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مقدمة املؤسسة

احلمــد هلل عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر بــا أهلــم والثناء

بــا قــدم مــن عمــوم نع ـ ٍم ابتدأهــا وســبوغ آالء أســداها
والصــاة والســام عــى خــر اخللــق أمجعــن حممــد وآلــه

الطاهرين.

أما بعد:
فــإن مــن أبــرز احلقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة

النبويــة هــي حقيقــة املالزمــة بــن النــص القــرآين
والنـ�ص النبـ�وي ونصــوص األئمةــ املعصومــن (عليهــم

أثر القوائم يف تكشيف الدالالت

الس�لام أمجع�ين).
ّ
وإن خــر مــا ُيرجــع إليــه يف املصاديــق َلديــث

الثقلــن «كتــاب اهلل وعــريت أهــل بيتــي» هــو صالحيــة
النــص القــرآين لــكل األزمنــة متالزمــ ًا مــع صالح ّيــة

النصــوص الرشيفــة للعــرة النبويــة لــكل األزمنــة.
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ومــا كتــاب اإلمــام أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالب

(صل��وات اهلل عليـ�ه) ملالـ�ك األشــر (عليــه الرمحــة
والرضــوان) إال أنموذجــ ًا واحــد ًا مــن بــن املئــات
التــي زخــرت هبــا املكتبــة اإلســامية والتــي اكتنــزت

يف متوهن��ا الكث�ير مـ�ن احلقــول املعرفيــة مظهــرة بذلــك

احتيـ�اج اإلنسـ�ان إىل نصـ�وص الثقلـين يف كل األزمنـ�ة.
من هنا:

ارتــأت مؤسســة علــوم هنــج البالغــة أن ختصــص
حقــ ً
ا معرفيــ ًا ضمــن نتاجهــا املعــريف التخصــي يف

حيـ�اة أم�ير املؤمن�ين ع�لي ب�نـ أيب طالـ�ب (علي��ه الس�لام)

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

وفكــره ،متّخــذة مــن عهــده الرشيــف إىل مالــك األشــر

(رمحــه اهلل) مــادة خصبــة للعلــوم اإلنســانية التــي هــي

أرشف العلــوم ومــدار بنــاء اإلنســان وإصــاح متعلقاتــه
احلياتيــة وذلــك ضمن سلســلة بحثيــة علمية واملوســومة

بـ(سلس��لة دراساــت يف عهــد اإلمــام عيل (عليه الســام)

ملالــك األشــر (رمحــه اهلل) ،التــي ســتصدر بــإذن اهلل
تباعــ ًا ،حرصــ ًا منهــا عــى إثــراء املكتبــة اإلســامية
واملكتبــة اإلنســانية بتلــك الدراســات العلميــة والتــي

هتــدف إىل بيــان أثــر هــذه النصــوص يف بنــاء اإلنســان
واملجتمــع والدولــة متالزمــة مــع هــدف القــرآن الكريــم

يف إقامــة نظــام احليــاة اآلمنــة واملفعمــة باخلــر والعطــاء
والعيــش بحريــة وكرامــة.

والبحــث املوســوم بـ(أثــر القوائــم يف تكشــيف

الــدالالت عهــد اإلمــام عــي (عليه الســام) ملالك األشــر
(رضــوان اهلل عليــه) أنموذجـ ًا /مقاربــة تداوليــة) ضمــن
وحــدة علــوم اللغــة العربيــة ،إذ تركــز جهــد الباحثــن
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عــى حــر األلفــاظ التــي تنســاق حتــت مســمى جيمــع

داللتهــا العامــة ،ثــم رصــد مــا تفيــض بــه هــذه األلفــاظ
مــن دالالت تقــرب املقاصــد الكامنــة يف طياهتــا ،وتطلعــا
الباحثــن أيضــ ًا إىل مناقشــتها مــن منظورمهــا التــداويل

عــى وفــق أهــم املحــاور التداوليــة وهــي متضمنــات
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القــول واألفعــال الكالميــة بغيــة الوصــول إىل فهــم أدق

وأوســع لكوامــن العهــد اإلصالحيــة.

فجــزى اهلل الباحثــن خــر اجلــزاء فقــد بــذال

جهدمهــا وعــى اهلل أجرمهــا.
واحلمد هلل رب العاملني.

السيد نبيل احلسني الكربالئي

رئيس مؤسسة علوم هنج البالغة

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

بسم اهلل الرمحن الرحيم

املقدمة

احلمــدُ هلل الــذي التُعــدُّ قوا ُئــم َنع ِ
امئـ ِـه وآالئــه ،وال
ْ
ِ
ِ
وصـ ّـى اهللُ عــى حمــور
ـارص َف ْضلــه وإحســانهَ ،
تُق َّيــد عنـ ُ
التقــوى واهلــدى نبــي الرمحــة حمم ِ
ــد ،وعــى آلــه تِ ِ
بيــان
ّ
ّ
ُ
والرشــاد ،واألحــكام.
الــدّ الالت َّ
أمــا بعــدُ ِ ،
ـل الوصــول إىل نتائــج م ِ
فمــن أجـ ِ
عجبــة
ّ َْ
ُ
ِ
ِ
ـيع ثقافــة الفهــم الرسيــع،
ييــي الــدّ الالت ،و ُيشـ ُ
َملن َْهــج ُ ْ
والتصـ ّـور الالمتناهــي للمفاهيــم ،نعتمــد آليــة منهج ّيــة

ـي ( عليــه الســام) عــر صنــع
لفهــم خطــاب اإلمــام عـ ّ
منهجــي من ّظــم ،قائــم عــى ن َْســج قوائــم وجــداول
ّ
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للمفاهيــم ،والكلــات املحور ّيــة التــي تنتظــم يف ســياق
واحــد مــن أجــل حرصهــا مـ ّـرة ،ومقاربتهــا دالل ًّيــا مـ ّـرة
ُ
تطــرح مــن
نخــال  -مل
أخــرى ،وهــي مســأل ٌة  -فيــا
ْ

قبـ ُـل ،ممّــا جيعــل دراســتنا جديــدة يف باهبــا ،إذ مل نجــدْ -
بحســب ا ّطالعنــا  -صني ًعــا ُســبقنا إليــه عــى َو ْفـ ِـق مــا
10

نرتســمه ْ
تنظــرا أو تطبي ًقــا (*).
إن
ّ
ً

ُ
ُ
البحــث يف ضــوء مباحثتنــا
سيتناوشــه
وهــذا مــا
ـي -يف ظـ ّـل
التــي جعلــت اخلطــاب العلـ ّـوي اإلصالحـ ّ

ـي (عليــه الســام) لواليــه مالــك األشــر
عهــد اإلمــام عـ ّ
( رضــوان اهلل عليــه ) حينــا ّ
وله مــر -مــادة بحثنــا
وحمــط دراســتنا إذ ألفينــا كثــرة القوائــم فيــه.

ويف ّ
ظــل هــذه املعاينــة ،واإلملاحــة املتبــرة يف
ُ
العهــد املبــارك ،نــرى ْ
البحــث عــى ثالثــة
أن يقــوم
(*) نكتــة البحــث الطريفــة  -كانــت يف َبــدْ ء األمــر  -فكــرة قــدح
ـي إىل طلبــة الدراســات العليــا يف قســم
هبــا الدكتــور رحيــم َّ
الشيفـ ّ
علــوم القــرآن ،كليــة الدراســات القرآنيــة يف  2016 /11 /8م.

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

هــي:
َ
مطالــبّ ،

املطلب األول :أثر القوائم يف صنع الثقافة

املتبــر ّ
أن القوائــم واجلــداول
إذ ال خيفــى عــى
ّ

أساســا يف ضبــط البيانــات ،واحلــؤول دون تشــظ ّيها
تُعــدّ
ً
ً
فضــا عــن ّأنــا تعــدّ ركيــز ًة صلبــ ًة يف
وتناثرهــا،

تكشــيف الــدالالت التــي يرقبهــا القــارئ ،واملتد ّبــر يف
هــذه البيانــات ( العنــارص) التــي تنتظــم فيهــا

املطلــب الثــاين :القوائــم يف رســالة اإلمام(عليــه
الســام) ملالــك األشــر دراســ ًة تطبيقيــ ًة.
َســنَ ْفيل يف هــذا املطلــب القوائــم التــي ّ
ترشــحت
ُ
الرئيــس للقائمــة
العنــوان
يف العهــد املبــارك ،إذ يم ّثــل
ُ

البــؤر َة املركز ّي ـ َة ،القــادرة عــى اســتدعاء جمموعــة مــن
العنــارص التــي تنتظــم فيــه ،عــر ن َْس ِ
ــج شــبكة مــن
املســارات والتتابعــات ،واملجــاالت الدّ الليــة التــي تُعــدّ

عنــارص متضافــرة يف اســتجالء مفهــوم العنــوان.
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املطلــب الثالــث :املقاربــات التداول ّيــة للقوائــم يف

عهــد اإلمــام (عليــه الســام) ملالــك األشــر.

يف هــذا املطلــب ســنقارب تداول ًّيــا بــن العنــارص

املنتظمــة يف القائمــة الواحــدة بمعاينــة الســياقات
املصاحبــة هلــذه العنــارص ســوا ٌء أ كانــت لفظ ّيــ ًة أم
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ـب  -العنـ ُ
ـس عــى
ـوان الرئيـ ُ
مقام ّي ـ ًة إذ يعمـ ُـل -بــا َر ْيـ َ
اســتدعائه ،فاالقرتانــات اللف ّظيــة املرتشــحة يف هــذه
أثــر يف
القوائــم ( العنــارص) ،أو ( املصاحبــات ) هلــا ٌ

اســتظهار املعــاين ،وتكشــيف الــدّ الالت.

حممــد وآلــه
واحلمــد هلل ِّ
رب العاملــن وصـ ّـى اهلل عــى ّ

الطاهريــن .

املطلب األول
أثر القوائم يف الثقافة
ُ
(مقاربة تداولية)

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

يف هــذا املطلــب سنكشــف ِ
اخلــار عــن أمريــن
ِ
يعينــان عــى الوصــول إىل
مهمــن ،نحســب ّأنــا
ّ
التداول ّيــة ملصطلــح القوائــم مــن
املقاربــات الدّ الليــة
ُ
جهــة ،وبيــان أمهيتهــا يف الثقافــة االجتامعيــة التداوليــة

مــن جهــة أخــرى.

أو ًال :القوائم مقاربة تأصيلية:
 .1يف اللغة:

ِ
أصــان
تبــدّ ى لـــ( ابــن فــارس ت395هـــ)
جا َع ِ
ِ
هــا َع َ
ــة
ــى َ َ
صحيحــان ملــادة (ق وم) ( َيــدُ ُّل َأ َحدَ ُ َ
ِ
ِ
ـمَ .و ْال َخـ ُـر َعـ َـى انْتِ َصـ ٍ
َنـ ٍ
ـاب
اسـتُع َري ِف َغ ْ ِيهـ ْ
ـاسَ ،و ُر َّبـ َـا ْ
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ــز ٍم)(.)1
َأ ْو َع ْ

النــص َّ
ّ
أن القائمــة
ويتكشــف لنــا يف ضــوء هــذا
ّ

حاصلــة يف ضــوء جمموعــة مــن العنــارص ،وهــذا مــا
عـ ّـر عنــه ابــن فــارس بـ(مجاعــة نـ ٍ
ـاس) ،ور ّبــا اســتعري
أن القائمــة تـ ُّ
يف غريهــمِ ،ز ْد عــى ذلــك َّ
حل ْتــم
ـدل عــى ا َ
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والضبــط؛ ملقتــى جميئهــا هلــذا الغــرض.
ــزم َّ
وال َع ْ

ّ
وتتجــى داللــة لفظــة (القائمــة) يف االســتعامل

االجتامعــي التــداو ّيل ،بمجمــوع العنــارص واملكونــات
ّ

فيهــا كقائمــة الرسيــر والدابــة وقوائــم اخلــوان ،وصــوالً

إىل قائمــة الكتــاب ،قــال الزخمــري (538هـــ):
ــة ِ
قوائمهــا ،وهــذه َق ِائم ِ
ــت الدابــ ُة عــى ِ
اخلــو ِ
ان
(وقا َم ْ
َ
َ
َ
َّ ِ
قائمـ ٌة
ـار ْت َ
والسيـ ِـر ( )...وقا َمــت لعبـ ُة الشــطرنج صـ َ
ِ َ ()2
ـع ال َكـ ْـر َم بال َق َو ِائــم والك َْرم ـ َة بالقائم ـة )،
ور َفـ َ
(َ ،)...
((( مقاييــس اللغــة( 730 :مــادة قــوم) وينظــر :املصبــاح املنــر،

الفيومــي( 338 ،مــادة قــوم)

((( أساس البالغة( 285 .284 :مادة قوم)

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

قــال الفــروز آبــادي (ت 817هـــ)( :والقائم ـ ُة واحــد ُة
ِ
الكتــابِ ،
ِ
ِ
الســيف
ومــن
الدابــة ،والورقــ ُة مــن
قوائــ ِم
مقبضــ ُه)(.)1
ُ

ـدي
ـب هــذا البيــان تداول ًيــا عنــد مرتــى َّ
الزبيـ ّ
ون َْر ُقـ ُ
(1205هـــ) ،قــال( :ال َق ِائمـ ُة :الور َقـ ُة من ِ
الك َتـ ِ
ـابَ ،وقد
ََ
َ
ِ ِ ِ
اخلــو ِ
ان َّ ِ
والسيـ ِـر
البنَا َمــجَ ...قائ َمــة َ
ُت ْط َلـ ُـق عــى َم ْ ُمــوع َ
والدَّ ابـ ِـة !.و َق ِو ِائـ ِ ِ
َحو َهــا)(.)2
ـم اخلـ َـوان ون ُ
َّ
ُ
وتأسيســ ًا عــى ذلــك ن َْرصــدُ مقاربــة تداوليــة
لداللــة القائمــة ألصــق بمباحثتنــا وهــي الورقــة التــي

تق ّيــد هبــا األســاء ،واألشــياء يف صنــف قائــم( ، )3ويف
صــورة صفــوة وأعمــدة ،وتكــون عــى هيــأة عنــارص

((( القاموس املحيط( 168 /4 :مادة قوم)

((( تاج العروس من جواهر القاموس( 314 /33 :مادة قوم)

((( املعجــم الوســيط ،إبراهيــم مصطفــى وزمــاؤه768 /2 ،
(مــادة قــوم)
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زمــرةَ ،ح ْلقــة ،أو بنيــة جرب ّيــة( ،)1باســتحضار االنتظــام،
والتتابــع ،واال ّطــراد.
 .2يف االصطالح:

18

يف ظـ ّـل معاينــة حــدّ القائمــة يف الكتــب التــي وقفنا
عليهــا ،وجدنــا ّأنــا  .بوصفهــا مصطلحــ ًا – ال ختــرج

عــن الداللــة ال ّلغويــة ،التــي َر َصدْ ناهــا يف املعجــات
العربيــة ،وهــي الورقــ ُة التــي تق ّيــد هبــا األســاء،
ـودي َر ْغبـ ًة يف اختصــار
واألشــياء يف صـ ٍّ
ـف قائــم أو عمـ ّ

الزمــن ،واملســافات ،وحتصيــل املعلومــات برسعــة(.)2
ومــن هنــا فالقائمــة هــي الوعــاء ،أو ال َّظـ ْـرف الــذي

تنتظــم فيــه العنــارص واألرقــام وغريهــا؛ مــن أجــل
((( ينظــر معجــم اللغــة العربيــة املعــارصة ،الدكتــور أمحــد خمتــار
عمــر.353 /1 :

((( ينظــر املصــدر نفســه  ،وينظــر :موســوعة املصطلــح يف الــراث
العــريب الدينــي والعلمــي واألديب ،د .حممــد الكتــاين،1911 /2 :

واجلــداول اجلامعــة يف العلــوم النافعــة ،جاســم مهلهــل اهلاشــمي6 :

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

املرجــوة(.)1
حتليلهــا والوصــول يف ضوئهــا إىل النتائــج
ّ
وهــي أيض ـ ًا جمموعــة مــن العنــارص التــي تنتظــم فيهــا،
ونرغــب يف دراســتهاَ ،ر ْغبــ ًة يف احلصــول عــى بعــض

النتائــج حوهلــا ،ومــن هنــا فهــي العتبــة القصديــة التــي
جيــري البحــث عنهــا ،والتي حت ّقــق أغراض الدراســة(.)2
ثانيًا :أهمية القوائم يف الثقافة التداولية:

ال خيفــى عــى ذي ُنيــة ّ
ـم عــى التنظيــم
أن العقـ َـل قائـ ٌ
ـم وجـ َ
ـداول خوفـ ًا
والرتتيــب ،وحــر العنــارص يف قوائـ َ

مــن تشـ ّظيها وتناثرهــا ،ويبدو ّ
أن مســايرة العقــل الف ّعال
يف هــذا الصنيــع ّ
يــدل عــى ّ
أن احليــاة تتطلــب التعيــن
والتخصــص ،ال العبثيــة والفوضويــة من أجــل الوصول
إىل املقاربــات احلقيقيــة ،واملحــدّ دات الواضحــة للعلــم
املــراد بيانــه َب ْلــ َه املوضوعــات واملطالــب واملفــردات

((( مجع البيانات وطرق املعاينة ،د .حسني علوان مطلق.27 :

((( ينظــر :دليــل الباحثــن يف املنهجيــة والرتقيــم والعــدد والتوثيــق،

د .عبــد الرمحــن إبراهيــم الشــاعر ،ود .حممــود شــاكر ســعيد.36 :

19

أثر القوائم يف تكشيف الدالالت

املرغــوب تفضيلهــا واســتظهارها ،وتفصيلهــا ،ومــن
ُ
ـم واجلــداول.
هنــا جــاءت تلكـ ُ
ـم القوائـ ُ

وتأسيســ ًا هلــذا ال َف ْهــم والتصــور انــرى العقــل

وجدْ َولتــه يف اســترشافه
إىل التفكــر يف تقييــد العلــمَ ،
القضيــة املتحــدث عنهــا ،وهــذا مــا نلمحــه ،ونرصــده

20

يف املنظومــة الثقافيــة اإلســامية.

وقبــل أن نســتحرض مــا يعــ ّن لنــا مــن ُم ُثــل هبــذا

الصــدد ،جيــدر بنــا أن نســتحرض حقيقــة مفادهــا
ّ
أن القــرآن الكريــم بوصفــة كتــاب العربيــة األكــر،
واملدونــة اإلهليــة العظمــى الــذي انطــوى عــى املســائل
ّ
العقديــة والفقهيــة والثوابــت األخالقيــة واالجتامعيــة

والقضايــا الكونيــة والعلميــة ،وغريهــا ،التــي جــاءت

بأســلوب غايــر أســاليب العــرب وفــارق نظمهــم يف
ـمو والعلـ ّـو ،فجــاء نســيج وحــده وفريــد نظمــه َب ْل ـ َه
السـ ّ

أرسه للقلــوب ،وأخــذه بمجاميعهــا ،ونستشــعر الوجــه
التأثــري املتحصــل لكتــاب اهلل (عـ ّـز وجـ ّـل) يف قلــوب

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

ـص القــرآين،
ســامعيه ،إذ نجــد الوجــه اإلعجــازي للنـ ّ
بوصفــه وجهــ ًا لــه ُســهمة يف وجــوه إعجــاز القــرآن
ـت
يب (388هـــ)ُ ( :قلـ ُ
الكريــم ،قــال أبــو ســليامن اخل ّطــا ّ
يف إعجــاز القــرآن وجه ـ ًا آخــر ذهــب عنــه النــاس فــا

يــكاد يعرفــه إال ّ
الشــاذ مــن آحادهــم ،وذلــك صنيعــه
بالقلــوب وتأثــره يف النفــوس ،فإ ّنــك ال تســمع كالم ـ ًا

غــر القــرآن منظومــ ًا وال منثــور ًا إذا قــرع الســمع
خلــص لــه إىل القلــب مــن ال ّلــذة واحلــاوة يف حــال
ومــن الروعــة واملهابــة يف أخــرى مــا خيلــص منــه إليــه

تســتبرش بــه النفــوس وتنــرح لــه الصــدور)

(.)1

فالنصــوص اإلبداعيــة العاليــة البنــاء الفنيــة األداء
غزيــرة الوجــود إنتاجـ ًا مــن العقليــة البرشيــة ،مهــا بلــغ

مداهــا ،ال تصــل إىل مبلــغ النــص القــرآين ،أو تقــرب
منــه عــى اســتحياء قـ ُّ
ـط ،فعامــل التأثــر يف النــص القرآين
ليــس لــه نظــر يشــاهبه ،وال يدانــى بنظــر ألبتــة ،وهبــذا

((( بيان إعجاز القرآن.65 :
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ـري ،ومــا
جتلــت ســمة االخــراق بــن مــا هــو كالم بـ ّ

ـي ،فتتحقــق يف الثــاين قــوة التأثــر اخلطــايب،
هــو كالم إهلـ ّ

غــر حيــاة اإلنســان
وعامــل اإلقنــاع
النــي الــذي ُي ّ
ّ
ـص آخــر غــر
أي نـ ّ
كل ّي ـ ًا ،وهــذا مــا ال يمكــن أن حي ّققــه ّ
ـص القــرآين(.)1
النـ ّ

22

ــو ًدا عــى بِــدْ ء والعــود أمحــدُ  ،فإنّنــا نــرى ّ
أن
و َع ْ

املدونــات التــي ســبقت
القــرآن الكريــم إذا مــا اســتثنينا ّ
كتــاب اهلل (عـ ّـز وجـ ّـل) ســواء أكانــت كتب ـ ًا ســاوية أم
كتبـ ًا فلســفية ومقــاالت أخالقيــة وأدبيــة نــدّ ت مــن لــدن

كبــار فالســفة اليونــان والرومــان واهلنــود ،فإنَّنــا نجــزم
قاطعــن ّ
أســس لتغطيــة القوائــم
أن القــرآن الكريــم قــد ّ
واجلــداول يف املجــاالت التداوليــة الثقافيــة اإلســامية
التــي مت ّثــل العتبــات املختــارة ما ّدهتــا ،ودراســتها.
ويبــدو ّ
أن النــص القــرآين قــد أملــح إىل هــذا

((( ينظــر :قــراءات لغويــة يف النــص القــرآين (دراســة يف النقــد
التفســري) ســروان عبــد الزهــرة اجلنــايب.2 :

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

التبويــب والتفصيــل املن ّظــم للقضايــا واملســائل املختلفــة
ِ
ـم
ـاب ُأ ْحكِ َمـ ْ
التــي عرضهــا ،قــال تعــاىل﴿ :ك َتـ ٌ
ـت آ َيا ُتـ ُه ُثـ َّ
ُفص َل ْ ِ
ــن َلــدُ ْن َحكِيــ ٍم َخبِ ٍ
ــر﴾(.)1
ــت م ْ
ِّ

ــذي بــن يدَ ي ِ
يــق ا َّل ِ
ِ
ــه
ــن ت َْص ِد َ
﴿و َلك ْ
وقولــه تعــاىلَ :
َ َْ َ ْ
يــل ا ْلكِت ِ
َو َت ْف ِص َ
َــاب﴾(.)2

وقولــه تعــاىل﴿ :و َن َّز ْلنَــا ع َليـ َ ِ
ـاب تِ ْب َيا ًنــا لِـك ُِّل
ـك ا ْلك َتـ َ
َ
َ ْ
َ ٍ
حـ ًة ﴾(.)3
شء َو ُهــدً ى َو َر ْ َ
ْ
ــر ِ
ص ْفنَــا ِف َه َ
آن
وقولــه تعــاىلَ :
ــذا ا ْل ُق ْ
﴿و َل َقــدْ َ َّ
لِلن ِ ِ
ــن ك ُِّل َم َث ٍ
ــل﴾(.)4
َّــاس م ْ
فالتفصيــل والبيــان والتبيــان والتنويــر والنطــق

((( سورة هود :اآلية .1

((( سورة يونس :اآلية.37

((( سورة النحل :اآلية .89

((( سورة الكهف :اآلية .54
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باحلــق والترصيــف ك ّلهــا أمــارات ودالئــل عــى القوائــم
واجلــداول بوصفهــا آل ّيــة مــن آل ّيــات التفصيــل والتبيــان

والبيــان يف كتــاب (اهلل عـ ّـز وجــل).

وإذا مــا ُر ْحنــا إىل كتــاب اهلل (جـ ّـل جاللــه) وجدنــا

هــذه القوائــم واجلــداول شــاخصة أمامنــا ،ففــي ســورة
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الفاحتــة بوصفهــا الســورة األوىل يف املصحــف الرشيــف

نجــد هــذه التقنيــة حــارضة ،تأ ّمــل معنــا أوصــاف
لفــظ اجلاللــة (اهلل) عــى هيــأة قائمــة مؤ ّلفــة مــن
(رب العاملــن)( ،الرمحــن)،
أربعــة عنــارص احلمــد هللّ :
(الرحيــم)( ،مالــك يــوم الديــن) ،هــذه القائمــة آيــات

وجهنــا
عــن صفــات اهلل ّ
عــز وجــل ،وإذا مــا رصفنــا َ
تلقــاء ســورة اإلخــاص التــي مت ّثــل الســورة الـــ()112
مــن ســور القــران الـــ( )114نجــد هــذه التقنيــة حــارضة
يف وصـ ِ
ـف اهللِ (عـ ّـز وجـ ّـل) أيضـ ًا( :قــل هــو اهلل أحــد -

اهلل الصمــد -مل يلــد -ومل يولــد -مل يكــن لــه كفــو ًا أحــد)
ّ
وجــل) يف اخلطــاب
(عــز
ونجــد أنــواع تك ّلــم اهلل ّ

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

َان
﴿و َمــا ك َ
القــرآين بوصفهــا قوائــم واضحــة املعــاملَ :
ــر َأ ْن ي َك ِّلمــه اهلل إِ َّل وحيــا َأو ِمــن ور ِ
ِ
اء ِح َج ٍ
ــاب َأ ْو
ل َب َ ٍ ُ َ ُ
َ ًْ ْ ْ ََ
ــل َر ُس ً
ُي ْر ِس َ
ــول﴾(.)1

(وح ّياِ ،م ْن وراء حجاب ،يرسل رسوالً)

ويمكــن القــولّ :
إن األمثلــة كثــرة جــد ًا ال تُعــدّ
وال ُتــى نخشــى مــن اإلطالــة و اخلــروج عــن اإلجيــاز

الــذي ننشــده يف هــذا املطلــب.

ويبــدو ّ
أن هــذا التأســيس القــرآين ,قــد أفاد منــه علامء

العربيــة ،فنجــدُ النحويــن يركنــون إىل هــذا الصنيــع مــن

أجــل التقييــد والتبــن والتفصيــل قــال ابــن مالــك( ت

672هـ):

كالمنا ٌ
لفظ مـفيدٌ كاســتقم

ٌ
حرف الكلم(.)2
وفعل ثم
واسم
ُ
ٌ

((( سورة الشورى :اآليثة 51

((( رشح ابن عقيل ،ابن عقيل.13/1 :
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الكلمــة ثالثــة أقســام اســم ،فعــل ،حــرف ،والفعــل

مــاض ،مضــارع ،أمــر ،وغريهــا...

وعنــد البالغيــن أقســام علــم البالغـة ,علــم املعــاين،

وعلــم البيــان ،وعلــم البديــع( ،)1وغريها من التقســيامت

يف معــارف العربيــة املختلفة.
26

((( ينظــر :اإليضــاح يف علــوم هنــج البالغــة ،اخلطيــب القزوينــي:
11/1

املطلب الثاني
القوائم يف عهد اإلمام ( )ملالك
األشرت ( )دراسة تطبيقية

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

ــر َم َّ
أن كالم اإلمــام عــي (عليــه الســام)
ال َج َ

املدونــات
الــذي انتظــم يف النهــج املبــارك ،وغريهــا مــن ّ
التــي توافــرت عــى نقــل كالمــه (عليــه الســام) ،دليــل
عــى ّأنــا تنبــع ومتتــح مــن مصــدر واحــد ،إذ ّ
إن جــاء
النصــوص ورصفهــا وتناســب موضوعاهتــا ومضامينهــا
تـ ّ
وأنــا
ـدل عــى هــذا النبــع اخلـ ّـاق ،واملتــح العظيــمّ ،

جتــري كالسلســبيل مــن جمــرى واحــد

(.)1

وهــذا مــا فطــن إليــه ابــن أيب احلديــد املعتــزيل
(ت 656هـــ) مــن قبـ ُـل قــال( :وأنــت إذا تأملــت هنــج
((( ينظــر :الربنامــج األمثــل إلدارة الدولــة وقيــادة املجتمــع يف
عهــد اإلمــام (عليــه الســام ) ملالــك األشــر ،الســيد حســن بركــة
الشــامي23 .22 :
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البالغــة وجدتــه ك ّلــه مــا ًء واحــد ًا ،ونفســ ًا واحــد ًا،
وأســلوب ًا واحــد ًا كاجلســم البســيط الــذي ليــس بعــض

مــن أبعاضــه خمالفــ ًا لباقــي األبعــاض يف املاهيــة،
وكالقــرآن العزيــز ّأولــه كأوســطه ،وأوســطه كآخــره،
وكل ســورة ّ
ّ
وكل آيــة مماثلــة يف املأخــذ واملذهــب والفـ ّن

30

والطريــق والنظــم لباقــي اآليــات والســور ،ولــو كان
بعــض هنــج البالغــة منحــوالً وبعضــه صحيحـ ًا مل يكــن
ذلــك كذلــك ،فقــد ظهــر لــك هبــذا الربهــان الواضــح
ضــال َمــن زعــم ّ
أن الكتــاب أو بعضــه منحــوالً إىل
أمــر املؤمنــن)(.)1

وعندمــا نبــر عهــده الرشيــف لـــ( مالــك األشــر)

النــص املحكــم واملتقــن ،وهــي مــن أمــارات
نجــد
ّ
صحــة ســنده؛ وذلــك ملــا يمتــاز بــه هــذا املتــن مــن ســبك
منقطــع النظــر يف املعنــى واملبنــىّ ،
وإن الباحــث اخلبــر

((( رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد املعتــزيل ( / 1 :مقدمــة
املحقــق) .9

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

أن روحــ ًا نورانيــة تكمــن وراء ّ
ليشــعر ّ
كل عبــارة مــن
عباراتــهّ ،
وأن هنــاك خيوط ًا نســجت أفــكاره ،ومفاهيمه

ال يدركهــا ّإل َمــن تو ّغــل يف أعامقهــا ،واكتشــف الــروح

الســامية واملعــاين العاليــة مــن وراء األلفــاظ التــي تعـ ّـر
الفحــام( :ومــن
عنهــا ،يقــول الدكتــور عبــاس عــي ّ
الغرابــة ( )...أن ُيط َعــ َن يف صحــة نســبة الــكالم يف

بحجــة
هنــج البالغــة إىل أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ّ
اشــتامله عــى التقســيم العــددي ( )...وهــذا خمالــف ملــا
القــرآين ،وأكــد اســتعامله وأكثــر مــن
أثبتــه األســلوب
ّ
النبــوي يف تقســيامته األخالقيــة ،أمــا اإلمــام
احلديــث
ّ

عــي (عليــه الســام) فغــر مســتكثر عليــه أســلوب
احلــر والتقســيم العــددي ،ملــا عــرف مــن ملــكات

لغويــة هائلــة وتنظيــم فكــري عجيــب ،يســتطيع بــه
والنبــوي يف جمــايل الفــ ّن
التوليــد عــى األثــر القــرآين
ّ
واملوضــوع الشــائع فيهــا هــذا االســتعامل) (.)1

((( ينظــر :بالغــة النهــج يف هنــج البالغــة ،184 .183 ،واألثــر

31

أثر القوائم يف تكشيف الدالالت

وآن األوان أن نستكشــف أهــم القوائــم التــي

انطــوى عليهــا هــذا العهــد املبــارك ،الــذي يعــدّ مــن

ـم النصــوص وأغناهــا ،وأمجعهــا ملحاســن األخــاق،
أهـ ّ
والقيــم واملعــارف يف جماالت احلكم والسياســة وحقوق

اإلدارة واالجتــاع واالقتصــاد والرتبيــة ،وهــو الربنامــج

32

العلمــي األمثــل إلدارة الدولــة وقيــادة املجتمــع( ،)1يف
ظـ ّـل اســترشاف العنــوان الرئيــس للقائمــة الــذي يمثــل
البــؤرة املركزيــة القــادرة عــى اســتدعاء جمموعــة مــن
العنــارص والبيانــات ،واألرقــام املنتظمــة منهــا عــر

تناســلها عــى ســطح القائمــة باســرفاد الســياقات
والتتابعــات الكالميــة.

وبــدا لنــا ّ
أن اســتغوار القوائــم ،واستنباشــها مــن
ـوي املبــارك (العهــد) يتط ّلــب خــرة وإحالــة
املتــن العلـ ّ

متيــر ًا ّ
لــكل أحــد ،إال
عميقــة للفكــرة ،إذ هــو ليــس
ّ
القرآين يف هنج البالغة ،عباس عيل الفحام.235 .220 ،

((( ينظر :الربنامج األمثل إلدارة الدولة وقيادة املجتمع.28 ،

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

ألولئــك الذيــن امتلكــوا زمــام اللغــة ،وخــروا دقائقهــا
وأرسارهــا ،وال ســ ّيام املتك ّلــم اإلمــام عــي (عليــه
الســام) الــذي أعمــل فكــره يف اســتظهار عنــارص

القض ّيــة املــراد بياهنــا وتنفيلهــا ،فضـ ً
ا عــن ذلــك مقدرته
عــى َْل َلمــة األفــكار وتســييجها مــن أجــل اإلحاطــة هبــا
مــن أنحائهــا مجعــاء(.)1

القائمة األوىل :أعمال الوالي ووظائفه:

1.1جباية اخلراج
2.2جهاد العدو
3.3استصالح األهل
4.4عامرة البالد.

«هـ َـذا َمــا َأ َمـ َـر بِـ ِـه
قــال اإلمــام عــي (عليــه الســام)َ :
ِِ
عبــدُ اهلل عـ ِ َ ِ
ـن َْ ِ ِ َ
ـن َمالِـ َ
ـر
ـر ا ُْل ْؤمنـ َ
ـك ْبـ َ
َْ
ـي أمـ ُ
َ ٌّ
الــارث ْال ْشـ َ َ
((( ينظر :بالغة النهج يف هنج البالغة.180 ،
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ِ
ِِ ِ ِ
ـر ِج َبا َيـ َة َخ َر ِ
اج َهــا َو ِج َهــا َد
ِف َع ْهــده إِ َل ْيــه حـ َ
ـن َو َّل ُه مـ ْ َ
َعدُ ِّو َهــا َو ْاســتِ ْص َل َح َأ ْهلِ َهــا َو ِعـ َـا َر َة بِ َل ِد َهــا»(.)1
هــذه الكلــات األربــع (اجلبايــة ،اجلهــاد،
االســتصالح ،العــارة) مت ّثــل عنــارص وأرقام ـ ًا وبيانــات

فهــي مرتكــزات رئيســة ,وأركان مهمــة تقــوم عليهــا
34

الدولــة.

فالعنــر األول :يم ّثــل املــدار االقتصــادي للدولــة,

والثــاين :يمثــل املــدار العســكري واألمنـي ,والثالــث :يعني

باجلانــب اإلداري واالجتامعــي واألخالقــي ,والرابــع:
يتصــل باجلانــب العمــراين املوصــول بتنميــة البــاد.

ويتجــى لنــا ّ
ّ
أن البــؤرة الرئيســة للقائمــة هــي

مســؤولية احلاكــم اجتــاه شــعبة ,إذ تنحــر مهامــه,
وترتكــز يف أربعــة عنــارص حدّ دهــا اإلمــام (عليــه

الســام) باســترشاف تنامــي فكــره الــذي يســتدعي
((( هنج البالغة.427 - 426 :

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

نوع ـ ًا مــن الرؤيــة يف حــر الفكــرة باســرفاد عنــارص
منتظمــة مســتوفية.

ومــن احلقيــق بالذكــر ّ
أن اإلمــام عــي (عليــه

الســام) عــى الرغــم مــن أ َّنــه قــد قــدم عنــر (جبايــة
اخلــراج) ،وآخــر عنــر (عــارة البــاد) ّإل أنّــه يف

مطــاوي العهــد الرشيــف نــراه ين ّبــه مالــك ًا عــى تقديــم

عــارة األرض عــى اســتجالب اخلــراج عنــد التزاح ـم,

والعمــل باملرجــوح دون الراجــح(.)1

ــر َك ِف ِع َــا َر ِة
«و ْل َيك ْ
قــال (عليــه الســام)َ :
ُــن َن َظ ُ
ِ
ــن َن َظ ِ
ــر َك ِف ْاســتِ ْج َل ِ
ب َْ
ْالَ ْر ِ
ــراجِ ِلَ َّن
ض َأ ْب َلــغَ م ْ
ال َ
ِ ِ
اج بِ َغـ ْ ِ
ـب َْ
َذلِـ َ
ـر
الـ َـر َ
ـن َط َلـ َ
ـك َل ُيــدْ َر ُك إِ َّل بِا ْلعـ َـا َرة َو َمـ ْ
ِعـ َـا َر ٍة َأ ْخـ َـر َب ا ْلبِـ َـا َد َو َأ ْه َلـ َ
ـك ا ْل ِع َبــا َد َو َل ْ َي ْس ـت َِق ْم َأ ْمـ ُـر ُه
إِ َّل َقلِ ً
يــا»(.)2
((( فرائد األصول :الشيخ مرتىض األنصاري.769 /2 :
((( هنج البالغة436 :
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القائمة الثانية :صفات الوالي والقائد اإلميانية:

1.1تقوى اهلل ّ
(جل جالله).

2.2إيثار طاعة اهلل ّ
(جل جالله).
ّ
(جــل جاللــه) وفرائضــه
3.3اتّبــاع أحــكام اهلل
36

وســننه.

(عز ّ
وجل) بالقلب واليد واللسان.
4.4نرصة اهلل ّ
5.5كــر النفــس عــن الشــهوات ،ومنعهــا مــن
املــآرب غــر الصاحلــة.

ــوى اهلل َو إِ ْي َث ِ
قــال (عليــه الســام)َ :
ــار
ــر ُه بِ َت ْق َ
«أ َم َ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ـن َف َرائِ ِضـ ِـه َو ُسـنَن ِ ِه
َطا َعتــه َو ا ِّت َبــا ِع َمــا َأ َمـ َـر بِــه ِف كتَابِــه مـ ْ
ِ
ِ
ــع
ا َّلتــي َل َي ْســ َعدُ َأ َحــدٌ إِ َّل بِا ِّت َباع َهــا َو َل َي ْشــ َقى إِ َّل َم َ
ودهــا و إِ َضاعتِهــا و َأ ْن ينْــر اهلل ســبحا َنه بِ َق ْلبِ ِ
ِ
ــه
ُ ْ َ ُ
ُج ُح َ َ
َ َ َ َ ُ َ
َو َيـ ِـد ِه َو لِ َســانِ ِه َفإِ َّن ـ ُه َجـ َّـل ْاسـ ُـم ُه َقــدْ َت َك َّفـ َـل بِ َنـ ْ ِ
ـن
ـر َمـ ْ
ِ
ِ
ـر ُه َو إِ ْع ـز ِ
َ
َ
َاز َمـ ْ َ
ـن
ـر َن ْف َس ـ ُه مـ َ
ـن أ َع ـ َّز ُه َو أ َمـ َـر ُه أ ْن َي ْكـ َ
َنـ َ َ

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

ِ
الشــهو ِ
ات َو َي َز َع َهــا ِعنْــدَ َْ
ـار ٌة
ال َم َحــات َف ـإِ َّن النَّ ْفـ َ
َّ َ َ
ـس َأ َّمـ َ
ِ
ِ
ــم اهلل»(.)1
الســوء إِ َّل َمــا َرح َ
بِ ُّ
ذكــر اإلمــام عــي (عليــه الســام) وصايــا مخس ـ ًا يف

إصــاح النفــس وهــي مقدمــات الزمــة يف حتــي الــوالة

هبــا ،قبــل تــويل إدارة البــاد ،والقيــام بأمــر العمــران،
ٍ
بــوال دون آخــر،
ختتــص
هــذه اإلشــارات العلويــة ال
ّ
وال بلــد مــن البلــدانّ ،إنــا تشــمل اجلميــع مــن أجــل

تــذوق الســعادة املنشــودة ،واملســتقبل املأمــول(.)2
ّ

وبــدا لنــا ّ
أن اإلمــام (عليــه الســام) وقــد اســتثمر

املعجــم القــرآين يف رسد هــذه العنارص املتصلــة بالقائمة،
هــذا التثمــر املاتــع الناجــع يمثــل قرينــة ســياق ّية عظيمــة
﴿وا َّت ُقـ ِ
ـون َيـ ُ
ـاأ ِ
ول
املوضــوع عاليــة البيــان ،قــال تعــاىلَ :

((( هنج البالغة426 :

((( ينظــر :ميثــاق إدارة الدولــة (يف عهــد أمــر املؤمنــن (عليــه

الســام) ملالــك األشــر ،الشــيخ زيــن العابديــن قربــاين.102 :
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ْالَ ْل َبـ ِ
ـاب﴾(.)1

ِ
ـروا اللََّ
وقولــه تعــاىلَ ﴿ :ي َاأ ُّ َيــا ا َّلذيـ َ
ـن َآمنُــوا إِ ْن َتنْـ ُ ُ

ـم﴾(.)2
ـم َو ُي َث ِّبـ ْ
ـت َأ ْقدَ َام ُكـ ْ
ْص ُكـ ْ
َين ُ ْ
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َان ي ِريــدُ ا ْل ِعــ َّز َة َفلِ َّل ِ
ــه ا ْل ِعــ َّز ُة
﴿م ْ
ــن ك َ ُ
وقولــه تعــاىلَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ــب َوا ْل َع َم ُ
ــح
الصال ُ
ــل َّ
ــم ال َّط ِّي ُ
َجي ًعــا إِ َل ْيــه َي ْص َعــدُ ا ْلكَل ُ
َي ْر َف ُعــ ُه ﴾(.)3
القائمة الثالثة :قائمة ذخائر العمل الصاحل والسعادات:

1.1العمــل الصالــح( :كبــح مجــاح النفــس ،البخــل
يف رغباهتــا).

2.2التعامــل مــع النــاس (الرمحــة هلــم ،املحبــة هلــم،
اللطــف هبــم ،العفــو والصفــح).

((( سورة البقرة :اآلية .197

((( سورة حممد :اآلية .7

((( سورة فاطر :اآلية .10

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

(عز ّ
وجل)..
3.3االبتعاد عن عداوة اهلل ّ
4.4عدم الندم عىل العفو..
التبجح بالعقوبة.
5.5عدم ّ
6.6عدم الترسع عىل عمل فيه سعة من العفو.
7.7ترك الغرور بإقامة احلدّ .
قال اإلمام عيل (عليه السالم ):

ــر إِ َلي َ ِ
« َف ْليكُــن َأحــب َّ ِ
ــر ُة ا ْل َع َم ِ
ــل
َ ْ َ َّ
الذ َخائ ِ ْ
ــك َذخ َ
ــو َ
ــك َع َّــا َل َيِ ُّ
ــح بِنَ ْف ِس َ
الصالِــحِ َف ْاملِ ْ
ــل
اك َو ُش َّ
ــك َه َ
َّ
ِ
النْص ُ ِ
ــح بِالنَّ ْف ِ
َل َ
ــك َفــإِ َّن ُّ
ــت
يــا َأ َح َّب ْ
ــس ْ ِ َ
الش َّ
ــاف من َْهــا ف َ
ِ ِ ِ
ـت و َأ ْشـ ِ
ـع ْر َق ْل َبـ َ
ـم
َأ ْو ك َِر َهـ ْ َ
الر ْ َ
ح ـ َة ل َّلرع َّيــة َو ا َْل َح َّب ـ َة َُلـ ْ
ـك َّ
ـف ِبِــم (َ ) ...ف َأعطِ ِهــم ِمــن ع ْفـ ِـو َك و ص ْف ِ
حـ َ
ـك
َ َ
ْ ْ َ
ْ
َو ال ُّل ْطـ َ ْ
ِ
ِم ْثـ ِ ِ ِ
ـب َو َتـ ْـر َض َأ ْن ُي ْعطِ َيـ َ
ـن َع ْفـ ِـو ِه َو
ـك اهلل مـ ْ
ـل ا َّلــذي ُتـ ُّ
ص ْف ِ
ـك َف ْو َقـ َ
ـم َو َو ِال ْالَ ْمـ ِـر َع َل ْيـ َ
حـ ِـه َفإِ َّنـ َ
ـك َو اهلل
َ
ـك َف ْو َق ُهـ ْ
ـن َو َّل َك َو َقـ ِـد ْاسـ َت ْك َف َ
ـم َو
َفـ ْـو َق َمـ ْ
ـم َو ا ْب َتـ َـا َك ِبِـ ْ
اك َأ ْم َر ُهـ ْ
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ِ
ـك َِلـ ْـر ِ
ـن َن ْف َسـ َ
ب اهلل َفإِ َّن ـ ُه َل َيــدَ َلـ َ
ـك بِن ِ ْق َمتِـ ِـه َو
َل َتنْص َبـ َّ
ـك عــن ع ْفـ ِـو ِه و ر ِ ِ
ِ
ـن َعـ َـى َع ْفـ ٍـو َو
حتــه َو َل َتنْدَ َمـ َّ
َل غنَــى بِـ َ َ ْ َ
َ َ َْ
ُسعــن إِ َل بـ ِ
ٍ
ـاد َر ٍة َو َجــدْ َت ِمن َْهــا
ـن بِ ُع ُقو َبــة َو َل ت ْ ِ َ َّ َ
َل َت ْب َج َحـ َّ
وحــ ًة»(.)1
َمنْدُ َ
40

شــك فيــه ّ
ّ
أن خــر مــا يذخــره اإلنســان
ممّــا ال
لدنيــاه وآخرتــه هــو العمــل الصالــح؛ ّ
ألن املــال إىل نفــاد
اليـ ِ
وزوال ،قــال تعــاىل﴿ :ا َْلـ ُ
ـاة الدُّ ْن َيــا
ـال َوا ْل َبنُـ َ
ـون ِزينَـ ُة َْ َ
ــات الص َِ
ِ
ــر ِعنْــدَ َر ِّب َ
ــر
ال ُ
َوا ْل َباق َي ُ َّ
ــك َث َوا ًبــا َو َخ ْ ٌ
ــات َخ ْ ٌ
َأ َم ً
ــا﴾(.)2

والباقيــات الصاحلــات هــي الرصيــد الــذي خيتزنــه
ّ
يضــل ريب وال ينســىّ ،
وإن مــن
اإلنســان يف كتــاب ال

أصــدق مصاديــق العمــل الصالــح أداء العبــادات
الرشعيــة الواجبــة واملســتح ّبة ،وقضــاء حوائــج النــاس،

((( هنج البالغة.427 :

((( سورة الكهف :اآلية .46

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

وعــدم اتّبــاع اهلــوى والشــهوات(.)1
ونلمــح الرمحــة واملحبــة للنــاس بوصفهــا عنرصيــن

﴿و َمــا
أساســن مــن عنــارص نجــاح القائــد ،قــال تعــاىلَ :
َاك إِ َّل ر ِ ِ
ـن﴾(.)2
حـ ًة ل ْل َعا َلـ َ
َأ ْر َسـ ْلن َ َ ْ َ
القائمة الرابعة :معايري قبول األعمال لدى اإلنسان

1.1أوسطها يف احلق.
أعمها يف العدل.
ّ 2.2

3.3أمجعها لرىض الرعية.
ـب
ـن َأ َحـ َّ
«و ْل َي ُكـ ْ
قــال اإلمــام عــي (عليــه الســام)َ :
ْالُ ُم ِ
ــك َأ ْو َســ ُط َها ِف َْ
ــور إِ َل ْي َ
ــق َو َأ َع ُّم َهــا ِف ا ْل َعــدْ ِل َو
ال ِّ
((( ينظــر :الربنامــج األمثــل إلدارة الدولــة وقيــادة املجتمــع.159 :

.160

((( سورة االنبياء :اآلية .107
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ِ
الر ِع َّيـ ِـة»(.)1
َأ ْ َ
ج ُع َهــا لـ ِـر َض َّ

ال جــرم ّ
ترســم
أن اإلمــام (عليــه الســام) قــد ّ

عنــارص ثالثــة متظافــرة يف اســتظهار حــب األمــور

لــدى الــوايل ،مــن أجــل ضــان ســعادة النــاس وإحــراز
رضاهــم ،وقــد اســتعمل اإلمــام (عليــه الســام) صيغــة
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أمريــة مــؤ ّداة بالفعــل املضــارع املقــرن بـــ(الم الطلــب)
قاصــد ًا الوجــوب زد عــى ذلــك ّ
توخــى (عليــه الســام)
اســتعامل اســم التفضيــل أربــع مـ ّـرات ،مــن أجــل شــدّ

العنــارص يف القائمــة مــع البــؤرة الرئيســة (عنــوان
أحــب األمــور ،إذ جــاءت العنــارص الثالثــة
القائمــة)
ّ

أعمهــا ،أمجعهــا).
مبتدئــة باســم التفضيــل (أوســطهاّ ،

((( هنج البالغة429:

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

القائمة اخلامسة :صفات املُبعدين عن املشاورة.

1.1البخيل.
2.2اجلبان.
3.3احلريص.
4.4وزير األرشار.
5.5الرشيك يف اآلثام.
6.6عون األثمة.
7.7أخو الظلمة.

ِ
ــن ِف
«و َل تُدْ خ َل َّ
قــال اإلمــام (عليــه الســام)َ :
يــا يع ِ
م ُشــورتِ َ ِ
ــك َع ِ
ــن ا ْل َف ْض ِ
ــد ُل بِ َ
ــل َو َي ِعــدُ َك
ك َبخ ً َ ْ
َ
َ
ــن ْالُ ُم ِ
ــك َع ِ
ــر َو َل َج َبانــ ًا ُي ْض ِع ُف َ
ــور َو َل َح ِريصــ ًا
ا ْل َف ْق َ
البــن و ِْ
ـر َه بِ َْ
ـن َلـ َ
ال ْر َص
الـ ْـو ِر َفـإِ َّن ا ْل ُبخْ ـ َـل َو ُْ ْ َ َ
ُي َز ِّيـ ُ
ـك الـ َّ َ
ِ
ش ُوز ََرائِـ َ
ـك
ـوء ال َّظـ ِّ
َغ َرائ ـ ُز َش ـتَّى َ ْ
ي َم ُع َهــا ُسـ ُ
ـن بِــاللَِّ إِ َّن َ َّ
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َان لِـ ْ َ
ـن َ ِ
ش ِار َق ْب َلـ َ
ـم ِف ْال َثــا ِم
ـن ك َ
ـك َو ِزيــر ًا َو َمـ ْ
َمـ ْ
شك َُهـ ْ
ـأ ْ َ
ـن َلـ َ
ان
ان ْالَ َث َمـ ِـة َو إِ ْخـ َـو ُ
ـم َأ ْعـ َـو ُ
َفـ َـا َيكُو َنـ َّ
ـك بِ َطا َن ـ ًة َفإِ َّنُـ ْ
ال َّظ َلم ِ
ــة»(.)1
َ

ويتجــى لنــا يف تقســيامت اإلمــام (عليــه الســام)
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الدقــة ،والتث ّبــت مــن رسد عنــارص القائمــة ،فضـ ً
ا عــن
ذلــك بيــان صفــة ّ
كل عنــر إمتام ـ ًا للمعنــى ،وإزادة يف

الفكــرة واملضمــون ،وال يغيــب عــن الذهــن تراتبيــة

قوهتــا يف الســلب.
هــذه العنــارص بحســب ّ
القائمة السادسة :طبقات الرعيّة:

1.1جنود اهلل.
واخلاصة.
2.2كتاب العا ّمة
ّ
3.3قضاة العدل.

عمل اإلنصاف والرفق.
ّ 4.4
((( هنج البالغة.430 :

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

5.5أهل اجلزية واخلراج.
6.6مسلمة الناس.
7.7التجار.
8.8أهل الصناعات.
9.9الطبقة السفىل من ذوي احلاجة واملسكنة.

الر ِع َّيــ َة
قــال اإلمــام (عليــه الســام)َ :
ــم َأ َّن َّ
«وا ْع َل ْ
ـح َب ْع ُض َهــا إِ َّل بِ َب ْعـ ٍ
ـض َو َل ِغنَــى بِ َب ْع ِض َها
َط َب َقـ ٌ
ـات َل َي ْص ُلـ ُ
ــض َف ِمنْهــا جنُــود اهلل و ِمنْهــا ُكتَّــاب ا ْلعام ِ
ــة َو
ــن َب ْع ٍ َ ُ ُ َ َ
َع ْ
ُ َ َّ
النْصـ ِ
ِ
ال ِ ِ
ـاف
اصــة َو من َْهــا ُق َضــا ُة ا ْل َعــدْ ِل َو من َْهــا ُعـ َّـا ُل ْ ِ َ
َْ َّ
ِ
الر ْفـ ِـق َو ِمن َْهــا َأ ْهـ ُـل ِْ
ـن َأ ْهـ ِ
ال ْز َيـ ِـة َو َْ
ـل ِّ
الذ َّمـ ِـة
الـ َـراجِ مـ ْ
َو ِّ
ـاس و ِمنْهــا التُّجــار و َأهـ ُـل الصنَاعـ ِ
ِ ِ
ـات َو
َو ُم ْســل َمة النَّـ ِ َ َ
ِّ َ
َّ ُ َ ْ
ِ
ِ
ـن َذ ِوي َْ
اجـ ِـة َو ا َْل ْس ـ َكن َِة»(.)1
ال َ
الس ـ ْف َل مـ ْ
من َْهــا ال َّط َب َق ـ ُة ُّ
((( هنج البالغة.432- 431 :
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يف هــذه اللوحــة مــن كالم اإلمــام (عليــه الســام)
يقســم الرعيــة
تعمق ـ ًا يف اخلطــاب العلـ ّ
ـوي حينــا ّ
نجــد ّ

طبقــات ،معطيــ ًا ّ
كل طبقــة حقهــا ومســتح ّقها،
اإلنســاين ،فهــو (عليــه
وفاقــ ًا ألثرهــا يف املجتمــع
ّ

46

يؤســس للمدينــة الفاضلــة التــي قوامهــا
الســام) ّ
العــدل واإلنصــاف ،وأساســها التعــاون والتحابــب
والتــوادد( .)1

ّ
إن هــذا التقســيم األنثروبولوجــي الرائــع للمجتمــع

مــن لــدن اإلمــام (عليــه الســام) يوحــي بدرايــة طبقات

املجتمــع وتصـ ّـوره احلقيقــي املدعــوم باألدلــة عــى الفهم
الكامــل باملنظومــة املجتمعيــة كا ّفــة.

((( ينظــر :معــامل إنســانية اإلمــام ّ
عــي (عليــه الســام ) يف ضــوء

عهــده لـــ( مالــك األشــر) دراســة حتليليــة (خمطــوط) ،د .رحيــم
الرشيفــي ،ود .حســن كاظــم أســد.11 :

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

القائمة السابعة :واجبات اجلنود ومسؤولياتهم:

ُ 1.1ح ُصون الرعية.
َ 2.2زين الو ِ
الة
ْ ُ ُ
ِ 3.3ع ُّز الدين.

ُ 4.4س ُبل األمن.

قــال اإلمــام (عليــه الســام)َ « :ف ُْ
النُــو ُد بِــإِ ْذ ِن اهلل
ــون ِ ِ
ــو َل ِة َو ِعــ ُّز الدِّ ِ
يــن َو ُســ ُب ُل
ــن ا ْل ُ
الرع َّيــة َو َز ْي ُ
ُح ُص ُ َّ
ـن و َليــس َت ُقــوم الر ِعيـ ُة إِ َّل ِبِــم ُثــم َل ِقــوام لِ ْلجنُـ ِ
ـود
َ َ ُ
ْالَ ْمـ ِ َ ْ َ
ْ َّ
ُ َّ َّ
يـ ِـرج اهلل َُلـ ِ
ـن َْ
الـ َـراجِ ا َّلـ ِـذي َي ْقـ َـو ْو َن بِـ ِـه َعـ َـى
ـم مـ َ
إِ َّل بِـ َـا ُ ْ ُ
ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ــم َو
ــم َو َي ْعت َِمــدُ َ
يــا ُي ْصل ُح ُه ْ
ِج َهــاد َعدُ ِّوه ْ
ون َع َل ْيــه ف َ
اء ح ِ
ِ
يك ُ ِ
ــم»(.)1
ــن َو َر َ َ
ُــون م ْ
اجت ِه ْ
َ
أبــان اإلمام (عليه الســام) بتقســيم حمكــم واجبات
اجلنــود ومها ّمهــم ،بعنــارص أربعــة ُأ ّديــت بمركبــات

((( هنج البالغة432 :
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إضافيــة ناقصــة ،ويلحــظ ّ
أن اجلامــع هلــذه التقســيامت
األربعــة هــو الغــرض األمنــي املتم ّثــل بحفــظ البــاد

والعبــاد ،فأعظــم بــه مــن غــرض عظيــم ،ومــن هنــا
نلمــح ّ
أن اإلمــام قــد س ـ ّن هلــم قانون ـ ًا حلفــظ حقوقهــم،
وحقــوق عوائلهــم.

48

القائمة الثامنة :صفات القائد املثالي:

ّ
(جــل جاللــه) ،ولرســول اهلل
1.1الناصــح هلل
(صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) واإلمــام املعصــوم (عليــه
الســام).

نقي اجليب.
ّ 2.2
3.3احلليم.

 4.4بطيء الغضب.
ٌ 5.5
قابل للعذر.
6.6رؤوف بالضعفاء.

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

قوي.
ّ 7.7
8.8صبور.
9.9غري مستكني.
1010من أهل املروءة.
1111ذو حسب.
1212أصله كريم.
(ح َسن).
مرشف َ
1313تارخيه ّ
1414شجاع.
1515كريم.
1616سمح.

قــال اإلمــام (عليــه الســام)َ « :فــو ِّل ِمــن جن ِ
ُــود َك
ْ ُ
َ
ـك لَِّ َو لِ َر ُســولِ ِه َو ِ ِ
ل َم ِامـ َ
ـم ِف َن ْف ِسـ َ
اه ْم
ـك َو َأ ْن َق ُ
َأن َْص َح ُهـ ْ

ِ
ِ
جيبــ ًا و َأ ْف َض َله ِ
ــن ا ْلغ ََض ِ
ــئ َع ِ
ــب َو
ــم ح ْلــ ًا م َّ ْ
َْ َ
ــن ُي ْبط ُ
ُ ْ
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الضع َف ِ
َي ْس َ ِ
يح إِ َل ا ْل ُع ْ
ــاء َو َينْ ُبــو َع َ
ــى
ــر َأ ُ
ف بِ ُّ َ
ــر ُ
ــذ ِر َو َي ْ
ِ
ِ ِ
الض ْعـ ُ
ـر ُه ا ْل ُعنْـ ُ
ـف
ـف َو َل َي ْق ُعــدُ بِـ ِـه َّ
ْالَ ْق ِو َيــاء َو مَّـ ْ
ـن َل ُيثـ ُ
ــذ ِوي ا ُْلــروء ِ
ات َو ْالَ ْح َس ِ
ــاب َو َأ ْه ِ
ــق بِ َ
ــل
ــم ا ْل َص ْ
ُث َّ
ُ َ
ِ
ِ
الـ ِـة و الســوابِ ِق َْ ِ
ـم َأ ْهـ ِ
ـل الن َّْجــدَ ِة
ا ْل ُب ُيو َتــات َّ
الص َ َ َّ َ
ال َسـنَة ُثـ َّ
ِ
ِ
َو َّ
والســاح»(.)1
الش َ
الســخَ اء ّ
ــجا َعة َو َّ
50

نقــش اإلمــام (عليــه الســام) مــرد ًا تفصيليــ ًا
بصفــات القائــد ،مســتغرق ًا يف ذكرهــا؛ فهــي مت ّثــل حقـ ً
ا

داللي ـ ًا ،ويتبــدّ ى لنــا ّ
مهمــة القائــد ،وجاللــة
أن عظمــة ّ

خاصــة أشــار إليهــا اإلمــام
مســؤول ّيته تتطلــب صفــات ّ

(عليــه الســام) ،وهــي صفــات عظيمــة املضمــون،
جليلــة القــدر.

((( هنج البالغة433 -432 :

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

القائمة التاسعة :صفات القاضي:

1.1أفضل الرعية.
2.2ال تضيق به األمور.
متحكه اخلصوم.
3.3ال ّ
4.4ال يتامدى يف الز ّلة.

5.5يتابع احلق إذا عرفه.
6.6ال ترشف نفسه عىل طمع.
يتقص الفهم.
ّ 7.7

َ 8.8وقوف بالشبهات.
9.9أخوذ باحلجج.
ربم بمراجعة اخلصم.
1010قليل الت ّ
1111صبور يف ّ
تكشف األمور.
قوي عند اتّضاح األمور.
ّ 1212
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1313ال يزهو باإلطراء.
1414ال ُيستامل لإلغراء.

52

ــر لِ ْل ُحكْــ ِم
ــم ْ
قــال اإلمــام (عليــه الســام)ُ « :ث َّ
اخ َ ْ
ــك ِف َن ْف ِس َ ِ
ــن الن ِ
َّــاس َأ ْف َض َ
ــل َر ِع َّيتِ َ
يــق
ــن َل ت َِض ُ
َب ْ َ
ــك م َّ ْ
الصــوم و َل يتَــادى ِف ال َّز َّل ِ
ِ
ــة
ــور َو َل ُت َ ِّحكُــ ُه ُْ ُ ُ َ َ َ َ
بِــه ْالُ ُم ُ
ِ
الـ ِّـق إِ َذا َع َر َف ـ ُه َو َل ُتـ ْ ِ
ـي ِء إِ َل َْ
ف
ـر ُ
ـر مـ َ
َو َل َ ْ
ـن ا ْل َفـ ْ
يـ َ ُ
ون َأ ْق َصــا ُه َو
َن ْف ُسـ ُه َعـ َـى َط َمـ ٍع َو َل َي ْكت َِفــي بِ َأ ْد َنــى َف ْهـ ٍم ُد َ
الشـبه ِ
ـم بِ ُْ
َبم ًا
ات َو َ
ـم ِف ُّ ُ َ
ال َجــجِ َو َأ َق َّل ُهـ ْ
آخ َذ ُهـ ْ
َأ ْو َق َف ُهـ ْ
ـم ت َ ُّ
بِمراجع ِ
ــى َتك َُّش ِ
ــف ْالُ ُم ِ
َ
ــة َْ
ــم َع َ
ــور َو
َُ َ َ
ب ُه ْ
ال ْصــ ِم َو أ ْص َ َ
ِ
َ
ـم ِع ْنــدَ ات َِّضــاحِ ُْ
ـن َل َي ْز َد ِهيـ ِـه إِ ْطـ َـر ٌاء َو
ال ْك ـ ِم مَّـ ْ
ص َم ُهـ ْ
أ ْ َ
َل َي ْســت َِمي ُل ُه إِ ْغ َــر ٌاء»(.)1
نبــر كثــرة عنــارص هــذه القائمــة التــي حفلــت

بكلــات اإلمــام (عليــه الســام) بخصــوص القضــاء،
((( هنج البالغة .435 - 434 :

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

احلساســة يف
وصفــات القــايض؛ ألنــه مــن املراكــز ّ

الدولــة اإلســامية ،إذ اشــرط اإلمــام (عليــه الســام)
يف القضــاة أن يكونــوا أفضــل أبنــاء األمــة تقـ ًـوى وورعـ ًا

املرشفــة والبيانات
وكــاالً ونزاهـ ًة ،إذ تُعــدّ من العنــارص ّ
العظيمــة

()1

القائمة العاشرة :واجبات الوالي جتاه القاضي:

1.1تعاهد أحكامه الصادرة.
2.2إكرامه وبذل العطاء له.
3.3إنزاله منزلة رفيعة.

ِ
ــر
ــم َأكْث ْ
قــال اإلمــام عــي (عليــه الســام)ُ « :ث َّ
ِ ِ
ـح َل ـ ُه ِف ا ْل َبـ ْـذ ِل َمــا ُي ِزيـ ُـل ِع َّل َت ـ ُه َو
اهــدَ َق َضائــه َو ا ْف َسـ ْ
َت َع ُ
ِ ِ ِ
ِ
اج ُتـ ُه إِ َل النَّـ ِ
ـن ا َْلن ِْز َلـ ِـة َلدَ ْيـ َ
ـك
ـاس َو َأ ْعطــه مـ َ
تَقـ ُّـل َم َعـ ُه َح َ
يــه َغــره ِمــن َخاصتِ َ ِ
مــا َل ي ْطمــع فِ ِ
ــن بِ َذلِ َ
ــك
ــك ل َي ْأ َم َ
َّ
ُُْ ْ
َ َ ُ
َ
((( ينظر :املعامل احلضارية يف هنج البالغة ،باقر رشيف القريش67 :
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ِ
ـال الر َجـ ِ
ـال َل ـ ُه ِعنْــدَ َك َفا ْن ُظـ ْـر ِف َذلِـ َ
ـك َن َظــر ًا َبلِيغ ـ ًا
ا ْغت َيـ َ ِّ
َفـإِ َّن هـ َـذا الدِّ يــن َقــدْ ك َ َ ِ ِ َ ِ
َ
ش ِار ُي ْع َمـ ُـل
َ
َ
َان أســر ًا ف أ ْيــدي ْال ْ َ
الــوى و ُت ْط َلــب بِ ِ
ِ ِ
ــه الدُّ ْن َيــا»(. )1
ُ
فيــه بِ َْ َ َ
حــرص اإلمــام (عليــه الســام) عــى إســباغ القايض

ـجعة ،واحلوافــز الســخ ّية؛
مجلــة مــن النعــم الظاهــرة املشـ ّ
54

مــن أجــل صيانــة القضــاء واإلبقــاء عــى مهابتــه ،أل َّنــه

وقوتــه يصلــح القضــاء ويتّســم بالقوة
بصــاح القــايضّ ،
واملهابــة ،ومــن هنــا جــاءت عنارص هــذه القائمــة مؤكدة

الثقــة التامــة بأحــكام القــايض وتعاهدهــا ،وإجــزال
العطــاء املــادي واملعنــوي لــه ،وإنزالــه املنزلــة الرفيعــة،

مهابــة النــاس مــن جهــة ،وال يمــدّ عينــه إىل رشــوة أو

هبــة أو عطيــة وإىل ذلــك؛ لعلــم اإلمــام (عليــه الســام)
ّ
ـم جهــاز يف الدولــة وهــذا مــا ألفينــاه يف
أن القضــاء أهـ ّ
ـوي.
بيــان علــة هــذه العنــارص يف اخلطــاب العلـ ّ

((( هنج البالغة.435 :

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

القائمة احلادية عشرة :معايري اختيار ّ
العمال:

1.1االختبار.
2.2االبتعاد عن املحاباة يف اختيارهم.
3.3استعامل أهل التجربة.
4.4الع ّفة واحلياء.
5.5قدمة يف اإلسالم.
ــم ا ْن ُظ ْــر ِف ُأ ُم ِ
ــور
قــال اإلمــام (عليــه الســام)ُ « :ث َّ
ِ
ــك َفاســ َتع ِم ْلهم ْ ِ
ِ
ما َبــا ًة َو َأ َث َــر ًة
ــم ُ َ
اخت َبــار ًا َو َل ت َُو ِّل ْ
ُع َّمل َ ْ ْ ُ ُ
ِ
الــو ِر و ِْ ِ
َفإِنــا ِجـ ِ
ـن ُش ـ َع ِ
ـم
ب َْ ْ َ
ـاع مـ ْ
َّ ُ َ َ ٌ
ال َيا َنــة َو َتـ َـوخَّ من ُْهـ ْ
ـات الص َِ
ـل ا ْلبيو َتـ ِ
َأهـ َـل التَّج ِربـ ِـة و َْ ِ ِ
الـ ِـة َو
َّ
ال َيــاء مـ ْ
ْ َ َ
ْ
ـن َأ ْهـ ِ ُ ُ
ِ
ا ْل َقــدَ ِم ِف ْ ِ
ـح
ـم َأ ْكـ َـر ُم َأ ْخ َلقـ ًا َو َأ َصـ ُّ
ال ْسـ َـا ِم ا ُْل َت َقدِّ َمــة َفإِ َّنُـ ْ
ِ
َأ ْع َراضــ ًا َو َأ َق ُّ ِ
شاقــ ًا َو َأ ْب َلــغُ ِف َع َو ِاق ِ
ــب
ــل ف ا َْل َطامــ ِع إِ ْ َ
ْالُ ُمـ ِ
ـور َن َظــر ًا»(.)1
((( هنج البالغة.435 :
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ترســم اإلمــام (عليــه الســام ) معايــر وضوابــط
ّ

العــال باســرفاد تقن ّيــة التفصيــل
جليلــة يف اختبــار
ّ

مــن أجــل اســتيفاء الــدالالت ،واإلحاطــة هبــا ،إذ
كشــف عــن ماهيــة ّ
كل عنــر مــن هــذه العنــارص
التــي انتظمــت يف هــذه القائمــة ،وهــذا مــا نســترشفه

56

ـص املبــارك ،وال خيفــى اســتلامح ثيمــة األفضليــة
يف النـ ّ

النــص بلحــاظ كثــرة أســاء التفضيــل
واألحســنية يف
ّ
ـح ،أقـ ّـل ،أبلــغ ،زد عــى ذلــك
فيــه مــن نحــو :أكــرم ،أصـ ّ
معاينــة دالالت الكلــات( ،اختبــار ًا) تـ ّ
ـوخ منهــم ،مــن
أهــل البيوتــات الصاحلــة واملتقدّ مــة؛ ّ
ألن اإلمــام (عليــه
الســام) يف بــاب اســتظهار معايــر التعيــن الصائــب،
وضوابــط االختبــار املو ّفــق.

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

القائمة الثانية عشرة :صفات ُك ّتاب الديوان:

اخلي واملحمود السرية.
1.1استصفاء ّ
 2 .شاكر للنعمة.

3.3فطن ال يعرف الغفلة.
4.4مطيع.
5.5يثق بنفسه.
قوي يف الترصيح.
ّ 6.6
7.7عامل باألمور.
8.8له منزلة وأثر يف القوم.
9.9أمني.
قــال اإلمام(عليــه الســام)ُ « :ثــم ا ْن ُظــر ِف َح ِ
ــال
ْ
َّ
ـك َفـ َـو ِّل َعـ َـى ُأ ُمـ ِ
ـص َر َســائِ َل َ
ُكتَّابِـ َ
ك
ـم َو ْ
اخ ُصـ ْ
ـور َك َخ ْ َي ُهـ ْ
ا َّلتِــي تُدْ ِخـ ُـل فِيهــا مكَايِــدَ َك و َأسار َك بِ َأج ِع ِهــم لِوجـ ِ
ـوه
َْ ْ ُ ُ
َ َْ َ
َ َ
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ِ
ِ
ــن َل ُت ْبطِ ُــر ُه ا ْلك ََر َامــ ُة َف َي ْج َ ِ
ــرئَ ِ َبــا
َصالــحِ ْالَ ْخ َــا ِق م َّ ْ
ـك ِف ِخـ َـا ٍ
ـر ِة َمـ َ ٍ
ف َلـ َ
َع َل ْيـ َ
ص بِـ ِـه ا ْل َغ ْف َل ُة
ـإ َو َل َت ْق ُ ُ
ـك بِ َحـ ْ َ
اد مكَا َتبـ ِ
ِ
ِ
ِ
ـك َع َل ْيـ َ
ـات ُع ِّملِـ َ
اتــا
ـن إِيـ َـر ُ َ
َعـ ْ
ـك َو إِ ْصــدَ ار َج َوا َب َ
الصـ َـو ِ
ـك َو ُي ْعطِــي ِمنْـ َ
ـك فِيـ َـا َي ْأ ُخـ ُـذ َلـ َ
اب َعنْـ َ
ـك َو
َعـ َـى َّ
ـك َو َل َي ْع ِ
ـف َع ْقــد ًا ا ْع َت َقــدَ ُه َلـ َ
َل ُي ْض ِعـ ُ
ـن إِ ْطـ َـا ِق
ج ـ ُز َعـ ْ
ي َهـ ُـل َم ْب َلــغَ َقــدْ ِر َن ْف ِسـ ِـه ِف ْالُ ُمـ ِ
َمــا ُع ِقــدَ َع َل ْيـ َ
ـور
ـك َو َل َ ْ

ـون بِ َقــدْ ِر َغـ ِ ِ
ال ِ
َف ـإِ َّن َْ
ـم
اهـ َـل بِ َقــدْ ِر َن ْف ِسـ ِـه َي ُكـ ُ
ـره َأ ْج َهـ َـل ُثـ َّ
ْ
ـن ْ ِ
َل َي ُكـ ِ
ك َو ْاســتِن ََامتِ َ
ـم َعـ َـى فِ َر َاســتِ َ
ك َو
ـار َك إِ َّي ُ
اهـ ْ
اخت َيـ ُ
ـون لِ ِفراسـ ِ
ُح ْسـ ِ
الر َجـ َ
ـن ِمنْـ َ
ـات
ـن ال َّظـ ِّ
ـال َي َت َع َّر ُضـ َ َ َ
ـك َف ـإِ َّن ِّ
ا ْلــو َل ِة بِتَصن ُِّع ِهــم و حسـ ِ ِ ِ
ـس َو َر َاء َذلِـ َ
ـك
ـم َو َل ْيـ َ
َ
ُ
ـن خدْ َمت ِهـ ْ
ْ َ ُ ْ
َ ِ
ِمــن الن َِّص ِ
ش ٌء َو َلكِـ ِ
ـم بِـ َـا ُو ُّلــوا
ـن ْ
َ
َ
َب ُهـ ْ
يحــة َو ْال َما َنــة َ ْ
اخت ِ ْ
ِ
ِ
ـن َق ْب َلـ َ
َان ِف ا ْل َع َّامـ ِـة َأ َثــر ًا
ـك َفا ْع ِمــدْ ِلَ ْح َســن ِ ِه ْم ك َ
لصالـ َ
ل َّ
َو َأ ْع َرفِ ِهـ ْـم بِ ْالَ َما َنـ ِـة َو ْجه ـ ًا.)1(»..
((( هنج البالغة .437

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

ويتجــى األمــن الثقــايف يف عنــارص هــذه القائمــة

املتّصلــة بصفــات الكتّــاب ،إذ حــرص اإلمــام (عليــه

الســام) عــى رسد صفــات الكاتــب الــذي جيــدر

بالــوايل أن ينتبــه عليهــا ،وحيــرص عــى وجودهــا فيــه،

رسه ،ويــده اليمنــى ،واألمــن عــى صناعــة
فهــو موضــع ّ
إنشــاء الكتــب ،والدواويــن والرســائل والوصايــا التــي

ختــرج مــن دار الواليــة واإلمــارة.

القائمة الثالثة عشرة :أقسام التجار وأهل الصناعات:

 .1املقيم منهم.
 .2املضطرب بامله( .املرت ّدد به بني البلدان)
 .3املرت ّفق ببدنه (املكتسب).

ص بِالت َُّّج ِ
ــم ْاســت َْو ِ
ــار
قــال (عليــه الســام)ُ « :ث َّ
ِ ِ
و َذ ِوي الصنَاع ِ
ــات َو َأ ْو ِ
ــم َو
ِّ َ
َ
ــر ًا ا ُْلقيــ ِم من ُْه ْ
ــم َخ ْ
ص ِبِ ْ
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ــر ِ ِ ِ ِ
ــق بِبدَ نِ ِ
ا ُْل ْض َط ِ
ــه»
ت ِّف ِ َ
ب ب َملــه َو ا ُْل َ َ

(.)1

ّ
شــخص اإلمــام (عليــه الســام) أقســام التجــار
وذوي الصناعــات يف ثالثــة عنــارص ،إذ ُأ ّديــت بأســاء

الفاعلــن :املقيــم ،املضطــرب ،املرت ّفــقّ ،
ألن الثالثــة مــن
جنــس واحــد ،فناســب بينهــا.

60

القائمة الرابعة عشرة :أعمال ّ
التجار اإلجيابية:

1.1موا ّد املنافع (أصلها).
2.2أســباب املرافــق (مــا ينتفــع بــه مــن األدوات
واآلنيــة)(.)2

ُ 3.3ج ّ
ــاب البضائــع مــن األماكــن القريبــة
و ا لبعيــد ة .

4.4أمان من العوز والفقر.
((( هنج البالغة.438 :

((( هنج البالغة ،حتقيق السيد هاشم امليالين.488 :

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

5.5اطمئنان ووثاقة بمعامالهتم التجارية.

ـم َمـ َـوا ُّد ا َْلنَافِـ ِع َو
قــال اإلمام(عليــه الســام)َ « :فإِ َّنُـ ْ
َأسـباب ا َْلرافِـ ِـق و ج َّلبــا ِمــن ا َْلب ِ
اعـ ِـد َو ا َْل َطـ ِ
ـارحِ ِف َبـ ِّـر َك
َ ُ َُ َ َ
ْ َ ُ َ
ِ
ـك َو َح ْيـ ُ
ك َو َج َبلِـ َ
َو َب ْحـ ِـر َك َو َسـ ْـهلِ َ
ـاس
ـم النَّـ ُ
ـث َل َي ْلتَئـ ُ
ِ ِ ِ
ي َِ
ــاف
ــم ِســ ْل ٌم َل ُ َت ُ
ــر ُء َ
َل َواضع َهــا َو َل َ ْ
ون َع َل ْي َهــا َفإِ َّنُ ْ
ِ
ـح َل ُ ْت َشــى َغائِ َل ُت ـ ُه»(.)1
َبائ َق ُت ـ ُه َو ُص ْلـ ٌ
فقــد عــدّ اإلمام(عليــه الســام) مخســة عنــارص

التجــار اجليــدة ،إذ جــاءت عــى هيــأة
مــن قائمــة أعــال ّ
مخــس مجــل مؤ ّكــدة بـ ّ
ــ(إن) املشــبهة بالفعــل عــى نســق
يــكاد يكــون متشــاهب ًا.

القائمة اخلامسة عشر :صفات ّ
التجار السلبية:

1.1الضيق الفاحش.
2.2الشحيح القبيح.
((( هنج البالغة.438 :
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3.3املحتكر.

4.4املتحكّم بالبِياعات.

62

«إن ِف كَثِ ٍ ِ
ــم
قــال اإلمــام (عليــه الســام)َّ :
ــر من ُْه ْ
ِ
ِ
احتِــكَار ًا لِ ْل َمنَافِــ ِع
ــح ًا َقبِيحــ ًا َو ْ
ضيقــ ًا َفاحشــ ًا َو ُش ّ
ــر ٍة لِ ْلعام ِ
و َ َتكُّــ ًا ِف ا ْلبِياع ِ
ــات َو َذلِ َ
ــة َو
َ
ــك َب ُ
َ َ
َ َّ
ــاب َم َ َّ
ــى ا ْلــو َل ِة َفامن ِ
ــن ِال ْحتِــك ِ
َار َفــإِ َّن َر ُس َ
ــب َع َ
ــول
َــع م َ
ْ ْ
ُ
َع ْي ٌ
اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) َم َنـ َـع ِم ْن ـ ُه َو ْل َي ُكـ ِ
ـن ا ْل َب ْيـ ُـع َب ْيع ـ ًا
ار َل ُ ْت ِ
ـف بِا ْل َف ِري َقـ ْ ِ
ـن َعــدْ ٍل َو َأ ْس ـ َع ٍ
َسـ ْـمح ًا بِ َم َو ِازيـ ِ
حـ ُ
ـن
ِ
ِ
ف ُح ْكـ َـر ًة َب ْعــدَ َنْيِـ َ
ـك إِ َّيــا ُه
ـار َ
ـن ا ْل َبائـ ِع َو ا ُْل ْب َتــا ِع َف َمـ ْ
مـ َ
ـن َقـ َ
ــر إِس ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
اف»(.)1
َفنَــك ِّْل بِــه َو َعاق ْبــ ُه ف َغ ْ ْ َ
َ
النــص جيــدْ ّ
أبــان عــن
فاملتأ ّمــل يف
أن اإلمــام َقــدْ
ّ

الســلب ّية مــن عــر املعاملــة والبخــل،
صفــات ّ
التجــار َّ
وح ْبــس املطعــوم ،ونحــوه عــن النــاس ال يســمحون بــه
َ

((( هنج البالغة.438 :

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

ٍ
ٍ
ـب اإلمام(عليــه الســام)
َّإل بأثــان فاحشــة ،وقــد أطنَـ َ

ـرة للعامــة ،ومذ ّمــة
بصفــة االحتــكار ،ملــا هلــا مــن مـ ّ
عــى الــوالة.

ـوي املعا َيــن قائمــة صغــرى
ونرصــد يف النــص العلـ ّ

السـ ْـمح) إذ انتظمــت يف عنرصيــن؛
(البيــع َّ

األول :امليزان العدل واآلخر :األسعار العادلة.

ويتبــدّ ى لنــا ّ
ـوي
ـص العلـ ّ
أن تداخــل القوائــم يف النـ ّ
دليــل عــى الرؤيــة العلويــة الثاقبــة ،واإلحاطــة الوســيعة
بأحــوال املجتمــع.

القائمة السادسة عشرة :أصناف الطبقة السفلى:

1.1املساكني.

2.2املحتاجني.

3.3أهل البؤسى.
الزمنى.
َّ 4.4
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ـم اللََّ اللََّ ِف ال َّط َب َقـ ِـة
قــال اإلمام(عليــه الســام)ُ « :ثـ َّ
الســ ْف َل ِمــن ا َّل ِذيــن َل ِحي َلــ َة َُل ِ
ــن ا َْل َســاكِ ِ
ني َو
ــم م َ
َ
َ
ْ
ُّ
ا ُْل ْحت ِ
ــن َو َأ ْه ِ
ــل ا ْل ُب ْؤ َســى َو الز َّْمنَــى»(.)1
َاج َ

القائمة السابعة عشرة :مساويء احتجاب الوالي عن الرعية:
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1.1شعبة من الضيق.
2.2ق ّلة علم باألمور.

3.3اشتباه األمور وخلطها عند العامة.
4.4تصغري الرعية للعظيم من األمور.
5.5تعظيم الرعية لصغار األمور.
6.6حتسني الرعية القبيح.
7.7تقبيح الرعية احلسن.

8.8خلــط الرعيــة العمــل الصالــح بالعمــل الطالــح
(احلــق بالباطــل).

((( هنج البالغة..438 :

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

قــال اإلمام(عليــه الســام)َ :
ـن
«أ َّمــا َب ْعــدُ َفـ َـا ُت َط ِّو َلـ َّ
ــك َفــإِ َّن ِ
ــو َل ِة َع ِ
ــن َر ِع َّيتِ َ
احتِ َجا َب َ
ــن
ــاب ا ْل ُ
احت َج َ
ْ
ــك َع ْ
ْ
ِ
ِ ِ
يــق َو ِق َّلــ ُة ِع ْلــ ٍم بِ ْالُ ُم ِ
الض ِ
ــور َو
ــن ِّ
الرع َّيــة ُشــ ْع َب ٌة م َ
َّ
ِالحتِجــاب ِمنْهــم ي ْق َطــع عنْه ِ
احت ََج ُبــوا
ــم َمــا ْ
ــم ع ْل َ
ُ َ ُ ْ
ْ َ ُ ُ ْ َ
ِ
ِ
ـح
ـر َو َي ْق ُبـ ُ
ـم َّ
ـر َو َي ْع ُظـ ُ
ُدو َن ـ ُه َف َي ْص ُغـ ُـر عنْدَ ُهـ ُ
الصغـ ُ
ـم ا ْل َكبِـ ُ
الـ ُّـق بِا ْل َباطِـ ِ
ـاب َْ
َْ
ـل»(.)1
ـح َو ُي َشـ ُ
ـن ا ْل َقبِيـ ُ
ي ُسـ ُ
ال َسـ ُ
ـن َو َ ْ
أبــان اإلمــام (عليــه الســام ) عــن درايــة واســعة
بمســاوي االحتجــاب عــن الرعيــة ،عارفــ ًا بنتائجــه

ومآالتــه وال خيفــى التسلســل الواعــي هلــذه العنــارص
التــي متثــل بيانــات واضحــات للقائمــة الرئيســة.

((( هنج البالغة.441 :
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القائم��ة الثامنة عش��رة :وصاي��ا تعامل الوالي م��ع البطانة
(احلاشية):

1.1املنع من االستئثار والتطاول وقلة االنصاف.
2.2عدم املِ ِ
نحة من األرض.
باحلق.
3.3التمسك ّ
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ِ
اص ًة َو
ـم إِ َّن ل ْلـ َـو ِال َخ َّ
قــال اإلمام(عليــه الســام)ُ « :ثـ َّ
يهــم اســتِ ْئ َثار و َت َطــاو ٌل و ِق َّلـ ُة إِنْصـ ٍ
ِ
ـاف ِف ُم َع َام َلـ ٍـة
َ
ُ َ
ٌ َ
بِ َطا َنـ ًة ف ِ ُ ْ
َف ِ
ـك ْالَ ْحـ َـو ِ
ـك بِ َق ْط ـ ِع َأ ْس ـ َب ِ
اب تِ ْلـ َ
ـم َمــا َّد َة ُأو َلئِـ َ
ال َو
ْ
احسـ ْ
َل ُت ْقطِعــن ِلَحـ ٍـد ِمــن ح ِ
ك َو َح َّامتِـ َ
اش ـ َيتِ َ
ـك َقطِي َع ـ ًة َو َل
ْ َ
َ َّ َ
ِ
ِ
ٍ
ي ْطمعــن ِمن َ ِ ِ ِ
ــن
ــن َيل َيهــا م َ
َــر بِ َم ْ
َ َ َ َّ
ْــك ف ا ْعت َقــاد ُع ْقــدَ ة ت ُ ُّ
ـل م ْشـ َ ٍ
ـاس ِف ِش ٍ َ
النَّـ ِ
ـون َمئُو َن َت ـ ُه َعـ َـى
ي ِم ُلـ َ
ـرك َ ْ
ْ
ب أ ْو َع َمـ ٍ ُ َ
ِ
ـك َو َع ْي ُبـ ُه َع َل ْيـ َ
ـم ُدو َنـ َ
ـون َم ْهنَـ ُـأ َذلِـ َ
ـك ِف
ـم َف َي ُكـ َ
ـك َُلـ ْ
َغ ْ ِيهـ ْ
ِ
ـن ا ْل َق ِريـ ِ
الدُّ ْن َيــا َو ْال ِخـ َـر ِة َو َأ ْلـ ِـز ِم َْ
ـب َو
ـن َل ِز َم ـ ُه مـ َ
الـ َّـق َمـ ْ
ِ ِ
ـن ِف َذلِـ َ
ـك َصابِــر ًا ُ ْمت َِســب ًا(.)1
ا ْل َبعيــد َو ُكـ ْ

((( هنج البالغة.441 :

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

القائمة التاسعة عشرة :فوائد الصلح احملمود:

1.1الدعة للجنود.

2.2الراحة من اهلموم.
3.3أمن للبالد.

قــال اإلمــام (عليــه الســام )َْ :
ـن
«الـ ِّـق َو َل تَدْ َف َعـ َّ
ِ ِ
ص ْلحـ ًا دعـ َ ِ
الص ْلحِ
ـاك إِ َل ْيــه َعــدُ ُّو َك و لَِّ فيــه ِر ًضــا َفـإِ َّن ِف ُّ
ََ
ُ
ـود َك و راحـ ًة ِمــن ُه ِ
دعـ ًة ُِلنُـ ِ
ومـ َ
ـك َو َأ ْمنـ ًا لِبِـ َـا ِد َك»(.)1
ََ
َ َ َ
ْ ُ

نلحــظ ّ
أن اإلمــام (عليــه الســام) قــد اســتوىف

أقســام فوائــد الصلــح ،وهــي أقســام جوهريــة عامــة،
بكلــات قصــار.

((( هنج البالغة.442 :
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القائمة العشرون :عواقب سفك الدماء:

ب النّقمة.
َ 1.1ج ْل ُ
2.2سوء العاقبة.
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3.3زوال النعمة.
ِ
ص ال ُع ُمر.
4.4ق َ ُ

قــال اإلمام(عليــه الســام)« :إِ َّي َ
ــاء َو
ــاك َو الدِّ َم َ
س ـ ْفكَها بِ َغـ ِ ِ
ش ٌء َأ ْد َعــى لِن ِ ْق َمـ ٍـة َو َل
َ
ـر ح ِّل َهــا َفإِ َّن ـ ُه َل ْيـ َ
ْ
َ
ـس َ ْ

ال نِعم ٍ
َأع َظ ِ ٍ
ِ
ــة َو ان ِْق َطــا ِع ُمــدَّ ٍة
ــم ل َتبِ َعــة َو َل َأ ْح َــرى بِــز ََو ْ َ
ْ َ
ك الدِّ م ِ
ِمــن ســ ْف ِ
ــاء بِغ ْ ِ
َــر َح ِّق َهــا»(.)1
َ
ْ َ
وعــى اإلمــام (عليــه الســام) َمع َلــم حقــن الدمــاء،
وحفظهــا إذ ّ
إن رشافــة اإلنســان وقداســته هــو أســاس

الوجــود ،ومــن هنــا فـ ّ
ـإن ســفك دمــه بغــر وجــه حـ ّـق
ـر.
يوجــب عواقــب ال ُتمــد ،ونتائــج ال تـ ّ
((( املصدر نفسه.

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

وال بــدّ مــن القــولّ :
إن هنــاك قوائــم نــدّ ت مــن هــذا
العهــد املبــارك دسســناها لق ّلــة عنارصهــا ،واختــاط

بعضهــا بالقوائــم التــي ذكرناهــا ،وكذلــك رغبــة يف
اإلجيــاز واالختــزال.
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املطلب الثالث
املقاربات التداولية
يف قوائم عهد اإلمام()

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

التداول َّيــة
يف هــذا املطلــب َســنَ ْفيل أهــم املقاربــات
ُ
أن العهــد العلــوي املبــارك َق ِ
ــب ّ
ــد انطــوى
ّ
التــي ن َْح َس ُ
عليهــا ،وســيكون اإلجيــاز واالختــزال الطريــق ا ُمل ْثــى

ـي تــارةً ،ولكــون البحث
متاشـ ًيا مــع ســنن البحــث العلمـ ّ
مت ِّصـ ً
ا بتكشــيف القوائــم واجلــداول التــي انتظمــت يف

العهــد الرشيــفّ ،
وإن االســتغوار يف تلكــم املقاربــات
التداوليــة قــد ُي ْبعدنــا عـ ّـا َي َم ْمنــا و َق َصدْ نــا تــار ًة أخــرى.
ّ
حتصلــت مــن
إن العنــارص أو البيانــات التــي ّ

القوائــم التــي رسدناهــا مــن قبــل يف املطلــب الثــاين- ،
نقطــع جازمــن  -مــن ّأنــا جــاءت مطابقــة للمجتمــع

اإلســامي آنــذاك مــن جهــة ّأنــا تالطــف املجــال
ّ
وأن العهــد الرشيــف يم ّث ُ
التــداويل وتغازلــهّ ،
ــل -بــا
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ِ
ّ
الدراســة.
شــك -جمتمــع

و َي ْظ َهــر َّ
التداول ّيــة أصبحــت َم ْألوفــة
أن املقاربــات
ُ

وســائدة يف الدراســات اللســان ّية احلديثــة ،وال س ـ ّيام يف
حتليــل اخلطــاب ســوا ٌء أكانــت الرتاثيــة أم املعــارصة،

إذ ال تكتفــي هــذه املقاربــات عــى القــراءة ،والــرؤى
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النــص ،بــل تســتدعي القــراءة الفاحصــة
مــن داخــل
ّ
والدقيقــة قــراءة األفــكار واملقاصــد باســترشاف الواقــع

املعيــش فيــه ،ومعاينــة الظــروف والقرائــن املختلفــة

بالنــص،
ســواء أكانــت احلاليــة أم املقاميــة املحيطــة
ّ
وكذلــك التبــرة بالعوامــل النفســية واالجتامعيــة
بالنــص
والتارخييــة املتصلــة
ّ

()1

وهــذا مــا ألفينــاه يف عهــد اإلمــام عــي (عليــه
نصـ ًا أدبيـ ًا
الســام) لـــ (مالــك األشــر) ،فليــس العهــد ّ

متــت
جمــردة ال ُّ
ً
ســارحا يف اخليــال ،أو نظريــات مثاليــة ّ
((( ينظــر :الربنامــج األمثــل إلدارة الدولــة وقيــادة املجتمــع،24 ،
والتحليــل اإلحصائــي للبيانــات.29 ،

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

إىل الواقــع بلحمــة ونَســب ،إنَّــا هــو منهــج واقعــي،

وتعاليــم وقواعــد وأســس حــارضة يف املجتمــع
جســدها أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف
اإلنســاين ّ

حكومتــه الراشــدة عــى األرض ،ويف جتربتــه السياســية
()1
جســد
واإلداريــة املع ّقــدة يف إدارة الدولــة (لقــد ّ
عــي (عليــه الســام) خرائــط القيــم وســاملها
اإلمــام ّ

السياســية اإلداريــة واالجتامعيــة واألخالقيــة والثقافيــة

يف أهبــى صــورة ،وأمجــل متثيــل ،فتلمــح القائــد الســيايس
الرتبــوي
واإلداري واإلمــام اإلنســاين املثــا ّيل ،واملعلــم
ّ
وغريهــا)(. )2

وترتســم املقاربــات التداوليــة يف العهــد الرشيــف
َّ
باستكشــاف حقيقــةّ :
أن نصــوص هــذا العهــد ودالالته،
وال س ـ ّيام القوائــم واجلــداول والعنــارص التــي انتظمــت

((( ينظر :املصدر السابق.40 :

((( إســهام احلكومــة العلويــة املثاليــة يف رمزيــة مدينــة الكوفــة

(خمطــوط) ،د .رحيــم كريــم الرشيفــي.9 ،
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وتشــع
فيهــا تزخــر بالقيــم واملبــادئ والقوانــن،
ُّ
بالتعاليــم األخالقيــة واإلنســانية مــن نحــو :معلــم
ـب الفقــراء
ـلمي ،وحـ ّ
إصــاح املجتمــع ،والتعايــش السـ ّ
واإلحســان إليهــم ،والعفــو والصلــح والعــدل ،وحقــن

الدمــاء ،وغريهــا )1(،وهــي بطبيعتهــا ال ترتبــط باملــايض
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ـي (عليــه الســام) ،إ ّنــا
أو تقــف عنــد زمــن اإلمــام عـ ّ
تالطــف احلــارض واملســتقبل ،وال س ـ ّيام املجتمعــات
ـوج مــا تكــون إليهــا خصوص ـ ًا
البرشيــة  -اليــو َم  -أحـ ُ
يف هــذا الزمــن الــذي يشــهدُ رصا ًعــا حضار ًيــا يف الفكــر
واإلرادة واهل ُ ِويــة ،كــا يشــهد هيمنــة الغــرب ،ونظــام

وتعســفها(.)2
العوملــة ،وظلــم احلكومــات املســتبدّ ة
ّ

ومــن املقاربــات التداوليــة التــي ن َْر ُق ُبهــا يف العهــد

الرشيــف ،مــا يــأيت:

((( معــامل إنســانية اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف ضــوء عهــده

لـــ( مالــك األشــر) دراســة حتليليــة ،د .رحيــم كريــم الرشيفــي ود.
حســن كاظــم أســد.20 :

((( ينظر :الربنامج األمثل إلدارة الدولة.62 :

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

أو ًال :املعجم ُ
رآني واحلديثي:
الق ّ

اســتثمر اإلمــام (عليــه الســام) يف عهــده املبــارك
آين واحلديثــي فنجــد الذوبــان واالنصهــار
املعجــم ال ُقـ ْـر ّ
الكامــل يف كتــاب العربيــة األكــر (القــرآن الكريــم) إذ
ّ
(جــل جاللــه) متثيــ ً
ا عميقــ ًا ،فنجــد
متثــل كتــاب اهلل

ـص القــرآين،
االســتحضار واالســترشاف الواعيــن للنـ ّ

املطهــرة ،فقــد انرسبــت نصوص
وكذلــك السـنّة النبويــة ّ
قرآنيــة ومضامــن ودالالت قرآنيــة وحديثيــة يف النهــج
املبــارك ،وال س ـ ّيام العهــد الرشيــف

()1

ـح اخلـ ّـا َق مــن النب ـ ِع الصــايف
ونسـ
ُ
ـترشف هــذا املتـ َ
ـنة املطهـ ِ
ـورد العـ ْـذب (السـ ِ
القــرآن الكريــم ،واملـ ِ
ـرة) يف
ّ
َ

اجلــي،
بالنــص
ضــوء حكــم اإلمــام (عليــه الســام)
ّ
ّ
ـي (ت644هـــ)( :ال ّلهــم صـ ّـل
قــال ابــن طــاووس احلـ ّ

وس ـ ّلم وز ْد وبـ ْ
املطهــر واإلمــام املظ ّفــر
ـارك عــى الســيد ّ
َ
ــر ُ
وشــبري ( )...و ّيل الديــن
والشــجاع الغضنفــر أيب ُش ّ

((( ينظر :األثر القرآين يف هنج البالغة ،د .عباس الفحام.83 ،
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الــويص احلاكــم
الــريض اإلمــام
الــوايل الــويل الســيد
ّ
ّ

الصفــي ( )...أمــر املؤمنــن
اجلــي املخلــص
بالنــص
ّ
ّ
ّ
عــي بــن أيب طالــب (صلــوات اهلل عليــه))

()1

ونرصــد هــذا التثمــر املاتــع يف العهــد املبــارك يف

ظـ ّـل اإلشــارات الب ّينــات لــدى اإلمــام (عليــه الســام)
78

عنــد حديثــه عــن عنــارص قائمــة الطبقــة الســفىل مــن

ذوي احلاجــات واملســكنة ،قــال (عليــه الســام):
الاج ِ
ِ
ِ
ــة َو ا َْل ْســ َكن َِة َو
ــن َذ ِوي َْ َ
الســ ْف َل م ْ
َ
«ومن َْهــا ال َّط َب َقــ ُة ُّ
يضـ ًة
ك ٌُّل َقــدْ َسـ َّـمى اهلل َلـ ُه َسـ ْـه َم ُه َو َو َضـ َـع َعـ َـى َحــدِّ ِه َف ِر َ

ِف كِتَابِـ ِـه َأ ْو ُس ـن َِّة َنبِ ِّيـ ِـه (صــى اهلل عليــه وآلــه) َع ْهــد ًا ِمنْ ـ ُه
م ُفوظــ ًا»(.)2
ِعنْدَ نَــا َ ْ
وقــال (عليــه الســام) يف ضــوء اســتحضار عنــارص
«و ْار ُد ْد إِ َل اهلل َو َر ُســولِ ِه
قائمــة أعــال الــوايل املرض ّيــةَ :
((( منهج الدعوات ومنهج العنايات.336 :
((( هنج البالغة.433 :

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

ـوب و ي ْشـ َتبِه ع َليـ َ ِ
مــا ي ْضلِعـ َ ِ
ـن ْالُ ُمـ ِ
ـن ُْ
ـور
ـك مـ َ
ـك مـ َ
َ ُ ُ
ال ُطـ ِ َ َ ُ َ ْ
ِ
ـال اهلل َتعـ َ ِ
َف َقــدْ َقـ َ
ـن
ـب إِ ْر َشــا َد ُه ْم يــا َأ ُّ َيــا ا َّلذيـ َ
ـال ل َقـ ْـو ٍم َأ َحـ َّ
َ
ِ
ِ
ِ
الر ُسـ َ
ـول َو ُأ ِ
ـم
ول ْالَ ْمـ ِـر منْ ُكـ ْ
َآمنُــوا َأطي ُعــوا اللََّ َو َأطي ُعــوا َّ
َفـإِ ْن تَنا َز ْع ُتــم ِف َش ٍء َفــر ُّدو ُه إِ َل اهلل َو الرسـ ِ
ـول َفالـ َّـر ُّد إِ َل
َّ ُ
ْ ُ
ْ
ــذ بِمحكَــ ِم كِتَابِ ِ
ــه َو الــر ُّد إِ َل الرس ِ
ــول ْالَ ْخ ُ
ــذ
اهلل ْالَ ْخ ُ ُ ْ
َّ ُ
َّ
ال ِام َعـ ِـة َغـ ْ ِ
بِ ُسـنَّتِ ِه َْ
ـر ا ُْل َف ِّر َقـ ِـة»(.)1
ِ
ض اإلمــام (عليــه الســام) الســياقات
و َي ْس ْ
ــتح ُ
س ِده عنــارص قائمــة (فوائــد الصلــح)
ال ُقرآنيــة عنــد َ ْ
ـن ُص ْلح ـ ًا َد َعـ َ
ـاك إِ َل ْيـ ِـه
«و َل تَدْ َف َعـ َّ
قــال (عليــه الســام)َ :
عــدُ و َك واهلل فِيـ ِـه ِر ًضــا َف ـإِ َّن ِف الص ْلــحِ دع ـ ًة ُِلنُـ ِ
ـود َك َو
ََ
ُّ
َ ُّ

راحــ ًة ِمــن ُه ِ
ــك َو َأ ْمنــ ًا لِبِ َ
وم َ
ــا ِد َك»(.)2
َ َ
ْ ُ
الص ْل ُح َخ ْ ٌي ﴾(.)3
﴿و ُّ
قال تعاىلَ :

((( هنج البالغة434 :
((( هنج البالغة442 :

((( سورة النساء :من اآلية .128
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ِ
َــح َلــا
اجن ْ
لســ ْل ِم َف ْ
وقولــه تعــاىلَ :
﴿وإِ ْن َجن َُحــوا ل َّ
ِ
ِ
َــوك َّْل َع َ
يــم﴾(.)1
الســم ُ
ــى اهلل إِنَّــ ُه ُه َ
َوت َ
يع ا ْل َعل ُ
ــو َّ
املتــح
أ ّمــا فيــا يتّصــل باملعجــم احلديثــي ،فنجــد
َ
ّ
(صــى اهلل
املثمــر مــن النبــع الصــايف كالم املصطفــى
َ
عليــه وآلــه وســ ّلم) ،ون َْر ُصــد هــذا األثــر احلديثــي يف
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اج َع ْ
ــل
«و ْ
تعابــر اإل ّمــام عــي (عليــه الســام) ،قــالَ :
ـات ِمنْـ َ ِ
الاجـ ِ
ِ
ـم فِيـ ِـه َشــخْ َص َ
ك َو
لـ َـذ ِوي َْ َ
ـك ق ْسـ ًا ُت َفـ ِّـر ُغ َُلـ ْ
ِ
اضـ ُـع فِيـ ِـه لَِّ ا َّلـ ِـذي َخ َل َقـ َ
ملِسـ ًا َع ّامـ ًا َف َتت ََو َ
ـك
ـم َ ْ
َ ْتلـ ُ
ـس َُلـ ْ
َــك ِمــن َأحر ِ
ِ
اس َ
ــم ُجنْــدَ َك َو َأ ْع َوان َ
ــك َو
ْ َْ
َو ُت ْقعــدُ َعن ُْه ْ
ــك َحتَّــى ُي َك ِّل َم َ
شطِ َ
ــر ُم َت َت ْعتِــ ٍع َفــإِ ِّن
ــك ُم َت َك ِّل ُم ُه ْ
ــم َغ ْ َ
َُ
سـ ِ
ـول ِف َغـ ْ ِ
ـول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) َي ُقـ ُ
ت َر ُسـ َ
ـر
ـم ْع ُ
َ
لض ِعيـ ِ
َم ْوطِـ ٍ
ـف فِ َيهــا َح ُّق ـ ُه
ـن ُت َقــدَّ َس ُأ َّم ـ ٌة َل ُي ْؤ َخـ ُـذ لِ َّ
ـن َلـ ْ
ِ
ــن ا ْل َق ِ
ي»(.)2
ــو ِّ
م َ
((( سورة األنفال :اآلية .16

((( هنج البالغة.431 :

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

وقــال (عليــه الســام) مب ّينـ ًا عنــارص صــاة الــوايل:
ِ
ت َر ُسـ َ
ـن
«و َقــدْ َسـ َـأ ْل ُ
ـول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) حـ َ
َ
َو َّج َهنِــي إِ َل ا ْل َي َم ِ
ــم َف َق َ
ــال َص ِّ
ــن َك ْي َ
ــم
ــل ِبِ ْ
ــف ُأ َص ِّــي ِبِ ْ
ِِ
ِ
ِ
ـن َر ِحي ـ ًا»(.)1
ـن بِا ُْل ْؤمنـ َ
ـم َو ُكـ ْ
ك ََصـ َـاة َأ ْض َعف ِهـ ْ
ــر َم ّ
أن اإلحالــة املرجعيــة هلــا أثــر يف فهــم
ال َج َ
اخلطــاب ،إذ تعطيــه بعــدً ا حقيق ًيــا يف األداء ،إذ ّ
إن تتمــة

الفائــدة يف الــكالم تتو ّقــف عــى مــدى مطابقــة اخلطــاب
ّ
فــكل وحــدة لغويــة تتوافــر عــى اجلوانــب
للواقــع،
االتيــة :الصيغــة اللفظيــة ،والداللــة ،واملرجع ّيــة

(اخلــارج)(.)2

ومــن هنــا ّ
فــإن اســتثامر املرجعيــات هــو عمليــة

(اســرجاع ملدلــوالت ذكــرت يف مرحلــة ســابقة ،أو
القــارئ جميئهــا
عمليــة اســتقدام مدلــوالت يتوقــع
ُ

((( هنج البالغة.440 :

((( ينظــر :اخلطــاب القــرآين (دراســة يف البعــد التــداويل) ،د .مؤيــد
آل صوينــت71 :
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ـم عــن
بمرحلــة الحقــة يف اخلطــاب ،وهــذه العمليــة تتـ ّ

يتطابــق يف اخلصائــص
طريــق العنــر اإلحــايل الــذي
ُ
الدالليــة مــع العنــر املحيــل إليــه)(.)1

و َعـ ْـو ٌد عــى َبــدْ ٍء ،فـ ّ
ـإن اإلمــام عل ّيـ ًا (عليــه الســام)
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كان عــى درجــة كبــرة مــن االســتثامر الواعــي لــكالم
املصطفــى (صــى اهلل عليــه وآلــه) فقــد كان خمصوصــ ًا
مــن دون الصحابــة بخلــوات كان خيلــو هبــا مــع رســول
اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) (ال يطلــع أحــد مــن النــاس

عــى مــا يــدور بينهــا وكان كثــر الســؤال للنبــي (صــى
اهلل عليــه وآلــه) عــن معــاين القــرآن وعــن معــاين كالمــه

(صــى اهلل عليــه وآلــه) وإذا مل يســال ابتــداه النبــي (صــى
اهلل عليــه وآلــه) بالتعليــم والتثقيــف ومل يكــن أحــد مــن

أصحــاب النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) كذلــك بــل كانوا
أقســاما فمنهــم مــن هيابــه أن يســأله وهــم الذيــن حيبــون

ـي (رســالة
((( رســائل ابــن األثــر دراســة يف ضــوء علــم اللغــة النـ ّ
ماجســتري) عــي صــري علــوان.25 :

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

أن جيــئ األعــرايب أو الطــارئ فيســأله وهــم يســمعون
ومنهــم مــن كان بليــدا بعيــد الفهــم قليــل اهلمــة يف النظــر

والبحــث ومنهــم مــن كان مشــغوال عــن طلــب العلــم
وفهــم املعــاين أمــا بعبــادة أو دنيــا ومنهــم املقلــد يــرى

أن فرضــه الســكوت وتــرك الســؤال ومنهــم املبغــض

الشــانئ الــذي ليــس للديــن عنــده مــن املوقــع مــا
يضيــع وقتــه وزمانــه بالســؤال عــن دقائقــه وغوامضــه

وانضــاف إىل االمــر اخلــاص بعــي (عليه الســام) ذكاؤه
وفطنتــه وطهــارة طينتــه وإرشاق نفســه وضوءهــا وإذا

كان املحــل قابــا متهيئــا كان الفاعــل املؤثــر موجــودا
واملوانــع مرتفعــة حصــل األثــر عــى أتــم مــا يمكــن
فلذلــك كان عــي (عليــه الســام)  -كــا قــال احلســن

 -البــري ربــاين هــذه األمــة وذا فضلهــا ولــذا تســميه

الفالســفة إمــام األئمــة وحكيــم العــرب)(. )1

وتتجـ ّـى هــذه املقاربــة التداول ّيــة يف اســتحضار قــول
((( رشح هنج البالغة ابن أيب احلديد املعتزيل48 /11 :
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النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) يف قــول اإلمــام (عليــه
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الســام) يف قائمــة الصفــات الســلبية للتجــار ،قــال:
ــار(َ ،)...فامن ِ
ــن ِال ْحتِــك ِ
ص بِالت َُّّج ِ
ــم ْاســت َْو ِ
َار
َــع م َ
ْ ْ
« ُث َّ
ـول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) َمنَـ َـع ِمنْـ ُه َو ْل َي ُكـ ِ
َفـإِ َّن َر ُسـ َ
ـن
ار َل ُ ْت ِ
ـن َعــدْ ٍل َو َأ ْس ـ َع ٍ
ا ْل َب ْيـ ُـع َب ْيع ـ ًا َسـ ْـمح ًا بِ َم َو ِازيـ ِ
حـ ُ
ـف
بِا ْل َف ِري َق ِ ِ
ــن ا ْل َبائِــ ِع َو ا ُْل ْبتَــاعِ»(.)1
ــن م َ
ْ
ـت مــن كالم املصطفــى
وال خيفــى االسـ
ُ
ـترشاف ال َّث ْبـ ُ
«ل َ ِ
ــر إِ َّل
(صــى اهلل عليــه وآلــه) يف أحاديثــهْ َ :
يتَك ُ
ِ
ــئ»(.)2
َخاط ٌ
«مـ ِ
اح َت َكـ َـر َعـ َـى
ـن ْ
وقولــه (صــى اهلل عليــه وآلــه)َ :
ِِ
الـ َـذا ِم َو ْ ِ
ال ْفـ َـا ِ
ض َب ـ ُه اهلل بِ ُْ
س»(.)3
ا ُْل ْســلم َ
ني َط َع َام ُهـ ْ
ـمَ َ ،
ـص اإلمــام
أمــا فيــا يتصــل باجلنبــة الثانيــة مــن نـ ّ

((( هنج البالغة.438 :

((( صحيح مسلم1228 / 3 :
((( سنن ابن ماجه.729 /2 :

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

(عليــه الســام) املــؤ ّداة بأســلوب األمــر بصيغــة الفعــل
ـمحا)،
املضــارع املقــرون بـــام األمــر (وليكـ ْن البيــع سـ ً

اســترشافه حديــث املصطفــى (صــى اهلل عليــه وآلــه):
ِ
ــم ًحا إِ َذا َب َ ِ
ــم اهلل َر ُج ً
ــرىَ ،وإِ َذا
ــا َس ْ
«رح َ
َ
ــاعَ ،وإ َذا ْاش َ َ
ا ْقت َ
َــى»(.)1
ومل يكتــف اإلمــام (عليــه الســام) باالســتثامر

عظيمــن
القــرآين واحلديثــي بوصفهــا جمالــن تداول ّيــن
َ
بــل نــراه يالطــف جمــاالت تداوليــة أخــرى تنبــع مــن

البيئــات الصاحلــة والســنن املحمــودة قــال (عليــه
ـض س ـنَّ ًة ص َِ
ِ
ور
َ
الســام)َ :
«و َل َتنْ ُقـ ْ ُ
ال ـ ًة َعمـ َـل ِ َبــا ُصــدُ ُ
ِ
ِِ
ــت َع َل ْي َهــا
ــت ِ َبــا ْالُ ْل َفــ ُة َو َص َل َح ْ
اجت ََم َع ْ
َهــذه ْالُ َّمــة َو ْ
ِ
ـر بِـ َـي ٍء ِمــن مـ ِ
ِ
ـاض تِ ْلـ َ
ـك
الرع َّي ـ ُة َو َل ُ ْتد َثـ َّ
َّ
ْ َ
ْ
ـن ُس ـنَّ ًة َتـ ُ ُّ
ُــون ْالَج ِ
ــن َســن ََّها َو ا ْل ِ
ــوز ُْر َع َل ْي َ
ــك بِ َــا
ــر َل ْ
الســن َِن َف َيك َ ْ ُ
ُّ

((( صحيح البخاري.57 /3 :
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ــت ِمن َْهــا»(. )1
َن َق ْض َ

86

وقــال (عليــه الســام)َ :وا ْل َو ِ
ـب َع َل ْيـ َ
ـك َأ ْن َتت ََذ َّكـ َـر
اجـ ُ
مــا مـ َ ِ
اد َلـ ٍـة َأو سـن ٍَّة َف ِ
ك ِمــن حكُومـ ٍـة ع ِ
اض َل ٍة
ـن َت َقدَّ َم َ ْ ُ َ َ
ـى َلـ ْ
َ َ
ْ ُ
يض ٍ
َأ ْو َأ َث ٍ
ــة ِف
ــن َنبِ ِّينَــا (صــى اهلل عليــه وآلــه) َأ ْو َف ِر َ
ــر َع ْ
ِ
كِ َتـ ِ
ـاهدْ َت ِمَّــا َع ِم ْلنَــا بِـ ِـه فِ َيهــا»(. )2
ي بِـ َـا َشـ َ
ـاب اهلل َف َت ْق َتــد َ
ثانيًا :قواعد التخاطب اللساني:

أصبحــت قواعــدُ التخا ُطــب اللســان ّية مــن
التحاور ّيــة ،وهــي تعنــي جمموعــة مــن املعايــر
املسـ ّلامت
ُ

ـف عندهــا ُّ
واألســس التــي يفــرض ْ
كل متك ّلــم يف
أن يقـ َ
أثنــاء حديثــه مــع غــره ،بمعنــى ّ
التداوليــة
أن الكفــاءة
ُ
والتحــاور
تفــرض نفســها يف رســم خريطــة التواصــل
ُ
بــن املتكلــم واملخاطــب ،وهــذا مــا ن ّبــه عليــه (أوســتن)
((( هنج البالغة.431 :
((( هنج البالغة.445 :

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

وجــه بحثــه نحــو
يف مقالتــه (املنطــق والتحــاور)( ،)1إذ ّ
اســتخراج جمموعــة مــن املبــادئ املنظمــة للتواصــل
ـم أيضـ ًا باملعــاين الضمنيــة اهتاممـ ًا واضحـ ًا،
املثــايل ،واهتـ ّ

وهــذا دليــل عــى ّ
أن جتليــات املعنــى ال حتكمهــا قواعــد

لغويــة دالليــة فحســب ،بــل حتكمهــا طريقــة إنجــاز
امللفــوظ داخــل املقــام ،واملبــادئ العامــة للتواصــل.

ومــن هنــا فإننــا ســنبرص قاعدتــن مــن هــذه القواعد

التــي ترتشــح مــن التخاطــب اللســاين القائــم عــى
احلــوار ،والتواصــل املنظــم ،وال ســيام يف عهــد اإلمــام

(عليــه الســام) لـــ (مالــك األشــر).
 -1االفرتاض املسبق:

يبنــي املتك ِّلــم حديثــه عــى االفرتاضــات املســبقة
الالزمــة لنجــاح ّ
كالمــي ،عــى أســاس
كل تواصــل
ّ
((( ينظــر :اســراتيجيات اخلطــاب مقاربــة لغويــة تداوليــة ،عبــد
اهلــادي بــن ظافــر الشــهري ،96 ،واللســان وامليــزان أو التكوثــر

الفعــي ،طــه عبــد الرمحــن.238 :
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مــا يفــرض -ســلف ًا  -أ َّنــه معلــوم لــه ،وقــد لوحــظ ّ
أن
االفــراض الســابق يكــون مرتبطــ ًا ببعــض العبــارات
ٌ
رجــل آلخــرَ :أغلــق
اللغويــة دون بعــض ،فــإذا قــال
أن النافــذة مفتوحــةّ ،
اّ -
النافــذة ،فاملفــرض -قب ـ ً
وأن
هنــاك مســو ًغا يدعــو إىل إغالقــهّ ،
وأن املخاطــب قــادر
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وأن املتكلــم يف منزلــة اآلمــرّ ،
عــى احلركــةّ ،
وكل ذلــك

موصــول بســياق احلــال وعالقــة املتكلــم(.)1

ال َجـ َـر َم ّ
أن اخلطــاب أصبــح عــى َو ْفــق مقــوالت
موجه ـ ًا إىل
ـوي ملقاصــد املتكلــم ّ
التداوليــة احلامــل اللغـ ّ
ـي ،وبــا ّ
أن اخلطــاب يولد يف ســياق ختاطبي ،وبلغة
املتلقـ ّ

مشــركة فهــو يقــوم عــى افرتاضــات مســبقة ،ومــن هنــا

فاالفــراض املســبق يتّســع ليشــمل املعلومــات العا ّمــة،

وســياق احلــال والعــرف االجتامعــي ،والعهديــن

((( آفــاق جديــدة يف البحــث اللغــوي املعــارص ،حممــد أمحــد نحلــة:
.27 ،26

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

املخاطبــن الــذي جيعــل املتلقــي يفهــم مــراد املتكلــم

()1

ومــن املواضــع التــي رصدناهــا يف عهــد اإلمــام

(عليــه الســام ) لـ(مالــك األشــر) ،قولــه (عليــه
الســام ) يف بيــان عنــارص قائمــة (صفــات املستشــار
يــا يع ِ
اإلجيابيــة)« :و َل تُدْ ِخ َلــن ِف م ُشــورتِ َ ِ
ــد ُل
ك َبخ ً َ ْ
َ
َ
َّ َ
ـك َعـ ِ
ـن ا ْل َف ْضـ ِ
ـل َو َي ِعــدُ َك ا ْل َف ْقـ َـر َو َل َج َبان ـ ًا ُي ْض ِع ُفـ َ
بِـ َ
ـك

ـن ْالُ ُمـ ِ
َعـ ِ
ـر َه بِ َْ
ـن َلـ َ
الـ ْـو ِر َفـإِ َّن
ـور َو َل َح ِريصـ ًا ُي َز ِّيـ ُ
ـك الـ َّ َ
ِ
البــن و ِْ
ـوء
ا ْل ُبخْ ـ َـل َو ُْ ْ َ َ
الـ ْـر َص َغ َرائ ـ ُز َش ـتَّى َ ْ
ي َم ُع َهــا ُسـ ُ
ــن بــاهلل»(.)2
ال َّظ ِّ

ٍ
عــال يســتقي مــن مــورده احلكــاء،
كالم رشيــف

ّ
(عــز
فــإن اجلامــع بــن هــؤالء هــو ســوء الظــ ّن بــاهلل ّ
وجـ ّـل) وقــد أملــح ابــن أيب احلديــد املعتــزيل إىل مقــوالت
((( ينظــر :التداوليــة واســراتيجية التواصــل :ذهبيــة محــو احلــاج:
.227

((( هنج البالغة.430:
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ـوي املعايــن ،فاجلبــان
االفــراض املســبق يف الــكالم العلـ ّ

أقدمــت قتلــت ،والبخيــل يقــول:
يقــول يف نفســه إن
ُ
وأنفقــت افتقــرت ،واحلريــص يقــول :إن
ســمحت
إن
ُ
ُ

مل أجــدّ واجتهــد وأدأب فاتنــي مــا أروم ،وكل هــذه
ّ
(جــل جاللــه)،
األمــور ترجــع إىل ســوء الظــ ّن بــاهلل
90

ولــو أحســن الظ ـ ّن اإلنســان بــاهلل ،وكان يقينــه صادق ـ ًا
وأن الــرزق مقــدّ رّ ،
أن األجــل مقــدّ ر ّ
لعلــم ّ
وأن الغنــي
والفقــر مقــدّ ران وأ َّنــه ال يكــون مــن ذلــك ّإل مــا قــى

اهلل تعــاىل(. )1

وقــال (عليــه الســام) يف بيــان وتنفيــل عنــارص
«أ َمـ َـر ُه بِ َت ْقـ َـوى اهلل َو إِ ْي َثـ ِ
قائمــة صفــات الــوايلَ :
ـار َطا َعتِـ ِـه
ِ ِ ِ ِ
ـن َف َرائِ ِضـ ِـه َو ُسـنَن ِ ِه ا َّلتِــي َل
َو ا ِّت َبــا ِع َمــا َأ َمـ َـر بِــه ِف كتَابِــه مـ ْ

اعهــا و َل ي ْش ـ َقى إِ َّل مــع جح ِ
ِ
ود َهــا
َ َ ُ ُ
َي ْس ـ َعدُ َأ َحــدٌ إِ َّل بِا ِّت َب َ َ َ
()2
َو إِ َضا َعتِ َهــا»
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.30 /9 ،
((( هنج البالغة427 :

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

تبــدّ ى لنــا ّ
أن اإلمــام (عليه الســام) يف بيــان عنارص

هــذه القائمــة (صفــات الــوايل) أنّــه قــد اعتمــد عــى
االفــراض املســبق ،فقــد َوعــى فهــم مالــك للفرائــض
والســنن التــي ذكرهــا اهلل (عـ ّـز وجـ ّـل) يف كتابــه ،بمعنــى

ّ
أن االفــراض مسـ ّل ٌم بــه مــن لــدن املتكلــم اإلمــام (عليــه
الســام) والطــرف اآلخــر يف اخلطــاب (املخا َطــب)

مالــك األشــر ،وال خيفــى تلكــم الفرائــض والســنن،

ســوا ٌء أكانــت أصــول الديــن أم فروعــه ( التوحيــد
والنبــوة واإلمامــة واملعــاد) ،وكالصــاة
والعــدل
ّ
والصيــام واحلــج والــزكاة واألمــر باملعــروف والنهــي

احلــق وغريهــا ،وال
عــن املنكــر ،وأداء األمانــة وقــول
ّ
ُبــدّ مــن القــولّ :
إن مواضــع االفــراض املســبق يف العهــد
املبــارك كثــرة ،بســبب املعرفــة املشــركة بــن املتخاط َبــن

اإلمــام (عليــه الســام ) ومالــك األشــر (رضــوان اهلل
عليــه) إذ ّ
إن املعرفــة املشــركة بينهــا تعــدّ األرضيــة التــي

يتّكــئ عليهــا طــرف اخلطــاب يف التواصــل والتحــاور.
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 -2القول املُ ْض َمر:

هــو القاعــدة األخــرى مــن قواعــد التخاطــب

ال ّلســاين ،ويرتبــط بوضعيــة اخلطــاب ومقامــه عــى عكــس

االفــراض املســبق الــذي حيــدد عــى أســاس معطيــات
لغويــة ،ومــن هنــا فـ ّ
ـإن القــول املضمر هــو كتلــة املعلومات
92

التــي يمكــن للخطــاب أن حيتوهيــا ،ولكــن حتقيقهــا يف
خــواص ســياق احلديــث(.)1
الواقــع يبقــى رهــن
ّ

ّ
إن الــكالم ال يعنــي دائــ ًا الترصيــح ،بــل يعنــي
ـرح
أحيان ـ ًا محــل املتلقــي عــى التفكــر يف يشء غــر مـ ّ

بــه ،ومــن هنــا فالعبــارات اللغويــة تصنّــف صنفــن
املعــاين الرصحيــة ،وتـ ّ
ـدل عليهــا الصيغــة احلرفيــة للعبارة
واملعــاين الضمنيــة ونكشــف عــن قرائــن اخلطــاب
وســياقاته(.)2

((( ينظر :التداولية عند العلامء العرب32 ،

((( ينظــر :اللســانيات التداوليــة يف اخلطــاب القانــوين ،د .مرتــى
جبــار كاظــم.75 ،

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

وقــد تبــدى لنــا يف ضــوء اســتغوار العهــد الرشيــف

ّ
أن اإلمــام (عليــه الســام) قــد أكثــر مــن القــول املضمــر،
ـم اســتتار املعــاين الضمنيــة ويظهــر ّ
أن اضطــام
ومــن ثـ ّ

واملتنوعــة ،ومــا
ـص الرشيــف عــى القوائــم املتعــددة
ّ
النـ ّ
تنتظــم فيهــا مــن عنــارص جعــل مــن هــذه القاعــدة أن

تقصــد اإلمــام
حتــوز مســاحة واســعة ،زد عــى ذلــك ّ
(عليــه الســام) إىل هــذا الصنيــع مــن اإلضــار مــن
أجــل حتقيــق مطابقــة الــكالم ملقتــى احلــال.

ــم
ــم ا ْع َل ْ
تأ ّمــل معنــا قولــه (عليــه الســام)ُ « :ث َّ
ُــك إِ َل بِ َ
ــك َأ ِّن َقــدْ َو َّج ْهت َ
َيــا َمالِ ُ
ــا ٍد َقــدْ َج َــر ْت َع َل ْي َهــا
ـك ِمــن عــدْ ٍل و جــو ٍر و َأ َّن النَّــاس ينْ ُظــر َ ِ
ـن
ون مـ ْ
َ َ ْ َ
ُد َو ٌل َق ْب َلـ َ ْ َ
َ َ ُ
ِ ِ ِ
ــن ُأ ُم ِ
ُأ ُم ِ
ــور َك ِف ِم ْث ِ
ــو َل ِة
ــل َمــا ُكن َ
ــور ا ْل ُ
ْــت َتنْ ُظ ُــر فيــه م ْ
ــول فِ ِ
ْــت َت ُق ُ
ــون فِ َ
َق ْب َل َ
َّــا
يــك َمــا ُكن َ
ــك َو َي ُقو ُل َ
يه ْ
ــم َو إِن َ
ِ
ي ِ
ــم َع َــى َأ ْل ُس ِ
ــن
الصال َ
ُي ْســتَدَ ُّل َع َــى َّ
ــن بِ َــا ُ ْ
ــري اهلل َُل ْ
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ِعب ِ
ــاد ِه»(.)1
َ
يتجـ ّـى اإلضــار القــو ّيل :مــن ذكــر البــاد مــن دون

ـر) وذكر الــدول التي ســبقت
الترصيــح هبــا ،وهــي (مـ ْ

حكــم مالــك ،وهــي احلكومــات التــي ســبقته مــن زمــن
اخلليفــة عثــان بــن ع ّفــان ،ومــا ابتليــت بــه مــن جــور
94

ومــا نعمــت مــن عــدل.

وقولــه (عليــه اســام)َ « :ف َقـ َ
ـم ك ََصـ َـا ِة
ـال َصـ ِّـل ِبِـ ْ
ِ
ـم»(.)2
َأ ْض َعف ِهـ ْ
فقولــه (عليــه الســام) كصــاة أضعفهــم كنايــة

اســتعملها اإلمــام عــن املريــض ،والــذي بــه عاهــة وغــر

ذلــك.

((( هنج البالغة.427 :

((( املصدر نفسه.440 :

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

ثالثًا :األفعال الكالمية املباشرة وغري املباشرة:

تعــدّ األفعــال الكالميــة إحــدى األســس التــي

قامــت عليهــا نظريــة أفعــال الــكالم فهــي( :التــي يتلفــظ
هبــا املرســل يف خطابــه ،وهــو يعنــي حرف ّيـ ًا ما يقــول ،ويف
هــذه احلالــة فـ ّ
ـإن املرســل يقصــد أن ينتــج أثــر ًا إنجازي ـ ًا
عــى املرســل إليــه ،ويقصــد ْ
أن ينتــج هــذا األثــر يف ضــوء
جعــل املرســل إليــه يــدرك قصــده يف اإلنتــاج

()1

ويــرى الدكتــور حممــود أمحــد نحلــة ّ
أن األفعــال
الكالميــة املبــارشة متثــل قدر ًا ضئيـ ً
ا يف اللغــة ،وينحرص

املؤسســاتية أو الترشيعيــة
يف مــا يســمى األفعــال
ّ
كالتوكيــل والتفويــض والوصيــة والتوريــث واإلجــازة،
ونحوهــا ،أمــا األفعــال غــر املبــارشة ،فتمثــل القــدر
األكــر يف اللغــة ،ويكثــر اســتعامهلا يف ســياقات التــأ ّدب

((( اســراتيجيات اخلطــاب مقاربــة تداوليــة ،عبــد اهلــادي ظاهــر
الشــهري.135 ،
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يف الطلــب(.)1
ويتبــدى لنــا ّ
أن تقســيم األفعــال الكالميــة إىل

مبــارشة وغــر مبــارشة بلحــاظ القــوة اإلنجازيــة
قســمت
والتأثرييــة املتحصلــة مــن اجلملــة ،ومــن هنــا قد ّ

األفعــال الكالميــة املبــارشة بحســب تصنيــف أوســتن

96

إىل مخســة أصنــاف ،هــي( :)2احلكميــات ،والتنفيذيــات،

والوعديات ،والســلوكيات ،والعرضيــات (التبينيات).
وهــذه األصنــاف تظهــر فيهــا القــوة اإلنجازيــة

التأثرييــة مبــارشة ،بمعنــى تتجــى فيهــا الــدالالت

احلقيقيــة ،أمــا يف مــا خيــص األفعــال الكالميــة غــر

املبــارشة ،إذ يتحصــل التخالــف للقــوة اإلنشــائية

للجملــة بحســب مــراد املتكلــم وبمعاينــة الســياق
املقامــي واحلــا ّيل ،فيكــون قولــه غــر مطابــق ملــا يعنيــه،

((( ينظر :آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص50 :

((( ينظــر :أفعــال الــكالم العامــة ،كيــف تنجــز األشــياء بالــكالم،
أوســن ،ترمجــة عبــد القــادر قنينــي187 -186 :

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

فلــم يعــد اإلخبــار والتخاطــب هــو القصــد الوحيــد
عنــد ِ
املرســل ،وإنَّــا عددنــاه واحــد ًا مــن مقاصــده،
فالقصــد الرئيــس أصبــح خمتفيــ ًا ،وظهــر بدلــه قصــد

آخــر ،وهــذا مــا اصطلــح عليــه بـ(املعنــى املجــازي)،
والســياق اإلنتاجــي التوليــدي(.)1

وســنتناوش أوالً :األفعــال الكالميــة املبــارشة يف

العهــد الرشيــف يف ضــوء القوائــم التــي رصدناهــا،
والعنــارص التــي انتظمــت فيهــا.

ففــي قائمــة ذخائــر العمــل الصالــح والســعادات

تتناســل األفعــال الكالميــة املبــارشة فيهــا ،باســرفاد
َ

األفعــال األمريــة املــؤ ّداة بصيغــة الفعل املضــارع املقرون
املجــرد (ا ْم ِلــك،
مــرة (فليكــن) وفعــل األمــر
ّ
بالــام ّ
ِ
أشــع ْر ،أعطهــم ) الداللــة عــى الوجــوب عــى
ــح،
ُش ّ
((( ينظــر :الســياقات اإلنتاجيــة للخطــاب اإلنشــائي يف هنــج
البالغــة (أســلوب النــداء أنموذجــ ًا) (بحــث) د .رحيــم الرشيفــي

ود .حســن املحنــى148 :
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ســبيل احلتــم واإللــزام ،وهــي القــوة اإلنجازيــة التأثرييــة
الرئيســة لفعــل األمــر باســرفاد قرينــة الســياق اللفظيــة
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ــب
ُــن َأ َح َّ
واملقام ّيــة( )1قــال (عليــه الســام)َ « :ف ْل َيك ْ
الذ َخائِـ ِـر إِ َليـ َ ِ
ـر ُة ا ْل َع َمـ ِ
ـك َهـ َـو َ
َّ
الصالِــحِ َف ْاملِـ ْ
اك
ـل َّ
ْ
ـك َذخـ َ
ــح بِالنَّ ْف ِ
ــك َع َّــا َل ّ
حيــل َل َ
ــح بِنَ ْف ِس َ
ــك َفــإِ َّن ُّ
ــس
الش َّ
َو ُش َّ
ـت و َأ ْشـ ِ
ِْ
ـع ْر َق ْل َبـ َ
ـك
ـاف ِمن َْهــا فِيـ َـا َأ َح َّبـ ْ
الن َْصـ ُ
ـت َأ ْو ك َِر َهـ ْ َ
ِ ِ ِ
ــم َو ال ُّل ْط َ
ــم ()...
الر ْ َ
ــف ِبِ ْ
حــ َة ل َّلرع َّيــة َو ا َْل َح َّبــ َة َُل ْ
َّ
َف َأعطِ ِه ِ
ــن َع ْف ِ
ــو َك»(.)2
ــم م ْ
ْ
ْ
ونرتســم األفعــال الكالميــة املبــارشة يف القائمــة
ّ

نفســها بلحــاظ صيغــة النهــي باســتحضار الفعــل
املضــارع املؤكــد بنــون التوكيــد الثقيلــة املســبوق بـــ( ال)

الناهيــة الطلبيــة (ال تكو َنـ َّن ،ال َتنْص َبـ َّن ،ال تندمـ ّن ،ال
تبجح ـ َن ،ال ترسع ـ ّن) الدالــة عــى الوجــوب واحلرمــة
ّ
((( ينظــر :دروس يف علــم األصــول ،حممــد باقــر الصــدر/1 :
.224

((( هنج البالغة.427 :

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

والنهــي واملنــع مــن إرادة الفعــل عــى ســبيل احلتــم

واإللــزام ،بمعاينــة الســياق اللفظــي واملقامــي )1(،قــال

ــم َســ ُبع ًا َض ِ
اريــ ًا
«و َل َتكُون َّ
(عليــه الســام)َ :
َــن َع َل ْي ِه ْ
ِ
ـم ِصنْ َفـ ِ
ـك ِف الدِّ يـ ِ
ـان إِ َّمــا َأخٌ َلـ َ
ـن َو إِ َّمــا
ـم َفإِ َّنُـ ْ
ـم َأ ْك َل ُهـ ْ
َت ْغتَنـ ُ
ِ
ِ
ـك ِف َْ
ـر َلـ َ
ـم
ـم ال َّز َلـ ُـل َو َت ْعـ ِـر ُض َُلـ ُ
ال ْلـ ِـق َي ْفـ ُـر ُط من ُْهـ ُ
نَظـ ٌ
ِ
ِ
ِ
ـم ِف ا ْل َع ْمـ ِـد َو َْ
ـم
ال َطـإِ َف َأ ْعط ِهـ ْ
ا ْلع َلـ ُـل َو ُي ْؤ َتــى َعـ َـى َأ ْيدهيِـ ْ
ــك ِم ْث ِ ِ ِ
ــو َك و ص ْف ِ
ِ
ح َ
َــر َض َأ ْن
ــل ا َّلــذي ُت ُّ
ــن َع ْف ِ َ َ
م ْ
ــب َو ت ْ
ـك اهلل ِمــن ع ْفـ ِـو ِه و ص ْف ِ
حـ ِـه َفإِ َّنـ َ
ُي ْعطِ َيـ َ
ـم َو َو ِال
َ َ
ْ َ
ـك َف ْو َق ُهـ ْ
ـك َو اهلل َف ْو َق َم ْن َو َّل َك َو َق ِد ْاسـ َت ْك َف َ
ـك َف ْو َقـ َ
ْالَ ْمـ ِـر َع َل ْيـ َ
اك
ـك َِلـ ْـر ِ
ـم َو َل َتن ِْص َب َّن َن ْف َسـ َ
ب اهلل َفإِ َّن ُه
ـم َو ا ْب َتـ َـا َك ِبِـ ْ
َأ ْم َر ُهـ ْ
ِ
ـك بِن ِ ْق َمتِـ ِـه َو َل ِغنَــى بِـ َ
َل َيــدَ َلـ َ
حتِـ ِـه َو َل
ـك َعـ ْ
ـن َع ْفـ ِـوه َو َر ْ َ
ـن بِ ُع ُقو َبـ ٍـة َو َل ت ْ ِ
ـن إِ َل
ُس َعـ َّ
ـن َعـ َـى َع ْفـ ٍـو َو َل َت ْب َج َحـ َّ
َتنْدَ َمـ َّ

((( ينظــر :التمهيــد يف أصــول الفقــه ،د .صــدر الديــن فضــل اهلل،
.34
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ِ
ِ ٍ
وح ـ ًة»(.)1
َبــاد َرة َو َجــدْ َت من َْهــا َمنْدُ َ

أمــا يف مــا يتصــل باألفعــال الكالميــة غــر املبــارشة

التــي نلمحهــا يف العهــد الرشيــف يف ضــوء القوائــم التي
وقفنــا عليهــا ،والعنــارص التــي انتظمــت فيهــا.

نستشــعر داللــة التحذيــر واإلرشــاد بوصفهــا

100

قــوة إنجازيــة للفعــل املضــارع املســبوق بـــ(ال) الناهيــة
الطلبيــة قولــه( :وال تُدخل ـ ّن) هبــدي الســياق الكالمــي

املقامــي يف القائمــة ،قــال (عليــه الســام):

كب ِ
«و َل تُدْ ِخ َلــن ِف م ُشـ ِ
ـك َعـ ِ
خيـ ًـا َي ْعـ ِـد ُل بِـ َ
ـن
ـورت َ َ
َ
َ
َّ َ
ـن ْالُ ُمـ ِ
ـك َعـ ِ
ا ْل َف ْضـ ِ
ـل َو َي ِعــدُ َك ا ْل َف ْقـ َـر َو َل َج َبانـ ًا ُي ْض ِع ُفـ َ
ـور

الــر َه بِ َْ
ــو ِر َفــإِ َّن ا ْل ُبخْ َ
ــن َل َ
ــل َو
ال ْ
َو َل َح ِريصــ ًا ُي َز ِّي ُ
ــك َّ َ
ِ
البــن و ِْ
ـن بــاهلل
ـوء ال َّظـ ِّ
ُْ ْ َ َ
الـ ْـر َص َغ َرائـ ُز َشـتَّى َ ْ
ي َم ُع َهــا ُسـ ُ
َان لِـ ْ َ
ش ِار َق ْب َلـ َ
ش ُوز ََرائِـ َ
ـن
ـن ك َ
ـك َو ِزيــر ًا َو َمـ ْ
ـك َمـ ْ
ـأ ْ َ
إِ َّن َ َّ
َ ِ
ـن َلـ َ
ان
ـم َأ ْعـ َـو ُ
ـم ِف ْال َثــا ِم َفـ َـا َيكُو َنـ َّ
ـك بِ َطا َنـ ًة َفإِ َّنُـ ْ
شك َُهـ ْ
((( هنج البالغة..427 :

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

ان ال َّظ َل َمـ ِـة»(.)1
ْالَ َث َمـ ِـة َو إِ ْخـ َـو ُ

ونقــدح بداللــة ( البيــان والتوضيــح) التــي متثل قوة
ـم) بلحــاظ
إنجازيــة غــر مبــارشة ،للفعــل األمــري (ا ْع َلـ ْ

الســياق املقامــي ،تأمــل معنــا قائمــة (طبقــات الرع ّيــة)

قــال (عليــه الســام ):

ـح َب ْع ُض َهــا إِ َّل
الر ِع َّي ـ َة َط َب َقـ ٌ
ـات َل َي ْص ُلـ ُ
َ
ـم َأ َّن َّ
«و ا ْع َلـ ْ
ِ
ِ
ـن َب ْعـ ٍ
بِ َب ْعـ ٍ
ـض َف ِمن َْهــا ُجنُــو ُد اهلل
ـض َو َل غنَــى بِ َب ْعض َهــا َعـ ْ
ِ
ـاب ا ْل َع َّامـ ِـة َو َْ
اصـ ِـة َو ِمن َْهــا ُق َضــا ُة ا ْل َعــدْ ِل
ال َّ
َو من َْهــا ُك َّتـ ُ
ِ
الر ْفـ ِـق َو ِمن َْهــا َأ ْهـ ُـل ِْ
َو ِمن َْهــا ُعـ َّـا ُل ْ ِ
ال ْز َيـ ِـة َو
الن َْصــاف َو ِّ
الذمـ ِـة و مســلِم ِة النَّـ ِ ِ
ِ
ـن َأ ْهـ ِ
َْ
ـار
الـ َـراجِ مـ ْ
ـاس َو من َْهــا الت َُّّجـ ُ
ـل ِّ َّ َ ُ ْ َ
ِ
ِ ِ
َو َأ ْه ُ
ــن َذ ِوي
الســ ْف َل م ْ
ــل ِّ
الصنَا َعــات َو من َْهــا ال َّط َب َقــ ُة ُّ
َْ
اجـ ِـة َو ا َْل ْس ـ َكن َِة»(.)2
ال َ
ونرتســم داللــة (التنبيــه) والســياق اإلنتاجــي التــي

((( هنج البالغة.430 :
((( هنج البالغة.431 :
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متثــل قــوة إنجازيــة غــر مبــارشة للفعــل األمــري ِّ
(ول)

بمعاينــة الســياق املقامــي واحلــايل ،قــال:
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« َفو ِّل ِمن جن ِ
ُود َك َأن َْص َح ُه ْم ِف َن ْف ِسـ َ
ـك هلل َو لِ َر ُســولِ ِه
ْ ُ
َ
ِ
ـك و َأ ْن َقاهــم جيب ـ ًا و َأ ْف َض َلهـ ِ ِ
و ِِ ِ
ـئ
ـم ح ْل ـ ًا مَّـ ْ
ُ ْ َْ َ
ل َمامـ َ َ
َ
ـن ُي ْبطـ ُ
ُ ْ
الضع َفـ ِ
ـب َو َي ْسـ َ ِ
ـن ا ْلغ ََضـ ِ
َعـ ِ
ـاء
يح إِ َل ا ْل ُعـ ْـذ ِر َو َيـ ْـر َأ ُ
ف بِ ُّ َ
ـر ُ
ِ
ِ ِ
ـر ُه ا ْل ُعنْـ ُ
ـف َو َل َي ْق ُعــدُ
َو َينْ ُبــو َعـ َـى ْالَ ْق ِو َيــاء َو مَّـ ْ
ـن َل ُيثـ ُ
ـف ُثــم ا ْلصـ ْـق بِـ َـذ ِوي ا ُْلــروء ِ
ات َو ْالَ ْح َسـ ِ
ـاب
بِـ ِـه َّ
الض ْعـ ُ َّ َ
ُ َ
ِ
ِ
الـ ِـة و الســوابِ ِق َْ ِ
َو َأ ْهـ ِ
ـم َأ ْهـ ِ
ـل
ـل ا ْل ُب ُيو َتــات َّ
الص َ َ َّ َ
ال َسـنَة ُثـ َّ
ِ
ِ
الن َّْجــدَ ِة َو َّ
السـ َـا َح ِة»(.)1
الشـ َ
الســخَ اء َو َّ
ـجا َعة َو َّ
وهنــاك معـ ٍ
ـان جمازيــة أو ســياقات إنتاجيــة وتوليديــة
أخــرى مت ّثــل أفعــاالً كالميــة إنجازيــة غــر مبــارشة يمكــن
رصدهــا يف العهــد الرشيــف ،وبــدا لنــا ّ
أن الســياقات

اإلنتاجيــة التــي متثــل قــوى إنجازيــة (أفعــال كالميــة غــر
مبــارشة) هــي األكثــر حضــور ًا وورود ًا يف العهــد املبــارك.
((( هنج البالغة432 - 431 :

خامتة
البحث ونتائجه

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

ـم قطــاف هــذا البحــث
حــان احلــن أن نســتجيل أهـ ّ

(أثــر القوائــم يف تكشــيف الــدالالت) عهــد اإلمــام
(عليــه الســام ) لـــ (مالــك األشــر) أنموذج ـ ًا.
أوالً :تبــدّ ى لنــا ّ
أن القوائــم واجلــداول ،ومــا

تنطــوي عليهــا مــن عنــارص وبيانــات هلــا أمهيــة يف
ـم فهمهــا واقتنــاص
حــر املعلومــات وتقييدهــا ومــن ثـ ّ

دالالهتــا برسعــة.

ثانيـ ًا :و ّظــف اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف عهــده

ومتنوعــة مــن القوائــم واجلداول
املبــارك جمموعــة كثــرة
ّ

وقــد انتظمــت فيهــا أرقــام وعنــارص متعــددة ،وهــو أمــر
ّ
يــدل عــى اإلحاطــة املعرفيــة الوســيعة لإلمــام عــي

(عليــه الســام) ،ودرايتــه باملجــاالت التداوليــة الثقافيــة
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الســائدة آنــذاك ،زد عــى ذلــك املنظــور املســتقبيل

واالســترشايف الــذي ترســمه (عليــه الســام).

ثالثـ ًا :اســتثمر اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف ظــل

معاينتنــا للقوائــم التــي ترشــحت مــن العهــد الرشيــف
القــرآن الكريــم واحلديــث النبــوي الرشيــف وهــذا مــا
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ألفينــاه يف العهــد املبــارك يف ضــوء اإلحــاالت املرجعيــة
املاتعــة عليهــا ،ترصحي ـ ًا وتلميح ـ ًا.
رابعــ ًا :كشــفت القوائــم التــي حتصلــت يف العهــد
املبــارك ّ
أن اإلمــام (عليــه الســام) قــد رعــى فطنــة

املتلقــي مالــك األشــر مــن جهــة ،والبــارص باملجــال

التــداويل (الواقــع املعيــش) لــذا رأينــا ظهــور قاعــديت
التخاطــب اللســاين (االفــراض املســبق) ،و( القــول

املضمــر) يف تلكــم القوائــم.

خامســ ًا :يف ّ
ظــل معاينــة القوائــم واجلــداول التــي
حتصلــت مــن العهــد الرشيــف وجدنــا ّ
أن األفعــال

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

قــوى إنجازيــة
الكالميــة غــر املبــارشة التــي متثــل ً

وتأثرييــة (ســياقات إنتاجيــة وتوليديــة) هــي األكثــر
ورود ًا وبزوغ ـ ًا ،بخــاف األفعــال الكالميــة املبــارشة.
ّ
وصــى اهلل عــى حممــد
رب العاملــن
واحلمــد هلل ّ

وآلــه الطاهريــن.
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مصادر البحث ومراجعه
* آفــاق جديــدة فــي البحــث اللغــوي المعاصــر ،محمــود
أحمــد نحلــة ،د .ط ،دار المعرفــة الجامعيــة ،مصــر،
2002م.
ي فــي نهــج البالغــة ،الدكتــور عبــاس
* األثــر القرآنــ ّ
علــي الف ّحــام ،مطبعــة الرافديــن ،بيــروت ،ط2010 ،1م.
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* أســاس البالغــة ،جــار هللا أبــو القاســم محمــود
الزمخشــري (538هـــ) تقديــم الدكتــور محمــود فهمــي
سســة العامــة لقصــور
حجــازي ،سلســلة الذخائــر المؤ ّ
الثقافــة ،مصــر2003 ،م.
* اســتراتيجيات الخطــاب (مقارنــة لغويــة تداوليــة)
ي ،ط ،1دار الكتــاب
د .عبــد الهــادي بــن ظافــر الشــهر ّ
الجديــدة2004 ،م.
* اإليضــاح فــي علــوم البالغــة العربيــة ،الخطيــب
القزوينــي (ت  )739القاهــرة ،د .ت.
* البرنامــج األمثــل إلدارة الدولــة وقيــادة المجتمــع
فــي عهــد اإلمــام علــي (عليــه الســام) لمالــك األشــتر،
الســيد حســين بركــة الشــامي ،ط ،2دار اإلســام ،بغــداد،
1429هـــ2008 ،م.

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

* بالغــة النهــج فــي نهــج البالغــة ،الدكتور عبــاس علي
الفحام ،د ،1دار الرضوان ،األردن2014 ،م1435 ،هـ.
* بيــان إعجــاز القــرآن ،أبــو ســليمان حمــد بــن محمــد
الخطابــي (ت88ه) ،مطبــوع ضمــن كتــاب (ثــاث رســائل
فــي إعجــاز القــرآن للخطابــي والرمانــي والجرجانــي)،
تحقيــق :عبــد الوهــاب رشــيد،

ود .عصــام فــارس

الحرســتاني ،ط ،1دار عمــار ،األردن1434 ،هـــ –
2013م.
* تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس ،محمــد بــن
محمــد مرتضــى الزبيــدي (ت 1250ه) منشــورات دار
مكتبــة الحيــاة ،بيــروت( ،د.ت).
* التداوليــة عنــد العلمــاء العــرب ،دراســة تداوليــة
لظاهــرة األفعــال الكالميــة فــي التــراث اللســاني العربــي،
مســعود صحــراوي ،ط ،1دار الطليعــة ،بيروت2005 ،م.
* التداوليــة واســتراتيجية التواصــل ،ذهبيّــة حمــو
الحــاج ،ط ،1دار رؤبــة2015 ،م.
* التمهيــد فــي أصــول الفقــه ،الدكتــور صــدر الديــن
فضل هللا ،ط ،1دار الهادي ،بيروت1422 ،هـ – 2002م.
* الجــداول الجامعــة فــي العلــوم النافعــة ،الدكتور جاســم
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بــن محمــد بــن مهلهــل الياســين ،ط ،3مؤسســة الريــان،
بيــروت1431 ،هـــ – 2010م.
* جمــع البيانــات وطــرق المعاينــة ،د .حســين علــوان
مطلــق ،ط ،1العبيــكان للنشــر ،الريــاض 1431هـــ –
2010م.
* دروس فــي علــم األصــول ،الســيد محمــد باقــر الصدر
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(1400هـ) مؤسســة النشر اإلســامي ،طهران ،د.ت.
* دليــل الباحثيــن فــي المنهجيــة والترقيــم والعــدد
والتوثيــق ،د .عبــد الرحمــن إبراهيــم الشــاعر ،ود .محمــود
شــاكر ســعيد ،ط ،1دار صفــاء ،األردن2011 ،م –
1432هـــ.
* شــرح ابــن عقيــل :بهــاء الديــن عبــد هللا بــن عقيــل
المصــري (ت 769هـــ) تحقيــق محمــد محيــي الديــن عبــد
الحميــد ،ط ،1مطبعــة منيــر ،بغــداد1986 ،م.
* شــرح نهــج البالغــة ،ابــن أبــي الحديــد المدائنــي
المعتزلــي (656هـــ) تحقيــق :محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم،
دار إحيــاء التــراث العربــي ،القاهــرة1969 ،م.
*صحيــح مســلم لإلمــام أبــي الحســن مســلم بــن الحجــاج
(ت261هـــ) ،اعتنــى بــه أبــو صهيــب البكــري ،بيــت

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

األفــكار الدوليــة ،الســعودية1998 ،م.
* فرائــد األصــول ،الشــيخ مرتضــى األنصــاري (ت
1281هـــ)  ،ط ،1المطبعة:باقــري ،قــم 1419 ،هـــ.
* قــراءات لغويــة فــي النــص الدينــي (دراســة فــي النقــد
التفســيري) الدكتــور ســيروان عبــد الزهــرة الجنابــي ،ط،1
دار األميــر ،النجــف1437 ،ه – 2016م.
* القامــوس المحيــط ،مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب
الفيــروز آبــادي (ت 817ه) ،دار الفكــر ،بيــروت1403 ،ه
– 1983م.
* اللســان والميــزان أو التكوثــر العقلــي ،الدكتــور طــه عبد
الرحمــن ،ط ،3المركــز الثقافــي العربــي ،الــدار البيضــاء،
2012م.
* اللســانيات التداوليــة فــي الخطــاب القانونــي (قــراءة
استكشــافية للتفكيــر التداولــي عنــد القانونييــن) الدكتــور
مرتضــى جبــار كاظــم ،ط ،1مكتبــة عدنــان ،بغــداد،
1436هـــ – 2015م.
* المصبــاح المنيــر ،أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيومي
(ت770هـــ) ط ،1مكتبــة اإليمان ،مصر2008 ،م.
* المعالــم الحضاريــة فــي نهــج البالغــة ،الشــيخ باقــر
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شــريف القرشــي ،تحقيــق مهــدي باقــر القريشــي ،ط،1
مطبعــة ســتارة – إيــران1413 ،هـــ – 2012م.
* معجــم اللغــة العربيــة ،الدكتــور أحمــد مختــار عمــر
(ت 1424هـــ) ط ،1مصــر1419 ،هـــ – 2008م.
* المعجــم الوســيط ،د .إبراهيــم مصطفــى ،وأحمــد
حســن الزيــات وحامــد عبــد القــادر ومحمــد علــي النجــار،
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مؤسســة الصــادق ـ طهــران ،د.ت.
* مقاييــس اللغــة ،أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس بــن
زكريــا (ت 395هـــ) رتّبــه وص ّححــه إبراهيم شــمس الدين،
ط ،1شــركة األعلمــي ،بيــروت1433 ،هـــ – 2012م.
* مهــج الدعــوات ومنهــج العنايــات ،رضــي الديــن أبــو
القاســم علــي بــن موســى ابــن طــاووس الحلي(664هـــ)،
ط ،1منشــورات الفجــر ،بيــروت1433 ،هـــ – 2012م.
* موســوعة المصطلــح فــي التــراث العربــي الدينــي
والعلمــي واألدبــي ،الدكتــور محمــد الكتانــي ،ط ،1دار
إحيــاء التــراث العربــي ،بيــروت2001 ،م.
* ميثــاق إدارة الدولــة فــي عهــد أميــر المؤمنيــن (عليــه
الســام) لمالــك األشــتر ،الشــيخ زيــن العابديــن قربانــي،
ط ،1قــم المقدســة2011 ،م.

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (

* نظريــة أفعــال الــكالم العامــة كيــف تنجــز األشــياء
بالــكالم؟ جــون أوســتن ،ترجمــة عبــد القــادر قنينــي ،ط،1
أفريقيــا الشــرق ،المغــرب2008 ،م.
* نهــج البالغــة ،اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب (عليــه
الســام ) ،ضبــط نصــه وابتكــر فهارســه العلميّــة ،الدكتــور
صبحــي الصالــح ،الطبعــة األولــى ،بيــروت1967 ،م.
* نهــج البالغــة ،تحقيــق الســيد هاشــم الميالنــي ،ط،1
د.ط ،إيــران1436 ،هـــ – 2015م.

الرسائل اجلامعية
* رســائل ابــن األثيــر (دراســة فــي ضــوء علــم اللغــة
ي) علــي صبــري علــوان( .رســالة ماجســتير) ،كليــة
النصـ ّ
التربيــة ،قســم اللغــة العربيــة ،الجامعــة المســتنصرية،
2015م.

البحوث والدوريات:
* إســهام الحكومــة العلويــة المثاليــة فــي رمزيــة مدينــة
الكوفــة ،الدكتــور رحيــم كريــم الشــريفي ،بحــث مقــدم إلــى
مســجد الكوفــة /جائــزة ســيد األوصيــاء (عليــه الســام)
العالميــة لإلبــداع الفكــري ،واألدبــي ،مخطــوط.
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* الســياقات اإلنتاجيــة للخطــاب اإلنشــائي فــي نهــج
البالغــة( ،أســلوب النــداء أنموذج ـاً) الدكتــور رحيــم كريــم
الشــريفي ،والدكتــور حســين المحنــى ،مجلــة دواة ،المجلــد
األول ،العــدد الثالــث ،قســم اإلعــام ،العتبــة الحســينية
المقدســة ،كربــاء1436 ،هـــ – 2015م.
* معالــم إنســانية اإلمــام علــي (عليــه الســام) فــي عهــده
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لـ(مالــك األشــتر) (دراســة تحليليــة) ،الدكتــور رحيــم كريــم
الشــريفي ،والدكتــور حســن كاظــم أســد ،مقــدم إلــى مؤتمــر
الغديــر العالمــي الثالــث ،العتبــة العلوية المقدســة2014 ،م-
1435هـــ (مخطوط).

ً
)أمنوذجا
عهد اإلمام علي ( )ملالك األشرت (
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