والـــرمحـــن  آالي  ــمــنــزِل  ب

وحـــرشكـــم حـــــقٌّ  ــُه  ــتـ ــنـ جـ ــهــاوإنَّ  ــلــظــي ــه حـــــقٌّ ُي ــ ــريانـ ــ حـــــقٌّ ونـ

ــد: يا ــ ــال أمح جترهياقــالــوا بــى شــهــدنــا قـ ــقــول  ال ووايل  فاشهد  ــاه  ربـ

من ــدر  ــ وأج أوىل  أنـــا  ــال  ه ــال:  ــ توهبونيهاوق هــل  بــكــم  ــوســكــم  ــُف ُن

وحممٌد ــٍد  واحـ بلساٍن  نعم  ــوا:  ــال ــا ق ــه ــي راض راح  ذي  إجـــابـــتـــهـــم 

بجانبه الــثــاوي  للمرتىض  ويعليهاومـــال  ــاه  ــن ــم ي يــمــســك  ــان  ــ وكـ

ــيٌّ له ــواله عـ ــ أبدهيا وقــــال: مــن كــنــت م باجلهر  ذي  ــاي  ــب ورغ ــوىل  م

)1( ينظر: اسراتيجيات اخلطاب: 302.
)2( ملحمة اإلمام عي عليه السالم أو القصيدة العلوية املباركة: 214-215. وينظر ملحمة 

اإلمام عي عليه السالم، جورج شكور: 62.
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بــوجــهــه الـــقـــديـــر  ــه هلل  ــوجـ تـ ــا ثـــم  ــادهيـ ــي هلـ ــغـ ــصـ ــه ُتـ ــ ــاب ــ ــح ــ وأص

َعــلــيــَك واىل  مــن  ــمَّ  ــ َه ال  ــاوقــــال:  ــادهي ــع ــت امل ــ ــه وأعـــــــداؤه أن ــ والـ

يف العمليــة التخاطبيــة اجلاريــة داخــل النــص نجــد املرِســل يفصح، ويكشــف 
ــس  ــوا(، إذ يعك ــلن )قال ــة املرس ــه أو جمموع ــل إلي ــه للمرَس ــا بداخل ــكلِّ م ب
التريــح بالقصــد تفاعــل الشــاعر مــع مضامــن القضيــة، والتصديــق هبــا مَّــا 
دفــع بــه إىل اســتثار هــذه االســراتيجية التضامنيــة لبيــان قصــده واإلخبــار بــه.

2-ال�سرتاتيجية التوجيهية:

ــراتيجية  ــذه االس ــر ه ــاب ع ــن وراء اخلط ــده م ــغ قص ــل تبلي ــدف املرس هي
وأن يفــرض قيــدًا عــى املرَســل إليــه وإْن كان قيــدًا بســيطًا، وأْن يــارس فضــوالً 
ــو  ــى ل ــه، حت ــرر عن ــاد ال ــه، وإبع ــه بنفع ــه ملصلحت ــه وتوجيه ــًا علي خطابي
ــى  ــا ع ــون هن ــذي يك ــه ال ــل إلي ــى املرّس ــط ع ــل والضغ ــذا إىل التدخ أّدى ه
ــل  ــابقة باملرَس ــة س ــى معرف ــل ع ــون املرِس ــا يك ــل وهن ــن، األّول: املتخي صنف
إليــه، ويتصــف خطابــه بالعموميــة والديمومــة واملناســبة لــكلِّ زمــان، والثــاين 
ــق  ــه لضي ــرًا علي ــه مقت ــون التوجي ــاب فيك ــظ باخلط ــد التلف ــارض عن ــو احل ه
الســياق الــذي يــدور فيــه اخلطــاب، ويعــدُّ التوجيــه يف اخلطــاب أكثــر مــن جمــرد 
فعــٍل لغــوي حســب تصنيــف جاكبســون، إذ يســمي وظيفــة التوجيــه يف اللغــة 

ــة)1(. ــة أو الندائي باإليعازي

)1( ينظر: التواصل اللغوي ووظائف اللغة يف األلسنية )علم اللغة احلديث قراءة متهيدية(، 
بروت/ ط1،  والنرش،  للدراسات  العربية  املؤسسة  زكريا،  ميشال  جاكبسون،  رومان 

لبنان، 1985م: 52.
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ــعراء  ــا الش ــي اعتمده ــة الت ــائل اللغوي ــن الوس ــة م ــة جمموع ــرت اللغ وف
ــه  ــة يف توجي ــم األدائي ــة، وبراعته ــم اللغوي ــات كفاءهت ــم وإثب ــه خطاهب لتوجي

ــا: ــاب ومنه اخلط

اأ: الأمر:

ــًا مــا  ــر دائ يف شــعر املالحــم املســيحية، وخاصــة التــي تناولــت يــوم الغدي
خيــرج األمــر إىل التوجيــه، ويصبــغ بالطابــع احلكمــي الــذي حيمــل بــن طياتــه 
التــأدب واإلرشــاد، كــا يف قــول الشــاعر عبــد املســيح األنطاكــي يف ملحمته)1(:

نرصت ُتقى  عن  قومًا  بحولك  ُترييها انرْص  ــدق  ــص ــال ب واألىل  رايـــاتـــه 

من أنفس  ــاه  رب يــا  بعدلك  ــوءى مطاوهياواخـــذل  ــسُّ ال اخلــذلــة  لــه  نــوت 

مــقــاصــده ــي  ــام س يف  ــم  ُهـ ال  ــه  ــن ُمعينيهاأع مـــع  ريب  مــعــيــنــيــه  أعــــْن 

دار كـــيـــف  أدرُه  ريب  ــاواحلــــــق  ــ ــادهي ــ أع خيــــــزي  أو  لـــيـــنـــرُص 

وقول جورج شكور يف ملحمته)2(:
ــغ، فــأنــت رســـول ربـــك، صــادقــًا ــرُي جديربــلِّ ــت خـ ــ وأن اإللــــه،  ــي  وحـ

ــغ(  ــذل، أدره، بل ــر، اخ ــة )ان ــا اللغوي ــوص بقرائنه ــن النص ــف م يستش
ــن  ــى الل ــن معن ــد متضم ــل قص ــر، ب ــدار األم ــس إص ــي لي ــد التواص أّن القص
ــعرية  ــوص الش ــر يف النص ــاري لألم ــد اإلخب ــر القص ــك تقهق ــأدب، وبذل والتـ

ــو. ــوع والعف ــاء واخلض ــة الدع ــدر دالل لتتص

ب: ال�ستفهام:

)1( ملحمة اإلمام عي عليه السالم، عبد املسيح أنطاكي: 215.
)2( ملحمة اإلمام عي عليه السالم، جورج شكور: 62.
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ــد  ــه، وق وهــو طلــب العلــم بــيٍء ل يكــن معلومــًا، وذلــك بإحــدى أدوات
ــع  ــن يشٍء م ــا ع ــتفهم هب ــل فيس ــا األصي ــن معناه ــتفهام ع ــاظ االس ــرج ألف خت
العلــم بــه ألغــراض تفهــم مــن ســياق الــكالم وداللتــه)1(، لعــب االســتفهام 
ــكور إذ  ــورج ش ــّي جل ــام ع ــة اإلم ــة يف ملحم ــة احلواري ــًا يف املقطوع دورًا مه

ــول)2(: يق
ــرام، ملــوشــٌك ــكـ ــا الــنــاس الـ مسريي يــا أهيـ ــوم  يـ ــان  حـ ســـأدعـــى،  أينِّ 

مثلكم وإينِّ  ــه،  ــوتـ دعـ ــُب  ــي ــأج كضمريي ف ضمريكم  ــات  ب ــُت،  ــن آم

جوابكم تــقــولــون؟انــتــظــرت  ــاذا  ــراُه أخــطــأ أم أصـــاب شــعــوري؟مـ ــ أُت

ــًة رســال محــلــت  أن  سنشهُد  ــوا  ــال ــث دهـــور ق ــدي ــدت ح ــ بــلــغــتــهــا، وغ

؟مــثــلــا ــا عــيٌّ ــ ــي، م ــ ــنِّ ــ ــري وعــــــيُّ م ووزيـ خليفتي  وهـــو  مــنــه،  أنـــا 

الذي احلــوض  عى  يومًا،  ــري وسنلتقي  ــ ــن فـــضـــة وأثـ ــ كــــاســــاُتــــه مـ

، مــبــكــرًا ــيــهــم عــــيٌّ ــأت بكري ولـــســـوف ي كـــلِّ  ــل  ــب وق ــن،  ــديـ ــوافـ الـ يف 

مع حفظوا  ُتـــرى  ــم:  ــأهل َأس ــريي؟وهــنــاك  أمـ ــر  أمـ الـــقـــرآن  ِم  اآليــــات 

ــة،  ــراتيجية توجيهي ــة باس ــاالً إنجازي ــاًل أفع ــه مرِس ــاعر بوصف ــز الش أنج
موظفــًا تقنيــة االســتفهام الــذي خــرج مــن داللتــه األصليــة إىل داللــة ســياقية 
ــو  ــه ه ــل إلي ــه للمرَس ــاب املوج ــوي للخط ــوى القض ــرى، فاملحت ــة ُأخ قصدي
ــف  ــان بالتكلي ــر، واإلي ــة الغدي ــاء يف خطب ــا ج ــن م ــذ بمضام ــه لألخ توجيه
الرشعــي بإمامــة عــيٍّ عليــه الســالم، وإنَّــه خليفــة الرســول مــن خــالل الداللــة 

)1( ينظر: مفتاح العلوم للسكاكي، ضبطه نعيم زوزور، دار الكتب العلمية، بروت/ لبنان، 
ط2، 1987م: 133.

)2( ملحمة اإلمام عي عليه السالم، جورج شكور: 64-63.
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املركزيــة يف النــص، والتــي جتســدت يف البيــت األخــر، وســأهلم عــن حفــظ مــا 
جــاء مــن أمــٍر يف تلــك الواقعــة التــي حــدد فيهــا الرســول الكريــم ســبل النجاة، 
واالرتقــاء حــن األخــذ هبــا، ووصــول املرســل إليــه إىل مكافأتــه عــى الطاعــة 
ــل ل  ــر، فاملرس ــٍة وأث ــن فض ــاته م ــذي كاس ــوض ال ــى احل ــول ع ــاِء الرس بلق
ــا قصــد التوجيــه  يقصــد مــن االســتفهام تلــك الداللــة الرحيــة املبــارشة، وإنَّ

ــد بفعــل الســياق النــيص واملقامــي. ــذار الــذي توّل واإلن

ج: التوجيه بذكر العواقب:

ــي يف  ــيح األنطاك ــد املس ــاعر عب ــتثمرها الش ــي اس ــات الت ــن اآللي ــي م وه
ــة ليــس  ــه، وهــذه اآللي ــة للتوجي ــًا مــا فيهــا مــن أفعــاٍل إنجازي ــه موظف ملحمت
ــا  حكــرًا عــى ميــداٍن معــٍن أو مرِســٍل خــاٍص، بــل هــي ملــك كلِّ مــن يــرى أهنَّ

ــه)1(. ختــدم ســياق خطاب
يقول)2(:

الرسول ــول  ق يف  الــركــب  ألهليها وســـارت  ــه  ــروي ت ــرة  ــزي اجل ألطـــراف 

عى الرسول  أوىص  للمرتىض  ــا تقول  ــوهي جت أواله  ــذا  ــ بـ ــم  ــ خ ــر  ــديـ غـ

شا الوصية  حتى  ــدة  م مضت  ــا  معانيها وم سامي  يف  ــارب  األع يف  عت 

با إرادة  مـــن  طـــه  إرادة  ــوا:  ــالـ ــال مــســلــم بـــــرٌّ يــنــاوهيــا قـ ــ ريـــــه ف

لعي بــغــضــة  َأَكـــنَّـــت  ُأنـــــاٌس  ــاإالَّ  ــازهي ــان غ ــ ــد ك ـــــه قـ ــت ُأنَّ ــس ــا ن مـ

مل الوصية  هاتيك  أمــر  يروهيافاستعظمت  راح  مــن  بــت  كــذَّ هبــا  ترغب 

)1( ينظر: اسراتيجيات اخلطاب: 360.
)2( ملحمة اإلمام عي عليه السالم، عبد املسيح األنطاكي: 217-216.
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ها تـــؤول  ــت  كــان ــدًا  ــس ـــا ح أهنَّ لُتخفيهاأو  تسعى  أو  الــوصــيــة  تيك 

مطامعها شتى  كثرت  إذ  ترضيهاوالــنــاس  األمـــالك  وال  األنــبــيــاء  ال 

تغضبُه الفهري  احلـــارث  ــرى  ن لينفيها كــا  يــعــنــى  املــصــطــفــى  ــة  ــي وص

عجاًل امتطى  حتى  هبــا  حــدثــوه  يطوهيامــا  األرض  يف  وســعــى  ــواده  جـ

هبا ــول  ــرس ال ألــفــى  طيبة  ــى  أت يفتيها وإذا  ــنــاس  ال الــنــبــوي  املسجد  يف 

مشتبٍه زي  يف  ــًا  ــب ــاض غ ــاءُه  ــجـ ــوٍر لــيــس يــدرهيــافـ ــ ــن ُأمـ وســـائـــٍل ع

فأطعنا أمــرتــنــا  ــد  ق ــُد  أمحـ أ  ــا نـــادى:  ــادهي ــل س ــب ــا ســمــعــنــا ق مخـــســـًة مـ

إىل قوله:
لُه ــعــيُّ  ال ــواله  مـ كنت  مــن  أسمعونيها وقــلــت  ــد  ق ذي  ــُة  املــقــال مـــوىل 

من املقالة  ذي  هــل  جهرة  لنا  ُموحيهافقل  باريك  أم  نفسك  أوضــاع 

ــن عــنــد ريب ما ــل م ب ــد  ــال: أمحـ ــق ــهــا ف ــي ــت آلِ ــ ــقٍّ رح ــ ــُة ح ــ ــيَّ ــ ــي ألِ ــن م

إيلِّ ــه  ــ ــ اإلل ــا  ــاهـ ــقـ ألـ واهلل  ُملقيها واهلل  الـــنـــاس  بـــني  كــنــت  مــثــلــا 

خيطيها واحلارث اغتاظ من قول الرسول ووىل كيف  يــدري  ليس  خطى  يف 

ــي قو إهلـ يــا  ــًا  ــق تــك ح إن  باغيها وقــــال:  أنـــت  ــًا  ــق وح الـــرســـول  ــُة  لـ

تشقيها أرسل علينا مجيعًا من سائك أحجارًا ُرمــــت  ــًا  ــوس ــف ن وعــــذب 

قــولــتــُه اهلل  خــــــزاه  أتــــــمَّ  تاليها ومـــــا  ــو  وهـ ــه  ط مــســجــد  ــاب  بـ يف 

الــســاء عليه عــايل  مــن  احلــجــارة  ــهــاإالَّ  ــي رام كــــان  ــد  قـ ــه  ــان ــح ــب س اهلل 

معجزٌة احلـــق  وتــلــك  ــاالً  حـ ــا فـــات  ــه ــي رائ اهلل  رســـــول  أطـــــاع  هبـــا 

عليًا ــأنَّ  ــ ب اهلــــادي  ُأّمــــة  ــقــنــت  توجيها وأي ــنـــاس  الـ ــّل  ــ ك ــاق  ــ ف ــد  ــق ل

حتمــل البنيــة اإلخباريــة يف العمليــة التحاوريــة التــي جســدها الشــاعر 
ــياق  ــري الس ــن الفه ــه، وب ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــد ص ــم حمم ــول الكري ــن الرس ب
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التــداول لألحــداث بعــد خطبــة الغديــر، والتــي تبــن تأكيــد املرِســل التسلســل 
ــر: ــت األخ ــدث يف البي ــة احل ــوالً إىل قّم ــا وص ــدي ملجرياهت التصاع

عليًا ــأنَّ  ــ ب اهلــــادي  ــــة  ُأمَّ ــقــنــت  توجيها وأي ــنـــاس  الـ ــلَّ  ــ ك ــاق  ــ ف ــد  ــق ل

ــًا كشــف عــن  ــّص بوصفــه فعــاًل إنجازي ــة للن ــة املركزي ــل الدالل ــذي يمث ال
األنســاق املضمــرة املتخبئــة حتــت كلِّ جمريــات األحــداث املتنامية داخــل احلوار، 
ت من  ليفصــح عــن املســكوت عنــه متكئــًا عــى آليــة )ذكــر العواقــب( التــي ُعــدَّ
اآلليــات املهمــة يف بنيــة اخلطــاب التــداول، والتــي اســتعان هبــا الشــاعر لتثبيــت 
ــلمن،  ــة املس ــف بوالي ــو املكل ــالم ه ــه الس ــًا علي ــام علّي ــأنَّ اإلم ــى أوالً: ب املعن
وثبــوت حكــم املنطــوق بــه للمســكوت عنــه ثانيــًا، وموافقتــه لــه الشــراكها 
ــذا  ــم، وه ــه يف احلك ــوق ب ــق للمنط ــا مواف ــه هن ــكوت عن ــى؛ ألنَّ املس يف املعن
ــاب،  ــوم اخلط ــن مفه ــض األُصولي ــميه بع ــة، ويس ــوم املوافق ــمى بمفه ــا يس م

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:

)1( ينظر معجم مصطلحات أصول الفقه، قطب مصطفى، دار الفكر املعارص، بروت، ط1، 
1420هـ: 430-429.
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1- اســتطاع الشــاعر املســيحي أْن يــازج بــن التجــارب مزجــًا حمكــًا يــكاد 
ــن  ــه م ــٍة مّكنت ــٍة إبداعي ــدرٍة لغوي ــن ق ــاعر م ــا ُأويت الش ــارئ ب ــه الق ــوه مع يت
ــعريٍة  ــٍة ش ــا يف لغ ــا، واختزاهل ــانية وإحيائه ــة، واإلنس ــارب الديني ــف التج توظي
مركــزٍة وحمــدودٍة، توحــي أنَّ اللغــة ليســت أداة اتصــاٍل فحســب، وإنَّــا هــي أداة 
ســحرية للســيطرة عــى األشــياء والكائنــات، مَّــا أعطاهــا ذلــك البعــد التــداول 
الناتــج عــن املحــاكاة الشــعرية للتجــارب اإلنســانية لألنبيــاء واألوليــاء، 
ــم  ــر، واحلك ــا الع ــتلهم منه ــة، ويس ــن التجرب ــارئ يعاي ــل الق ــن جلع والصاحل
فيــا خيــدم بــه نفســه وجمتمعــه، وإعطائهــا العنايــة يف فضــاء االستشــهاد وســعة 
ــة  تأثرهــا يف املجتمــع اإلنســاين وتداوهلــا، وهــو دليــل عــى أمهيــة هــذه املدون
الشــعرية يف تاريــخ األدب العــريب واإلســالمي، هــذه املقومــات جمتمعــًة توصلنا 
ــة،  ــة، واللغوي ــا الفني ــزة بطاقته ــعرية املمي ــم الش ــذه املالح ــراءة ه ــر ق ــا ع إليه
واملوضوعيــة، التــي جتلــت فيهــا واقعــة الغديــر بــكلِّ مــا حتمــل مــن املعطيــات 
ــة  ــعراء امللحم ــدى بش ــا ح ــاء، مَّ ــة مجع ــًة للبرشي ــانية خدم ــة، واإلنس الديني
املســيح إىل اســتلهام مضامينهــا، وصبهــا يف قالــٍب شــعريٍّ ميــٍز أعطاهــا قابليــة 

ــكان. ــان وم ــر يف كلِّ زم ــداول، والتأث الت
2- يف قــراءة املالحــم تداوليــًا رصدنــا جمموعــة من األســئلة عــن املتخاطبن، 
وغرهــا مــن األســئلة التــي أجابــت عنهــا التداوليــة بتحليلهــا للــكالم العــادي، 
فكيــف احلــال مــع نصــوص ملحميــة راقيــة بفكرهتــا، وطريقــة نظمهــا، وغرهــا 
مــن وســائل التشــكيل التــي جعلــت منهــا نصــًا خالــدًا بخلــود الفكــرة التــي 
ــات  ــض املعطي ــا لبع ــر رصدن ــر(. ع ــوم الغدي ــي )ي ــه وه ــن أجل ــت م نظم
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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 
ــًا، مَّــا حيــول  الســياقية التــي جعلــت مــن نــصِّ امللحمــة مارســة جتــري تداولي
دون ثبــات ســاهتا فاملرَســل متجــدد واملرَســل إليــه متجــدد كذلــك، مَّــا يؤكــد 
أنَّ املتــن الشــعريَّ امللحمــيَّ املســيحيَّ مالئــم للقــراءة التداوليــة؛ وذلــك لتوفــر 

األُســس التــي يقــوم عليهــا وهــو مبــدأ القصديــة.
3-اعتنــى الشــعراء املســيح بخطاهبــم الشــعريِّ بمســتوياته املتنوعــة مدركــن 
أمهيــة عنــارص إنتــاج اخلطــاب يف أثنــاء عمليــة التخاطــب مــن وظائــف 
ــتثار  ــالل اس ــن خ ــي، م ــى املتلق ــر ع ــل التأث ــق فع ــل حتقي ــد ألج ومقاص
جمموعــة مــن االســراتيجيات التــي اعتمدوهــا يف بنــاء خطــاٍب موجــه بوصفهــا 
طريقــة ناجحــة لإلقنــاع وهــذا مــا نــادت بــه التداوليــة، إذ كانــت االســراتيجية 
ــى  ــذي أعط ــي ال ــاج اإلبداع ــر اإلنت ــاح ُأط ــه انزي ــن أوج ــًا م ــة وجه التضامني
ــت  ــاب وتثبي ــة اخلط ــد فاعلي ــا يف تأكي ــة أمهيته ــة والتفاعلي ــة التوصيلي للوظيف
حكمــه، مســتثمرًا االســم العلــم والكنيــة واللقــب يف بنائــه وكانــت املكاشــفة 
ــراتيجية  ــعراء االس ــذ الش ــد اخت ــب، وق ــد املخاط ــف قص ــة لكش ــيلة مهم وس
التوجيهيــة بمســتوياهتا اللغويــة كأســلوب األمــر واالســتفهام والتوجيــه بذكــر 

ــو. ــر املرج ــق التأث ــب لتحقي العواق

امل�سادر:

1-االجتاهــات األدبيــة يف العــال العــريب احلديــث، أنيــس مقــديس، دار العلــم 
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.1973 ط5،  للمالين-بروت، 
2- أدبــاء العــرب يف اجلاهليــة واإلســالم، بطــرس البســتاين، دار نضــر عبود 

.1989 -بروت، 
ــي  ــة، يون ــة تداولي ــي، دراس ــيد الوطن ــاب يف النش ــراتيجيات اخلط 3 - اس

ــر. ــزي، وزو اجلزائ ــري تي ــود معم ــتر جامعــة مول ــالة ماجس ــة، رس فضيل
3- اســراتيجيات اخلطــاب: مقاربــة لغويــة تداوليــة، عبــد اهلــادي بــن ظافــر 

الشــهري، دار الكتــاب اجلديــد املتحــدة، ط1، 2004.
ــر،  ــة، اجلزائ ــة، محــو احلــاج ذهبي 4-إشــكالية النــص يف اللســانيات التداولي

ــات، ص49. ــة س جمل
5- إلياذة هومروس، سليان البستاين، دار إحياء الراث العريب.

.http://arabic. al-shia. org 6- أهل البيت يف الشعر املسيحي
7-اإلمــام عــّي يف عيــون الشــاعر بولــس ســالمة، ناجــي بــن داوود احلــرز، 

مؤسســة ُأّم القــرى للتحقيــق والنــرش، 2005.
8- أمر األنبياء، عامر حممد بحري، مطبعة العلوم -القاهرة، 1954.

ــاب العــريب  9- تاريــخ آداب العــرب، مصطفــى صــادق الرافعــي، دار الكت
-بــروت، 1974، التداوليــة عنــد العلــاء العــرب، د. مســعود صحــراوي، دار 

الطليعــة، بــروت، ط1، 2005.
ــع  ــي واملطاب ــرش العلم ــوك، الن ــراون، ج. ب ــاب ج ب ب ــل اخلط 10- حتلي

ــعود1994. ــك س ــة املل جامع
11-التواصــل اللغــوي ووظائــف اللغــة يف األلســنية )علــم اللغــة احلديــث 
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العربيــة  املؤسســة  زكريــا،  ميشــال  رومــان جاكبســون،  متهيديــة(  قــراءة 
للدراســات والنــرش، ط1، بروت-لبنــان، 1985.

12- مجهــرة أشــعار العــرب يف اجلاهليــة واإلســالم، 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، 

ط2، الــدار البيضــاء، 2000.
ــداوي  ــة هن ــوقي، مؤسس ــد ش ــالم، أمح ــاء اإلس ــرب وعظ 14- دول الع

ــة. ــم والثقاف للتعلي
ــرس  ــة الن ــالمة، مطبع ــس س ــة، بول ــة عربي ــر أول ملحم ــد الغدي 15- عي

 1949 -بــروت، 
16 -الشعر امللحمي تارخيه وأعالمه، جورج غريب، دار الثقافة.

17- فــن الشــعر أرســطو، ترمجــه ورشحــه: عبــد الرمحــن بــدوي، دار 
ط2.  ،1973 بــروت،  الثقافــة- 

18- لســان العــرب، حممــد بــن مكــرم بــن منظــور، نســقه ووضــع فهارســه: 
عــي شــري، دار إحيــاء الــراث العــريب -بــروت، ط1 -1988.

19- مبــادئ يف اللســانيات، خولــة طالــب اإلبراهيمــي، دار القصبــة للنــرش، 
ط1، اجلزائــر، 2000.

20- املــدارس اللســانية املعــارصة، نعــان بوقــرة، مكتبــة اآلداب، ط1، 
القاهــرة- مــر، 2004.

21-معجــم املصطلحــات العربيــة يف اللغــة واألدب، جمــدي وهبــه وكامــل 
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املهنــدس، مكتبــة لبنــان بــروت، ط 1984-2.
ــال  ــوب وميش ــع يعق ــل بدي ــة واألدب، أمي ــل يف اللغ ــم املفص 22-املعج

عــايص، دار العلــم للماليــن -بــروت، ط1 -1987.
ــد  ــالم حمم ــد الس ــارس، ت: عب ــن ف ــد ب ــة، أمح ــس اللغ ــم مقايي 23- معج

ــب اإلعــالم اإلســالمي، قــم 1404هـــ. هــارون، مكت
24-مفتــاح العلــوم للســكاكي، ضبطــه نعيــم زوزور، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت -لبنــان، ط2، 1987 
ــز  ــوش، مرك ــعيد عل ــو، ت: س ــواز أرمينك ــة، فرانس ــة التداولي 25- املقابل

ــي. ــاء القوم اإلن
ــة  ــكور، مكتب ــورج ش ــعر ج ــالم، ش ــه الس ــي علي ــام ع ــة اإلم 26- ملحم

الروضــة احليدريــة، ط1- 2007.
27 - ملحمــة أهــل البيــت، عبــد املنعــم الفرطــويس، مؤسســة أهــل البيــت، 

لبنان-بروت.
ــيح  ــد املس ــة، عب ــة املبارك ــدة العلوي ــي أو القصي ــام ع ــة اإلم 28- ملحم

للمطبوعــات، ط1991-2. األعلمــي  أنطاكــي، مؤسســة 
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مقاربة تداولية للمسكوت عنه يف آية التبليغ 

اأ. م. د. حممد عامر حممد

مفهوم املقاربة التداولية

هــذه املقاربــة يف بحثنــا تتنــاول أهــم مــا توصلــت إليــه التداوليــة مــن مناهــج 
ــس:  ــدث غراي ــد حت ــوي، وق ــوق اللغ ــه يف املنط ــكوت عن ــى املس ــة املعن ملقارب
عــن التناقــض القائــم بــن الــكالم البــن والــكالم املضمــر، قائــال: يقصــد مــن 
التكلــم بشــكل بــّن »أن نتحــدث عــن أمــر مــا«، يف حــن يــراد مــن التحــدث 

بشــكل مضمــر »أن نوحــي ألحــد األشــخاص بالتفكــر يف أمــر مــا«1.
ــن  ــي م ــه، فه ــرح ب ــر امل ــه وغ ــكوت عن ــبعة باملس ــغ مش ــة التبلي وإن آي
اآليــات املعضلــة عــى رأي الطاهــر بــن عاشــور، بســبب االختــالف الكثــر يف 
ــا  ــا حديث ــا لغوي ــد منهج ــدا يف حتدي ــث جه ــذل الباح ــد ب ــا، وق ــا وتأويله نزوهل
ــث أن  ــرى الباح ــا، وي ــه فيه ــكوت عن ــر يف املس ــة، والتفك ــذه اآلي ــة ه ملقارب
اللســانيات املعــارصة اهتمــت بقضيــة حتليــل اخلطــاب واملناهــج املتنوعــة التــي 

ــي. ــى للمتلق ــل املعن توص
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 

)1( ينظر: املضمر: ص 40. 
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ملــا يســمعون ويقــرأون 1.
ــى  ــز ع ــذي يرك ــداول ال ــج الت ــانية، املنه ــج اللس ــم املناه ــن أه ــل م ولع
ــا  ــوي بجوانبه ــر اللغ ــة التفس ــتعاهلا يف عملي ــياق اس ــة، وس ــتعملن للغ املس
املختلفــة، واتفــق مــع الدكتــور طــه عبــد الرمحــن وأعتقــد أن ال ســبيل اىل تقويــم 
املارســة الراثيــة مــا ل حيصــل االســتناد اىل جمــال تــداول متميــز عــن غــره مــن 

ــددة 2. ــد حم ــط بقواع ــة ومنضب ــاف خاص ــاالت بأوص املج
وبــا أن التداوليــة ختتــص بدراســة املعنــى كــا يوصلــه املتكلــم )أو الكاتــب(، 
ويفــرسه املســتمع )أو القــارئ(، فهــي مرتبطــة بــا يعنيــه النــاس بألفاظهــم أكثــر 
مــن ارتباطهــا بــا يمكــن أن تعنيــه كلــات أو عبــارات هــذه األلفــاظ منفصلــة 
3، لــذا ترمجــوا التداوليــة بعــّدة ترمجــات نذكــر منهــا: علــم االســتعال، وعلــم 

التخاطــب، وعلــم املقاصــد، واإلفعاليــة، والســياقية، والذرائعيــة وحتــى 
النفعيــة4.

وقــد ارتبطــت التداوليــة بحقــل التواصــل واألداء، ففــي جمــال األداء يقــول 
ــاب 5،  ــة يف اخلط ــتتعال اللغ ــة اس ــايت: التداولي ــوا زيكان ــر، وفرانس ــاري دي م
ويف جمــال التواصــل يقــول جــورج يــول: التداوليــة هــي دراســة كيفيــة ايصــال 

)1( ينظر: حتليل اخلطاب براون ويول: ك يف املقدمة. 
)2( ينظر: جتديد املنهج يف تقويم الراث: ص 243. 

)3( ينظر: التداولية: جورج يول: ص 19. 
)4( ينظر: مقدمة يف علمي الداللة والتخاطب: ص 5، واملرجعية اللغوية يف النظرية التداولية 

)بحث(: ص 9 - 10. 
)5( ينظر: املدارس اللسانية املعارصة: ص 166. 
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أكثــر مــا يقــال 1، وهلــذا يمكــن القــول أن التداوليــة هــي العلــم الــذي ُيْعنــى 
بالــرشوط الالزمــة لكــي تكــون األقــوال اللغويــة »مقبولــة وناجحــة ومالئمــة« 
يف املوقــف التواصــي الــذي يتحــدث فيــه املتكلــم 2، أي 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 
ــة،  ــاء اجلمل ــدث بن ــا املتح ــن خالهل ــام م ــي ق ــة الت ــة الطريق ــودة لدراس إىل الع
ــا - إىل  ــه حييــل - شــيئنا أم أبين ــة، فإن ــا يقــوم املتحــدث بلفــظ مجلــة معين فحين
واقــع أو إىل حالــة األشــياء أو املوضوعــات التــي يتحــدث عنهــا، وقــد ال يكــون 
ــار  ــن االعتب ــذ بع ــب أن يأخ ــال جي ــة، وبالت ــرورة يف اجلمل ــال بال ــع مث الواق
ســياق اللفــظ والعنــارص الداخلــة يف تركيــب اجلملــة لكــي يتــم التمكــن مــن 
فهــم مــا يريــد املتحــدث قولــه 3، وكــا يــرى جــورج يــول أن التداوليــة: دراســة 

املعنــى الــذي يقصــده املتكلــم 4، بــل 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 

)1( ينظر: التداولية جورج يول: ص 19. 
)2( ينظر: بالغة اخلطاب وعلم النص: ص 24. 

)3( ينظر: املدارس اللسانية املعارصة: ص 169. 
)4( ينظر: التداولية جورج يول: ص 19. 
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العمــل وحتتــاج إىل أن تظــل منتبهــا.
ويف هــذا املثــال يكــون االختــالف واضحــا أذن بــن املعنــى احلــريف 
ــي  ــايف الت ــاين اإلض ــا(، واملع ــي منتبه ــوة تبقين ــة )القه ــي للجمل االصطالح
تفهــم منهــا يف ســياقات معينــة، والتمييــز بــن املعنــى احلــريف للجملــة، واملعنــى 
االضــايف الــذي يمكــن ان يتولــد عنهــا هــو التمييــز بــن علــم الداللــة وعلــم 

ــة(. ــتعال )التداولي االس
ولعــل أهــم مقومــات احلــدث التــداول 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 
ــعى إىل  ــة تس ــتعال اللغ ــم اس ــا عل ــة بوصفه ــة 1. والتداولي ــان مقامي ــن مع م
استكشــاف العنــارص اإلجرائيــة التــي حيتكــم إليهــا يف حتديــد الداللــة املقصــودة 
مــن امللفوظــات مــن خــالل الركيــز عــى ثنائيــة املتكلــم واملخاطــب يف ســياق 
االســتعال، 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 التــداول ويوجــه مقاصــد املتفاعلــن 
ــة  ــة هــذا ليغطــي بطريقــة منهجي ــأيت مفهــوم التداولي ــة وي وأســاليبهم االتصالي
ــى  ــارة »مقت ــة بعب ــة القديم ــا يف البالغ ــار إليه ــي كان يش ــاحة الت ــة املس منظم

)1( ينظر: آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص: ص 57 - 58. 
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ــة الشــهرة يف البالغــة العــريب »لــكل مقــام  احلــال« وهــي التــي أنتجــت املقول
مقــال« 1، أي أن التداوليــة تغطــي حضــور املتلقــي يف ســياق اخلطــاب.

واملقاربــة التداوليــة تلــك املنهجيــة التــي تــدرس اجلانــب الوظيفــي والتداول 
ــن  ــودة ب ــات املوج ــل العالق ــدرس جمم ــاب، وت ــص أو اخلط ــياق يف الن والس
ــة التداوليــة تســتند إىل ختصصــات عــدة  املتكلــم واملخاطــب2، علمــأ أن املقارب
فهنــاك مثــال: تداوليــة حتليليــة، وتداوليــة تلفظيــة، وتداوليــة نفســية - اجتاعية، 
وتداوليــة نصيــة، وتداوليــة سوســيو لغويــة، علــا أن املقاربــة التداوليــة قامــت 
عــى أســس وضعتهــا فلســفة اللغــة مــع كل مــن أوســتن 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 أوســتن توافــق عــى األقــل إنجــاز 
ــام بعمــل تأثــر  ــا توافــق القي عمــل قــول، وعمــل متضمــن يف القــول، وأحيان
ــن  ــل متضم ــول، وعم ــل الق ــي عم ــس مفهوم ــتبدل غراي ــد اس ــول، وق الق
القــول، بمفهــوم الداللــة الطبيعيــة، والداللــة غــر الطبيعيــة، معتــرا أن الداللــة 
ــل وتتأســس عــى االســتدالل، ومــن خالهلــا  ــة تقــوم عــى التأوي غــر الطبيعي
ينــوي املتكلــم وهــو يتلفــظ بجملتــه إيقــاع التأثــر يف خماطبــه بفضــل فهــم هــذا 
املخاطــب لنيتــه، وهلــذا فمنطــق املحادثــة بــن املتحاوريــن يقتــي رضورة عمل 

)1( ينظر: بالغة اخلطاب وعلم لغة النص: ص 25. 
)2( ينظر: التداوليات وحتليل اخلطاب: ص 9 

)3( ينظر: املقاربة التداولية لألدب: ص 8. 
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ــذا  ــه، وه ــوده ونيت ــم مقص ــن فه ــر م ــن اآلخ ــل متك ــن أج ــا م ــد منه كل واح
املنطــق يف نظــر غرايــس يقــوم عــى مبدأيــن أساســين: مبــدأ التعــاون، ومبــدأ 
االســتلزام اخلطــايب، وحيــدد مــن خــالل التمييــز يف القــول الواحــد بــن مــا قيــل 
ومــا تــم نقلــه أو مــا تــم تبليغــه فالداللــة هــي مــا قيــل، واالســتلزام اخلطــايب 

هــم مــا تــم تبليغــه1.
إذن اجلهــاز املفاهيمــي للمقاربــة التداوليــة يبحــث يف اجلوانــب اآلتيــة: 
اإلشــاريات واالفــراض املســبق واالســتلزام احلــواري، وشــيفرن يقــر 
ــي  ــاب يقتف ــة اخلط ــوص يف دراس ــار خمص ــى تي ــة( ع ــة تداولي ــمية )مقارب التس
ــة2، وســنعرف  ــدأ التعــاون والقواعــد التحادثي ــر غرايــس ويتأســس عــى مب أث

ــر. ــة الذك ــة اآلنف ــة التداولي ــم املقارب بمفاهي
)Deictics( أوال: اإلشاريات

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 

)1( ينظر: املقاربة التداولية لألدب: ص 9. 
)2( ينظر: معجم حتليل اخلطاب: ص 443. 
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ــة  ــم عملي ــن أن تت ــخ 1، ال يمك ــد أدراج املطب ــزل يف أح ــا للمن ــيضع مفتاح س
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 اجلاعــة، وهــم، وهــذا، 

وغــدا، واآلن، وهنــا(.
ــام  ــالل القي ــن خ ــاب م ــة اخلط ــن بني ــام يف تكوي ــل ه ــات عام إال أن املبه
ــات يف  ــذه الصف ــل ه ــتثمر املرس ــة، ويس ــا الداللي ــوي، ووظيفته ــا النح بدوره
اخلطــاب الــذي جيــري بينــه وبــن املرســل إليــه عنــد مــا يمــده يف نســيج يتجــاوز 
ــة  ــات القديم ــة إىل املعلوم ــا اإلحال ــح فائدهت ــدة فتصب ــة الواح ــه اجلمل يف كليت
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 
ــا  ــط جلي ــاريات ترتب ــياق، واإلش ــك الس ــا يف ذل ــى توظيفه ــي دالالت ع تعط
ــل  ــم )أي ه ــدات املتكل ــا(، وبمعتق ــيئا م ــف ش ــال تعري ــم )مث ــداف املتكل بأه

)1( ينظر: التداولية جورج يول: ص 27. 
)2( ينظر: اسراتيجية اخلطاب: ص 81. 

املعارص: ص  اللغوي  البحث  ينظر: اسراتيجيات اخلطاب: ص 81، وآقاق جديدة يف   )3(
 .19
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ــة،  ــتعال اللغ ــد؟( يف اس ــيء بالتحدي ــك ال ــة ذل ــتمع معرف ــن املس ــع م يتوق
ــتدالل  ــدور اإلس ــليم ب ــا التس ــة علين ــارة ناجح ــى إش ــول ع ــل احلص ــن أج وم
ــات والكلــات فــإن مهمــة  inference ونظــرا إلنعــدام العالقــة بــن الكيان
املســتمع تتمثــل يف االســتدالل الصحيــح للكيــان الــذي قصــد املتكلــم حتديــده 

ــة 1. ــارة معين ــر إش ــتخدام تعب باس
ــا  ــن غره ــر م ــب أكث ــي تتطل ــة الت ــدات اللغوي ــن الوح ــاريات م واإلش
ــذه  ــول ه ــم مدل ــا أن نفه ــإذا أردن ــا، ف ــرس فهمه ــياق ليتي ــن الس ــات ع معلوم
ــل  ــى األق ــا ع ــتوجب من ــايب - اس ــع خط ــا وردت يف مقط ــدات - إذا م الوح
معرفــة هويــة املتكلــم، واملتلقــي، واإلطــار الزمنــي، واملــكاين للحــدث 

ــأيت: -  ــا ي ــى م ــم ع ــاريات تقس ــوي2، واإلش اللغ
1 - اإلشــاريات الشــخصية: وتتمثــل يف )الضائر وأســاء اإلشــارة واألســاء 
املوصولــة(، وتتمثــل الضائــر يف )الضائــر الدالــة عــى املتكلــم وحــده، والدالــة 
عــى املخاطــب، والدالــة عــى الغائــب(3. وهــذه اإلشــاريات ال ترتبــط بمدلول 

معــن؛ ألن معناهــا يتحــدد مــن خــالل املعجــم الذهنــي للمتكلــم.
ــة: وهــي امللفوظــات التــي تــدل عــى زمــان حيــدده  2 - اإلشــاريات الزمني
الســياق، وذلــك بالقيــاس إىل زمــان التلفــظ الــذي هــو مركــز اإلشــارة الزمنيــة 
يف القــول، وتكمــن قيمــة التداوليــة يف حتديــد زمــن التكلــم الــذي قــد يلتبــس 

)1( ينظر: التداولية جورج يول: ص 40. 
)2( ينظر: حتليل اخلطاب براون ويول: ص 35. 

)3( ينظر: اسراتيجية اخلطاب: ص 82. 
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ــف  ــان خيتل ــع يف الزم ــك أن املرج ــم؛ ذل ــه الفه ــب علي ــي، فيصع ــى املتلق ع
حســب احلامــل الــدالل فقــد يشــر إىل الزمــان الكــوين الــذي يشــمل الســنن 
ــن  ــاه م ــدد معن ــذي يتح ــوي ال ــن النح ــر إىل الزم ــام، أو يش ــهر واألي واألش

ــة1. ــا الركيبي ــة يف حالته الكلم
ــة  ــار العالق ــوي يف إط ــا اجله ــدد معناه ــال يتح ــن األفع ــة م ــاك طائف وهن
ــع  ــال ختض ــغ األفع ــا أن صي ــب، ك ــم واملخاط ــن املتكل ــة ب ــة واملكاني الزماني
لتفســر مرتبــط بزمــن التكلــم، فالفعــل املــايض عــادة يضــع احلــدث يف نقطــة 
زمنيــة ســابقة عــى زمــن التكلــم، بينــا الفعــل املضــارع يف العــادة يضــع احلــدث 

ــم 2. ــن التكل ــى زم ــابقة ع ــت س ــة ليس ــة زمني يف نقط
ــرها  ــتعاهلا وتفس ــن اس ــى أماك ــل ع ــي حتي ــة: وه ــاريات املكاني 3 - اإلش
ــروف  ــر مع ــكان آخ ــى م ــظ أو ع ــت التلف ــم وق ــة املتكل ــى معرف ــد ع يعتم
للمخاطــب أو املتلقــي ولتحديــده يســتلزم معرفــة العنــر اإلشــاري مــن مجلــة 
القــرب أو اجلهــة ثــم الوقــوف عــى مــا تشــر إليــه بالقيــاس إىل مركــز اإلشــارة 

ــه 3. ــت في ــذي قيل ــادي ال ــياق امل ــكان أي الس إىل امل
)Presupposition( ثانيا: االفراض املسبق

كانــت دراســة االفــراض املســبق مثــار اهتــام الباحثــن منــذ أوائــل 
ــد تعــددت ترمجــة هــذا املصطلــح،  ــن4، وق العقــد الســابع مــن القــرن العرشي

)1( ينظر: اسراتيجية اخلطاب: ص 83. 
)2( ينظر: علم الداللة السانتيكية والرامجاتية يف اللغة العربية: ص 165. 

)3( ينظر: اسراتيجية اخلطاب: ص 84. 
)4( ينظر: آفاق جديدة يف البحث اللساين املعارص: ص 27. 
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ــراض  ــد( بـ)االف ــار جدي ــة يف إط ــم الدالل ــر )عل ــاب بامل ــم يف كت ــو يرج فه
ــبق(2،  ــراض املس ــة( بـ)االف ــول )التداولي ــورج ي ــاب ج ــي(1، ويف كت الضمن
وعنــد حممــود أمحــد بـ)االفــراض الســابق(3، وعنــد مســعود صحــراوي 
)االفــراض املســبق(4، وســنعتمد ترمجــة االفــراض املســبق؛ وهــي أقــرب إىل 
الطبيعــة اللســانية، بمعنــى أنــه يتــم إدراكــه عــن طريــق العالمــات اللغويــة التي 
ــبق  ــم يس ــه املتكل ــو يشء يفرض ــامع، وه ــم والس ــن املتكل ــول ب ــا الق يتضمنه
ــد املتكلمــن وليــس يف  التفــوه بالــكالم، أي أن االفــراض املســبق موجــود عن
اجلمــل، أي تتضمنــه يف املقــام الــذي تــرد فيــه مــن حيــث املعلومــات املشــركة 
لــدى املتكلــم واملخاطــب5، ويمكــن أن نطلــق عليــه البنيــة العميقــة للجملــة.

ينطلــق أصحــاب نظريــة التواصــل مــن املعطيــات األساســية التــي تنتقــل من 
ــات  ــن معطي ــرشكاء م ــق ال ــاين ينطل ــل لس ــي6، ويف كل تواص ــم إىل املتلق املتكل
ــات  ــذه االفراض ــكل ه ــم تش ــا بينه ــق عليه ــا ومتف ــرف هب ــات مع وافراض
ــي  ــل، وه ــة التواص ــاح يف عملي ــق النج ــة لتحقي ــة الروري ــة التواصلي اخللفي
حمتــواة ضمــن ســياقات البنــى الركيبيــة العامــة، فــإذا كان املعنــى املســتنتج مــن 

)1( ينظر: علم الداللة يف إطار جديد: ص 224. 
)2( ينظر: التداولية جورج يول: ص 51. 

)3( ينظر: آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص: ص 26. 
)4( ينظر: التداولية عند العلاء العرب: ص 30. 

)5( ينظر: التداولية جورج يول: 51، وينظر: آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص: ص 
26 وما بعدها. 

)6( ينظر: لسانيات التلفظ وتداولية اخلطاب: ص 139. 
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املعلومــات املشــركة بــن املتكلــم واملخاطــب، فــإن هــذا االســتنتاج يدخــل يف 
ــة مشــركة بــن املتكلــم واملتلقــي. إطــار االفــراض املســبق أي خلــق خلفي

فــإذا قــال رجــل آلخــر: أغلــق النافــذة، فاملفــرض ســلفا أن النافــذة مفتوحة، 
ــة، وأن  ــى احلرك ــادر ع ــب ق ــا، وأن املخاط ــو إىل إغالقه ــررا يدع ــاك م وأن هن
املتكلــم يف منزلــة اآلمــر، وكل ذلــك موصــول بســياق احلــال، وعالقــة املتكلــم 

باملخاطــب1.
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.
)Conversational implicature( ثالثا: االستلزام احلواري

كانــت اخلطابــات واحلواريــات مثــار اهتمتــم غرايــس، وقــد تعــدد اســتعال 
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 مــا قيــل يف الكالم، 

أي أن اجلمــل هــي التــي حتــوي االســتلزام، وليــس املتكلمــون2.
ــى  ــه، ع ــاب ومقام ــة اخلط ــط بوضعي ــتلزام يرتب ــث إن اإلس ــرى الباح وي

)1( ينظر: آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص: 26. 
)2( ينظر: التداولية جورج يول: ص 51. 
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ــة، وإذا  ــات لغوي ــاس معطي ــى أس ــدد ع ــذي حي ــبق ال ــراض املس ــس االف عك
كان املعنــى املســتنتج غــر معــروف للمخاطــب مســبقا، فــإن االســتنتاج يدخــل 
يف إطــار االســتلزام احلــواري، أي أن الفــرق بــن االســتلزام وبــن االفــراض 
ــد  ــاين ولي ــا، والث ــي تدرجيي ــي املتنام ــياق الكالم ــد الس ــبق أن األول ولي املس

ــاب. ــات اخلط مالبس
ــل: إن الســاء مطــرة، فالســامع هلــذا امللفــوظ قــد  ــال ذلــك قــول القائ ومث
ــه  ــت، أو اإلرساع إىل عمل ــوث يف البي ــوه إىل املك ــل أراد أن يدع ــد أن القائ يعتق
ــدم  ــر، أو ع ــف املط ــى يتوق ــث حت ــار والري ــد، أو اإلنتظ ــه املوع ــى ال يفوت حت
نســيان مظلتــه عنــد اخلــروج، وقائمــة التأويــالت مفتوحــة مــع تعدد الســياقات، 

والطبقــات املقاميــة التــي ينجــز ضمنهــا اخلطــاب.
ــه ويقرحــه وال يكــون  ــه املتكلــم ويوحــي ب ويف االســتلزام هنــاك يشء يعني
جــزءا مــا تعنيــه اجلملــة بصــورة حرفيــة، ويتعلــق باجلوانــب الضمنيــة واخلفيــة 
مــن قوانــن اخلطــاب، وحتكمــه ظــروف اخلطــاب العــام كســياق احلــال مثــال، 
وهــو يف هــذا يكــون مفهومــا تداوليــا إجرائيــا يتعلــق برصــد مجلــة مــن الظواهــر 
ــروف  ــا ظ ــاب حتكمه ــن اخلط ــن قوان ــة م ــة وخفي ــب ضمني ــة بجوان املتعلق

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 
ــتطيع  ــد يس ــل أن حمم ــل بالفع ــد ل يق ــظ أن أمح ــا نالح ــارع، ولكنن ــة الش ناصي
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احلصــول عــى البنزيــن هنــاك.
ــد قــول أن  ــا يري ــة وإن ــي غرايــس بالقــول جمــرد نطــق كلــات معين وال يعن
ــا  ــا وثيق ــط ارتباط ــة يرتب ــذه احلال ــد يف ه ــه أمح ــا قال ــع، وم ــو الواق ــا ه ــيئا م ش
باملعنــى االتفاقــي لكلــات اجلملــة التــي نطــق هبــا أكثــر مــن ارتباطــه باملعنــى 
ــن  ــن م ــى البنزي ــول ع ــتطيع احلص ــد يس ــأن حمم ــاء ب ــم، فاالقتض ــدى املتكل ل
ــريف أو  ــى احل ــن املعن ــزءا م ــس ج ــارع لي ــة الش ــد ناصي ــة عن ــة الكائن املحط

ــارع 1. ــة الش ــد ناصي ــن عن ــة بنزي ــاك حمط ــة هن ــي للجمل االتفاق
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 واللســانين التداوليــن وخصوصــا الفيلســوف 
)غرايــس( أن مجــل اللغــات الطبيعيــة يف بعــض املقامــات تــدل عــى معنــى غــر 

حمتواهــا القضــوي )احلــريف(.
ويتضــح ذلــك مــن خــالل التخاطــب اآليت بــن األســتاذين )زيــد وعبيــد(. 
ــة يف  ــته اجلامعي ــة دراس ــتعد ملتابع ــرو( مس ــب )عم ــل الطال ــد(: ه ــتاذ )زي االس
قســم الفلســفة؟ االســتاذ )عبيــد(: إن الطالــب )عمــرو( العــب كــرة متــاز. يف 
ــة  ــة الداللي ــا احلمول ــا اذا تأملن ــس أنن ــوف غراي ــظ الفيلس ــد الح ــال ق ــذا املث ه
إلجابــة االســتاذ )عبيــد( وجدنــا أهنــا تــدل عــى معنيــن اثنــن يف الوقــت نفســه 
أحدمهــا حــريف، واآلخــر مســتلزم، ومعناهــا احلــريف أن الطالــب )عمــرو( مــن 
ــس  ــور لي ــب املذك ــتلزامي أن الطال ــا االس ــن، ومعناه ــرة املمتازي ــي الك العب

)1( ينظر: حتليل اخلطاب براون ويول: ص 41. 
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ــاها  ــة س ــرة اللغوي ــذه الظاه ــفة ه ــم الفلس ــته يف قس ــة دراس ــتعدا ملتابع مس
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 
ــت  ــا اختلف ــا مه ــك عنه ــا ال تنف ــاظ دالالت بعينه ــض األلف ــتلزام بع ــن اس م
ــر  ــو متغ ــواري فه ــتلزام احل ــا االس ــب، وأم ــرت الراكي ــياقات وتغ ــا الس هب
دائــا بتغــر الســياقات التــي يــرد فيهــا 1. فلــو ســألنا أحدهــم عــن املــدة التــي 
ــن  ــا م ــه: بعض ــاب بقول ــالء(، وأج ــان( اىل )كرب ــن )ميس ــيارة م ــتغرقها الس تس
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.
ــة  ــالت اآلتي ــى املقاب ــوم ع ــة يق ــارات اللغوي ــا للعب ــس تنميط ــرح غراي ويق
التــي تنقســم احلمولــة الدالليــة للعبــارة عــى أساســها إىل معــان رصحيــة ومعــان 
ضمنيــة، فاملعــاين الرحيــة هــي املدلــول عليهــا بصيغــة اجلملــة ذاهتــا وتشــمل 
ــي  ــة ه ــاين الضمني ــة(، واملع ــوة االنجازي ــريف( + الق ــوي )الع ــوى القض )املحت
املعــاين التــي ال تــدل عليهــا صيغــة اجلملــة بالــرورة ولكــن للســياق دخــل يف 

حتديدهــا والتوجيــه إليهــا 2.
ــة أو  ــاين احلواري ــة، واملع ــة أو املعجمي ــاين العرفي ــن املع ــس ب ــز غراي ويمي

)1( ينظر: آفاق جديدة يف البحث اللساين املعارص: ص 33. 
)2( ينظر: اللسانيات الوظيفية مدخل نظري: ص 28، وينظر: التداولية عند العلاء العرب: 

ص 34. 
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ــا ال  ــا جيعله ــة ارتباط ــة باجلمل ــاين املرتبط ــة املع ــاين عرفي ــد مع ــة، ُتع اخلطابي
تتغــر بتغــر الســياقات، يف حــن ُتعــد معــاين حواريــة املعــاين التــي تتولــد طبقــا 

ــة 1. ــا اجلمل ــز فيه ــي تنج ــات الت ــياقات أو املقام للس
إن نظريــة غرايــس جتعلنــا بــن أمريــن اثنــن: إمــا ان نتبــع القواعــد املتفرعــة 
عــى مبــدأ التعــاون، وإمــا ان نخــرج عنهــا فــان اتبعناهــا حصلنــا فائــدة قريبــة 
ــذه  ــن ه ــا ع ــوق( وان خرجن ــون بـ)املنط ــاه األصولي ــا أس ــرب اىل م ــي اق ه
القواعــد حصلنــا فائــدة بعيــدة هــي أقــرب اىل مــا ســاه األصوليــون بـ)املفهــوم( 

ــة( 2. ــة الدالل ــه( أو )دالل ــكوت عن أو )املس
يوجــد اختــالف بــن مــا يقــال ومــا يقصــد، فــا يقــال هــو مــا تعنيــه الكلات 
والعبــارات بقيمهــا اللفظيــة face values، ومــا 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 االســتعال ووســائل 
االســتدالل 3، واملقاصــد تتحــدد مــن خــالل الداللــة غــر الطبيعيــة فهــي داللــة 
تقــوم عــى مقصديــة مزدوجــة إخباريــة وهــي مــا يقصــد إليــه املتكلــم مــن محــل 
ــل  ــق بحم ــة وتتعل ــة تواصلي ــة، ومقصدي ــة معين ــة معلوم ــى معرف ــه ع خماطب
املخاطــب عــى معرفــة مقصــده اإلخبــاري 4، فالقصــد أو املقصديــة إذن حتــدد 
كيفيــة التعبــر والغــرض املتوخــى، وهــي البوصلــة التــي توجــه تلــك العنــارص 

)1( ينظر: املقاربة التداولية: ص 53، واللسانيان الوظيفية مدخل نظري: ص 28. 
)2( ينظر: اللسان وامليزان أو التكوثر العقي: ص 239. 

)3( ينظر: آفاق جديدة يف البحث اللساين املعارص: ص 33. 
)4( ينظر: املقاربة التداولية لألدب: ص 11. 
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ــى يف  ــة املعن ــام 1، ومقصدي ــد ع ــه إىل مقص ــر وتتج ــام وتتضاف ــا تتض وجتعله
اللغــة غــر املبــارشة أو املســكوت عنــه تكتــي مســألة القصــد كــا بــن ذلــك ج 

ســرل أمهيــة جوهريــة يف نجــاح أفعــال الــكالم أو عــدم نجاحهــا 2.
ــن  ــراك جانب ــي اش ــب يقت ــا كان التخاط ــن: ومل ــد الرمح ــه عب ــول ط يق
ــوال  ــذه األق ــط ه ــزم أن تنضب ــال، ل ــان األفع ــوال وإتي ــاء األق ــن يف إلق عاقل

ــة«3. ــا التواصلي ــل »فائدهت ــة أو ق ــا اإلخباري ــوه فائدهت ــدد وج ــد حت بقواع
ــه  ــد ب ــاون، ويقص ــدأ التع ــاه مب ــدأ س ــب يف مب ــس التخاط ــور غراي ــد بل وق
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« 4، الــذي 
ــا  ــي يتخذه ــة الت ــل، بالطريق ــامهتك يف التواص ــم بمس ــس: ق ــه غراي ــول في يق
ــامهتك يف  ــل مس ــة، أي أن جتع ــرة الالزم ــوض يف الف ــي املخ ــدف التواص اهل
ــب، وأن  ــت املناس ــار التوقي ــث اختي ــن حي ــك م ــو من ــو مرج ــا ه ــة ك املحادث
ــادل  ــا للتب ــلم هب ــه املس ــدف والتوج ــع اهل ــية م ــامهة متاش ــك املس ــون تل تك

)1( ينظر: يف سيميائية الشعر القديم دراسة نظرية وتطبيق: ص 53. 
)2( ينظر: املقاربة التداولية لألدب: ص 47. 

)3( ينظر: اللسان وامليزان أو التكوثر العقي: ص 237. 
)4( ينظر: التداولية من أوستن إىل غوفان: ص 84، وينظر: اسراتيجية اخلطاب مقاربة لغوية 
تداولية: ص 238، وينظر: آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص: ص 32 وما بعدها 
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ــه1. ــع ضمن ــذي تق ــايب ال اخلط
وتعتمــد نظريــة غرايــس يف االســتلزام عــى النظــر إىل اســتعال اللغــة بوصفــه 
رضبــا مــن الفاعليــة العقليــة والتعاونيــة والتــي تــروم حتقيــق هــدف االتصــال 
ــة  ــه درج ــر ل ــن أن تتواف ــد م ــال ال ب ــذا االتص ــح ه ــي ينج ــاس2، ولك ــن الن ب
معينــة مــن التعــاون والتقــارب يف االغــراض بــن املتخاطبــن، ولوصــف هــذه 
ــل  ــى ان التواص ــص ع ــي تن ــة الت ــه املحادثي ــس نظريت ــرح غراي ــرة يق الظاه
ــض  ــة، وينه ــد حواري ــاون( وبقواع ــدأ التع ــام )مب ــدأ ع ــوم بمب ــي حمك الكالم
ــع قواعــد يبنــى التخاطــب فيهــا بــن أطــراف التكلــم  ــدأ التعــاون عــى أرب مب

عــى هــذه املجموعــة مــن القواعــد، وهــو يســتعمل معايــر كانــط3:
1 - قاعــدة الكميــة: تقــول مــا هــو رضوري بالضبــط، وال تزيــد أكثــر مــن 
ــدر  ــك الق ــاوز بإفادت ــط وال تتج ــة فق ــدر احلاج ــى ق ــم ع ــروري، أي تكل ال
املطلــوب، ويعنــي هــذا االبتعــاد عــن االســتقصاء املفصــل وتفــادي اإلطنــاب 
ــار  ــة األخب ــدة كمي ــذه القاع ــص ه ــب، وخت ــكالم أو التخاط ــتطراد يف ال واالس

ــة يف التواصــل. ــادرة الكالمي ــه املب ــزم ب الــذي جيــب ان تلت
ــى  ــه، أي أن تتوخ ــن وج ــى أحس ــي ع ــا ينبغ ــول م ــة: تق ــدة النوعي 2 - قاع
ــد  ــا تعتق ــل م ــا ال تق ــة، هن ــات الكافي ــاس املعلوم ــى أس ــة وع ــا النزاه أساس
كذبــه، وال تقــل مــا يعــوزك فيــه دليــل ّبــن، أي بمعنــى كــن صادقــا، حتــى ال 

)1( ينظر: املقاربة التداولية: ص 53، وحتليل اخلطاب براون ويول: ص 40. 
)2( ينظر: املقاربة التداولية: ص 53. 

)3( ينظر: التداولية من أوستن إىل عوفان: ص 84، وينظر: اللسان وامليزان أو التكوثر العقي: 
ص 273 
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ــة. ــن الكافي ــد الراه تفتق
3 - قاعــدة املناســبة أو املالئمــة: تقــول أشــياء مفيــدة للتفاعــل، أشــياء هلــا 
عالقــة باملحادثــة، أي جتنــب إهبــام التعبــر، وجتنــب اللبــس، وليكــن كالمــك 

أيضــا كالمــا مرتبــا ودقيقــا.
ــن  ــة، أي ليك ــرة مالئم ــوح، ون ــم بوض ــة: تكل ــة أو اجله ــدة اهليئ 4 - قاع
كالمــك مناســبا لســياق احلــال، فالــكالم هــو مراعــاة مقتــى احلــال أو مناســبة 

املقــال للمقــام 1.
ــاون: أن  ــدأ التع ــن إىل مب ــع املتحاوري ــفوية أن خيض ــة الش ــرض يف اللغ وُيف
املتكلــم ال يقــول أكثــر وال أقــل مــا هــو مطلــوب للحديــث )قاعــدة الكميــة(، 
وأنــه ســيكون صادقــا وخملصــا )قاعــدة النوعيــة(، وأن مــا يقولــه ســيكون مالئا 
ــدة اجلهــة(،  ــيكون واضحــا )قاع ــه س ــدة املناســبة(، وأن ــرض احلــدث )قاع لغ
فاجلملــة: ان الطالــب )ج( العــب كــرة متــاز، تســتلزم حواريــا معنــى العبــارة: 
ــة بقســم الفلســفة؛ ألهنــا  ليــس الطالــب )ج( مســتعدا ملتابعــة دراســته اجلامعي
ــر  ــواب غ ــا ج ــك اهن ــة ذل ــة او املطابق ــدة العالق ــة قاع ــدة الثالث ــرق للقاع خ
مالئــم للســؤال املطــروح هــل الطالــب )ج( مســتعد ملتابعــة دراســته اجلامعيــة 

ــفة 2. ــم الفلس يف قس

)1( ينظر: املقاربة التداولية: ص 54، ومبادئ التداولية جيوفري ليتش: ص 17 وما بعدها، 
نظري: ص 26  الوظيفية مدخل  واللسانيات  ويول: ص 40،  براون  اخلطاب  وحتليل 
وما بعدها، وينظر: التداولية وحتليل اخلطاب نحو حتليل جديد جلنس املقامة يف األدب 

العريب: ص 223، والتداولية عند العلاء العرب: ص 33 وما بعدها. 
)2( ينظر: التداولية عند العلاء 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 
ــرى غرايــس: أن املتخاطبــن قــد خيالفــان بعــض هــذه القواعــد  املتنوعــة2. وي
ولــو أهنــا يدومــان عــى حفــظ مبــدأ التعــاون، فــإذا وقعــت هــذه املخالفــة فــإن 
ــر  ــه غ ــي إىل وج ــح واحلقيق ــا الري ــن ظاهره ــل م ــة تنتق ــادة يف املخاطب اإلف
رصيــح وغــر حقيقــي، فتكــون املعــاين املتناقلــة بــن املتخاطبــن معــاين ضمنيــة 

وجمازيــة 3.
ــن  ــتعاالت املتكلم ــم يف اس ــي تتحك ــط الت ــذه الضواب ــه هل ــس بوصف وغراي
للغــة أثنــاء املحادثــة قــد أتــاح اإلمــكان لوصــف أنــواع الــدالالت التــي يمكــن 
ــك  ــط فذل ــد الضواب ــه« بأح ــدم التزام ــة »ع ــا، ويف حال ــي هب ــم أن يوح ملتكل
ــايف  ــى إض ــه بمعن ــارش ملقولت ــى املب ــة إىل املعن ــم باإلضاف ــاء املتكل ــؤدي إىل إحي ي

ــة 4. ــي للمحادث ــى الضمن ــو املعن ه
ــا  ــل م ــات ب ــول الكل ــن مدل ــى ال م ــتقرئ املعن ــي يس ــا أن املتلق ــم هن وامله
يتضمنــه اخلطــاب يف إطــار مبــدأ التعــاون وقواعــد الســلوك التــي يفــرض أن 

)1( ينظر: املقاالبة التداولية: ص 54، والتداولية من أوستن إىل غوفان: ص 85. 
)2( ينظر: علم الداللة السانتيكية يف اللغة: ص 174. 

)3( ينظر: اللسان وامليزان أو التكوثر العقي: ص 239. 
)4( ينظر: حتليل اخلطاب براون ويول: ص 41. 
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ــي 1. ــدث الكالم ــاركة يف احل ــراف املش ــا األط ــد هب تتقي
ومــن هــذه املفاهيــم التداوليــة ســينطلق البحــث يف مقاربتــه التداوليــة آليــة 
ــا ُأنــِزَل  ــْغ َم ُســوُل َبلِّ ــا الرَّ َ ــا َأهيُّ التبليــغ مــن ســورة املائــدة، يف قولــه تعــاىل: ))َي
ْغــَت ِرَســاَلَتُه َواهللَُّ َيْعِصُمــَك ِمــَن النَّــاِس إِنَّ  ْ َتْفَعــْل َفــَا َبلَّ ــَك َوإِن لَّ بِّ إَِلْيــَك ِمــن رَّ
ــا،  ــه فيه ــكوت عن ــى املس ــوف ع ــَن )67(((، للوق ــْوَم اْلَكافِِري ــِدي اْلَق اهللََّ الَ هَيْ
ــة  ــاب، ومقارب ــكل اخلط ــة ش ــي: )مقارب ــات ه ــالث مقارب ــك يف ث ــون ذل ويك

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 مــا يلــزم عنــه الربــط بــن قصــد 
ــه  ــة علي ــة الدال ــكل اللغ ــه، وش ــه يف خطاب ــر عن ــى التعب ــذي يتوخ ــل ال املرس
ــن  ــالق م ــاب، واالنط ــظ باخلط ــياق التلف ــالل س ــن خ ــه م ــر إلي ــك بالنظ وذل
ــة  ــق مواضع ــه وف ــدل علي ــا ي ــكال لغوي ــى ش ــكل معن ــو أن ل ــام ه ــراض ع اف

ــة 2. ــاس اللغوي ــاءة الن ــتقرا يف كف ــح مس ــه أصب ــة؛ ألن اللغ
ويتوفــر للمرســل اســراتيجيتان للخطــاب يف هذا الشــكل مها: اإلســراتيجية 
ــارشة:  ــراتيجية املب ــارشة(، فاالس ــر املب ــة )غ ــراتيجية التلميحي ــارشة، اإلس املب
هــي التــي يتواخاهــا ليــدل عــى قصــده أو ينجــز هبــا فعلــه اللغــوي مــن خــالل 
ــراتيجية  ــة يف االس ــاب احلرفي ــة اخلط ــاوز دالل ــن يتج ــة، يف ح ــا احلرفي داللته

)1( ينظر: علم الداللة السانتيكية والرامجاتية يف اللغة العربية: ص 170 - 171. 
)2( ينظر: اسراتيجية اخلطاب: ص 114. 
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التلميحيــة 1.
ــاب،  ــظ باخلط ــد التلف ــل عن ــه املرس ــل إلي ــع حيي ــول مرج ــكل دال مدل إن ل
ــاك  ــل إال أن هن ــد املرس ــة قص ــاب ومعرف ــل اخلط ــى تأوي ــاعد ع ــا يس ــذا م وه
بعــض الــدوال التــي ال ختتــص بمرجــع معــن ثابــت ومنهــا اإلشــاريات وهــذه 

ــه 2. ــي يســتغلها املرســل يف بعــض خطابات اخلصيصــة هــي الت
ــرها  ــن تفس ــي ال يمك ــاريات الت ــن اإلش ــة م ــغ جمموع ــة التبلي ــل آي وحتم
ــا  ــه، وفيه ــل إلي ــذي حتي ــع ال ــه واملرج ــاءت في ــذي ج ــياق ال ــن الس ــزل ع بمع
اخلطــاب القــرآين اســتعال أدواتــه اللغويــة للتعبــر عــا يريــد إيصالــه إىل املتلقي 

ــدة 3. ــداء الــذي تكــرر يف ســورة املائ مــن خــالل الن
إن النــداء بـ)يــا أهيــا( للداللــة عــى نــداء البعيــد، و)أي( وصلــة إىل نــداء مــا 
ــل إهبامــه،  ــه األلــف والــالم، هــو اســم مبهــم مفتقــر إىل مــا يوضحــه ويزي في
ــح  ــى يص ــه حت ــف ب ــراه يتص ــرى جم ــا جي ــس أو م ــم جن ــه اس ــد أن يردف ــال ب ف
ــن  ــح رضب م ــام إىل التوضي ــن اإلهب ــدّرج م ــذا الت ــداء، ويف ه ــود بالن املقص
التأكيــد والتشــديد، وكلمــة التنبيــه املقحمــة بــن الصفــة وموصوفهــا لفائدتــن: 
معاضــدة حــرف النــداء ومكانفتــه بتأكيــد معنــاه، ووقوعهــا عوضــا ما يســتحقه 

)1( ينظر: اسراتيجية اخلطاب: ص 117. 
)2( ينظر: اسراتيجية اخلطاب: ص 126. 

)3( 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 أول األلباب(، وواحدة )يا ويلتي(
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ــة 1. أي مــن اإلضاف
وقــد يــرد الســؤال الــذي طرحــه الزخمــرشي: فــإن قلــت: ل كثــر يف كتــاب 
اهللَّ النــداء عــى هــذه الطريقــة )يــا أهيــا( مــا ل يكثــر يف غــره؟ وجييــب: قلــت: 
ــادى اهللَّ  ــا ن ــة؛ ألن كل م ــن املبالغ ــباب م ــد وأس ــن التأكي ــه م ــتقالله بأوج الس
ــده،  ــده ووعي ــره ووع ــه وزواج ــه، وعظات ــره ونواهي ــن أوام ــاده - م ــه عب ل
ــه  واقتصــاص أخبــار األمــم الدارجــة عليهــم، وغــر ذلــك مــا أنطــق بــه كتاب
ــوا  ــا، ويميل ــوا هل ــم أن يتيقظ ــان عليه ــام، ومع ــوب جس ــام، وخط ــور عظ - أم
ــادوا  بقلوهبــم وبصائرهــم إليهــا، وهــم عنهــا غافلــون، فاقتضــت احلــال أن ين

ــغ 2. ــد األبل باآلك
وهــل نــداء )يــا أهيــا الرســول( يشــمل األمــة أم الرســول فقــط؟ يقــال: انــه 
ــي  ــبة إىل النب ــرآن بالنس ــداء يف الق ــوص؛ ألن الن ــه اخلص ــراد ب ــاص ي ــداء خ ن
ثالثــة أقســام: قســم ال يصلــح إال للنبــي، وقســم ال يصلــح إال لغــره، وقســم 
ــد يكــون  ــارس: وق ــن ف ــان اخلصــوص والعمــوم يقــول اب ــه ولغــره 3، يف بي ل
ــك  ــك قول ــا؛ وذل ــر عام ــا، واآلخ ــا خاص ــون أحدمه ــن ويك ــان متصل الكالم
ــد: إن  ــت، تري ــا أعطي ــل ف ــإن ل تفع ــرا، ف ــط عم ــا: أع ــدا درمه ــى زي ــن أعط مل
ــه  ــدا أيضــا، وذلــك غــر حمســوب لــك، ومثل ل تعــط عمــرا فأنــت ل تعــط زي
ــَك((  بِّ ــْغ َمــا ُأنــِزَل إَِلْيــَك ِمــن رَّ ُســوُل َبلِّ ــا الرَّ َ يف كتــاب اهلل جــل ثنــاءه ))َيــا َأهيُّ

)1( ينظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأوي: ج 1 / ص 121. 
)2( ينظر: الكشاف: ج 1 / ص 121 - 122. 

)3( ينظر: النداء يف اللغة والقرآن: ص 135. 
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ْ َتْفَعــْل(( ول تبلــغ هــذا  فهــذا خــاص، يريــد هــذا األمــر املحــدد بلغــه ))َوإِن لَّ
ْغــَت ِرَســاَلَتُه((، يريــد مجيــع مــا أرســلت بــه 1، ويقــول عــن هــذا الــرأي  ))َفــَا َبلَّ

الزركــي: هــو وجــه حســن 2.
ــَك(( مــا االســمية:  بِّ مــا املوصولــة يف قولــه تعــاىل: ))َمــا ُأنــِزَل إَِلْيــَك ِمــن رَّ
ــذي( فهــي  ــه إِذا حســن موضعهــا )الَّ ــة ونكــرة؛ ألَنَّ ــان: معرف واالســميَّة رضب
ــاىل:  ــه تع ــران كقول ــاز األَم ــا ج ــنا مع ــرة، وإِْن حس ــي نك ــة َأو )يشء( فه معرف
ــَذا َمــا َلــَديَّ َعتِيــٌد((4، والنكــرة:  لِــَك ملَِــن َيَشــاُء((3، و))َهٰ ))َوَيْغِفــُر َمــا ُدوَن َذٰ
ــتفهامية  ــه االس ــذي يلزم ــه وال ــة ورضب ال يلزم ــزم الصف ــان رضب يل رضب
ــة  ــن صف ــا م ــد هل ــال ب ــرة ف ــه نك ــون من ــا تك ــا عداه ــب وم ــة والتعج والرشطي

ــا 5. تلزمه
ــهيي: كــذا يقــول النحويــون إهنــا بمعنــى )الــذي( مطلقــا، وليــس  وقــال السُّ
ــا امْلعنــى فــألن )مــا(  كذلــك بــل بينهــا ختالــف يف املعنــى وبعــض األَحــكام، َأمَّ
ــه يقــع عــى املعــدوم نحــو: )إِنَّ اهللَّ عــال بــا  اســم مبهــم يف غايــة اإِلهبــام حتَّــى إِنَّ
ــا ال تكــون نعتــا ملــا قبلهــا وال منعوتــة  ــا يف اأْلَحــكام فإهِنَّ كان وبــا ل يكــن(، وَأمَّ
ألَنَّ صلتهــا تغنيهــا عــن النَّعــت وال تثنَّــى وال جتمــع 6. وينســب إىل املوصــالت 

)1( ينظر: الصاحبي يف فقه اللغة: 344. 
)2( ينظر: الرهان يف علوم القرآن: ج 1 / ص 141. 

)3( سورة النساء: آية 48. 
)4( سورة ق: آية 23. 

)5( ينظر: الرهان يف علوم القران: ج 4 / ص 242. 
)6( ينظر: الرهان يف علوم القران: ج 4 / ص 242. 
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ــدل  ــا وأي( ت ــن وم ــوالت )م ــة، وأن املوص ــى الغيب ــدل ع ــا ت ــة أهن ــة عام بصف
عــى العمــوم يف االشــخاص والنــوع والعــدد1.

ــكان ال  ــوس بم ــى النف ــدة ع ــن الش ــواء م ــف األه ــا خيال ــالغ م ــا كان إب ومل
يعلمــه إال ذوو اهلمــم العاليــة واألخــالق الزاكيــة، كان املقــام شــديد االقتضــاء 
لتأكيــد احلــث عــى اإلبــالغ، فــدل عــى ذلــك باالعــراض بــن احلــال والعامــل 
 ْ ــال: ))َوإِن لَّ ــأن ق ــردع ب ــي ال ــة ه ــى داعي ــدال ع ــل ال ــر بالفع ــا، بالتعب فيه
ْغــَت ِرَســاَلَتُه((؛  َتْفَعــْل(( أي وإن ل تبلــغ مجيــع ذلــك، أو إن ل تعمــل بــه ))َفــَا َبلَّ
ألن مــن املعلــوم أن )مــا( تقــع عــى كل جــزء مــا أنــزل، فلــو تــرك منــه حــرف 
واحــد صــدق نفــي البــالغ ملــا أنــزل، وألن بعضهــا ليــس بــأوىل باإلبــالغ مــن 
ــن  ــن ل يؤم ــا أن م ــكل، ك ــل ال ــه أغف ــا فكأن ــيئًا منه ــل ش ــن أغف ــض، فم بع
ببعضهــا ل يؤمــن بكلهــا، إلدالء كل منهــا بــا يدليــه اآلخــر، فكانــت لذلــك يف 

ــم يشء واحد2. حك
وإنَّ براعــة االبتــداء بالنــداء فيــه بالغــة تومــئ إىل التكريــم وإعــالء الشــأن 
املنــادى تنبيهــا ملــا ســيتى عليــه مــن أمــر، والنــداء إذا تبعــه أمــر كان داال عــى 
ــذه مــن جهــة، وعــى أن  ــام املتكلــم هبــذا األمــر وحرصــه عــى تنفي شــدة اهت

األمــر بــه مقــرر عــى املنــادى مــن جهــة أخــرى.
وإن بنــاء الفعــل للمعلــوم واملجهــول يف آيــة التبليــغ مــن اآلليــات اللغويــة 
ــايض  ــل امل ــدة الفع ــورة املائ ــد ورد يف س ــرآين، فق ــاب الق ــتعملها اخلط ــي اس الت

)1( البيان يف روائع القران: ج 2 / ص 23. 
)2( نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور: ج 2 / ص 502. 
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ــِزل( متصــل بحــرف  ــَزَل اهلل(1 مبنــي للمعلــوم، و)ُأْن ــَزَل( مســندا إىل اهلل )َأْن )َأْن
ــاء  ــي البن ــول، فف ــي للمجه ــك(2 مبن ــزل إلي ــا ُأن ــع الضمر)م ــر )إىل( م اجل
للمجهــول اســتحضار املشــاهد الغيبيــة غــر املرئيــة حتــى تصبــح كأهنــا مرئيــة؛ 
ــاب  ــة اخلط ــن دالل ــال ع ــوس، فض ــل إىل املحس ــرش املي ــة الب ــن طبيع ألن م
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 خــالل 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 )ُكتب( 
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، 
ــه  ــف في ــوب للمكل ــون املكت ــن يك ــا، وح ــذي كتبه ــو ال ــاىل ه وإن كان اهلل تع

ا َأنَزْلنَا التَّْوَراَة... َأنَزَل اهللَُّ... )44(... َأنَزَل اهللَُّ... )45(... بَِا َأنَزَل  )1( ينظر: سورة املائدة: إِنَّ
اهللَُّ... بَِا َأنَزَل اهللَُّ... )47( َوَأنَزْلنَا إَِلْيَك اْلِكَتاَب... )48(... بَِا َأنَزَل اهللَُّ... َما َأنَزَل اهللَُّ 

ُسوِل... )104(  إَِلْيَك )49(... َما َأنَزَل اهللَُّ َوإىَِل الرَّ
ا ُأنِزَل إَِلْيَك... )64(... َوَما  )2( ينظر: املائدة:... َوَما ُأنِزَل إَِلْينَا َوَما ُأنِزَل ِمن َقْبُل )59(... مَّ
ُكْم...  بِّ ن رَّ بَِّك )67( َوَما ُأنِزَل إَِلْيُكم مِّ ِْم )66(... َما ُأنِزَل إَِلْيَك ِمن رَّ هبِّ ن رَّ ُأنِزَل إَِلْيِهم مِّ
ُسوِل...  الرَّ إىَِل  ُأنِزَل  َما  إَِلْيِه... )81(...  ُأنِزَل  َوَما  بَِّك... )68(...  رَّ ِمن  إَِلْيَك  ُأنِزَل  ا  مَّ

)83(
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راحــة واستبشــار يبنــي الفعــل للفاعــل1.
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 بن طريف اخلطاب

ــريف  ــن ط ــركة ب ــة املش ــى يف املعرف ــوق يتج ــر املنط ــوي غ ــدث اللغ إنَّ احل
اخلطــاب، ويتشــكل املعنــى وفــق هــذه العالقــة، فهــو نتيجــة مــن نتائــج تلــك 
العالقــة مــا يفــي إىل اضطــالع املعرفــة املشــركة بــدور يف افراضــات املرســل 
املســبقة، وإن املعرفــة املشــركة واالفراضــات املســبقة مــن العنــارص التي تســهم 
يف اختيــار اســراتيجية اخلطــاب فعــى هذيــن العنريــن، وعــى غرمهــا ينبنــي 

مزيــد مــن العالقــة التــي تؤثــر يف املرســل النتقــاء اســراتيجية اخلطــاب 2.
ــل  ــة ب ــوال الرحي ــى األق ــه ع ــد يف خطاب ــرآين ال يعتم ــاب الق وإن اخلط
ــي إىل  ــع املتلق ــذي يدف ــي ال ــاب التلميح ــاالت إىل اخلط ــض احل ــأ يف بع يلج
التفكــر يف الــي غــر املــرح بــه واملســكوت عنــه، وقــد تبــن أن االفــراض 
ــن  ــا م ــق عليه ــا واملتف ــرف هب ــات املع ــات واالفراض ــن املعطي ــبق يتضم املس
طــرف املشــاركن يف العمليــة التواصليــة، وتشــكل هــذه االفراضــات اخللفيــة 
ــل  ــول، ولع ــواة يف الق ــي حمت ــل وه ــة التواص ــاح عملي ــق نج ــة لتحقي التواصلي

)1( ينظر: تفسر البحر املحيط: ج 2 / ص 35. 
)2( ينظر: اسراتيجيات اخلطاب: ص 88. 
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ــه. ــل في ــذي قي ــياق ال ــن الس ــتقال ع ــون مس ــبق يك ــراض املس االف
ــن اهلل  ــوار ب ــاك ح ــه أن هن ــم من ــغ ُيفه ــة التبلي ــبق يف آي ــراض املس فاالف
ــوار  ــذا احل ــغ، وه ــول بالتبلي ــر الرس ــوار أم ــذا احل ــة ه ــت نتيج ــول كان والرس
ــه  ــل يف قول ــدأ التنزي ــوار يف ب ــذا احل ــد ه ــد جتس ــا، فق ــوار األول بينه ــس احل لي
ــرى يف  ــذي ج ــوار ال ــه احل ــَق((1، يقابل ــِذي َخَل ــَك الَّ ــِم َربِّ ــَرْأ بِاْس ــاىل ))اْق تع
ختــم التنزيــل يف )يــا أهيــا الرســول بلــغ(، إذ ال نقــول بــأن ملفوظــا مــا يقتــي 

ــة األول2. ــبقا حلقيق ــا مس ــر رشط ــذا األخ ــة ه ــت حقيق ــره إال إذا كان غ
ــرة أو  ــوال مضم ــكل أق ــر بش ــة، تظه ــاد تلميحي ــه أبع ــغ في ــذا التبلي وإن ه
ــبقة، ألن  ــات مس ــدة افراض ــرض ع ــارئ يف ــل الق ــا جيع ــبقة م ــات مس فراض
صيغــة )مــا ُأنــزل( بالبنــاء للمجهــول كــا مــر تعنــي أن األمــر قــد قــي وانتهى، 
ــى  ــاء ع ــول ج ــل للمجه ــاء الفع ــه، وبن ــروغ من ــغ مف ــر التبلي ــان أم وأن رسي
وتــرة حــوار بــن اهلل والرســول، وإلن التداوليــة تــرى أن يف مقابــل العبــارات 
التــي يثبــت هبــا املتكلــم أقوالــه يوجــد يف اللغــة عبــارات تســمح بتمريــر بعــض 

ــا3. ــداث دون إثباهت األح
ــغ  ــون تبلي ــن أن يك ــن املمك ــبق: كان م ــراض مس ــي يف اف ــول الطباطبائ يق
ــه(  ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــاع النب ــم انتف ــع يف الوه ــا يوق ــكام م ــض األح بع
ــوة،  ــه ُملــك يف صــورة النب ــه يســتوجب أن يقــع يف قلوهبــم أن بترشيعــه وإجرائ

)1( سورة العلق: آية 1. 
)2( ينظر: املقاربة التداولية: ص 52. 

)3( ينظر: من اللسانيات إىل اللسانيات التداولية يف إشكالية التحول والتطور: د. محو احلاج 
ذهبية: ص 172، ضمن كتاب التداوليات وحتليل اخلطاب 
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ــن. ــة الدي ــي يف هيئ ــون ملك وقان
ــا  ــي أو م ــت ه ــت وقع ــو كان ــبهة ل ــذه ش ــراض: أن ه ــذا اإلف ــة ه ونتيج
ــه أي  ــاال يدفع ــة م ــاد والضيع ــن الفس ــن م ــت إىل الدي ــم ألق ــا يف قلوهب ياثله
قــوة دافعــة، وال يصلحــه أي تدبــر مصلــح فليــس هــذا احلكــم النــازل املأمــور 
بتبليغــه إال حكــا فيــه توهــم انتفــاع للنبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه(، واختصــاص 
ــلمن1.  ــائر املس ــن س ــره م ــا غ ــاركه فيه ــة ال يش ــا احليوي ــن املزاي ــة م ــه بمزي ل
ــا إىل  ــه الســالم(، وهــذا يقودن ــن عمــه عــي )علي ــه اب وهــذا االنتفــاع خــص ب

ــراض اآليت:-  االف
افراض التبليغ 

ــه الســالم معهــم  ــة ومواقــف عــي علي 1- إن قومــه حديثــي عهــد باجلاهلي
معروفــة

2- كثرة املؤذين له والالئمن ملالزمته لعي )ع(
3- يقال له أنه حابى ابن عمه عي عليه السالم 

4- يشق ذلك عى مجاعة من أصحابه تولية عي )ع(
ــه  ــازل في ــم ن ــن حك ــف ع ــة تكش ــدم أن اآلي ــا تق ــع م ــن مجي ــر م ــد ظه فق
شــوب انتفــاع للنبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه(، عــن طريــق عــي )عليــه الســالم( 
واختصاصــه بمزيــة حيويــة، وهــذا املوقــف قــد يعــرض حيــاة النبــي صــى اهلل 

ــر. ــلم إىل اخلط ــه وس ــه وال علي
ــه الســالم مــع العــرب وقريــش، أهنــم  وهنــاك مواقــف مفرضــه لعــي علي

)1( ينظر: امليزان يف تفسر القرآن: ج 6 / ص 48. 
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ــاه  ــالم أب ــه الس ــي علي ــل ع ــد قت ــل ق ــم رج ــات: منه ــى طبق ــره ع ــوا يف أم كان
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 
ــدون أن  ــم يعتق ــر؛ ألهن ــن الظف ــرب م ــر، وأق ــغ يف التدب ــدوه أبل ــدارة ع وم
الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه كان مالزمــا لعــي عليــه الســالم، فقــد حيابيــه يف 

ــذا أيضــا يشــكل خطــر عــى الرســول 1. ــة، وه أمــر الوالي
ــف  ــبق بموق ــد س ــه، ق ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص ــن الرس ــف م ــذه املوق إن ه
مــن أهــل الكتــاب مــع أنبيائهــم، فّصلتــه ســورة املائــدة، يف ذكــر قــوم موســى، 
ــا  ــًدا مَّ ــا َأَب ْدُخَلَه ــن نَّ ــا َل ــى إِنَّ ــا ُموَس ــوْا َي ــاىل: ))َقاُل ــال تع ــم، ق ــواره معه وح
ــا َهاُهنـَـا َقاِعــُدوَن )24( َقــاَل َربِّ إيِنِّ  ــَك َفَقاتـِـال إِنَّ َداُمــوْا فِيَهــا َفاْذَهــْب َأنــَت َوَربُّ
ال َأْمِلــُك إاِلَّ َنْفــِي َوَأِخــي َفاْفــُرْق َبْينَنـَـا َوَبــْنَ اْلَقــْوِم اْلَفاِســِقَن )25(((، أي أن 
قومــه ل يمتثلــوا أمــر القتــال مــع موســى )عليــه الســالم(، وُتــرك هــو وأخــاه، 
الــذي كان وزيــرا ملوســى عليــه الســالم يف ســورة الفرقــان قــال تعــاىل: ))َوَلَقــْد 
آَتْينـَـا ُموَســى اْلِكَتــاَب َوَجَعْلنـَـا َمَعــُه َأَخــاُه َهــاُروَن َوِزيــًرا )35( َفُقْلنـَـا اْذَهَبــا إىَِل 
ــًرا )36(((، ويف ســورة األعــراف  ــْم َتْدِم ْرَناُه ــا َفَدمَّ ــوا بِآَياتِنَ ُب ــَن َكذَّ ِذي ــْوِم الَّ اْلَق
ــاُت  ــمَّ ِميَق ــرْشٍ َفَت ــا بَِع ــًة َوَأمْتَْمنَاَه ــَن َلْيَل ــٰى َثاَلثِ ــا ُموَس ــاىل: ))َوَواَعْدَن ــه تع قول
ــِه َأْرَبِعــَن َلْيَلــًة َوَقــاَل ُموَســٰى أِلَِخيــِه َهــاُروَن اْخُلْفنـِـي يِف َقْوِمــي َوَأْصِلــْح َواَل  َربِّ

)1( ينظر: رسائل اجلاحظ: ج 4 / ص 210. 
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َتتَّبِــْع َســبِيَل امْلُْفِســِديَن )142(((، والظاهــر مــن االســتخالف حصــول الواليــة 
للمســتخلف.

وهــذه االفراضــات تقودمــا إىل اإلنصــات إىل الســرة النبويــة التــي ورد فيهــا 
ــة  ــي بمنزل ــت من ــالم: أن ــه الس ــي علي ــه لع ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص ــول الرس ق
ــه كل  ــر أن ل ــذا الظاه ــى ه ــدي، فاقت ــي بع ــه ال نب ــى إال أن ــن موس ــارون م ه
ــل،  ــه العق ــا دل علي ــص م ــق ول خيص ــه أطل ــى؛ ألن ــن موس ــارون م ــازل ه من
ــتثناء  ــا كان لالس ــمول مل ــي الش ــكالم يقت ــوال أن ال ــور، ول ــتثناء املذك واالس
ــوة عــى أن مــا عــداه قــد دخــل  ــه الســالم باســتثناء النب ــه علي ــا نب ــى، وإن معن
حتتــه إال مــا علــم بالعقــل أنــه ال يدخــل فيــه نحــو األخــوة يف النســب أو الفضــل 
ــه مــن  ــوة إىل مــا شــاكله، وقــد ثبــت أن أحــد منازل ــه رشكــة النب ــذي يقتضي ال
موســى عليــه الســالم أن يكــون خليفتــه مــن بعــده، ويف حــال غيبتــه، ويف حــال 
ــي  ــد النب ــن بع ــالم م ــه الس ــن علي ــر املؤمن ــال أم ــون ح ــب أن يك ــه، فيج موت

صــى اهلل عليــه والــه1.
وأن تقاطــع املعلومــات بــن مــا ورد مــن تفصيــالت 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 الســالم.
ــول  ــول للمجه ــزل إىل الرس ــا ُأن ــاء م ــّن أن بن ــورة تب ــذه الس ــر ه ــْن تدب وِم
خيتلــف عــن مــا َأنــزل اهلل للرســول يف القــرآن الكريــم، أي مــا بــن الدفتــن، كــا 

)1( ينظر: الشايف يف اإلمامة: ج 3 / ص 5 - 6. 
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أن مــا يف التــوراة واإلنجيــل خيتلــف عــن مــا ُأنــزل إىل موســى وعيســى عليهــا 
الســالم، بداللــة العطــف بينهــم يف ســياق اآليــة الــذي يــدل عــى التغايــر، أي 
ــن  ــة م ــزل جمموع ــا ًأن ــوراة، ف ــر الت ــالم غ ــه الس ــى علي ــزل إىل موس ــا ُأن أن م
الوصايــا، هــذه الوصايــا تلقاهــا موســى عليــه الســالم شــفاها عــن اهلل، يقــول 
صاحــب قصــة احلضــارة: وأمــا مــا بقــي مــن رشيعــة موســى فيــدور كلــه حــول 
ــن(  ــاح العرشي ــن اإلصح ــات 1 - 17 م ــروج اآلي ــفر اخل ــرش )س ــا الع الوصاي
ــر  ــي غ ــا ه ــذه الوصاي ــال1، ه ــكان الع ــف س ــا نص ــا أن يردده ــدر هل ــي ق الت

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 الســالم.
ــن  ــدف م ــا اهل ــغ: م ــة التبلي ــن آي ــري ع ــؤال اجلوه ــل إىل الس ــا نص وهن
ــن  ــدث ع ــات تتح ــن آي ــالم ب ــه الس ــي علي ــة ع ــة بوالي ــذه اآلي ــاب هب اخلط
ــذه  ــة يف ه ــر الوالي ــْن ذك ــدف ِم ــا اهل ــر م ــى أخ ــارى؟ أو بمعن ــود والنص اليه
الســورة بالتحديــد؟ إذا أخذنــا بقــول صاحــب املنــار: إن ســياق اآليات الســابقة 
ــة  ــة واخلالف ــة الوالي ــع قضي ــجم م ــاب ال تنس ــل الكت ــأن أه ــة بش والالحق
واإلمامــة، وال تتناســب هــذه االثنينيــة يف اخلطــاب مــع بالغــة وفصاحــة القــرآن 

)1( ينظر: قصة احلضارة: ج 2 / ص 371. 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

258

س
ساد

الجزء ال

.1

ثالثا: مقاربة هدف اخلطاب 
ــدأ  ــذا املب ــدرة ه ــو ق ــاون ه ــدأ التع ــس يف مب ــه غراي ــز علي ــم يشء يرك أه
ــي  ــى املتلق ــا ع ــارس ضغط ــث ي ــه حي ــم إىل هدف ــال املتكل ــه أفع ــى توجي ع
ــا  ــة م ــتقبل؛ ألن غاي ــن يف املس ــل مع ــه لفع ــل توجيه ــن أج ــا م ــدا خطابي وقي
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 

ــا 2. لتحقيقه
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.
ــتوى  ــدف كي، فاملس ــي، وه ــدف نفع ــتوين: ه ــن مس ــدف م ــون اهل ويتك
ــل أن  ــد املرس ــي يري ــة الت ــة الفعلي ــو الغاي ــاب وه ــارج اخلط ــع خ ــي يق النفع
حيققهــا، أمــا املســتوى الــكي فيتجســد يف الفعــل اللغــوي الــذي يارســه املرســل 

ــاب 4. ــظ باخلط ــة التلف ــالل عملي ــن خ م

)1( ينظر: تفسر املنار: ج 6 / ص 466. 
)2( ينظر: اسراتيجية اخلطاب: ص 149. 
)3( ينظر: اسراتيجية اخلطاب: ص 149. 

)4( ينظر: اسراتيجية اخلطاب: ص 149 - 150. 
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والناظــر يف ســورة املائــدة يــرى اهلــدف النفعــي يتجــى يف قولــه تعــاىل: ))َوَلْو 
ـِـْم ألََكُلــوْا ِمــن َفْوِقِهْم  هبِّ ــن رَّ ـُـْم َأَقاُمــوْا التَّــْوَراَة َواإِلنِجيــَل َوَمــا ُأنــِزَل إَِلْيِهــم مِّ َأهنَّ
نُْهــْم َســاء َمــا َيْعَمُلــوَن((1،  ْقَتِصــَدٌة َوَكثِــٌر مِّ ــٌة مُّ نُْهــْم ُأمَّ ــِت َأْرُجِلِهــم مِّ َوِمــن حَتْ
وهــي اآليــة التــي تســبق آيــة التبليــغ، وقــد ورد عــن أيب عمــرو اجلــوين: قــال 
ــا ألكلــوا مــن فوقهــم  ــو بايعــوا علي ــو بكــر: ل ــع أب ســلان الفــاريس حــن بوي

ومــن حتــت أرجلهــم2.
أمــا اهلــدف الــكي يف ســورة املائــدة فيتجــى يف قولــه تعــاىل: ))ُقــْل َيــا َأْهــَل 
ن  ٍء َحتَّــَى ُتِقيُمــوْا التَّــْوَراَة َواإِلنِجيــَل َوَمــا ُأنــِزَل إَِلْيُكــم مِّ اْلِكَتــاِب َلْســُتْم َعــَى يَشْ
ــاَل  ــًرا َف ــا َوُكْف ــَك ُطْغَياًن بِّ ــن رَّ ــَك ِم ــِزَل إَِلْي ــا ُأن ــم مَّ نُْه ــًرا مِّ ــَدنَّ َكثِ ــْم َوَلَيِزي ُك بِّ رَّ
َتــْأَس َعــَى اْلَقــْوِم اْلَكافِِريــَن((3، أي االلتــزام باملواثيــق والعهــود، وهــذه اآليــة 

التاليــة آليــة التبليــغ. 

ــن  ــه ع ــد حديث ــس عن ــه غراي ــذي صاغ ــاون ال ــدأ التع ــا إىل مب ــو عدن فل
اخلطــاب الــذي يكــون الغــرض منــه هــو التبليــغ 4، وحاولنــا أن نــرشح كيــف 

)1( سورة املائدة: آية 66. 
)2( ينظر: أنساب األرشاف: ج 2 / ص 274. 

)3( سورة املائدة: آية 68. 
)4( ينظر: اسرانيجية اخلطاب: ص 122. 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

260

س
ساد

الجزء ال

)بواســطة قواعــد مشــركة أو حتادثيــة( يقــدر مســتخدمو اللغــة األكفــاء عــى أن 
يفهــم بعضهــم البعــض1، لوجدنــا أن مبــدأ التعــاون يشــكل حجــر الزاويــة يف 
آيــة التبليــغ؛ ألن الســياق احلــاف هبــذه اآليــة يــرز أن اآليــة ال تشــارك اآليــات 
ــدأ املناســبة، أو أهنــا  الســابقة عليهــا والالحقــة هلــا يف ســياقها، وهــو خــرق ملب
تشــاركها يف ســياقها ورسدهــا ولكنهــا ليــس فيهــا وضــوح املعلومــة وهــو خــرق 
ــابقة  ــات الس ــن اآلي ــابه ب ــق التش ــن طري ــاركتها ع ــح مش ــم، ونوض ــدأ الك ملب

ــة. والالحق
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 نســتحر يف ذهننــا أن لســورة املائــدة وضعــا خيتلــف 
ــى اهلل  ــول ص ــى الرس ــت ع ــورة نزل ــر س ــي آخ ــرآن، فه ــور الق ــائر س ــن س ع
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 الســتكال رشائــع اإلســالم 
ــة  ــاء بالعقــود2، ومــن هــذه الترشيعــات الوالي ــة بالوف ــذا افتتحــت بالوصاي ول
ــل أن  ــى قي ــالته، حت ــه رس ــه وال ــى اهلل علي ــالة ص ــغ الرس ــا مبل ــم هب ــي خت الت
ــن  ــا أو اثن ــن يوم ــد وثان ــدة إال أح ــورة املائ ــزول س ــد ن ــر بع ــول ل يعم الرس

)1( ينظر: املعنى يف لغة احلوار مدخل إىل الرامجاتية )التداولية(: ص 74. 
)2( ينظر: التحرير والتنوير: ج 6 / ص 72. 
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ــل  ــد رحي ــالمية بع ــة اإلس ــيواجه الدول ــر س ــر خط ــل أكث ــا1، ولع ــن يوم وثان
ــة. ــة والنراني الرســول هــو وجــود اليهودي

وقــد عرفنــا يف مــا مــر آنفــا أن هنــاك موقــف متصلــب جتاه عــي عليه الســالم 
مــن قريــش، يف االفراضــات املســبقة التــي ذكرناهــا، وقــد يكــون هــذا املوقــف 
نفســه عنــد أهــل الكتــاب، وخاصــة اليهــود مــن موقعــة خيــر التــي كان لعــي 
عليــه الســالم دورا فيهــا، وكــا قلنــا أن حيــاة النبــي صــى اهلل عليــه والــه وســلم 
قــد تعرضــت للخطــر بســبب هــذا املوقــف، فهنــا إيضــا تتعــرض لنفــس اخلطــر 
ــد  ــه ق ــه وال ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــة لرس ــن خليف ــاب؛ ألن تعي ــل الكت ــن أه م
ــه  ــاب أيضــا؛ ألن ــا أهــل الكت ــره عــى قضاي ــره عــى قومــه، ويــرك أث يــرك أث

ســيؤدي إىل يأســهم مــن اهنيــار اإلســالم برحيــل النبــي صــى اهلل عليــه والــه2.
وإن عــي عليــه الســالم 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 
ــل،  ــل حاص ــالم حتصي ــي اإلس ــداء لنب ــد إن الع ــه نج ــة، وعلي ــة الديني املؤسس
فتحــّول النبــوة مــن اجلاعــة اليهوديــة إىل قبيلــة عربيــة مــّس بكرامــة األنبيــاء، 
وجتــاوز للرشائــع اليهوديــة، وهــو أيضــا رضبــة للمؤسســة الدينيــة النرانيــة، 

)1( ينظر: مفاتيح الغيب: ج 11 / ص 139. 
)2( ينظر: نفحات القرآن أسلوب جديد يف التفسر املوضوعي للقران الكريم: ج 9 / ص 
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وحتــدٍّ هيــدد الكيــان الوجــودي للمســيحية1.
ــة  ــة يف املدين ــوة املحمدي ــودي للدع ــداء اليه ــل الع ــح أن أص ــن الواض وم
ــن أن  ــا يمك ــاه م ــي جت ــوق الدين ــاس بالتف ــه إحس ــاالزدراء يغذي ــعورا ب كان ش
ــى  ــا ع ــتند أيض ــوق كان يس ــذا التف ــورايت، إال أن ه ــد الت ــق للتقلي ــر كتلفي يظه
إرث كتــايب عتيــق، وعــى غــرور قومــي وثقــايف، إن مــا رفضــه اليهــود يف دعــوة 
يســوع، ذلــك الشــخص املتطــور داخــل اليهوديــة، ويرفضونــه كذلــك ملحمــد، 

ــي2. ــب واخلاج ــر الغري ــك العن ذل

نتائج البحث:

ــر  ــه وغ ــكوت عن ــبعة باملس ــدة مش ــورة املائ ــغ )67( يف س ــة التبلي 1 - إن آي
ــة، ملــن ل يتدبرهــا ويفكــر فيهــا. ــات املعضل ــه وهــي مــن اآلي املــرح ب

ــة:  ــب اآلتي ــث يف اجلوان ــة يبح ــة التداولي ــي للمقارب ــاز املفاهيم 2 - إن اجله
ــي  ــم الت اإلشــاريات واالفــراض املســبق واالســتلزام احلــواري، وهــي املفاهي

ــغ. ــة التبلي ــه يف آي ــكوت عن ــل إىل املس ــث للوص ــا يف البح اعتمدناه
3 - إن آيــة التبليــغ حتمــل جمموعــة مــن اإلشــاريات التــي ال يمكــن تفســرها 
ــا  ــه، وفيه ــل إلي ــذي حتي ــع ال ــه واملرج ــاءت في ــذي ج ــياق ال ــن الس ــزل ع بمع
اخلطــاب القــرآين اســتعال أدواتــه اللغويــة للتعبــر عــا يريــد إيصالــه إىل املتلقي 
مــن خــالل النــداء وتكــراره، وإهبــام )مــا( املوصولــة، وبنــاء الفعــل )أنــزل( إىل 

)بحث(: رشيف  العقيدة  إىل  الشخص  من  واله وسلم  عليه  اهلل  النبي صى  ينظر: عداء   )1(
الدين بن دوبة: ص 67. 

)2( ينظر: أوربا واإلسالم: ص 10. 
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املجهــول وإهبــام داللتــه.
ــاص  ــكل خ ــغ بش ــة التبلي ــة، ويف آي ــورة عام ــرآين بص ــاب الق 4 - إن اخلط
ــل يلجــأ يف بعــض احلــاالت إىل  ــه عــى األقــوال الرحيــة ب ال يعتمــد يف خطاب
اخلطــاب التلميحــي الــذي يدفــع املتلقــي إىل التفكــر يف الــي غــر املــرح بــه، 
ومكــن اســتنطاق النــص بشــكل افراضــات للوصــول إىل املســكوت عنــه فيــه.

5 - إن 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 الســالم.
ــى  ــره ع ــرك أث ــه ي ــه وال ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــة لرس ــن خليف 6 - إن تعي
ــيؤدي إىل  ــه س ــالة؛ ألن ــى الرس ــاظ ع ــة يف احلف ــاب، وخاص ــل الكت ــا أه قضاي

ــه. ــه وال ــى اهلل علي ــي ص ــل النب ــالم برحي ــار اإلس ــن اهني ــهم م يأس
املصادر واملراجع

ــن ظافــر  ــد اهلــادي ب ــة: عب ــة تداولي ــة لغوي 1 - اســراتيجية اخلطــاب مقارب
ــنة 2004 م. ــدة، ط 1، لس ــدة املتح ــاب اجلدي ــهري، دار الكت الش

ــد  ــود أمح ــور: حمم ــارص: الدكت ــاين املع ــث اللس ــدة يف البح ــاق جدي 2 - آف
ــنة 2002 م. ــة، لس ــة اجلامعي ــة، دار املعرف نحل

3 - أنســاب األرشاف: أمحــد بــن حييــى بــن جابــر البــالذري، حتقيــق: فيلفــرد 
ماديلونــغ، مطبعــة مؤسســة البيــان، بــروت - لبنــان، ط 1، لســنة 2003 م.
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ــي،  ــان األندل ــأيب حي ــهر ب ــف الش ــن يوس ــد ب ــط: حمم ــر املحي 4 - البح
ــي  ــيخ ع ــود، والش ــد املوج ــد عب ــادل أمح ــيخ ع ــق: الش ــق وتعلي ــة وحتقي دراس
ــنة 2010 م. ــان، ط 3، لس ــروت - لبن ــة، ب ــب العلمي ــوض، دار الكت ــد ع حمم
ــد اهلل الزركــي،  ــدر الديــن حممــد بــن عب 5 - الرهــان يف علــوم القــرآن: ب
حتقيــق: حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، املكتبــة العريــة، بــروت - صيــدا، لســنة 

2006 م.
6 - بالغــة اخلطــاب وعلــم لغــة النــص: الدكتــور: صــالح فضــل، الرشكــة 

املريــة العامليــة للنــرش، لونجــان، ط 1، لســنة 1996 م.
ــع القــران: الدكتــور: متــام حســان، عــال الكتــب، ط 2،  ــان يف روائ 7 - البي

ــنة 2000 م. لس
ــايف  ــز الثق ــن، املرك ــد الرمح ــه عب ــراث: ط ــم ال ــج يف تقوي ــد املنه 8 - جتدي

العــريب، ط 2.
9 - التحريــر والتنويــر: ســاحة األســتاذ اإلمــام الشــيخ حممــد الطاهــر بــن 

عاشــور، الــدار التونســية، تونــس لســنة 1984 م.
10 - حتليــل اخلطــاب: تأليــف ج. ب. بــراون و ج. يــول، ترمجــة وتعليــق: د. 
حممــد لطفــي الزليطــي، ود. منــر الريكــي، النــرش العلمــي واملطابــع - جامعــة 

امللــك ســعود.
11 - التداوليــات وحتليــل اخلطــاب: الدكتــور: مجيــل محــداوي، ط 1، لســنة 

2015 م.
12 - التداوليــة: جــورج يــول، ترمجــة الدكتــور قــيص العتــايب، الــدار العربية 
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للعلــوم نــارشون، الربــاط، ط 1 لســنة 2010 م.
ــة لظاهــرة )األفعــال  ــد العلــاء العــرب:، دراســة تداولي ــة عن 13 - التداولي
ــة  ــراوي، دار الطليع ــعود صح ــريب: د. مس ــاين الع ــراث اللس ــة( يف ال الكالمي

ــنة 2005 م. ــروت، ط 1، لس ــرش- ب ــة والن للطباع
ــر  ــة: صاب ــيه، ترمج ــب بالنش ــان: فيلي ــتن إىل عوف ــن أوس ــة م 14 - التداولي
احلباشــة، دار احلــوار للطباعــة والنــرش، ســوريا - الالذقيــة، ط 1، لســنة 2007 

م.
ــة يف  ــس املقام ــد جلن ــل جدي ــو حتلي ــاب نح ــل اخلط ــة وحتلي 15 - التداولي
األدب العــريب: د. حممــود طلحــة، ضمــن كتــاب التداوليــات وحتليــل اخلطــاب، 

ــنة 2014 م. ــة، ط 1، لس ــوث حمكم بح
16 - تفســر املنــار: الســيد حممــد ريش رضــا، دار املنــار، ط 2، لســنة 1947 

م.
17 - رســائل اجلاحــظ: أليب عثــان عمــرو بــن بحــر اجلاحــظ )ت 255 ه( 
ــر، ط 1،  ــي بم ــة اخلانج ــارون، مكتب ــد ه ــالم حمم ــد الس ــق ورشح: عب حتقي

ــنة 1979 م. لس
ــوي،  ــن املوس ــن احلس ــي ب ــى ع ــف املرت ــة: الرشي ــايف يف اإلمام 18 - الش
حققــه وعلــق عليــه: الســيد عبــد الزهــراء احلســيني اخلطيــب، مراجعــة: الســيد 
فاضــل امليــالين، مؤسســة الصــادق للطباعــة والنــرش، طهــران - إيــران، ط 2.

19 - الصاحبــي يف فقــه اللغــة: أبــو احلســن أمحــد بــن فــارس بــن زكريــا، 
حتقيــق: أمحــد صقــر، مكتبــة ومطبعــة، دار إحيــاء الكتــب العربيــة.
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20 - علــم الداللــة الســانتيكية والرامجاتيــة يف اللغــة العربيــة: شــاهر 
احلســن، دار الفكــر للطباعــة والنــرش والتوزيــع، ط 1، لســنة 2001 م.

ــري  ــور ص ــر، ترمجــة: دكت ــد: ف. ر. بامل ــار جدي ــة يف إط ــم الدالل 21 - عل
ــنة 1995 م. ــة، لس ــة اجلامعي ــيد، دار املعرف ــم الس إبراهي

22 - يف ســيميائية الشــعر القديــم دراســة نظريــة وتطبيــق: حممــد مفتــاح، دار 
الثقافــة للنــرش والتوزيــع، لســنة 1989 م.

23 - قصة احلضارة: ول وايريل ديورانت، ترمجة: حممد بدران.
24 - الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التــأوي: 
ــرزاق  ــد ال ــق: عب ــي، حتقي ــرشي اخلوارزم ــر الزخم ــن عم ــود ب ــم حمم ــو القاس أب

ــنة 2001 م. ــراث، ط 2، لس ــاء ال ــدي، دار إحي امله
ــز  ــن، املرك ــد الرمح ــه عب ــي: د. ط ــر العق ــزان أو التكوث ــان واملي 25 - اللس

ــنة 1998 م. ــريب، ط 1، لس ــايف الع الثق
ــل  ــة، األم ــج ذهبي ــو احل ــاب: مح ــة اخلط ــظ وتداولي ــانيات التلف 26 - لس

ــزي وزو. ــدة - تي ــة اجلدي ــع، املين ــرش والتوزي ــة والن للطباع
ــاب  ــوكل، دار الكت ــد املت ــري: أمح ــل نظ ــة مدخ ــانيات الوظيفي 27 - اللس

ــدة، ط 2. ــد املتح اجلدي
ــي،  ــادر قنين ــد الق ــة: عب ــش، ترمج ــري ليت ــة: جيوف ــادئ التداولي 28 - مب

ــرب. ــرشق - املغ ــا ال أفريقي
29 - املــدارس اللســانية املعــارصة: الدكتــور: نعــان بوقــرة، مكتبــة اآلداب 

- القاهــرة.
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30 - املضمــر: كاتريــن كربــرات - أوريكيــوين، ترمجــة: ريتــا خاطــر، 
ــنة 2008 م. ــة، ط 1، لس ــة للرمج ــة العربي ــم، املنظم ــف رشي ــة: جوزي مراجع
ــك  ــارودو - دوميني ــك ش ــارشاف: باتري ــاب: ب ــل اخلط ــم حتلي 31 - معج
ــي  ــز الوطن ــود، املرك ــادي صم ــري - مح ــادر امله ــد الق ــة: عب ــو، ترمج منغن

للرمجــة، تونــس، لســنة 2008 م.
ــي  ــة(: د. جين ــة )التداولي ــل إىل الرامجاتي ــوار مدخ ــة احل ــى يف لغ 32 - املعن
ــاض، ط  ــراء - الري ــاح، دار الزه ــد الفت ــم عب ــازك إبراهي تومــاس، ترمجــة: د. ن

ــنة 2010 م. 1، لس
33 - مفاتيــح الغيــب، املشــتهر بالتفســر الكبــر: اإلمــام حممــد االزي فخــر 

الديــن ابــن العالمــة ضيــاء الديــن عمــر، دار الفكــر للطباعــة والنــرش.
ــوش،  ــعيد عل ــة: د. س ــو، ترمج ــواز أرمينك ــة: فرانس ــة التداولي 34 - املقارب

ــي. ــاء القوم ــز اإلن مرك
34 - املقاربــة التداوليــة لــألدب: إلفــي بــوالن، ترمجــة: حممــد تنفــو، وليــى 
ــع،  ــرش والتوزي ــة للن ــار، رؤي ــعيد جب ــم: س ــيق وتقدي ــة وتنس ــاين، مراجع أمحي

ــنة 2018 م. لس
35 - مقدمــة يف علمــي الداللــة والتخاطــب: الدكتــور حممــد حممــد يونــس 

عــي، دار الكتــاب اجلديــد املتحــدة، ط 1، لســنة 2004 م.
36 - مــن اللســانيات إىل اللســانيات التداولية يف إشــكالية التحــول والتطور: 

د. محــو احلــاج ذهبيــة:، ضمن كتــاب التداوليــات وحتليــل اخلطاب 
37 - امليــزان يف تفســر القــرآن: العالمــة الســيد حممــد حســن الطباطبائــي، 
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مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات، ط 1، لســنة 1997 م.
ــور: أمحــد حممــد فــارس، دار الفكــر  ــداء يف اللغــة والقــرآن: الدكت 38 - الن

ــنة 1989 م. ــرش، ط 1، لس ــة والن ــاين للطباع اللبن
ــات والســور: برهــان الديــن أيب احلســن  39 - نظــم الــدرر يف تناســب اآلي
ــد  ــيه: عب ــع حواش ــه ووض ــه وأحاديث ــرج آيات ــي، خ ــر البقاع ــن عم ــم ب إبراهي

ــنة 2006 م. ــة، ط 3، لس ــب العلمي ــدي، دار الكت ــب امله ــرزاق غال ال
ــران  ــي للق ــر املوضوع ــد يف التفس ــلوب جدي ــرآن أس ــات الق 40 - نفح
الكريــم: آيــة اهلل العظمــى مــكارم الشــرازي، املطبعــة احليدريــة، مؤسســة أب 

ــة. ــرش والثقاف ــح للن صال
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مجاليات املعنى النثريِّ يف مرويات عيد الغدير

اأ. م. د. �ساهرة عدنان وهيب العنبكي

مقدمة

دأبــت الدراســات العربيــة لــألدب وتارخيــه عــى دراســة النصــوص النثريــة 
واملرويــات عــن حديــث الغديــر ملــا فيــه مــن أمهيــة تركيبيــة ودالليــة وإيقاعيــة، 
ــالل  ــن خ ــعرية م ــردات ش ــردات إىل مف ــول املف ــري تتح ــاب النث ــي اخلط فف
ــا يف نــصٍّ شــعريٍّ مــا خــال الــوزن والقافيــة،  اكتســاهبا للــدالالت الفنيــة وكأهنَّ
فتنقــل جتربــة الكتــاب النثريــن يف ســياقات شــعرية عــى وفــق نظريــات تداخــل 
األجنــاس األدبيــة يف العــر احلديــث، فمصطلــح اجلاليــة ل يعــد مقصــورًا عى 
النــصِّ الشــعري، بــل تعــّداه إىل النــص النثــري، فقــد وظــف الرســول الكريــم 
ــة  ــعبة والعميق ــدالالت املتش ــوءًا بال ــريَّ مل ــصَّ الغدي ــه الن ــه وآل ــىَّ اهلل علي ص
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 
ــًا فيــه، ومــن  ــه عنــرًا إجيابي ــاالً للنــص كون شــفرته، بــل وجيعلــه مشــاركًا فّع
ثــمَّ يتحــول العنــوان ســيميائية خصوصيــة تكشــف عــن املقصديــة، فاملــكان هــو 
ــه  ــر خــم( عــى الرغــم مــن عــدم ذكــره يف نــصِّ الرســول صــىَّ اهلل علي )غدي
وآلــه، لكــن أمجعــت املرويــات التــي ســيتم ذكرهــا عــى أنَّ اخلطبــة قيلــت يف هذا 
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املــكان الــذي يفتــح للقــارئ دالالت الســكون والســكينة والوقــار واهلــدوء إْن 
صــحَّ التعبــر، كــون املتحــدث هــو رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه.

ــن  ــوح ع ــًا للب ــًا وإيقاعي ــًا وداللي ــص تركيبي ــدرس الن ــك أْن ي ــب بذل وتوج
ــة  ــات األدبي ــن النظري ــة م ــة اجلالي ــدت النظري ــد أْن ع ــة بع ــه اجلالي مكنونات
والنقديــة التــي ظهــرت يف العــر احلديــث يف تســعينيات القرن العرشيــن، وهي 
بعيــدة كلَّ الُبعــد عــن املفاهيــم الســياقية للنــص األديب والتــي تعنــى بالتارخييــة 
أو النفســية، أو املاديــة، أو الفلســفية، فهــي نظريــة ثقافيــة ترجــع يف حتليــل النص 
إىل النــص ذاتــه وال تعــّول عــى الســياقات اخلارجيــة لــه، وتتجــاوز طروحــات 
النقــد الثقــايف الــذي يعــول عــى األنســاق املضمــرة يف اخلطــاب األديب، فنجــد 
يف تلــك الراكيــب دالالت وموســيقى وفنيــات ذات مقصديــة مجاليــة تأثريــة يف 
املتلقــي للخطــاب، وهــي إقناعيــة بــا حتملــه مــن طاقــة تأثريــة ضمــن ســياقها 
ــاع دورًا يف  ــوم االتس ــي ملفه ــي تعط ــة الت ــيا املجازي ــه، وال س ــت في ــذي نظم ال

اخلطــاب بســبب العمــق الــدالل.

التمهيد

ورد حديــث الغديــر يف كتــب وروايــات كثــرة منهــا مســند أمحــد بــن حنبــل، 
ــالم  ــه الس ــب علي ــن أيب طال ــيِّ ب ــد ع ــه بي ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيُّ ص ــذ النب ــا أخ ملَّ
فقــال: <أ لســت أوىل باملؤمنــن مــن أنفســهم؟>، قالــوا: بــى يــا رســول اهلل، قــال: 
<مــن كنــت مــواله فعــيٌّ مــواله>، فقــال عمــر بــن اخلطــاب: بــخ بــخ لــك يــا 

بــن أيب طالــب أصبحــت مــوالي ومــوىل كلِّ مؤمــن ومؤمنــة)1(.

)1( ينظر: الروض النضر يف معنى حديث الغدير: 14 نقاًل عن مسند امحد بن حنبل: 281/4. 
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ــر شــعرًا بإجــازة النبــيِّ صــىَّ اهلل  وإّن حســان بــن ثابــت نظــم واقعــة الغدي
ــة: ــة واإلمام ــح باخلالف ــه وورد تري ــه وآل علي

ــي  ــن ــإّن ــيُّ ف ــ ــا عـ ــ ــم ي ــ ــه ق ــ ــال ل ــقـ وهــاديــافـ إمــامــًا  بــعــدي  مــن  رضيتك 

ــت مـــــواله فـــهـــذا ولــيــه  ــن ــن ك ــم مواليا)1(ف صــدق  أتــبــاع  لــه  فكونوا 

ويــوم الغديــر هــو اليــوم الــذي أعلــن فيــه رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه 
للمســلمن نبــأ دنــو أجلــه وأنــه مفــارق قريبــا، وأن حجــُه ذاك هــو آخــر حــج 
ــوم  ــو الي ــده وه ــن بع ــة م ــد والوالي ــت العه ــة، وتثبي ــام الوصي ــه يف مق وأن
الــذي عهــد فيــه الرســول صــىَّ اهلل عليــه وآلــه ألمــر املؤمنــن عليــه الســالم 
تــه مــن بعــده وأخــذ منهــم البيعــة وأمرهــم بالتســليم عليــه  واســتخلفه عــى ُأمَّ
ــام  ــن وإمت ــال الدي ــدس وبإك ــي املق ــب اإلهل ــه بالتنصي ــن وهتنئت ــرة املؤمن بإم

ــة. النعم
وهــو اليــوم الــذي نــزل فيــه قولــه تعــاىل: }الْيَــوْمَ َأْكمَْلــتُ َلُكــمْ دِينَُكمْ 
ــوم  ــمي بي ــا{)2(، وس ــاَمَ دِينً ــي وَرَضِيــتُ َلُكــمُ اْلِسْ ــتُ عََليُْكــمْ نِعْمَتِ وََأتْمَمْ
الغديــر نســبة إىل غديــر خــم وهــو موضــع يقــع عــى مفــرق الطــرق املؤديــة إىل 
مكــة املكرمــة مــن أنحــاء الوطــن اإلســالمي آنــذاك يف أواخــر حيــاة الرســول 
ــة  ــية مطول ــة سياس ــيُّ خطب ــب النب ــه)3(، إذ خط ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــم ص األعظ
وبموجبهــا عهــد العهــد لإلمــام عــيٍّ عليــه الســالم، وهــو اليــوم الثامــن عــرش 

)1( ينظر: الروض النضر: 77 ويذكر صاحب الكتاب أكثر املصادر من السنة والشيعة التي 
ذكرت احلديث وجتاوزت 225 مصدرًا. 

)2( سورة املائدة، اآلية: 3.
)3( ينظر: الروض النضر: 437.
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مــن ذي احلجــة احلــرام.
ــة  ــه ويف آخــر حّج ــه وآل وكان آخــر ســنة مــن عمــر الرســول صــىَّ اهلل علي
حّجهــا ويف الســنة العــارشة مــن اهلجــرة، وهــي َأّول ســنة تتحقــق فيهــا الواليــة 
الكاملــة عــى احلــجِّ للرســول وللمســلمن، وَأّول ســنة يبســط اإلســالم نفــوذه 

وســلطانه عــى معظــم أطــراف اجلزيــرة العربيــة.

1. املحور الأّول مفهوم اجلمالية:

وهــي نظريــة نقديــة أدبيــة ظهــرت مــا بعــد احلداثــة كــردِّ فعــل عــى جمموعــة 
النظريــات الســياقية كنظريــة مــا بعــد االســتعار، والنظريــة العرفيــة والنظريــة 
الثقافيــة، والتارخييــة اجلديــدة، فأعطــت اجلاليــة األولويــة لإلحســاس واجلــال 
ــرى  ــات األُخ ــت املعطي ــا أمهل ــعرية، لكنَّه ــذوق والش ــعور وال ــن والش والف
كالســياق املرجعــي، والبعــد الثقــايف، والتارخيــي واالجتاعــي واآليديولوجــي 
ــعرية يف  ــة وش ــة وفني ــة بالغي ــة مقارب ــت اجلالي ــتعاري، فكان ــاب االس واخلط
الوقــت نفســه)1(، فهــي علــم يعنــى بالــذوق واجلــال والفــن واإلبــداع، ومَّــا 
ــة  ــن، رشيط ــل الف ــن أج ــن م ــج الف ــودة منه ــة ع ــاب النظري يدعــم كالم أصح
اإلحســاس اجلديــد بالشــكل اجلــال مــع وعــي الســياق االجتاعــي والشــواغل 
السياســية، عــى الرغــم مــن كــون النــص يبقــى قــارصًا، إذ ال ُبــدَّ مــن االنفتــاح 
ــي،  ــف واملتلق ــام باملؤل ــة واالهت ــارص اخلارجي ــياقية والعن ــات الس ــى املعطي ع
ــم  ــي لفه ــي والتارخي ــي واآليديولوج ــايف واالجتاع ــياق الثق ــتعانة بالس واالس

 www. alakah.  .2012 االلوكة،  شبكة  محداوي،  مجيل  د.  اجلديدة،  اجلالية  ينظر:   )1(
.net
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ــص األديب. الن
ــد  ــل إىل ي ــل فتنتق ــف املرِس ــدي املؤل ــن ي ــالة ب ــه رس ــص بأنَّ ــف الن ويوص
القــارئ واملتلقــي املســتقبل، ليتحــول إىل رســالة جديــدة بحكــم جتربــة التلقــي، 
ــة  ــدة املبتدعــة وتشــكيالهتا اخلاصــة لتخــرج حامل إذ تتفاعــل النصــوص اجلدي
معــاين جديــدة تنســجم مــع أبعــاد التجربــة اخلاصــة فيتحــول املتلقــي إىل منتــج 

ــدة، فتتعــدد القــراءات املنتجــة)1(. ــد للنــص بأبعــاد جدي جدي
ورصح بتواتــر حديــث الغديــر أكثــر مــن أربعــة عــرش كتابــًا راويــًا للحديث، 
ــى  ــر يف معن ــروض النض ــاب ال ــب كت ــا صاح ــدة ذكره ــب عدي ــر يف كت وأكث
ــيد  ــة للس ــة العلوي ــة يف رشح التحف ــة الندي ــا الروض ــر)2(، منه ــث الغدي حدي
حممــد بــن إســاعيل بــن صــالح الديــن األمــر، وكتــاب درايــة حديــث الواليــة 

أليب ســعيد مســعود بــن نــارص السجســتاين، وغرهــم كثــر.
واجلاليــة مفــرد مؤنــث منســوب إىل مجــال، ودراســة مجاليــة ُتعنــى بالقيمــة 
والعنــارص التــي تكســب العمــل مجــاالً فنيــًا، وشــعار هــذا االجتــاه الفــن للفــن 

]معجــم اللغــة العربيــة املعــارصة[.
فقــد نظــرت األفالطونيــة يف مذهبهــا املعــريف مجــاالً مطلقــًا خالــدًا وعــّدت 
ــا حتــوي انعكاســًا للمثــل ويســتهدف الفــن عندهــا  مجــال األشــياء يرجــع إىل أهنَّ
إعــادة خلــق ذلــك اجلــال املتعــال املطلــق واإلبــداع داخــل نطاقــه، وصــواب 
ــه  ــو خارج ــا ه ــه ب ــة يف عالقات ــة ماثل ــه اجلالي ــة األدب وإضافت ــول إنَّ أدبي الق

األردن،  الرباعي،  القادر  عبد  د.  والتأويل(  )التشكيل  الشعري  املعنى  مجالية  ينظر:   )1(
1998م: 10. 

)2( ينظر: الروض النضر، 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 
ــًا  ــالم إمام ــه الس ــب علي ــن أيب طال ــيِّ ب ــام ع ــب اإلم ــالن تنصي ــوص إع خص
ــْغ مــا  وخليفــة يف ســورة املائــدة )اآليــة: 3()1(، ونــص اآليــة: }يــا َأيُّهَــا الرَّسُــوُل بَلِّ
ْغــتَ ِرســاَلَتهُ وَ اهلل يَعْصِمُــكَ مِــنَ  ــْل َفمــا بَلَّ ُأنْــِزَل إَِليْــكَ مِــنْ رَبِّــكَ وَ إِنْ َلــمْ تَْفعَ
ــر  ــة أم ــا والي ــوْمَ الْكافِريــن{)2(، وموضوعه ــدِي الَْق ــهَ ال يَهْ ــاِس إِنَّ اللَّ النَّ

ــه. ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول ص ــد الرس ــّي( بع ــن )ع املؤمن
وهنــاك أدلــة ومرويــات أثبتــت واليــة األمــر رصاحــة يف األحاديــث النبوّيــة 
ــه: »أنــت  ــًا منهــا قول وأحاديــث أهــل البيــت عليهــم الســالم كوهنــا أمــرًا إهلّي
ــه ال بنــيَّ بعــدي«)3(، ومنــُه قولــه صــىَّ  منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إالَّ أنَّ
ــه  ــه صــىَّ اهلل علي ــُه قول ــه: »أنــت وّل كلِّ مؤمــن بعــدي«)4(، ومن ــه وآل اهلل علي
ــن  ــذول م ــره، خم ــن ن ــور م ــرة، منص ــل الفج ــررة، قات ــام ال ــذا إم ــه: »ه وآل
ــه ســيد  خذلــه«، ثــم مــدَّ هبــا صوتــه)5(، ومنــه قولــه صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »إنَّ

)1( امليزان يف تفسر القرآن، حممد حسن الطباطبائي، مؤسسة السبطن العاملية. وتفسر الدر 
املنثور:2/ 298.

)2( سورة املائدة، اآلية: 67. 
)3( صحيح البخاري كتاب املغازي باب غزوة تبوك: 5/ 129، ط دار الفكر، وباب مناقب 

عي بن أيب طالب عليه السالم: 4/ 208، دار الفكر. واملستدرك للحاكم: 3/ 109.
)4( مسند أمحد بن حنبل: 5/ 25، برقم3062، سند صحيح، ط دار املعارف مر. وينظر: 
املستدرك للحاكم النيسابوري: 3/ 134، ط أفست. وتاريخ دمشق البن عساكر: 1/ 

384، برقم 490.
)5( مناقب عي بن أيب طالب عليه السالم، ابن املغازي الشافعي: 84، و120، و125. وتاريخ 
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املســلمن وإمــام املتقــن، وقائــد الغــّر املحجلــن«)1(.
ــا إْن  ــى م ــم ع ــار أال أدّلك ــرش األنص ــا مع ــه: <ي ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــه ص وقول
متســكتم بــه لــن تضلــوا بعــده أبــدًا، هــذا عــيٌّ فأحّبــوه بحبِّــي، وأكرمــوه بكرامتي، 
«)2(، وقولــه صــىَّ اهلل  فــإنَّ جربائيــل أمــرين بالــذي قلــت لكــم عــن اهلل عــزَّ وجــلَّ
عليــه وآلــه: <أنــا مدينــة العلــم وعــيٌّ باهبــا، فمــن أراد العلــم فيــأت البــاب>)3(.
ــزَّ  ــر اهلل ع ــه: <ذك ــه وال ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــال ص ــول: ق ــاس يق ــن عب ــن اب وع
ــده  ــن ول ــة م ــر األئم ــادة وذك ــيٍّ عب ــر ع ــادة، وذك ــري عب ــادة، وذك ــلَّ عب وج
عبــادة...>)4(، ومجاليــة اخلطــاب للمرويــات تتأتــى مــن معطيــات وخصائــص 
فنيــة، عالئقيــة، كوهنــا ختتــص بشــخصية واحــدة ومــن بعدهــا النســل العلــوي 

ــرش. ــي ع ــة االثن ــر لألئم املطه

2. املحور الثاين يف امل�ستوى الرتكيبي:

ــه، كان  ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيِّ ص ــن النب ــواردة ع ــث ال ــالل األحادي ــن خ وم
ــا  ــب بحمله ــل الركي ــياقها داخ ــردة وس ــة املف ــن اللفظ ــى ُحس ــًا ع حريص

دمشق البن عساكر الشافعي: 2/ 276، برقم 996.
)1( تاريخ دمشق البن عساكر الشافعي: 2/ 257 و773-774، يف ترمجة اإلمام عي بن أيب 

طالب عليه السالم.
)2( رشح هنج البالغة البن أيب احلديد: 9/ 170، ط مر، حتقيق: أيب الفضل، وحلية األولياء 

أليب نعيم: 63/1، ط السعادة مر.
)3( ينظر: تاريخ دمشق البن عساكر الشافعي: 2/ 464، ح984-985 وينظر: يف احلاكم يف 

املستدرك: 127-127/3.
)4( بحار األنوار: 91/ 69، ب29، ح58.
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ــًا يف حســن اللفظــة  ــة مَّــا جعــل الراكيــب حتمــل أساســًا أدبي خصائــص مجالي
ــال يف  ــي احل ــا ه ــياق، ك ــل الس ــا داخ ــع أخواهت ــا م ــا وتالؤمه ــدم قبحه وع
تقديــم الظــرف )يــوم غديــر خــم( عــى االســم يف قولــه صــىَّ اهلل عليــه وآلــه 
تــي>، وتكــرار صيغــة أفعــل التفضيــل  قــال: <يــوم غديــر خــم أفضــل أعيــاد ُأمِّ
تــي(، وتكــرار احلديــث  ــاد ُأمَّ يف كثــر مــن األحاديــث كــا ورد يف )أفضــل أعي
عــن الصــادق عليــه الســالم يف أفضــل أعيــاد املســلمن مــن الفطــر واألضحــى 
ــد اهلل  ــا عن ــا وأرشفه ــا وأعظمه ــم أفضله ــال: <نع ــة، فق ــوم عرف ــة وي واجلمع
ــل  ــبة داخ ــة متناس ــي متالئم ــم وأرشف(، وه ــل وأعظ ــة>، وردت )أفض منزل
ــالم قائــاًل: <وهــو اليــوم الــذي أكمــل اهلل  ســياقها، وأكمــل الصــادق عليــه السَّ
ــوْمَ َأْكمَْلــتُ  ــه: }الْيَ ــه وآل ــّى اهلل علي ــد ص ــه حمّم ــى نبّي ــزل ع ــن وأن ــه الدي في
َلُكــمْ دينَُكــمْ وَ َأتْمَمْــتُ عََليُْكــمْ نِعْمَــي وَرَضيــتُ َلُكــمُ اْلِسْــامَ دينــا{)1(>، 
فقــد جــاءت آيتــان مــن ســورة املائــدة، وأّول ســورة املعــارج: }يــا َأيُّهَــا الرَّسُــوُل 
ــهُ يَعْصِمُــكَ  ْغــتَ ِرســاَلَتهُ وَاللَّ ــْغ مــا ُأنـْـِزَل إَِليْــكَ مِــنْ رَبِّــكَ وَإِنْ َلــمْ تَْفعَــْل َفمــا بَلَّ بَلِّ
ــهَ ال يَهْــدِي الَْقــوْمَ الْكافِريــن{)2(، وكذلــك النــداء الــذي  مِــنَ النَّــاِس إِنَّ اللَّ
ــة التــي حتتــوي دعــوة  ــة األســاليب الطلبي ــة ينضــم حتــت خان ــه اآلي ابتــدأت ب
ــن  ــيئًا م ــوى ش ــذي ح ــرشط ال ــة وال ــه اآلي ــدأت ب ــغ، فابت ــول إىل التبلي الرس
ــة  ــكالم بالعصم ــتدراك ال ْغــتَ ِرســاَلَتهُ{، واس ــْل َفمــا بَلَّ ــد }وَإِنْ َلــمْ تَْفعَ التهدي
مــن النــاس، ثــمَّ توكيــد الــكالم باخلــر الطلبــي الــذي يدفــع الشــك والــردد 

)1( سورة املائدة، اآلية: 3. 
)2( سورة املعارج، اآلية: 1. 
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ــوْمَ الْكافِريــن{. ــدِي الَْق ــهَ ال يَهْ ــاألداة )إّن( }إِنَّ اللَّ ــدًا ب ــاب مؤكَّ يف اخلط
ومــن التقديــم أيضــًا تقديــم اجلــار واملجــرور الــدال عــى املعــّن يف اخلطــاب 
الــذي يســتحق الواليــة يف قــول الرســول صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: <بــَك يــا عــي 
ُيعــرف املؤمنــون>)1(، فقــد قــّدم اخلــر )بــك( جــارًا وجمــرورًا عــى النــداء )يــا 

عــّي( واجلملــة الفعليــة املبنيــة للمجهــول.
إنَّ ظاهــر النــص الرشيــف قولــه تعــاىل: }إِنَّمــا وَلِيُُّكــمُ اهلل وَرَسُــوُلهُ وَالَّذينَ 
آمَنُــوا الَّذيــنَ يُقيمُــونَ الصَّــاةَ وَيُؤُْتــونَ الــزَّكاةَ وَهُــمْ راكِعُــون{)2(، وقولــه 
صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: <مــن كنــت مــواله فعــيٌّ مــواله، اللهــم واِل مــن وااله وعــاِد 
ــه  ــوت واليت ــالم وثب ــه الس ــيٍّ علي ــر ع ــة األم ــاده والي ــو مف ــاداه>، وه ــن ع م
ــة  ــرًا، فاإلمام ــاًل وتقري ــوالً وفع ــه ق ــدر من ــا يص ــة م ــًا إىل حجّي ــل، مضاف بالفع
مســاوية للواليــة، وليــس معنــى ذلــك أنَّ لــه الواليــة يف املســتقبل، مــا يصــدر 
منــه مــن أمــر أو هنــي يف مجيــع الشــؤون يعــدُّ نافــذًا، فهــو إمــام يف عهــد الرســول 
صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، كذلــك الســبطان عليهــا الســالم ولكــْن ال واليــة هلــا، 
وكذلــك الركيــب اللغــوي للفعليــة )يقيــم الصــالة، يــؤيت الــزكاة، يركــع هلل(، 
أي ولّيكــم لــه هــذه الصفــات الثــالث فعــاًل وليــس مســتقباًل، مضافــًا لقرينــة 
ــول  ــة الرس ــل ووالي ــلَّ بالفع ــزَّ وج ــة اهلل ع ــه، فوالي ــذي وردت ب ــياق ال الس
ــًا  ــوا بالفعــل أيضــًا، أي والي ــن آمن ــة الذي ــه بالفعــل، ووالي ــه وآل صــىَّ اهلل علي

عليــه بالفعــل.

)1( األمال، الشيخ للصدوق، يوم الغدير. 
)2( سورة املائدة، اآلية: 55. 
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ومــن املرويــات قــول الرضــا عليــه الســالم: <حدثنــي أيب عــن أبيــه قــال: إنَّ 
 ) يــوم الغديــر يف الســاء أشــهر منــه يف األرض>)1(، فقــد أكــد اخلــر بــاألداة )إنَّ
مــع وجــود صيغــة التفضيــل التــي رشفــت هبــا أغلــب األحاديــث، ومنهــا هــذا 
احلديــث يف قولــه )أشــهر(، وقــال رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: <يــا معــرش 
 ، ــيٍّ ــة ع ــي بوالي ــن يب وصّدقن ــن آم ــب، ُأويص م ــاهد الغائ ــغ الش ــلمن ليبّل املس
ــرين  ــَدُه إيّل ريّب، وأم ــدًا َعّه ــة ريّب، عه ــي والي ــي، وواليت ــيٍّ واليت ــة ع أال إنَّ والي
أن ُأبلغكمــوه>)2(. فقــد وردت صيغــة الطلــب )ليبلــغ( الدالــة عــى األمــر، ثــمَّ 
قولــه )ُأويص مــن آمــن يب( توجيــه اخلطــاب للمســلمن تبعــه بعــرض وتكــرار 

وحتضيــض.
وتــرد صيغــة األمــر وتراكيــب األفعــال الطلبيــة كخصيصــة ُأســلوبية ومجاليــة 
ــال:  ــن ق ــر املؤمن ــن أم ــث، فع ــن األحادي ــر م ــرد يف كث ــمة التف ــا س يف حتقيقه
<إذا تالقيتــم فتصافحــوا بالتســليم، وهتابــوا النعمــة يف هــذا اليــوم، وليبّلــغ احلــارض 
الغائــب والشــاهد البايــن، ولِيُعــد الغنــي الفقــر، والقــوي عــى الضعيــف، أمــرين 
رســول اهلل بذلــك>)3(، فــوردت )فتصافحــوا، وهتابــوا، وليبّلــغ، وليُعــد( 
ــة  ــرار صيغ ــث، وتك ــد للحدي ــياق الواح ــل الس ــص داخ ــا الن ــرد هب ــة تف صيغ
األمــر مدعــاة لاللتــزام، واإلنجــاز، إذ حققــت كميــة االنحــراف عــن املألــوف 
خصيصــة ُأســلوبية متيــزت هبــا النصــوص والنــص األخــر، مَّــا جيعلنــا نميز بن 

)1( مصباح املتهجد. 
)2( بحار األنوار. 

)3( وسائل الشيعة. 
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تعبــر اعتيــادي وتعبــر مزخــرف يطغــى عليــه التكــرار يف الصيغــة، مَّــا يدلــل 
عــى اختيــار واٍع يســلطه املؤلــف عــى مــا توفــره اللغــة مــن ســعة وطاقــات)1(، 

ومــن ثــمَّ كانــت املرويــات لغــة خمصوصــة، حققــت فــرادة بذاهتــا.
ــع املناســب هلــا  ــد املوق ــار األلفــاظ، وحتدي ــة يف اختي ــاك حقــوق الفردي وهن
واملــّرز لطاقاهتــا، ومــن ثــمَّ االنتهــاء إىل مقصديــة الركيــب، باختيــار األلفــاظ 
ــا،  ــا وتأليفه ــة يف نظمه ــرادة األدبي ــا الف ــق هل ــي حتق ــا الت ــا يف مواضعه ووضعه
ــع،  ــف أو التوزي ــار والتألي ــي االختي ــاء عمليت ــن أثن ــك جاكوبس ــر ذل ــا يذك ك
أو مســتوى الركيــب بشــكل ينســجم مــع األلفــاظ وتتالحــم مــع بعضهــا)2(، 
ــية  ــت وحش ــريب وليس ــرف الع ــى الُع ــة ع ــارج وجاري ــة املخ ــا متآلف فتجده
ــة  ــر مأنوس ــوقية، أو غ ــة أو س ــت عامي ــا، وليس ــة يف موضعه ــرة، ولطيف أو وع
ــام األول يف  ــا املق ــرى ألهَنَّ ــة ك ــمع أمهي ــيقية الس ــا موس ــتعال، فتوليه االس

ــم. احلك
ــل  ــصَّ األص ــادر الن ــا ل تغ ــي يف أغلبه ــات فه ــذه املروي ــا إىل ه ــو رجعن ول
الــذي رواه النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه يف يــوم غديــر خــم، فقــال: <أهيــا النــاس 
ألســت أوىل بكــم مــن أنفســكم؟>، قالــوا: بــى، فقــال: <مــن كنــت مــاله فهــذا 
عــّي مــواله، اللهــم واِل مــن وااله، وعــاِد مــن عــاداه، وانــر مــن نــره، واخــذل 
ــه منّــي وأنــا منــه، وهــو منّــي بمنزلــة  مــن خذلــه، وأِدِر احلــق معــه حيــث دار، فإنَّ

)1( ينظر: األسلوب واألسلوبية، عبد السالم املسدي، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس، 
1977م:72-71.

)2( ينظر: األسلوب واألسلوبية، عبد السالم املسدي: 92.
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ــه ال نبــيَّ بعــدي>)1(. هــارون مــن موســى إالَّ أنَّ
فالنــص حافــل باألســاليب الطلبيــة املهيمنــة عــى الراكيــب، وال ســيا النداء 
واالســتفهام وصيغــة األمــر املتفاعلــة مــع احلــدث كوهنا أحــد األفعــال الكالمية 
التــي تســتلزم االســتجابة وإلــزام الطاعــة والــوالء، أي فعــاًل إنجازيــًا واضحــًا 
ــر،  ــاد، ان ــت، واِل، ع ــاس، ألس ــا الن ــال يف <أهي ــي احل ــا ه ــاع، ك ــو االقتن وه
اخــذل، أدر> فضــاًل عــن احلواريــة بــن النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه والقــوم التــي 
تســتلزم الســؤال واإلجابــة، كنــوع مــن أنــواع التقريــر واالعــراف بــأنَّ الــول 
وصاحــب الواليــة واألخ وابــن العــم هــو )عــّي بــن أيب طالــب عليــه الســالم(، 
ــار النــّص القــرآين يف األخــّوة )بمنزلــة هــارون مــن موســى(  فضــاًل عــن اختي
مَّــا جعــل اللفــظ يميــل نحــو الرقــة والسالســة التــي متــّس العواطف اإلنســانية، 
فقــد شــدَّ اهلل عضــد موســى بأخيــه هــارون كــا يف القصــة التارخييــة املعروفــة، 
وإثــارة هــذه الثيمــة يعــدُّ الوجــه األنســب للمألــوف يف الذاكــرة واســرجاعها 
ــد  ــن الُبع ــك ع ــر، ناهي ــات الع ــادم ملتطلب ــرآين خ ــم الق ــد، فاملعج ــن جدي م
ــه منِّــي أنــا منــه، وهــو منِّــي...>، فاأللفــاظ جزلــة  الصــويت للرديــد يف قولــه: <فإنَّ

متالئمــة متنــح احلــّس اإليقاعــي لأللفــاظ ومــن ثــّم احلــّس اجلــال.
ــغ  ــلمن لُيبّل ــرش املس ــا مع ــه: <ي ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيِّ ص ــات النب ــن رواي وم
ــيٍّ  ــة ع ، أال إّن والي ــيٍّ ــة ع ــي بوالي ــن يب وصّدقن ــن آم ــب، ُأويص م ــاهد الغائ الش

احلاكم  ورواه  املائدة  سورة  تفسر  يف  الطباطبائي  حسن  حممد  القرآن،  تفسر  يف  امليزان   )1(
يف املستدرك: 631/3 حديث 6272. ورواه الرمذي يف السنن يف مناقب عي بن أيب 

طالب: 591/5 ح3713.
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ــوُه>)1(. ــرين أن ُأبلغكم ــَدُه إيّل ريب وأم ــدًا َعّه ، عه ــة ريبِّ ــي والي ــي وواليت واليت
ــن  ــار م ــى االختي ــل ع ــح يدّل ــب واض ــاظ برات ــق واأللف ــرار النس ــد تك نج
ــدُّ  ــذي يع ــبك ال ــب والس ــة يف الركي ــة والفضيل ــرة واملزي ــار، فالع ــيِّ املخت النب
ــن  ــًا إذا ل حُيس ــدي نفع ــي ال جت ــاظ الت ــار األلف ــرشط اختي ــًا ل ــاًل رضوري مكم
ــاق  ــا بأنس ــاظ ذاهت ــتخدام األلف ــرد يف اس ــن التف ــا مكم ــب وهن ــم والركي النظ
ــدًا  ــة ريب عه ــي والي ــي وواليت ــيٍّ واليت ــة ع ــال يف <والي ــي احل ــا ه ــة ك معكوس
ــايب  ــيج اخلط ــل النس ــة داخ ــواء داللي ــردات بأج ــاط املف ــده إيّل ريب>، إذ حت عه
يضفــي عليهــا حتــوالً يف شــحنتها الدالليــة، ســلبًا أو إجيابــًا، وضوحــًا وحســنًا، 
أو غموضــًا وتقبيحــًا، مــن خــالل )وضــع األلفــاظ يف ســياقات متجــددة غــر 
ــي ال  ــة()2(، فه ــي للمواضع ــط األص ــن النم ــة ع ــتعال أو منحرف ــة االس مألوف
تفيــد حتــى تؤلــف رضبــًا خاصــًا مــن التأليــف، كــا يف مجعــه للجملــة الفعليــة 
ــا يدلــل عــى  ــه )ُأبلغكمــوه(، مَّ ــة مــن الفعــل والفاعــل واملفعــول قول املتكامل
حســن التأليــف وإتقــان العربيــة وقواعدهــا وقوانينهــا، وأشــار إىل ذلــك 
التنظيــم يف التأليــف عبــد القاهــر اجلرجــاين )471هـــ( يف كتابيــه أرسار البالغــة 
ــة  ــا كنظري ــاء دعائمه ــم وإرس ــة النظ ــيس نظري ــاز، ألنَّ تأس ــل اإلعج ودالئ
ــة  ــا قيم ــس هل ــة لي ــاين، إذ إّن اللفظ ــود للجرج ــة يع ــات األدبي ــال الدراس يف جم
مجاليــة قبــاًل حتــى تدخــل حيــز الركيــب والنظــم)3(، ومــن ثــمَّ فــإنَّ كلَّ جنــس 

)1( بحار األنوار. 
)2( البالغة واألسلوبية، د. حممد عبد املطلب: 156-155. 

)3( ينظر: أرسار البالغة، حتقيق حممد رشيد رضا: 2. 
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نثــري رســالة، أو خطابــة، أو مقامــة، لــه مــن احلســن والنظــم مــا خيصــه ويفي 
بــه إىل حتقيــق الوظيفــة التأثريــة اجلاليــة إىل جانــب الوظيفــة اإلبالغيــة كوهنــا 
ــن  ــبب م ــاع بس ــدم اإلقن ــد يتق ــارة، وق ــاع واإلث ــاع واإلمت ــرة اإلقن ــل فك حتم

ــة. ــق الغاي ــاز وحتقي ــر واإلنج التأث

3. املحور الثالث: امل�ستوى الإيقاعي:

ــدها  ــي ينش ــاس الت ــة األس ــي الغاي ــة ه ــة أو املعرفي ــة اإلبالغي إّن الوظيف
األديــب يف املقــام األول، وال يعنــي ذلــك أعــال الوظيفــة اجلاليــة أو االنفعاليــة 
ــاظ وازدواج  ــادل األلف ــل، وتع ــة اجلم ــارات، وموازن ــيم العب ــص كتقس يف الن
ــم وتنســيق معــن، كالتســجيع الــذي يعــّد تعــادل الفقــرات يف  اجلمــل يف تنظي
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 
كقولــه تعــاىل: }وَنَمــاِرُق مَصُْفوَفــة )15( وََزرابـِـيُّ مَبُْثوثـَـة{ يف ســورة الغاشــية)1(، 
فتعطــي إيقاعــًا وجرســًا موســيقيًا وصوتيــًا أقــرب إىل النفــوس وحمبــب هلــا، كــا 

أنَّ االعتــدال يف الفقــرات ووزهنــا ســبب يف قبــول حســنها ومجاهلــا.
ــرُج  ــَع الف ــه وق ــأن، في ــم الش ــوٌم عظي ــذا ي ــالم: <إنَّ ه ــه الس ــيٌّ علي ــال ع ق
رُج، ووضحــت احَلَجــُج، وهــو يــوم اإليضــاح واإلفصــاح مــن املقــام  وُرفعــت الــدُّ

ــود>)2(. ــد املعه ــوم العه ــن، وي ــال الدي ــوم ك اح، وي َ ــرِّ ال

)1( الغاشية: 16-15. 
)2( بحار األنوار. 
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نلحــظ أنَّ للتــوازن وظيفــة إيقاعيــة يف تلويــن التعابــر والــرادف املعنــوي، 
وتناغــم العبــارات والقرائــن وتناســقها وانســجامها بحيــث تتداعــى األلفــاظ، 
وأجــزاء الــكالم مــع بعضهــا )رفعــت الــّدرج ووضحــت احلجــج(، وقــد عــّد 
القدامــى كأيب هــالل العســكري التــوازن أو االزدواج مــن الصفــات احلميــدة يف 
النثــر البليــغ مثــل اإليضــاح واإلفصــاح والــراح، وظاهــرة التســجيع والقافيــة 
املقيــدة مذهبــًا يف النثــر العــريب منــذ أواخــر العــر األُمــوي، واعتمــدُه كّتــاب 

النثــر الفنــي ومنهــم اجلاحــظ وأبــو حيــان التوحيــدي وغرهــم)1(.
ــا  ــاع مل ــوت واإليق ــعرية الص ــة لش ــر اخلالق ــرز الظواه ــن أب ــرار م وكان التك
ــاس  ــجع واجلن ــق الس ــن نس ــاًل ع ــي، فض ــي وخارج ــم داخ ــن تنغي ــه م يمتلك
املــزدوج اللذيــن حيــركان فاعليــة النــص الشــعرية ويؤكــدان دورمهــا يف 
ــة  ــن اللغ ــعريتها بمكم ــق ش ــور، وتنبث ــددة الظه ــة متع ــة داللي ــات مجالي تضمين
التــي تــراوح بــن احلقيقــة واملجــاز، فضــاًل عــن التناصــات القرآنيــة، فداللتهــا 
عنــر رئيــس يف شــعريتها وتكوينهــا كوهنــا مرجعــًا ثقافيــًا ودينيــًا حديــث عهد 

ــه. ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول ص ــد الرس يف عه
ــن  ــرة م ــات الصغ ــن اجلزئي ــر ع ــي تع ــاظ الت ــاء األلف ــق يف انتق وكان التأن
اجلمــل تعبــرًا دقيقــًا بانتقائهــا مــن القصــر إىل الطويــل تصاعديــًا أو بالعكــس 
مــن الطويــل إىل القصــر باجلمــل تنازليــًا بشــكل متناســق، وهــو بذلــك 
يســتوحي ُأســلوب القــرآن الكريــم يف ذلــك، وال ســيا يف اآليــات القصــار، وإنَّ 
ــة  ــة التأثري ــه اإليقاعي ــه مجاليت ــور ل الســجع وتواطــؤ الفواصــل يف الــكالم املنث

)1( ينظر: مجاليات األسلوب يف النثر العريب، قحطان صالح الفالح، جملة املعرفة مايو 2007م.
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ــخ. ــطر... إل ــوازن واملش ــع واملت كاملرص
فالقيمــة الفنيــة ألُســلوٍب مــا تبــدو أكثــر وضوحــًا ضمــن الســياق الــذي ترد 
ــا تظهــر مــن تــآزر النــص وتالمحــه  هــا ســمة مطلقــة، وإنَّ فيــه، وال يمكــن عدُّ
ــر  ــب والتعب ــوة الركي ــبك وق ــة الس ــى، ومتان ــًا ومعن ــًا، لفظ ــكاًل ومضمون ش
ــا كان  ــجع م ــن الس ــن أحس ــاين. وم ــة املع ــق، ودق ــعة األُف ــع وس ــهل املمتن الس
يف بعــض الــكالم وليــس كّلــه كــا هــي احلــال يف املثــال الســابق كونــه عنــرًا 
ــة مــن الســياق الــذي ينتظــم فيــه، وروى  ــارزًا يســتمد قيمتــه اجلالي أســلوبيًا ب
ــال  ــه ق ــالم أّن ــه الس ــن علي ــر املؤمن ــن أم ــناده ع ــاووس: بإس ــن ط ــيد اب الس
ــع  ــرج، ورف ــع الف ــه وق ــأن، في ــم الش ــوم عظي ــذا ي ــر: <إنَّ ه ــوم الغدي ــة ي يف خطب
الــدرج، ووضعــت احلجــج، وهــو يــوم اإليضــاح واإلفصــاح عــن املقــام الــراح، 
ويــوم العهــد املعهــود، ويــوم الشــاهد واملشــهود، ويــوم تبيــان العقــود عــن النفــاق 
ــوم  ــيطان، وي ــر الش ــوم دح ــان، وي ــق اإلي ــن حقائ ــان ع ــوم البي ــود، وي واجلح
الربهــان، هــذا يــوم الفصــل الــذي كنتــم توعــدون، هــذا يــوم املــأ األعــى الــذي 
أنتــم عنــه معرضــون، هــذا يــوم اإلرشــاد، ويــوم حمنــة العبــاد، ويــوم الدليــل عــى 
الــّرواد، وهــذا يــوم إبــداء الصــدور ومضمــرات األُمــور، هــذا يــوم النصــوص عى 
أهــل اخلصــوص، هــذا يــوم شــيث، هــذا يــوم إدريــس، هــذا يــوم يوشــع، هــذا 
ــط  ــي يرتب ــادة الت ــر>)1(، فــكأنَّ اإليقــاع إحســاس جتســده امل ــوم بلــوى الرسائ ي
ــة  ــركات اللفظي ــل باحل ــر املتمث ــعر أو النث ــو الش ــًا، وه ــكاًل مادي ــذ ش ــا فيتخ هب

)1( مصباح الزائر: 157 مناقب ابن شهر آشوب باب قصة يوم الغدير: 3/ 43. مصباح املتهجد: 
.696



ّ  ي مرويات عيد الغدير
 جماليات املعاي النير د

285

ــكال  ــة يف أش ــوم املنتظم ــة ويف الرس ــركات الصوتي ــدة باحل ــيقى املجس واملوس
هندســية، إذ يظهــر احلــس اإلنســاين التعبــوي لالمتثــال واالقتنــاع الــذي يشــعر 
بــه متلقــي اخلطــاب، فضــاًل عــن الّلــذة واألُلفــة واجلــال، إذ تعــّد هــذه الرســوم 

ــة)1(. ــة واللوني ــة والصوتي ــًا للحركــة اللفظي املنتظمــة قوالب
فنجــد التــوازن يف اجلمــل وكأنَّ الواحــدة تســتدرج األُخــرى وزنيــًا وإيقاعيــًا 
)يــوم البيــان عــن حقائــق اإليــان، يــوم دحــر الشــيطان ويــوم الرهــان(، )يــوم 
اإلرشــاد، عــن حمنــة العبــاد(، )الدليــل عى الــرواد(، )إبــداء احلــدود ومضمرات 
ــّز  ــور ع ــر الدكت ــوص(، ويذك ــل اخلص ــى أه ــوص ع ــوم النص ــور(، )ي األُم
ــة يف النقــد العــريب ظاهــرة االنتظــام  ــه األُســس اجلالي ــن إســاعيل يف كتاب الدي
واالنســجام والتناســب الداخــي بــن عنــارص اخلطــاب النثــري وفاعليــة البنيات 
البالغيــة قائــاًل: )إنَّ النظــام والتغــّر والتســاوي والتــوازي والتــالزم والتكــرار، 
هــي القوانــن التــي تتمثــل يف اإليقــاع.. كــا تتمثــل يف الفــن القــول()2(، فضــاًل 
ــًا  ــرى توازن ــي األُخ ــت ه ــي حقق ــردات الت ــرد يف املف ــذي ي ــرادف ال ــن ال ع
إيقاعيــًا كــا يف قولــه: )هــذا يــوم إظهــار املصــون املكنــون(، ومــن البدهيــي يف 
مجاليــة هــذه التوازنــات مــن الســجع والــرادف والتــوازن والتكــرار أْن تكــون 
خاليــة مــن التكلــف والتعســف، وأْن يكــون اللفــظ تابعــًا للمعنــى، وال تكــون 
الداللــة مبتذلــة، كــا أورد ذلــك وأكــده عبــد القاهــر اجلرجــاين )471هـــ(: ال 

)1( ينظر: الداللة الصوتية، كريم زكي حسام الدين، مكتبة األنجلو املرية، ط1، 1992م: 
.21-20

)2( األسس اجلالية يف النقد العريب، عز الدين إساعيل، دار الفكر، القاهرة، د. ط، 2000م: 
.187
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جتــد جتنيســًا مقبــوالً، وال ســجعًا حســنًا، حتــى يكــون املعنــى هــو الــذي طلبــه 
واســتدعاه، وســاق نحــوُه، وحتــى جتــده ال تبتغــي بــه بــدالً، وال جتــد عنــه ِحَوالً 
وأجــود أنــواع الســجع مــا امتــاز بقــر ألفاظــه، وتعادهلــا؛ لقــرب الفواصــل 
ــاىل: }وَالْمُرْسَــاَتِ عُرًْفــا  ــه تع ــن قول ــن لفظت ــف م ــامع، ويتأل ــمع الس ــن س م
ــكله  ــكالم وش ــن ال ــًا يزي ــًا لفظي ــس زخرف ــو لي )1( َفالْعَاصَِفــاتِ عَصًْفــا{)1(، فه
اخلارجــي كــا صنفــه البالغيــون القدامــى، بــل هــو قيمــة مجاليــة يتطلبهــا املعنــى 
ــة  ــة فكري ــو غاي ــل ه ــيجه، ب ــص ونس ــة الن ــن بني ــزء م ــو ج ــة)2(، فه والدالل
وعقليــة فضــاًل عــن موســيقيته اجلاليــة يف تعــادل الفقــرات وتوازهنــا، وارتبــط 
ــه  ــم بتضمين ــواب، واتس ــن واجل ــة واللس ــذكاء والفطن ــفهية وبال ــة الش بالثقاف
ــد والوعيــد يف املوضوعــات، فقــد اقــرن  النصــح واإلرشــاد والوعــظ والتهدي

كثــرًا باخلطــب والرســائل واملقامــات.

4. املحور الرابع: امل�ستوى الدليل:

وقــد أشــار )ابــن األثــر()3( إىل قضيــة التوســع يف الداللــة عــى الرغــم مــن 
جعلــه قســًا قائــًا بذاتــه يف بــاب املجاز، وســبب العــدول عــن احلقيقــة إىل املجاز 
حــّدًا فاصــاًل بــن التوســع واالســتعارة أو التشــبيه، فالتوســع غــر مقيــد بعالقــة 
املشــاركة واملشــاهبة بــن املنقــول واملنقــول إليــه كــا هــي احلــال يف االســتعارة 

)1( سورة املرسالت، اآليتان: 2-1.
)2( ينظر: أرسار البالغة، اجلرجاين )471هـ(، حممد حممود شاكر، مطبعة املعارف بالقاهرة، 

دار املدين بجدة.
)3( ينظر: املثل السائر:2/ 71.
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ــا  ــا، وإنَّ ــن طرفيه ــة ب ــاركة قائم ــة مش ــى عالق ــان ع ــن يكون ــبيه اللذي والتش
ــه  ــه صــىَّ اهلل علي أراد بالتوســع يف املجــاز املرســل، فمــن دالالت التوســع قول
ــيَّ بعــدي> ومعنــى  ــه ال نب ــة هــارون مــن موســى إالَّ أنَّ ــي بمنزل ــه: <أنــت منِّ وآل
ــة( فاملفــردة جتــاوزت معناهــا املعــروف برابطــة الــدم التــي  ــا )حقّي األُخــّوة هن
يشــرك فيهــا اثنــان، واحلقيقــة االعتقــاد بواليــة عــيٍّ عليــه الســالم وبإمامتــه، 
ة احلقيقيــة التي  أي جيــري املؤمــن مــع أخيــه املؤمــن عقــد اإلخــاء، ليــرز األُخــوَّ
جتمــع الطرفــن يف واليــة اإلمــام عــيٍّ عليــه الســالم ويصافحــُه ويقــول كــا ورد 
يف املرويــات: <وآخيتــك يف اهلل وصافيتــك يف اهلل، وعاهــدت اهلل ومالئكتــه وكتبــه 
ورســله وأنبيائــه واألئمــة املعصومــن عليهــم الســالم عــى أيّن إْن كنــت مــن أهــل 
اجلنــة والشــفاعة، وُأذن يل بــأْن أدخــل اجلنــة، ال أدخلهــا إالَّ وأنــت معــي، فيقــول 
ــال  ــا خ ــّوة م ــوق األُخ ــع حق ــك مجي ــقطت عن ــول: أس ــت، فيق ــن: قبل األخ املؤم
الشــفاعة والدعــاء والزيــارة>)1(، وتكــررت مفــردة احلــق واحلقيقــة واألحقّيــة يف 
قــول الرســول صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: <عــيٌّ مــع احلــّق، واحلــق مــع عــّي، اللهــم 

أدر احلــق مــع عــيٍّ حيثــا دار>)2(.
ــن  ــة املعصوم ــر األئم ــدة كتصوي ــبيهات ع ــر تش ــوم الغدي ــة ي وورد يف صف
عليهــم الســالم فيــه قــول أيب عبــد اهلل عليــه الســالم: <ويــوم غديــر بــن الِفطــر، 
ــبيهية  ــورة التش ــب«)3(، فالص ــن الكواك ــر ب ــة، كالقم ــوم اجلمع ــى، وي والضح

)1( ينظر: مستدرك الوسائل: 6/ 269. 
)2( فتح الباري: 8/ 136. 

)3( اإلقبال باألعال احلسنة فيا يعمل مرة يف السنة. 
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عنــر أســايس يف اإلبــداع النثــري، وقــد اتضحــت الصــورة وقربــت كثــرًا يف 
ــم ملســوا  ــر كالم العــرب، ألهنَّ ــع الكالســيكي فهــو أكث هــذا التشــبيه ذي الطاب
ــد  ــا)1(، فق ــي أحبوه ــة الت ــة الرسيع ــة اجلالي ــر الومض ــى توف ــدرة ع ــه الق في
حــرص األُدبــاء ومــن قبلهــم اخلطبــاء عــى أْن يكــون للتشــبيه قيمــة فنيــة مجاليــة 

ــاز. ــان واإلجي ــة والبي ــات املبالغ ــًا لصف ــون جامع ــاب وأْن يك يف اخلط
ــع  ــة بالتوس ــة مرموق ــه مكان ــبيه إلعطائ ــوح يف التش ــألة الوض ــلَّ مس ولع
ــب  ــل كوك ــدًا مث ــوم جمس ــل الي ــث، إذ جع ــا يف احلدي ــيد ك ــل والتجس والتفصي
بــن الكواكــب يف صــورة بريــة تبــدو مألوفــة عــى الرغــم مــن العــدول عــن 
املســتوى العــادي للغــة إىل املســتوى اجلــال كصــورة تبــدو أكثــر تنميقــًا بانزيــاح 
ــة  ــة عــن املعنــى العــادي إىل املعنــى األديب، فضــاًل عــن الوظيفــة التأثري الدالل
للخطــاب املبنــي عــى التخيــل واالنســجام والتوافــق بــن طــريف التشــبيه؛ ألنَّ 
ــة وهــو مــا جســده  ــة مدركــة حســّية برّي ــال جيعــل مــن األشــياء املعنوي اخلي

ــث. احلدي

اخلامتة

ــر  ــث الغدي ــة حدي ــة واألدبي ــة والفقهي ــات اللغوي ــع الدراس ــت مجي 1. تناول
مــن حيــث اللغــة واألســلوب واملضمــون، لكــنَّ هــذه الدراســة تتنــاول 
ــل يف  ــا قي ــى واألداء وم ــات املعن ــث مجالي ــن حي ــر م ــث الغدي ــة حدي موضوع
مروياتــه املســندة والصحيحــة يف الكتــب الدينيــة، فــكان ال ُبــدَّ مــن املــرور بآيــة 

)1( ينظر: الصورة الفنية يف النقد الشعري، عبد القادر الرباعي، دار العلوم للطباعة والنرش، 
الرياض، ط1، 1984م: 42. 
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التبليــغ التــي تعــدُّ نصــًا مرجعيــًا وموروثــًا قرآنيــًا، بتبليــغ مــا ُأنــزل إىل الرســول 
ــر  ــث املتوات ــل احلدي ــن أص ــاًل ع ــن، فض ــن ربِّ العامل ــه م ــه وآل ــىَّ اهلل علي ص
ــن،  ــن املحدث ــال الدي ــاء ورج ــاء واألدب ــاء والفقه ــات العل ــدون يف مروي وامل
ْســاَلَم  ــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم َوَأمْتَْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتِــي َوَرِضيــُت َلُكــُم اإْلِ }اْلَي

ــا{. ِدينً
2. وردت يف النصــوص األســاليب الطلبيــة والراكيــب البالغيــة التــي 
شــكلت هيمنــة مجاليــة ذات مقصديــات تأثريــة وإبداعيــة عــى مّر العصــور وال 
ســيا ُأســلوب األمــر املنتــزع مــن الســورة القرآنيــة، ثــم حديــث الغديــر الــذي 
حــّث وأرشــد املؤمنــن عــى التمســك بواليــة عــيٍّ عليــه الســالم، فضــاًل عــن 
تكــرار صيغــة )أفعــل( التفضيــل يف أغلــب األحاديــث النبوّيــة املتعلقــة بغديــر 
ــىَّ اهلل  ــيِّ ص ــث النب ــة يف حدي ــلوبية واضح ــة ُأس ــت مهيمن ــى أصبح ــم، حت خ

عليــه وآلــه وحديــث أهــل البيــت عليهــم الســالم.
ــا عــى مســتوى اإليقــاع فقــد حقــق ُأســلوبا اجلنــاس والســجع كميــة  3. أمَّ
وافــرة يف النصــوص كخصيصتــن أســلوبيتن متواترتــن، فقــد اعتــادت العــرب 
ــادت يف  ــة س ــري كخصيص ــعري والنث ــم الش ــوازن يف كالمه ــاع والت ــى اإليق ع
ــيغ األُذن  ــذي تستس ــي ال ــر املتلق ــن اآلخ ــا م ــن تقبله ــم؛ حلس ــب مروياهت أغل

العربيــة فيــه هلــذه التوقيفــات اإليقاعيــة.
ــي  ــة فقــد تنوعــت الــدالالت واملعــاين الت 4. مــن جانــب الصــورة والدالل
أشــارت يف أغلبهــا إىل موضوعــة احلديــث عــى الرغــم مــن تعــدد املرويــات، إالَّ 
ــة املطلقــة لإلمــام عــيٍّ  أّن القالــب الــدالل واحــد ويصــب يف موضــوع الوالي
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ــات  ــة عــى تلــك املروي ــه الســالم، فكانــت الصــورة التشــبيهية هــي الغالب علي
لقرهبــا مــن الذائقــة العربيــة التــي اعتــادت عــى توصيفــات التشــبيه الــذي جــاء 
بصــورة مبســطة يمكــن إدراكهــا وفهمهــا فــال حتتــاج إىل التأويــل أو التخييــل.

ــت  ــل البي ــوال أه ــة إىل أق ــّص األّول اخلطب ــن الن ــات م ــت املروي 5. فكان
ــل  ــن الداخ ــا م ــوص وتعريته ــتنطاقًا للنص ــا، اس ــب وتثبيته ــا يف الكت ونقله
وفهمهــا مــن اآلخــر )املتلقــن( لذلــك اخلطــاب مــن أجــل البــوح بمكنوناتــه 
الداخليــة وتأويلهــا، إذ يضعهــا املرِســل أمــام املرَســل إليهــم املشــاركن 
باالنفعــاالت واألحاســيس واملشــاعر، ومــن ثــمَّ االقتنــاع باملــروي. وعنوانــات 
ــرد  ــن املف ــت ب ــي تنوع ــا الت ــمية يف أغلبه ــع االس ــذ طاب ــات تتخ ــك املروي تل
واملضــاف والصفــة واملوصــوف، فاالســم يتخــذ صفــة الثبــات والســكون بعيدًا 
عــن احلركيــة واالضطــراب فكانــت مفارقــة واضحــة يف تلــك املرويــات؛ كوهنــا 
مجعــت طابــع االســمية عــى الرغــم مــن كــون ســياقاهتا الداخليــة اجتهــت نحــو 

ــراب. ــر واالضط ــة والتغي ــى احلرك ــّث ع ــي حت ــة الت الفعلي
ــة  ــم فني ــن قي ــا م ــا فيه ــة مل ــا اجلالي ــوص خصوصيته ــبت النص 6. اكتس
وإبداعيــة مجلتهــا املفــردات يف ســياقاهتا بــا تكســبه مــن صفــات جديــدة متألقــة 
ــا مســبوكة يف نــصٍّ مقــدس ال يمكــن جتــاوزه <مــن  ــر هبــاًء، وكأهنَّ جتعلهــا أكث
ــا تــردد  كنــت مــواله فعــيٌّ مــواله، اللهــم واِل مــن وااله وعــاِد مــن عــاداه>، وكأهنَّ
وتتكــرر يف ُأســلوب رشطــي تتدفــق معــه معــاين املــواالة احلقــة والطاعــة املوجبة 
ــة  ــح األلفــاظ قيم ــد يمن ــذا الردي ــه، فه ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــم ص ــول األعظ للرس
شــعورية متجــددة باســتمرار التكــرار، مَّــا يمنــح النــصَّ حركيــة دائمــة وحيــة 
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بــدالً عــن الثبــات، مَّــا خُيــرج النــّص مــن طابــع النثريــة التقريريــة املبــارشة إىل 
ــة والفــرادة. حقــل اإلبداعي
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حديث الغدير يف شعر مهيار الديلمي قراءة حتليلّية

اأ. م. د. حيدر زوين، د. عبد الكرمي جعفر الربيعي

املقدمة

احلمــد هلل رّب العاملــن وصــى اهلل عــى خــر خلقــه أمجعــن حممــد وعــى آلــه 
وصحبــه الغــر امليامــن وســّلم تســليًا كثــرا.

ــر  ــام أم ــة باإلم ــوث اخلاص ــرك البح ــوض يف مع ــد اخل ــذي يري ــد فال وبع
ــدة  ــذة الفري ــخصية الف ــذه الش ــه أن ينصــف ه ــه الســالم( ال يمكن املؤمنن)علي
العجيبــة التــي أثبتــت بــكل مصداقيــة تفانيهــا يف الدفــاع عــن اإلســالم 
املحمــدي األصيــل وإنــه مــن دواعــي الفخــر واالعتــزاز أن خيــوض الدارســون 
ــام  ــول اإلم ــك ق ــد ذل ــار ويؤك ــذا املض ــي يف ه ــراع البحث ــون ال واألكاديمي
ــإن  ــدم؛ ف ــن خت ــص مل ــالم(: ))أخل ــا الس ــادق )عليه ــد الص ــن حمم ــر ب جعف
املخــدوم قــد أخلــص لــك بدمــه(()1( ولــذا جيــدر بالباحثــن أن ينهلوا مــن هذا 
الــراث اإلســالمي العــذب أال وهــو عبــق اإلمامــة ووارث النبــوة والشــفيع يوم 
املحــرش ســيدنا وموالنــا أســد اهلل الغالــب عــي بــن أيب طالب)عليــه الســالم(.

والبحــث يكمــن يف قــراءة مســتفيضٍة ثــّرة يف ديــوان شــاعر عبــايس يف عــره 
األديب الّثــاين 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 ومهــاٍد تنظــري وانتهــت بخامتــة فضــاًل عــن قائمتــن 
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إحدامهــا تضــم هوامــش البحــث واألخــرى حتتــوي عــى مظانــه األساســية مــن 
ــادر ومراجع. مص

ــالم يف  ــه الس ــي علي ــام ع ــي لإلم ــر الدين ــث األول: بـ))األث ــم املبح ووس
ــي((. ــار الديلم ــوان مهي دي

ــه  ــي علي ــام ع ــي لإلم ــر التارخي ــوان: ))األث ــاين عن ــث الث ــل املبح ــا مح في
الســالم يف ديــوان مهيــار الديلمــي(( وأطلقــت عــى املبحــث الثالــث عنــوان: 
ــي((.  ــار الديلم ــوان مهي ــالم يف دي ــه الس ــي علي ــام ع ــدي لإلم ــر العقائ ))األث
ــذا  ــته هل ــاء دراس ــي يف اثن ــي التحلي ــج الوصف ــى املنه ــث ع ــد الباح ــد اعتم وق

ــوع املوض
ومســتعينًا بمجموعــة مــن املصــادر التارخييــة والقرآنيــة واألدبيــة والعقائديــة 
مــن أجــل إنجــاز هــذا البحــث ومــا قــام بــه الباحــث يعــد حماولــة منــه لقــراءة 
ــل  ــز وج ــاري ع ــدن الب ــن ل ــق م ــو بتوفي ــة وه ــراءة أدبي ــعرية ق ــوص ش نص
ــوا  ــرش ليس ــذا، فالب ــال يف كل ه ــي الك ــث ال يدع ــه ألن الباح ــه وعنايت وعطف
بمعصومــن مــن الزلــل واخلطــأ والشــطط واحلمــد هلل رب العاملــن وصــى اهلل 

ــه الغــر امليامــن وســلم تســليًا كثــرا. عــى حممــد وعــى آلــه وصحب
الباحث

مهاد تنظريي: )ال�ساعر مهيار الديلمي، ولدته، ن�ساأته، اأ�ساتذته، اأغرا�سه ال�سعرية، 
وفاته( 

وهــو أبــو احلســن مهيــار بــن مرزويــه الكاتــب الفــاريس الديلمــي وكانــت 
ــه  ــت كنيت ــد حلق ــنة 367ه )2(، وق ــران س ــرب إي ــوب غ ــالن جن ــه يف كي والدت
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بــه بعــد اعتناقــه الديــن اإلســالمي احلنيــف)3( كان جموســيًا فأســلم ويقــال أن 
اســالمه جــاء عــى يــد الرشيــف الــريض أيب احلســن حممد املوســوي وهو شــيخه 
وعليــه ختــرج يف نظــم الشــعر وقــد وازن كثــرًا مــن قصائــده وكان شــاعرًا جــزل 
القــول مقدمــًا 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 كلاتــه 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 
ــل  ــم انتق ــن ث ــريض وم ــف ال ــاعر الرشي ــدي الش ــن ي ــالم ب ــم اإلس وتعالي
ــًا  ــايس خلف ــالط العب ــًا يف الب ــل كاتب ــة، وكان يعم ــد اإلمامي ــة عقائ اىل دراس
ــة  ــي الكتاب ــه الديلمــي الكاتــب املعــروف فجمــع مهيــار بــن فنّ لوالــده مرزوي

ــعر)6(. والش
ــر  ــاء والفخ ــح والرث ــا: املدي ــددة منه ــعرية متع ــراض ش ــاعر يف أغ ــم الش نظ

ــالم( )7(. ــم الس ــت )عليه ــل البي ــح أه ــف ومدي ــن الوص ــاًل ع ــاء فض واهلج
كانت وفاته يف سنة 428ه ودفن يف مقابر قريش)8(

ويعــد الشــاعر يف مصــاف الشــعراء البارزيــن يف هــذا العــر ملــا جــادت بــه 
قرحيتــه الشــعرية فضــال عــن كونــه أحــد الكتــاب املهــرة الذيــن زخــرت هبــم 
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قصــور اخللفــاء فقــد أتقــن مارســة هــذا الفــن النثــري مــن أبيــه 

املبحث الأول: ))الأثر الديني لالإمام علي عليه ال�سالم يف ديوان مهيار الديلمي(( 

: واملقصــود بــه األثــر الدينــي لإلمــام )ســالم اهلل عليــه( وقــد اقتبســه الشــاعر 
يف ديوانــه الشــعري وهــو خمتلــف فيــه لــدى الدارســن إال أن األرجــح يتمثــل 
يف )القــرآن الكريــم واحلديــث النبــوي الرشيــف( فضــاًل عــن القيــم اإلســالمية 

التــي جــاء هبــا الديــن اإلســالمي احلنيــف)9( 
القــرآن الكريــم: ويطلــق عليــه أيضــًا باالقتبــاس القــرآين وهــو لــدى 
الدارســن عــى صنفــن أحدمهــا مبــارش واآلخــر غــر مبــارش ويفضــل أصحاب 
البالغــة النمــط الثــاين؛ ألنــه األحــب اىل النفــس واألكثــر إثــارًة للشــعور ومــن 
ذلــك قــول قيــس بــن امللــوح ت)68هـــ( إذ وّظــف مفهــوم ليلــة القــدر والوارد 

يف القــرآن الكريــم مرادفــًا لتفضيــل عشــيَقتِه ليــى، )10(:
مثلا  ــاِس  الــنّ عى  ليى  لُت  فضَّ َلت ليلُة الَقدِر)11(لَقد  عى ألف شهر ُفضِّ

وقد أخذ ذلك من قوله تعاىل: )َلْيَلُة اْلَقْدِر َخْرٌ ِمْن َأْلِف َشْهٍر()12(
ومــن خــالل قــراءة مســتفيضة يف ديــوان الشــاعر نســتنتج اســتعال الشــاعر 

لالقتبــاس غــر املبــارش لآليــات اآلتيــة: 
آيــة املباَهلــة: ))املباهلــة من املالعنــة: أي أن جيَتمع القــوم إذا اختلفــوا يف يشٍء 
ــَك  ــا(()13(، ومنــه قولــه تعــاىل: َفَمــْن َحاجَّ فيقولــوا: لعنــة اهللِ عــى الّظــالِ ِمنّ
فِيــِه ِمــْن َبْعــِد َمــا َجــاَءَك ِمــْن اْلِعْلــِم َفُقــْل َتَعاَلــْوا َنــْدُع َأْبنَاَءَنــا َوَأْبنَاَءُكــْم َونَِســاَءَنا 
ــن( ــَى اْلَكاِذبِ ــَة اهللَِّ َع ــْل َلْعنَ ــْل َفنَْجَع ــمَّ َنْبَتِه ــُكْم ُث ــنَا َوَأْنُفَس ــاَءُكْم َوَأْنُفَس َونَِس

ــد صــى اهلل عليــه  ــي حممَّ يــن إىل أهّنــا نزَلــت يف النبِّ )14(، ويذَهــُب أكثــر املفرسَّ
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وآلــه واإلمــام عــي عليــه الســالم والزهــراء واحلســن واحلســن عليــه الســالم 
ــران يف  ــارى نج ــم نص ــه هب ــه وآل ــى اهلل علي ــوُل ص ــَل الرس ــد أن باه )15( بع

الســنة العــارشة للهجــرة، )16( وفيــه يقــول مــن املتقــارب:-
أعــــــــــداَءُه  اهللُ  ــَل  ــ ــاهـ ــ بـ ــن  ــمـ ــوُل هبــم أهبــــال)17(بـ ــرسـ ــان الـ ــك ف

 ، ــه الســالم مــع اهلل عــزَّ وجــلَّ ــار إىل أن نفــس اإلمــام عــي علي ويشــر مهي
وهــو ال يــرك احلــق وقــد اســتقى هــذا املفهــوم مــن آيــة املباهلــة، وفيــه يقــول 

مهيــار مــن بحــر الطويــل:
نفُسُه  اهللِ  ــع  م كــانــت  ــن  م جيــازِف)18(بنفيس  مل  من  احلقِّ  يوم  قلَّ  إذا 

ــُمُه...( )19(،  ــا اْس ــَر فِيَه ــَع َوُيْذَك ــوٍت َأِذَن اهللَُّ َأْن ُتْرَف ــاىل )يِف ُبُي ــه تع قول
ــه  ــي الرســول صــى اهلل علي ــة نزلــت يف بيَت يــن إىل أن اآلي ــر املفرسَّ ويذهــب أكث

ــارب: ــن املتق ــول م ــه يق ــالم، )20( وفي ــه الس ــي علي ــام ع ــه واإلم وآل
ال)21(وهـــــــذا الـــكـــتـــاب وإعـــــجـــــازُه  ــزِّ ُن من؟  بيِت  ويف  من؟  عى 

ــت  ــز بي ــه، فميَّ ــون نفس ــذا املضم ــة إىل ه ــه الدالي ــار يف قصيدت ــر مهي ويش
اإلمــام عــي عليــه الســالم لرشفــه وأصبــَح اإلمــام مرشفــًا عــى النجــوم ملنزلــة 

ــه يقــول مــن املتقــارب: ــد اهلل، وفي ــدس عن ــت املقَّ ــذا البي ه
ــوت  ــي ــب ــى الـــفـــرقـــِد)22(وبـــيـــٌت تـــقـــارَص عــنــه ال ــًا ع ــّي وطــــاَل عــل

ويف هــذا املضمــون يشــر مهيــار إىل أّن وراثــة األمــام عــي عليــه الســالم هــي 
نــص معصــوم، وفيــه يقــول مــن البســيط: 

واِرَثـــــــُه  كــــان  عــــٌي  بالنَِّص منُه فهل أعطوه أم منعوا)23(وقــــائِــــُل يل 

ِذيــَن  ــوا الَّ ِذيــَن آَمنُ آيــة الواليــة: قولــه تعــاىل: )أنــَا َولِيُُّكــْم اهللَُّ َوَرُســوُلُه َوالَّ
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ون  َكاَة َوُهــْم َراِكُعــوَن()24(، وقــد أمجــع املفــرسَّ ــاَلَة َوُيْؤُتــوَن الــزَّ ُيِقيُمــوَن الصَّ
عــى أن اآليــة نزلــت بحــق اإلمــام عــي عليــه الســالم، حينــا أدى الــزكاة لفقــر 

وهــو راكــع )25( وفيــه يقــول مهيــار مــن املتقــارب:
ــْن؟  ــ ــوىًل َبـــــإقـــــراِر َمـ ــ ــ ــاه م ــ ــ ــــَحــــِد)26(وّسـ جَيْ ــق مل  ــ اتـــبـــَع احل لـــو 

آيــة األعــراف: قولــه تعــاىل:)... َوَعــَى األَْعــَراِف ِرَجــاٌل َيْعِرُفــوَن ُكالًّ 
بِِســيَاُهْم...()27(، ذكــر املفــرّسون أن األعــراف: موضــٌع عــاٍل عــى الــراط 
ــوه،  ــاض الوج ــم ببي ــون حمبيه ــر يعرف ــاس وجعف ــي والعب ــزة وع ــه: مح علي
ــيط: ــر البس ــن بح ــار م ــول مهي ــه يق ــوه)28(، وفي ــواد الوج ــم بس ومبغضيه

مطَّلعي  هـــوِل  مــن  منقذًا  هبــا  ُمطَّلُِع)29(فكن  األعراِف  من  وأنَت  غدًا 

ــي( ــاُروَن َأِخ ــِي َه ــْن َأْه ــرًا ِم ــْل ِل َوِزي ــاىل: )َواْجَع ــه تع ــوزارة: قول ــة ال آي
ــد صــى اهلل  ــأن اآليــة نزلــت بحــق النبــي حممَّ يــن ب )30(، أشــار معظــم املفرسَّ
عليــه وآلــه واإلمــام عــي عليــه الســالم، )31( وإىل ذلــك يشــر مهيــار يف قولــه 

مــن البحــر نفســه:
ــم  ك ــدَّ ــِه ج ــيـ ــُم املــفــي إلـ ــ ــوك ــ ــاروِن)32(وأب ه إىل  موسى  من  كاَن  ما 

احلديــث النبــوي: ويطلــق عليــه باحلديــث تارة وبالســنّة تــارًة أخــرى ويمكن 
تعريــف الســنّة بـ))أهنــا أعــال الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه وكالمــه وتقريره((
)33(، وكانــت الســنَّة ُتتناقــل عــى ألســنة النــاس شــفاهًة حتــى مطلــع القــرن 
الثــاين اهلجــري، فُدّونــت ومُجعــت يف احلديــث النبــوي الرشيــف)34(: ))وهــو 
ــرُه أو  نفــس حمفــوظ يــدور عــى عمــل أتــاُه النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه أو أمــٍر أقَّ

كالٍم قاَلــُه(()35(، ويبــدو أثرمهــا وفــق النحــو اآليت:
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قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه: ))أن أخــي ووزيــري، ووصيــي، عــي 
بــن أيب طالــب(()36(، 

ــة،  ــالم باخلالف ــه الس ــي علي ــام ع ــة اإلم ــث اىل أحقيَّ ــذا احلدي ــر يف ه إذ يش
حابــة، وأكثــر مــا يســتعن الشــاعر بمعــاين الوصايــة  وتفضيلــِه عــى الصَّ
ــي  ــام ع ــا اإلم ــد منحه ــه ق ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص ــي كان الرس ــّوة، الت واألخ

ــز: ــر الرج ــن بح ــول م ــِه يق ــالم وفي ــه الس علي
حتــيَّــتــي  مـــبَّـــلـــغـــًا  عـــنـــي  الرسل)37(وادِّ  خرِي  أخا  الوصينَي  خرَي 

ومــن هــذا املعنــى ينطِلــق مهيــار لبيــان أن الدنيــا أقبلــت عليــِه وصــاَر احلــظُّ 
ملــك يمينــه ألنــُه مــن املوالــن لإلمــام أمــر املؤمنــن عليــه الســالم ويف ذلــك 

يقــول:
الـ  يل  عنت  النبيَّ  أخي  الويصَّ  بَن  يميني)38(يا  ملك  احلــظُّ  وصــار  دنيا 

قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه: ))إّن اهلل مــوالي، وأنــا مــوىل املؤمنــن، 
وأنــا أوىل هبــم مــن أنفِســهم، فمــن كنــت مــواله فعــّي مــواله، الّلهــم واِل مــن 
وااله، وعــاِد مــن عــاداه، وانــر مــن نــره، واخــذْل مــن خذلــه...، إال فليبّلغ 
الشــاهد الغائــب(()39(، ويف مدحيــه لإلمــام عــي عليــه الســالم أشــار إىل خطبة 
ــنة )10هـــ(  ــر س ــه يف أواخ ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص ــا الّرس ــي ذكره ــوداع الت ال

وفيــه يقــول مهيــار:
ــَل األمــــــَر مـــن بــعــدِه  ــعـ ــِد)40(وقــــد جـ ــ ــنَ ــ ــس ــ حلـــيـــدَر بـــاخلـــرِب امل

ــز وجــلَّ هــو الــذي اختــاَر اإلمــام  ويف موضــع آخــر يشــر مهيــار إىل أن اهلل عَّ
ــة ال تتبــع احلــق  عــي عليــه الســالم لينــال هــذا الــرشف العظيــم وان هــذِه األمَّ



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

300

س
ساد

الجزء ال

وفيــه يقــول:
ــراِر َمــــْن؟  ــ ــإِقـ ــ ــِد)41(وّســــــــّاُه مـــــوىًل بـ ــ ــَح ــ ــَع احلــــُق مل جي ــبـ اتـ ــو  لـ

فالشاعر يستفرس بفعل األمر مذهوال: 
ــٍم بــعــَد مــا عــَقــدوا  خلعوا)42(واســأهلــم يـــوَم خ ومِلْ  خانوا  مِلْ  الواليَة  َلُه 

ــه  ــى اهلل علي ــول ص ــد الرس ــن: ))وعق ــرة املؤمن ــث أم ــرواة حدي ــر ال ويذك
ــيٍّ  ــى ع ــلِّموا ع ــه أن يس ــَر أصحاب ــِه، أم ــن عمَّ ــرى الب ــُه، وأخ ــًة ل ــه خيم وآل
ــَن اهللَ أم ِمــن رســوله: فقــاَل صــى  بإمــرِة املؤمنــن((، فســأَلُه اخلليفــة الثاين:أِم
اهلل عليــه وآلــه: ))بــل هــو مــن اهللَ ورســوله(()43(، ويف ذلــك يقــول الشــاعر:

ــا  ــنَي أهنـ ــ ــن ــ ــؤم ــ ــًا أمــــــرَي امل ــعـ ــمـ مــنــَتــْحــل)44(سـ فيها  تــُك  مل  كــنــايــٌة 

ــذي  ــه: ))... وال ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص ــث الرس ــي إىل حدي يلم ــر الدَّ ويش
ــي  ــِدِه لتقيُمــنَّ الصــالة، ولتؤتــنَّ الــزكاَة أو ألبعثــنَّ عليُكــم رجــاًل منَّ نفــي بيَّ
ــار: ــاَق مقاتِليهــم(()45( ويف هــذا املعنــى يقــول مهي أو كنفــي فليربــنَّ أعن

ــويصُّ دوهَنُــــم  ــ ــ ــُو أنــــَت وال ــن ــص وواِرُث الِعلِم وصاحُب الّرسل)46(ال

ويف الشــأن نفســُه يتحــّدى مهيــار الصحابــة أن يكــون أحدُهــم حامــاًل لتلــك 
ــالم  ــه الس ــي علي ــام ع ــا اإلم ــاز هب ــي يمت ــة الت ــة الرفيع ــك املنِزل ــة وتل القراب

ــه يقــول: دوهَنــم، وفي
ــًا  ــي ووال ــٍم  عـ ابـــَن  ــَت  كــن ــا  ك يقارِف)47(وإالَّ  مل  كأن  وصنوًا  وصهرًا 

ــالم  ــا اإلس ــاء هب ــي ج ــم الت ــا القي ــود هب ــالمية: املقص ــة واالس ــم العربي القي
ــاد  ــة واعت ــدت يف اجلاهلي ــا وج ــض منه ــوس وبع ــخها يف النف ــف ورس احلني
ــار وذب  ــة اجل ــجاعة محاي ــرم والش ــل: الك ــا مث ــر منه ــض آخ ــى بع ــرب ع الع
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ــه  ــن علي ــر املؤمن ــار يف أم ــا مهي ــي وجده ــم الت ــن القي ــر وم ــن الغ األذى ع
ــالم:  الس

ــدٍر  ــوم ب ــالم ي ــه الس ــي علي ــام ع ــجاعة اإلم ــار ش ــف مهي ــجاعة: ويص الشَّ
ــالء: ــل الب ــُه كان مجي ــش، )48( بأن ــن أرشاِف قري ــًا م ــن فارس ــَل ثالث ــد قَت وق

ــن تـــــم  ــ ــدي ــ ــه ال ــ ــاَن فــيــِه مجــيــل الـــَبـــال)49(وبـــــــدٌر وبـــــــدٌر ب ــْن كـ ومـ

ــد صــى  ويذكــر مهيــار شــجاَعة اإلمــام يــوم ُأحــد وَقــد داَفــَع عــن النبــي حممَّ
اهلل عليــه وآلــه، )50( وفيــه يقــول:

ــدر  ــَع الـــديـــَن يف يــــوِم ب ــ ــن مج ــ الصفوِف)51(وم تلك  بتفريِق  وأحــٍد 

وقوله:
بعدها  ــن  م أخــتــهــا  ــدُا  ــ وأحـ ــّن نــصــالــيــا)52(بــــدرًا  ــارًا هَبـ ــ ــنَي وق وحــن

ــد  ــه كاألس ــالم بأّن ــه الس ــي علي ــام ع ــف اإلم ــجاعة يص ــون الش ويف مضم
ــراء: ــال الصح ــب يف رم املتوّث

ــدى  ــ ــَك إمـــــــــاَم اهلـ ــ ــيـ ــ العزيف)53(أغـــــــرُي أبـ هزبر  ــدّي  الــنَّ ضــّيــاُء 

ويف ذلــك يشــر مهيــار إىل اإلمــام عــي عليــه الســالم وهــو يقتــل عمــرو بــن 
عبــد ود العامــري )54( يف معركــة اخلنــدق:

الً  أوَّ عــمــرٍو  ــِر  ــ أم يف  ــروا  ــكَّ ـــ ــف ثانياوت عـــمـــرٍو  أمــــِر  يف  ـــروا  وتـــفـــكَّ

سيفِه  ــَس  ــرائِـ فـ ــن  م ــا  كــان ــداِن  ــ ـــــواُه مــدانــيــا)55(أسـ ــا هــابــا ِســـ وَلــقــلَّ

ويف واقعــة خيــر يصــف الشــاعر شــجاعة األمــام عــي عليــه الســالم وجيعــل 
مــن مرحــب شــاهدًا فيســأَلُه عــن تلــك البســالة:

بخيبــَر  ــود  ــه ــي ال خــرب  ـــروا  ــَب وهـــــَو وتـــدبَّ ــ ــرح ــ ــم ــ ــٌم قـــــــاضـــــــيـــــــا)56(وارضـــــــــــوا ب ــ ــ ــصـ ــ ــ خـ

ــا  ــاًل وجيعله ــًا ثقي ــالم باب ــه الس ــي علي ــام ع ــل اإلم ــة حيم ــذِه املعرك ويف ه
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ــه: ــلمن علي ــش املس ــر جي ــرسًا)57(، فيع ج
هاِدمًا  يرهُب  احلصُن  ذاَك  كــاَن  أو كاَن ذاَك الباب، يَغرُق داحيا)58(هل 

ــدى  ــد ف ــالم وق ــه الس ــي علي ــام ع ــجاعة اإلم ــر ش ــاعر إىل ذك ــل الش وينَتق
ــول: ــه يق ــرِة)59(، وفي ــوم اهلج ــِه يف ي ــه بنفِس ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص رس

ــا  ــُم مـــن كـــان عــنــُه مــوقــّي ــ ه ــرَّ ــ الـــــــفـــــــراِش وفـــــــــاِديـــــــــا)61(حـــــــــــــوبـــــــــــــاَءه)60( فـــــــوَق وأب

ــه الســالم يف واقعــِة صفــن، وأّن  ويصــف مهيــار شــجاعِة اإلمــام عــي علي
الديــن قــد ُســّد مســكنَُه)62( بفِضــل هــذِه الشــجاعة:

مسكنَُه  ــُن  ــدي ال ســدَّ  بصفني  احُلــَرِب)63(بكم  يف  حتتال  َلُه  حرٍب  وآل 

ــُه  ومهيــار ل يتجاهــل مقــام اإلمــام عــي عليــه الســالم يف صفــن، وإّن مقاَم
عظيــم ألنــُه أرهــَب اخلصــوم:

رأى  إِْن  خصُمَك  كوفاَن  يف  َيُعْد  ــَك يف صــفــنِي)64(مل  ــي ــاَم أب ــق ــِه م فــي

ــن  ــب م ــا طَل ــالم عندم ــه الس ــي علي ــام ع ــجاعة اإلم ــاعر ش ــل الش وينق
ــه  ــي علي ــام ع ــجاعة اإلم ــن ش ــيًة م ــاين خش ــض الث ــد رف ــارزة، وق ــة املب معاوي

الســالم )65(:
معاويا)66(وخلــطــِب صــفــنَي أجـــلَّ وعــنــدك الـ  سألت  إذا  اليقني  ـخرُب 

ة  ومــن مواقــف الشــجاعة موقــف اإلمــام عــي عليــه الســالم يــوم دخــول مكَّ
وقــد صعــَد عــى منكبــي النبَّــي صــى اهلل عليــه وآله وهــدم األصنــام)67(:

أصـــنـــاَمـــهـــُم  اهلل  يف  م  عــكــوف)68(وهـــــــــدَّ عليها  عيوٍن  بمرأى 

ــى اهلل  ــول اهلل ص ــي رس ــى منكب ــالم ع ــه الس ــي علي ــام ع ــود اإلم ويف صع
ــة: حاب ــن الصَّ ــره م ــن دون غ ــالم م ــه الس ــي علي ــام ع ــز لإلم ــه متيي ــه وآل علي

ــٍد  ــمَّ ــِز عـــنـــَد حم ــي ــمــي ــت ــال ــقُّ ب ــ ــ راقــيــًا)69(وأح منكبيِه  سامى  كــاَن  من 
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العبادة: وهي عى أركان متعددة عند الفقهاء:
التوحيــد: وتعنــي ))عبــادة اهلل عــّز وجــّل، وجتنــب عبــادة األوثــان((، )70( 
ــه  ــي علي ــام ع ــه واإلم ــه وآل ــى اهلل علي ــدًا ص ــّي حمَم ــون أّن النب ــرى املؤرخ وي
ــن آل  ــان ع ــادة األوث ــة عب ــار صف ــي مهي ــط، وينف ــٍم ق ــجدا لصن ــالم ل يس الس

ــًا: ــه الســالم مطلق البيــت علي
ــٍد  ــابـ ــعـ لـ وثــــــــٌن  ــرف  ــ ــزخ ــ ــت ــ ي ــْل)71(مل  ــِض ُي وال  قَلبُه  يزيغ  منهم 

ويف املضمــون نفســه يــرى أن النــاس قــد حســدت اإلمــام عــي عليــه الســالم 
ألنــُه ل يكــن عاكفــًا عــى أصناِمهــم:

ــك مل تكن  ــاد أن ــّس ــَك احل ب عى صنٍم - فيا رووه - بعاكف)72(وأغـــرى 

ويرفــع مهيــار شــعار آل البيــت عليــه الســالم - وهــو شــعار اإلســالم )اهللُ 
اكــر( وأّمــا رايــة الكفــر فرفــع شــعارًا هــو اعــُل ُهَبــل:

الـــورى  يف  أعـــى  اهللُ  ــْل)73(يــســتــشــعــروَن  ــَب ــُل ُه ــاَرُه أع ــع وغــرَيُهــم ِش

الصــالة: ويصــف مهيــار الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه بأنــه خــر مصــٍل يف 
ــة، ومــن بعــدِه اإلمــام عــي عليــه الســالم وفيــه يقــول: البرشيَّ

ــه  ــن عــمِّ ــ ــَل أب ــت ــق ــُم م ــدت ــه ــد ش ــ ــٍل بــعــَده وقـــائِـــم)74(وق ــص ــرُي م خـ

ــالة  ــادل ص ــا تع ــالم بأهن ــه الس ــي علي ــام ع ــالة اإِلم ــار ص ــف مهي ويص
ــول: ــِه يق ــرش وفي ــة والب املالئك

ــا وبــــــرشًا  ــلـــكـ ــٍل مـ ــ ــص ــ ومنَتعل)75(خــــــرُي م الثرى  داس  وحافيًا 

ول هيمــل مهيــار صــالة اللَّيــل فاإلمــام عليــه الســالم قائــم للصــالة وغــره 
نائمــون وفيــه يقــول:

ــام  ــ ــوٌم ِســــــــواُه وق ــ ــ ــاَم ق ــ ــ ــن ن ــ ــدال)76(ومـ ــ أَعـ أو  ــُه  ــَق أف ــاَن  ومـــن كـ
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ــة  ــى املطالب ــالم ع ــه الس ــي علي ــام ع ــر اإلم ــار إىل ص ــر مهي ــر: ويش الص
ــول: ــه يق ــه، وفي ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص ــاة الرس ــد وف ــة بع باخلالف

لـــدّرت  طالبته  ــو  وَلـ ــرًا  ــ أم جتَتِدُع)77(طــلــبــَت  كيَف  راَغمتُه  معاطُِس 

ــى  ــاظ ع ــو احلف ــالم، وه ــه الس ــام علي ــر اإلم ــبب ص ــار س ــح مهي ويوض
وحــدة الديــن)78(، فاإلمــام عليــه الســالم يف نظــر الّشــاعر يِقــٌظ حــِذٌر وقــد 

ــول: ــه يق ــة، وفي ــن الصحاب ــَرُه ُم ــام غ ن
أطَّرحوا  ما  اهللِ  ــَر  أم حتفُظ  ــربَت  ــن فــاســتــيــقــظــت ص ــ ــدي ــ ــن ال ــ ــًا ع ــ ــ هـــــــــجـــــــــعـــــــــوا)79(ذب إِذ 

ج( الصدقــات: ويشــر مهيــار إىل تصــدق اإلمــام عــي عليــه الســالم باخلاتم، 
ــه يقول: )80( وفي

والـــ  اخلــاتــِم  وذو  النعِل  واملِعْل)81( وخــاصــف  القليِب  يوم  يِف  ـمنِهُل 

املبحث الثاين: ))الأثر التاريخي لالإمام علي عليه ال�سالم يف ديوان مهيار الديلمي((

ويعــد التأريــخ العــريب حلقــة وصــل بــن املــايض التليــد لألجــداد واحلــارض 
ــذي ينقــل  ــه الــراث واحلضــارة والســجل املــرشق ال ــذي تعيشــه األمــة ألن ال
ارث اإلنســانية ملــا حيملــه مــن وثائــق فريــدة؛ لــذا كان حمــورًا ثريــًا مــن حمــاور 

الشــعر يف ديــوان مهيــار الديلمــي وقــد ذكــر الشــاعر احلــوادث اآلتيــة: 
حــوادث بعــد وفــاة الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه: ويشــر فيهــا مهيــار إىل 
ــى اهلل  ــول ص ــَر للرس ــان الطاه ــا واجلث ــد عقدوه ــوَم ق ــقيفة أّن الق ــة الس قضَي

ــل:)82( ــا زاَل يف املغَتَس ــه م ــه وآل علي
ــا نـــبَّـــي اهُلـــــدى  ــ واستوِغال)84(وحــــــيِّ وقـــــل ي هنُجَك  ب)83(  تأشَّ

ويف هــذا املعنــى يشــر مهيــار إىل أّن البعــض يقولــون مــاَت الرســول صــى 
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اهلل عليــه وآلــه ول يســتخِلف أحــدًا، وفيــه يقــول:
الـــنـــَبـــيَّ  يـــقـــي  قــــــوِم  ــا  ــ ي ــال)85(أأهللُ  ُغــسِّ ومــا  فُيعىص  مــطــاعــًا 

عليـ  ــوى  دعــ ــرُص  ــخ ــن ف ــال)86(ويــــويص  ــم ــه ــه م ــن تـــركـــِه دي ــــِه يف 

ويف معــرض حديَثــه عــن النــاس وتعلقهــم بالدنيــا، يــرى أن رشائع اإلســالم 
ــه  ــه، وفي ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص ــاة الرس ــد وف ــة بع ــكام معّطل ــة، واألح مهمل

يقــول:
مهمَلٌة  اهللِ  ــول  رسـ قــضــايــا  غدرًا وشماًل رسوُل اهللِ منصِدُع)87(هـــذي 

ويؤّكــد الشــاعر أن ميثــاق الرســول وعهــوَدُه ملقــاة عــى األرض، ألّن األّمــة 
أصبحــت تشــايع أعــداَءُه، وفيــه يقــول:

ــُه  ــتـ ـ ــًى وأمَّ ــق ــل ــُم م ــه ــي َلُه ِشَيُع)88(مـــيـــثـــاُقـــُه ف مع من بغاهُم وعاداهُم 

ــه  ــى اهلل علي ــول ص ــاة الرس ــد وف ــلمون بع ــُه املس ــا فعَل ــار إىل م ــر مهي ويش
وآلــه وقــد اجتمعــوا النتخــاب ســعد بــن عبــادة زعيــم األنصــار، وقــد نقضــوا 

بيعــه الغديــر)89(:
أوزا  ــِة  ــف ــي ــق ــس ال ــوم  ــ يـ ــاُل)90(محـــلـــوهـــا  ــق ث ــي  اجلــبــال وه ــفُّ  رًا خت

وقوله:
ــوَن عـــــى زعـــمـــهـــم  ــ ــع ــ ــم ــ ــت ــ ــٌد بــا أشـــكـــال)91(وجي ــع ويــنــبــيــَك س

يــبــيـــ  أن  ــم  ــ ــُه ــ ــاَع ــ إمج األفضال)92(فـــيـــعـــِقـــُب  يقدم  ُم  مفضوهَلَ ـَت 

ــه،  ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص ــة الرس ــت بيع ــاس نقض ــاعر أن الن ــد الش ويؤكَّ
ــول: ــه يق ــر)93(، وفي ــار أيب بك ــى اختي ــوا ع وأحلّ

ــٌة  ــل ــائِ ــن م ــديـ ــاة الـ ــنـ فحني قامت تالحوا فيه واقرتعوا)94(تـــوافـــقـــوا وقـ

ويبن الشاعر أّن إخفاق املؤمتر أّدى إىل اختيار أيب بكر، وفيه يقول:
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ــاع  ــتـ ــــىض االجـ ــذاك ق ــ ــ لـــلـــمـــفـــرد)95(وقـــلـــتـــم ب احلـــــقُّ  إّنـــــا  أال 

ة التي أدَّت إىل هذِه النتيجة: ويتساءل الشاعر عن احلجَّ
حجتكم  ــاع  ــ االمج تـــُم  صـــريَّ ــَم  ــي والناس ما اتفقوا طوعًا وال اجتمعوا)96(وف

ــد صــى اهلل عليــه وآلــه وبنــي هاشــم يتأمّلــون عــى  ويــرى مهيــار أّن النبــي حممَّ
أمــر الدولــة واخلالفــة وهــي، بيــد الغرباء:

ــزُّ عــــى هــــاشــــٍم واالـــنـــبـــّي  ــ ــع ــ ــدي)97(ي ــ َعـ أو  ــا  هب ــٍم  ــي ت ــب  ــالُع ت

ــن، ألن  ــوا معطَّل ــم أضح ــي هاش ــاعر أن بن ــد الش ــة يؤكِّ ــأن اخلالف ويف ش
ــة: ــر الدول ــتأثروا بأم ــد اس ــاء ق الغرب
ــا  ــه ــم ــي ت هبـــــا  ــــت  حتــــلَّ أن  ــال)98(إىل  عــطَّ هــاشــٍم  بنو  ــْت  وأضــَح

ــم  ل، وه ــة األوَّ ــوا اخلليف ــَن ل يبايع ــاعر أّن الذي ــر الش ــة يذك ــر البيع ويف أم
ــول: ــه يق ــب، )99( وفي ــد املطل ــن عب ــاس ب ــالم والعب ــه الس ــي علي ــام ع اإلم

ــِه  ــورت ــش ــدًا عـــن م ــي ــع ــيٍّ ب ــ يمتنُِع)100(أمــــُر ع والعّباس  فيِه  ُمستكَرٌه 

ــه  ــِت فاطمــة علي ــار إىل خــَر اهلجــوم عــى بي ويف هــذا املضمــون يشــر مهي
ــه الســالم، )101( عــى البيعــة: ــار اإلمــام عــي علي الســالم إلجب

وصيَّتِهم  عــن  ــيــاًل  َم ــَك  ب رشٌع لعمرك ثاٍن بعَده رشعوا)102(ونكثِهم 

ويشر مهيار إىل وصيَّة أيب بكر بخالفة عمر من بعدِه:
ــا  ــ أط تــــيــــٍم  أمـــــــر  رسى  ل بــيــُت عـــدٍي هلــا األحــبــال)103(وملـــــــا 

ــتة  ــا يف س ــاين وجعله ــة الث ــا اخلليف ــي عقده ــورى الت ــاعر الش ــَس الش ول ين
ــة)104(: ــب اخلالف ــان منص ــد عث ــن تقل ــفرت ع ــر وأس نف

تــرى  ذاك  ملِـــا  ــورى  ــش ال ــب  ــاح املوُت َعدل)105(وص عنَك وقد ضايَقُه 

ــع غــر  ــان، والتوزي ــن عّف ــان ب ــام عث ــة أي ــار ســوء إدارة اخلالف ويذكــر مهي
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ــِه)106(: ــد أقربائ ــة بي ــات الدول ــة مؤسس ــوال، وإناط ــاِدل لألم الع
ــم  ـــ ـــ ـــ ــرك والنفل)107(واألمـــــــــويُّ مــــاَلــــُه أخَّ بالعطاِء  قومًا  وخصَّ 

وقوله:
يكن  مل  مـــا  عـــفـــاَن  أبـــــُن  ــال  ــنـ نــــوال)108(فـ بــل  نــاَل  ــا  وم ُيــظــُن 

ــا  ــه ـــ ـــ ـــ ـــ ــاَق ــن ت أمــــيَّــــُة أع واستسهال)109(ومـــــــدَّ اخلطُب  ن  ُهوِّ وقد 

، وأنـــــعـــــُم عـــيـــش يــكــو  ــرَّ ــ ــقـ ــ ــقــال)110(فـ ــل ق خــشــنــًا  قبله  ــن  م ن 

ومــن احلــدث التأرخيــي ذكــر الشــاعر مقتــل اخلليفــة الثالــث بعــد أن دخــل 
الثــوار إىل بيتــه)111(:

أوردوه  أو  فـــســـاقـــوُه  منهال)112(وســــــاروا  منهاًل  دى  ــرَّ ال حياض 

حوادث خالفة اإلمام عي عليه السالم:
وفيهــا يذكــر مهيــار رفــض معاويــة ابــن أيب ســفيان بيعــة اإلمــام عــي عليــه 

الســالم، وقــد طالــب بــدم عثــان:)113(
ــرٍة  ــمــعَّ ــدى ب ــارتـ ــَع األمـــانـــَة فـ ــل خمازيا)114(خ الّظاملنَي  جباُه  وسمت 

ــم  ــان ه ــدم عث ــوا ب ــن طالب ــار إىل أّن الذي ــر مهي ــه يش ــون نفس ويف املضم
ــه)115(: ــركوا بقتل ــن اش الذي

ــلــني  ــاتِ ــق وهــم قد وّلــوا ذلــك املــَقــتــال)116(وجــــــاءوا يـــســـومـــوَنـــُه ال

ــرة،  ــر للعم ــة والزب ــرَج طلح ــد خ ــل، وق ــة اجلَم ــار إىل واقع ــرق مهي ويتط
ــه  ــالم، )117( وفي ــه الس ــي علي ــام ع ــرب اإلم ــة حل ــاس وعائش ــا الن ض وحرَّ

ــول: يق
ــرت  ــِف ــبــا وُح ــذت تــلــك الــظِّ َعْلفــشــحَّ الشُّ تلك  وأرضمــت  بى  الزُّ تلك 

ــًة  ــدِر يــكــفــي ســبَّ ــغـ الـ ــُف يف  ــواِقـ اجلمــل)118(مـ يوَم  م  هَلُ وعــارًا  منها 
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ويستغرب الشاعر من عالقة بني تيم ببني أميَّة وفيه يقول:
عـــي  ــٍم تـــدَّ ــيـ ــتـ ــاِل ولـ ــ ــرج ــ ــل ــ ــا ل ــ ــْل)119(ي ــح ــت ــن ثـــأَر بــنــي أمـــيَّـــٍة وت

ــوا  خــون أن الذيــن خرجــوا حلــرب اجلمــل رفعــوا شــعارًا طالب وذكــر املؤرَّ
ــدم عثــان. )120( ــِه ب في

ــه  ــي علي ــام ع ــش اإلم ــت جي ــي حارب ــوش الت ــرة اجلي ــار كث ــف مهي ويص
ــل)121(: ــرب اجلم ــالم يف ح الس

أرهفت  ــفًّ  أك عــن  شعري  ليَت  ــَك بــالــذبــليــا  ــتــحــت ــك املــــوايض وان ل

عى   ، بــالــرشَّ تبغيَك  ــْت  ــطــَب تتكــلوأحــت ــاِد  ــعـ املـ يف  ــذاٍر  ــ ــت ــ إع أيَّ 

ُه  ــرُصُ ــنـ يـ ــن  ــك ي مل  أمــــــرًا  ــُب  ــل ــط بمثلِها يف احلرِب إالّ من خَذْل)122(ت

أصحــاب  وهــم  فعلــوه  ومــا  ونَســبُهم  ضّبــة  إىل  الّشــاعر  ق  ويتطــرَّ
)123 اجلمــل:)

ــدى حــجــزاهِتــُم  ــَة مــا ق ــال ضــبَّ تفانيا)124(ورجـ معنٍي  ِمن  البصرية  يوُم 

وهو َيصف هؤالء بالكفر وأهل البرة بأهنم أهل ورع وتقوى:
منتِصبًا  ــاُن  ــ األيـ ــرصِة  ــب ــال ب ــاَم  ــ َكِب)125(وق والكفُر يف ضبََّة جاٍث عى الرُّ

ــن خرجــوا حلــرب اإلمــام بأهنــم كاألفاعــي،  ــار الّرجــال الَّذي ويصــف مهي
: ــاٍب ســامٍّ فهــُم يعّضــون بن

ــا ار  ــاٍب واحـــٍد ولــطــامَل ــن وأفاعيا)126(ُضــغــمــوا ب قبَلها  ــم  أراِق دردوا 

ــة  ــف معاوي ــعرِه، ويص ــًة يف ش ــاحًة ضيَّق ــن مس ــة صف ــار معرك ــول مهي وي
ــول  ــام لقب ــر اإلم ــد اضطَّ ــف، وق ــع املصاح ــة يف رف ــر واملداهنَ ــاء واملك ه بالدَّ

التحكيــم)127(:
بعَده  فــخــانــوَك  ــواٌم  أقـ الــغــدَر  ــوى  وما آنٌِف يف الغدِر إالّ كسالِف)128(ن
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وَيــرى مهيــار أن دهــاء معاويــة ومكــره هــو الســبب الــذي أدى إىل نجاتــِه يف 
املعركــة، وفيــِه يقــول: 

ــًا  عـــاملِـ إالّ  بـــاملـــكـــِر  ــْم  ــِص ــت ــع ي َأْن ليَس إن صَدق الكرهيَة ناجيًا)129(مل 

ــالم، )130(  ــه الس ــي علي ــام ع ــهاد اإلم ــِة استش ــاعر إىل حادث ــل الش وينتِق
وتعّجــب الشــاعر كيــف ُيقتــل األمــام وهــو ذلــك البطــل اهلــام، وفيــه يقــول:

ــًا  ــي عــل يـــقـــتـــلـــوَن  إذ  لِــــقــــوٍم  ــا  ــ قـــّتـــال)131(ي فيهم  للمحلِّ  ــو  وه

ــت األحــكام وســاَد  ــة مــن املــآيس، وقــد ُعطلِّ ويذكــر مهيــار مــا حلــق باألمَّ
الظلــم يف الدولــة وذلــك بعــد استشــهاده عليــه الســالم:

ــقــد عـــُظـــَم املـــصـــاب ألّنـــُه  ــًا ل ــس أضحى األمام عن األئمِة ثاويًا)132(ق

ويصف خر مقتله كأنُه الصيحة التي تنعاه مَن الّساء:
ــي  ــن ــأن ــرين مـــثـــوى عـــــيٍّ ك ــ ــذك ــ سمعُت بذاك الرزء صيحة هاتف)133(ي

املبحث الثالث: ))الأثر العقائدي لالإمام 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: 
ــوم  ــذ ي ــو املنق ــون ه ــالم( أن يك ــه الس ــي )علي ــام ع ــار اإلم ــب مهي وخياط
ــه  ــه، وفي ــي وآل ــل الشــفاعة مــن النب املحــرش، ألّن غرضــه مــن التشــيع هــو ني

ــول: يق
الـ  إذا  منك  وهو  شفيعي  فيها  شفعواسلان  ــنــائــهــم  أب يف  ــدك  ــن ع آبــــاِء 

مطلعـــي  هــول  من  منقذا  هبا  مطَلـُعفكن  ــراف  ــ األع مــن  وأنـــت  ــدًا  غـ
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هلا  ضمنُت  إِن  غرورا  نفيس  أين بذخر سوى ُحبيَك أنتِفــُع)134(سـولت 

مآثــر اإلمــام أمــر املؤمنــن عليــه الســالم: ويقصــد هبــا املناقــب التــي انــاز 
ــب  ــب واملناق ــك املناق ــن تل ــره وم ــن دون غ ــه( م ــالم اهلل علي ــام )س ــا اإلم هب
ــي  ــة وه ــا منقب ــل( ومفرده ــوع )مفاع ــى اجلم ــة منته ــى صيغ ــر ع ــع تكس مج

ــاء اهلل((، )135(: ــن أولي ــا ولٌّ م ــُص هب ــي خيت ــة الت ))الكرام
حسد الصحابة لإلمام يعد منقبة ومن ذلك قول الشاعر: 

ــاس  ــز الن ــالم إىل عج ــه الس ــي علي ــام ع ــَد اإلم ــبب حس ــار س ــع مهي وُيرج
ــه  ــي ال يداني ــِه الت ــة، ومنزلت ــه العالي ــة، ودرجات ــه الرفيع ــول ملقامات ــن الوص ع

ــول: ــه يق ــد، وفي ــُب وال بعي ــا قري إليه
عجزهم  ــرِط  ــف ــل ف ــدوَك  ــسـ حيـ كُمْل)136(إن  فيَك  ومّلا  املشكالت  يف 

ــالم  ــه الس ــي علي ــام ع ــة واألم ــت عام ــود آلل البي ــوم احلس ــاعر ال يل والش
ــول: ــه يق ــة، وفي خاص

ــدًا عــنــك انـــزوى  ــاسـ تـــزْل)137(فـــا ألــــوم حـ فيك  قــدِم  ذا  وال  غيظًا 

ــام  ــن اإلم ــَة ع ــم أداروا اخلالف ــقيفة أهن ــاب الس ــاعر أصح ــب الش وخياط
ــِه: ــد، وفي ــبب احلس بس

ــِل عنه  ــض ــف ال ــد  ــَس حُيسِد)138(فــمــلــتــُم هبـــا ح الــورى  خرَي  يُك  ومن 

ويبــدو أن مهيــار قــد قــارَب هــذا املعنــى وهــو يصــف بيعــة القــوم يف غديــر 
خــم فيقــول:

ــم  ــُه ــن خــــــداٍع كــّل ــوَك عـ ــعـ ــايـ َنِغل)139(وبـ قلُب  حتتها  كفِّ  باسُط 

ب- شفاعة اإلمام عي )عليه السالم( تعد منقبة:
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ومــن معــاين الشــفاعة مــا تعَتِقــده الشــيعة أن اإلمــام عــي عليــه الســالم هــو 
اخلصــم يــوم القّيامــة، )140( ويبــدو أن مهيــار يــرى أنــه عليــه الســالم ال يمهل 

أعــداَءه يف اآلخــرة إذا كان أمهَلُهــم يف دار الدنيــا، وفيــه يقــول:
ــاُة وأنـــــَت اخلــصــيــم  ــنِـ ــانـــت هـ ــال)141(وكـ ــه ــن أم غـــدًا واملــعــاجــُل َم

ــة آل البيــت  ويف احلديــث الــوارد عــن اإلمــام الصــادق عليــه الســالم يف حمبَّ
عليــه الســالم: ))مــن مــاَت عــى حــبِّ حممــد وآل حممــد مــاَت شــهيدًا، أال ومن 
مــاَت عــى حــبِّ حممــد وآل حممــد مــاَت تائبــًا، أال ومــن مــات عــى حــبِّ حممــد 
وآل حممــد مــاَت مؤمنــًا مســتكِمَل األيــان((، )142( ويــرى مهيــار أن أعاَلــُه ال 

تنفَعــُه يف اآلخــرة إالّ بحــب األمــام عــي عليــه الســالم ففيــه منفعــة:
هَلا  ضمنُت  إن  غــرورًا  نفيس  لُت  أنتفُع)143(سوَّ حبيَك  سوى  بذخٍر  إيِّن 

ويف هــذا املضمــون نفســه خياطــب مهيــار اإلمــام عــي عليــه الســالم عــى أن 
األعــال ال تقبــل إالّ بمحبتــِه:

تقـ  ال  ــو  ــ وه بــغــَضــُه  األعـــــــاُل)144(ويـــــــرّسوَن  ــه  بــحــبِّ إاِلّ  ــُل  ــب ـ

ــالم  ــه الس ــي علي ــام ع ــا أّن اإلم ــوي: وفيه ــر املش ــل والطائ ــا الص ت-منقبت
ــوا  ــه وهرب ــن جلب ــة م ــز الصحاب ــد أن عج ــة بع ــر احلديبيَّ ــن بئ ــاء م ــَب امل جل
ــم أحــدًا مــن  خوفــًا مــن هــذا الصــل، )145( ويــرى الشــاعر أّن الصــّل ل يكلِّ

ــه يقــول: قبلــه وفي
للـ  ــارُد  ــ ــطـ ــ والـ ــِر  ــائـ ــطـ الـ ِصل)146(وآكــــــُل  قبلك  َمه  كلَّ ومن  ـصل، 

ــى اهلل  ــول ص س ــاء الرَّ ــل يف دع ــي تتمث ــي الت ــوي فه ــر املش ــة الطائ ــا منقب أم
ُهــمَّ ائتنــي بأحــبِّ اخللــِق إِليــَك يــأكُل معــي هــذا الطّائــر((،  عليــه وآلــه: ))اللَّ
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ــُه. ــأكل مَع ــه الســالم، ف ل مــن دخــَل هــو اإلمــام عــي علي )147( وأوَّ
منقبــة رجــوع الشــمس: وفيهــا روايــة أّن الشــمس ُردَّت إليــِه يف حياة رســول 

اهللِ صــى اهلل عليه وآلــه، )148( 
ــل ول يصــلِّ  ــه مــن النهــروان وكان قــد مــرَّ عــى باب ــاء عودت ــة يف أثن والثانيَّ

ــول:  ــه يق ــا)149(، وفي هب
ــَك نــبــٌأ  ــي ــل ــُة الـــشـــمـــِس ع ــ ــع ــ وُتــِضــْل)150(ورج فيِه  األلباُب  ُب  ُتشعَّ

فهو يصف عقول الناس بأَّهنا تأرجحت واختَلفت بسبب هذِه املنَقبة.
ــَع  ــد اقتَل ــام ق ــة أّن اإلم ــك املنقب ــون يف تل خ ــر املؤرَّ ــرة: ويذك ــة الصخ منقب
صخــرًة فأخــرج منهــا املــاء، وذلــك يف طريقــه إىل معركــة صّفــن، وقــد رشب 

ــول: ــه يق ــزَودوا، )151( وفي ــكر وت العس
حتتها  أخــفــى  الــصــّاء  ــرُة  ــخ ــص ساقيا)152(وال يُك  مل  يديه  وغري  مــاًء 

ح بتلك املناقب، ويذكر لفظها مرارًا، وفيه يقول: ويبدو أّن مهيار يرَّ
ــم  ــت ــع ــُب تـــفـــتِـــُق مــــا رق ــ ــاِق ــ ــن ــ من بأِس عمرو وساحة حاتِم)153(م

تفضيــل الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه اإلمــام عــي عليــه الســالم يعــد منقبة، 
ــه يقــول مهيار: وفي

لعلمِه  إالَّ  بــالــتــفــضــيــِل  ــك  بعجزهم عن بعِض تلَك املواِقف)154(أخــصَّ

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 الســالم 
وهــو يتمثــل يف )القــرآن الكريــم واحلديــث النبــوي الرشيــف( فضــاًل عــن 

القيــم اإلســالمية التــي جــاء هبــا الديــن اإلســالمي احلنيــف.
ــت  ــة، وآل البي ــات: )املباَهل ــم فيآي ــرآن الكري ــن الق ــاس م ــل االقتب ــد متث وق

ــوزارة ــة ال ــراف وآي ــة واألع ــة الوالي وآي
2-االقتبــاس مــن احلديــث النبــوي النبــوي الرشيــف جــاء مــن النمــط الثاين 
ــة  ــة ووالي ــوة والوصاي ــوزارة واألخ ــث ال ــل يف أحادي ــارش(: ويتمث ــر املب )غ

املؤمنــن وأمرهتــم فضــاًل عــن حديــث إقامــة الصــالة 
احتــوت القيــم العربيــة واإلســالمية: وهــي تضــم صفــات شــجاعة اإلمــام، 
وتوحيــد البــاري الــذي يضــم أســبقيته باإلســالم وصالتــه عليــه الســالم فضــال 
عــن صــره عــى الشــدائد واملحــن وتصــدق اإلمــام عــي عليــه الســالم الــذي 
ــه  ــي علي ــام ع ــي لإلم ــر التارخي ــاين: ))األث ــث الث ــم املبح ــك القي ــن تل ــد م يع

الســالم 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 
ــه الســالم التــي تضمنــت املعــارك والبطــوالت التــي  خالفــة اإلمــام عــي علي

خاضهــا عليــه الســالم فضــاًل عــن حادثــة استشــهاده )ســالم اهلل عليــه( 
ل هيمــل الشــاعر األثــر العقائــدي للشــيعة اإلماميــة فقــد اشــتملت قصائــده 
عــى هــذا النمــط والتــي تضــم الشــفاعة فضــال عــن تضمينــه مآثــر اإلمــام أمــر 
املؤمنــن عليــه الســالم ومناقبــه مــن دون غــره مــن البــرش ويقصــد هبــا املناقــب 
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التــي انــاز هبــا اإلمــام )ســالم اهلل عليــه( ومــن تلــك املناقــب حســده مــن قبــل 
الصحابــة وشــجاعته وخصفــه لنعــل النبــي ومشــاركته الرســول الكريــم صــى 

اهلل عليــه وآلــه يف الطائــر املشــوي فضــال عــن حادثتــي الصــل والصخــرة 
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.124 /2

55- الديوان: 201/4.
56- م. ن: 201/4.

57- ينظر الكامل يف التأريخ: 149/2.
58- الديوان: 201/4.

59- ينظر اإلرشاد: 52/1.
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60- احلوباء:- النفس، ينظر- لسان العرب، 340/1.
61- الديوان: 201/4.

62- ينظــر اجلمــل وصفــن والنهــروان: أليب خمنــف لــوط بــن حييــى الكــويف 
.369

63- الديوان: 20/1.

64- م. ن.: 120/4.
65- ينظر اجلمل وصفن والنهروان: 369.

66- الديوان: 201/4.
67- ينظر الكامل يف التأريخ: 171/2.

68- الديوان: 264/2.
69- م. ن: 201/4.

70- التوحيد: الشيخ اجلليل األقدم الصدوق، 57.
71- الديوان: 111/3.
72- الديوان: 261/2.

73- م. ن: 111/3.

74- م. ن: 335/3.

75- م. ن: 111/3.
76- م. ن: 49/3.

77- م. ن: 183/2.
78- ينظــر تأريــخ اليعقــويب: )أمحــد بــن أيب يعقــوب بــن جعفــر اليعقــويب(، 
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79- الديوان: 17/3.

ــه،  ــل بيت ــي وأه ــل النب ــب فضائ ــر منتخ ــد، 162، ينظ ــر التوحي 80- ينظ
.183

81- الديوان: 115/3.
82- ينظر البداية والنهاية: 248/5.

83- تأشب: اختلط، ينظر خمتار الصحاح، )أليب بكر الرازي( 350.
84- الديوان: 50/3.
85- الديوان: 51/3.

86- م. ن: 50/3.

87- م. ن: 50/3.
88- م. ن: 182/2.

89- ينظر الكامل يف التأريخ/ )ابن األثر اجلزري(، 221/2.
90- الديوان: 16/3.

91- م. ن: 50/3.
92- م. ن: 183/2.

93- ينظر الكامل يف التأريخ: 225/2.
94- الديوان: 183/2.

95- م. ن: 299/1.

96- م. ن: 183/2.
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97- م. ن: 299/1.
98- م. ن: 51/3.

99- ينظر الكامل يف التأريخ: 220/2.
100- الديوان: 183/2.

101- ينظر الكامل يف التأريخ: 221/2.
102- الديوان: 183/2.

103- م. ن.: 51/3.
104- ينظر الكامل يف التأريخ: 27/3.

105- الديوان: 113/3.
106- ينظر الكامل يف التأريخ: 42/3.

107- الديوان: 113/3.
108- م. ن: 51/3.

109- م. ن.: 51/3.

110- م. ن.: 51/3.
ــري: 414/3،  ــخ الط ــر تأري ــويب: 73/1، ينظ ــخ اليعق ــر تأري 111- ينظ

ــل: 68/3. ــر الكام ينظ
112- الديوان: 113/3.

113- ينظر الكامل: 141/3.
114- الديوان: 51/3.

115- ينظر الكامل: 142/3.



ة  حديث الغدير  ي شعر مليار الديلمي قراءة تحليليد

321

116- الديوان: 51/3.
ــخ الطــري: 465/3،  ــخ اليعقــويب: 465/3، ينظــر تأري 117- ينظــر تأري

ينظــر الكامــل: 205/3.
118- الديوان: 113/3.

119- م. ن: 114/3.
120- ينظــر تأريــخ اليعقــويب: 78/2، تأريــخ الطــري: 465/3، الكامــل: 

.105/3
ــف:  ــرة: تألي ــرب الب ــرة يف ح ــيد الع ــرة لس ــل والن ــر اجلم 121- ينظ

ــد، 419. ــيخ املفي الش
122- الديوان: 114/3.

ــري: 466/3،  ــخ الط ــر تأري ــرة: 420، ينظ ــل والن ــر اجلم 123- ينظ
الكامــل: 106/3.

124- الديوان: 201/2.
125- م. ن: 20/1.

126- م. ن: 201/4.
127- ينظر تأريخ اليعقويب: 88/2، الكامل يف التأريخ: 207/3.

128- الديوان: 261/2.

129- الديوان: 201/4.
 ،113/4 الطــري:  تأريــخ   ،119/2 اليعقــويب:  تأريــخ  ينظــر   -130

.256/3 الكامــل: 
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131- الديوان: 16/3.
132- م. ن: 201/4.
133- م. ن: 260/2.
134- م. ن: 184/2.

135- بصائر الدرجات الكرى: 419/8.
136- الديوان: 113/3.

137- م. ن: 115/3
138- م. ن: 299/1.

139- الديوان: 113/3.
ــن  ــد ب ــد: حممَّ ــل آل حممَّ ــرى يف فضائ ــات الك ــر الدرج ــر بصائ 140- ينظ

ــار، 192/4. ــروخ الصّف ــن ف ــن ب احلس
141- الديوان: 52/3.

142- التفسر الكبر: فخر الدين الرازي، 165/27.
143- الديوان: 184/2.

144- الديوان: 16/3.
145- ينظر اإلرشاد: 122/1.

146- الديوان: 115/3
147- اإلرشاد: 38/1.

148- ينظر اإلرشاد: 346/1.
149- ينظر م. ن: 347/1.
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150- الديوان: 115/3.
151- ينظر اإلرشاد: 335/1.

152- الديوان: 201/4.
153- م. ن: 336/3.
154- م. ن: 261/2.

قائمة املظان الأ�سا�سية 

ــد  ــيخ املفي ــف/ الش ــاد: تألي ــى العب ــة اهلل ع ــة حج ــاد يف معرف 1- اإلرش
ــم،  ــراث، ط2، ق ــاء ال ــت)ع( إلحي ــة آل البي ــق: مؤسس ت)413هـــ(، حتقي

1416هـــ-1995م.
ــد بــن احلســن بــن  ــد: حممَّ 2- بصائــر الدرجــات الكــرى يف فضائــل آل حممَّ
ــار، ت)290هـــ(، حتقيــق: حمســن كوجــة التريــزي، منشــورات:  فــروخ الصّف

مطبعــة تريــز، ط1، قــم، 1381هـــ-1960م.
3- تأريــخ األدب العــريب، عمــر فــروخ، منشــورات: دار العلــم للماليــن، 

)1390هـــ-1969م(. بروت،  ط5، 
4- تأريــخ العــرب: )فيليــب متــي، أدورد جرجــي، جرائيــل جبــّور(، 
منشــورات: دار الكتــاب للنــرش والتوزيــع والطباعــة، ط3، بــروت، 1961م.

ــد  ــر، ت: عب ــن جعف ــوب ب ــن أيب يعق ــد ب ــويب: )أمح ــخ اليعق ــر تأري 5- ينظ
ط1،  والتوزيــع،  والنــرش  للطباعــة  األعلمــي  منشــورات:  مهنــا،  األمــر 

1413هـــ-1992م.
6- التفســر الكبــر: فخــر الديــن الــرازي ت)606هـــ(، منشــورات املطبعــة 
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البهيــة املريــة، ط4، القاهرة، 1421هـــ-2000م، 
ــه  ــدوق، ت)381هـــ( صحح ــدم الص ــل األق ــيخ اجللي ــد: الش 7- التوحي
وعلــق عليــه/ هاشــم احلســيني، منشــورات: مؤسســة النــرش اإلســالمي، ط8، 

قــم، 1423هـــ-2002م.
8- اجلمــل وصفــن والنهــروان: أليب خمنــف لــوط بــن حييــى الكــويف 
ــالم  ــة/ دار اإلس ــورات: مؤسس ــنيد، منش ــن الس ــق: حس ت)158هـــ(، حتقي

للطباعــة والنــرش، ط1، طهــران، 1423هـــ-2002م، 369.
9- اجلمــل والنــرة لســيد العــرة يف حــرب البــرة: تأليــف: الشــيخ املفيد، 
ت)413هـــ(، ت: عــي الرشيفــي، منشــورات: مركــز اإلعالم اإلســالمي، ط2، 

1416هـ-1995م. قم، 
10- احلاســة املغربيــة: خمتــر كتــاب صفــوة األدب ونخبــة ديــوان العــرب 
ــد رضــوان  ــد بــن عبــد الســالم اجلــراوي التالــدي، تــح: حممَّ )أليب العبــاس حممَّ

الدايــه، منشــورات: دار الفكــر، ط1، بــروت، 1412هـ-1991.
ــيد  ــف: الس ــب(/ تألي ــن أيب طال ــي ب ــن: )ع ــر املؤمن ــص أم 11- خصائ
ــي  ــف الــريض ت: )406هـــ(، منشــورات: مطبعــة مؤسســة األعلم الرشي

ــان، 1407هـــ-1986م. ــروت- لبن ــع، ط1، ب ــرش والتوزي ــة والن للطباع
ــرزي(،  ــن الباخ ــرة: )أليب احلس ــل الع ــره أه ــر وع ــة الق 12- دمي
ــة  ــة للطباع ــة دار العروب ــورات: مكتب ــاين، منش ــي الع ــامي مك ــق: د. س حتقي
والنــرش والتوزيــع، ط2، الصفــاة، الكويــت، 1405هـ-1985م، اجلــزء األول.

13- ديــوان دعبــل بــن عــي اخلزاعــي، حتقيــق: عبــد الصاحــب الدجيــي، 
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ــم، 1996م. ــاين، ط1، ق ــاب اللبن ــورات: دار الكت منش
ــر  ــه: د. عم ــدم ل ــه وق ــط نصوص ــه وضب ــى: رشح ــون لي ــوان جمن 14- دي
فــاروق الطّبــاع، رشكــة دار األرقــم بــن أيب األرقــم للطباعــة والنــرش والتوزيــع، 

ط1، بــروت- لبنــان، 1425هـــ-2004م.
15- ديــوان مهيــار الديلمــي، حتقيــق: امحــد نســيم، منشــورات: دار الكتــب 

املريــة، ط:1، القاهــرة، 1344هـ-1925م.
ــذي،  ــى التزم ــن عيس ــد ب ــح( ملحمَّ ــع الصحي ــزي )اجلام ــنن الرم 16- س
ــراث، ط2،  ــاء ال ــورات: دار إحي ــاكر، منش ــد ش ــد حمم ت)239هـــ(، ت: أمح

بــروت، 1423هـــ-2002م.
17- شــعر الرشيــف الــريض و منطلقاتــه الفكريــة: د. عبــد اللطيــف عمران، 
منشــورات: دار الينابيــع للطباعــة والنــرش والتوزيــع، ط1، دمشــق، 1421هـــ-

2000م.
ــابوري(،  ــن احلجــاج النيس ــلم ب ــن مس ــلم: )أيب احلس 18- صحيــح مس
ت)261هـــ(، تــح: حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، منشــورات: مطبعــة األحيــاء )د. 

ت(.
ــد بــن األثــر اجلــزري، منشــورات  19- الكامــل يف التأريــخ: عــي بــن حممَّ

املطبعــة املريــة، ط1، القاهــرة، 1349هـــ-1939م.
ــة  ــورات: املطبع ــزري(، منش ــر اجل ــن األث ــخ/ )اب ــل يف التأري 20- الكام

املنريــة، )د. ت( 
21- جممــع األمثــال: )أليب الفضــل امليــداين(، ت)518هـ(، تقديــم وتعليق: 
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نعيــم حســن زرزور، ط1، بــروت، )د. ت(.
22- جممــع البيــان يف تفســر القــرآن )أليب عــى الفضــل بــن احلســن 
الطــريس(، منشــورات: دار إحيــاء الــراث العــريب، ط2، بــروت، 1379هـــ-

1959م.
ــد بن عبــد اهلل احلاكم النيســابوري(  23- املســتدرك عــى الصحيحــن: )ملحمَّ
ت: )405هـــ( ت: مؤسســة آفــاق اإلســالم، منشــورات: دار الكتــب العلميــة، 

ط1، بــروت- لبنــان، 1411هـ-2000م.
24- معجــم البلــدان، أليب عبــد اهلل شــهاب الديــن ياقــوت احلمــوي، 

القاهــرة، 1906م. منشــورات مطبعــة دار الســعادة، ط1، 
ــن أمحــد الطــراين(، حتقيــق:  25- املعجــم الكبــر: )أليب القاســم ســليان ب
محــدي عبــد املجيــد، منشــورات: دار إحيــاء الــراث، ط2، بــروت، 1396هـ-

1975م.
ــب  ــاء الكت ــامل ألس ــو ش ــة وه ــة واملعرب ــات العربي ــم املطبوع 26- معج
ــن  ــة م ــا وملع ــاء مؤلفيه ــر اس ــع ذك ــة م ــة والغربي ــار الرشقي ــة يف االقط املطبوع
ــة 1339  ــنة اهلجري ــة الس ــة إىل هناي ــور الطباع ــوم ظه ــن ي ــك م ــم وذل ترمجته
ــد  ــس املجل ــان رسكي ــف الي ــه يوس ــه ورتب ــة مجع ــنة 1919 ميالدي ــة لس املوافق
األول منشــورات مكتبــة آيــة اهلل العظمــى املرعــي النجفــي تقدمــة الكتــاب إىل 

ــور. ــا تيم ــد باش ــعادة امح ــب الس ــل صاح ــب الفاض ــل واالدي ــال العام الع
ــد  27- منتخــب فضائــل النبــي وأهــل بيتــه، ت: مركــز الغديــر، تقديــم: حممَّ

بيومــي مهــران، ط2، بــروت، 2002م
28- وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان: تأليــف: )أيب العبــاس أمحــد بــن 
حممــد بــن إبراهيــم بــن أيب بكــر بــن خّلــكان(، املتــوىف ســنة )681هـــ(، حقــق 
أصولــه وكتــب هوامشــه: د. يوســف عــي طويـــل، و د. مريــم قاســم طويــل، 
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منشــورات: حممــد عــي بيضــون، دار الكتــب العلميــة، ط1، بــروت- لبنــان، 
1419هـ-1998م.

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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النهج اللغوي يف خطاب العصمة خطبة الغدير املباركة امنوذًجا دراسة الجزء ال
لغوية يف ضوء النظريتني النصية والتداولية

اأ. م. د. مرت�سى مزيد جرب

امللخ�ش:

ــادس  ــدول الس ــي ال ــر العلم ــاركة يف املؤمت ــاىل يف املش ــا اهلل تع ــد أن وفقن فبع
ــوي يف  ــج اللغ ــمتها بـ-النه ــة وس ــالم بدراس ــه الس ــن علي ــام احلس ــر اإلم لفك
ــا،  ــه الســالم انموذًج ــى علي ــن املجتب ــام احلس ــاب اإلم ــة، خط خطــاب العصم
ــمتها بـــ  ــي وس ــة الت ــذِه الدراس ــدم ه ــا ذا أق ــا أن ــة« فه ــة وتداولي ــة لغوي دراس
-النهــج اللغــوي يف خطــاب العصمــة، خطبــة الغديــر املباركــة انموذًجا، دراســة 
ــر  ــر الغدي ــاركة يف مؤمت ــة- للمش ــة والتداولي ــن النصي ــوء النظريت ــة يف ض لغوي
العلمــي العاملــي األول، قــراءات معرفيــة يف رحــاب الغديــر، ســائاًل املــوىل عــزَّ 
ــة يف  ــاب العصم ــوي يف خط ــج اللغ ــة النه ــتكال دراس ــي الس ــل أن يوفقن وج
ــة. ــة والعــرة الطاهــرة الطيب ــراث الســنة النبوي جمموعــة دراســات تبحــث يف ت

توزعت دراستي عى مقدمة وأربعة مباحث: 
املبحث األول: ترادف النصوص وتضادها يف خطبة الغدير املباركة.

وبحث املبحث الثاين: التناص القرآين يف خطبة الغدير املباركة.
ــر  ــة الغدي ــة يف خطب ــرة الذاتي ــياق والس ــث يف الس ــث الثال ــص املبح واخت

ــة. املبارك
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وتناول املبحث الرابع: االنجازية والسيميائية يف خطبة الغدير املباركة.

املقدمة

اللهم صلِّ عى حممد وآل حممد 
وبعد

ــكر  ــدم بالش ــا إذ أتق ــق- وأن ــكر اخلال ــوق ل يش ــكر املخل ــن ل يش ــإنَّ -م ف
ــي األول،  ــي العامل ــر العلم ــر الغدي ــن يف )مؤمت ــوة املؤمتري ــان إىل األخ والعرف
ــة  ــم الفرص ــى منحه ــة( ع ــر( )إدارة ورعاي ــاب الغدي ــة يف رح ــراءات معرفي ق
ــلمن  ــرب واملس ــد الع ــا عن ــب وأمهه ــن أرشف اخلط ــة ع ــن يف الكتاب للباحث
أقــول إذ أتقــدم بالشــكر والعرفــان هلــم فإننــي ُأذّكــر بــأن -الــدال عــى اخلــر 
ــك يف  ــل ذل ــا وجيع ــا مجيًع ــل من ــاىل أن يتقب ــبحانه وتع ــائاًل اهلل س ــه- س كفاعل
صحائفنــا البيضــاء يــوم ال ينفــع مــال وال بنــون إال مــن أتــى اهلل بقلــٍب ســليم.

ــدول  ــنوي ال ــي الس ــر العلم ــاركة يف املؤمت ــاىل يف املش ــا اهلل تع ــد أن وفقن بع
ــج  ــمتها بـ-النه ــة وس ــالم بدراس ــه الس ــن علي ــام احلس ــر اإلم ــادس لفك الس
اللغــوي يف خطــاب العصمــة، خطــاب اإلمــام احلســن عليــه الســالم انموذًجــا، 
دراســة لغويــة وتداوليــة« فهــا أنــا ذا أقــدم هــذِه الدراســة التــي وســمتها بـــ-

النهــج اللغــوي يف خطــاب العصمــة، خطبــة الغديــر املباركــة انموذًجــا، دراســة 
يف ضــوء النظريتــن النصيــة والتداوليــة- للمشــاركة يف )مؤمتــر الغديــر العلمــي 
ــر( ســائاًل املــوىل عــّز وجــل  ــة يف رحــاب الغدي ــراءات معرفي العاملــي األول، ق
أن يوفقنــي الســتكال دراســة النهــج اللغــوي يف خطــاب العصمــة يف جمموعــة 

ــة. ــة والعــرة الطاهــرة الطيب ــراث الســنة النبوي دراســات تبحــث يف ت
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توزعت دراستي عى مقدمة وأربعة مباحث: 
املبحث األول: ترادف النصوص وتضادها يف خطبة الغدير املباركة.

وبحث املبحث الثاين: التناص القرآين يف خطبة الغدير املباركة.
ــر  ــة الغدي ــة يف خطب ــرة الذاتي ــياق والس ــث يف الس ــث الثال ــص املبح واخت

ــة. املبارك
وتناول املبحث الرابع: االنجازية والسيميائية يف خطبة الغدير املباركة.

املبحث الأول

ترادف الن�سو�ش وت�سادها يف خطبة الغدير املباركة

ــرادف  ــن ت ــر ع ــاد للتعب ــرادف والتض ــي ال ــون مصطلح ــتعمل النصي اس
ــه  ــك قول ــن ذل ــة م ــة أمثل ــك بمجموع ــوا لذل ــا)1(، ومثل ــوص وتضاده النص
ــْد 3﴾]اإلخــالص:  ــْد َوَلْ ُيوَل ــُد 2 َلْ َيِل َم ــٌد 1 اهللَُّ الصَّ ــَو اهللَُّ َأَح ــْل ُه تعــاىل: ﴿ُق
1-3[ للداللــة عــى تــرادف النصــوص، وقولــه تعــاىل: ﴿َنبِّــىْء ِعَبــاِدي َأينِّ َأَنــا 
ِحيــُم 49 َو َأنَّ َعــَذايِب ُهــَو اْلَعــَذاُب األَلِيــَم 50﴾]احلجــر: 50-49[  اْلَغُفــوُر الرَّ

ــة عــى تضــاد النصــوص. للدالل
ــن  ــزء م ــزء ال يتج ــا ج ــوص وتضاده ــرادف النص ــون أن ت ــرى النصي وي
مفهــوم الربــط الشــكي واملضمــوين عــى مســتوى مســتوى الســبك واحلبــك، 
فهــا جيعــالن النــص يف وحــدة متاســكة مــن جهــة وحــدة املوضــوع وأثرهــا يف 

ــي)2(. ــة املتلق مقبولي
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 مــا جعلهــا مرابطــة ومتاســكة يف ســبكها وحبكهــا.

مــن ذلــك قــول النبــي حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه يف خطبــة الغديــر- مثــااًل 
عــن تضــاد النصــوص- -يلحــظ كلَّ عــن والعيــون ال تــراه، كريــم حليــم ذو 
ــه وال  ــل بانتقام ــة ال يعج ــم بنعم ــنَّ عليه ــه وَم ــع كلَّ يشء رمحت ــد وس ــاة ق أن
يبــادر إليهــم بــا اســتحقوا مــن عذابــه-)3( ثــم يقــول: -وأشــهُد أنــه اهلل الــذي 
تواضــع كلُّ يشء لعظمتــه وذلَّ كلُّ يشء لعزتــه واستســلم كلُّ يشء لقدرتــه 
ــمس  ــفر الش ــالك ومس ــك األف ــالك ومفل ــك األم ــه، مل ــع كلُّ يشء هليبت وخض

ــر-)4(. والقم
فالنصــان جَيمعــان بــن كــرم اهلل وحلمــه وأناتــه وعــدم املبــادرة يف العــذاب 
ــوي  ــاىل ق ــبحانه وتع ــه. فس ــة كلِّ يشء ل ــه وذل ــه وعظمت ــن قوت ــتحقيه وب ملس

ــون. ــا يصف ــاىل اهلل ع ــديد رؤوف فتع ــم وش رحي
ــن  ــه م ــع نفس ــون يف املوض ــد يك ــوص ق ــاد يف النص ــا أن التض ــد أيًض ونج
ــة  ــه حال ــه وآل ــى اهلل علي ــا ص ــف لن ــرة ليص ــذِه امل ــن ه ــة ولك ــة املبارك اخلطب
ــى اهلل  ــا ص ــو أيًض ــه ه ــا حال ــة وإن ــزة واجلالل ــرب الع ــت ل ــاد ليس ــن التض م
عليــه وآلــه مــع ربــه إذ يقــول: - أمحــد محــًدا كثــًرا وأشــكره دائــًا عــى الــرساء 
والــراء والشــدة والرخــاء وأؤمــن بــه وبمالئكتــه وكتبــه ورســله أســمع ألمره 
وأطيــع وأبــادر إىل كل مــا يرضــاه واستســلم ملــا قضــاه رغبــة يف طاعتــه وخوًفــا 

ــوره-)5(. ــاف ج ــره وال خي ــن مك ــذي ال يؤم ــه اهلل ال ــه ألن ــن عقوبت م
ــن  ــوف م ــة واخل ــة يف الطاع ــاء والرغب ــدة والرخ ــراء والش ــرساء وال فال
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ــد  ــي حمم ــات النب ــن صف ــة م ــودة واملمدوح ــاد املحم ــاالت التض ــة ح العقوب
ــون. ــا يصف ــبحان اهلل ع ــه فس ــع رب ــه م ــه وآل ــى اهلل علي ص

، أحــد  وكيــف ال؟! وهــو عــزَّ وجــل -ل يكــن لــه ضــد وال معــه نِــدٌّ
ــد....  ــد ورب ماج ــه واح ــد، إل ــًوا أح ــه كف ــن ل ــد ول يك ــد ول يول ــد ل يل صم
ــع  ــيص، ويمن ــدين ويق ــي، وي ــك ويبك ــي، ويضح ــر ويغن ــي، ويفق ــت وحيي ُيمي
ويعطــي«)6(. أمــا تــرادف النصــوص يف خطبــة الغديــر املباركــة فكانــت تــارة 
للتوكيــد وتــارة للتنبيــه وتــارة لتثبيــت موضــوع اخلطبــة يف أذهــان املخاطبــن.

ــه  ــد قول ــر املباركــة لغــرض التوكي ــة الغدي ــرادف النصــوص يف خطب فمــن ت
صــى اهلل عليــه وآلــه: -فاعلمــوا معــارش النــاس ذلــك فيــه وافهمــوه وأعلمــوا 
ــا فــرض طاعتــه عــى املهاجريــن واألنصــار  ــا وإماًم أن اهلل قــد نصبــه لكــم ولًي
ــي  ــى العجم ــارض، وع ــادي واحل ــى الب ــان، وع ــم بإحس ــن هل ــى التابع وع
ــى  ــود، وع ــض واألس ــر، واألبي ــر والكب ــوك، والصغ ــرِّ واململ ــريب، واحل والع
كلِّ موحــد يف حكمــه، جــاز يف قولــه، نافــذ أمــره ملعــون مــن خالفــه، ومرحــوم 

مــن تبعــه وصّدقــه فقــد غفــر اهلل لــه وملــن َســِمَع منــه وأطــاع لــه«)7(.
فالنص يمكن أن خيتر بعبارة موجزة وهي:

أن اهلل نصبــه لكــم مجيًعــا ولًيــا وإماًمــا، 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 واحلــرِّ واململــوك 
ــاٍض يف  ــد م ــكل موح ــم ب ــم خت ــود، ث ــض واألس ــر واألبي ــر والكب والصغ



ا اراسة لغوية  ي لوء النلريتين النقية والتداولية  النهد اللغو   ي رطاب العقمة رطبة الغدير املباركة اغمو�ج 

333

حكمــه.
ومــن تــرادف النصــوص يف خطبــة الغديــر املباركــة لغــرض التنبيــه قوله صى 
اهلل عليــه وآلــه: -فاســمعوا وأطيعــوا وانقــادوا ألمــر ربكــم، فــأن اهلل عــزَّ 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(.
ــى  ــه ص ــوص بقول ــهم رادف يف النص ــك يف نفوس ــت ذل ــا أراد أن يثب وعندم
ــُت  ــم علم ، وكل عل ــاه اهلل يفَّ ــد أحص ــم إال وق ــن عل ــا م ــه -م ــه وآل اهلل علي
ــو  ــا وه ــه علًي ــد علمُت ــم أال وق ــن عل ــا م ــن، وم ــام املتق ــه يف إم ــد أحصيت فق
ــاٍم  ــاُه يِف إَِم ٍء أْحَصْينَ ــس ﴿َوُكلَّ يَشْ ــورة ي ــره اهلل يف س ــذي ذك ــن ال ــام املب اإلم

.)9(-  .....]12 ُمبٍِن﴾]يــس: 

املبحث الثاين

التنا�ش القراآين يف خطبة الغدير املباركة

ُيعــّرف النصيــون التنــاص عــى أنــه: -العالقــات بــن نــص مــا ونصــوص 
ــر  ــاطة أم بغ ــواء بوس ــابقة س ــة س ــدود جترب ــت يف ح ــه وقع ــة ب ــرى مرتبط أخ

ــاطة-)10(. وس
وللتناص أنواع أشهرها:

التنــاص الشــكي -وهــو أن يكــون اجــراء النــص عــى وفــق قواعــد نــص 
ــص مضمــون نــص آخــر يف  آخــر«)11(. والتنــاص املضمــوين -وهــو أن ُينَصَّ
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ــج«)12(. ــص املنت الن
ويذهــب النصيــون إىل أن التنــاص قــد -حيــدث عــن غــر قصــد مــن الكاتب 
وهــو الــذي تتــرسب 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 هبــذِه املعاين 
كان حــارًضا يف خطبــة الغديــر املباركــة فمــن التنــاص الشــكي قــول النبــي صــى 
اهلل عليــه وآلــه يف خطبــة الغديــر -ول يكــن لــه ِضــدٌّ وال معــه نـِـدٌّ واحــد صمــد 

ل يلــد ول يولــد ول يكــن لــه كفــًوا أحــد«)15(.
ــه  ــة املباركــة ومنهــا قول ــر جــًدا يف هــذِه اخلطب ــاص املضمــوين فكث أمــا التن
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 وّظــف الرســول الكريــم صــى اهلل عليــه وآلــه النــص القــرآين يف خطبــة 
ــاص  ــكان التن ــة ف ــوع اخلطب ــدة موض ــع وح ــجم م ــا ينس ــة ب ــر املبارك الغدي
ــه  ــه وآل ــى اهلل علي ــه ص ــك قول ــن ذل ــة م ــون اخلطب ــد مضم ــاًل يؤي ــرآين دلي الق
ــد  ــه بعــده فقــال: -وق ــه وآل ــة صــى اهلل علي ــاس بوالي ــغ الن ــا أراد أن يبل عندم
ضمــن ل تبــارك وتعــاىل العصمــة مــن النــاس وهــو اهلل الــكايف الكريــم فــأوىص 
ــَك  بِّ ــْغ َمــا ُأنــِزَل إَِلْيــَك ِمــن رَّ ُســوُل َبلِّ َــا الرَّ إل بســم اهلل الرمحــن الرحيــم ﴿َيــا َأهيُّ
ــدة: 67[...  ــَن النَّاِس﴾]املائ ــَك ِم ــاَلَتُه َواهللُّ َيْعِصُم ــَت ِرَس ْغ ــَا َبلَّ ــْل َف ْ َتْفَع َوإِن لَّ
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ــاوي  ــر الس ــوع األم ــه بموض ــه وآل ــى اهلل علي ــم ص ــا أبلغه -)17(. وعندم
الــذي كلفــه اهلل بــه قــّدم دليــاًل عــى ذلــك فقــال: -إن جرئيــل هبــط الَّ مــراًرا 
ثالًثــا يأمــرين عــن الســالم ريب-وهــو الســالم- أن أقــوم يف هــذا املشــهد فُأعلــم 
كلَّ أبيــض وأســود أن عــي بــن أيب طالــب أخــي وويص وخليفتــي عــى أمتــي 
ــه ال  ــى إال أن ــن موس ــارون م ــل ه ــي حم ــه من ــذي حمل ــدي، ال ــن بع ــام م واإلم
نبــي بعــدي، وهــو وليكــم بعــد اهلل ورســوله. وقــد أنــزل اهلل تبــارك وتعــاىل عــيَّ 
ــَن  ِذي ــوْا الَّ ــَن آَمنُ ِذي ــوُلُه َوالَّ ــُم اهللُّ َوَرُس ــَا َولِيُُّك ــي ﴿إِنَّ ــه ه ــن كتاب ــة م ــك آي بذل

ــدة:55[.... -)18(. ــْم َراِكُعوَن﴾]املائ َكاَة َوُه ــزَّ ــوَن ال ــاَلَة َوُيْؤُت ــوَن الصَّ ُيِقيُم
وبــّن هلــم أنــه طلــب مــن جرئيــل أن يســتعفي لــه الســالم تبليــغ ذلــك إىل 
ــا آخــر يف تنــاص يذكرهــم  ــاًل قرآنًي النــاس وذكــر هلــم الســبب وقــّدم هلــم دلي
بــا كانــوا يقولــون عنــه بســبب حبــه لعــي عليــه الســالم إذ قــال -لعلمــي بقلــة 
املتقــن وكثــرة املنافقــن وإدغــال الالئمــن وحيــل املســتهزئن بالســالم.... حتى 
ــا وزعمــوا أين كذلــك لكثــرة مالزمتــه إيــاي وإقبــال عليــه وهــواه  ســموين ُأذًن
ِذيــَن ُيــْؤُذوَن النَّبـِـيَّ  وقبولــه منــي حتــى أنــزل اهلل عــّز وجــل يف ذلــك ﴿َوِمنُْهــُم الَّ
ُكــْم ُيْؤِمــُن بِــاهللِّ َوُيْؤِمــُن لِْلُمْؤِمنَِن﴾]التوبــة:  َوِيُقوُلــوَن ُهــَو ُأُذٌن ُقــْل ُأُذُن َخــْرٍ لَّ

.)19(- ....]61
وعندمــا أراد صــى اهلل عليــه وآلــه أن يبــن منزلــة عي عليــه الســالم يف القرآن 
الكريــم اســتعمل التنــاص القــرآين ليعــزز بعــه خطبتــه املباركــة فقــال: -ومــا من 
علــم إال وقــد علمتــه علًيــا، وهــو اإلمــام املبــن الــذي ذكــره اهلل يف ســورة يــس: 

ــاُه يِف إَِماٍم ُمبِــٍن﴾.... )20(.. ٍء أْحَصْينَ ﴿َوُكلَّ يَشْ
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وقــال صــى اهلل عليــه وآلــه: -معــارش النــاس، إنــه جنــب اهلل الــذي ُذكــر يف 
كتابــه العزيــز، فقــال تعــاىل خمــًرا عمــن خيالفــه ﴿َأن َتُقــوَل َنْفــٌس َيــا َحْســـَرَتى 

طــُت يِف َجنــِب اهللَِّ﴾]الزمــر: 56[.... -)21(. ــا َفرَّ عــَى َم
ــم -وال  ــرآن الكري ــالم يف الق ــه الس ــّي علي ــة ع ــد منزل ــا يؤك ــال أيًض وق
ــَى  ــى َع ــْل َأَت ــة يف ﴿َه ــه، وال شــهد اهلل باجلن ــة مــدح يف القــرآن إال في نزلــت آي
نَساِن﴾]اإلنســان: 1[ إال لــه، وال أنزهلــا يف ســواه وال مــدح هبــا غــره-)22(. اإْلِ

ثــم قــال وأقســم عــى ذلــك - ويف عــي-واهلل- نزلــت ســورة العــر بســم 
نَســاَن َلِفــي ُخــرْسٍ 2﴾]العــر: 2-1[  اهلل الرمحــن الرحيــم ﴿َواْلَعــْرِ 1 إِنَّ اإْلِ

إال عــّي الــذي آمــن وريض باحلــق والصــر-)23(.
ثــم قــرأ ســورة الفاحتــة وقــال بعــد أن انتهــى منهــا -يِفَّ نزلــت وفيهــم واهلل 
ــوف  ــن ال خ ــاء اهلل الذي ــك أولي ــت، أولئ ــم خص ــت، وإياه ــم عم ــت، وهل نزل

ــون-)24(. ــم الغالب ــزب اهلل ه ــون إال إن ح ــم حيزن ــم وال ه عليه
ــالم  ــه الس ــّي علي ــة لع ــذ البيع ــه أن يأخ ــه وآل ــى اهلل علي ــا أراد ص وعندم
ــد  ــه الســالم عن ــاص القــرآين ليبــن كيــف تكــون بيعــة عــّي علي اســتعمل التن
ــا  ــي، وأن ــد بايعن ــيَّ ق ــُت اهلل وع ــد بايع ــال: -أال وإين ق ــاىل فق اهلل ســبحانه وتع
ــَا ُيَباِيُعــوَن اهللََّ  ِذيــَن ُيَباِيُعوَنــَك إِنَّ آخذكــم بالبيعــة لــه عــن اهلل عــّز وجــل ﴿إِنَّ الَّ
ــَا َينُكــُث َعــَى َنْفِســِه َوَمــْن َأْوىَف بـِـَا َعاَهــَد  َيــُد اهللَِّ َفــْوَق َأْيِدهيـِـْم َفَمــن نََّكــَث َفإِنَّ

ــح: 10[.... -)25(. ــًرا َعظِيًا﴾]الفت ــُيْؤتِيِه َأْج ــُه اهللََّ َفَس َعَلْي
ــّون  ــة ليك ــنته الرشيف ــرآين وس ــص الق ــن الن ــه ب ــه وآل ــى اهلل علي ــع ص ومج
ــارش  ــال: -مع ــة فق ــة املبارك ــوع اخلطب ــه موض ــم في ــا يدع ــا نبوًي ــا قرآنًي تناًص
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النــاس القــرآن ُيعّرفكــم أن األئمــة مــن بعــده ولــده وعّرفتكــم أهنــم منــي ومنــه، 
حيــث يقــول اهلل يف كتابــه ﴿َوَجَعَلَهــا َكِلَمــًة َباِقَيًة﴾]الزخــرف: 28[ وقلــُت لــن 

ــا.... -)26(. ــكتم هب ــا إن متس ــوا م تضل

املبحث الثالث

ال�سياق وال�سرية الذاتية يف خطبة الغدير املباركة

ــث،  ــاين احلدي ــدرس اللس ــها يف ال ــة برأس ــة قائم ــة لغوي ــياق نظري ــدُّ الس يع
وهــو أيًضــا مبــدأ مهــم مــن مبــادئ النظريــة النصيــة وركــن مــن أركان النظريــة 
ــاص  ــة والتن ــة واملقبولي ــم القصدي ــيجة بمفاهي ــة وش ــه صل ــة فتجمع التداولي

ــا. ــن دالالهت ــا ويب ــن معانيه ــف ع ــة فيكش ــة واإلنجازي ــة واإلعالمي واملقامي
وللســياق أثــر كبــر يف فهــم خطبــة الغديــر املباركــة، فهــو يكشــف لنــا عــن 
درايــة الرســول الكريــم صــى اهلل عليــه وآلــه بــا ســيحدث بعــده مــن انقــالب 
ــك  ــالمية وذل ــوة اإلس ــل الدع ــه قب ــوا علي ــا كان ــودة إىل م ــالم والع ــى اإلس ع
لوجــود املربصــن واملنافقــن والناكثــن واملارقــن بــن صفــوف املســلمن، إن 
املقدمــة التــي قــدم هبــا رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه خطبتــه املباركــة تكشــف 

عــن ســوء النوايــا ألولئــك الذيــن كان الديــن لعًقــا عــى ألســنتهم.
ــه بالتبليــغ  فقــد ذكــر صــى اهلل عليــه وآلــه أن اهلل ســبحانه وتعــاىل أوحــى ل
عــن واليــة اإلمــام عــّي عليــه الســالم -أن ل أبلــغ مــا أنــزل إّل يف حــق عــّي فــا 
بلغــُت رســالته وقــد ضمــن ل تبــارك وتعــاىل العصمــة مــن النــاس-)27( وهنــا 
ــا الســياق أن ثمــة خطــب مــا ســيحدث لــو بلــغ الرســول الكريــم  يكشــف لن
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ــوله  ــن لرس ــن اهلل ضم ــن لك ــر املؤمن ــة أم ــاس بوالي ــه الن ــه وآل ــى اهلل علي ص
الكريــم العصمــة منهــم.

ــْغ َمــا ُأنــِزَل إَِلْيَك﴾]املائــدة: 67[ ثــم قــال:  ُســوُل َبلِّ َــا الرَّ ثــم تــال آيــة ﴿َيــا َأهيُّ
-وأنــا أبــن لكــم ســبب هــذِه اآليــة: إن جرئيــل هبــط إّل مــراًرا ثالًثــا يأمــرين 
عــن الســالم ريب -وهــو الســالم- أن أقــوم يف هــذا املشــهد فُأعلــم كل أبيــض 
وأســود أن علًيــا بــن أيب طالــب أخــي وويص وخليفتــي عــى أمتــي واإلمــام مــن 

بعــدي«)28(.
ــغ  ــن تبلي ــالم ع ــتعفي ل الس ــل أن يس ــأل -جرئي ــه س ــا أن ــم أيًض وأخره
ذلــك إليكــم-)29( وذكــر الســبب مــن وراء ذلــك إذ إنــه صــى اهلل عليــه وآلــه 
ــتهزئن  ــل املس ــن وحي ــال الالئم ــن وإدغ ــرة املنافق ــن وكث ــة املتق ــم -بقل يعل
ــس يف  ــا لي ــنتهم م ــون بألس ــم يقول ــه بأهن ــم اهلل يف كتاب ــن وصفه ــالم، الذي بالس

ــم-)30(. ــد اهلل عظي ــو عن ــا وه ــبونه هينً ــم وحيس قلوهب
ثــم يذكــر صــى اهلل عليــه وآلــه أنــه يعــرف أولئــك املنافقــن -ولــو شــيئت أن 
أســمي بذلــك بأســائهم لســميُت وأن أؤمــئ إليهــم بأعياهنــم ألومــأُت وأن أُدلَّ 

عليهــم لدللــُت ولكنــي واهلل يف أمورهــم تكرمــُت«)31(.
فالســياق يكشــف لنــا أن تكــرم رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه عــى أولئــك 
املنافقــن وعــدم ذكــره ألســائهم إنــا جــاء كفرصــة ألولئــك املنافقــن لراجعوا 

أنفســهم وينتبهــوا إىل أنفســهم كــي يصغــوا إىل احلــق.
كذلــك فــإن الســياق يكشــف لنــا مــا تقــدم أن املؤامــرات عــى النبــي صــى 
ــول  ــاة الرس ــى حي ــت ع ــالم كان ــم الس ــه عليه ــل بيت ــى أه ــه وع ــه وآل اهلل علي
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ــه  ــا أن الرســول صــى اهلل علي ــل أن الســياق يكشــف لن ــه ب ــه وآل صــى اهلل علي
وآلــه كان معرًضــا يف كل وقــت ملــا تعــرض لــه أهــل بيتــه عليهــم الســالم بعــد 

وفاتــه لــوال أن اهلل قــد عصمــه مــن النــاس.
ومــن الســياق أيًضــا مبــدأ الســرة الذاتيــة الــذي اســتعمله الرســول الكريــم 
ــر املباركــة واســتعمله بعــده اإلمــام عــي  ــة الغدي ــه يف خطب ــه وآل صــى اهلل علي
عليــه الســالم يف خطبتــه املشــهورة )بالقاصعــة()32( واســتعمله اإلمــام احلســن 
عليــه الســالم يف أكثــر مــن خطبــة)33( واســتعمله أيًضــا اإلمــام احلســن عليــه 
ــنة )60هـــ(  ــرام س ــرم احل ــن حم ــارش م ــالء يف الع ــف يف كرب ــوم الط ــالم ي الس
ــن  ــد ب ــون يزي ــس امللع ــجاد يف جمل ــن الس ــن احلس ــي ب ــام ع ــتعمله اإلم واس

ــة. معاوي
ويعــدُّ مبــدأ )الســرة الذاتيــة( مبــدأ عــري وحضــاري ويــدل عــى رقــي 
املجتمعــات وتقدمهــا وتســتعمل يف أفضــل اجلامعــات يف العــال فهــو يكشــف 
لنــا عــن قــدرات صاحــب الســرة الذاتيــة وانجازاتــه مــن أجــل أن نفاضــل بينه 
ــخص  ــون الش ــب ليك ــل واألنس ــح واألفض ــار األصل ــن يف اختي ــن اآلخري وب

املناســب يف املــكان املناســب.
وتأسيًســا عــى ذلــك فــإن مبــدأ الســرة الذاتيــة كان حــارًضا يف خطبــة الغدير 
املباركــة فقــد عــرض الرســول الكريــم صــى اهلل عليــه وآلــه الســرة الذاتيــة أو 
كــا ُتعــرف اليــوم بالـــ)C. V( لإلمــام عــّي عليــه الســالم وذلــك إلقامــة احلجة 
عــى النــاس والســيا الناكثــون واملارقــون واملنافقــون فقــال: -معــارش النــاس، 
ــوا عنــه وال تنفــروا منــه، وال تســتنكفوا عــن واليتــه، فهــو الــذي هيــدي  ال تضلُّ
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ــة  ــذه يف اهلل لوم ــه، وال تأخ ــى عن ــَل وينه ــُق الباط ــه، وُيزِه ــل ب ــق ويعم إىل احل
الئــم. أول مــن آمــن بــاهلل ورســوله، ل يســبقه إىل اإليــان يب أحــٌد، والــذي فــدى 
رســول اهلل بنفســه، والــذي كان مــع رســول اهلل وال أحــد يعبــد اهلل مــع رســوله 
ــه عــن  ل مــن عبــد اهلل معــي. أمرُت ل النــاس صــالة وأوَّ مــن الرجــال غــرُه. أوَّ
اهلل أن ينــام يف مضجعــي، ففعــل فادًيــا ل بنفســه، معــارش النــاس، فضلــوه فقــد 

فضلــه اهلل، واقبلــوه فقــد نصبــه اهلل.
معــارش النــاس إنــه إمــام مــن اهلل، ولــن يتــوب اهلل عــى أحــد أنكــر واليتــه 
ــه  ــَره وأن ُيعذب ــف أم ــا خال ــك ب ــل ذل ــى اهلل أن يفع ــى ع ــه، حت ــر ل ــن يغف ول
ــاًرا  ــوا ن ــاد ودهــر الدهــور، فاحــذروا أن ختالفــوه، فتصل ــد اآلب ــا نكــرا أب عذاًب

ــن«)34(. ــدت للكافري ــارة أع ــاس واحلج ــا الن وقوده

املبحث الرابع

الجنازية وال�سيمائية يف خطبة الغدير املباركة

ــال  ــداث أفع ــة أح ــن انجازي ــر ع ــن للتعب ــح التداولي ــة مصطل االنجازي
ــن)35(: ــى صنف ــم ع ــكالم عنده ــكالم فال ال

األول: ليس له انجازية عى الواقع فهو ال يعدو أكثر من كونه كالًما.
ــداث  ــرف بأح ــداث ُتع ــه أح ــون ل ــع ويك ــى الواق ــة ع ــه انجازي ــاين: ل والث

ــكالم. ــال ال أفع
واالنجازية باملعنى الثاين كانت حارضة يف خطبة الغدير املباركة.

ــه بعــد أن عــرض فكــرة اإلمامــة عــى  ــه وآل ــه صــى اهلل علي مــن ذلــك قول
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املســلمن وأعلــن علًيــا عليــه الســالم إماًمــا ووصًيــا عــى املســلمن ذكــر أن مــن 
ــار،  ــه يف الن ــة األوىل، وأن ــر اجلاهلي ــر ككف ــه كاف ــه فإن ــزم ب ــك ول يلت ــر ذل أنك
ــداث  ــة أح ــه انجازي ــه ل ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــاب النب ــك أن خط ــى ذل ومعن
أفعــال الــكالم فكالمــه صــى اهلل عليــه وآلــه لــه أثــر يف الواقــع الشــخيص لــكل 
ــة األوىل، ومــن  مســلم، فقــال -فمــن شــك يف ذلــك فقــد كفــر ككفــر اجلاهلي
شــك يف يشء مــن قــول فقــد شــك يف كل مــا أنــزل إّل، ومــن شــك يف واحــد 

ــار«)36(. ــا يف الن مــن األئمــة فقــد شــك يف الــكل منهــم والشــاك فين
ومثــل ذلــك ُيقــال يف قولــه صــى اهلل عليــه وآلــه -ملعــون ملعــون مغضــوب 

مغضــوب مــن رد عــيَّ قــول هــذا ول يوافقــه-)37(.
ــارض  ــى كل ح ــة ع ــه حج ــرت بتبليغ ــا أم ــُت م ــد بلغ ــا: -وق ــه أيًض وقول
ــغ  ــد، فليبل ــَد أو ل يول ــهد، ُولِ ــهد أو ل يش ــن ش ــد م ــى كل أح ــب وع وغائ

ــة-)38(. ــوم القيام ــد إىل ي ــد الول ــب والوال ــارض الغائ احل
فهــذِه النصــوص الرشيفــة تؤكــد أن كالم النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه لــه أثــر 

يف حيــاة املســلمن وآخرهتــم.
ومــن التداوليــة مــا ُيعــرف بالســيميائية أو العالماتيــة)39( وهــي عــى أنــواع 
ــا منهــا أن نشــر  ــا يكفين ولســنا يف صــدد بحثهــا فهــذا ليــس مقــام بحثهــا وإن
ــث يف  ــي تبح ــة فه ــة أو املكتوب ــر املنطوق ــة غ ــث يف اللغ ــيميائية تبح إىل أن الس
اإلشــارة والعالمــة واإليــاء واإلحيــاء واأللــوان ذات الداللــة فهــذِه كلهــا لغــة 

غــر منطوقــة أو مكتوبــة لكنهــا ُتوحــي بمعــاٍن معينــة وحمــددة.
ــه الســالم إىل جانــب الرســول صــى اهلل  ومــن الســيميائية وقــوف عــّي علي
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عليــه وآلــه يف خطبــة الغديــر املباركــة، -ثــم رضب بيــده إىل َعُضــد عــي عليــه 
ل مــا صعــد رســول  الســالم فرفعــه، وكان أمــر املؤمنــن عليــه الســالم منــذ أوَّ
اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه منــره عــى درجــة مقامــه متيامنـًـا عــن وجــه رســول اهلل 
صــى اهلل عليــه وآلــه كأهنــا يف مقــام واحــد. فرفعــه رســول اهلل صــى اهلل عليــه 
وآلــه بيــده وبســطها إىل الســاء وشــال علًيــا عليــه الســالم حتــى صــارت رجُلــُه 
ــن أوىل  ــاس م ــا الن ــال: أهي ــم ق ــه، ث ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــة رس ــع ركب م
مــن أنفســكم؟ قالــوا: اهلل ورســوُله، فقــال: أال فمــن كنــت مــواله فهــذا عــي 

ــواله.... «)40(. م
ــن أراد أن  ــة ح ــة املنطوق ــف باللغ ــه ل يكت ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص فالرس
ــهد  ــيميائية املش ــد إىل س ــه عم ــن لكن ــًرا للمؤمن ــالم أم ــه الس ــا علي ــن علًي ُيعل
كــي يكــون احلــدث )صوًتــا وصــورة( فيشــاهد املســلمون علًيــا صــى اهلل عليــه 
وآلــه ويســمعون كالم الرســول الكريــم صــى اهلل عليــه وآلــه وهــو ينصبــه أمــًرا 

ــا. ــا وولًي وإماًم

اخلامتة

بعــد أن عرضنــا خطبــة الغديــر املباركــة عــى النظريتــن النصيــة والتداوليــة 
يف هــذِه الدراســة فقــد توصلــت إىل جمموعــة نتائــج مهمــة، لنــا أن نوجزهــا عــى 

النحــو اآليت:
1- رادف الرســول الكريــم صــى اهلل عليــه وآلــه يف نصــوص خطبــة الغديــر 
ــك يف  ــر كذل ــص، وكان األم ــن ن ــر م ــة بأكث ــوع اخلطب ــال موض ــة إليص املبارك

مهــارة تضــاد النصــوص أيًضــا.
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2- اســتعمل الرســول الكريــم صــى اهلل عليــه وآلــه التنــاص القــرآين كدليــل 
دامــغ عــى أن موضــوع خطبــة الغديــر املباركــة موضــوع ســاوي.

ــة عــن علــم رســول اهلل صــى اهلل  ــدأ الســرة الذاتي 3- كشــف الســياق ومب
ــود  ــبب وج ــتتقهقر بس ــده س ــالمية بع ــوة اإلس ــأن الدع ــه ب ــه ودرايت ــه وآل علي

ــطن. ــن والقاس ــن واملارق الناكث
ــا  ــة وموضوعه ــة حقيقي ــة ذات انجازي ــة خطب ــر املبارك ــة الغدي 4- إن خطب
ليــس حــَب عــّي عليــه الســالم فقــط -كــا يعتقــد بعضهــم- وإنــا هــو منهــج 
ــة إذ  ــد ذلــك ســيميائية املشــهد يف اخلطب ــاة صحيحــة وخامتــة صحيحــة يؤي حي

ــورة. ــا وص كان صوًت

قائمة امل�سادر

1- أرشفها القرآن الكريم.
2- خطبــة الغديــر، النــص الكامــل، حممــد باقــر األنصــاري، مركــز املنتظــر 

الثقــايف، د. ت.
3- ســيميائية اإليقــاع والفاصلــة يف القــرآن الكريــم، د. تومــان غــازي، ط. 

األوىل 2011، مطبعــة رشكــة املــارد، العــراق- النجــف األرشف.
ــة  ــدار العربي ــي، ال ــر الصبيح ــد األخ ــص، حمم ــم الن ــل إىل عل 4- مدخ

للعلــوم، نــارشون، منشــورات االختــالف، اجلزائــر، ط. األوىل، 2008.
5- مفاهيــم علــم لغــة النــص عنــد ســيبويه، مرتــى مزيــد جــر، أطروحــة 

دكتــوراه، اجلامعــة املســتنرية، كليــة اآلداب، قســم اللغــة العربيــة، 2014.
ــام  ــة: د. مت ــد، ترمج ــرت دي بوجران ــراء، روب ــاب واإلج ــص واخلط 6- الن
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ــرة، ط. األوىل 1998. ــب، القاه ــال الكت ــان، ع حس
7- نظريــة علــم النــص، د. حســام أمحــد فــرج، مكتبــة اآلداب، القاهــرة، ط. 

األوىل 2007.
8- هنج البالغة، حتقيق: حممد عبده، بروت، إرشاف العتبة احلسينية.

9- النهــج اللغــوي يف خطــاب العصمــة، خطــاب اإلمــام احلســن ” انموذًجا، 
دراســة لغويــة وتداوليــة، مقبــول للنــرش يف جملــة العميد.

هوام�ش البحث:

ــة  ــم لغ ــم عل ــر: مفاهي ــص: 78-126، وينظ ــم الن ــة عل ــر: نظري 1- ينظ
ــيبويه: 68. ــد س ــص عن الن

2- ينظر: علم لغة النص: 183-99.

3- خطبة الغدير، النص الكامل: 28.
4- نفسه: 30.
5- نفسه: 31.
6- نفسه: 30.

7- نفسه: 36-35.
8- نفسه: 36.
9- نفسه: 37.

10- النص واخلطاب واإلجراء: 104.
11- نظرية علم النص: 199.

12- نفسه: 217.
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ــًا: 8. - انموذج

34- خطبة الغدير، النص الكامل: 38.
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37- نفسه: 39.
38- نفسه: 48.
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نظرّية أفعال الكالم يف ملحمة عيد الغدير للشاعر بولس سالمة 
)دراسة تداولّية(

اأ. م. د. را�سم اأحمد عبّي�ش اجلرّياوي

ملخ�ش البحث

التداولّيــة تعــدُّ مــن أهــّم اآللّيــات اإلجرائّيــة النظرّيــة والتطبيقّية التي تســعفنا 
يف حتليــل اخلطــاب تفكيــكًا وتركيبــًا، أو دراســته فهــًا وتفســرًا وتأويــاًل، ســواء 
أكان ذلــك اخلطــاب املرصــود لســانّيًا َأم أدبّيــًا َأم نقدّيــًا َأم فلســفّيًا، َأم منطقّيــًا َأم 
إعالمّيــًا، إذ ال يمكــن االســتغناء بــأيِّ حــاٍل مــن األحوال عــن البعد التــداول يف 
دراســة اللغــة اإلنســانّية بصفــة عاّمــة واخلطــاب األديب والنقــدي بصفــة خاّصة. 
ونظرّيــة أفعــال الــكالم مــن النظرّيــات اللســانّية احلداثوّيــة والتــي ُعــّدت مــن 
ــة  ــت بمقصدّي ــرة وعني ــازات كث ــت إنج ــا حّقق ــة؛ ألهّن ــاور التداولّي ــم املح أه
ــّدد  ــذي ح ــو ال ــه ه ــن خطاب ــود م ــد أّن املقص ــك نج ــاه، لذل ــب وخفاي املخاطِ
ــره يف  ــده يف أيِّ فعــل كالمــي، وهــذا األمــر جعــل مــن الصــدق يف توّف مــا يري
اخلطــاب رشطــًا مهــّاً مــن آلّيــات نجــاح الفعــل الكالمــي، ووجدنــا األفعــال 
الكالمّيــة مــن نــوع التوجيهــات واإلخباريــات أو التقريــرات شــّكلت اجلانــب 
ــره  ــع وتصوي ــل الواق ــى نق ــوم ع ــا تق ــالمة؛ ألهّن ــس س ــعر بول ــرز يف ش األب
تصويــرًا صحيحــًا ونقلــه بأمانــة وصــدق، وهــذا مــا كان الشــاعر يريــد إيصالــه 

للمتلّقــي، وقــد حتّقــق بالفعــل. 
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ومــن هنــا نجــد أّن نظرّيــة األفعــال الكالمّيــة اســتثمرها الشــاعر يف خطابــه 
وهــذا مــا ملســناه يف حتليلنــا وفقــًا هلــذه النظرّيــة، فضــاًل عــن ذلــك فقــد وجدنــا 
هلــذه النظرّيــة وجــودًا حقيقّيــًا يف كتــب الــراث األديب والنقدي، ويرجــع الفضل 
الرائــد للعــرب يف انبثــاق هــذه النظرّيــات، ولعّل الســبب ليــس لعلائنــا العرب، 
ــا إىل  ــة ُأصوهل ــة حداثوّي ــون كلَّ نظرّي ــن يرجع ــن الذي ــا احلداثوي ــل يف باحثين ب
الغــرب مــن غــر أْن يتمّعنــوا يف تراثنــا وكتبنــا، فيســتعجلون يف حكمهــم ورّبــا 
يكونــون غــر موضوعيــن يف حكمهــم وصــدوره، وأخــرًا تعــدُّ نظرّيــة أفعــال 
ــة  ــال اإلنجازّي ــق األفع ــن طري ــى ع ــاج املعن ــة إلنت ــة قابل ــة مهّم ــكالم نظرّي ال
والتــي تنتــج تأثــرًا مــا يف القــارئ، وهــذا التأثــر مرتبــط باإلنجــاز املتــأيّت مــن 

الفعــل القــول.
ل ليوّضــح املهــاد النظري  تأّلــف البحــث مــن حمــاور عــّدة، جــاء املحــور األَوَّ
ملصطلــح التداولّيــة، وتكّفــل املحــور الثــاين ليبــّن التداولّيــة يف الــراث العــريب 
ــة  ــدان الســبق يف مصطلــح التداولّي ــأّن مي ــة واضحــة ورصحيــة ب ــا دالل ووجدن
يعــود إىل نّقادنــا ولغوّيينــا العــرب، فــال يمكــن لباحــث مــا موضوعــيٍّ أْن ينكــر 
ــا  ــا املحــور الثالــث جــاء ليوّضــح عالقــة التداولّيــة بــاألدب، أمَّ هــذا اجلهــد، أمَّ
ــة أفعــال الــكالم وأمهّيتهــا يف الشــعر فضــاًل  ــّن نظري املحــور األخــر جــاء ليب
عــن اجلانــب التطبيقــي يف شــعر بولــس ســالمة لينتــج عــن هــذه املحــاور نتائــج 

ســّطرهتا اخلامتــة.
ــل  ــة أله ــدًدا خدم ــذا مس ــا ه ــل عملن ــبحانه جيع ــن اهلل س ــو م ــا نرج وختاًم
بيــت النبــوة، وأْن جيعلنــا مــن أتباعهــم ومواليهــم إىل يــوم نلقــاه، وآخــر دعوانــا 
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ــة  ــالم عــى رســوله األمــن، واألئمَّ ــالة والسَّ أِن احلمــد هلل ربِّ العاملــن، والصَّ
اهلــداة املهديــن، وســّلم تســليًا كثــًرا.

املحور الأّول، مهاد نظري مل�سطلح التداولّية 

ــة  ــة اللغ ــدرس عالق ــي ت ــة الت ــات احلداثوّي ــن املصطلح ــة م ــدُّ التداولّي ُتع
ــة  ــا وراء اللغ ــا إىل م ــل تتجاوزه ــة، ب ــة اللغ ــِف بدراس ــي ل تكت ــا، فه بمتلّقيه
وكيفّيــة تأثرهــا، فالتداوليــة تعنــي )إجيــاد القوانــن الكليــة لالســتعال اللغــوي 
والتعــّرف عــى القــدرات اإلنســانية للتواصــل اللغــوي وتصــر التداوليــة مــن 
ــا علــم اســتعال اللغــة، وقــد نقــول يف تعريفهــا:  ــأْن ُتعــّرف بأهّن ــرة ب ــّم جدي ث
بأهّنــا نســق معــريف اســتدالل عــام يعالــج امللفوظــات ضمــن ســياقاهتا التلفظية، 

ــة()1(. ــا التخاطبي ــن أحواهل ــات ضم واخلطاب
فالتداولّيــات ُتعــدُّ مــن أكثــر الدراســات حيوّيــة؛ ملــا فيهــا مــن انفتــاح كبــر 
ــا  ــة بوصفه ــى اللغ ــالق ع ــن االنغ ــت ع ــد ختّل ــه، وق ــر في ــي والتأث ــى املتلّق ع
ــل  ــن للعم ــه مكمل ــر في ــي والتأث ــّد املتلّق ــك لتع ــاوزت ذل ــل جت ــًا، ب كالم
ــة بذاهتــا،  ــة، ليســت مكتفي التواصــي الفعــي، فاللغــة مــن وجهــة نظــر تداولّي
ــد  ــات وتتح ــاوت باملنطلق ــات تتف ــن النظرّي ــة م ــي )جمموع ــا، فه ــل تتجاوزه ب
ــاد،  ــّدد األبع ــياق متع ــن س ــارس ضم ــاطًا ُي ــا نش ــاب بوصفه ــر للخط يف النظ
ــة ال  ــج اللغ ــم بمنت ــا وهتت ــات ومفرّسهي ــن العالم ــة ب ــة العالق ــي بدراس ويعن
ــا  ــاب ب ــف اخلط ــي يف موق ــل التخاطب ــر التفاع ــاول أث ــب، وتتن ــة فحس باللغ
ــّيا  ــظ، والس ــة باللف ــة املتعلق ــة واخلطابي ــات اللغوي ــة كلِّ املعطي ــتتبع دراس يس
املضامــن واملدلــوالت، وتشــمل هــذه املعطيــات معتقــدات املتكّلــم ومقاصــده 
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- شــخصيته - تكوينــه الثقــايف، مــع مــن شــارك يف احلــدث اللغــوي، ويشــمل 
ــة  ــر االجتاعي ــة والظواه ــروف الزمكاني ــا الظ ــة ومنه ــع اخلارجي ــك الوقائ كذل

ــن()2(. ــن املتخاطب ــركة ب ــة املش ــن املعرف ــاًل ع ــة، فض ــة باللغ املرتبط
فهــذه االهتامــات كلُّهــا تعطــي للتداولّيــة بعــدًا ذا أثــر كبــر يف الدراســات؛ 
نتيجــة االمتــداد الواســع الــذي تعنيــه، وكانــت البدايــات التداولّيــة عنــد شــارل 
ــرك  ــات تش ــن املقارب ــة م ــع جمموع ــريف جيم ــار مع ــة )إط ــس، فالتداولّي موري
عنــد معاجلتهــا للقضايــا اللغويــة يف االهتــام بثالثــة معطيــات ملــا هلــا مــن أثــر 
فّعــال يف توجيــه التبــادل الكالمــي وهــي: املتكلمــون )املخاَطــب واملخاطِــب( 
ــتعال  ــكالم؛ أي االس ــة لل ــتعاالت العادي ــام(، واالس ــال، املق ــياق )احل والس
ــا  ــات يمنحه ــّدد يف املقارب ــذا التع ــع()3(، وه ــة يف الواق ــادي للغ ــي والع اليوم
ــة، فاللغــة مــن وجهــة نظــر التداوليــن ال يمكــن أْن نعطيهــا فهــًا  صفــة إجيابّي
ــيميائّية  ــزاء الس ــد أج ــس أح ــا موري ــد عّده ــه، وق ــل مع ــي والتواص ــن املتلّق م
عندمــا أعطــى متييــزًا هلــا وصنّفهــا إىل ثالثــة أصنــاف: الركيــب الــذي يعنــي بــه 
دراســة العالقــات الشــكلّية بــن العالمــات، والداللــة التــي تعنــى هبــا دراســة 
ــة العالمــات  ــى هبــا دراســة عالق ــة يعن ــة العالمــات باألشــياء، والتداولّي عالق
ــة الداللــة ال يمكــن أْن نحّدهــا  بمؤّوليهــا)4(، ومــن هنــا تبقــى األلفــاظ عصّي

بمعنــى جامــع مانــع هلــا.
ــة: )اللغــة، الــكالم( التــي  ــة تقــوم )يف جوهرهــا عــى رفــض ثنائي فالتداولّي
نــادى هبــا رائــد اللســانيات احلديثــة دي سوســر القائلــة: بــأّن اللغــة وحدهــا 
ــت  ــذا عمل ــوء ه ــة()5(. ويف ض ــة العلمي ــرة بالدراس ــي اجلدي ــكالم ه دون ال
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ــا  ــمت مغاليقه ــذه األركان وهّش ــن ه ــودة ب ــّوة املوج ــى ردم اهل ــة ع التداولّي
ومــّدت اجلســور بــن مســتعمليها لتنتــج خطابــًا قــادرًا عــى البقــاء والديمومــة.
ــان  ــًا مــن أركان الدراســات اللســانّية التــي تطــّورت إّب ــة ُتعــدُّ ركن فالتداولّي
ســبعينات القــرن العرشيــن، وهــي تــدرس كيفّيــة فهــم النــاس بعضهــم لبعض، 
ــي  ــّدد، فه ــوس وحم ــف ملم ــار موق ــيٍّ يف إط ــيٍّ كالم ــل تواص ــم لعم وإنتاجه
دراســة مفّصلــة تتعامــل مــع املعــاين التــي هيملهــا علــم الداللــة، وتقــع الداللــة 

كأكثــر الــدروس أمهّيــة يف مفــرق طــرق األبحــاث الفلســفّية اللســانّية)6(.
ــة إاّل أّن مفهومهــا  ــابقة ملصطلــح التداولّي وعــى الرغــم مــن التعريفــات السَّ
يبقــى قــارصًا؛ نظــرًا الّتســاع حدودهــا حّتــى أّن العديــد مــن الدارســن أقــّروا 
غمــوض معاملهــا، فهــي درس جديــد، وغزيــر إاّل أّنــه ال يمتلــك حــدودًا 
ــة  واضحــة... ولعــلَّ مــن أهــم الصعوبــات التــي تصــادف التعريــف بالتداولّي
عــدم اســتقرارها عــى مصطلــح قــارٍّ هلــا، يشــمل مقوالهتــا وجماالهتــا العديــدة، 
 )pragmatique( إذ تعــّددت التســميات العربيــة للمصطلــح األجنبــي
فقيــل: الراغاتّيــة بعّدهــا نقــاًل حرفّيــًا عــن املصطلــح األجنبــي، وقيــل: 
التداولّيــة، واملقامّيــة، والوظيفّيــة والســياقّية، والذرائعّيــة، والنفعّيــة، وبــن هــذه 
ــون  ــة لتك ــتعاهلا مرادف ــمح باس ــروق ال تس ــا - ف ــة أمره ــاظ - يف حقيق األلف
ــاًل للمصطلــح األجنبــي()7(، وهــذا التعــّدد يف املصطلــح يعطيهــا تعــّددًا  مقاب
ــًا ل يســتقر عنــد حــدٍّ معــّن، نتيجــة الختــالف الرمجــات والثقافــات،  مفاهيمّي
ــة تبقــى مقاربــة شــبه متكاملــة،  وعــى الرغــم مــن هــذا التعــّدد إاّل أّن التداولّي
ــة  ــانّيات الوصفّي ــودة كاللس ــانّيات املوج ــرة اللس ــدَّ ثغ ــتطاعت أْن تس ــد اس فق
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ــا)8(. ــداول إليه ــد الت ــة الُبع ــرّية بإضاف ــانّيات التفس واللس

املحور الثاين، التداولّية يف الرتاث العربي

التداولّيــة هلــا جــذور قديمــة فعندمــا نتمّعــن يف تراثنــا العــريب نجــد إشــارات 
مبثوثــة وموجــودة هنــا وهنــاك، فالفضــل للغــرب يرجــع يف اصطنــاع املصطلــح 
الــذي مجــع هــذه اإلشــارات املبثوثــة كّلهــا يف مصطلــح جامــع مانــع هلــا، وهــذا 
ــا  ــذا م ــة، وه ــر تداولّي ــم معاي ــي تض ــوص الت ــن النص ــٍر م ــه يف كث ــا نلحظ م
تــّم ملســه يف صحيفــة بــرش بــن املعتمــر )ت 132هـــ( التــي نقلهــا اجلاحــظ )ت 
255هـــ( والتــي وجدنــا فيهــا بعــض الســنن التداولّيــة، إذ يذهــب بــرش مفّصــاًل 
ــع  ــة، م ــراز املنفع ــواب وإح ــى الص ــرشف ع ــدار ال ــا م ــان )وإنَّ يف أركان البي
ــي  ــظ العام ــك اللف ــال، وكذل ــن مق ــام م ــكلِّ مق ــب ل ــا جي ــال، وم ــة احل موافق
واخلــايص، فــإْن أمكنــك أْن تبلــغ مــن بيــان لســانك، وبالغــة قلمــك، ولطــف 
مداخلــك، واقتــدارك عــى نفســك، إىل أْن تفهــم العامــة معــاين اخلاصــة، 
ــّص  ــذا الن ــام()9(، فه ــغ الت ــت البلي ــطة ]... [ فأن ــاظ الواس ــوها األلف وتكس

ــة منهــا)10(: ــادئ التداولّي ــه القــارئ ســيجد مجلــة مــن املب ــن في عندمــا يتمّع
ــن  ــي م ــة وه ــواب واملنفع ــب الص ــو كس ــاب ه ــن اخلط ــرض م 1- إنَّ الغ
رشوط التداولّيــة لبيــان اخلطــاب ووضوحــه، وهــو مــا يصطلــح عليــه اللغويون 
ــة  ــن جه ــدًا م ــون مفي ــي أْن يك ــه ينبغ ــكالم وإفادت ــع ال ــق نف ــادة، فلتحّق باإلف

ــه. تركيب
ــاب  ــود باخلط ــب، واملقص ــاب واملخاط ــتويات اخلط ــة ملس ــة اللغ 2- مالءم

ــا. ــالة ولغته ــة الرس ــة وجه ــالة اللغوّي ــوع الرس موض
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3- اللغــة الوســطى وهــي معيــار تــداول جديــد ينطلــق مــن مبــدأ املالءمــة 
واالنســجام بــن املقــام واملقــال يف خماطبــة املتكّلــم للمتلّقــي وإفهامــه مــا يريــد 

مــن خــالل اســتعال لغــة حتافــظ عــى حــدود التخاطــب اللغــوي الواضــح.
ــح  ــبق يف مصطل ــدان الس ــأنَّ مي ــة ب ــة ورصحي ــة واضح ــدّل دالل ــذا ي وه
التداولّيــة يعــود إىل نّقادنــا ولغوّيينــا العــرب فــال يمكــن لباحــٍث مــا موضوعــيٍّ 
أْن ينكــر هــذا اجلهــد، وهــذا مــا يؤّكــده أحــد الباحثــن فضــاًل عــن غــره الكثــر 
ــاب اإلنصــاف مــا قّدمــه رّوادهــا عــى تعــّدد توجهاهتــم  ــا )نســجل مــن ب بأّنن
نــا ومــن قبيــل عــدم التنكــر للــذات نشــر إىل أّن جــلَّ مبــادئ  وأهدافهــم، إاّل أنَّ
التداوليــة احلديثــة حــارض يف تراثنــا العــريب، ولــو بمصطلحــات مغايــرة، 
ــع الــدرس اللغــوي مــع ســيبويه )180هـــ( وصــوالً  ــة طالئ ــذ بداي وذلــك من
ــر هــذه  ــد يف أكث ــدور الرائ ــا يبقــى ال ــن املتأخريــن()11(. ومــن هن إىل البالغي
ــة يعــود الفضــل الكبــر منهــا إىل الــراث العــريب؛ ملــا فيــه  املصطلحــات الغربّي
ــود  ــف جه ــه ونس ــن جتاهل ــم ال يمك ــريف مراك ــن مع ــة وخزي ــادة ثري ــن م م

ــه. مؤّلفي
فمبــدأ القصدّيــة الــذي هــو قّمــة األدوات اإلجرائّيــة يف التداولّيــة نجــد هلــا 
ــة إىل  ــه عــن األفعــال املتعّدي ــد ســيبويه )ت 180هـــ( يف حديث ــًا عن وجــودًا بّين
ــم  ــة النظ ــن نظرّي ــًا ضم ــدًا نظرّي ــرة بع ــذه الفك ــذ ه ــن أخ ــاًل ع ــن، فض مفعول
للجرجــاين )ت 471هـــ( يف إحلاقــه األلفــاظ للمعــاين وربطهــا بمقاصــد 
ــريب  ــراث الع ــراء ال ــو ث ــول: وه ــا إىل الق ــع بن ــا يدف ــذا م ــن)12(، وه املتكّلم
ــمَّ يســتوجب إعــادة النظــر يف ِقراءتــه قــراءة جديــدة  ــة، ومــن َث بالقيــم التداولّي
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ــس  ــع اللب ــه؛ لرف ــث في ــته والبح ــج دراس ــواه ومناه ــث حمت ــن حي ــة م جّدي
ــع  ــة م ــانّية احلديث ــة واللس ــات النقدّي ــن املصطلح ــٍر م ــن كث ــوض ع والغم

ــريب)13(. ــراث الع ــة لل ــة الثقافّي ــاة اخلصوصّي مراع
ــد  ــة يف دراســة لغــة االســتعال التواصــي، ليــس ولي فــكلُّ عنــارص التداولّي
ــيِّ  ــويِّ والبالغ ــراث النح ــق ال ــذوره إىل عم ــدُّ يف ج ــل يمت ــر، ب ــذا الع ه
ــل  ــر دلي ــم خ ــاء وخترجياهت ــرب القدم ــا الع ــرات علائن ــّل تنظ ــدي، ولع والنق
ــى  ــة ع ــم النحوّي ــم وتوجيهاهت ــدوا يف تقعيداهت ــاة اعتم ــول، فالنح ــا نق ــى م ع
ــة مجيعهــا، وأعطــوا اهتامــًا كبــرًا بطــريف التواصــل  ــة التواصلّي عنــارص العملّي
)املخاطِــب، املخاَطــب(، وقــد شــّكل حضورمهــا رضورة يف التعامــل مــع 
مســائلهم النحوّيــة، واهتمــوا بالســياق بشــّقيه اللغــوي واحلــال )املوقــف(، ول 
يغفــل البالغيــون العنــارص التواصلّيــة حينــا دأبــوا يف تفســر الظواهــر اللغوّيــة 

ــي)14(. ــى املتلّق ــر ع ــغ( للتأث ــم )البلي ــا املتكّل ــد إليه ــي يعم ــات الت واآللّي
وأخــرًا نّتفــق مــع مــن يقــول: بــأّن التداولّيــة بمقوالهتــا األساســّية كســياق 
ــراف  ــن أط ــة ب ــاة العالق ــامع ومراع ــادة الس ــم، وإف ــرض املتكّل ــال، وغ احل
اخلطــاب، ومفهــوم األفعــال الكالمّيــة يمكــن أْن تكــون أداة مــن أدوات قــراءة 

ــه)15(. ــح فهم ــن مفاتي ــًا م ــه ومفتاح ــّتى مناحي ــريب يف ش ــراث الع ال

املحور الثالث، التداولّية وعالقتها بالأدب

ملَّــا كانــت اللغــة األدبّيــة ختتلف عــن اللغــة العادّيــة يف شــعرّيتها وعمــق وعي 
قائلهــا واأللفــاظ املختــارة فيهــا، فهــذا يدفــع بنــا إىل مقاربتهــا مقاربــة تداولّيــة 
ــن  ــعراء واملبدع ــإّن الش ــك ف ــراهتا، ولذل ــة تفس ــا وتعّددّي ــع آلّياهت ــجم م تنس
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يوّظفــون يف النــّص األديب )كلــات وتعابــر وأســاء أعــالم هلــا مقصديــة مبارشة 
ــح،  ــن والتلمي ــم بالتضم ــرة أو تفه ــة ظاه ــدرك بطريق ــد ت ــارشة، فق ــر مب وغ
وهــذه املقصدّيــة واضحــة يف الشــعر العــريب املعــارص أكثــر مــن الشــعر العــريب 
القديــم، فالشــاعر املعــارص يوّظــف اللغــة يف ضــوء ســيميائية قصديــة، حيــث 
ــده إىل عالمــات ورمــوز وإشــارات وإيقونــات حتمــل يف طياهتــا  تتحــول قصائ
دالالت مقصديــة ينبغــي استكشــافها مــن قبــل املتلقــي عــر آليــات التفكيــك 

ــل والتأويــل()16(. ــح والتقويــض والتأجي والترشي
فعالقــة التداولّيــة بــاألدب عالقــة وثيقــة، مــن حيــث إّن اخلطــاب األديب هــو 
بمثابــة شــبكة معّقــدة مــن النصــوص التــي وإىل يومنــا هــذا، ل يفلــح املنظــرون 
ــذه  ــت ه ــه، إذ كان ــق علي ــكل مّتف ــا بش ــة حتليله ــا وال منهجي ــة قراءاهت يف علمن
ــة تعطــي لنفســها شــبكة ُأخــرى مــن العالقــات املتواشــجة  الشــبكة النصوصّي
ــر  ــا وتفس ــكُّ ألغازه ــة ف ــى أيِّ منظوم ــن ع ــت الراه ــتحيل يف الوق ــث يس بحي

ــة)17(. أبعادهــا كّلهــا، وبعثــرة كلِّ رموزهــا إاّل حتــت إجــراءات تأويلّي
وهــذه التأويــالت والتعّدديــة يف املعــاين فتحــت البــاب واســعًا أمــام املتلّقــي 
وجعلــت النــّص األديب ال ينحر بقــراءة واحدة، بــل يبقى النــّص األديب إبداعيًا 
ــتعملها،  ــي يس ــة الت ــة اخلاّص ــالل اللغ ــن خ ــاء م ــل والبق ــى التواص ــه ع بقدرت
فالغمــوض ليــس شــيئًا أساســيًا لتعّدديــة املعنــى، فــإّن )مســألة تعدديــة التفســر 
ــن  ــًا - م ــأيت - أحيان ــد ت ــا ق ــل إهّن ــعري، ب ــّص الش ــوض الن ــر يف غم ال تنح
ــة  ــل دالل ــا جيع ــو م ــة، وه ــى اللغ ــاص ع ــا اخل ــعرية ملنطقه ــة الش ــرض اللغ ف
بعــض اجلمــل واملفــردات غــر مســتقرة داللّيــًا متامــًا، وذلــك بالنظــر إىل طبيعــة 
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التوجــه القرائــي يف تفســر النــص، إذ قــد تعتمــد القــراءة املعنــى املعجمــي غــر 
ــة  ــد بالدرج ــاعر يعتم ــاح الش ــوي()18(، فنج ــم اللغ ــى يف املعج ــو معط ــا ه م
ــة التواصلّيــة براعــة فائقــة؛ كــي يوصــل  األســاس عــى توظيــف أركان العملّي
ــانية  ــات لس ــتعمل مكون ــدع يس ــكَّ يف أّن املب ــال ش ــي )ف ــه إىل املتلّق مقصدّيت
ــوي وال  ــتعانة بامليتالغ ــع االس ــده م ــال مقاص ــداول وإيص ــل الت ــق املفص لتحقي
ســّيا إذا كان النــص الشــعري أدائيــًا، أو ملقــى، أو منقــوالً يف مدونــة مرئيــة، أو 

ــة اإلنجــاز، واألداء()19(. ــا حتــر كفاي مســموعة، وهن
ومــن هنــا يبقــى التعامــل مــع النــّص األديب واخلطــاب اإلبداعــي ومقاربتــه 
مقاربــة تداولّيــة؛ بوصفــه نّصــًا لــه )مقصديــة ســياقية ينبغــي اســتحضارها بغيــة 

تأويــل النــص تأويــاًل صحيحــًا وســليًا()20(.

املحور الرابع، نظرية اأفعال الكالم 

ــة التــي هــي مــن أهــّم املحــاور التــي  يعــدُّ )أوســتن( مؤّســس هــذه النظرّي
ــة؛ ملــا هلــا مــن أثــر بالــغ يف حتليلهــا، فضــاًل عــن عّدهــا  قامــت عليهــا التداولّي
)املجّســد احلقيقــي لالســتعاالت اللغويــة يف الواقــع، حيــث هتتــم بدراســة مــا 
يفعلــه املتكلمــون باللغــة؛ مــن تبليــغ وإنجــاز أفعــال وتأثــر، وكلُّ ذلــك يفرض 
إنجــاح العمليــة التواصليــة بــن املتحدثــن()21(، وهــذا االهتــام هبــذه العملّية 
التواصلّيــة يزيــد مــن ديمومتهــا يف إنتــاج املعنــى ويوصــل األفــكار املخفّيــة عــن 
ــو )كل  ــي ه ــل الكالم ــوم الفع ــل، فمفه ــة يف التحلي ــا املّتبع ــر آلّياهت ــي ع املتلّق
ملفــوظ ينهــض عــى نظــاٍم شــكيٍّ داللٍّ إنجــازيٍّ تأثــري، وعــالوة عــى ذلــك، 
ُيعــدُّ نشــاطًا ماديــًا نحويــًا يتوّســل بأفعــال قوليــة إىل حتقيــق أغــراض إنجازيــة 
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)كالطلــب واألمــر والوعــد والوعيــد...(، وغايــات تأثرّيــة ختــصُّ ردود فعــل 
املتلقــي )كالرفــض والقبــول( ومــن ثــم فهــو فعــل يطمــح إىل أْن يكــون ذا تأثــر 

يف املخاطــب، اجتاعيــًا أو مؤسســاتيًا، ومــن ثــمَّ إنجــاز يشء مــا()22(.
وُيعــدُّ كتــاب جــون أوســتن )كيــف ننجــز األفعــال بالكلــات( الــذي ظهــر 
ــا  ــرل بتطويره ــام س ــد ق ــكالم، وق ــال ال ــة أفع ــس لنظرّي ــام 1962م املؤّس ع
وتنظيــم أفكارهــا فيــا بعــد وحتديــدًا يف كتابــه )أفعــال الــكالم( 1969م)23(. 
ــفة  ــكالم إىل فالس ــال ال ــة أفع ــور نظرّي ــات األُوىل لظه ــاع البداي ــن إرج ويمك
ــة  ــة متنّوع ــول معرفّي ــن حق ــة م ــة املنبثق ــارات الفكرّي ــف التي ــة، إذ إّن خمتل اللغ
ــد عــى أّن القــول هــو أيضــًا فعــل، مــن هــذه  مــن قبــل أوســتن، وهــي التأكي
ــك  ــان، وكذل ــطو وبرمل ــي ألرس ــار البالغ ــر إىل التي ــن أْن نش ــارات يمك التي
إفالطــون والتقاطــع الــذي حصــل معــه ومــا جــاء بــه أوســتن فيــا بعــد، إذ إنَّ 
إفالطــون ينتهــي إىل أّن الكلمــة يف ذاهتــا ليــس بصادقــة أو كاذبــة، عــى الرغــم 
مــن أّن تشــكيلة الكلــات قــد تعنــي شــيئًا، وال تــدلُّ عــى يشء وحامــل هــذه 
ــذه  ــا ه ــك وجدن ــن ذل ــاًل ع ــة)24(. فض ــت الكلم ــة وليس ــو اجلمل ــة ه املفارق
النظرّيــة الكالمّيــة موجــودة يف الــراث عنــد الســكاكي ولكنّهــا مندرجــة ضمــن 
ــن  ــا م ــل هب ــا يّتص ــادة وم ــكالم يف اإلف ــب ال ــع تراكي ــي )تتب ــاين، فه ــم املع عل
ــق الــكالم  االستحســان وغــره، ليحــرز بالوقــوف عليهــا عــن اخلطــأ يف تطبي
ــل  ــكاكي ب ــد الس ــّد عن ــف احل ــره()25(، ول يتوّق ــال ذك ــي احل ــا يقت ــى م ع
ــوال  ــه أح ــرف ب ــم يع ــا )عل ــرى بأهّن ــذي ي ــي ال ــب القزوين ــتمر إىل اخلطي يس
ــيٍّ  ــرض بالغ ــه لغ ــع وفائ ــال م ــى احل ــق مقت ــا يطاب ــي هب ــريب الت ــظ الع اللف
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ــًا مــن الســياق، ومــا حييــط بــه مــن القرائــن، أو هــو علــم يبحــث  يفهــم ضمن
يف اجلملــة بحيــث تــأيت معــّرة عــن املعنــى املقصــود()26(. وهــذه النصــوص 
تــدلُّ داللــة رصحيــة بوجــود هــذه النظرّيــة يف كتــب الــراث، وهــذا يــدلُّ عــى 
ثــراء كتــب نّقادنــا يف كلِّ النظرّيــات التــي جــاؤوا هبــا، ورّبــا أخذوهــا مــن كتبنــا 

ــر لبعــض آلّياهتــا وحماورهــا. ــدة مــع تطوي وصاغوهــا صياغــة جدي
ويقّسم أوستن الفعل الكالمي إىل ثالثة أقسام)27(:

1- فعــل القــول: ويــراد بــه إطــالق الفعــل يف مجــل مفيــدة ذات بنــاء نحــويٍّ 
ســليم وذي داللــة.

2- الفعــل املتضّمــن يف القــول: ويقصــد بــه الغــرض اإلنجــازي للفعــل أو 
األفعــال املنجــزة حقيقــة، بحيــث يلــزم املتكّلــم نفســه أو غــره )متلّقيــه( بعمــل 
ــل  ــّكل الفع ــي، ويش ــر والنه ــر واألم ــد والتحذي ــه كالوع ــاطة أقوال يشء بوس
اإلنجــازي احلقيقــي أســاس النظرّيــة التداولّيــة؛ ألّنــه جيّســد اجلانــب التواصــي 

منهــا ويرتبــط بالغــرض أو القصــد.
ــدوره الناتــج عــن إرســال سلســلة  3- الفعــل الناتــج عــن القــول: وهــو ب

ــة. ــة بقــوى إنجازّي ــة املصحوب مــن األفعــال القولّي
ــف أفعــال الــكالم بعــد أْن طــّور تصنيــف أوســتن إىل  ــا ســرل فقــد صنّ أّم

ــام)28(: ــة أقس مخس
ــم  ــل املتكّل ــو نق ــازي ه ــا اإلنج ــرات: وغرضه ــات أو التقري 1- اإلخبارّي
واقعــة مــا )بدرجــات متفاوتــة( مــن خــالل قضّيــة يعــّر هبــا عــن هــذه الواقعــة، 
واإلخبارّيــات حتتمــل إحــدى قيمتــي الصــدق والكــذب، واجتــاه املطابقــة فيهــا 
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ــا احلالــة النفســّية هلــا فهــي االعتقــاد. مــن الكلــات إىل العــال، أمَّ
ــرض  ــون الغ ــي يك ــي الت ــات(: وه ــات )الطلبي ــات أو األمرّي 2- التوجيه
ــة  ــاه املطابق ــون اجت ــا، ويك ــل يشء م ــب إىل فع ــه املخاط ــا توجي ــازي منه اإلنج
فيهــا مــن العــال إىل الكلــات، ورشط اإلخــالص فيهــا يتمّثــل يف اإلرادة والرغبة 

الصادقــة، وغرضهــا دائــًا هــو فعــل املتلّقــي شــيئًا يف املســتقبل.
ــزام  ــو إل ــا ه ــرض منه ــدات: والغ ــات أو التعّه ــات أو الوعدي 3- االلتزامي

ــتقبل. ــا يف املس ــل يشء م ــه بفع ــم نفس املتكّل
4- التعبرات أو اإلفصاحات: والغرض منها التعبر عن احلالة النفسّية.

5- اإلعالنات: الغرض منها إحداث تغيرات يف احلياة.
ول يكــن خطــاب الشــاعر بولــس ســالمة يف ملحمتــه )عيــد الغديــر( بمعــزل 
ــاًل  ــعراء تعام ــرز الش ــن أب ــد م ــاعر كأح ــذا الش ــة؛ إذ إّن ه ــذه النظرّي ــن ه ع
ــوزه  ــه ورم ــن مكنونات ــا ع ــّرًا فيه ــًا مع ــا توظيف ــد وّظفه ــة وق ــذه النظرّي ــع ه م
املســتوحاة واملقصــودة يف ذاتــه، لينتــج عرهــا مقصدّياتــه املــرادة، والتــي 
حتّققــت مــن خــالل هــذه األفعــال الــواردة يف ملحمتــه، وقــد تعــّددت األفعــال 
ــا  ــى يشء إّن ــذا إْن دّل ع ــالمة، وه ــس س ــاعر بول ــة الش ــة يف ملحم الكالمّي
يــدلُّ عــى أّن الشــاعر يريــد أْن يصــل إىل مراميــه املتنّوعــة )إثباتّيــة، وتوجيهّيــة، 
وتعبرّيــة(، حّتــى أّن هــذه األفعــال جــاءت مبــارشة وبعضهــا تلميحّيــة؛ لتقــوم 
بحمــل املتلّقــي عــى االقتنــاع والتأثــر فيــه ولفــت انتباهــه نحوهــا، ومنهــا قــول 

ــالمة)29(: ــس س ــاعر بول الش
ــّي  ــذا ع ــ ــال الـــصـــحـــراء ه ــ ــا رمـ ــر يـ أزاه والــضــفــاف  الـــدرب  فاملئي 
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ظـــلٍّ  أرشف  ــيِّ  ــبـ ــنـ الـ بـــعـــد  ــو  ــ مهاجره ــّي  ــ اخل الــســْبــســب  يف  الح 

ــح األثــــــــري نــســيــًا  ــ ــن ــ ــان عاطر مّحــــــي أج ــار ريـ ــح مــن جــفــون األس

ــًا  ــدرك املــعــبــس واحـ ــ ــِض ص ــف ــي ــرطــيــب يف وجـــه عــابــرول ــال ب بـــاســـًا 

ــبـــارى  ــــرسح الـــرئـــم حــولــه واحلـ ــآذرت ــ ــ ــا واجل ــ ــه ــ ــات وامل ــامـ ــعـ ــنـ والـ

ــق فــرشــًا  ــاب ــزن ــه ال ــول ــي ح ــط ــس ــام مــقــارصواب ــغـ ــرشي فـــوقـــه الـ ــ ــ وان

ــًا مــن خــالل إعطــاء  فالشــاعر يعطــي وصفــًا دقيقــًا حامــاًل غرضــًا إنجازّي
ــة  ــورة متكامل ــا ص ــن خالهل ــم م ــخيصّية، رس ــانّية تش ــة إنس ــراء صف الصح
ــغ  ــر صي ــا ع ــراء ويوّبخه ــر الصح ــاعر يأم ــي، فالش ــدث الكالم ــدة للح جمّس
ــدرب ورودًا  ــزرع ال ــأْن ت ــا ب ــاعر، فأمره ــوي للش ــراد األن ــت امل ــمّية حّقق اس
ــي  ــة الت ــورة املجازّي ــالل الص ــن خ ــا، فم ــن صفاهت ــت م ــذه ليس ــارًا، وه وأزه
رســمها الشــاعر حّقــق الغــرض اإلنجــازي للفعــل، وهــو إعطــاء وصــٍف رائــٍع 
ــالم، والصــورة التــي رســمها الشــاعر يف وصفــه كانــت  لإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ

ــة. ــورة اإلمامّي ــة للص مطابق
ــة قــد حتّققــت بصــورة أكثــر بــروزًا يف مقطــع آخــر مــن  واألفعــال اإلنجازّي

قــول الشــاعر، إذ يقــول)30(:
ــوي  ــني هي ــع ــرصي ــىض ثــالــث ال ــ ــان عـــوالوم ــعـ ــطـ ــلـ ــي لـ ــ ــن ــ ــردي ــ ــال ــ ب

ــيٌّ  ــ فــــاتــــقــــاه بــــــصــــــورٍة خمـــــذوالفـــــرمـــــاه عـــــى الــــــرغــــــام ع

ــغــض ــي ــا ف ــوهنـ ــفـ ــشـ ــكـ نبيالعــــــــورة يـ احلــيــاة  ــاز  جـ ــٌث  ــي ل الــطــرف 

ثقبًا  الشمس  يصدع  الثبت  ــيـــح مــهــوالطرفه  ــبـ ويـــــــويل عــــن الـــقـ

فعندمــا نتمّعــن يف قــول الشــاعر نجــد األفعــال اإلنجازّيــة متحّققــة بصــورة 
مثــى، وهــذا يــدلُّ عــى قــدرة املبــدع عــى التأثــر يف املتلّقــي عــر األفعــال أو 
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األحــداث التــي وردت يف النــّص، فخطــاب الشــاعر ربــط فكرتــن متشــاهبتن 
ــًا قــادرًا عــى التأثــر يف اآلخــر عــر  ــا أعطاهــا ُبعــدًا تداولّي يف نــصٍّ واحــد، مّ
ــالم صاحــب مكانــة  أخــذ انتبــاه املتلّقــي جتــاه احلادثــة، فاإلمــام عــيٌّ عليــه السَّ
وأنفــة وإبــاء، فعندمــا وجــد عثــان نفســه يــوم )ُأحــد( حتــت حــدِّ ســيف اإلمــام 
ــالم ل جيــد ترســًا يتــذّرى بــه غــر عورتــه، وهــذه اإلشــارة أيضــًا قــد  عليــه السَّ
حتّققــت وفعلهــا )عمــرو بــن العــاص( الــذي اســتفاد مــن جتربــة عثــان فتــذرى 
ــل  ــًا يف الفع ــا مع ــارة إليه ــدع يف اإلش ــاعر أب ــن، والش ــه يف صّف ــرس نفس بال
ــًا  اجلمعــي )يكشــفوهنا()31(، وصــدق احلادثــة هــذه قــد أعطاهــا ُبعــدًا تداولّي
ــه  ــرف غرض ــي أْن يع ــن للمتلّق ــط ال يمك ــذا الرب ــة، وه ــه كاّف ــًا ألغراض حمقّق
ــًا ذا تأثــر  اإلنجــازي مــن دون معرفــة باحلادثــة، فغرضهــا أعطــى ُبعــدًا إنجازّي

عميــق يف املتلّقــي.
ويستمر الفعل الكالمي يف ملحمة الشاعر بولس سالمة يف قوله)32(:

عــقــيــل  البـــــن  املــــريــــض  ــي كــلــايت وأرس  ــع ــل ت ــال: هـ ــ نــصــحــه قـ

ـــ  ــد ال ــي ــب ــأّن ُع ــ ــاين عـــلـــٌم بـ ــ ــد أتـ ــداِة قـ ــغـ الـ ــذ  ــن م إيّل،  ــأيت  ــ ي ــه،  ــل ـــ س

ــاء وحـــده فــاســلــْك اهلــنــدْي  الشياِةفـــإذا ج فضل  الــرأس  يف  واغمد  َي 

ــا  ــه ــي ــض ــرت ــالل الـــراِترضبــــــة طـــالـــبـــّيـــة ي ــَك الــلــيــث، مــن خ ــمُّ َع

ـــ  ــا، ويــوافــي ــده ــع ــرص ب ــق الــبــاســاِتوانــــزل ال ــى  ــن ــامل ب ــون  ــ ــوال ــ امل ك 

املنـ  ــب  ــوك امل يف  احلــســني  ــأيت  يـ ــمَّ  ــرداِتثـ ــ ــزغ ــ ــور بـــني اهلــــاف وال ــ ص

ــال  ــق أفع ــن طري ــازي ع ــل إنج ــن فع ــر م ــر أكث ــّص يتواف ــذا الن ــي ه فف
األمــر املتمّثلــة بـــ )اســلك، اعمــد، انــزل،...( وكذلــك الوعدّيــات مــن خــالل 
ــال  ــت بأفع ــه متّثل ــاىل علي ــوان اهلل تع ــلم رض ــة ملس ــّوة اإلنجازّي ــر، فالق التحذي
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ــي  ــل اللفظ ــارش، فالفع ــي مب ــل كالم ــر فع ــاز ع ــت اإلنج ــدة حّقق ــة ع أمرّي
ــالم،  ــه السَّ ــل مــن أعــداء احلســن علي ــد حــّرك يف نفــس )مســلم( روح القت ق

ــخصّية. ــذه الش ــن ه ــر م ــا التحذي ــل يف طّياهت ــة حتم ــة حوارّي ــس رؤي وَأّس
ــذا  ــق، وه ــتقبي ل يتحّق ــل مس ــّص فع ــود يف الن ــي املوج ــل الكالم فالفع
ــة الفعــل، فضــاًل عــن الفعــل  ــة مــن خــالل دالل ــدلُّ عــى الصيغــة التحذيرّي ي
ــاد(  ــن زي ــد اهلل ب ــى )عبي ــدلُّ ع ــذي ي ــّص وال ــد يف الن ــذي وج ــاري ال اإلخب
ــيء  ــّص م ــى، فالن ــد ال خيف ــد ووعي ــذا هتدي ــداة، وه ــاء الغ ــه أثن ــّدد جميئ وح
ــة  ــدًا عــر األفعــال الضمنّي ــه يعطــي تفاعــاًل جي ــا جعل ــة مّ باألفعــال اإلنجازّي
ــعرّية  ــورة الش ــّص. فالص ــات الن ــًا يف بوتق ــًا منضوي ــاًء خطابّي ــت بق ــي أعط الت
التــي بمجمــوع كلاهتــا كّونــت العمــل اإلبداعــي، جعلــت العمــل الشــاعري 
للنــّص خيتــزن بــؤرًا إبداعّيــة كامنــة فيــه، وهــذا مـّـا أعطاهــا رمــزًا قاباًل للتفســر 
ــاوز  ــعة تتج ــاد واس ــره إىل أبع ــب بفك ــي ألْن يذه ــح املتلّق ــا من ــل، مّ والتحلي

ــة. ــا ال هناي ــا إىل م ــعري وانفتاحه ــّص الش ــة للن ــدود الزمكانّي احل
وتبقى األفعال الكالمّية سائرة يف مقطع آخر من ملحمته، قائاًل)33(:

ــت  ــام ــه ــت ف ــده  ــ ــب ــ ع اهلل  ــم  ــ ــل ــ انتصار أع عقد  ــات(  ــادي ــع )ال ــورة  سـ

ــًا  ــّي عــل ــد  ــي ــج امل ــف  ــح ــص امل ــم األدهـــــــاِردّون  ــ ــاتِ ــ ــا ُفــــــّض خ ــل ــب ق

رأس  ــِة  ــول ــط ــب ال رفــــرف  يف  ــو  ــه األبــــــــراِر ف رفــــــرف  يف  ــيـــم  ــظـ وعـ

ــه لـــلـــقـــاء  ــ ــب ــ ــح ــ ــّب طـــــه وص ــ ــ الــــــرشِّ يـــــأيت جمـــلـــاًل بـــالـــفـــخـــاِر هـ

ــاء  ــي ــاوى األمــــــري فـــــرط ح ــهـ ــتـ ــه خــــفــــارة األزهــــــــاِرفـ ــنـ ــن مـ ــ ــ أي

ــي اركــــــب فــــإنَّ ــبـ ــنـ ــرار ويــــقــــول الـ ــ ك ــدر  ــيـ حـ عـــنـــد  راض  اهلل 

ــرش  ــأب ــًا َف ــبـ ــن عــلــمــت ُحـ ــا مـ ــ ــث، دمــعــة اســتــعــبــاروأنـ ــي ــل فــبــكــى ال
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ــًا  ــنــاس رأس ــرأس ارفـــع ال ــار نــّكــس الـ ــفـ ــخـ ــة املـ ــّيـ ــبـ ــصـ ــالـ فــــبــــدا كـ

أينِّ  لــــو  آه  ــيُّ  ــ ــب ــ ــن ــ ال أرساري ويــــقــــول  ــن  ع اإلفـــصـــاح  اســتــطــيــع 

ــق  ــن طري ــة ع ــال اإلنجازّي ــة باألفع ــة حافل ــورة حوارّي ــع ص ــاعر يصن فالش
االلتــزام املوجــود يف النــّص عــر األفعــال الداّلــة عــى املســتقبل والتــي تكــون 
ملزمــة يف حتقيقهــا مـّـا أعطاهــا صفــة إنجازّيــة قــادرة عــى التواصــل واحلــدوث، 
بدليــل طرحــه لصيــغ مســتقبلّية وحــوار بــن أشــخاص حيملــون صفة الشــموخ 
والعلــو والرفعــة، فمــن الطبيعــي أْن تكون هــذه األحــداث متحّققة يف املســتقبل، 
فالفعــل املســتوحى مــن النــّص الشــعري هــو )الوعيــد(، فقــد أعطــى إنجــازًا 
تداولّيــًا وتأويــاًل ســيميائّيًا عــر انتقائــه صيغــة طلبّيــة حتمــل يف طّياهتــا توجيهــًا 
للمخاطــب إلنجــازه فعــاًل مســتقبلّيًا، وبوســاطة هــذا األُســلوب الطلبــي قــد 

حّقــق مــرار أنــاه الراميــة للتغيــر والتأثــر يف القــارئ.
فاألفعــال التوجيهّيــة يف النــّص قــد وّجهــت ملخاطــب حمــّدد وليــس لقــارئ 
افــرايض غــر حمــّدد متجــاوز للزمــان واملــكان، فهــو موّجــه إىل اإلمام عــيٍّ عليه 
الســالم، والغــرض اإلنجــازي منــه هــو البطولــة التــي يّتصــف هبــا اإلمــام؛ ملــا 
لــه مــن مكانــة وقدســّية عنــد اهلل تعــاىل، أّمــا الفعــل التأثــري فيتجــّى باحلقيقــة 

املؤّثــرة يف املتلّقــي.
أّمــا يف قصيــدة )مســلم يف الكوفــة( فقــد تعــّددت الصيــغ الطلبّيــة، واملتمّثلــة 

يف قولــه)34(:
ــقــايت  ث وابـــلـــغ  ــعــتــي  شــي إىل  ــايت رِس  أّنـــنـــي لـــلـــَهـــدى نــــــذرُت حــي

ــم رجــــال حــفــاظ  ــ ــاتواخـــتـــربهـــم أه ــ ــرّته ــ ال يف  هتـــيـــم  ــاء  ــ ــس ــ نِ أم 
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ــقٍّ  ــ ــدون حل ــ ــأس ــ ــت ــ ــس ــ املـــــوآيت؟أتــــــــــراك ي لــلــنــســيــم  ــون  ــل ــي ــم ي أو 

ــة عــر الفعــل التوجيهــي املعتمــد  فالنــّص الشــعري محــل الداللــة اإلنجازّي
ــلوبان  ــذان األُس ــتفهامّية، وه ــة االس ــة والدالل ــة األمرّي ــن، الدالل ــى صيغت ع
منحــا النــّص الشــعريَّ عمقــًا تواصلّيــًا جتــّى مــن خــالل القــّوة واإليــان التــي 
يّتصــف هبــا مســلم رضــوان اهلل تعــاىل عليــه، وهــذا االنتقــاء للشــخصّية املوّظفة 
ــادرة  ــخصّية ق ــه ش ــّوة بوصف ــة املرج ــق الدالل ــهمت يف حتقي ــد أس ــّص ق يف الن
ــة يف  ــث الرغب ــت بواع ــي حّرك ــة الت ــورة الفكرّي ــق الث ــر وحتقي ــزام األم ــى إل ع
ــد  ــاعر ق ــة، فالش ــكار املنحرف ــوائب األف ــم وش ــة الظل ــن أزم ــال م ــر الع تطه

ــًا. حــّدد طبيعــة اخلطــاب التوجيهــيِّ ومنحــه حكــًا معّين
ــح  ــًا من ــدًا تداولّي ــت ُبع ــتفهامّية حّقق ــع االس ــة م ــة األمرّي ــاع الصيغ فاجت
املتلّقــي فرصــة التواصــل مــع اخلطــاب، فاالســتفهام املوجــود يف النــّص يمنــح 
املتلّقــي فرصــة اإلجابــة والتأويــل والتفســر. ومــن هنــا نــرى أّن الســياق النــيّص 
قــد أحــال الفعــل اللغــوي إىل مرجعّيــة حمــّددة مقصــودة يف ذهــن املتلّقــي، فقــد 
ــر  ــف ع ــذا ل ينكش ــه، وه ــاىل علي ــوان اهلل تع ــلم( رض ــاعر )مس ــد الش قص
ــة  ــّر طبيع ــد غ ــاعر ق ــيَّ للش ــياق النف ــنَّ الّس ــتقبلّية، لك ــة املس ــة األمرّي الصيغ
اخلطــاب، مّــا أنتــج فعــاًل إنجازّيــًا منافيــًا ملــا ابتــدأ بــه، فالصيغــة االســتفهامّية 
تتطّلــب جوابــًا، عــى عكــس الصيغــة األمرّيــة التــي يتحّتــم عــى القــارئ فهمها 
وحتديــد مرجعّيتهــا، بــل إّن االســتفهامّية بقيــت مفتوحــة عــى مراعيهــا أمــام 

القــراءة املفــرّسة.
ــذار  ــة اعت ــة يف حادث ــة لتــؤّدي وظيفتهــا التواصلّي وتســتمر األفعــال الكالمّي
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ــل  ــالم بفع ــه السَّ ــن علي ــام احلس ــن اإلم ــه م ــاىل علي ــوان اهلل تع ــّر رض احل
ســلوكي، إذ يقــول)35(:

زيـــاد  ابــــن  مــعــســكــر  ــاوجـــــرى يف  ــابـ ــبـ ــون واأللـ ــيـ ــعـ ــا أثــــــار الـ ــ م

الـ  عــاف  )احلـــر(  الغضنفر  إّن  ــاذاك  ــاب جــيــَش وانـــضـــم لــلــحــســني وت

عنّي  عــفــوك  ــول  ــرس ال بنت  ــن  اب ــايــا  ــّر قـــد ظــلــلــت الــصــواب ــِغـ ــا الـ ــأن ف

ــيٍّ  غـ ــد  ــعـ بـ ــدى  ــهـ ــلـ لـ اهلل  ــاردين  ــاب ــج احل ــت  ــزقـ مـ وقــــد  وأراين 

ــاســقــتــكــم لــلــعــراء، لــلــفــدفــد املــغـــ  مــــور، ظــلــًا وفـــريـــًة واغــتــصــاب

ــعـــت املـــنـــافـــق ابـــــن زيــــاد  ــأطـ ــافـ ــاب ــت احلـــســـني مـــــرًا وص ــي ــق وس

املغني  ــزار  ــ اهلـ عـــن  ســمــعــي  ــاضـــّل  ــراب ــغ ال ــعــت  ــب ــات ف ــت  ــي ــعــام ت أو 

عنّي  عــفــوك  ــول  ــرس ال بنت  ــن  اب ــايــا  ــاب ــي ــث خــّضــل الـــدمـــع حلــيــتــي وال

ــي  ــائ ــدم ــاء تــغــســل عــابــاســــوف أحمــــو إســــــاءيت ب ــدمـ ــل الـ ــث ــيــس م ل

إذ اســتعمل املرِســل يف خطابــه الشــعري وعــر طريقــة رسدّيــة فعــاًل 
ســلوكّيًا ألقــى بتأثــره عــى املتلّقــي يف إيصــال رســالته، مســتعماًل فعــاًل لفظّيــًا 
ــذت  ــي اخّت ــّص، والت ــرشة يف الن ــلوكّيات املنت ــر الس ــازي ع ــه اإلنج أّدى غرض
ــراوده  ــي ت ــة الت ــرة املرغوب ــال الفك ــًا إليص ــّص طريق ــّرر يف الن ــذار املتك االعت
وتــّم حتقيقيهــا، فالشــاعر قــام بإيصــال غرضــه عــن طريــق بــّث اخلطــاب عــى 
لســان مســلم رضــوان اهلل تعــاىل عليــه وإشــعار مســلم بمــدى النــدم واالعتــذار 
ــالم، لذلــك كــّرر مجلــة )عفــوك عنـّـي( مرتــن يف  مــن اإلمــام احلســن عليــه السَّ
النــّص؛ لــذا قــام احلــّر رضــوان اهلل تعــاىل عليــه بالوقــوف أمــام اإلمــام احلســن 
ــة غرضهــا  ــة رائعــة يف مضموهنــا ومؤّدي ــالم ليعطــي صــورة اعتذارّي ــه السَّ علي
ــالم، وهــذا  اإلنجــازي عــر الفــداء بالنفــس مــن أجــل رضــاء اإلمــام عليــه السَّ
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ــي أال وهــو شــّد العزيمــة  ــًا يف املتلّق الفعــل اإلنجــازي قــد أعطــى فعــاًل تأثرّي
مــن أجــل نــرة احلــّق.

فالنــّص الشــعري اخّتــذ مــن الســلوكّيات التــي قامــت عــى البــوح واملعــّرة 
ــينّية  ــورة احلس ــالص للث ــو اإلخ ــاعرة وه ــذات الش ــي لل ــب النف ــن اجلان ع
ــه  ــن علي ــام احلس ــل اإلم ــن أج ــي م ــذي ُأفن ــاء ال ــم الفن ــا أعظ ــة، وم املقّدس
الّســالم، لذلــك حّقــق الشــاعر األبعــاد التداولّيــة للنــّص الشــعري عــر عملّيــة 
تواصلّيــة امتزجــت فيهــا، لذلــك أصبــح النــّص غنّيــًا بتلــك األبعــاد املتجوهــرة 
ــيَّ  ــئ احلقيق ــه املنش ــب بوصف ــداع املخاطِ ــى إب ــدلُّ ع ــر ي ــذا األم ــه، وه في

ــاب. للخط
وتبقــى األفعــال الكالمّيــة بأصنافهــا كاّفــة ســائرة يف ملحمــة )عيــد الغديــر(، 

إذ يقــول يف بعثــة النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه)36(:
حتى  الصوت  وأضحى  الكون  ــور هدأ  ــي ــط ال مهـــس  اآلذان  ــس  ــح ــت ل

ــرأ  اق ــف:  هيــت هــاتــف  صـــوت  ــشــري وإذا  ــب ــدى نــــــداء ال ــ ــص ــ فــــــريّد ال

ــت يف  ــ ــش ــ ــد ومت ــ ــّم ــ ــاوى حم ــ ــه ــ ــت ــ ــرورف ــ ــغـ ــ ــة املـ ــ ــشـ ــ حــــنــــايــــاه رعـ

ــًا  ــرف ــُل ح ــ اتـ مل  األّمــــــّي  ــاب  ــأجـ السطورفـ يف  ــري  ــاظ ن جـــال  وال  ال 

ــرّب  ــد كـ ــمـ ــل يــــا حمـ ــ ــربي ــ قديرقــــــال ج الـــوجـــود  ــلء  مـ رّب  ــم  ــاس ب

ــّدًا  ــارزًا ج ــري ب ــل التقري ــيلمس الفع ــعري س ــّص الش ــل يف الن ــلَّ املتأّم لع
ومؤّديــًا للغــرض اإلنجــازي، فاخلطــاب قــد أقــرَّ باحلقائــق واألحــداث الواقعــة 
فعــاًل بحيــث طابقــت احلقيقــة الواقعّيــة، عــى الرغــم مــن اختــالف زمــن اللفظ 
عــن زمــن الفعــل اإلنجــازي، وإذا كان اللفــظ يعطــي معنــاه بحســب الســياق 
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النــيّص والثقافــة امللتصقــة باملتلّقــي، فــإّن اخلطــاب الشــعريَّ قــد أنتــج داللتــه 
ــق  ــّص واف ــاج الن ــّص، أي أّن إنت ــل الن ــود داخ ــى املوج ــب املعن ــده بحس وقص
ــّص  ــام للن ــياق الع ــد أّن الس ــا نج ــن هن ــد. وم ــي اجلدي ــة للمتلّق ــة املنتج الرغب
ــة  ــة احلرفّي ــه الدالل ــرض من ــيٍّ الغ ــل كالم ــاز فع ــة يف إنج ــامهة فّعال ــهم مس أس
للقــول، وينــدرج هــذا الغــرض اإلنجــازي الفرعــي حتــت املســّمى اآلخــر أال 
ــات،  ــات أو احلكمّي ــرات، ويمكــن أْن ندرجــه حتــت صنــف املعلن وهــو التقري
ــع  ــًا يف الواق ــًا حقيقّي ــا صدق ــد هل ــاب نج ــرشة يف اخلط ــداث املنت ــكّل األح ف
اخلارجــي، أي أّن الشــاعر أعطاهــا معنــى مبــارشًا ليــؤّدي عــره الغــرض املــراد 

ــة يف إنتاجــه وتأويلــه. مــن غــر صعوب
ــؤّدي غرضــه  ــد هــذا احلــّد، بــل نجــد يف مقطوعــة ُأخــرى ي ول يتوّقــف عن

ــول)37(: ــاعرة، إذ يق ــذات الش ــى ال ــة ع ــات امللزم ــر الوعدّي ــازي ع اإلنج
مّجعوا جيشهم يعّدون لإلسالم قرًا يضمه موؤودًا

إاّل  ــد  ــ أمح ــرب  ــ احلـ يف  ــد  ــاه ــش ي ــدامل  ــ ــي ــ ــب ــ ــاًء أذّلــــــــــــة وع ــ ــنـ ــ ــبـ ــ جـ

املــنــايــا ارشأّبـــت  إذا  ــدري  يـ ــًا حــديــداســوف  ــاب ــنُي غ واســتــحــالــت حــن

هكذا قال ما لك وهو الطاووس خيتال معجبًا مّريدًا 
ــوف(،  ــتقبال )س ــرف االس ــر ح ــتقبلّيًا ع ــًا مس ــد غرض ــد اعتم ــاعر ق فالش
ــارش،  ــر مب ــلوب غ ــد بُأس ــد والتهدي ــل الوعي ــز فع ــد أنج ــوظ ق ــذا امللف فه
ــاعر  ــام الش ــك ق ــد(، لذل ــو )الوعي ــّص ه ــن الن ــتنبط م ــي املس ــل الكالم فالفع
ــة  ــة إمكانّي ــج يف النهاي ــارشة لينت ــر مب ــة غ ــّية بطريق ــه األساس ــل فكرت بتوصي
املخاطــب لفهــم الفعــل الكالمــي غــر املبــارش، فاخلطــاب يوحــي برؤيــة ثاقبــة 
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ــؤّدي الغــرض الشــاعري. ــد بالنــر لي توصــل املقصــود بطريقــة رائعــة وتعّه
لــذا نجــد الشــاعر عــى لســان اآلخــر يلــزم نفســه بتحقيــق الفعــل اللفظــي 
عــر اإلنجــاز املقصــود، أي أّن الشــاعر أعطــى لنفســه غرضــًا إنجازّيــًا متمّثــاًل 
بالوعــد )ســوف يــدري(، وهــذا اإلنجــاز جــاء مؤّديــًا مــراده يف املســتقبل، ومــن 
ــازي، أي أّن  ــل إنج ــه فع ــون ل ــن أْن يك ــّد م ــي ال ب ــل اللفظ ــد أّن الفع ــا نج هن
الفعــل اللفظــي، بوجــه عــام هــو يف ذات الوقــت إنجــاز لفعــل مــا، إنجــاز تؤديه 
الصيغــة اللفظيــة الناجتــة عــن حتقيــق الفعــل اللفظــي؛ أي الناجتــة عــن قــول يشٍء 
مــا، ويتعلــق األمــر هنــا بالوظائــف التــي تؤدهيــا األلفــاظ اللغويــة يف ســياقات 

اســتعاهلا كأْن تكــون االســتفهام، أو اإلخبــار، أو الوعــد، أو غرهــا)38(.
وتبقــى األبعــاد التداولّيــة وال ســّيا نظرّيــة األفعــال الكالمّيــة حمّققــة 

بقولــه)39(: ألغراضهــا، 
ــًا  ــوابـ ثـ الـــســـاء  ــة  ــم ــك ح يـــزوال ورأت  أْن  ــا  ــه ــرم ــك ل وخــــلــــودًا 

ــدوايل  ــ ال ــربد يف ُأصــــول  ــ ــوالغــلــغــل ال ــ ــون دبـ ــ ــفـ ــ ــى اجلـ ــ ومتــــــي عـ

طه  جــســم  يف  ــاء  ــن ــف ال وهـــن  عليالدّب  بــــات  ــم  ــي ــظ ــع ال فــالــنــبــيُّ 

ــث  ــتالم مواري ــالم الس ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع ــدور لإلم ــًا ال ــول معطي إىل أْن يق
ــاء: األنبي

ــّي  ــن عـ ــ ــزي ــ ــق احل ــ ــوامـ ــ ــًا مــغــلــوالأقـــبـــل الـ ــ ــف ــ ــد راس ــب ــع ــَة ال ــي ــش م

ــعــلــوي ــاه الـــنـــبـــيُّ خـــامتـــه ال ــب ــح ــل عـــديـــالف ــيـ ــحـ ــتـ ــسـ قـــــــــدرًا واملـ

اخلتم ــوق  ف السيف  محــائــل  ــالوحــبــاه  ــ ــأوي ــ ــت ــ ال ــل  ــبـ ــقـ يـ ال  رمــــــــــزًا 

قــــارون كــنــز  إزاءه  ذخــــر  ــاًلأي  ــي ــل ــل نــــــــزرًا ق ــظـ ــرسى يـ ــ ــ وكـ

لعــّل املتأّمــل يف النــّص الشــعري جيــد األفعــال اللفظّيــة مؤّديــة غرضهــا عــر 
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ــة يف النــّص،  ــة املبثوث ــات التــي تــدلُّ عــى صــدق احلادث ــرات أو اإلعالن التقري
ــا  ــة، أّم ــي للمصيب ــالن احلقيق ــر أو اإلع ــاًل يف التقري ــازي متمّث ــل اإلنج فالفع
ــزن  ــدى احل ــي بم ــى املتلّق ــلبي ع ــره الس ــس أث ــده يعك ــري فنج ــل التأث الفع
العميــق لفــراق النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، وهــذا احلــزن ل يســتمر يف النــّص، 
ــه  ــة وهــي اســتالم اإلمــام عــيٍّ علي ــل رفــده الشــاعر بتحقيــق حقيقــة تارخيّي ب

ــخ اإلســالم. ــد احلكــم ليســّر تاري ــالم ملقالي السَّ
وهــذا اإلنجــاز انبثقــت عنــه آثــار إجيابيــة يف املتلّقــي نفســه، مـّـا قــام بتحفيــز 
ــىَّ اهلل  ــة ص ــيِّ األُمَّ ــراق نب ــزن لف ــة احل ــه عاطف ــّرك في ــدة وح ــاعرهم الراك مش
ــه  ــًا إخبارّيات ــازي حمّقق ــل اإلنج ــن الفع ــل م ــر جع ــذا األم ــه، وه ــه وآل علي
وصدقــه بصــورة صحيحــة ومطابقــة للواقــع اخلارجــي، والغــرض اإلنجــازي 
مــن هــذه األفعــال هــو اإلخبارّيــات، أي نقــل الواقــع كــا هــو موجــود، فــإذا 
حتّققــت األمانــة والصــدق يف النقــل حتّقــق رشط اإلخــالص، وإذا حتّقــق رشط 
ــن  ــا م ــة فيه ــاه املطابق ــًا، واجت ــازًا ناجح ــال إنج ــزت األفع ــالص أنج اإلخ

ــال)40(. ــات إىل الع الكل
ــالم أْن  فبعــد وفــاة الرســول صــىَّ اهلل عليــه وآلــه أراد اإلمــام عــيٌّ عليــه السَّ
ــة مــن الضيــاع والتشــّتت، بدليــل أخــذ حّقــه واســتالبه مــن  حيفــظ وحــدة األُمَّ
قبــل اآلخــر؛ لــذا نجــد الشــاعر خيتــر األحــداث يف بيت شــعري بقولــه)41(:

ــت مـــبـــايـــعـــاٌت ثــــالٌث  ــ ــوالـ ــ ــور حـــّقـــه املـــأمـــوالوتـ ــ ــت نـ ــس ــم ط

ثمَّ يستفهم الشاعر بصيغة االستفهام اإلنكاري، قائاًل:
ــام فــتــغــدو  ــسـ ــف احلـ ــي ــس ــات احلـــجـــاز محــــرًا وحـــوالأيــســل ال هــضــب
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ــزٍّ  ــام دولــــــة عـ ــ ــنـ ــ ــد األصـ ــيـ ــعـ ــر غـــوالوتـ ــ ــزجم ــ ــرشك امل ــ ــ ــود ال ــ ــع ــ وي

طفاًل  املــهــد  يف  ــالم  ــ اإلس ــوت  ــم ــوال؟؟وي ــل ــط م نــجــيــعــه  يف  ــًا  ــ ــارق ــ ش

ــالل  ــن خ ــارشًا م ــًا مب ــاًل كالمّي ــاعر فع ــتعمل الش ــت األّول يس ــي البي فف
إعطــاء األولوّيــة لقصــده، وهــو مــا حتّقــق فعــاًل وُأقــّرت هــذه احلادثــة مــن غــر 
أْن يفســح للمتلّقــي الفرصــة يف إجيــاد القصــد الشــاعري املــراد، فلجــأ الشــاعر 
ــان  ــل رسع ــتمّرًا، ب ــده مس ــَق قص ــه، ول يب ــة واقع ــّث حقيق ــة ليب ــذه اآللّي إىل ه
ــتفهامّية  ــة اس ــالم وبصيغ ــه السَّ ــيٍّ علي ــن ع ــة م ــذ املبايع ــبب أخ ــل س ــا يعّل م
ــًا الغــرض منــه هــو التوجيــه والــذي اقتضتــه  اســتنكارّية مّتخــذة فعــاًل إنجازّي
ــة، فالفعــل الكالمــي  ــدّل عــى عظــم املصيب ــه ي ــة، وهــذا التوجي طبيعــة احلادث
ــة، وقــد مّثــل اخلطــاب النــيّص  يعــّر عــن حالــة نفســّية اســتنكارّية جتــاه القضّي
للشــاعر أفعــاالً لغوّيــة تطابقــت فيهــا أغراضهــا اإلنجازّيــة مــع املعنــى املبــارش 
هلــا واملتمّثــل يف الســؤال املبثــوث يف النــّص، ومــن هنــا نجــد أّن رغبــة الشــاعر 
ــن  ــام ب ــل الت ــل التفاع ــن أج ــو م ــتفهامّية ه ــة االس ــذه الصيغ ــه هل يف توظيف
منتــج النــّص وبــن املتلّقــي حلظــة اســتالمه لــه، وهــذا مــا أعطــى مجالّيــة فائقــة 
للمتلّقــي، وهــذه اجلالّيــة تكمــن يف حالــة الشــاعر النفســّية يف إيصالــه للرســالة، 
ــي  ــح املتلّق ــا يمن ــة، مّ ــة يف اإلجاب ــة الفائق ــتوجب الرّسع ــلوب يس ــذا األُس وه
ــر  ــتفهم ال ينتظ ــا يس ــاعر حين ــاع، فالش ــى اإلقن ــة ع ــباب الرغب ــن أس ــببًا م س
جوابــًا مــن القــارئ، بقــدٍر مــا هــو حريــٌص عــى إحــداث تأثــر فيــه وحتقيــق 

ــودة. ــة املنش الغاي
وأخــرًا نقــول مــع مــن يقــول: إّن التداولّيــة تعدُّ مــن أهــّم اآللّيــات اإلجرائّية 
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ــًا، أو  ــكًا وتركيب ــاب تفكي ــل اخلط ــعفنا يف حتلي ــي تس ــة الت ــة والتطبيقّي النظرّي
ــاًل، ســواء أكان ذلــك اخلطــاب املرصــود لســانّيًا  دراســته فهــًا وتفســرًا وتأوي
َأم أدبّيــًا َأم نقدّيــًا َأم فلســفّيًا، َأم منطقّيــًا َأم إعالمّيــًا، إذ ال يمكــن االســتغناء بــأيِّ 
ــة  ــانّية بصف ــة اإلنس ــة اللغ ــداول يف دراس ــد الت ــن الُبع ــوال ع ــن األح ــاٍل م ح

ــة واخلطــاب األديب والنقــدي بصفــة خاّصــة)42(. عاّم
ويف النهايــة نقــول: إّن نظرّيــة أفعــال الــكالم مــن النظرّيــات اللســانّية 
ــب  ــة املخاطِ ــت بمقصدّي ــرة وعني ــازات كث ــت إنج ــا حّقق ــة؛ ألهّن احلداثوّي
وخفايــاه؛ لذلــك نجــد أّن املقصــود مــن خطابــه هــو الــذي حــّدد مــا يريــده يف 
، وهــذا األمــر جعــل مــن الصــدق يف توّفــره يف اخلطــاب رشطــًا  أيِّ فعــٍل كالمــيٍّ

ــي.  ــل الكالم ــاح الفع ــات نج ــن آلّي ــّاً م مه
ويف النهايــة نقــول: إّن األفعــال الكالمّيــة مــن نــوع التوجيهــات واإلخباريات 
ــوم  ــا تق ــالمة؛ ألهّن ــس س ــعر بول ــرز يف ش ــب األب ــّكلت اجلان ــرات ش أو التقري
عــى نقــل الواقــع وتصويــره تصويــرًا صحيحــًا ونقلــه بأمانــة وصــدق، وهــذا 
مــا كان الشــاعر يريــد إيصالــه للمتلّقــي، وقــد حتّقــق بالفعــل. ومــن هنــا نجــد 
ــناه  ــا ملس ــذا م ــه وه ــاعر يف خطاب ــتثمرها الش ــة اس ــال الكالمّي ــة األفع أّن نظرّي
ــة  ــا هلــذه النظرّي ــة، فضــاًل عــن ذلــك فقــد وجدن ــًا هلــذه النظرّي ــا وفق يف حتليلن
ــد  ــل الرائ ــع الفض ــدي، ويرج ــراث األديب والنق ــب ال ــًا يف كت ــودًا حقيقّي وج
للعــرب يف انبثــاق هــذه النظرّيــات، ولعــّل الســبب ليــس لعلائنــا العــرب بــل يف 
باحثينــا احلداثويــن الذيــن يرجعــون كلَّ نظرّيــة حداثوّيــة ُأصوهلــا إىل الغــرب، 
مــن غــر أْن يتمّعنــوا يف تراثنــا وكتبنــا، فيســتعجلون يف حكمهــم ورّبــا يكونــون 
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غــر موضوعيــن يف حكمهــم وصــدوره. 
ــة  ــا نظرّي ــم نظرّياهت ــن أه ــي م ــة الت ــج احلداثوّي ــن املناه ــدُّ م ــة تع فالتداولّي
ــازي  ــول واإلنج ــل الق ــة )الفع ــى األركان الثالث ــز ع ــي ترّك ــكالم الت ــال ال أفع
ــة مّتصلــة فيــا بينهــا، فــكلُّ واحــد مّتصــل باآلخــر  والتأثــري(، وهــذه العملّي
ال يســتطيع أحــد أْن يتخــّى عــن اآلخــر، بــل هــي عملّيــة مكوكّيــة متواصلــة يف 
العملّيــة التفاعلّيــة، أي أّن كلَّ فعــل قــولٍّ ال ُبــدَّ لــه مــن إنجــاز يشٍء مــا، وهــذا 

اإلنجــاز يكــون لــه تأثــر يف املتلّقــي.
ــة  ــا، أي أّن العملّي ــت مغاليقه ــالت وفتح ــة التأوي ــت عملّي ــة حّرك فالتداولّي
ــى  ــه ع ــًا دالالت ــدال فاحت ــن ال ــت م ــل جعل ــول، ب ــدال باملدل ــاط ال ــس ارتب لي

ــر. ــام اآلخ ــا أم مراعيه
وأخــرًا تعــدُّ نظرّيــة أفعــال الــكالم نظرّيــة مهّمــة قابلــة إلنتــاج املعنــى عــن 
ــر  ــذا التأث ــارئ، وه ــا يف الق ــرًا م ــج تأث ــي تنت ــة والت ــال اإلنجازّي ــق األفع طري

مرتبــط باإلنجــاز املتــأيّت مــن الفعــل القــول.
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ــروت، ط1،  ــرش، ب ــة والن ــة للطباع ــريب، دار الطليع ــاين الع ــراث اللس يف ال
.40 2005م: 
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.596 ج2:   ،)43( ع  اجلامعــة، 
ــد  ــاين، بوزي ــزار قب ــيايس لن ــعر الس ــة يف الش ــال الكالمي ــر: األفع 24- ينظ
عائشــة، كليــة العلــوم اإلنســانية واحلضــارة اإلســالمية، اجلزائــر، 2009م:38-

.39
25- مفتــاح العلــوم، أبــو يعقــوب الســكاكي، دار الكتــب العلميــة، بروت، 

ط1، 1983م: 161.
26- اإليضــاح يف علــوم البالغــة )املعــاين البيــان البديــع(، اخلطيــب 

.4 2003م:  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  القزوينــي، 
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نحلــة، مكتبــة اآلداب، القاهــرة، ط1، 2002م: 78.
29- ملحمة عيد الغدير: 48.

30- املصدر نفسه: 7. ويراجع 90-89.
ــالمة،  ــس س ــون الشــاعر بول ــالم يف عي ــه السَّ ــيٌّ علي ــر: اإلمــام ع 31- ينظ
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32- ملحمة عيد الغدير: 222.
33- املصدر نفسه: 112.
34- املصدر نفسه 229.

35- ملحمــة عيــد الغديــر، بولــس ســالمة، دار األندلــس، بــروت - لبنــان، 
ط2، 1962م: 268.

36- املصدر نفسه: 55.
37- املصدر نفسه: 116.

38- يف الراغاتيــة، األفعــال اإلنجازيــة يف العربيــة املعــارصة دراســة دالليــة 
ــة اآلداب، القاهــرة،  ومعجــم ســياقي، د. عــي حممــود حجــي الــراف، مكتب

ــر، ط1، 2010م: 42. م
39- ملحمة عيد الغدير: 114 - 116.

ــد  ــود أمح ــارص، د. حمم ــوي املع ــث اللغ ــدة يف البح ــاق جدي ــر: آف 40- ينظ
نحلــة، مكتبــة اآلداب، القاهــرة، ط1، 2002م: 103 - 104.

41- ملحمة عيد الغدير: 119.
42- ينظر: التداوليات وحتليل اخلطاب: 61 -62.
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1- اجتاهــات النقــاد العــرب يف قــراءة النــص الشــعري احلديــث، د. ســامي 
عبابنــة، عــال الكتــب، أربــد، عــان، ط1، 2004م.
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ج2. ع)43(، 
3- األفعــال الكالميــة يف الشــعر الســيايس لنــزار قبــاين، بوزيــد عائشــة، كلية 

العلــوم اإلنســانية واحلضارة اإلســالمية، اجلزائــر، 2009م.
4- آفــاق جديــدة يف البحــث اللغــوي املعــارص، د. حممــد أمحــد نحلــة، مكتبة 

اآلداب، القاهرة، ط1، 2002م.
ــالم يف عيــون الشــاعر بولــس ســالمة، ناجــي بــن  5- اإلمــام عــيٌّ عليــه السَّ
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6- اإليضــاح يف علــوم البالغــة )املعــاين البيــان البديــع(، اخلطيــب القزويني، 
دار الكتــب العلمية، بــروت، 2003م.

7- اجلهــاز املفاهيمــي للــدرس اللغــوي، مســعود صحــراوي، بحــث 
ــم:  ــداد وتقدي ــة(، إع ــتعال اللغ ــم اس ــات عل ــاب )التداولي ــن كت ــور ضم منش

ــوي. ــاعيي عل ــظ إس حاف
ــة )التاعــس والناعــس(،  ــداول يف اخلطــاب املرسحــي مرسحي 8- الُبعــد الت

عــّز الديــن جــالوي ُأنموذجــًا، أ. وليــد ســموري، جامعــة املســلية.
ــالم، م. د.  ــم السَّ ــت عليه ــل البي ــيِّ وأه ــث النب ــداول يف حدي ــد الت 9- الُبع

ــدد )41(، 2016م. ــة، الع ــة الكوف ــه، جامع ــة الفق ــم، كلي ــالح رزاق جاس ف
10- الُبعــد التــداول يف شــعر بنــت خاطــر الفــاريس، أ. م. د. خالــد حوّيــر 
ــدد  ــط، الع ــة، واس ــة الربي ــة كلي ــل، جمل ــي فيص ــاد مك ــمس، م. م. ميع الش
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ــرة، د. ط، 1993م، ج1. ــي، القاه ــة اخلانج ــارون، مكتب ــالم ه الس
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معهــد اللغــة العربيــة وآداهبــا، جامعــة وهــران، العــدد )2(، 1993م.
14- التحليــل التــداول للخطــاب الشــعري، روميــات أيب فــراس احلمــداين 
ــاف،  ــد بوضي ــة حمّم ــات، جامع ــة اآلداب واللغ ــي، كلي ــار لعوجي ــًا، ع ُأنموذج

ــلية، 2016م. املس
ــة( ملصطفــى حممــد  ــة اخلطــاب الصــويف يف ديــوان )أرسار الغرب 15- تداولي
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2010م.
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ــف،  ــة املثق ــداوي، مكتب ــل مح ــاب، د. مجي ــل اخلط ــات وحتلي 17- التداولي
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